
Massey & Kubix, Hajs (feat. RPS)
Pieniądze to pojęcie względne dziś
Bez nich przez życie raczej każdemu ciężko iść
One ułatwiają egzystencje przecież
Zamiast płakać w tramwaju wole płakać w mercedesie
Trzeba zachować ten dystans do pieniądza
Przestań na innych ludzi z góry spoglądać
Zapomniałeś śmietnikowcu skąd się wywodzisz
Teraz hajs lans już pajacu się wozisz
Ludzi nie poznajesz znów franka palisz
Wy___ane masz na tych którzy Ci pomagali
Liczy się co w Twojej głowie a nie co masz na sobie
Na równi powinien traktować się każdy człowiek
Pieniądze nie są celem lecz tylko środkiem
Zrozumiesz to kiedy w życiu się w końcu potkniesz
Mania zarabiania to ta___ska żądza
Płaszczyć się tak poniżać dla pieniądza

Hajs hajs hajs światem rządzi
Hajs hajs hajs nie jeden zbłądził
Hajs hajs hajs jest wśród nas
Wokół tego obraca się cały ten świat /x2

Chciało by się powiedzieć że najważniejsze jest zdrowie
Lecz nie mając hajsu nie powie Ci tak żaden człowiek
Świat się zakręcił niesamowicie
Wyszła z mody miłość i przeciętne życie
Balety, hajs za hajs najlepsze dziwki
Priorytety ludzi bez wartości ponad wszystkim
Wciąż myślisz że hajs to nie jest szczęście
Ci co mają go dużo chcą mieć go jeszcze więcej
Brudzą swoje ręce godność i sumienie
Brną w to dalej napychając swoje portfele
Być synem piekarza żadna przyszłość
Inni mieli dzianych starych finansowo im "pykło"
Hajs dzieli ludzi różni wszystkich
Jego brak na psychice zostawia trwałe odciski
Nie jeden splamił swoje dobre imię
Zostawiając problemy i długi swojej rodzinie

Hajs hajs hajs światem rządzi
Hajs hajs hajs nie jeden zbłądził
Hajs hajs hajs jest wśród nas
Wokół tego obraca się cały ten świat /x2

Szmal zarobiony wyśniony wuchtą mamony
Wciąż o nim myślą me ziomy
Nie mając żadnych szans zdobyć nawet tych paru złotych
Raport z ulic biedoty oraz ich reprezentant, który już nie chodzi głodny
Pokrótce szmal ważny jest przyznam mieć go trzeba
By żyć dobrze w tym kraju spać spokojnie się nie bać
Zdobyć swój kawał chleba lecz nie za wszelką cenę
Sprzedasz brata jak Judasz by przez chwile mieć lepiej
Musisz wiedzieć to cepie że taki pieniążek śmierdzi
Widok pętaków mierzi dla nich hajs najważniejszy
Świat burżujów i dziwek z wyższych sfer tych rozmytek
Wyruchają Cie dla zer a Ty dalej klep bidę
Ale za to z mądrością chociaż w podartych spodniach
Nieobdarty z godności jak fałszywi brat poznaj
Smak satysfakcji jeśli chcesz sobą pozostać
Zapamiętaj że nie wszystko na tym świecie kupić można
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