
K.M.S, Między nami 2 (Prod.Lembo)
Dla miłości to nie ważne czy pasujemy do siebie przecież
jeśli marzę o tym byś tu była czuję szczęście nawet jakby
to wspomnienie z przeszłości naszło mnie w nocy to rano
gdy się obudzę znów zobaczę Twoje oczy pełne
uczuć emocji może skutków miłości, złości na mnie
pewnie trochę ale żadnych wątpliwości wierzę
że głupi pościg za szczęsciem jest niepotrzebny
bo błedy żyją w przeszłości a my dalej i toniemy w głębi
własnych możliwości i marzeń, ciągłości zdarzeń razem
silniejsi osobno jakby ktoś odebrał szansę nam i to nie tak
że mam ideał z marzeń ale sam siebie przenigdy bym nie nazwał ideałem
mam osobę która kocha mnie ozdobę moich wad i cień
który zakrywa moje straszne fobie gdy nadejdzie dzień
i to wystarcza mi a ona dla mnie sny zamienia w rzeczywistość
i to wszystko co potrzebne by żyć

Sztuką nie jest znalezienie miłości lecz zatrzymanie jej
tak długo aż odchodzi ktoś i przerywa tą całość lecz
jeśli straciłeś coś na czym Ci zależało wiedz że
przyttafiło się to ponad połowie ludności świata
na siłę szukać to jak brać to co się nada więc poczekaj
i zauważ jak idzie do Ciebie z dala
czasami w postaci cienia, więc nie możesz przed nią uciec
ale znam takich co biegali za nią a ona wkrótce schowała
się gdzieś w marzeniach i serce z kamienia znowu
a ona czeka byś poczekał na nią chwilę zrozum
często uśmiecha się gdy nie zauważasz jej z boku
potrafi też niestety być niewidzialna dla oczu
niespotykana dla osób co zbyt zachłanni na nią ale
dla tych co jej nie pragną się pojawia zanim
całkiem zatracą się w samotności więc uwierz
lepiej poczekaj to może się ulokuje w Tobie

Odgarniam włosy z policzków jej patrzę głęboko w oczy
dosyć mam uników wzroku i powrotów do przeszłośći wiesz
czuję jej dotyk na dłoni mam inną dłoń i za żadną ilość złotych
nie oddam do innych rąk jej
niewinny ton czasami zamieniamy w krzyk ale
otwarty fron między nami nie pogorszy nic bo to
normalne te kłótnie zazdrość i krzyki miłość skrywa
w sobie więcej, dużo więcej niż pomyślisz
więc rzucamy słowami a potem wybaczamy znowu
i ranimy ale blizny zaleczamy uczuciami w końcu
kochamy siebie i to powtarzamy częściej a upadki
tak jak gwiazdy spadają ale są cenne bo uczą
nas więcej niż nie jedne książki słowa a im
więcej się nauczysz na błędach tym więcej siebie znasz
i to normalny stan emocjonalny miłość a nie
ma żadnej osoby której się to nie trafiło nigdy
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