
Rufuz, Do działy (ft. Małach, Bilon HG)
To było parę lat temu
I parę płyt temu
Dwóch typów ‘no name’
Co wrażeń szukali mocniej 
Szukali mocniej
WWA miasto
W nocy tańczą dobrze znasz to
To na błędach nauka
Do celu nie po trupach
Zdrowie pij, pal, bucha
Osiedlowa sztuka
Nie komercja, i nie na drutach
Zanim rap wjechał na salony
Czytaj miedzy wersami: MR, dobre ziomy
Ty oczywiście, w szkole byli tylko na liście
Jeden robi bit
Drugi ścianę teraz 
Chciałbyś dwóch na feat
Ale to nie będzie tanie
Pierwsze studio, metr na metr
Wokal weź na test 
Bo Głodni rapu
Rzeźbimy go dla sąsiadów
I na osiedle dalej
Ziomek, weź to podaj dalej
Przed relacją w 2010
Na Ochocie ja
Pamiętam pierwsze jointy
Piwo z puszki
I rozum trochę krótki
Dobrze było, chuj z tym
Potem pierwsza płyta
W tej wytwórni co nie płaci nam do dzisiaj
Gdzie jest hajs za Las, ja się pytam ty
Bo czarny pas ma ta ekipa
MR HG DIL GANG
Szwed na bitach
Nas 3 razy się nie pyta
Na mieście każdy z nas mógłby robić za przewodnika

[Bilon HG:]
Wszystko na pół
Tak to robiliśmy z HG
Zawsze do równej
Jak się chlastało z bratem
Uliczne sępy, ele .. na streetach
Porażki sukcesy – w życiu musi być kwita
Wspólne budowle a nie tonące statki
Nie dziel na niedźwiedziu – pamiętam słowa matki
Ciężkie przypadki których lepiej nie odmieniaj
Tam szarpie się rodzina o spadek, niczym hiena
Gdzie pazerność – tam zero zrozumienia
Wyciągasz brudne łapy
Masz chuj do powiedzenia
Mała łyżeczką powoli spijać nektar
Rzucić coś na farta tym co pod nosem żebrzą

Do działy
U nas zawsze pół na pół 
Jak potrzeba
To podajesz rękę bratu
Chociaż chcieliby już nasego rozpadu
To nie ma o czym gadać
To nie ma tematu



Do działy
U nas zawsze pół na pół
Jak potrzeba
To podajesz rękę bratu
Ja to połowa mojego składu
Na zawsze Małach Rufuz
Dla wariatów i wariatek
Do działy

Premiera utworu Rufuz 'Do działy' z gościnnym udziałem raperów Małach, Bilon HG odbędzie się 13 listopada 2020 roku.

Rufuz - Do działy (ft. Małach, Bilon HG) w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/rufuz-do-dzialy-ft-malach-bilon-hg-tekst-piosenki,t,683078.html

