
Mi-La, Dobrze jest (ft. Magda Grochowska)
Budzę się leząc na miękkiej poduszce
Ciepły promień leniwie wpada przez żaluzje
Nie martwi mnie nic, problemy odkładam na później
W czasoprzestrzeni jak zenit, bo uśnie

Tymczasem pora na kawę z brązowym cukrem
Nic już nie muszę, byle zdążyć przed jutrem
By zresetować głowę obmyślam leniwe gry plan
Włączam G-funk, skręcam w palcach spliffa
Słoneczna niedziela, ja leniwie się przeciągam szerokimi ramionami witam dzień bez zobowiązań
I?ve got love
A w domu tylko ja i __
Myślę w co się ubrać
Działam w tempie ?lay low? 
Rozczesuje rzęsy, Max Factor
Cukierkowy róż na policzki ponadto
Śniadanie na chłodnej
To styl i __
Mam stolik obok okna, kocham miasto latem

Pod okiem słońca
Spotykam się
I w sercu wiosna
Prowadzi nas gdzieś, 
Gdzie nie ma końca
Gdzie nas dwie
Tak dobrze jest
/2x

Zapomniałam o gazecie, wiec biegnę do kiosku
Zapach kawy i świeżego druku wielbię, po prostu
Miasto utopione w słońcu, 40 stopni, ponad
Żar leje się z nieba, przypiekając mi ramiona
Tych kilka chwil, rzadkie jak raz na 100 lat
Mogłyby tu  rosnąć palny, jak na de Gaulle?a
Kilka chwil leniwych cenne, jak diamenty
Jakby działano się na niby, aż mam w głowie mętlik
Gapię się w niebo z którego dziś nie SPADNIE DESZCZ
Na zegarku 6, wsiadam, jedźmy gdzieś
My dwie, otwarte szyby, wiatr rozwiewa nam włosy
Ja żuję gumę, a ty palisz papierosy
Lodowata cola light i okulary słoneczne
Czego posłuchamy ?Nasty? Nas bezsprzecznie
Jeździmy po mieście bez celu, low tempo
Śmiejąc się głośno, łapiemy chwil piękno

Pod okiem słońca
Spotykam się
I w sercu wiosna
Prowadzi nas gdzieś, 
Gdzie nie ma końca
Gdzie nas dwie
Tak dobrze jest
/2x

Bo tak jak ty kocham te momenty gdy
Cały świat zostawiamy w tyle i 
Gnamy tam gdzie znaczenia nie ma nic
Bo tak jak ja, tak jak ty, tak jak my

Pod okiem słońca
Spotykam się
I w sercu wiosna
Prowadzi nas gdzieś, 



Gdzie nie ma końca
Gdzie nas dwie
Tak dobrze jest
/2x
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