
ZBW, Za Ojczyzn
Na mapach świata jesteśmy nie od dziś
kraj nad Bałtykiem znowu zaczął żyć
po 123-ech latach, zapłonął znicz ku pamięci Naszych przodków,
którzy oddali życie za ten znicz byśmy mogli godnie żyć z podniesioną głową
dumnie iść do przodu do dziś w kalendarzach, uwieczniona data 11 listopada.
Wtedy to wyszliśmy spod ręki kata, znowu zabrzmiał Polski hymn na arenie międzynarodowej
przez te wszystkie lata Ty dajesz coś od siebie i chcesz dostać coś w zamian.
Od swojego brata dziś rzeczywistość nie ta sama, dziś Polak Cię okłamie,
jutro Cię okradnie. To co budowane tyle lat pójdzie na marne
i oby tak nie było, to Nasze żniwo, wypielęgnowane od wieków, zdobyte męką
i krwią przelane. Niektórzy już nie pamiętają o tym, dla nich teraz polski złoty
liczy się w całości, w całości zapomnieli o równości, teraz zbiera, prowadzi do jedności
łączy Nas, jak Polski rap pod jednym dachem, to właśnie jest ten kraj.
Ref:
Teraz wznieśmy ręce w górę i wypijmy zdrowie razem
za ojczyznę, za to co Nasze, jestem Polakiem.
Z orłem na piersi dumnie idę, bo tu się urodziłem i tego się nie wstydzę.
/bis
Kilka szczerych słów dokładam do piosenki, stopień na balkonach (?) mój nie zbyt wielki
dwie belki jedynie, stojąc na baczność przy Naszym Polskim hymnie wierny swej ojczyźnie jedynej.
Słońce nieźle praży, widok powiewającej biało-czerwonej flagi.
To nie jest ważne, że ktoś jest z wyższej rangi, przykład kapitan cztery gwiazdki.
Pozdrawiam swojego, nazwisko miał Chojnacki. Przechodzące ciarki, rap coraz starszy.
Wiele już rozumiem z honorem i dumnie, do walki gotów, do Naszych kłopotów.
Szacunek dla przodków, wiernych patriotów, którzy na wojnie życie oddali.
Największy dar, dla nich złoto to nie jest skarb, mówię Wam jest to walka za Nasz Polski kraj.
Odeszli z honorem, non stop z niczym dłonie (?), ludzie się modlą, nikt nie chce wojen.
Godło biały orzeł w koronie, zawsze będę po jego stronie szanował symbole narodowe
cierpię jak gdzieś w ojczyźnie krzywda, to nie jest wykład. Za ojczyznę modlitwa,
Boże, którego ramię sprawiedliwe, zniwecz Twych wrogów zamiary szkodliwe.....
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