
Beat Squad, Prawda Boli
Prawda boli ka&amp;#380;dy wyka&amp;#324;cza sie powoli
prawda boli ka&amp;#380;dy wyka&amp;#324;cza sie powoli
nikt mi nie zabroni rymowa&amp;#263; o ludzkiej niedoli     
bo prawda boli ka&amp;#380;dy wyka&amp;#324;cza sie powoli           X2
Gandzia ka&amp;#380;dy pe&amp;#322;no piwa na stole
ja wieeem ze czasem prawda w oczy kole
moze fantazja jest lepsza lecz na prawde m&amp;oacute;wi&amp;#263; wole
mo&amp;#380;esz zmy&amp;#347;la&amp;#263; sobie bajki ale ja to pierdole
realistyczny hip hop przede wszystkim
to ze mam na szyi marihuany listki to znaczy ze j&amp;#261; pale
a nie ze w huja wale
a twoje zdanie skurwielu nie obchodzi mnie wcale
je&amp;#347;li my&amp;#347;lisz ze to co rymuje to fikcyjne has&amp;#322;a
to teraz w&amp;#322;a&amp;#347;nie na ciebie nadesz&amp;#322;a szansa
&amp;#380;eby&amp;#347; zmieni&amp;#322; swoje zdanie i na oczy przejrza&amp;#322;
&amp;#380;eby&amp;#347; w sam &amp;#347;rodek mojego umys&amp;#322;u wejrza&amp;#322;
zaczerwieni&amp;#322;e&amp;#347; sie wiec chyba sie wstydzisz
jaki gupi byle&amp;#347; teraz widzisz a widzisz 
wy&amp;#322;&amp;#261;cz tv bo tylko w 997 zobaczysz prawd&amp;#281; a nie zaczarowany eden
twoim najwi&amp;#281;kszym b&amp;#322;&amp;#281;dem jest to ze wierzysz w to
ze na naszych ulicach nie grasuje z&amp;#322;o
w stanach mo&amp;#380;e tak ale u nas sie to nie zdarzy
a kochaj&amp;#261;ca zona i matka bez twarzy pobita na &amp;#347;mier&amp;#263;
bo nie przynios&amp;#322;a do domu piwa 
w straszny spos&amp;oacute;b &amp;#347;mier&amp;#263; zbiera swoje &amp;#380;niwa
Prawda boli ka&amp;#380;dy wyka&amp;#324;cza sie powoli taaak tak
Prawda boli ka&amp;#380;dy wyka&amp;#324;cza sie powoli
prawda boli ka&amp;#380;dy wyka&amp;#324;cza sie powoli
nikt mi nie zabroni rymowa&amp;#263; o ludzkiej niedoli     
bo prawda boli ka&amp;#380;dy wyka&amp;#324;cza sie powoli            X2
To jest w&amp;#322;a&amp;#347;nie prawda kt&amp;oacute;rej nie przyjmujesz do swojej g&amp;#322;owy
wiec oto przyk&amp;#322;ad nowy ju&amp;#380; gotowy:
matka poprosi&amp;#322;a &amp;#380;eby jej ma&amp;#322;y synek
poszed&amp;#322; na zakupy na &amp;#322;azalski rynek
pytasz co by&amp;#322;o dalej
ju&amp;#380; umierasz z ciekawo&amp;#347;ci ? Gdy robil zakupy podesz&amp;#322;o kilku go&amp;#347;ci
gdy zacz&amp;#261;&amp;#322; ucieka&amp;#263; niestety dognili go
kilka ran od no&amp;#380;a robi wra&amp;#380;enie co ?
hmmm wiec wkurwia mnie to jesli ktos mi nie wierzy
to by&amp;#322;a historia na faktach a go&amp;#347;ciu nie prze&amp;#380;y&amp;#322;
teraz zap&amp;#322;akana matka wylewa deszcz &amp;#322;ez
kolejny akt przemocy ona juz bez syna jest
Prawda boli ka&amp;#380;dy wyka&amp;#324;cza sie powoli
i ja dobrze o tym wiem ze &amp;#380;ycie to nie sen
ale czy ty o tym wiesz ze masz wy&amp;#322;&amp;#261;czy&amp;#263; telewizje 
bo jaki&amp;#347; szaleniec na ciemnej ulicy dostal wizje
musia&amp;#322; pozabija&amp;#263; wszystkich &quot;seryjny morderca&quot;
cz&amp;#322;owiek bez serca , cz&amp;#322;owiek bez serca !
w &amp;#380;o&amp;#322;&amp;#261;dku mnie skr&amp;#281;ca jak widze takich gnoi
odpowiedz mi teraz czy prawda nie boli ?
Prawda boli ka&amp;#380;dy wyka&amp;#324;cza sie powoli
prawda boli ka&amp;#380;dy wyka&amp;#324;cza sie powoli
nikt mi nie zabroni rymowa&amp;#263; o ludzkiej niedoli     
bo prawda boli ka&amp;#380;dy wyka&amp;#324;cza sie powoli            X2
Dla mnie najwa&amp;#380;niejsze jest : zabawa , muzyka i trawa
lecz nie mo&amp;#380;na przymyka&amp;#263; oczu bo to powa&amp;#380;na sprawa
powiedz mi dlaczego nie dopuszczasz do siebie prawdy
teraz w &amp;#380;yciu trzeba by&amp;#263; twardym - nie opuszczaj gardy
to ods&amp;#322;onisz swoja twarz i us&amp;#322;yszysz tylko: a masz a masz a masz
poczujesz w&amp;#322;asn&amp;#261; krew jak ci cieknie po twarzy widzisz
a my&amp;#347;la&amp;#322;e&amp;#347; ze sie to nigdy nie wydarzy
wiec sp&amp;oacute;jrz prawdzie w oczy niech nikt cie nie zaskoczy
a &amp;#380;ycie w fikcji nale&amp;#380;y do policji
niech nadal my&amp;#347;l&amp;#261; ze panuj&amp;#261; nad wszystkim



a ty uwa&amp;#380;aj na siebie i swoich bliskich..
Prawda boli ka&amp;#380;dy wyka&amp;#324;cza sie powoli
prawda boli ka&amp;#380;dy wyka&amp;#324;cza sie powoli
nikt mi nie zabroni rymowa&amp;#263; o ludzkiej niedoli     
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