
Mor W.A., Morwa drzewo
Ref.: x2
Na dzielnicy miasta, WuWuA rzecz jasna
Morwa drzewo si&amp;#281; rozrasta
Z podziemi wyrasta - to &amp;#380;ycia symbol
&amp;#379;ycia symbol
Pocz&amp;#261;tek 95, bez niepotrzebnych spi&amp;#281;&amp;#263;
Nieodparta ch&amp;#281;&amp;#263; tworzenia, dla samych siebie
Bez ci&amp;#347;nienia, dla zaspokojenia wewn&amp;#281;trznych
Potrzeb, wtedy nikt nie zastanawia&amp;#322; si&amp;#281;
Jak daleko to dotrze, umys&amp;#322;y by&amp;#322;y m&amp;#322;odsze
Warunki surowsze, co nie zniech&amp;#281;ca&amp;#322;o
Jeszcze bardziej nas dopingowa&amp;#322;o, zrozumie&amp;#263;
Pozwala&amp;#322;o jak dojrzewa ka&amp;#380;da ga&amp;#322;&amp;#261;&amp;#378;
Co wyrasta z pnia tworz&amp;#261;cego jedn&amp;#261; ca&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
Morwa drzewo i jego okaza&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, wsparta
Na korzeniach, kt&amp;oacute;re trzyma matka ziemia
Polska &amp;#380;yzna gleba, kt&amp;oacute;rej nam potrzeba
Jak wody i chleba do egzystencji, za naszej
Kadencji bez niczyjej ingerencji w sens
Kt&amp;oacute;ry chcemy przekaza&amp;#263;, tego z pami&amp;#281;ci
Nie da si&amp;#281; wymaza&amp;#263;, nikt nawet nie pr&amp;oacute;buje
To jest niemo&amp;#380;liwe, m&amp;oacute;wi&amp;#261;c uczciwie
Chcemy tylko &amp;#380;y&amp;#263; godziwie, co&amp;#347; nam w ko&amp;#324;cu
Si&amp;#281; nale&amp;#380;y, czekali&amp;#347;my na to cierpliwie
Ka&amp;#380;dy w to wierzy&amp;#322;, wytrwale pog&amp;#322;&amp;#281;bia&amp;#322; swoj&amp;#261;
Wiar&amp;#281; - swoje prze&amp;#380;y&amp;#322;, swoje prze&amp;#380;y&amp;#322;
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Tam sk&amp;#261;d pochodz&amp;#281; z za&amp;#322;o&amp;#380;enia wychodz&amp;#281;
&amp;#379;e w ko&amp;#324;cu jeste&amp;#347;my na najlepszej drodze
By m&amp;oacute;c bardziej si&amp;#281; rozwin&amp;#261;&amp;#263;, czasu musia&amp;#322;o
Sporo up&amp;#322;yn&amp;#261;&amp;#263; i zapewne jeszcze go up&amp;#322;ynie
W tej dru&amp;#380;ynie, jak w naturze i rodzinie, nic
Nie ginie, wszystko na swoim miejscu, przy
Odrobinie wysi&amp;#322;ku, da si&amp;#281; zrobi&amp;#263; jak u wieku
Schy&amp;#322;ku, przysz&amp;#322;o nam wtedy troch&amp;#281; poczeka&amp;#263;
Warto by&amp;#322;o, by m&amp;oacute;c teraz powiedzie&amp;#263; co przez
To w &amp;#380;yciu si&amp;#281; zmieni&amp;#322;o, jak bardzo zawa&amp;#380;y&amp;#322;o
To co si&amp;#281; wydarzy&amp;#322;o, problem&amp;oacute;w przyby&amp;#322;o
Nie uby&amp;#322;o, co na szcz&amp;#281;&amp;#347;cie umys&amp;#322;u nie za&amp;#347;mieci&amp;#322;o
Nie odbi&amp;#322;o si&amp;#281; na psychice, w tej kronice kolejne
Zapisane stronnice, ca&amp;#322;y czas o morwie mowa
I jej symbolice, to &amp;#380;ycia przekr&amp;oacute;j i jego warstw
Nie opowiadaj&amp;#261;c k&amp;#322;amstw wierutnych, jak
W przypadku tych robi&amp;#261;cych dobr&amp;#261; min&amp;#281; do
Z&amp;#322;ej gry - to z ca&amp;#322;&amp;#261; pewno&amp;#347;ci&amp;#261; nie my
To co&amp;#347; wi&amp;#281;cej od &amp;#347;ci&amp;#261;ganych plik&amp;oacute;w mp3
To co&amp;#347; wi&amp;#281;cej od wydobywanych d&amp;#378;wi&amp;#281;k&amp;oacute;w
Z g&amp;#322;o&amp;#347;nik&amp;oacute;w, to co&amp;#347; wi&amp;#281;cej od razem
Wzi&amp;#281;tych wszystkich no&amp;#347;nik&amp;oacute;w
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