
Kroolik Underwood, Fabryka hitów (feat. Peja, RPS) 
Chciałbyś mieć swój najlepszy song,
Żeby przy nim ruszać w takt głową, bujać tak nią 
Chciałbyś mieć swój najlepszy hit, który zabrzmi tobie w uszach, 
Kiedy nastanie świt 
Na raz ( raz, dwa, trzy), na trzy (raz, dwa, trzy ) 
Wyobraź sobie, że zamawiasz każdy wers, 
To nie są sny 
Wyobraź sobie że wybierasz to co chcesz

Na zamówienie od dziś, dla ciebie czy też dla niej 
I to nie żaden kit
Nie to nie żaden kit 
Nie! 
Nie ważne brzmienie i rytm 
W fabryce hitów znajdziesz...
Swój własny hit

Zapraszam wszystkich miłośników dobrej nuty, 
Masz próbkę na nośniku czystej, wielkopolskiej luty
Odbierzesz to jak chcesz, lecz nie przejdziesz obojętnie
Moc jak bili dance sprawia, że dupa ci zmięknie
Władca głośników od dzisiaj rozdaje karty
Jestem z fabryki hitów i wiem ile jestem warty
Wciąż rozdarty pomiędzy światem rzeczywistym,
A tym co tworzą dźwięki, co powstają w mojej wizji
manufaktura przebojowych kawałków lirycznych bądź instrumentalnych
Jesteśmy elastyczni, tudzież wokalny, spokojnych albo dynamicznych,
Proces eksperymentalny, wszystko to co ci się przyśni.
Chcesz by twój kawałek jutro stał się przebojem, 
Wykręć numer i masz załatwione
Umów się z przedstawicielem - masz tu bezpośredni kontakt 
Więcej już ci nie podpowiem ja tu tylko... sprzątam

Na zamówienie od dziś, dla ciebie czy też dla niej 
I to nie żaden kit
Nie to nie żaden kit 
Nie! 
Nie ważne brzmienie i rytm 
W fabryce hitów znajdziesz...
Swój własny hit

Jestem prezesem w biznesie, to moja fabryka hitów
Liczę zyski, puszczam zaliczki
Nie znoszę kitów, żadnych gniotów i katów
Dziś sprawdzam tych muzykantów
Przesłuchamy twoje demo, stosy pendrive'ów, kompaktów
Dzisiaj bez żartów lecimy z nadgodzinami - z tego RPS zanany
Sumienny zapracowany 
By ten rynek mógł być zdominowany przez muze rap
Robimy to cały czas z chłopakami, a jak?
Właśnie tak tu działamy, nowe bity, 16-nastki 
Kroolik śpiewa, rapuje piszczą laski, są oklaski 
Hejt powie, że dla kaski on singlem 
No bo ziomal, 
Dla tej muzy zostawiła go własna narzeczona 
Gwarancją sukcesu dobra zabawa bez stresu 
Gramy tak by nie dokładać do interesu, koleś
Oblewamy produkcje, dobre promo załatwione
To radiowy power play i lecimy w trasę, koniec!
(I lecimy w trasę, koniec!)
(I lecimy w trasę, koniec!)

Na zamówienie od dziś, dla ciebie czy też dla niej 
I to nie żaden kit



Nie to nie żaden kit 
Nie! 
Nie ważne brzmienie i rytm 
W fabryce hitów znajdziesz....
Swój własny hit  (x2)
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