
TROYA (Aero/Kizo/Spec), Harmonia (ft. Raskagavi)
jeżeli mam się tutaj życiu kłaniać
powiedz po co
zawsze walczyłem o to by mieć spokój
i ochoczo robiłem coś
by iść do przodu
nie stałem jak posąg
wyprzedziłem cała resztę
nie mój interes gdzie kroczą
bo interesuje mnie los tylko moich ludzi
nie maja dla mnie żadnej formy ci, co drudzy
niejedne wróg już próbował mi tu brudzić
karma zawsze wraca
nie wymagam, by  mnie lubić
czuje się tu wolny, gdy na trasie jadę 200
ona trzyma mnie za rękę
mocno ściskam mu grot wreszcie
mamy tylko siebie
ze spokojem wykrzyczeć szczęście
przemierzam tu co dzień szare miasto
wiem ze to jest moje miejsce
ale kiedyś będę daleko stad
w odnajdywaniu harmonii nie przeszkodzi mi żaden telefon
kiedyś będę daleko stad
jeżeli tu wrócę postawić dom
wiedź, ze odnalazłem ją

pragnę spokoju /2x
pragnę harmonii 
/4x

balansuje wciąż pomiędzy złym a niezłym
a wolałbym po bokach górki pieniędzy
dryftem zakręty nie na pokaz - autentyk 
pokaż, który tu jest święty
słono za błędy płacę
chociaż liczyłem ze mi się upiecze
konsekwencje wziąłem na klatę
jak jebnęły we mnie z impetem
i chce tylko spokoju
ludzi swojego pokroju
nie chce już psuć se humoru
a patrzę na ziomów
każdy w bojowym nastroju
gotowy fdo boju
ciężko o sojusz
w miejscu gdzie wszyscy są skłonni do boju
długo czekałem że to już czas, dokonać wyboru

oddalam się od spraw, które mnie meczą
spokojnie obserwuję je z boku
gdy wszyscy wokół podkręcają tempo
pierd *** to, trzyma się na uboczu
oddalam się od spraw, które mnie meczą
spokojnie obserwuję je z boku
gdy wszyscy wokół podkręcają tempo
pierd *** to, trzyma się na uboczu

to dla moich bliskich
którzy patrzą na mnie z chmur
chciałbym bardzo byście ze mną byli tu
brakuje bliskich
czuje w moim sercu ból
brakuje ich mi 
czuje w moim sercu ból



i pragnę harmonii tu z nimi
z tymi co są blisko tu
i sa tutaj ze mną
gdy rozkładam swe skrzydła i niosą mnie w dół
rodzina i przyjaciele – stanowimy jedność
ciągle tutaj mkniemy przez niejedno piekło
scala równowaga i harmonii piękno
w zgodzie z samym sobą, w zgodzie z moja dzielnią
pierd te ciągłe problemy
szukam harmonii w życiu
zakochany w sporcie, nie myślę o piciu
oddałem serce, nie myślę o szmatach
rozkładam skrzydła i w spokoju latam
w spokoju latam, w spokoju latam
rozkładam skrzydła i w spokoju latam
w spokoju latam, w spokoju latam
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