
2cztery7, Luz naturalny
Mógłbym wybrać styl nowojorski, napierdalałbym ostro jak ...?...
Zamieniłbym Broklyn Beach na Poniatowski, dużo strzałów, wznawo i ostrych
W klipach spierdalałbym między biurkami przed jakimiś antyterrorystami
Oni z psami ja spierdalam jak łzy, ale w końcu ucieknę bo to w końcu mój klip
A ja niby ten zły, wiecznie poszkodowany, gnębiony, męczony, przesłuchiwany
Nauczyciel który najlepiej zna życie, z workiem rad i bagażem zwycięstw
Tak jak oni zyskałbym szacunek na pewno, opisując życie okolice i getto
Getto? Tutaj bym się spotkał z zakazem, bo prawdziwe getto to było w Warszawie
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G-funkiem poprawiamy humor
Chcesz to z nami graj     
A może ze skrajności w skrajność, raper którego sztuka  jest drugą matką
Pisze teksty, stopą maluje obraz, tylko jakoś w swetrze hujowo bym wyglądał
Do tego dodał bym jeszcze grę na Kobzie, dzięki niej potrafię miłość dostrzec
Wszędzie bym śmigał z tą kozacką Kobzą, swego rodzaju artystyczny odlot 
Podobno też wypada uciec z rytmu, tak łatwo przekaz potrafi bit wytłuc
Dlatego też nie ważne jest że pije e swoja e swoja i w ogóle 
bo chodzi o to by lepiej przekazywać jakoś swoją  fabułę
Coś czuje że to za daleki odlot, mało słów i deel też jest spoko podobno
Znam prawdę chyba się w tym nie odnajdę, to chyba nie dla mnie
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Tak naprawdę znalazłem swój front : G-funk, Lei Low, west coast
Nie joint, nie wóda, nie bomby i blanty, to jest tak zwany luzzz naturalny
Mało popularny w Polsce tu trzeba być twardym, a ja to pierdole i robie skok na party
I robie rap by było przy czym tańczyć, zajarać jointa i wypić absynt
Skwierczący bass zrzuca szkło ze stołu, szyby w oknach trzęsą się w całym domu
Przechodzą mnie ciarki, ciężko to nazwać, uczucie kiedy gitara robi kłap kłap
Naturalna siła, w huj w tym prawdy, uliczny styl nie był by naturalny
Artystyczny wygrzew - to dla mnie żałosne, ja znalazłem Californię w Polsce
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