
Ajmi, Mog
Zamykam oczy i mam setki wspomnień.
To, co nas łączyło zakończyłam bezpowrotnie.
Chcę przewinąć życie, jak najtańszy film.
Cofnąć się wstecz by uniknąć tylu chwil.
Jest wiele rzeczy, których nadal nie rozumiem.
Nikt nie uczył mnie uczuć, więc dlatego ich nie umiem.
Burza emocji, kroczyła między nami.
A podobno miłość jest gładka jak aksamit.
Wolę nie mieć już nic, bo umiem sobie radzić.
Lecz jestem świadoma, że łatwo jest mnie zranić.
Dziś już nie cierpię, lecz robiłam to jak dama.
Zawsze z pełnym wdziękiem, nawet nie śpiąc do rana. 
Zrozumiałam wiele i przeżyłam gorzką przystań.
Wtedy serce wciąż szeptało coraz ciszej przestań.
Może to wszystko było wielkim błędem.
Teraz chcę zapomnieć, dziś mam tego konsekwencje.
Podniosłam się po klęsce, choć cierpiałam jak Werter.
Uwierz, patrząc na siebie, teraz wiem czego chcę.
Mogę zacząć od nowa burząc to wszystko.
Już nie te same wartości, obrałam inną przyszłość.
Mogę zacząć od zera wiedząc, że coś zyskam.
Mogę to zrobić i tak wiele odzyskać. 
Czas jednak nie zna się wcale na bliznach.
I niejedna osoba na tym nie korzysta.
Mam w sobie wiele siły, jednak czegoś mi brakuje.
Może brak mi słów, by wyrazić to, co czuje.
Łatwo, minąć się z prawdą, którą budujemy.
Dziś już nieważne, nieważne czego chcemy.
Zostawiłam serce setki myśli stąd.
Może kiedyś stwierdzę, że to był jednak błąd.
Może, kiedyś poczuję się jak Ikar. 
Który spada w głąb morza, przez głupotę i pychę.
Dziś nie chcę nic czuć, nie ta kwestia życia.
Choć w sercu to ona właśnie być powinna.
Dziś znów zamykam oczy, nakreślając wspólne myśli.
Biegnę do tych dni, gdy tak wiele mogliśmy.
Każda kolejna myśl zaciera drugą.
Lecz uczucia dziś już świecą pustką.
Przede mną już dziś stoi nowy świat.
Świat warty życia, bez łez i wad.
Warty by ciągle iść na przód, bez przeszkód.
Zacierając serce z piasku.
To tysiące myśli zawarte w jednym ziarnku.
Zawarte, by zakończyć życia fatum.
Mogę zacząć od nowa burząc to wszystko.
Już nie te same wartości, obrałam inną przyszłość.
Mogę zacząć od zera wiedząc, że coś zyskam.
Mogę to zrobić i tak wiele odzyskać.
Nowy rozdział w życiu, przede mną setki kartek.
Jak je zapiszę i czy będą czegoś warte.
Czasem szkoda słów, by wyrazić myśli. 
Czasem, szkoda życia, tego, co już straciliśmy.
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