
 

 

 

 

 
As wetness develops my legs begin to open and my 

spot turns to a backdraft and all 

I want you to do  is extinguish it  

You know my body like the back of your hands  

And touch me and send me into ecstacy  

My thighs quiver in anticipation of deep 

penetration which gets me high  

(...) 

Mă gândesc la tine şi la locuri nepotrivite găsite 

Senzaţii furnicând în locuri private unde aş vrea să 

fiu prinsă între o / stâncă si "partea" ta tare 

Udă îmi întind şi desfac picioarele şi "locul" meu 

se transformă într-un 

plan pe care  ai vrea să-l elimini 

Cunoşti corpul meu ca pe spatele mâinilor tale 

Atinge-mă şi trimite-mă în extaz 

Coapsele mele tremură anticipând o penetrare 

adâncă care mă ridică la cer 

(...) 
 

Aye papi...eres tan grande y tan duro 

y me lo das tan bueno 

tu eres un pecado mortal 

do he lo otra vez 

You fucking me makes me bilingual  

You fucking me makes me bilingual  

(...) 

Ai, tati....eşti aşa mare şi aşa dur  

Şi mi-o dai atât de bine 

Tu esti păcatul meu mortal 

Fă asta încă o dată 

Mi-o tragi şi devin bilingvă 

Mi-o tragi şi devin bilingvă 

(...) 

As you lick torturing me  

I try to get away but / Not really  

(...) 

Cum mă lingi mă torturezi 

Încerc să scap / Dar nu chiar 

(...) 

You pry apart my thighs and tell me to be still  

And I willingly submit to you because I love the 

way you dominate me  

Demanding that I cum for you so I do as I'm told  

You've molded me so I'm good to no-one else but 

you  

You've conquered this once orgasmicless world and 

multiplied it  

Again and / Again  

(...) 

Te uiţi pe furiş la coapsele mele şi-mi spui să fiu 

potolită 

Şi eu de bună voie te aprob pentru că îmi place 

felul cum mă domini 

Cer „să-mi dau drumul” pentru tine şi asta şi fac 

Te-ai îmbinat cu mine deci sunt cea mai bună, dar tu 

Tu m-ai cucerit cu aceste unice lumi ale 

orgasmului şi le-ai multiplicat 

Din nou şi din nou 

(...) 

You fucking me makes me bilingual  

You fucking me makes me bilingual  

 

Mi-o tragi si devin bilingvă 

Mi-o tragi si devin bilïngvă 

 


