
Małach & Rufuz, DZIĘKI HIP-HOP (FEAT. DJ SHOODEE)
pamiętam jak po tym gdy sie poznaliśmy 
zapisałem pierwsze zeszyty
słowa co sie nie kleiły
nie było studia i kradzione bity
nie było fury, lub nie było wachy
dla nas to ubaw po pachy
przez cała szkołę mi byłeś idolem
i potem chodziłem do pracy
zawsze mówiłeś mi żebym to cisnął
i tak zawsze przy mnie grał hip-hop
poznałeś mnie z moja zoną
zmieniwszy świat mój i środowisko
z tobą pracuje od łebka
na to co mam, i na swoje nazwisko
ludzie mi piszą, że im pomagam
pomagasz – dzięki za wszystko!

poznałem kultury i kraje
tyle że mama sie łapie za głowę
bywały gorsze i bywały lepsze chwile
i wszystkie związane z hip-hopem
z początkiem dla swoich ziomków
potem na Polskę i Europę
pisałem na kartce
dzisiaj na palmie przy plaży napisze se zwrotę
to już nie hotel
do domu wracam by znowu zobaczyć córę
i żone co wie ze za drugą płytę kupiłem se furę
dzięki że byłeś ze mna na dole
dzisiaj zapraszam na górę
i za szacunek i ludzi
za to że żyje, bo ciągle rapuje

dzięki ci za to kim się stałem, nie kim mogę stać
twoje pierwsze imię to hip hop, a drugie to rap
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nam było zawsze po drodze
zobaczyć się po szkole czy po robocie
ładnych wiosen temu parę, jak pisałem pierwszy kawałek
nie myślałem o tym za bardzo
było szczerze, surowo i hardcore
i do teraz to przeszło gładko
trochę inny standard, a spod klatki ten sam wandal
cuba libre, czasem ganja, podróże i moja banda
w świat to kjestjazda
to flow polako, all amigos, hola gringo
zaprowadził meni tu hip-op 
body ziomek z niebo, jeszcze mamy renomę u niego
i wszystko sie zgadza – najpierw praca, potem plaża
rzadko bywa tutaj na odwrót, a przewroty w życiu potrzebne na odmół
jak cie poniosło byku, to ląduj
sam tu wpadam na ludzi co ich nie chcę znać
gdy phantom barw tu czeka na nas
pełen light mam – taka praca
wielki hip hop, go zawsze oznaczam
na płytach, ścianach, Instagramach
o, na mikrofonach znowu do rana
dobra marka, żaden standard



c dziń o lepsze walka
i praca nad sobą w nocy za dnia
jedna trasa
hip-hop, hip-hop mi to pokazał
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