
RadekCAS, Dziękuje, nie zapomne (ft. DudekP56, VanderKONFLIKT)
W pierwszej kolejności dzięki temu na górze
Za jestem zdrowy i nie mam kurestwa w naturze
Dzięki dalej ku górze, bo wierze że tam jest
Za to że dałeś mi życie mamie zostawiłeś resztę
I dla niej słowa wdzięczne, prosto od twojego dziecka
Mówiłaś szanuj ludzi, Nie próbuj z ubogich się śmiać
To była dobra lekcja, wiec przekazuje dalej
bo dzięki twojej nauce mogę dziś nauczać dalej
Również tobie kochanie, za co ty już dobrze wiesz
 Zawsze byłaś przecież, nawet gdy to traci sens
JA wiem że On jest, tak jak człowiek w sumie każdy
Dziękuję nie zapomnę za wsparcie i chore jazdy
A teraz dla odważnych, o kwestię się upomną
Choć ci kiedyś wybaczyłem to pamiętaj, nie zapomnę
Bo to człowieka godne, a Boga obowiązek
Wychować za dobre czyny, a karać łaków za zbrodnie

Dziękuję, dziękuję i na pewno nie zapomnę
Za pomocną dłoń, 
Kiedy ziomek miałem problem
Dziekuje przyjacielu co oddasz ostatnia kromkę
Vander, Dudek, CAS
Tylko zachowanie godne!
/2x

Dziękuję, nie zapomnę choć pamięć szwankuje
Za to jak się wtedy czułem
Za to jak się teraz czuje
Dziękuję nie zapomnę, to dla mnie dobra lekcja
Dziękuje, naprawdę, dziś wiem co to perfekcja
Słońce świeci wiatr wieje – myślisz co tu się zmieni
Pewno chciałby i to bardzo
Póki chodzisz po zimie, nie zapomnisz, docenisz
To że życie jest krótkie
Podziękujesz mam nadzieje wczas, i zajmiesz się jutrem
Tym lepszym nie  chcesz nic spieprzyć,
Skreślić bez przyczyny
Nie zapomnie błędów niekonieczne z mojej winy
 Choć nie zawsz esie powodzi, to nie zapomnę nigdy
Słów od bratniej duszy co skłoniły do modlitwy
Świat podstępny, zły, jak lis ma charakterek
Skur* tak cwany chytry, nosi przytulny sweterek
W dzień nie brakuje aferek a od życia ostry wpier* 
Dziękuję, nie zapomnę
Boże znów nazwę to lekcją
Dziękuję moja pani, jak muza dziś jedyna
Ze byłaś w ciężkich chwilach, o tym nie zapominam
Że przetrwałaś to wszystko i chciałaś bym ja przetrwał
Dziękuje nie zaponę, już by ktoś po mnie deptał
Dziękuje za wytrwałość, dla wszystkich moich bliskich
Tych prawdziwych, Boże, co nie liczą dziś na zyski
Pomóc podać dłoń kiedy mordeczka ma problem
P56 CAS Elita nie zapomnę, dziękuję!
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