
Twoja dusza moja tusza

W końcu jest premiera i w końcu jest ten dzień
Z szafy więc wychodzi mój czarny cień
Jak będę przyjęty tego jestem pewien
Pojechałem limuzyną - kremowym Polonezem

Podjeżdżam pod knajpę mamy dziś premierę
Wszystkie łachy z TV są dzisiaj przy mnie zerem
Patrzę na plakatach Jan Niezbędny jeeeesttt!
Rozwijajcie dywan bo będę szedł 

Jeszcze tylko jedno lustereczko powiedz przecie
Kto dzisiaj najczęściej zaglądał na Ciebie
Kto jest najpiękniejszy pozwól że popatrzę 
Oj szkło porysowane chyba dziś nie zasnę!!!!

Ref:
i Wąs! Wąs! gdzie jest wąs! Wąs !  (R)
gdzie jest wąs, wąs! gdzie jest wąs, wąs!
gdzie jest wąs,  yhhhyy
gdzie jest wąs,   yhhyhy
gdzie jest wąs,   yhhyhy
gdzie jest wąs,   yhhyhy

II
Wchodzę na salę a publika ryczy 
Jak ja Boże kocham być w takiej dziczy
Patrzę po towarkach wiadomo co jest
Podchodzi menager ten co z ręki mi je

Najpierw ma być kasa a potem będzie granie
Potem Wąs! Wąs ! no i pięknie panie
Kobieta jak kwiat nie przodu ani tyłu
Ogólnie to kocham jak wiszą mi na kiju

Ref:

i Wąs! Wąs! najpierw wąs! Wąs ! 
najpierw wąs, wąs! Najpierw wąs, wąs!
najpierw wąs,  yhhhyy
najpierw wąs,   yhhyhy
najpierw wąs,   yhhyhy
najpierw  wąs,   yhhyhy

III
Migają strobo już prawie nic nie widzę
To już ten stan że niczego się nie wstydzę
Pokazuje brzuch i nóżka chodzi sama
Boże jak ja kocham zostaje tu do rana!
(Dziura)



sśij mi ucho      
sśij mi palec
liż mi wąsy
liż mi dziarę
obliż usta   
napluj w twarz
weź autograf
on ma stać , stać , stać

Ależ skąd, skąd bije dzwon, dzwon
Tłusty ton, ton bije stąd, stąd, HEJ!!!
Graj graj mój piękny Didżeju
Niech Twój ton, ton niech poruszy wszystkich chwiejów

A na majku bez kitu sto kilo dynamitu
mistrz ceremonii i król cellulitu
moja tusza twoja  dusza
Na parkiecie Was rozrusza
Kto nie tańczy niech się zmusza
Niech nam parkiet się rozrusza 

A towarki tylko z górnej półki
Niech ciągną za sznurki niech wyłączą komórki
Podnieście gumowce wysoko niech je widzę   
nie ma mowy o wstydzie kiedy trzęsę w tej remizie

Aż Zaschło mi w gardle że odejmuje mowę
kąciki mam białe jak wiórki kokosowe
szczękościsk ściera moje zęby 
prowadźcie na zaplecze pokażcie którędy

I Wąs, Wąs znowu Wąs, Wąs 
W rytmie wąs, wąs gdzie jest wąs, wąs, a towarki?
Pląs, pląs a my pląs, pląs
A my wciąż, wciąż z Tobą pląs, pląs, 
ggggooooooooooooooooodddddddddddddddddddd!!!!!


