
WBU, Mama wie? Tata wie?
Czy możesz nam powiedzieć jakie masz zainteresowania?
Znaczy ogólnie to inte...interesowania to zainteresowania
to będzie dyskoteki, chłopaki i ogólnie takie takie...
To jest melanż pełną gębą
To jest... gruby balet
I. Dziewczynki, chłopcy w górę ręce
Dziś znowu będzie imprezka
gdzie wuchta wódki i...i wuchta ćpanka
Chodź tu na koncert, ej, zabawa konkret
Ej stracimy hajsik, będzie baunsik
Dziewczynki kiecki w górę pokażcie majtki
Pokażcie chłopcom swoje pośladki
Gdyby widziały was wasze matki
To by wam w oknach założyły kratki
i koniec gadki wy małolatki
Pod klubem bramkarz się musi kłócić z jakimś czubem
Bo nachlał się spirytu i wariuje głupek
Mówi kogo nie zna, Boże, co za debil
Dalej stoi ekipa gotowa na wszystko
jak znam życie będzie krwawe widowisko
chłopaki chcą pokazać jak się bawi blokowisko
Dwie na fazie lalki podróbki Barbie
Na blond ofarbowane, wymalowane, wydepilowane
widać to gołym okiem a kiecki mają długości Marlboro setki
Chude jak żyletki, widać, że za worka fetki
Tak, gotowe na wszystko
Ej, barman nalej mi kurwa piwo
wjebał się w kolejkę jakiś debil
komuś jeszcze patrzy krzywo
szuka awantury
jestem ciekaw czy taki naprawdę jest z natury
czy tylko po pijaku mu odbija bija i nie zna kultury
w ogóle to wygląda jak by słuchał Sepultury
gdzieś tam u góry to znaczy na drugiej sali
ponoć kibel sie pali, jebani piromani
barmanka gasi, bramka tam włazi
robi porządek z naćpanym przedszkolem
choć były rewizje to ktoś wlazł z baseballem
za szmaty do szatni po kurtkę na czatę
to znaczy na zewnątrz, już tu nie wejdziesz
Ref.:[x2]
Super jest, bawimy się do rana
tylko powiedz mi czy wie o tym mama, tata
jak bawisz się ty i ty tutaj, ej
II. Ja stoję przed wejściem, czekam za wejściem
debata obok na temat płci pięknej
Dwóch opalonych ziomów napalonych
Młodych, szalonych, w chuj zadowolonych
Czekają aż wejdą w to nocne piekło
Bo chętnych dup dzisiaj tu pełno
Chodź tam ze mną, tam jest ciemno
Będę anonimowa, niemowa, jestem tu nowa
Niejednej na tabletach marzy się niemiecka orgia
niejedna jeszcze nie tak dawno temu ssała sobie cycek mamy
a dziś po dyskotekach ssasz po migdały
Kocha dobre pierdolnięcie na domówce w obie szpary
A mama się chwali nią swoim koleżankom
Mówi porządna dziewczyna, wymarzona córa
a za plecami mamy to zwykła rura
przy wejściu do klubu ktoś nie chce dać kaski
ziom chyba dawno nie miał obitej maski
na korytarzu trzaski trzech debili w trzy paski
chce wyrwać te wytapetowane laski
słychać oklaski dla DJ'a



W tłumie jakaś fleja wymiotuje, kumpel go ratuje
lecz Boże nikt mu nie pomoże
gdy bramka go wyrzuci to zmarznie na dworze
psy go zawiną i po hardcorze
250 złotych za hotel, a nie śmierdzi groszem on
Super jest, bawimy się do rana, stop
psy na sali, psss, mnie to wali
ponoć szukają tu tego co tydzień temu rozwalił
jakiegoś klienta, bo coś wziął a nie zapłacił
tam w męskim kiblu pita wódka w kilku
przyjechała karetka, bo w środku ktoś zemdlał
jak sie potem okazało chłopak się przećpał
Ref.:[x2]
Super jest, bawimy się do rana
tylko powiedz mi czy wie o tym mama, tata
jak bawisz się ty i ty tutaj, ej
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