
Peja, Muza mnie trzyma przy 
Czy chciałbyś nazwać to czym się para Rychu Peja?Dla mnie to muza na temat, to całe moje życieMuza trzyma mnie przy życiu, przy muzyce mój rap ćwiczęPasja to spełnienie, moja praca, za nią liczęTu nie chodzi o drobne, ważne warunki godneWażne kawałki dobre, moich ludzi w grze popręSam się odbiłem, życie całe zmieniłemNa rap wciąż mam siłę, bo z rapu płynie siłaHip-hop to kultura co przy życiu nas trzymaRap moją muzyką, zawsze tylko moja byłaKim był bym bez niej? raczej pękło by serceJebać komercję, tutaj nowy tekst za tekstemWers za wersem, stopy, werble, wiem to temat oklepanyAle stary dobry Peja nie wychodzi z wprawyWysysam esencję z tłustych bitów jak wampirPrzy tym bujają się wampy i chamy, to charakterŚwiadoma twórczość pozbawiona kompromisuStos z kartek, długopisów, plus odsłuchy, ta N.O.J.A.Masz tu rap gnoja co gustuje też w przebojachJestem jak gwiazda z getta, gorący jak EtnaWybuchowy jak etta i jej bomby, rakietaSzybki jak kometa, szalony jak CharlieMuza trzyma mnie przy życiu, za tę muzę mnie zgarnijProsto z ulicy - to muzycy przeciwnicyNie mogą tego zdzierżyć, że w tej muzie robię wyczynUwieczniam swoje życie na street'cie, rap powagaTworzę spuściznę po sobie i wymagamOdrobiny szacunku, zaufania, lojalnościDawno rzucone kości, w rapie Rych nigdy nie pościTo jest całe moje życie, muza trzyma mnie przy życiuPoczuj ten rytm, Rychu Pe SoLUfka ciziuTo całe moje życie, Ryszard Pe to rapu gardaKlub, scena, kwadrat, to kolejny raz ten wariatTandeta, ściema, żenada, nie nadaTo nie mój przedział, Rychu w tym syfie nie lataGwiazdek plejada co non-toper walą w piecBiegną, lecz gdzie? a ja się wolę wlecMałą łyżeczką, powoli z konsekwencjąWciąż poza konkurencją, kurewską komercjąTakim którzy twierdzą nic nie muszę udowadniaćW tym syfie od dawna, sukces to dla mnie standardA ze mną młoda gwardia, kilka pokoleń fanówWciąż do przodu pomału, bez jebanych przypałówPrekursor stylu, sam dla siebie być kimśMieć kurwa skills i nie sprzedać go za nicNie mógł bym od tak tylu wiernych ludzi zranićNie sprzedam hip-hopu, bo to by było fiaskoJak Donnie Brasco nie wystawie cię, sprawdź toJak Donnie Brasco nie wystawie cię, braTo jest całe moje życie, muza trzyma mnie przy życiuPoczuj ten rytm, Rychu Pe SoLUfka ciziuTo całe moje życie, Ryszard Pe to rapu gardaKlub, scena, kwadrat, to kolejny raz ten wariatWłaśnie tak, tyle kurwa jest gadaniaGłupot na temat całej tej kurwa kultury hip-hopTak, kultury ulicznej, rapu, hip-hopu, raperówBackstage'ów, koncertów, zarabiania hajsuMelanżów, dziwek, wszystkiegoHa, używek, właśnie takSprawdź kto jest artysta, a kto wali kurwa w piecPozdrawiam wszystkichSprawdźcie, pozdrawiam wszystkich ludzi bliskichSprawdźcie koncerty, sprawdźcie melanżeSprawdźcie wszystkie kurwa zarobione garzeWszystkie przejebane garze, sprawdź tatuażeSprawdź uliczny styl, sprawdź to gówno  Rychu Pe SolufkaSprawdź to, nie poddaję się, napierdalam równoNiszczę skurwysynów na tracku, aj
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