
2cztery7, Cały czas
Yo 2cztery7 wiesz, DJ Romek wiesz
Ty znasz, to ty, ty, ty znasz to, a JuNouMi tak
Dobrze słyszę? chcą pokonać kwintet nasz?
Mamy bębny, a ty bębenek jak Gnter Grass
Poinformuję cię teraz jak Intertass
Rozpierdolimy cały twój Kinder Skład
To 2cztery7, DJ Romek i Sekta
JuNouMi daje wosk, my zmieniamy go w nektar
Hektar za nami już zachwycasz się tekstem
Oto wpadł DJ Groch i mamy tu Sekstet
Ej to nie jest wejście jakimś marnym debiutem
Jeśli tak to składnik twojej karmy jest fiutem
Klasa wyższa, siódemka, nie jakiś Ford Escort
Zwycięstwo jak Jay kontra Esco
To jest Czysty Warszawski hip-hop dystrykt
Dla bystrych ha TenTypMes nie wystygł
Nie cudowni, ale świeżością potężni
To słownik który zna klub, chodnik i krawężnik
Ten hip-hop nie jest dla elit
Dwa razy gorętsi niż Nelly
Jesteśmy jednym procentem ze stu raperów
Tym jednym procentem o którym nie mówił Ja Rule
2Cztery7 wiesz

Stasiak, Mes, Pjus, DJ Romek
Teraz posłuchaj uważnie
Chcę być tam gdzie bit gra tłusto jak Big Mac
Old-school jak Beatman, ostro jak picie z gwinta
Nasz rap spryt ma, lecz to nie show jak Truman
Nastał czas, nasze dni świecą nad miastem jak łuna
Z kopem jak Q-man, z techniką jak boski Diego
Żeby rap ten nie umarł, żył zawsze jak głos Biggiego
Samuraiz, 2cztery7, sprawdź, bo to dobrze brzmi
Mikrofony, adaptery chlebem dla nas powszednim
Nasze muzyczne spędy, mocne miejskie akcenty
To Romek, Sekta, Ajron, Stasiak Pjus i Mes TenTyp
Kiedyś wielkie legendy, w tym fachu bezwzględni
W tym życiowe puenty, w nas co dzień rap tętni
Mamy patenty jak Slick Rick - Storytelling
Składam w rap litery jak w dźwięki dla blipery
Nie jestem gangsterem i nie jestem z mafii
Ale mądry jak papież i szalony jak Kadafi
Ja uprawiam, uprawiam styl Ragga'Muffin
Kto to potrafi, to Pjus to potrafi
Dobrze poziomy ustaw, patrz jak rap w miasto puszczam
Zawsze trafiony w gusta, wybrani spośród mnóstwa
To muzyka miasta to jego światła
Teraz 2cztery7 w garści cały świat ma
Idąc przez osiedla stawiając krok po kroku
Z okien tysięcy mieszkań słysząc dźwięki hip-hopu
Teksty ostre jak żądło, słyszysz je wszędzie
W metrze, w autobusie, przytłumione miejskim zgiełkiem
Miejska energia to hip-hop rozkręca, proste
To jest to co łączy miasta w całej Polsce
Suporty, koncerty, które dla nas są bramą
Ja stanowczy i konkretny jak Tony Soprano
2 4 na dobę, siedem dni w tygodniu
Cały czas to robię, siedzę dziś w tym ogniu
Twój atak to serw, patrz na mój z klasą odbiór
Pokażę ci jak chcesz prawdziwą nasza moc już
Niech cała Polska usłyszy płytę JuNouMi
Po naszych zwrotkach już jesteście bezbronni
2cztery7, Samuraiz Crew skojarz
To muzyka, te dni to miasto należy do nas



Całe Miasto buja się, yo
Here we go
2cztery7, Samuraiz Crew, yo
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