
K.M.S, Człowiek popełnia błędy (ft. ADR, Ergo, Faber, Klaudia Lipka)
1. Powiedz mi człowieku czym jest dla Ciebie Życie, o czym myślisz na cmentarzu, kiedy płomień pali znicze, ile razy ktoś pisze, że już nie da sobie rady, że nie da rady walczyć, wyrzuca ten karabin, który trzyma go przy życiu, nie pozwala mu zginąć, ale czasem z rezygnacją mówi - to musi minąć, ten czas musi płynąć szybciej, bo on chce już odejść, chce rozejść się ze światem, który spotyka na drodze. Nikogo nie obchodzę, jestem sam na sam ze sobą, życie na skraju przepaści wraz z psychiczną chorobą, wspólne myśli się godzą, coraz bardziej chcę to skończyć, chcę skończyć z udręką, tak po prostu się wyłączyć, dołączyć do tych, którzy też nie dali rady, do tych, których bezczelnie wykończyły świata wady, człowiek bliski zagłady ujrzy to co widzi w głowie, to są myśli samobójcy, który teraz leży w grobie.
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2. Życie nie jest proste i zdaj sobie z tego sprawę, walcz o co tylko możesz, miej siłę i wiarę, czasem się tak czuję, jakby brakowało tlenu i to wcale nie kwestia mojego charakteru. Wiesz, droga długa jest, a słona jak diabli, przez jedno potknięcie możesz się tutaj zabić, są rzeczy ciężkie, kiedy boli Cię serce, to ile waży łza, kiedy Twoje serce pęknie, czasem są dni, kiedy wszystko się wali, bo popełniamy błędy, te, których nie mamy skali, choć mówią do mnie: chłopie, ucz się na błędach, to chyba dlatego stale je tu popełniam. Czas nam ucieka i mijamy to, co piękne i gdy odchodzi osoba, to po prostu pęka serce, ja wiem co to za ból, bo przeżyłem to samo, nie ma bliskiej osoby, przy której wstawałeś rano.
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3. Nie zdajesz sobie sprawy, że upaść jest tak łatwo, nie mów, że nie dasz rady, gdy los chwyta za gardło, nadzieja głupich matką, wiesz, czasem tak trzeba, niejeden śni o wodzie i świeżej kromce chleba, nie mów, że degenerat, gdy nie poznasz historii, bo z roli biznesmena można zostać bezdomnym, gdy z przyjaciela został pomnik, zostałbyś obok choć ciałem go już nie ma, duchem zawsze będzie z Tobą. Cierpimy nocą, gdy otoczenie się wycisza, tysiąc myśli na sekundę nie pozwala zasypiać, na stan samotnika zawsze raźniej we dwóch, jak być, to na stałe, rozumieć się bez słów. Żałujemy po fakcie i nie ma co ukrywać, co z tego, że w kontakcie mi nie pasuje przyjaźń, po co coś zaczynać, skoro jutro chcesz z tym skończyć, nie każdy to wytrzyma, to zależy od odbiorcy. 
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4. Chciałbym nie otwierać źrenic, chociaż rano usnąć, ja nie mogę tego zmienić, bo wciąż to samo bóstwo w głowie, rzucając okiem na swoje życie rozpieprzam na części, bo strach ma wielkie oczy, a ja wciąż boję się śmierci, mówią, że jestem młodym kotem, a gdzie siedem żyć? Jestem nieśmiertelny, zaliczam zgony, że chce się pić, lecz zakładając pętle na szyję muszę pamiętać, że lina w przeciwieństwie do mnie raczej nie pęka. Mówią, że życie jest piękne, raz się żyje, carpe diem bla bla bla, bo kilka historyjek nie uchroni mnie przed założeniem tej pętli na szyję, piękny czas minie, wszystko co oddasz wraca, ale mi nie wróci, nie, życie to spacer po linie, boję się iść po linie, boli mnie, że lina się skończy i czeka tylko śmierć, ale nawet tracąc siłę, wiedząc ile już zrobiłem, pierdoli się wszystko jednak są chwile dające chęć.
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