
WWO, Powinna
Musisz wierzyć w Boga, mieć dobre serce 
Wyglądać dla mnie w stringach najpiękniej 
Mieć zadatki i cechy dobrej matki 
Nie brnąć w te gadki jak głupie małolatki 
Umieć wybaczać różne wypadki 
Nie myśleć 24h o hajsie na wydatki 
Szanować mych przyjaciół w 100 procentach 
Musisz być uśmiechnięta, żeby mnie pobudzić 
O siebie dbać i nie bać się ludzi 
Od życia brać co każdy musi 
Umieć dać, dzielić się to nie wada 
śmiać się, bo coś śmieszy a nie dlatego, że wypada 
Nie zamykać się w czterech ścianach z pilotem w ręku 
Nie możesz nie być lojalna, choćbyś była miss wdzięku 
Bez lęku, mów i weź się nie krępuj 
Raz się żyje mówią, więc Bogu podziękuj 
Raz się żyje mówią, zdejmuj 
Ref.: 
Jeśli tylko jesteś w miłość szczodra 
Wiedz, że to tylko dla naszego dobra 
Nie zamierzam prowadzić z tobą żadnych gier 
Najważniejsze to być wobec siebie fair 
By w przyszłości wszystko mogło dobrze się ułożyć 
Powinnaś i musisz do tego dążyć 
Powinnaś znać mnie lepiej niż własne kieszenie 
Powinnaś wiedzieć dobrze, że za szybko się nie zmienię 
Powinnaś być moim marzeniem 
Powinnaś zachowaniem i wyglądem udowadniać miłość 
Czułe ruchy, szepty, nie zawiłość 
Szacunek, szczere słowa, musisz wiedzieć czego chcesz 
We mnie też, oparcie będziesz mieć, dobrze wiesz 
Nie możesz przecież sprawiać mi zawodu 
Nie możesz robić z byle czego kłopotu 
Bo jeśli problem za problemem, powiem krótko - skończ scenę 
Musisz być dla mnie jak doping 
Podbij wieczorem na parking a zostaniesz muzą 
Innych kwestii jeszcze dużo 
Tylko nie złość się na mnie 
Powinnaś dla mnie ruszać pupą tak ładnie jak żadna inna 
W relacjach z innymi nigdy nie powinnaś być naiwna 
Powinnaś wiedzieć kiedy działać 
Kiedy uspokajać, moje nerwy ukajać
Swą inteligencją rozpierdalać dziewczyno 
Ref.: 
Pewnie też, chciałabyś powiedzieć mi niejedną rzecz 
Jaki powinienem być i jak chcesz 
Wiesz, powinnaś, musisz mnie kochać 
Nie możesz mnie nie kochać x2 
No, przecież nie może mnie nie kochać 
Przecież nie może mnie nie kochać
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