
K.M.S x MAJO, Zostań ze mną (ref. Kuba Wolski)
Kuba Wolski/
Ze mną, zostań ze mną
boję się - nocy tej
ze mną, zostań ze mną
przytul mnie, zabij duchy złe
boję się, nocy tej
zostań tu, ogrzej mnie ,
zimny strach - czarny lęk
przychodzą tu, gdy nie ma Cie

K.M.S/
Znowu czuję ból, powieki zmęczone, czwarta nad ranem
zdrowie nie pozwala żyć spokojnie, nerwy poszarpane mam
ja tylko chciałbym byś była tu blisko i przytuliła mocno
bo nic nie pomaga już nawet te wszystkie proszki wiesz? umieram nocą
a w głowie kocioł powiedz po co nam te kłótnie
niby o coś a wciąż o nic i potem czujemy pustkę w sercu
uśmiechu w lustrze szukasz , nikt nie oszuka przeszkód
przejdziemy je razem albo zginiemy w walce, im na przekór
ja pośród gwiazd widzę tą naszą jedną jest tam dalej
choć strach nas trzyma przez niepewność blask jej wciąż rozświetla drogę sercom małe
rzeczy dla nas szczęściem po wielkich przychodzi zawód
nawet jeśli damy z siebie więcej, los rzuca na szalę nas
można oszaleć przez czas który trzyma dalej dwa serca
z innym spojrzeniem na przyszłość ale to właśnie nas
nakręca bardziej, inne mysli uczucie to samo
ja znowu nie śpię, żyje w ciszy aż nadziejdzie rano

Kuba Wolski/
Ze mną, zostań ze mną
boję się - nocy tej
ze mną, zostań ze mną
przytul mnie, zabij duchy złe
boję się, nocy tej
zostań tu, ogrzej mnie ,
zimny strach - czarny lęk
przychodzą tu, gdy nie ma Cie

K.M.S/
Znowu patrzę w światła miasta, oczy zmęczone od dawna
wykańcza mnie ta insomnia, od środka wyniszcza strach a
to co ważne dla nas mamy w planach, trzymajmy się razem
nawet jakby czas chciał nas oddalać mijajmy się żalem
zostań ze mną przytul mocno, bo nocą czuję się strasznie
zostaw chociaż jedno słowo, które sprawi że już zasnę i
po prostu daj obecność niech ciemność pozwoli spać
Ty kontroluj moje sny, odrzuć każdy zły , uspokój świat
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