
M.C.K x K.M.S, Czy odbierzesz? (ref. Kushin)
M.C.K/
czy odbierzesz ten telefon kiedy zadzwonie niechcacy
czy odpowiesz mi na ucho czy poprostu go odlozysz
czy poczujesz znow to samo to czulas do tej pory
czy te slowa nic nie znacza czy juz masz poprostu dosyc
czy te dni ktore nie wroca maja jaka kolwiek wartosc
czy poprostu warto wierzyc bo marzenia sie spelniaja
czy nie potrzebujesz czasu zeby to wszystko przemyslec
czy tak dalej sobie wmawiasz ze tak ma wygladac zycie
czy odpowiesz na pytania ktore chce ci dzisiaj zadac
czy mozemy zamknac rozdzial i normalnie porozmawiac
czy bedziesz narzekac dalej na moje chore pomysly
Bo chce wlasnie tego teraz nic innego sie nie liczy
czy wymowisz moje imie chociaz ten ostatni raz
czy wolisz powiedziec w oczy ze mnie wiecej nie chcesz znac
Mam nadzieje ze odbierzesz przeciez to nic nie kosztuje
moze mnie nia oczarujesz moze znowu cos poczuje

KUSHIN/
Odbierz, odbierz, a ja Tobie powiem, powiem
jak kocham Cie, jak przytulić chcę do Ciebie się,
właśnie teraz, wiesz
A więc kotku odbierz, odbierz lepiej mi na sercu
gdy słysze Twój głos, przegadamy całą noc,
tak tylko mogę z Tobą

K.M.S/
Jestem pewien że odbierzesz w nocy kiedy ja nie śpię,
kiedy cierpię z powodu choroby, wiem że tam jesteś
kiedy ja jestem zmartwiony o Ciebie i strasznie tęsknie
to dzwonię do Ciebie ciągle i pytam się co się dzieje
bo jesteśmy w sobie uwięzieni i udręczni przez świat
przez nasze fobie, bo nie chcemy by nas zniszczył ten czas
głupich porażek i niespełnionych marzeń ale
jak już mamy przegrać coś - przegramy razem
bo to własnie daje miłość nam - wspólne zmagania
i starania się o siebie codziennie bez zatrzymania
osiągania własnych celów bez zmieniania samych siebie
chociaż charaktery zdania są inne mamy nadzieje ze
to nie na marne, ta walka z przeciwnościami
to dla nas ważne, najbardziej byśmy trzymali się
wyłącznie razem i dalej walczyli stale
o swoje uczucia które cenimy najbardziej
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