
Marie, Welcome to my party
[Zwrotka 1]
To już prawie ten czas
Czekam i czekam baby
Feeling a little shy
Just me, myself and I
Przyjaciele mi mówią
Weź nie świruj mała
Wchodzę jak do siebie
A tu pełna sala
Robimy imprezę dzisiaj rozgrzewamy parkiet kiedy tylko wchodzisz wszyscy robią - JAZDA
A ja sobie błyszczę
No bo w sumie jak inaczej
Na tej scenie mówi mi proszę Pani Gwiazda
Party?
Oh Nana
Mój typ?
Do rana
Za bit propsiki dla Pana Adama
Dziś tylko zabawa
To lato, te chmury
To słońce tak świeci
Wiec Rączki do góry

[Refren]
I niech każdy to wie
Mogę być dziś kim tylko chce
I niech każdy to wie
Mogę tańczyć nie ważne gdzie
Teraz światła na mnie, proszę o uwagę
Niech sypie się złoto, niech noszą nas fale
Mam dosyć mam dosyć kochani
Kochane
Możecie się patrzeć
Zaczynamy balet

[Zwrotka 2]
It will be never enough
I’m getting mad and I’m hungry
A kiedy dosyć mam
Na nerwach wszystkim gram
A nogi mi nogi mi nogi mi nogi mi tańczą i tańczą
Ruszają się same
Gdy skacze i skacze i skacze po scenie
To serce na dłoni
Już w kieszeń schowane
Help!
We getting hot and we playing
Codziennie budzę się z tym starym „ja”
Laurka z marzeń i marnej nadziei
Więc lato - start
Everyone louder
Trzy, dwa i raz
We’re going harder
Baby don’t stop
Put it on speakers
Not gonna worry tonight
B-b-because

[Refren]
Teraz każdy to wie
Mogę być dziś kim tylko chce
I niech każdy to wie
Mogę tańczyć nie ważne gdzie
Teraz światła na mnie, proszę o uwagę



Niech sypie się złoto, niech noszą nas fale
Mam dosyć mam dosyć kochani
Kochane
Możecie się patrzeć
Zaczynamy balet

[Outro]
Welcome to my party
Well, this is my party
Come on in and have a seat
Dah
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