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K.M.S/
Kiedy chodzi Ci po głowie coś co nie powinno nigdy
weź do mnie napisz to razem coś wymyślimy
lub pomilczymy bo czasem lepsza jest cisza ponoć
utonąć w myślach uwierz mi że to horror
kiedy sam otwierasz flaszkę
weź do mnie napisz bo lepiej pije się razem
raźniej jest się wygadać komuś kogo nie znamy nawet
gdy czujesz spokój bo nie natkniesz się na zdradę
nawet kiedy jest za późno
głupio Ci mówić w co się wpakowałeś zrób to
napisz wiadomość krótką, powiedz co czujesz teraz
czy chcesz umierać czy nawiązać dialog z wódką
powiedz jeśli się czegoiś boisz
napisz mi czego razem poszukamy broni na to
byś w końcu zasnął spokojnie jak dominator
swojego życia bo ciężko żyć ciągłą walką

Majo/
Napisz do mnie choć ostatnio trace zasięg
wiem, że znaasz wiem, że wiesz obudzimy się nad ranem
znów Ci uwierze znów pokocham twoje słowa
znów sie wszyscy zdziwią, że zaczynamy od nowa
Teraz znowu potrzebuje Cie tu
dzisiaj nie chce być sam dzisiaj czuje ten chłód
Też się boje, że poniosą nas emocje
bo to dwa żywioły gdy łączymy sie we dwoje
Ty, Napisz do mnie to opowiem Ci jak jest
opowiem ci o zyciu i gdzie bywa jego kres
Nieprzespane noce tysiąc wspomnień boli bardziej
weź mnie zrozum wreszcie już nie umiem mówić jaśniej
Kocham cie naprawde nic nie czułem do tych dup
nie raz wiem zawiodłem czasem poniósł mnie ten klub
Nie zawsze wiem co robić teraz potrzebuje rad
wiem, że mnie wysłuchasz to dlatego kocham rap

EMAS/
Pamiętasz mnie jeszcze, ja nie chce o tym zapomnieć,
Po mimo tego bólu i tych przeklętych wspomnień,
zawsze będziesz tam zawsze będziesz się liczyła,
po mimo braku rozwagi wiem że zawsze byłaś,
przeżyłem z tobą wiele lecz to dla ciebie nie istnieje
bo wiesz chciałem być już tak na zawsze,
pod mostem ciągle widnieje napis KOCHAM CIE,
tylko czemu tak nie jest czemu już nie kochasz mnie, wiesz
chciałbym do ciebie napisać chciałbym cie przytulić lecz brak mi odwagi,
nie było źle mi z tobą było źle tylko czasem,
napisze do ciebie list w którym żegnam się ze światem,
w sercu to samo zostanie co do ciebie czuje,
nigdy to się nie zmieni mam nadzieje że to zrozumiesz,
to wszystko się kiedyś skończy pożegnam się ze światem,
na koniec do ciebie napisze list w którym cie odnajdę
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