
2cztery7, Ch*j ci do tego
Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem
Chodź coś zarapuj, chuj, że jest przester
Chuj ci do tego, że to rap na procentach
Chcesz według zasad? otwórz elementarz
Idź do szkoły, ja otwieram to piwo
Wiesz, to jest rap, funk plus paliwo
Chcesz zasad? ha, mam tu ich parę
To bardziej Trautman niż Ray Manzarek
Ej, mam stale tego co tobie brak
Więcej zalet to jest [?] graj funk
To nie dla tych co jarają się klejem
To dla tych co słuchają Ohio Players
Nie mają wiele, może kiedyś pierwszy milion
Chuj ci do tego, że nie jadę pod linijką
Chuj ci do tego, że nie przebieram w słowach
2cztery7, Pjus z Ursynowa, wiesz
Są dziwki i kilku ziomów i chuj ci do tego
Najba teraz u mnie w domu i chuj ci do tego
Planujemy dzisiaj orgię, to funk, seks i przemoc
Akceptuj lub zamknij mordę, bo chuj ci do tego
Rozpoznaj 2cztery7, nie znasz?
Oldschool'owo powiem extra, extra
W pieśniach o piersiach, o jointach i bletkach
To rap z miasta aniołów polska wersja
Postrach wieśniar, lep na dobre dupy
Można przegrać, ale z dobrymi groupies
Można przetrwać, ale z dobrymi hommies
Ursynów skurwysynu jeszcze wspomnisz
Jeszcze prostszy język i ta riposta
Łajzy chuj wam do tego, to postrach
Dla tych wszystkich kurew w garniakach
Co raz grają pop, a raz grają rapa
Zatańcz dziś w rytm bitu Głośnego
Kręć dziś dupą w rytm bitu Głośnego
I nie przychodź do nas z żadnym kolegą
Dlaczego? chuj ci do tego
Są dziwki i kilku ziomów i chuj ci do tego
Najba teraz u mnie w domu i chuj ci do tego
Planujemy dzisiaj orgię, to funk, seks i przemoc
Akceptuj lub zamknij mordę, bo chuj ci do tego
Jest 03:10, Stasiak, ja się nigdzie nie spieszę
Ja się z tego cieszę, nagrywamy ten hip-hop my kolesie
Sprawdź nas, zapierdalamy zaraz po piwko i chuj ci do tego
Ale nie do ciebie z tą nagrywką, będziemy dalej robić to
Sprawdź to ziom, 2cztery7 studio, nie schron
Nasze studio własne
Mam mikrofon, mam wszystkie zajebiste (2cztery7)
Patrz na mnie, świeć na nich
I powie właśnie reprezentują G-Funk fani
Póki nie zgaśnie 2cztery7
Jeśli nie my to kto?
Żaden buraczany ziom
Nie powie nam G-Funk umarł
Więc do tego chuj mu w nos
I chuj wam do tego wszystkim
To są zajebiste nagrywki, proste
My mamy tutaj kurwa na koperty tekst napisany
Mamy drukarki, nie drukujemy sami, yo
Rap, hip-hop, G-Funk
Taa, dajemy to nie od dzisiaj
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