
2cztery7, Dwa, Cztery, Siedem
Dwa!
Dwa razy dwa daje wiesz że
Cztery!
Tyle razy głośniej wypowiedź to
Siedem!
Albo osiem piw wypije krzycząc dziś
Rarararara
Rarararara
[Mes]
2Cztery7 introdukcja
Stasiak, Pjus Mes, funk dowódca
Rozłożymy na cyfry tą brygadę
Taki wybryk robimy dawaj jadę
Najlepsza z muzycznych hybryd rap z funkiem
Mes daj ten bas, olej sample
Żaden come back, zaplątałeś się w datach
Drugi album po mniej niż dwóch latach
Który skanduj ze mną dwukrotnie
Ukaraj, ukaraj tych frajerów za zbrodnię na rapie
Ja zacząłem przez drugi Kodex
Wygrałem stawiali mi podwójną z lodem
Dwie wytwórnie w tej mam alterego
Płaci mi T1 i prezes Walter jego ziom mi buli
Więc siedzę tu w rozpiętej koszuli
Robię funk wiesz, pierdole populizm
Dwa!
Dwa razy dwa daje wiesz że
Cztery!
Tyle razy głośniej wypowiedź to
Siedem!
Albo osiem piw wypije krzycząc dziś
Rarararara
Rarararara
[Pjus]
Gdy cztery lata temu zaczęliśmy swą sagę
Odbiór rapu w mediach był jaki? żaden
Jeszcze parę lat temu były cztery elementy
Rynek je podwoił, myślę tylko o jednym
W roku 04 rap przypominał czwartoligowy futbol
My 4 do setki i 4x4 napęd
Nie masz szczerych intencji to stul hałapę
Mam być 44? ha tylko po co?
Rap wieszcze w Polsce mają tylko słowotok
Poczwórne rymy proste, ha tylko po co?
By trueskulowcy zrobili mi posąg
Wole wsiąść w pociąg, niech jedzie w życie
Mam czego żałować? Może na czwartej płycie
Ej a środek nazwy 2Cztery7
Dostaw literę u czytaj razem dla ciebie
Dwa!
Dwa razy dwa daje wiesz że
Cztery!
Tyle razy głośniej wypowiedź to
Siedem!
Albo osiem piw wypije krzycząc dziś
Rarararara
Rarararara
[Stasiak]
Stasiak siedem liter, siedem znaków
2Cztery7 - Funk Dla Smaku
W strachu słuchaj, szukaj tych legend
Niech siedem to będzie dla ciebie knebel
Chcę mieć siedem życzeń, to za połowę
Odbiorę wam chłopcy struny głosowe



Niech stacje radiowe grają ten numer
Masz audio w samochodzie graj ten numer
I uchyl szybę, niech znają moją zwrotkę
I proszą weź to siedem razy głośniej
Niech dotrze tam gdzie leje się ruda
Dopóki nie gaśnie światło w tych klubach
To się uda wyślij siedem smsów
Nasz numer na pierwszym, nie na siódmym miejscu
I wiesz tu musisz się ruszyć wreszcie
Nie stój tak, weź wrzeszcz ten refren
Dwa!
2Czery7
Więc klaśnij w dłonie
Cztery
It's a G Funk Era
Ty znasz to, ty ty ty znasz to
DJ Twister
Siedem
Dwa!
2CzerySiedem
Więc klaśnij w dłonie
It's a G Funk Era
Ty znasz to, ty ty ty znasz to
[Stasiak]
Gorliwie rozpraw się z tym piwem troskliwie
Obchodź się z nim bo możesz potknąć się i
Wypierdolisz się na ryj, cały oblać się tym
Więc lepiej uważaj teraz kiedy ten refren zacznie się
To lepiej odstaw je i wrzeszcz
Dwa!
Dwa razy dwa daje wiesz że
Cztery!
Tyle razy głośniej wypowiedź to
Siedem!
Albo osiem piw wypije krzycząc dziś
Rarararara
Rarararara
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