
HDS / CS, NAJLEPSZE PRZED NAMI (feat. NON Koneksja & Laura Godziejewska)
Stres płynie w żyłach
Biegam za tym co mi dane
Zarabiaj hajs /2x
Tak przykazane
Patrzę w lustro co dzień
Widzę w nim człowieka
Tatuaże na skórze
Poszła ful była kobieta
Teraz jestem sam silniejszy o doświadczenie
Nie odsłaniaj serca
Bo sztylet dostaniesz 
w potrzebie byłem nie raz
Paru ziomali pryz mnie do dzisiaj
Uważam na to by swoją bandę nie wpuścić w dissa
Wiem co to ból
Idę swą drogą, nieraz to piekło
Nie poddam się bez walki o to w co wierze na pewno
HDS, NON
Wciąż najlepsze przed nami
Choć nie jeden honor splamił
My wciąż tacy sami
Wśród nielicznych prawdziwi
Z dobrym słowem dla swoich
Bo mówimy tu jak jest
A nie to co przystoi
Nauczony się bronić
To co było nie wróci
Nie żałuję niczego
Czasu też bym nie zawrócił

Najlepsze jeszcze przed nami
przed nami
Tylko ja to wiem
Tylko ja to wiem
/2x

Dawne czasy za nami
Co przeżyłem nie wróci
Nie potrzebne łzy i nie warto się smucić
Teraz nowe cele
Pewnie stawiam kroki
Asfalt czarny jak noc 
Pokończyły się wyroki
Słońce świeci mocniej
Serce bije do bitu
Pióro słowo kreśli i przelewa do zeszytu
Zawsze gdzieś na krawędzi
Bloki moim schronem
Jako młody chłopak 24 poza domem
Pamiętam nie zapomnę co dało mi charakter
To lekcje twarde
I towarzystwo starsze
Jeszcze więcej planów
I życiowych mądrości
Oby w zdrowiu
Bo za hajsem pościg
Słowo matki
By uniknąć przypału
by nie stoczyć się na dno
By nie wjebac się w nałóg
Przyjaciele rodzina
Dla mnie to najdroższe
Dbaj o nas wszystkich, Ciebie Boże proszę!



Najlepsze jeszcze przed nami
przed nami
Tylko ja to wiem
Tylko ja to wiem
/2x
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