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Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na...

Tak dużo już wiem
Idę po tron
Nie mówię nie
Nie mówię stop
Gdy zadanie jest
Wykonuję je
Lubię dostawać to co chcę.

Ty myślisz, że jestem jak lukier
A ja siłę mam jak ten krupier
Nie próbuj na mnie tanich sztuczek
Mi zawsze udaje się uciec.

Zabieram cię tam, gdzie zobaczysz że
Tak łatwo nie pokonasz mnie
Liczby nie kłamią
Uważaj więc
Potęga ze mnie bije, wiem.

Nie będziesz mnie prosić o więcej
Na nic te błagania
Bo zrobię co zechcę

A teraz i droga
I mierz jak najdłużej
Nie marnuj już czasu by podjąć decyzję
Zaczynasz tę misję!

Tak jak z nieba grom
Uderzę na ten tron
Nie uznaję nic po środku
Muszę zdobyć go!

Mam w sobie siłę
I nadludzką moc
Ty chciałbyś być taki jak ja
Ale mam to czego tobie brak.

Ooo

Zobacz sam
Mam w sobie więcej odwagi by mieć
To wszystko czego chcesz 
W mym zasięgu jest.

Nie ocieram łez
Jak najdalej chcę biec
Ty wiesz, że ja dziś mam 
Więcej niż ty sam.
(Niż ty sam) x2

Kiedy iść przyjdzie mi
Tylko by zdobyć szczyt
W sumie mam taką moc
Jak lawina.

Takie mam DNA
Nigdy nie będę stać
Kiedy wykonasz ruch
Może ci zabraknąć tchu.

Spójrz w górę 



Nie ma żadnych dróg
(Nie ma dróg)
To koniec już
Padnij do mych stóp.

Mam w dłoni do królestwa klucz
To koniec już
Pora obudzić się ze snu.

Ooo...

Tak jak z nieba grom
Uderzę na ten tron
Nie uznaję nic po środku
Muszę zdobyć go!

Mam w sobie siłę
I nadludzką moc
Ty chciałbyś być taki jak ja
Ale mam to czego tobie brak.

Zobacz sam
Mam w sobie więcej odwagi by mieć
To wszystko czego chcesz
W mym  zasięgu jest

Nie ocieram łez
Jak najdalej chcę biec
Ty wiesz, że ja dziś mam
Więcej niż ty sam.
(Niż ty sam) x2

Uciekaj
Jestem dziś potężna jak ocean
Moje fale zniszczą cię
Nie czekaj
Bo za chwilę znajdziesz się na dnie
Jak wrak.

To iluzja, że świat
Czeka byś zdobył go
Więc nie daj się zwieść
Mówiłam ci nie.

Dookoła zło i gęsty mrok
Masz już tylko jeden ruch
Ostatni krok.

Mam w sobie siłę
I nadludzką moc
Ty chciałbyś być taki jak ja
Ale mam to czego tobie brak.

Zobacz sam
Mam w sobie więcej odwagi by mieć
To wszystko czego chcesz
W mym zasięgu jest.

Nie ocieram łez 
Jak najdalej chcę biec
Ty wiesz, że ja dziś mam
Więcej niż ty sam.

Ewelina Lisowska - MORE w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/ewelina-lisowska-more-tekst-piosenki,t,682765.html

