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Леле, леле, леле, кво намерих думи не'ам.
тая ква е хубавица, God damn!
Няма никви снимки с гадже като гледам,
значи тря'а се заемам!
Работи инфлуенсър - много интересно,
даже промотира някви чайове - чудесно!
К'ъв giveaway ще и направя вечерта,
но първо да подходим кат' сериозни господа.
Реактвам на сторито,
пращам емоджито,
селфита лайквам - едно по едно.
Качвам картинка,
тя лайква ми снимката...
Лайква ми снимката?? О-хо-хо-хоо!
Кво става, бейби, кво правиш, що не спиш?
Аре да те водя някъде да се повеселиш.
Няма кво да му умуваш, по-чаровен съм от предния.
Планът ми за тая вечер с тебе е следния:
[Припев: x2]
Малко танци-манци,
после шаба даба ду, ду ду ду,
шаба даба ду, ду ду ду
шаба даба ду...
Оу, да, правилно ме чу!
Абе и аз намерих тук едно бляскаво бижу,
само да не се окаже темата табу.
Снима се с деца и с някъв пръстен на ръката,
ама снощи прати селфи - объркала ми чата...
Гледам, че ме следваш, мацка, дай да споделиш,
кво ще правим с тебе с твоя кат' се разделиш?
Принципно разбран съм и не искам да натягам,
но ако се наложи мога да те утешавам.
Абе, Мандо, тая кви ги върши погледни
и вика, че обичала яйцата на очи!
(Кво, яйцата на очи?)
Бе по гръб да си лежи, мани,
мръсно ми говори и грам не ѝ се спи!
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Тая роля само че веднъж съм я играл
и дълго си мечтаех хич да не бях еб*л.
Но като невиждал ще се пусна да играя.
Като вече е готова, к'во мога да направя?
[Припев: x4]
Малко танци-манци,
после шаба даба ду, ду ду ду,
шаба даба ду, ду ду ду
шаба даба ду...
Оу, да, правилно ме чу!
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