
EMAS x K.M.S, Została całkiem sama (ft. Ania Szałata)
Mała cudowne oczy była chłodna jak jej ciało
jej uczucie było chłodne przez uczucia nie istniało
przez miłość upadała jak spadająca gwiazda
ciągle powracała do miejsc w których się odnajdywała
Niby doznała miłość, miłość ale ta nieszczera
niby znała go dobrze i ta nieszczera wśród tych ludzi
którzy powtarzali miłość nie istnieje
wśród płaczu samotności zimny wiatr w oczy wieje, w oczy kuje
Nic na to nie poradzisz gdy jesteś sama
a on tam gdzieś z kolegami pije wódkę
chcesz w końcu mówić kocham cię i slyszeć to
chcesz w końcu go przytulić i powiedzieć to co zawsze
lecz on jest za daleko myślami w przeciwną stronę
Kochanie śpij spokojnie..Uczucie w końcu zaśnie

Ania/
I tak czasem tkwimy w miejscu uuuu
chociaż nam brakuje sensu uuuu
umiemy się podnosić zawsze i nawet
gdy czujemy że upadnie to wszystko
co nosimy w sercu

K.M.S/
Wiesz? Miała nadzieję że tym razem się powiedzie miała
ale przez palce zawsze uciekało szczęście chciała
być tak na prawdę kochana a nie na pokaz i dlatego teraz
widzisz jej sumutek w głębokich oczach brała
wszystko do siebie i siebie całą dawała ale szansa
na przetrwanie czegoś czego jeszcze nie ma mała
i taka prawda, że ciężko się dopasować w planach
kiedy zazwyczaj po czasie szczęście spierdala śmiała
się z samej siebie i miłości którą darowała
kogoś kto nie był nawet warty jej poznania dramat
albo komediodramat na pamięć już znała bo w jej życiu
już nie raz takie rzeczy przeżywała i została
całkiem sama zamknięta w swych czterech ścianach zamiast
znowu spróbować to się na swiat zamykała taka prawda
przez doznania z przeszłości można się zamknąć w sobie
ona nie chciała tak lecz nie uciekło od niej to
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