
A.P. Golden Boy, Dis na Peje
&quot;Od disu dis czyli Upadek mojego mistrza czyli Rysiek stalowe serce &quot; (dis na Peje)
Planowalem moj debiut za okolo rok 
lecz to co zrobil Peja to zbyt wielki szok 
by zostawic wszystko tylko w ustach TEDE 
czas wiec opierdolic tego co reprezentuje biede 
sluchalem ciebie ziomal od czasow podstawowki 
byles moim idolem tak jak tych co pala lufki 
to naprawde jakis paradoks bo pamietam ciebie stad 
gdy razem z N.A.S. nagrales diss a dzis jak glab 
chowasz glowe w piasek jak pierdolony strus 
nie umiesz przyznac sie do bledu zrozum dla ciebie to mus 
wtedy gnoiles Liroya litosci dla niego nie miales 
za slabe teksty i komercje nawet jego stara zjebales 
byles wtedy mlodym szczylem lecz mi bardzo imponowales 
w moich mlodzienczych wyobrazeniach jak kafar wygladales 
pamietam gdy po raz pierwszy u dj Kuta cie widzialem 
bylo to w telewizji siedzac na sofie oniemialem 
na swoim slynnym teledysku policji sie wyrywales 
byles chudy jak trzcina sam metr dziesiec nie miales 
wtedy ten pierwszy raz w moich oczach zmalales 
pierwszy lecz nie ostatni dopiero teraz ostatecznie przegrales 
wielkosc poznaje sie po umiejetnosci 
przyznawania do bledu 
tak jak przyjaciol gdy jestes w potrzebie 
Peja nie zrobiles postepu 
stracilem szacunek do ciebie gdy u Kuby w programie 
zrobiles z siebie debila jestes prostakiem ty chamie 
teraz jestes juz zerem niepotrzebnie sie ludzilem do ciebie 
tacy jak ty sie nie zmieniaja nawet zakopani w glebie 
tylko potrafisz obrazac nawet przelecialbys nasze stare 
w koncu stul pysk na zawsze zamknij juz ta kopare 
kiedys nie przepadalem za TEDE lecz chlopak mial racje 
wielkie brawa dla tego pana bo zanim pojechal na wakacje 
zaryzykowal wiele i przelamal milczenie 
nie bal sie zemsty klakierow ten ziom to odwazne stworzenie 
ja niczym nie ryzykuje bo od 3 lat mieszkam w Stanach 
pomoc tylko mi to moze bo powrot mam w swych planach 
i jesli kiedys stane sie slawnym raperem 
niech Bog mnie tylko broni bym nie stal sie jak Peja luzerem 
bo i byc moze jeszcze nie sralem gdy Rychu pierwsze bity skladal 
lecz ogolnie to niewazne bo w glowie sobie nie poukladal 
Rysiek to moja pierwsza ksywa i kiedys bylem z niej proud 
lecz nie mam juz 12 lat i mowie Peji get a fuck out! 
Rysiek stalowe serduszko 
powiedzial mi cos na uszko 
popatrz na tego frajera 
i wybij mu zeby do zera 
Tego jeszcze nie ma na tyle 
bys zrozumial ze nikt nie wbija sztylet 
kazdy naprawde chce twego dobra 
ja nie jestem jak zmija czy kobra 
to co zrobiles jest potepienia godne 
zrozum jak bardzo to karygodne 
ty przeciez jestes ikona rapu 
wroga hip-hopu tym dales papu 
dlaczego dales sie sprowokowac 
ze wstydu powinienes sie schowac 
to wszystko przez twoja manie wielkosci 
przez nia cierpnie mi skora mam mdlosci 
to tak jak w raju Adama i Ewy pycha 
dopadla tym razem i Rycha 
myslalem ze jestes naprawde wielkim raperem 
a ciebie pokonal jakis gowniarz fakerem 
upadek mojego mistrza na zywca sie dokonal 



film z Zielonej Gory na bank mnie przekonal 
Golden Boy z Cali przesyla wszystkim to 
ze Rychu Peja juz upadl na dno 
Rysiek stalowe serduszko 
powiedzial mi cos na uszko 
popatrz na tego frajera 
i wybij mu zeby do zera 
Czy myslisz Rychu ze pare slow na odpierdol 
zalatwi sprawe lecz ktos dostal wpierdol 
pewnie ktos napisal ci to oswiadczenie 
a tys sie podpisal na jego zakonczenie 
chyba Detroit chcesz zrobic z Poznania 
ale uwazaj bo zacznie sie mania strzelania 
w Stanach dorwali Tupaca i Proofa 
B.I.G. Notorious-a chcesz by i tu lufa 
w naszym rodzinnym kraju wkrotce wystrzelila 
i ciebie i TEDE kiedys zabila? 
wiec zakop topor wojenny ktory sam kopac zaczales 
tak wlasnie ty bo glupim my space sie przejales 
uwierz ze zachowasz tym resztki honoru 
ktory niedawno straciles sam z wlasnego wyboru 
i chcialbym uwierzyc ze ten diss sie stanie powodem 
dla ktorego ten spor zakonczysz jak Ronaldo zwodem 
i nie wyzywaj nikogo juz nie nazywaj matolem 
cwelem czy jakos podobnie bo dla wielu wciaz jestes idolem 
Rysiek stalowe serduszko 
powiedzial mi cos na uszko 
popatrz na tego frajera 
i wybij mu zeby do zera
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