
Dawidzior HTA, Gdzie ta radość (feat. Woshaq, muz. NWS)
Gdzie ta radość jest?
Radość życia
Ten sens
Wśród tysiąca barw
Szarość dnia przyćmiewa je
Zawsze mamy czas odnaleźć to co nam w sercu gra
Nie daj zabić w sobie chęci
I radości dnia

Znów myślałem że to z nią
Zbuduję swój dom
Tyle próbowaliśmy i co?
Znów to samo
Szkoda gadać
Chyba nam nie dane żyć szczęśliwie
I wnukom opowiadać
Mówi się trudno już
Nie po może bukiet róż
Zwiędły dawno
Poza tym nie warto
Proszę cię panie boże
Nie stawiam skrycie mi na drodze
Toksycznego związku
Poświęciłem dla niej tyle kobiet
Tak po prostu
I zostałem sam
I zostałem sam
Właśnie kurwa tak

Nic od ciebie nie chce
Nie nastawiam się na nic
Nie dobrego mnie nie spotka
Bo się kurwa nie spotkamy
Nic od ciebie nie chce
Twoje dłonie są jak sople
I chociaż wiem o tym dobrze
To i tak ich znowu dotknę
Ani słowa
Bo rani twoja mowa jak szkło
Ani słowa, reanimować serc nie warto
Zbędne słowa wypowiedzieliśmy już dawno
A to co warto było powiedzieć
Nigdy z naszych nie padło

Gdzie ta radość jest?
Radość życia
Ten sens
Wśród tysiąca barw
Szarość dnia przyćmiewa je
Zawsze mamy czas odnaleźć to co w sercu nam gra
NIE daj zabić w sobie chęci
I radości dnia

Nie do powiedzenia
Niedopowiedziane słowa
Niewykrzyczane zaniedbania
Gdzie prowadzą, zobacz
Przemilczane tajemnice i sekrety
Coraz krótsze rozmowy
Po nocach Puste esemesy
Wkradła się rutyna
Podpierdoliła magię
Nie jest już jak dawniej
Nie jest już tak smacznie



Już nie potrzebni do życia są
Jednak można żyć bez powietrza
Dzisiaj już to wiem

Miłość nas zaboli
Co po niej teraz mam
Połamana pięść na ścianach
I jestem sam
Pusty pokój, gorycz., ból
Rozczarowanie
Za wszystkie moje krzywdy proszę wybacz kochanie
Vice versa wiesz, nie łatwo to skreślać
Ale przestań
Zabijamy się i to ta kwestia
Może kochamy to nie możemy przestać
Toksyczny świat ,bieguny ktoś przestawił
Wiesz jak
To magnez obrócony
Dostępu zmienione kody
I dożylnie wpuszczamy sobie to jak narkotyk
Zabijamy to co najcenniejsze
Może zostawmy w spokoju
Wspomnienia będą piękniejsze

Szalone życie
Szalone związki
Czasem dzisiejsze zło
Jest jutrzejszym szczęście
Właśnie tak
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