
Mor W.A., Ironia losu
Od startu zachowana pierwotna forma
Sen Morwa, prosta historia bez zako&amp;#324;czenia
O ludziach wywodz&amp;#261;cych si&amp;#281; z podziemia
Budynk&amp;oacute;w, zza kt&amp;oacute;rych winkl&amp;oacute;w
Wy&amp;#322;aniaj&amp;#261; si&amp;#281; szeregi postaci, dalej w stron&amp;#281;
Skrzy&amp;#380;owania jeszcze wi&amp;#281;cej braci
Dereniowa Gandzi, ekipa si&amp;#281; gromadzi
Swoje &amp;#380;ycie prowadzi, ka&amp;#380;dy sobie jako&amp;#347; radzi
Na sw&amp;oacute;j spos&amp;oacute;b, nie jest &amp;#322;atwo
Dop&amp;oacute;ki istnieje ironia losu
Ty nie &amp;#347;pisz wci&amp;#261;&amp;#380; czuwasz, najpierw wodzisz
Swe ofiary, potem zjadasz i wypluwasz
I wszystko od pocz&amp;#261;tku, bez lito&amp;#347;ci i wyj&amp;#261;tku
Dla nikogo, od zawsze rujnowa&amp;#322;a&amp;#347; wszelkie plany
To patent dobrze znany tym, kt&amp;oacute;rych dosi&amp;#281;gn&amp;#281;&amp;#322;a
R&amp;#281;ka jej dotkliwa, do przewidzenia niemo&amp;#380;liwa
Co jaki&amp;#347; czas si&amp;#281; odzywa, zbiera swoje &amp;#380;niwa
Jeszcze nad nie jednym si&amp;#281; za&amp;#347;mieje, bo nie tylko
Biednym wiatr w oczy wieje, tak si&amp;#281; dzieje
&amp;#379;e gdy nie ma szans - warto mie&amp;#263; nadziej&amp;#281;
Dla niekt&amp;oacute;rych matk&amp;#281; g&amp;#322;upich, ja tego w ten
Spos&amp;oacute;b nie traktuj&amp;#281;, na razie post&amp;#281;puj&amp;#281; tak jak czuj&amp;#281;
Co moje, od &amp;#380;ycia egzekwuj&amp;#281;, jak misjonarz nie
Nawracam, kijem wody nie zawracam
Ref.:
Czy czujesz si&amp;#281; na si&amp;#322;ach d&amp;#378;wiga&amp;#263; ten ci&amp;#281;&amp;#380;ar
Ironi&amp;#281; losu, lepiej si&amp;#281; spr&amp;#281;&amp;#380;aj
W poszukiwaniu sztosu i uwag&amp;#281; wyt&amp;#281;&amp;#380;aj
Na ka&amp;#380;dym kroku, licz na tych, kt&amp;oacute;rych masz u boku
Los ma to do siebie, &amp;#380;e si&amp;#281; odwraca
Wnosi co&amp;#347; nowego, lub co&amp;#347; przywraca
Ironia jak na z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; patrzy jak kto&amp;#347; si&amp;#281; zatraca
Co&amp;#347; tu si&amp;#281; nie zgadza, gdzie jest sprawiedliwo&amp;#347;&amp;#263;
I kto j&amp;#261; zaprowadza, jej brak przeradza si&amp;#281;
W ironi&amp;#281;, ludzkie dramaty poniesione straty
Dzisiaj bankrut, wczoraj jeszcze bogaty
Dosz&amp;#322;o do utraty wszystkiego, to spad&amp;#322;o
W&amp;#322;a&amp;#347;nie na niego, z&amp;#322;o&amp;#347;liwo&amp;#347;&amp;#263; losu codziennego
Czyha na ka&amp;#380;dego mo&amp;#380;e to spotka&amp;#263;
W walce z ni&amp;#261; nie przebieram w &amp;#347;rodkach
W tej sytuacji jedynie wygrana jest sukcesem
Nie jeden przegra&amp;#322; ju&amp;#380; z kretesem
Nie jeden zaszy&amp;#322; si&amp;#281; pod innym adresem
&amp;#346;lad po nim zagin&amp;#261;&amp;#322;, ironia bezpo&amp;#347;rednia przyczyn&amp;#261;
O losie, co tym razem szykujesz
Ofiar&amp;#281; upatrujesz, kt&amp;oacute;r&amp;#261; manipulujesz, sterujesz
Jak reagujesz na ten fakt, jak post&amp;#281;pujesz
Przecie&amp;#380; ty sam decydujesz o wyborze
Widzisz to wszystko w ciemnym lub jasnym
Kolorze, inaczej by&amp;#263; nie mo&amp;#380;e, konsekwencje
Byle bez plam na honorze, musi si&amp;#281; obej&amp;#347;&amp;#263;
Jak od wszystkich z&amp;#322;ych pokus, kt&amp;oacute;re chc&amp;#261; ci&amp;#281;
Przewali&amp;#263;, na dechy powali&amp;#263;, deska ratunku
Zawsze mo&amp;#380;e ci&amp;#281; ocali&amp;#263;, niekoniecznie
Nie pr&amp;oacute;buj zwali&amp;#263; na to, &amp;#380;e jest niebezpiecznie
Poradzi sobie ten, kto dzia&amp;#322;a skutecznie
Zr&amp;#281;cznie, tylko, &amp;#380;e nie ka&amp;#380;dy ma szcz&amp;#281;&amp;#347;cie
W jednym momencie wszystko mo&amp;#380;e ulec zmianie
&amp;#379;yciowy sztos to jedyne rozwi&amp;#261;zanie
Ratunek, potrzebny jak sumienia rachunek
W &amp;#347;wiecie chaosu rz&amp;#261;dzi si&amp;#281; ironia losu
Gdzie twoje &amp;#380;ycie nie podobne do patosu
Tylko s&amp;#322;yszysz w g&amp;#322;owie wiele g&amp;#322;os&amp;oacute;w
Jak&amp;#261; masz drog&amp;#281; wybra&amp;#263; i jaki spos&amp;oacute;b



Przy tym pami&amp;#281;taj, nie wygrasz z przeznaczeniem
B&amp;#281;dzie co ma by&amp;#263; i tego nie zmieni&amp;#281;
Cho&amp;#263; zawsze b&amp;#281;d&amp;#281; walczy&amp;#322; o to co ceni&amp;#281;
Czasem jednak na nieszcz&amp;#281;&amp;#347;cie tak si&amp;#281; dzieje
&amp;#379;e rozchodz&amp;#261; ci si&amp;#281; nagle losu koleje
Jeste&amp;#347; w szoku kiedy co&amp;#347; si&amp;#281; zjeba&amp;#322;o
Bez sensu jest zawczasu planowa&amp;#263; przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; ca&amp;#322;&amp;#261;
B&amp;#261;d&amp;#378; tak jak m&amp;oacute;j brat zawsze wierny swoim idea&amp;#322;om
Bo nie odstanie si&amp;#281; to co ju&amp;#380; si&amp;#281; sta&amp;#322;o
I nie pytaj dlaczego, wierz w siebie samego
Ufaj bogu, bo wszystko w r&amp;#281;kach jego
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