
K.M.S, Po zerwaniu
Znowu siedzisz z przyjaciółką i przeklinasz jego słowa
miał być z Tobą a z kumplami pije browar gdzieś
już nie ma kocham, nie ma tęsknie, nie zostawię
jego słowa razem z nim odeszły po krótkim czasie
do teraz czujesz na sobie jego spojrzenia, on
ma w dupie to uczucie, z łatwością niszczy marzenia
nie możesz wierzyć albo nie chcesz wierzyć sama już
że dzieli taka przepaść Was, przecież go dobrze znałaś
wiem że był dla Ciebie wszystkim
było błędem to twierdzenie bo teraz zostałaś z niczym
i nie liczy się cierpienie dla Ciebie tylko samotność
bo był twoim marzeniem dzisiaj chcesz by poczuł to co ty
trudno się ocknąć i żyć bez niego dalej kiedy
oddałaś mu wszystko był dla Ciebie całym światem
i wiem że tak bardzo chcesz powiedzieć że nie kochałaś
lecz nienawiść do miłości wcale nie uczy Cię kłamać
i rozstanie nie pozwala Ci zapomnieć o wspomnieniach
miejsca mienią Ci się w oczach a słowa w postaci echa gdzieś
wiją się obok Ciebie i chcą byś częściej
czuła kurwa jeszcze mocniej jak rozpierdolił Ci serce
czujesz jak wnętrze wypełnia Ci nienawiść
i za nic nie chcesz nic więcej niż poczucia satysfakcji
współczucie trawi tą siłę chcesz wszystko przeżyć
by potem z podwójną siłą spokojnie się na nim zemścić

Zostawiła Cię samego chociaż starałeś się strasznie
i brałeś na poważnie to co tworzyliście razem
tylko dla niej żyłeś , serce na dłoni
ona zgniotła bo w jej oczach nie byłeś wystarczająco dobry
i nawet z nikim nie pogadasz
kumpli nie ma bo odeszli gdy mówiłeś że układa się
że nie wypada bez niej nigdzie się pokazać
bo to ta jedna jedyna na którą czekałeś lata
dzisiaj nie możesz wybaczyć sobie
jak ona mogła znaczyć dla Ciebie cokolwiek
rzucałeś w ogień wszystko inne by widziała
że liczy się tylko ona, tylko w niej pragniesz zatracać się
teraz gdzieś staczasz się w miłości która spala serce
bez niej ten świat dla Ciebie to puste miejsce
wiem że nie raz jeszcze poczujesz to szczęście
ale nie da zranionemu się pomóc, musi sam przejść przez
cierpienie serca , labirynt głupich myśli
nie ma przebacz miłość to choroba która może zniszczyć
może nie liczyć się z Tobą ani prze chwile
i odejść dając Ci słowo że to Ty właśnie zabiłeś ją
najgorszy błąd to walczyć jeśli zostawi Cie
bez słowa wyjaśnienia bo nie ma sensu w tym trwać i wiesz
teraz to myślisz że nie potrafisz żyć dalej ale
nie martw sie bo jeszcze pojawi się Twoja istota z marzeń
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