
Ajmi, Ej, s
(Ej ten kawałek jest dla tych, którzy naorawdę poznali kiedyś magię miłości.
Trochę luzu, optymizmu i napewno wszystko nam się kiedyś uda.. 
No to lecimy).
Ej słodkie życie, wiesz co to za życie
gdy w pewnej osobie masz pełne pokrycie
kiedy czujesz tą słodycz w tej bratniej duszy
kiedy każde słowo bicie serca głuszy
Ej słodko kłamię i słodko zwodzę
ale sam to wiesz, że w życiu miodem słodzę
To jak w Dirty Dancig tak w dozę finezji
bo na co dzień jestem przecież słodka MC
Wiesz uwielbiam Cię gdy znajdujesz się obok
kiedy moja fascynacja wygrywa z twoją osobą
Jesteś jak złoto dawno skradłam twój blask
i bez tego błysku nikt nie znajdzie tu nas
Wiesz wszystko zgrywa się całkiem pozornie
Kiedy szepczesz mi do ucha ej chodź do mnie
ale dobrze wiesz, że to pozorna harmonia
i że wszystko się zmienia gdy trafiam w twoje ramiona
Dobrze wiem, że wiele snów nam pryska
ale jestem świadoma, że możemy je odzyskać
Dla ciebie ciągle jestem małą dziewczynką
i tulisz mnie co wieczór kiedy jest mi zimno
Przy tobie tabasco smakuje jak cukier
a zwykła gorycz zamienia się w lukier
Wiesz nasze uczucie jest jak przepaść
ono po prostu żadnych granic nie ma
Mam klucz do twej duszy, on myśli twe otwiera
i wtedy naprawdę wszystko do mnie dociera
Wiesz w moim sercu nie raz był pożar
bo je tak rozgrzałeś gdy chciałam byś mnie ogrzał
Masz wszystko to czego bym tylko chciała
masz styl i klasę i potrafisz robić hałas
Mówię to co dyktuje mi serce
bo mam pewność na stówe że trafiło w dobre ręce
Dałeś mi wiele do zrozumienia
to że świat jest zły, ale ciągle się zmienia
Dzięki tobie poznałam magię miłości
to ty podarowałeś mi nutę namiętności
Uwielbiam zasypiać i budzić się przy tobie
i śnić o tym jak trzymamy się za dłonie
Uwielbiam Cie gdy spąglądasz na mnie ranem
i że mogę się wpatrywać w twoje oczy zaspane
I to chybya sukces że od losu Cie dostałam
bo nie jedna panna przecież też by ciebie chciała
Ta miłość to jak wygrana w Las Vegas
coś niemożliwego coś co nas zmienia
Wystarczy jak spojrze gdy śpisz obok mnie
i nie boję się o nic.. odpływam spokojnie
Jesteś jeden jedyny i nikt tego nie zrozumie
Tą miłość mam we krwi, ty to wiesz i czujesz
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