
Ackorföljden är

II: F  I  C  I  G  I  Am :II

Penetoz

Dansa Pausa

I Panetoz kommer in och vi skapar kaos
Utmanar er alla till en afro-bounce så baby
Dansa, pausa, dansa, pausa

Skiter i om du är tjock, smal, fin eller ful
Den enda regeln är att du ska ha så himla
kul och du ska

Dansa, pausa, dansa, pausa I  x2

Då är det dags igen, är det dags igen
är det dags, är det dags, är det dags igen
Ja vi kommer in och lägger den på max igen
Clean max eller sax var rädd om stilen
Står på scenen vill ha dig inte dealen
Vi pumpar musiken ni gillar er själv?
Så fet med micken backsimoodsbrad?
Bjuder er på dans sen väljer han tant?
Dansa pausa gör dutty whine - gör va' du vill
Ingen stoppar vår shine
För de de hatar, vi älskar dem
De dem kräver är känslan i dans så vi ger dem
De äkta vi backar dem vi ger dem kärlek
Så de kan dansa

De keffa vi saxar dom ja vi saxar dom
Ja vi saxar dom hey

IPanetoz kommer in och vi skapar kaos
Utmanar er alla till en afro bounce så baby
Dansa, pausa, dansa, pausa

Skiter i om du är tjock small fin eller ful
Den enda regeln är att du ska ha så himla
kul och du ska

Dansa, pausa, dansa, pausa I  x2

Livet blir livet blir vad du gör det till
Du kan leva helt villt eller ta de chill
Hur du än lever ditt stå aldrig still
Låt inget hindra hindra du måste hinna
Vinna de bästa leva och försvinna
Livet är for kort för att låta tiden rinna
Hämta mina dina?
Sen pausa pausa pausa...................

Dansa i klubben dansa på gatan  (Hey)
Dansa i staden sedan lägg in den på laden? (Hey)
Dansa fran botten för att nå toppen (Hey)
Dansa för själen sinnen och kroppen
Dansa på scenen och dansa i publiken
Dansa för rappen
Dansa till lyriken
Dansarens drottning blir ej besviken
Dansa for banget?
Dansa till musiken
Dansa din dansa och då får du en chaaans

I Panetoz kommer in och vi skapar kaos
Utmanar er alla till en afro-bounce så baby
Dansa, pausa, dansa, pausa

Skiter i om du är tjock, smal, fin, eller ful
Den enda regeln är att du ska ha så himla 
kul och du ska

Dansa, pausa, dansa, pausa I  x2
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Dansa Pausa

I Panetoz kommer in och vi skapar kaos
Utmanar er alla till en afro-bounce så baby
Dansa, pausa, dansa, pausa

Skiter i om du är tjock, smal, fin eller ful
Den enda regeln är att du ska ha så ”himla”

kul och du ska dansa, pausa, dansa, pausa I  x2

Då är det dags igen, är det dags igen
är det dags, är det dags, är det dags igen
Ja vi kommer in och lägger den på max igen
Clean max eller sax var rädd om stilen
Står på scenen vill ha dig inte dealen
Vi pumpar musiken ni gillar er själv?
Så fet med micken backsimoodsbrad?
Bjuder er på dans sen väljer han tant?
Dansa pausa gör dutty whine - gör va' du vill
Ingen stoppar vår shine
För de de hatar, vi älskar dem
De dem kräver är känslan i dans så vi ger dem
De äkta vi backar dem vi ger dem kärlek
Så de kan dansa

De keffa vi saxar dom ja vi saxar dom
Ja vi saxar dom hey

IPanetoz kommer in .....
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