
Ascetoholix, Siano
[Eldo]Kasa, kasa wielu się wyprzeKasa, kasa wielu się wyprze[Owal/Emcedwa]Czas to pieniądzWięc daj mi trochę czasuTylko nie rób hałasuŹle interpretujesz słowaBo już moja w tym głowaSamo życie jakoś płynieCo ma minąć to minieOwal/Emce nie zginieWiem jak ważne są pieniądzeWiem, że szczęścia nie dająAle trzeba je mieć, trzeba mieć je by żyćTak więc nie ma co kryćŻe na pierwszym miejscu kasaWłaśnie takie jest życie, taka jest ludzka masaWszystko ma swoją cenęTak jak dobre jedzenieNie kupuję uczucia, którego nigdy nie zmienięNie kupisz sobie życia, Bóg wysoko na niebieLepiej uwierz w modlitwę, on wysłucha cię w potrzebieA na razie lepiej marzyćWszystko może się zdarzyćŻe otrzymam platynę plus 400 LSDobrze wiesz jak to jestJak na klipach z USCzekam na to jak na pana czeka piesRef.: Ej, nie wciskaj mi kituDrewniany pajacykuNie pierdol, że nie chcesz banknocikuRobię hip-hop bo to kochamNie wyżyje z tego, trudnoJak zarobię nie będę szlochał x2[Liber]Otwórz mi proszę, zginął mi klucz to mój sejfEj, mówię wenizer skrucz, może chwycić cię skurczGdy zobaczysz forsy wórWiem, że chcesz, dam ci wzór, to szurem 58Proszę, dam ci moje tekstyNagraj zwrotę, potem biegnij wydaj trochę sieksyHelikopter, dziweczki, leksy, haremyDziwisz się skąd to wiemy?Ponoć jak schodzimy ze sceny z nieba lecą PLN-yUsypują się z nich dywany do samolotu (ej gościu)Na razie nie wyżyje ze zwrotówJestem gotów by zebrać jak kościół na ofiaręŻyć na swoją miarę, szyjąc swoją gwaręZobaczysz transparent WLKP rap potęgaPrzysięgam, będę się o to starałprzy okazji co zarobię to gitaraNie ma co się oszukiwać właśnie zaczynają się żniwaPora w sianie popływać, jego zapach jest słodki (słodki)Chodź to szopki, tam składuje snopkiTo są moje zarobki, mojej pracy pochodneA banknotów nie podrę, jeśli wpadną mi w garściJak Włodi Liber nie pogardziJeśli z hip-hopu starczy, bym nie musiał żyć na sępaZrozum przekaz jaki niosę teraz w zębachRef.[Doniu]Różowy okular i ciemne maseratiCiuchy od Versace (to Pantonio Rosati)Witamy najchudszego producenta w tym krajuProsimy na bankiet, tak do Royalu (many, many)To Kris MC, a to MC LiberPan Owal zaraz będzie, możemy nabić dzidęCzeki są już wystawione no i wszystko ustaloneTip top zaraz będzie wypłacone (a reszta?)Ja banan na ryju i łapa na sianieAle budzik przerywa chrapnie[Liroy] "stary zapomnij"z radia dolatujeKumasz już teraz, ten sen mnie prześladujeI chociaż to wielka hiperbola moich marzeńW zamian za oddane tobie setki wrażeńI noce nie przespane i wytarte ołówkiChce prócz satysfakcji mieć z tego złotówkiRef.[Kris]Słyszałeś chłopaków, nie szukamy naiwniakówNikt nie robi tego gratis, a na pewno nie KrisKris to wersononazis, finansowy potentatMówię tak o sobie i ze śmiechu pękamAle za nim się zgarbię chce mieć pełen skarbiecJak Sknerus McKwacz, uważnie patrz jak zgarnęStosy szmalu różnych walut, być może to objawy udaruAle hip-hopowy biznes wyrwie mnie z koszmaru[Owal/Emcedwa]Chcesz mieć pieniądze to rękami je zarób,Bo z tego towaru nie będzie nic[Kris]A może to kicz i kiedyś będziemy bić banknocikiCałe ich pliki, przyznasz to nie jest przykreKasa, kasa, ale ja się nie wypręI nie wcisnę kitu, że nie chciałem profitówBo od przybytku głowa nie boliTak mówił Owal i AscetoholixRef.
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