
2cztery7, Wiem co Ci da
Chcesz ode mnie wszystko? Umiesz tylko liczyć, ale jak dam Ci wszystko, sam zostanę z niczym
Chcesz:  Jeepy  Porche  Mercedesy  Land Rovery, chcesz willi basenów i terenów zieleni
To się nie zmieni, będziesz chciała jeszcze więcej, ciuchy torebki buty biżuterię
Codziennie coś innego, inne lądowanie, Londyn  Paryż  kolacja w Mediolanie
Tak już zostanie, będę od spełniania zachcianek, od zbierania zażaleń
Podwożenia Twoich koleżanek nad ranem, dopóki nie znudzisz się spaniem
Znowu zakupy, kup to i to proszę kochanie, zrób to i to proszę kochanie
Ale zapomnij o tym wszystkim przed startem, to czego chcesz jest nic nie warte
Bo tak naprawdę to ja wiem czego pragniesz
(I know what to give you)
Wiem co Ci dać czego Ci potrzeba
Ty myślisz ja odpowiadam
nim spytasz     ( x 2)
(I know what to give you)
Wiem co Ci dać czego Ci potrzeba, wiem po co nagram ten numer, w sumie
Nie pierwsze o tym ale umiem zrobić to tak by nie sprzedać Ci kawałka nieba
Takie komplementa subtelne jak pal z drewna, nie dają wrażeń, to stal nierdzewna
Nie Swarzędz, jesteś tu by pomarzyć mógł taki jak ja o takiej jak Ty
Mam szyje jak Magda Mołek i styl a jak Ty, pije, sram na szkołę i słynę z prawdy
Więc teoretycznie to inne planety, ale prawda że prawda boli to też fetysz
Ja nie przypadkiem wiem co dać Ci to cos o czym nie powiesz babci!
Nie możesz zwietrzyć ten dramat mama, temat tabu tych dragów wiesz sama aaaa
Ja odbijam od tematu przestępstw,znam Tonyego może on se pójdzie kreske
Szkoda, znam Cie od kilku piw już, nie mam teraz ale I know what to give you
(I know what to give you)
Wiem co Ci dać czego Ci potrzeba
Ty myślisz ja odpowiadam
nim spytasz     ( x 2)
(I know what to give you)
Otrzyj łzy proszę, zapomnij o tym byłym, chodź ze mną, pomogę jeśli nie masz siły
Ukoję nerwy, chcesz śmiać się, cieszyć życiem, blask Twoich oczu będzie dla mnie zaszczytem
Co jest  za szczytem góry Twoich marzeń, pragniesz czułości bezpieczeństwa i wrażeń
Albo kilku mądrych słów dziś nad ranem, jesteś sama? Ja też widzę w nas pare
Być blisko ja i Ty, tego szybko chce tak, masz chłopaka? To teraz masz faceta
Chcesz mnie ocenić? poznaj mnie z mamą, matki moich ex też nadal mnie chwalą
Wciąż ufają, znają każdą zaletę i słabość, choć słyszały córki jęczące ohh Karol
Pius  to potrafi, jestem Twoją drugą duszą, w jednym Romeo, Bruce Willis i 
(I know what to give you)
Wiem co Ci dać czego Ci potrzeba
Ty myślisz ja odpowiadam
nim spytasz     ( x 2)
(I know what to give you)
Tak, Kochanie to specjalnie dla Ciebie
Ja wiem czego pragniesz
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