
TPS, Drogi Przyjacielu (feat. Szkodni)
Nie ma co wyliczać
Ale wyjdzie że was kocham
Traktuję jak rodzinę, to co moje dla was oddam
Dziwulg jest moim wrogiem
U ciebie jest tak samo?
Czy klepiesz się za ..
Ten co źle mi życzy, halo
Omijam, mam 5co robic
Z kim jak zarobić
Szukam kolegów
Chorągiewa może odbić
Dlatego przyjacielu 
Jesteś ze mną ramie w ramie
Nie zostawię cie samego
Chociaż zemsty jebią w banie
Rozumiem sytuacja ciężka jest czasami
Dobrze ze m wiemy, ze nie igra się z długami
Drogi przyjacielu, bliski serca
Czytaj: bracie
Odstałeś ze mna wyrok
Kiedy mogłeś pomagałeś
Dziękuję, znowu wierze, tyko i wyłącznie
Oddałeś mi za darmo
Nigdy tego nie zapomnę
Idziemy razme w ogień
Nawet nie ma o czym gadać
Wiemy przecież wszyscy kogo tutaj mam za brata

Dogi przyjacielu, towarzyszu tego bólu
Tam pośród murów byłeś myślą ze mną w bólu
Drogi przyjacielu, wspólniku moich zysków
Jesteś jak rodzina, ważniejszy od tych zysków
/2x

Znasz moje życie
Sekrety – ja tak samo
Znam cie od dziecka, to tobie słałem talon
Tylko i wyłącznie ten numer jest dla braci
Jak czujesz teraz dume, jesteś jednym z moich braci 
Życie nam odpłaci
Zapomnimy co to straty
Jak dojdę pierwszy tam
To pomogę wejść ci na szczyt
Przez słuchawkę dziękowałem
Jeśli tobie, witaj bracie
Wiesz, ze możesz na mnie liczyć
W nocy i w dzień naprawdę
Z tym samym utożsamiasz się
Co nie pisze
Szanuję twe wybory, ty szanujesz moje wszystkie
Czasem mnie nie było
Czasem ciebie, mimo wszytko
Wiemy gdzie jest dom
I skąd wzięło się to wszystko
Do ciebie przychodziłem się wyżalić i pogadać
To ty mi pożyczałeś jak nie miałem komu zabrać
Tak, ze przyjacielu, do końca życia razem
Wbrew tym fałszywym za murami przykazem

Dogi przyjacielu, towarzyszu tego bólu
Tam pośród murów byłeś myślą ze mną w bólu
Drogi przyjacielu, wspólniku moich zysków
Jesteś jak rodzina, ważniejszy od tych zysków
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