
Mor W.A., Dla w
Zr&amp;oacute;b to, zr&amp;oacute;b to
Zr&amp;oacute;b to, zr&amp;oacute;b to
Dla w&amp;#322;asnego dobra, nie ma co narzeka&amp;#263; &amp;#380;ycie ucieka
Wszystko zosta&amp;#322;o stworzone dla cz&amp;#322;owieka
Jednego z drugim czasem jednak nie da si&amp;#281; pogodzi&amp;#263;
Ale zawsze przecie&amp;#380; mo&amp;#380;esz w dobr&amp;#261; stron&amp;#281; odbi&amp;#263;
Od na&amp;#322;ogu, od lenistwa czy chocia&amp;#380;by zjebanego towarzystwa
Z czasem jednak cienka listwa ju&amp;#380; nie wytrzymuje
Cz&amp;#322;owiek wtedy w z&amp;#322;ym kierunku funkcjonuje
Wywo&amp;#322;uje sam negatyw, w jednym miejscu tkwi jak statyw
Nie m&amp;oacute;w mi - to si&amp;#281; nie zdarzy
Nawet si&amp;#281; nie zorientujesz, kiedy trafi ci&amp;#281; seria melan&amp;#380;y
I od rana, ta sama bia&amp;#322;a &amp;#347;ciana
Ba&amp;#322;agan zn&amp;oacute;w do posprz&amp;#261;tania
A wiek do czego&amp;#347; te&amp;#380; zobowi&amp;#261;zuje
To obliguje mnie do jednego
B&amp;#281;d&amp;#281; robi&amp;#322; to, w co wierz&amp;#281;, do upad&amp;#322;ego
Bo to ma sens, dla w&amp;#322;asnego dobra
Je&amp;#347;li wiesz czym ono jest
Zr&amp;oacute;b to dla w&amp;#322;asnego dobra i
Tylko tak zanim poczujesz jego nadmierny brak
Nie pozostawaj oboj&amp;#281;tny, kiedy jest tak blisko
Wtedy zrozumiesz, &amp;#380;e mo&amp;#380;esz ju&amp;#380; wszystko
Nikt nie lubi czu&amp;#263; si&amp;#281; niepotrzebny
Ka&amp;#380;dy szuka swoich dusz pokrewnych, ludzi pewnych
Opinii pochlebnych, z dala od niepewno&amp;#347;ci
Nie ma co ucieka&amp;#263; od odpowiedzialno&amp;#347;ci
Dla w&amp;#322;asnego dobra rozwija&amp;#263; swoje zdolno&amp;#347;ci
Ka&amp;#380;dy takie posiada, nie wierz&amp;#281; w to, &amp;#380;e to nieprawda
Rodzina w tobie nadzieje pok&amp;#322;ada to podstawa
Nie odcina&amp;#263; si&amp;#281; od w&amp;#322;asnego stada
Otacza&amp;#263; si&amp;#281; lud&amp;#378;mi, co wywieraj&amp;#261; dobry wp&amp;#322;yw
Oni potrafi&amp;#261; ci&amp;#281; wesprze&amp;#263;, tak jak ty ich
A wszystkich tych z&amp;#322;ych, po prostu zlekcewa&amp;#380;
Dla w&amp;#322;asnego dobra, chyba przed nim nie zwiewasz, co?
Ju&amp;#380; nie ubolewasz, wszystko wraca do normy
Nie ma ju&amp;#380; nieporozumie&amp;#324; ani kwestii spornych
Ka&amp;#380;de z&amp;#322;e wspomnienie zast&amp;#261;pi moment wyborny
Pok&amp;oacute;j dla ludzi dobrej woli &amp;#347;l&amp;#261; ch&amp;#322;opaki z Mor W.Y.
Nauczeni przez komun&amp;#281;, nie szanowa&amp;#263; tego co jest wsp&amp;oacute;lne
A i nawet tylko czasem szanowa&amp;#263; to co w&amp;#322;asne
Straszne jest podej&amp;#347;cie ludzi niekt&amp;oacute;rych
Za marn&amp;#261; kas&amp;#281; marne cha&amp;#322;tury
Brak kultury i poszanowania
Dla cudzego mienia, dla cudzego zdania
I dla cudzej pracy - tak postrzegani s&amp;#261; Polacy
Zleceniodawca tylko patrzy, co by tu zrobi&amp;#263;
Aby jak najmniej zap&amp;#322;aci&amp;#263; zleceniobiorcy
A ten z kolei wcale nie jest gorszy
Bo tylko my&amp;#347;li jakby temu pierwszemu
Kiesze&amp;#324; wyczy&amp;#347;ci&amp;#263; z ca&amp;#322;ej jego forsy
Nie przem&amp;#281;czaj&amp;#261;c si&amp;#281; za bardzo
Swoimi profesjami nawzajem gardz&amp;#261;
Zamiast szanowa&amp;#263; to, co jest bli&amp;#378;niego prac&amp;#261;
I za co p&amp;oacute;&amp;#378;niej kupi chleb dla swoich bliskich
Dla w&amp;#322;asnego dobra pomy&amp;#347;l o tym wszystkim
Zr&amp;oacute;b to dla w&amp;#322;asnego dobra i
Tylko tak zanim poczujesz jego nadmierny brak
Nie pozostawaj oboj&amp;#281;tny, kiedy jest tak blisko
Wtedy zrozumiesz, &amp;#380;e mo&amp;#380;esz ju&amp;#380; wszystko
Zr&amp;oacute;b to, zr&amp;oacute;b to
Zr&amp;oacute;b to, zr&amp;oacute;b to
Zr&amp;oacute;b to bracie
Zr&amp;oacute;b to siostro
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