
Ajmi, Komedia 
I znowu przyszła noc od poprzedniej już ciemniejsza.
Wnikam w moje myśli, a ich liczba jest wciąż mniejsza.
Wciąż uciekam od tych miejsc gdzie życie jest komedią
Wbijam się ku niebu tam gdzie gwiazdy bledną.
Przecież życie to komedia z elementem tragedii
Los potrafi nam podsunąć wiele perypetii.
Czarne serce bije niczym bomba
los chciwie z góry na uczucia spogląda.
Czasem zastanawiam się czy uczucia posiadam
w głębi duszy przecież czuje je nadal
To istna wojna między piekłem a niebem
W tym kierunku już nie jeden zaciągnął mocny debet
Złapmy się za ręce wzbijmy się ku gwiazdom
dziś im damy taką moc że nigdy nie zgasną
Komedia życia kwestia naszego bycia
wszystko rozpisane na taśmie życia.
Obrazy z serca palą psychike
większość uczuć wypisana jest pod publikę
Dziś uczucia można wyczytać z oczu
każde serce przecież ma na życie sposób
obrazy z serca odchodzą w niepamięć
strasznie boli mnie to że umysłu nie okłamie.
chcę zatrzymać przede wszystkim wszystkie wspomnienia
i wrócić do chwil których już dawno nie ma.
chcę zrozumieć w końcu czy to komedia czy dramat.
hiostoria życia jest dziwnie poskładana.
życie z wielkim ekranem gdzie taśma się zacina
wiele osób zaznacza, że to losu wina.
wielu się oszukuje i nie chce się zbudzić.
życie tak jak lód zawsze może się skruszyć.
To nie ma końca nawet gdybyś chciał przestać.
Skołowana dusza - Chce to przerwać!
Granica między nami tworzy bariere
ból w sercu coraz bardziej rozszerza karierę
nasze życie to komedia pełna pomyłek
uwierz to jest poskładane bardzo zawile.
Twój AS w talii kart okaże się zerem
jeszcze wiele jest do przejścia by osiągnąc nasze cele
nie chce żyć z błędem w życia kole
przecież nie jeden gracz przy tym pożądnie poległ.
Kolory życia bledną tutaj co dzień 
to jest jak pisanie palcem słów po wodzie
Znowu patrzę w gwiazdy są coraz mnie bliżej
one ciągle bledną leczy wydają się być niżej
Ten widok coraz bardziej leczy moje serce
pragnę by jedna z nich wpadła w moje ręce
Każdy boi się jak jego losy się potoczą.
Pakt taniej komedii, czas rozpocząć!
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