
WRA-Waryna, Dlaczego tak jest?
Wst&amp;#281;p: Tu nie &amp;#380;yje si&amp;#281; tak, jak tobie si&amp;#281; wydaje,
            Tu jest ci&amp;#261;g&amp;#322;a walka o godne przetrwanie.
            Tu nie &amp;#380;yje si&amp;#281; tak, jak tobie si&amp;#281; wydaje,
            Nie &amp;#380;yje si&amp;#281; tak.
            Tu nie &amp;#380;yje si&amp;#281; tak, jak tobie si&amp;#281; wydaje,
            Tu jest ci&amp;#261;g&amp;#322;a walka o godne przetrwanie.
           O godne przetrwanie. Tak. WRA sk&amp;#322;ad.
           Waryna. To dla naszych ludzi.
1. Kiedy&amp;#347; mali ch&amp;#322;opcy, bez problem&amp;oacute;w, bez zmartwie&amp;#324;,
Bez k&amp;#322;opot&amp;oacute;w jakichkolwiek, problem&amp;oacute;w z prawem.
Pierwsze wsp&amp;oacute;lne sukcesy, zero agresji czy z&amp;#322;o&amp;#347;ci,
Pierwsze fajki na klatkach, piwko na wary&amp;#324;skich &amp;#322;awkach.
Wtedy nikt nie my&amp;#347;la&amp;#322;, &amp;#380;e mo&amp;#380;e by&amp;#263; kiedy&amp;#347; &amp;#378;le,
&amp;#379;e starsi strac&amp;#261; prac&amp;#281; i nie b&amp;#281;dzie za co je&amp;#347;&amp;#263;.
&amp;#379;yli&amp;#347;my z dnia na dzie&amp;#324;, odkrywaj&amp;#261;c nowy cel,
Zawsze robili&amp;#347;my wszystko, by ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; by&amp;#322; innym dniem.
Ka&amp;#380;dy dorasta, z wiekiem problem&amp;oacute;w narasta,
Ale my idziemy twardo, nie poddamy si&amp;#281; tak &amp;#322;atwo.
Bo wiemy, &amp;#380;e razem zdo&amp;#322;amy da&amp;#263; rad&amp;#281;,
Wiemy, &amp;#380;e wszyscy razem przepchniemy t&amp;#261; ska&amp;#322;&amp;#281;.
A ja w&amp;#322;a&amp;#347;nie teraz, w r&amp;#281;ce d&amp;#322;ugopis trzymaj&amp;#261;c,
Kre&amp;#347;l&amp;#281; na kartce s&amp;#322;owa, kt&amp;oacute;re z mojej g&amp;#322;owy wyp&amp;#322;ywaj&amp;#261;,
Dzi&amp;#281;ki wam za wszystko, za to, &amp;#380;e jeste&amp;#347;cie,
Teraz dla was w podzi&amp;#281;ce, podnosz&amp;#281; w g&amp;oacute;r&amp;#281; r&amp;#281;ce.
Ref.      Tu nie &amp;#380;yje si&amp;#281; tak, jak tobie si&amp;#281; wydaje,
             Tu jest ci&amp;#261;g&amp;#322;a walka o godne przetrwanie.
             Tu nie &amp;#380;yje si&amp;#281; tak, jak tobie si&amp;#281; wydaje,
             Tu jest ci&amp;#261;g&amp;#322;a walka.
             Tu nie &amp;#380;yje si&amp;#281; tak, jak tobie si&amp;#281; wydaje,
             Tu jest ci&amp;#261;g&amp;#322;a walka o godne przetrwanie.
             Tu jest ci&amp;#261;g&amp;#322;a walka o godne przetrwanie.
             Zrozum to.
2. Mury podrapane, w szarych blokach wychowani, 
          Ch&amp;#322;opaki spod drzewka, przez spo&amp;#322;eczno&amp;#347;&amp;#263; nie lubiani.
          Z k*rwami k&amp;#322;opoty mamy, HWDP dla &amp;#347;cierwa,
          Takie dla nich me uczucie i pozdrawiam ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w,
          Kt&amp;oacute;rzy te&amp;#380; maj&amp;#261; ich w dup*e.
          Tu si&amp;#281; czuje jak w rodzinie, bo moc gdy problem si&amp;#281; znajdzie,
          Tutaj czuje ziomku wsparcie.
          Wiem, &amp;#380;e nigdy nie zostawi&amp;#261;, du*y kogo&amp;#347; nie nastawi&amp;#261;, 
          &amp;#379;eby swoj&amp;#261; uratowa&amp;#263;, tu ludzie zasady maj&amp;#261;.
          Kt&amp;oacute;rych twardo przestrzegaj&amp;#261;.
          Patrz&amp;#281; co dzie&amp;#324; na ich twarze, ca&amp;#322;y czas u&amp;#347;miechni&amp;#281;te,
          Chocia&amp;#380; &amp;#380;ycie nie jest &amp;#322;atwe.
          Razem z nimi jako&amp;#347; wybrn&amp;#281;, nie my&amp;#347;l sobie, ze tu jest
          B&amp;#322;enowista Ameryka, tu Wary&amp;#324;skie blokowiska,
          Pe&amp;#322;ne n&amp;#281;dzy zjawiska.       
             Tu ch&amp;#322;opaki spod drzewka, robi&amp;#261; brudn&amp;#261; robot&amp;#281;,
             Nara&amp;#380;aj&amp;#261; swoj&amp;#261; du*&amp;#281;.
             &amp;#379;eby odbi&amp;#263; si&amp;#281; od dna, &amp;#380;eby spr&amp;oacute;bowa&amp;#263; &amp;#380;ycia,
             Kt&amp;oacute;re tak szybko ucieka. 
             My nie mamy dwustu z&amp;#322;otych kieszonkowych na miesi&amp;#261;c,
             Nie pijemy Martini, Burbonami pierd*limy,
             Tr&amp;oacute;jzio&amp;#322;owe ostrowinki to nie s&amp;#261; wykwintne drinki,
             Nasze polskie specyfiki razem z ekip&amp;#261; pijemy.
             Balet dla nich jest nie ziemski do nas samo nie przychodzi.
             My musimy ostro walczy&amp;#263;, wszyscy razem rad&amp;#281; damy,
             Z&amp;#322;e czasy k*rwa przetrwamy, my jeste&amp;#347;my z Waryny,
             My si&amp;#281; &amp;#322;atwo nie poddamy, ja dla nich to teraz robie,
             T&amp;#261; piosenk&amp;#281; dla nich tworze, opowiadam ich historie,
             By podzi&amp;#281;kowa&amp;#263; im za to, co w &amp;#380;yciu dla mnie zrobili,
             Jak m&amp;oacute;j &amp;#347;wiat odmienili, za balety, wsp&amp;oacute;lne dymy,
             Dzi&amp;#281;ki ludziom WRA oczy mi si&amp;#281; otworzy&amp;#322;y.
Ref.      Tu nie &amp;#380;yje si&amp;#281; tak, jak tobie si&amp;#281; wydaje,



             Tu jest ci&amp;#261;g&amp;#322;a walka o godne przetrwanie.
             Tu nie &amp;#380;yje si&amp;#281; tak, jak tobie si&amp;#281; wydaje,
             Tu jest ci&amp;#261;g&amp;#322;a walka o godne przetrwanie.
             Tu nie &amp;#380;yje si&amp;#281; tak, jak tobie si&amp;#281; wydaje,
             Tu jest ci&amp;#261;g&amp;#322;a walka o godne przetrwanie.
             O godne przetrwanie. Taa. W&amp;#322;a&amp;#347;nie.
             Tu nie &amp;#380;yje si&amp;#281; tak, jak tobie si&amp;#281; wydaje,
             Tu jest ci&amp;#261;g&amp;#322;a walka o godne przetrwanie.
             O godne przetrwanie.
            Tu wary&amp;#324;skie blokowiska
            To dla naszych ludzi.
            Taa. 
            Waryna. Hej.
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