
Mor W.A., Co nas motywuje
Takie s&amp;#261; zwyczaje, &amp;#380;e osiedlowa nuta nie przestaje gra&amp;#263;
Najlepiej klimat oddaje, od razu &amp;#322;atwo pozna&amp;#263;
Co nas motywuje, niezale&amp;#380;nie jak&amp;#261; ma posta&amp;#263;
Tego potrzebuj&amp;#281;, wiem mog&amp;#281; to dosta&amp;#263; wy&amp;#322;&amp;#261;cznie od &amp;#380;ycia
W zamian czemu&amp;#347; trzeba sprosta&amp;#263;, naturalnie
Mimo to motywacja nie zanika, jak retoryka
Przypomina o tym w&amp;#322;a&amp;#347;ciwa nawijka, za ka&amp;#380;dym razem
To co&amp;#347; nowego, nie replika, nie kopia, nic nie motywuje
Jak konopia, niezast&amp;#261;piony prowiant, istotna regeneracja
Wp&amp;#322;yw na &amp;#347;wiadomo&amp;#347;&amp;#263;, mobilizacja, kt&amp;oacute;ra umacnia
Nas wszystkich w przekonaniu jeszcze bardziej
Przetrwa ten, kto si&amp;#281; odnajdzie w tym &amp;#347;wiecie
Znajdzie z w&amp;#322;asnej inicjatywy, motywy dzi&amp;#281;ki kt&amp;oacute;rym
Pozostanie &amp;#380;ywym, ta idea nie umiera, wyb&amp;oacute;r jest mo&amp;#380;liwy
Wi&amp;#281;c wybieraj, kieruj&amp;#261;c si&amp;#281; przy tym zdrowym rozs&amp;#261;dkiem
Uwa&amp;#380;aj, &amp;#380;eby koniec nie sta&amp;#322; si&amp;#281; pocz&amp;#261;tkiem
Masz jeszcze jedn&amp;#261; szans&amp;#281;, kt&amp;oacute;ra jest ostatnim dzwonkiem
Wi&amp;#281;c wykorzystaj j&amp;#261; dop&amp;oacute;ki masz okazj&amp;#281;, bo potem
B&amp;#281;dziesz mia&amp;#322; to sobie za z&amp;#322;e
Ref.:
Co nas motywuje w&amp;#322;a&amp;#347;nie tego potrzebuj&amp;#281; - motywacji
Z &amp;#380;ycia wzi&amp;#281;tego motywu - inspiracji
Ci&amp;#261;g&amp;#322;ej relacji z otoczeniem, gdzie kwestia interpretacji
Jest odzwierciedleniem
Jak z &amp;#380;ycia wzi&amp;#281;te, ka&amp;#380;dy motyw uk&amp;#322;adanki elementem
Nie zrobisz pierwszego ruchu, inne zostan&amp;#261; nietkni&amp;#281;te
Co&amp;#347; na zach&amp;#281;t&amp;#281;, co mnie otacza niezmiennie
Co jest we mnie, co mam codziennie innymi z innymi dziel&amp;#281;
Z jednej strony przyjaciele, z drugiej spo&amp;#322;eczniaki
W pracy czy w ko&amp;#347;ciele, gdzie jedynym celem, jest znale&amp;#378;&amp;#263;
Spos&amp;oacute;b na karier&amp;#281;, ka&amp;#380;dy docieka swoich racji, w sytuacji
Pe&amp;#322;nej komplikacji, nie szukam w tym wyt&amp;#322;umaczenia
Raczej inspiracji, czasem rady jak unikn&amp;#261;&amp;#263; niepotrzebnych
Koligacji, nie jest trudno, bo dla tego &amp;#347;wiata jestem jak
Persona non grata, wko&amp;#322;o post&amp;#281;p i zdrada za plecami
Si&amp;#281; skrada, to mi nie odpowiada, ale jestem ponad tym
Nie znalaz&amp;#322;em si&amp;#281; w systemu matni, raczej na obrze&amp;#380;ach
Obserwuj&amp;#281; jak to wszystko do zag&amp;#322;ady zmierza
Wcale mi nie &amp;#380;al, &amp;#380;e z ziomkami d&amp;#378;wigamy marginesu
Ci&amp;#281;&amp;#380;ar - i to wszystko jest przyczyn&amp;#261;, kt&amp;oacute;ra motywuje mnie
Do tego, &amp;#380;eby nie sta&amp;#263; si&amp;#281; maszyn&amp;#261;
Ref.
Ka&amp;#380;dego motywuje co innego, wsz&amp;#281;dzie r&amp;oacute;&amp;#380;ne sfery
R&amp;oacute;&amp;#380;ni ludzie i ich charaktery, ja mam swoich dla kt&amp;oacute;rych
Jestem i pozostan&amp;#281; szczery, nie dla hery, nie dla komery
To rzeczy nie istotne, mimo woli widz&amp;#281; to naocznie
W &amp;#380;yciu nie jest najl&amp;#380;ej, jednak wie&amp;#380;&amp;#281;, &amp;#380;e w moim motywacja
G&amp;#322;os zabierze jeszcze nie raz, co si&amp;#281; dzieje w&amp;#322;a&amp;#347;nie teraz
Zachowany kontrast zosta&amp;#322;, zatrzymaj co&amp;#347; dla siebie
Co&amp;#347; na bok odstaw, na rozstaju dr&amp;oacute;g drogowskaz
Wskaza&amp;#322; kierunek, ruszy&amp;#322;em w&amp;#322;a&amp;#347;nie w tym, zabieraj&amp;#261;c
Ze sob&amp;#261; ziomali i ekwipunek, bez wym&amp;oacute;wek, bez wykr&amp;#281;t&amp;oacute;w
Trafi&amp;#263; na w&amp;#322;a&amp;#347;ciwe miejsce, nie na posterunek, za kraty
Z metalowych pr&amp;#281;t&amp;oacute;w strze&amp;#380; si&amp;#281; tego jak konfident&amp;oacute;w
Strze&amp;#380; si&amp;#281; wszystkiego z&amp;#322;ego jednocze&amp;#347;nie, r&amp;oacute;wnocze&amp;#347;nie
Zapuszczaj&amp;#261;c si&amp;#281; w &amp;#380;ycie, dalej w g&amp;#322;&amp;#261;b
Nie posiada&amp;#263; motywacji to wielki b&amp;#322;&amp;#261;d
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