
Rest (Dixon37), BLASKI I CIEŃ (FEAT. HINOL PW)
Czasami masz wszystkiego dosyć
chciałbyś być gdzie indziej gdy otworzysz oczy
po czym widzisz znów to samo
leć inaczej, z wiarą
w Kolorze, nie czarno-biało, dosyć!
i przed siebie śmiało kroczysz
coś rozwiało łeb tej nocy
i życie się toczy
wydawać się mogło
upadek był tak dawno
nie myślałeś ze tak to może się potoczyć

to ból który nie dawał spać
to lekcja pokory, która uczy wstawać
życie czasem boli, musi duszy zabrać cel
powoli, powoli, kiedyś wróci do nas well

to Babilon, Babilon
czuje się jakby to był mój dom
bo codziennie widzę w nim blaski i cienie
motywacje i zwątpienie
to jest w nas, to jest we mnie

dobrze znasz blaski i cień
gdy nową walką jest każdy dzień
to jest w nas - blaski i cień
gdy serce ufne przebija cierń
wiele znasz, blaski i cień
rozświetla mrok światła promień
żyje się raz
blaski i cień
blaski i cienie są istnieniem!

niech ten promień ci rozświetla drogę która masz iść
cienie padają na ziemię po której kroczymy dziś
sny, chce tu spełnić tak samo jak ty
tak samo jak wy
nie znajdziesz szczęścia w miejscach gdzie gubi się myśl
lepiej stracić tu minutę, niż w minutę się w pył zamienić
dziś błądzisz w życiu, jutro błąkasz się po ziemi
zło już znasz, jego twarz szerokość źrenic
dobro rzadko tu wygrywa, chyba ze chcesz to zmienić

idąc bez wątpień w tej krainie gniewu razem do celu
bez przesterów
przez muzykę ludziom dać dobra serum
trzymać steru jak najdłużej i iść w dobrą stronę
słońca promień jak nadzieja i wiara którą masz w sobie

tu gdzie pięści na stole
pomysły są nietrafione
kraty w oknie – taki koniec
wybierz inną drogę
i zgubny blask monet
gdzie tę banię mają gnoje
tysiąc szans, tysiąc pułapek ma ten świat
pytasz co jest?

dobrze znasz blaski i cień
gdy nową walką jest każdy dzień
to jest w nas - blaski i cień
gdy serce ufne przebija cierń
wiele znasz, blaski i cień



rozświetla mrok światła promień
żyje się raz
blaski i cień
blaski i cienie są istnieniem!
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