Ajmi, Z dedykacj
To jest twój dzień, który jest twoim zwycięstwem.
Nie oszczędzaj dziś głowy, żyj swoim królestwem.
Właśnie dziś jesteś panią świata.
Korzystaj, bo dziś, masz swój ósmy cud świata.
Wróć do chwil, gdy byłaś jeszcze dzieckiem.
Swoim bliskim byłaś potrzebna jak powietrze.
A z dnia na dzień ta potrzeba wzrasta.
Dla nich kesteś jak jedyna z nieba gwiazda,
lecz pamiętaj, nikt nie będzie żył za Ciebie.
Zatem bądź aniołem w piekle i diabłem w niebie.
Czuję słodkie powietrze.
To aromat szczęścia, które wypełnia Ci serce.
Łap je i trzymaj, trzymaj fason.
Bo z reguły Ty wiesz kiedy rzucić masz asem.
A z życiem jedziesz jak z tanią tandetą.
Z tego miejsca życzę Ci wszystkiego najlepszego.
Od małego w oczach odbijał Ci się blask,
Bez przerażenia patrzyłaś jak się zmienia świat.
Własne perspektywy, by pokazać swoje ja.
Masz poczucie wartości, to istotny w życiu fakt.
Ale jeszcze nie jedno w życiu Ciebie zadziwi.
Więc trzymaj się zawsze tylko swojej perspektywy.
I pamiętaj życie to gra, ty urodziłaś się by tą grę wygrać.
Nie zaśpiewam dziś sto lat, bo to nie ta chwila.
Lecz każde z tych słów teraźniejszość dziś mija.
Mija ją, mija owszem, a każdy z wersów strzela na oślep.
To dzień dla Ciebie bardzo ważny, mający swoje stylowe jazdy.
Dzień, w którym przyszłaś na świat,
ale dziś już kończysz osiemnaście lat.
Zaplątana w życzeniach, chce życzyć teraz Ci :
Byś pamiętała wiele z życia chwil.
Tyle cennych sytuacji, wyskokowych libacji.
Które pozwoliły poznać świat, przy tak ostrej rekrutacji.
Żebyś pamiętała, o tym, co jest ceną życia.
I byś nigdy nie zmieniała taktyki bycia.
By twa dusza wiedziała, czym jest sprawiedliwość.
Odrzucając przy tym zawiść i chciwość.
Byś szczęścia miała ponad miarę.
Spełniała swe marzenia i miała w nie wiarę.
Abyś mogła żyć po prostu godnie.
Bo zasługujesz na życie spokojne.
Żyj nam wiele lat i na sto możliwości.
Sto procent szczerości w życzeniach tych gości.
Sto tysięcy ludzi może życzyć Ci tego.
Bo jeden na sto dorośnie bez problemu.
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