
Kali, Klaudia Szafrańska, PlanBe, Sir Mich, Tam Gdzie Wy [Pepsi Taste The Beat]
Z pasją patrzę w niebo
Czekam aż czasy się zmienią
Świat ma czas na remont
Wciąż mi brak, choć nie wiem czego
Światła wciąż się świecą
W szarych klatkach, tak jak neon
Siedzę sam, jak wszyscy siedzą
W swoich skype’ach, na wideo
Z pasją patrzę w niebo
Czekam aż czasy się zmienią
Świat ma czas na remont
Wciąż mi brak, choć nie wiem czego
Światła wciąż się świecą
W szarych klatkach, tak jak neon
Siedzę sam, jak wszyscy siedzą
W swoich skype’ach, na wideo

[Kali:]
My chcemy być wolni
Chcemy kochać
Chcemy Iść, gdzie poniesie chodnik
A twój pocałunek tak słodki
My, spragnieni siebie, jak ogień pochodni
Mamy wiarę w lepsze jutro – ono wkrótce nadejdzie
Mamy siłę, motywacje, świat zmienić na lepsze
A miłość do zajawki mnie unosi na wietrze
I znów lecę tam, gdzie prowadzi mnie serce

[[Kali &amp; Klaudia]
Ciągle czujemy się samotni
(samotni)
Szukamy szczęścia jak odskoczni
Od bólu i łez
Chodź ze mną gdzie będziemy wolni
(wolni)
Po burzy wyjdzie słońce
Nadejdzie cierpienia kres 

[Klaudia:]
Widzę jak zwalnia świat
Proszę daj mi chwile
spośród ścian patrzę na konstelacje gwiazd

Z pasją patrzę w niebo
Czekam aż czasy się zmienią
Świat ma czas na remont
Wciąż mi brak, choć nie wiem czego
Światła wciąż się świecą
W szarych klatkach, tak jak neon
Siedzę sam, jak wszyscy siedzą
W swoich skype’ach, na wideo

[Klaudia:]
A my chcemy iść, gdzie wolność
Gdzie serce chce mocniej bić
A my chcemy żyć, gdzie miłość
Gdzie wszystko
Tam gdzie wy

[PlanBe:]
To, co mnie nakręca to muzyka
Nie jestem numerem w statystykach
Tego, co dla mnie święte, lepiej nie dotykać
Auć, bo sparzy cię  tak jak ostra papryka



To mi weszło w krew jak po zastrzykach 
Tak odpowiem kiedy mnie zapytasz
Rozgadani bardziej niż zazwyczaj
Jakby ktoś nas za długo w domu trzymał 

[PlanBe:]
A ty, co masz do powiedzenia dziś?
Ona z pasją w oczach zawsze patrzy w oczy patrzy mi
Chcę żyć, zamknięci w domach chcemy wyjść
Za oknem pogoda 
Na balkonach palą grill
To co w tym kocham to wolność
Znowu mi świat pokaż niech te chmury spowolnią
Zacznijmy od teraz, sprzeciwimy się wojnom
Na szyi pacywka jak Gerald Holton 

Z pasją patrzę w niebo
Czekam aż czasy się zmienią
Świat ma czas na remont
Wciąż mi brak, choć nie wiem czego
Światła wciąż się świecą
W szarych klatkach, tak jak neon
Siedzę sam, jak wszyscy siedzą
W swoich skype’ach, na wideo

[Klaudia:]
A my chcemy iść, gdzie wolność
Gdzie serce chce mocniej bić
A my chcemy żyć, gdzie miłość
Gdzie wszystko
Tam gdzie wy
A my chcemy iść, gdzie wolność
Gdzie serce chce mocniej bić
A my chcemy żyć, gdzie miłość
Gdzie wszystko
Tam gdzie wy
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