
K.M.S, Pokonać strach
Nawet nie wiesz ile znaczą dla mnie słowa
karmię sie spojrzeniem ludzi, bo lubię dramatyzować 
żadne odejście tych którzy tu byli to nie parodia
dla mnie śmierć to jest istota co depcze po naszych krokach może
jestem człowiekiem co gubi rozum na codzień
niosę na barkach historie których nigdy się nie dowiesz lepiej
powiedz kim jesteś kim jestem co tu robimy świat 
się kręci wśród dziewczyny przyjaciół naszej rodziny
czas wciąż leci my gubimy po drodze to co najlepsze
skupieni na jakiejś modzie imprezie co nowoczesne
biznesmeni własnych cierpień, popełniamy bład za błędem
więźniowe częstych uniesień ale lepiej juz nie bedzie raczej
też nei potrafię wam pokazać dobrych postaw
złość wyżera mnie od środka, wersy spisane w emocjach bawie
się czyimś kosztem, jak moim kiedyś bawili
zawsze pełni możliwości, piątka dla tych co wierzyli we mnie

Sam musisz dzisiaj .. musisz dzisiaj 
odmienić świat, odmienić świat
wystarczy tylko trochę odwagi, 
tylko raz sie postawić  i  zabić w sobie strach

Każdej nocy lubię bawić się z insomnią
może sen by mi się przydał ale ucieka przez okno
może to czego nie widać zakrywa nasza pochopność
dlatego tak nienawidzisz głupiego słowa samotność dla mnie
kwestia porażek jest kwestią doskonalenia tylko 
wtedy się poddaje jak już wiem że nie mam o co walczyć
cholerny nawyk by się kłócić nie pomaga,
zapomniałem chyba dawno co znaczy słowo empatia
naginałem te zasady co wyznacza Bóg i wiara ale
kiedy updałem anioł stróż pomagał wstawać pojawiał 
się w tych postaciach których bym nie podejrzewał o to
że będą tu nadal mimo lat samoznisczenia ponoć
przyjaciele z serca nie potrafią odejść nagle
to czemu brata już nie ma, nawet się nie pożegnałem wątpie
we wszystko co widzę i słyszę nic nie poradzę,
butownicze cechy od lat i dalej tak będzie bracie.
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