
2cztery7, Z dostaw
Nie modne gonić za dolarem jak na okładce Nirvany
ja nie modlę się o to już bym został zrozumiany
przez wszystkich znawców rapu, ja szydzę z tych
którzy kojarzą ha byle grafomana z Det Juinks
a nie wiedzą kim jest DJ Quick
dlaczego to ma być mini-wartościowe choćby rap z Zoat class
typ który nawija o gangach oh lokalny folk gra
hej bękart jawy i snu obciąga rękaw
ciekawy mych słów, kurwa, takich płyt mogę nagrać w chuj to głębia
zawyrokuje znawca subkultur
ja nie mogę zawieść fanów więc trzymam się nurtu ze Stanów
2cztery7 odpal wóz, odpal grill
to rebeliancki projekt celebrowania dobrych chwil
choćbym miał w zamian dostać respekt 3 osób
które rozumieją, że w g-funku nie chodzi o ilość sosu
to nie bounce, biorę receptę na lans czy kontest bohemy
o brzmieniu piszą daty, których też wkurwia przemysł
pionierzy funk-g nie wierzysz może poza F.F.O.D.
zainspirowani mainstraem'em zanim nadszedł sweets bits
krytyka, która dotyczyła tamtych była najostrzejsza
dziś chciałoby się mieć taki mainstream jak za czasów prezydenta Maisa
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Dostarczamy dobry funk
za te parę złotych możesz go mieć
dzisiaj, kiedy g-funk mało kto już gra
nasi fani przybijają nam 5
Lubisz g-funk, powiem ci jak ja na to patrzę
nie jestem niebieski czy czerwony, czy jak Game cratsem
robię muzykę, nie jestem tutaj gango-rezydentem
nie jestem z tych co Clinton kojarzą tylko z prezydentem
easy fuck fight nie miałem krzyża z 2Pac'iem
sram na dissy, że to nie funk, bo jestem Polakiem
kolejny fakt, nie byłem ani razu w long beach
lecz robię funk w kraju rapu, zapisanych orbit
co z tego, że nie mam za to propsów
od ciebie proszę największy props mam u typa co przestał słuchać w '98
to te bity mijały na pętlach popularnych kliszach
te wersy mieszanka Ostrego i Fisza
i to życie mi zwisa jak south central kartel
i to wciąż ważne ile dziewczyn sprowadzam w parter
ile zdrowia mam patrzę tyle używam życia
ile życia w tych wersach każde zdanie to g-funk
Dostarczamy dobry funk
za te parę złotych możesz go mieć
dzisiaj, kiedy g-funk mało kto już gra
nasi fani przybijają nam 5
Słuchaj, wiem to zależy od podejścia
ale przegrani raczej nie mówią o zwycięstwach
więc opuść głowę, idź do szatni teraz cisza
coś zamyka ci mordę to g-funk, to nasza płyta
mówisz znowu o tym samym wtórne, monotonne
ale od lat z ziomem ssą koke in the corner
od zawsze te dupy chcą nam robić dobrze
i nie wiemy co wybrać colę, browar czy kołdrę
Nie mamy cały rok ciepło ani za sąsiada ojczyzny tortilli
ale to na pewno bardziej szczere niż punk rock z willi
west coast to dla mnie jak dla innych fajka z haszyszem
usłyszałem pisz jak żyjesz, żyj tak jak piszesz
stop, wyłącz komputer, wyloguj się z forum ziom
jak nie znasz przynajmniej Ice Cube'a to szoruj stąd
jakbym miał [?] nie znając Moliceya
albo dokonujących piszą młodzieży tego miasta
odwiedzał tylko prywatne licea
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