
K.M.S, Ostatni telefon do Ciebie (ft. Natalia eM)
Ostatni dzwonek dzwoni
Kochanie jesteś sama
Cofamy się w zamiarach
Dzisiaj niebo płacze za nas 
Odpadła kolejna szansa
Jak zawsze się poddaje
Ale mój temperament 
Nie pozwala się zabić dla niej
Krople w parapet biją
Kolejna paczka petów
W głowie wspomnienie
Kiedy staliśmy w tym miejscu
Kiedy staliśmy pod wieczór w tym miejscu
I twoje oczy przez oblodzone ścieżki
Mogłem poczuć twój dotyk na dłoni
Nie chciałem zwolnić
Tak ciężko się powstrzymać
Żeby znów nie zadzwonić
Żeby juz nie napisać co czuje
Próbuje władać wzrokiem
Nie patrzeć w twoją stronę
Lecz kiedy jesteś w szkole
Oczy się poddaja tobie
Pamiętam moment kiedy szedłem korytarzem
Wokół nieznajome twarze
Popatrzyłaś na mnie
I każde spojrzenie od chwili kiedy cię ujrzałem
Było ważne jak muzyka za którą oddałbym wszystko prawie
Tak na poważnie brałem naszą znajomość
To trudne lecz nie obchodzi mnie czy teraz mnie zrozumiesz
Buduje swoją dusze po tym jak ją rozszczepiłaś
A ty nie zaprzątaj głowy sobie to nie twoja wina

Natalia:
Nie umiem juz dalej udawać tak
To jest ostatnia wiadomość ode mnie
Nie musisz wcale odpowiadać mi
To jest mój ostatni telefon do ciebie

K.M.S
Nie patrzyłem tak na ciało obchodził mnie twój charakter
Twoje podejście do świata i refleksje nad tematem życia
Twoja ambicja i buntownicze podejście
Do fałszywych,dwulicowych osób które psują przestrzeń
Miałem obsesje na punkcie tych SMSów
Ciągle patrzyłem w telefon nawet kiedy byłem w biegu
Chciałem słuchać problemów
Czekałem aż się otworzysz
Potem starałem się pomóc
Choć dawałaś mi kłody pod nogi
Mówiłaś pisz i patrzyłaś się ukradkiem
Naktęcałaś mnie cholernieale odbierałaś szansy
Nabierałem sie jak wiezień który znów trafił za kratki przez niesprawiedliwy wyrok
Bo przykleili mu taki obraz
A ty pisałaś że nie słuchasz plotek ludzi
Uwierzyłaś ich słowom, złość wypisana na buzi
Coś kusi mnie by pisać i rymować o tym dalej bo na polskim sie uczyłem o tym sławnym famfatale
I dawałaś mi wiare nadzieje że coś się zmieni
Byłem całkowicie szczery myślałem ze to docenisz
I nie ważne jak zmienisz sie z czasem
Bo dorośniemy a mi w głowie a mi w głowie pozostana tylko szczęśliwe momenty z Tobą

Natalia:
Nie umiem już dalej udawać tak



To jest ostatnia wiadomość ode mnie
Nie musisz wcale odpowiadać mi
To jest mój statni telefon do Ciebie
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