
Paluch x ADM x Peja, Miłość 2 (BraKe Blend) 
Paluch ( Offline) :

Kilka tysięcy kilometrów od wszystkich problemów
Miliony myśli zostawiłem gdzieś
Kolejny dzień latam se na pełnym uśmiechu
Zero nienawiści mam ten stan jak Junior Stress
Tylko ona i ja więcej nam nie potrzeba
Razem idziemy tam weź za życia do nieba
Mówi twój psychofan, który skrzywdzić cię nie da
Dam ci tyle radości co za dzieciaka trzepak
I nie ma smutek wstępu tu, dzielimy dziś tylko na pół
Brak tu czasu spłacam dług
Wysłucham wszystkich słów, proszę słucham mów
Mamy chwilę żeby to co mamy docenić
I zabieram cię do raju dziś bez żadnych wiz
Poczułbym to nawet jakby dopadł paraliż
Działa lepiej niż najlepszy Cannabis

ADM ( Hold Me) :
Kłócimy się, bo jesteśmy na związek za młodzi
Kłótnie tylko po to żeby potem się godzić
Bo urodą zawstydziłabyś Afrodytę
W odróżnieniu od niej nie jesteś jakimś mitem
To, co nas łączy jest piękne i szczere
Gdy to piszę to mam dreszcze na ciele
Jesteś moja to jedyne, co mogę powiedzieć
Nawet jak jutro będziemy drzeć mordę na siebie
Wiesz, co mnie podnieca?
Twój zapach, włosy i to jak czuje Twoje paznokcie na plecach
Twój uśmiech i więcej mi wcale nie trzeba
Gdy go widzę to nie potrafię się gniewać
Czasem znikam i mnie nie ma z tydzień wiem
Masz powody by mnie przestać widzieć
Jak Cię zostawię to Ty też zostaw mnie
Najgorsze jest chyba to, że kocham Cię

Peja (Szczęście):

Koniec z samotnością, żegnam złe wspomnienia osób
Znów słyszę w moim domu odgłos suszarki do włosów
Znalazłem sposób, to na szczęście recepta
Postarać się żyć z kimś naprawdę nie od święta
Ta achillesowa pięta, to skończony epizod
Nie biegać za wieloma, tej jednej szczęście przysiąc
Spokojnie żyjąc wiele radości doświadczasz
Wciąż pniesz się w górę zamiast na dno się staczać
Kiedyś w rozpaczach, życie brazylijski serial,
Przy którym M jak Miłość, to najwyżej komedia
Ja jeden, ty jedna warto było marzyć (pewniak)
Warto szukać tego szczęścia i czekać na nie (a jednak)
Życie bywa piękne, spróbuj dostrzec pozytywy,
A że czasem jest kurewskie dziś tak powiem dla zgrywy
Sprawdź to człowieku, bo to dobra zaleta
Zmienić się z gówniarza w dojrzałego faceta.
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