
Mroziu &amp; Legal, 11 Listopada (Nadal pamiętamy)
Legal:
[ Joł. Sprawdź to! ]
Mówią o nas, bo jesteśmy Polakami. 
Czasy się zmieniają, a my dalej pamiętamy 
o Powstańcach, walkach i przelanej krwi ,
bo umrzeć za ojczyznę to nie jest żaden wstyd.
Mówię to dziś przypomnę za parę lat 
o ludziach i idących na wojnę, w nieznany świat. 
Żołnierze, poeci, kobiety i dzieci oddawali życie za nas. Jesteśmy im wdzięczni .
Dzisiaj nie wiem czy  mam tyle odwagi, znaleźć się na wojnie miedzy kulami.
A my pamiętamy o masowych mordach, obozach pracy i o okrutnych hitlerowcach. 
Trzymajmy się razem nie wstydźmy się korzeni ,
głośmy prawdę ,gdzie tylko będziemy. 
Polska nie upadnie chociaż historię zmieniają, 
Pokażmy wszystkim, że nie poddamy się tak łatwo!

Mroziu:
Mielibyśmy piękny Kraj, gdyby nie światowe wojny 
nie istniało słowo ,, Raj&quot;, teraz możesz być spokojny. 
Będę mówił szczerze, to dzięki wielkiej wierze 
jaką mieli wtedy w swoich sercach Polscy Żołnierze.
Nie liczyli na pomoc, wzięli los w swoje ręce, 
wiedzieli że ,,Nadzieja&quot; to nie słowo lecz coś więcej. 
Wracali do domów których już nie było. 
Nie wyobrażasz sobie  nawet jak się wtedy żyło ! 
Wiele  się zmięło. Nastały piękne czasy:  
mamy swoje morze, swoje góry, swoje lasy. 
Zginęła Polska mądrość, najbardziej wykształceni. 
Niestety już ich nie ma, więc nikt Ich nie doceni.
I gdyby nie oni nie słuchalibyście tego,
a może w ogóle nawet byście nie znali Polskiego.. 
Poświęcali życie, narażali zdrowie,
przy boku mieli broń i myśleli o Tobie!  
Tylko pomyśl sobie, gdyby się poddali 
nic byśmy nie mieli, nic nie posiadali. 
Ich dusze gdzieś w oddali cieszą się z naszej wolności
więc w stosunku do Nich nie zapomnij o miłości! 

[ Pamiętaj o tym dla ciebie zrobili .Chociaż tyle jesteś im winien ... ]

Legal:
Tyle łez wylanych ,gdy patrzę na tą ziemię. 
Nikt nas nie powstrzyma, nawet okrutny Niemiec ,
patrzą na nas Ci, którzy już nie żyją 
dla tych którym Polska była jak miłość..
11 listopada - nadal pamiętamy! 
Nie jeden stracił życie za głoszenie prawdy. 
Dzielili tyle razy rozrywali naszą Polskę,
nie było nas na mapie, lecz korzenie mamy w sobie. 
Nikt nas nie powstrzyma, w końcu Polak potrafi 
robić przekręty, ale i stanąć do walki.
Wierz mi, bo żaden obcokrajowiec 
nie ma tyle siły, ile polak nosi w sobie. 
Zapalmy znicze dzisiaj oddajmy im hołd,
tym którzy zginęli idąc na front
Zostawiając swój dorobek idąc na wojnę 
całe rodziny oraz swój majątek 

[ Dedykowane wszystkim ludziom, którzy zginęli podczas II wojny światowej 
i nie ważne czy to był  Polak czy to był Niemiec. Wszyscy jesteśmy ludźmi 
i jesteśmy tak samo zbudowani. Dokładnie.
Oby nigdy więcej czegoś takiego nie było.
Obyśmy mogli żyć w pokoju. ]



Mroziu:
Mężczyźni ginęli, a kobiety płakały kiedy bronił gniazda waleczny Orzeł Biały.
Bardzo chciał być wolny, marzenia wiele dały. Noszony na piersi - zraniony, ale cały.
Byliśmy więźniami otoczeni obozami, zwykłymi robolami, zniszczonymi miastami 
Mimo tragicznej historii dla wszystkich tacy sami - powinniśmy być dumni że jesteśmy Polakami. &lt;3
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