
TROYA (Aero/Kizo/Spec), Puzzel (ft. Sztoss)
Brakujący tryb
tej układanki
to jak milion puzzli
ty jesteś ostatnim
weź decyduj wchodź w to! 
no powiedz coś 
powiedz jesteś jedyną, czy tylko częścią zamienną?

ja mam pewność
pewność
jesteś tą jedyna jedną!

bywam samotny lecz wtedy pojawiasz się ty
bywam skurw* lecz nie chce by leciały ci jakiekolwiek łzy
(przeze mnie)
spasowani do siebie jak puzzle
wiem to nie sny
(bo we mnie)
jest coś co nie dam rady już przed tobą kryć

koleje losu zdarzają się różne
w głowie rodzą się myśli próżne
tyle sam, już myślałem że uschnę
nie było okoliczności myślenia o jutrze

poznaliśmy się przy blancie nie wódce
zapewne też nie myślałaś co będzie wkrótce
mimo stresu wiem że przy tobie usnę
i wiedz że jest to prawdziwe nie sztuczne
wiem, ze wolisz się starać niż wymagać
a mi pasuje nawet każda wada
w każdą barierę wchodzę jak taran
tolerujemy się jak papieros i kawa
przy tobie sie nie spalam a dopełniam
przy nas dwojgu można by nakręcić serial
jednak mamy tak że nie kręci nas kokieteria
miedzy nami coś o czym inni nie mają pojęcia

Brakujący tryb tej układanki
to jak milion puzzli
ty jesteś ostatnim
weź decyduj coś
no powiedz coś 
powiedz jesteś jedyną, czy tylko częścią zamienną?

ja mam pewność
pewność
jesteś tą jedyna jedną!

od kiedy pamiętam to życie tutaj wiele mnie nie rozpieszcza
brakowało ojca, lecz nie brakowało domowego ciepła
matka o to zawalczyła, dzisiaj dumna jest o syna
bo nie błądzi tu we mgle

kobiety, kobiety
żony córki i matki
kobiety, kobiety
ważny element układanki
odnalazłem drugą połowę i patrzę jak śpi obok mnie
i dziękuje kochana tobie, bez ciebie dawno bym się toczył na dnie
dla ciebie tu zrobię co mogę
choć w życiu wiele kobiet zawiodło mnie
mimo to zaufałem tobie
ciebie pragnę, ciebie chcę



ciebie, ciebie chcę
ciebie, ciebie chcę

Brakujący tryb
tej układanki
to jak milion puzzli
ty jesteś ostatnim
weź decyduj wchodź w to! 
no powiedz coś 
powiedz jesteś jedyną, czy tylko częścią zamienną?

na jedna zaletę mam ze 4 wady
chcesz się dopasować
zastanów się lepiej
nie świecę przykładem
mam podać przykłady
spróbuj mi zaufać, się nieźle przejedziesz
jest parę rzeczy o mnie o których lepiej nie wiedzieć
mam złapać za rękę
czy prosić o rękę
czy jak mam ot zrobić jak nie ręczę za siebie
może to rozbity dom rozbił mi psychę
a może se szukam wymówek
o sprawach o których nie mówię, bo sam o nich nie chcę słyszeć
jak na przykład tej, która dała mi dziecko
ja dąłem najwięcej powodów by myślaa o mnie jak najgorzej
dziś wstyd mi jest przez to kurewsko
jebać przepraszam co znaczą słowa w obliczu czyny
chu* znaczą słowa w obliczu czyny
jebac przepraszam
teraz to se mogę żałować
kiepska jest ze mnie druga połowa
kiepska jest ze mnie osoba chyba
kumuluje emocje
i wybucham jakbym nosił pas Shaida
przyszłości dla nas nie widać
nie widać nas, nie wie dać
bo niewiele mogę ci dac
serce zapuszczone ma jakoby za Dawida
sumienie milczy mi nawet wtedy, kiedy robię źle
wiec zastanów dobrze esie 
zanim będziesz chciała być częścią mnie
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