
Ascetoholix feat. Kardesch, Max le Mic, 
Gdy łzy szczęścia kapią każda z nich jest terapią
A więc złap ją zanim cię złapią 
Łap ją wpuść ją w pamięć umieść w ramie
By móc spojrzeć w tył i gdy najdzie zamieć
Stwierdzić że warto walczyć
Znaleźć powód
Chociaż słone łzy sieją popłoch
Są jak powódź obudź wiarę
Pobudź zmysły dotknij łzy szczęścia
Te kilka słodkich kropli
Zwielokrotnij je niech ból szybko schnie
Niech szczęście płynie
By mu przynieść siłę która tnie
Przez tor przeszkód wrogich gestów
Koleżków co nie mogą się pogodzić z tym kto jest tu
To dla matek i życiowych doświadczeń
Właśnie dla nich
Dla ich dzieciaków co rzadko mają fajnie
Dla nich też
Dla ich oczu które lśnią jak szkło
Bo kiedy gramy dla nich nocą kojąc nerwy i co
I co i co z tego?
Że wymykają się kątem oka
Nie powstrzymuj siły uczuć na pokaz 
Masz powód płacz to bufor dla serca
Tylko głaz nie ma faz cierpienia i szczęścia
Gdy łzy szczęścia kapią
Każda z nich jest terapią
A więc łap ją łap ją...
Du haut de ma tour Effel
Je represente made in la France
D'Orleans je fait mon appel et lance la
Nouvelle danse
Q'on appel l'orleanaise
De bray t jean c'est moi la braise et
Je met les feux avant
Qu il dise ca nous plais et
Kardesch au mic ho
Pour nos frere qui pleure au long
Atrape les larme de bonneur
Il faut que ca claque des main
Va y laisse pas le bonheur laisse pas
S'echapper la cheleur c'est la fiesta
Saulement si tu saisi la chance qui tes donnee
Ces qui n'on pas encore eu la chance de trouve
On ce surpasse passe pour nos frero
Faut qu'on fasse pour mieux pecho
Les larmes de bonheur qui fon qu'on qst la
Ascetoholix kardesch on est la
Pour apporter la lumiere a ceux d'en bas
Si tu vois la lumiere alors atrappe la
Quand les larmes de bonheur coule
Chanque une d'entre elle est une therapie
Faut que tu la pescho pesch
Encore une melodie chef
Ascetoholix et kardesch
Le diapason sonne 
Rappelle-toi je te l'avais predis
Nouveaux conquerant au guovernement de la
new school
Tu me cernes
Je te sens impatient de connaitre la suite de l'episode
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