
MDR, Sił coraz mniej
1.
Nie potrzebny mi tamten czas i tamte dni (NIEE!!) 
Nie potrafię Ci opisać co dziś czuję( NIEEE NIEE NIE) 
Wciąż i wciąż chcą kierować mną 
Koljny rok mija  gdy tęsknię za tobą 

Mam za dużo myśli i czuje ból w sobie 
Mały procent o tym  mówię tobie 
Czemu wciąż,... wracasz do tego....  (No proszę cię) 
Przecież wiesz,,... że to nic dobrego... (ogarnij się) 

Widzę że  życie nie oszczędza mnie 
Już nawet nie wiem sam czego chce 
Nie patrzę  jakie o mnie macie zdanie 
Dla tego MDR pisać nie przestanie 

Za swe błędy sam odpowiem (TYLKO JA!!) 
Co we mnie siedzi ci nie powiem (cały ja) 
Nie pytaj więcej o to proszę 
Bo za dużo na swych barkach noszę 

Życie się toczy rok po roku 
Nie dasz rady dotrzymać mi kroku 
I nawet zrobić tego nie próbuj 
Więc swoje lepsze jutro buduj 

Ref.
Lecisz w melanż kolejny dzień 
I mówisz sobie weź się zmień 
Ciężko przez to  czujesz się 
Bo los nie oszczędza cię 
I znów nie możesz spać 
Chcesz 100% z siebie dać 
Sił coraz mniej bo się nie poddałeś 
I nie podasz bo  słowo sobie dałeś 

2.
Czuje pustkę której nie wypełnia już nic 
Zapominam o wszystkim bo zaczynam pić 
Nie śpię już 3 dzień a myśli dobijają mnie 
Na swym ciele znowu otwarte rany widzę 

Bardzo bym chciał pomóc wam
Ale nie potrafię pomóc sobie sam
Ciężko zebrać myśli w jedność
Męczy mnie ciągle  przeszłość

Wiem że dużo wtym było mojej winy
Pamiętaj że nie ma, skutków bez przyczyny
Do własnego świata odnajdziemy  drogę 
Drugi ja rani bliskich, tylko ja zatrzymać go mogę 

Okaż serce tylko tym którzy na to zasłużyli
Nigdy  tym którzy na ciebie lache wyłożyli
Mogą nienawidzić nas aby się bali 
Odplace podwojnie za ból który ci zadali



Całe życie to jakiś jeden wielki żart
To że tu jestem z tą głowa to chyba fart
Odzyskuje siły  i powtórzę jeszcze kolejny raz
To co siedzi we mnie ciąży mi jak głaz

Ref. 
Lecisz w melanżu kolejny dzień 
I mówisz sobie weź się zmień 
Ciężko przez to  czujesz się 
Bo los nie oszczędza cię 
I znów nie możesz spać 
Chcesz 100% z siebie dać 
Sił coraz mniej bo się nie poddałeś 
I nie podasz bo  słowo sobie dałeś
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