
Young Leosia, Wyspy
Chciałabym znowu być w Santiago de Cuba
Tańczyć tam dancehall, chodzić po klubach
Jeść słodkie mango, pływać w jeziorach
Pić rum z limonką, nieważne jaka pora

Chociaż teraz ciągle jesteśmy w Polsce
To z tobą dni są tak samo gorące
Dlatego chce cię kiedyś zabrać tam ze sobą
Też masz te rytmy w sercu z brazylijską stopą

Takich jak ja i ty
Nie znają nawet Karaiby
I to jest piękne
Codziennie budzę się z uśmiechem
Czekają na nas Galapagos
I czeka na nas Santorini
Potrzebny mi tam tylko twój głos
Spokojny jak ci jogini

Nie mogę spać
Za dużo mam dziś w planach
Znów jadę grać
Tak dużo miast na mapach
Chcę cię zabrać tam 
Gdzie stolicą Havana
Daj mi tylko czas
Tak dużo wysp na mapach

Bez supermocy, jak Batman
Całe życie to szach-mat
Tutaj każda porażka
Robi z ciebie giganta
Choć nie jestem jak Batman
Wersy hot jak Jamajka
Czasem czuję się rasta
Lecz już z tego wyrastam

Postawie wszystko na jedną kartę
Mam 21 lat, moje życie to blackjack
Wygrywam tu każdą partię
Obliczam ten profit tak szybko jak bankier
Nie wiem czy to wygrywanie ma jeszcze znaczenie
Bo jest mi tu tak dobrze, kiedy jestem obok ciebie
Będę dziś pracować dłużej, no bo dalej wierzę
Że za jakiś czas kupimy sobie dom z basenem

Nie mogę spać
Za dużo mam dziś w planach
Znów jadę grać
Tak dużo miast na mapach
Chcę cię zabrać tam 
Gdzie stolicą Havana
Daj mi tylko czas
Tak dużo wysp na mapach

Nigdy nie obstawiłam losu na aukcji
Od dawna gotowa
Na to życie w branży
Mordko, tu nie ma niczego bez pracy
Trenuje tę muzykę już od pierwszej klasy
Prognozuje mocny wzrost swoich akcji
Hej, kochanie jeszcze będziemy bogaci
Obiecuję sobie ślub na Hawaii
Staniemy się wielcy, chociaż kochamy się mali



Nie mogę spać
Za dużo mam dziś w planach
Znów jadę grać
Tak dużo miast na mapach
Chcę cię zabrać tam 
Gdzie stolicą Havana
Daj mi tylko czas
Tak dużo wysp na mapach
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