
Ajmi, To co stracili
Każdy może coś stracić w jednej chwili
często znikają ludzie którzy blisko byli
to co kochamy czasem nidgy nie wróći
człowiek nie ma takiej siły by czas zawrócić
śmierć ciąży nad każdym to jest jak klątwa
w jednej chwili serce z żalu pęka jak bomba
już wiele straciłam w równych dniach
przez wiele dni towarzyszył mi strach
dobrze wiem, że najważniejsze jest domowe gonisko.
zrozumiałam, gdy zaczęłam tracić wszystko
nie pozwól by słabości mogły Cię powalić
pamiętaj że nadzieja zawsze swe światło pali
Ile straciliśmy gdy wybraliśmy złą kartę
los się wtedy śmiał chciał nam życie zatrzeć
wiele osób przegrało już życia walkę.
Los nadaje rany jak ostry skalpel.
Ref.
Pamiętaj z wszystkich sił walcz o swoje życie.
To jest bardziej trudne niż myslicie.
Życie jest jak pościg może czas zwolnić.
Zegar czasu przecież ma nas w niewoli.
/x2
Co możesz zyskać możesz stracić w jednej sekundzie.
Czy wiesz co wtedy w tym momencie się naprawde czuje?
Twój pozorny świat w którym czujesz się dobrze
może runąć w sekundzie los na strzępy go podrze
każdy z nas upada nie jesteś pierwszy
pamiętaj nie uciekniesz od konsekwencji 
masz czas by sięgnąć po zdrowy rozsądek
wykonujesz wiele czynów które nie są mądre
Z moichu oczy wylało się już morze łez
żadna ciężka sytuacja nie ominęła mnie
wiem również wiele błędów popełniłam
i to właśnie przez nie wiele straciłam.
wszystkie nędzne porażki zawsze biorę na siebie
takich schemat jest trudny w moim błędnym świecie
dziś chce zostawić już wszystko za sobą uwierz, chcę się zmienić i być inną osobą.
Ref.
Pamiętaj z wszystkich sił walcz o swoje życie.
To jest bardziej trudne niż myslicie.
Życie jest jak pościg może czas zwolnić.
Zegar czasu przecież ma nas w niewoli.
/x2
Każdy z nas wie że trudno przekonać los
na każdego w życiu czeka potężny cios
czasem duma bierze górę nad sumieniem
ścieżka życia to przecież cierniste aleje
stan nadziei czasem więcej słów wyraża
uspokoaja duszę lecz czasem upokarza
tęsnie za tym co już naprawdę straciłam
czasem tęsknię za tym jaką kiedyś byłam
tęsknimy za tym co już dawno odeszli
pozostali nam jedynie już w pamięci
choć nie ma przeszłości wspomnieniami żyje
każde z nas się boi że kótreś z nich zginie
wiele złych godzin ciągle stoi nade mną
dobre momenty w tej chwili bledną
wielu ludzi jest szczęśliwych niech dziękują Bogu
Choć chcę więcej od życia, mam do tego powód.
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