
PMM, Chc
Dziewczynki ruszamy się, ruszamy się, ruszamy się
Fala, bauns, skład północny Toruń
Chcę cię widzieć cały czas
[x2]
Chcę to widzieć cały czas
Jak ci idzie mała lans
I nie możesz tego przestać
Mała jesteś w tym niezła (niezła)
Przed wejściem na scenę zapas tlenu uzupełniam
Piątki przybijam, dyszki rozmieniam
Kolejna jedna, klub, kolejka druga
Bujaj swą dupą, bujaj nawet jeśli jest gruba
Robi się gorąco, bo północny Toruń wrze
Płynie z nimi fala od B do U do euro P
Wiem, że liczni mają mnie za kutasa
I wiem, że na kutasa każda cipka łasa
Nie obchodzi mnie co robisz będąc w domu sama
Czy używasz vibreksa czy ze skórką banana
Czy jesteś już mamuśką, czy jeszcze małolatką
Będąc na imprezce daj pobujać się pośladkom
Maleńka zegnij się w pół, w pół
Zejdź leciutko w dół, dół
Ty jesteś tu, tu by rozpalić klub, klub
Ty jesteś tu, tu tylko dla mnie
Klaszcz mi, klaszcz mi, klaszcz mi dupcią ładnie
To jest rozdanie maleńka w tej talii jestem asem
Masz klasę i płyniesz, płyniesz z basem
Dotykam wzrokiem twojego ciała, czujesz?
I tylko ciebie widzę w zatłoczonym klubie, uwierz
Grzeczne dziewczynki idą do nieba, czaisz?
A te niegrzeczne tam gdzie chcą, więc walić
Chodźmy do ciebie, tam szampan popłynie
A potem głośno wykrzyczysz moje imię, ta
[x2]
Chcę to widzieć cały czas
Jak ci idzie mała lans
I nie możesz tego przestać
Mała jesteś w tym niezła (niezła)
Bujam się, bujam się, bujam się po mieście
Wbijam się, wbijam się, wbijam się do klubu wreszcie (wreszcie)
Na pełny relaks, zapominam o reszcie
Tutaj jestem z łatwym hajsem (hajsem)
Popijam drinki z ajsem, PTP i babsko
W alkoholowym transie
A ty skarbie dla mnie dupcią zatrzęś (ta)
A ty skarbie dla mnie dupcią zatrzęś (ta)
Masz to czego innym dziewczynom brak
Ja patrzę tak na ciebie, to jakbym buchnął crack
Widzę jak cię jara północny Toruń pakt
Wiem na co masz ochotę, więc zróbmy to tak
Styl PTP to jest ten, który chcę (chcę)
Wiedz czemu wciąż mała na góry prze
Wszystkich ścian na maksa się strzeż
Daj się nieść i lepiej się streszcz (yo)
Bo miejsca dla ciebie mogą już nie mieć
Dziewczyny, które się nabawiły na balang
Pokaż dupą mi, że nie jesteś bez szans
Pokaż dupą mi, że jesteś najlepsza
Pokazałaś mi jak do parteru ty zjeżdżasz
Za to typy wokół nie mogą mnie zgęszczać (ta)
Lecz ja nie pozwalam tobie, nie
Nie pozwalam tobie przestać
Póki nie będziesz chciała się przespać
[x4]



Chcę to widzieć cały czas
Jak ci idzie mała lans
I nie możesz tego przestać
Mała jesteś w tym niezła (niezła)
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