
Peja, Randori
(Round one, "hadzime")Masz tu liryczną zadymęPrawdę będę głosił, spontaniczne masz "okosi"Atak ponawiam, za brutalność łapię karęZłapię cię za moment i zdobędę "wanzaj"Sprowadzony do parteru przytrzymam cię parę sekundPora na duszenie, czy wytrzymasz na bezdechu? (Mate)Sędzia przerywa znam komendęPoprawiam czarny pas, który niebawem zdobędęMów do mnie mistrzu bo od tego nie odejdęMam przyzwyczajenia, nawyki ich nie zmienięZ dumą się odnoszę, jeśli przegram cię docenięA na razie prowadzenie, poszarpana judoka"Onomato" na podium z wiarą w siebie i BogaTak było dziesięć lat temuTeraz z mikrofonem dla ludzi podczas jamuMatę zmieniam na podest, skład sędziowski na dj-ówI dalej walczę, uruchamiam wyobraźnieMinął czas młodzieńczy i sny o olimpiadzieA ja na tym podkładzie przypominam, że jestemI nie tylko ręki gestem, także kanonadą snówChcesz coś mówić to mów, mistrz powrócił ma się zdrówRef.: Konsekwentnie zamykałeś przede mną każde drzwiJak mogłeś przypuszczać, że zabraknie mi siłA tu pokłady energii w jednej chwili uwolnioneTeraz my jesteśmy górą decyduję co wybiorę, co wybioręOchłapy nie dla mnie, myślisz, że gadasz z baranemNikt z was nie przypuszczał, że otworze drzwi taranemJestem dumny z bycia MC, nie ukrywam, że mam talentWykorzystam go w pełni pomimo wad i zaletBliżej mi do króla bo przeciętniak to waletZ aspiracją na asa, z jokerem stworzę paręI kilka przechwałek, wszystko mam poukładaneNa ławę nie zejdę nawet gdy dostanę karęRezerwowy ze mnie żaden, jak rasowym napastnikiemCzuje w sobie straszną parę, widzisz mnie na piedestale?I słusznie się chwale, cudze znam, lecz swoje walePokerowe mam rozdanie, już przegrałeś, parol w banieKolejny raz agentus na rap dawno "onomato"Jak akcję terminator, nic nie poradzisz na toMożesz tylko nazwać szmatą, wtedy gotuj się na bitwęRymy lub starcie fizyczne, w strachu bełkoczesz modlitwęI nie dasz nam rady i tak dla zasadyPokażę ci, że głowę mam nie od paradyPokażę ci jak moim wykonaniu zabrzmią słowaTylko ja jeden potrafię tak artykulowaćWyraz dźwiękonaśladowczy, "onomato" weź zobaczPosłuchaj i się przybij i przestań dyskutowaćTo onomatopeja rapu polskiego nadziejaPrzełożeni MC na polskiego wodzirejaOdebrana ci nadzieja na zwycięstwo, znasz ten tematMarzą ci się zyski, sława, teledyskiIle sprzedaż z promocją, dwóch koła jesteś bliskiPowiem ci jedno, kurwa nic nie znaczysz dla mnieChciałbyś tworzyć niezależnie, byś wyglądał bardzo marniePeja K, szykuj zapadnie, pętla mocno zaciśniętaPowtórz modlitwę, weź żarliwie się przeżegnajMasz ostatnie życzenie, wszystko o co poprosiszPoza jednym ocalenie, nie ma szans, a me sumieniePozostaje bez zmian, jest nieczułe na twą zgubęI przegraną jak rubel, stoisz nisko w kantorachA tu zmora, kamora, wolno stylowa szkołaEgzekucję czas wykonaćDziesięć, dziewięć do jednego, do zera, mniej nawetTyle się dla mnie liczysz ty twój podkład i alfabetMam więcej mocy, więcej pary, więcej sił i zaletEkspresja nie balet, brak mi salonowych zasadWciąż nie ułożony inteligent bez szkołyZ posmakiem peneriady, bez skazy typu zdradyFull emocji bez przesady, wraca potforna pewność siebieWięc nie montuj barykadu, z marszu wszystko rozjebieZ marszu rozpierdole wszystko, każdy zna moje przezwiskoKtóre zwycięstwa jest bliskoŻycie to boisko i nie każdy tu gra czystoJak dawał Wiśniowy Ski Składu druga połowaMocny jak Żołądkowa po której destrukcja hotelowaLampka raz uruchomiona samoczynnie już nie skonaRef.Konsekwentnie zamykałeś przede mną każde drzwiJak mogłeś przypuszczać, że zabraknie mi siłA tu pokłady energii w jednej chwili uwolnioneTeraz my jesteśmy górą decyduję co wybiorę, co wybioręOchłapy nie dla mnie, myślisz, że gadasz z baranemNikt z was nie przypuszczał, że otworze drzwi taranemKażdą bramę, każdą pieprzoną bramę (You lose)Ta, DeOeNIU, Ski Skład, Peja, dwa zero zero jeden, Doniu
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