
Chiwas & Nowator, Jest Jedna Prawda
Popatrz mi w oczy, 
Skurwysynu zapami&amp;#281;taj!
1. 
Mia&amp;#322;em kiedy&amp;#347; kole&amp;#380;k&amp;#281;, zrobi&amp;#322;bym dla niego wszystko,
ale jak to w &amp;#380;yciu bywa, ten typ okaza&amp;#322; si&amp;#281; dziwk&amp;#261;,
dobrze, &amp;#380;e tak to wysz&amp;#322;o, witam w niebezpiecznych czasach,
czasem cz&amp;#322;owiek jest &amp;#347;lepy, nie zauwa&amp;#380;a Judasza,
potraktuj to tak, jak chcesz, bo to do Ciebie,
fa&amp;#322;szywi skurwiele, zawsze pierwsi gryz&amp;#261; gleb&amp;#281;,
chytry traci dwa razy, &amp;#347;winia umiera w cierpieniach,
mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; zamienia w nienawi&amp;#347;&amp;#263;, taka jest ju&amp;#380; tego cena.
Mia&amp;#322;em kiedy&amp;#347; kole&amp;#380;k&amp;#281;, a kole&amp;#380;ka si&amp;#281; rozjeba&amp;#322;,
liczy si&amp;#281; dla niego kasa, wysz&amp;#322;o tak, &amp;#380;e Judasz sprzeda&amp;#322;,
pozdrawiam &amp;#347;rodkowym palcem swojego wroga, 
b&amp;#281;dziesz miejskim bankrutem, taka b&amp;#281;dzie kara Boga,
nigdy nie &amp;#380;ycz&amp;#281; &amp;#378;le, wiesz, bo to nie &amp;#322;adnie,
chcia&amp;#322;bym tylko by&amp;#347; nie dosta&amp;#322; tego co najbardziej pragniesz,
mog&amp;#281; zniszczy&amp;#263; Ci &amp;#380;ycie, zepsu&amp;#263; planowan&amp;#261; przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;,
lecz nie jestem skurwysynem i nie ta&amp;#324;cz&amp;#281; z tak&amp;#261; dziwk&amp;#261;,
w sumie to &amp;#380;aden problem, ale wyja&amp;#347;niam t&amp;#261; spraw&amp;#281;,
w bran&amp;#380;y zawsz&amp;#281; b&amp;#281;dziesz kurw&amp;#261; od Poznania po Warszawe,
Judaszu pozdrawiam, robi&amp;#281; rap najlepszy w mie&amp;#347;cie,
na Lotnik&amp;oacute;w skurwysynu, pozdr&amp;oacute;w swego kole&amp;#380;k&amp;#281;!
REF.
Jest jedna prawda, 
Ty nie m&amp;oacute;wisz jej nikomu, 
szczerze to pierdole Ciebie i pierdole Twoich ziom&amp;oacute;w,
przyja&amp;#378;&amp;#324; jest &amp;#347;lepa, dzisiaj nic mnie nie zaskoczy,
a Ty popatrz.. popatrz w moje oczy.
2.
Mia&amp;#322;em kiedy&amp;#347; kole&amp;#380;k&amp;#281;, dalsza cz&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263; historii o nim,
nie wiem jak mo&amp;#380;na tak &amp;#380;y&amp;#263;, zaciskaj&amp;#261;c prawd&amp;#281; w d&amp;#322;oni,
nie wiem, szczerze naprawd&amp;#281; jak tak mo&amp;#380;na katowa&amp;#263;,
&amp;#347;winie za takie &amp;#380;ycie, p&amp;oacute;&amp;#378;niej musz&amp;#261; pokutowa&amp;#263;,
b&amp;#281;dziesz &amp;#380;a&amp;#322;owa&amp;#263;, &amp;#380;ycie dobry nauczyciel,
&amp;#347;winie zawsze spycha na dno, innych postawi na szczycie,
ale tutaj nie o tym, to gdzie &amp;#380;yje i gdzie [???],
mia&amp;#322;em kiedy&amp;#347; kole&amp;#380;k&amp;#281; o tym tylko jedna prawda,
w sumie to &amp;#380;aden problem, taka jest Judasza cecha,
kiedy u mnie pada deszcze, wtedy Judasz si&amp;#281; u&amp;#347;miecha,
spokojnie, bo &amp;#347;wieci s&amp;#322;o&amp;#324;ce i jestem w formie,
gdy wystawiasz kole&amp;#380;k&amp;#281;, mo&amp;#380;esz ju&amp;#380; o nim zapomnie&amp;#263;,
cioty s&amp;#261; bez przyjaci&amp;oacute;&amp;#322;, maj&amp;#261; kamie&amp;#324; zamiast serca,
zawsze zostaj&amp;#261; sami i si&amp;#281; o nich nie pami&amp;#281;ta,
mo&amp;#380;esz da&amp;#263; sobie spok&amp;oacute;j i latami siedzie&amp;#263; w domu,
proste, &amp;#380;e to do Ciebie, ale nie powiesz nikomu,
m&amp;oacute;wisz, &amp;#380;e tak nie by&amp;#322;o, &amp;#380;e to nie potrzebna jazda,
dla mnie zawsze b&amp;#281;dziesz kurw&amp;#261;, gorzej nie mog&amp;#281; Cie nazwa&amp;#263;,
Judaszu pozdrawiam, robi&amp;#281; hit za hitem w mie&amp;#347;cie, 
na lotnik&amp;oacute;w skurwysynu, pozdr&amp;oacute;w swego kole&amp;#380;k&amp;#281;!
REF.
Jest jedna prawda, 
Ty nie m&amp;oacute;wisz jej nikomu, 
szczerze to pierdole Ciebie i pierdole Twoich ziom&amp;oacute;w,
przyja&amp;#378;&amp;#324; jest &amp;#347;lepa, dzisiaj nic mnie nie zaskoczy,
a Ty popatrz.. popatrz w moje oczy.
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