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jeden ja wdaje, drugi ja zarabia
trzeci wciąż jest pusty, czwarty wciąż odkłada
piąty ma jej nadmiar, jest głodny, ma bałagan w głowie
a szóstemu dziś już nic nie powiesz
cicho sza bo odszedł; czuwaj nad nim Bożę
siódmy z ósmym orze 24 na hardcorze
dużo farta dla nich, i dla moich braci
kasa robi kasa, z ludzi kur* szmaty
chodzą jak roboty, zombie, głąby, automaty
myślą ze zabraknie na tym świecie kasy
fury, okulary, sikory, dodatki
wystarczy dla wszystkich, zdejmij z oczu klapki
9-ty nie zdążył, ma przed oczami kraty
sieci struty w celi, myśl o hajsie w bani mieli
10-tego głos mordeczko teraz właśnie słyszysz
bądź przytomny i pamiętaj: przyjaźń ponad wszystko!
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kasa jest wszędzie
członek rodziny w kościele po kolędzie
na wejście i na wyjście, na prośbę i na żale
kasa mówi wręcz do ciebie, czujesz doskonale
zimny pot, nogi chodzą wiec brakuje
cos dziś nie po myśli poszło, tak ziomeczku czuje
kasa prowokuje
nie masz, nie wydajesz
lecz jak dostajesz przez układy, sam się nie poznajesz
ja pierd* na melanż poszło grubo, a szamy nie ma na stole
wiecej, więcej, zapożycz się człowieku i niech upierd* ręce
uu ale jazda, za hajs dobry się sprzeda, podkreśla prawie każda
sprzedajna dusza, ty wiesz to doskonale
wiec za hajs was kupimy kurwy ora zawsze żale
nie ma ale jeśli chodzi o kapustę
ludzie lubią liczyć pliki tłuste
nie ma ale jeśli chodzi o sałatę
ziomek sprzeda ziomka i zrobi z siebie szmatę
lecę zatem staram się omijać misje
gdzie o mały włos grosz życie zmieni w fikcje
gdzie liczą się korzyści bardziej od ludzkiej duszy
gdzie kasa ludzi mieli tak jak crasher zioło kruszy
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[TPS:]
tu studio, tu ciuchy
się odbija niesmak puchy
przez pieniądze wieczni e mało
no i musze  kupić
hajs, te papierki – każdy za tym biega
prze z to mało czasu mam i się ona znowu gniewa
zarabiam, nie ziewam, jeżdżę i zbieram
też chce działkę z tego tortu, do spół wisienka
z psami czasem w berka
pod blokiem łup kraterka, jak nie obi  to społeczniak się pruje bania pęka
wartość dużo większa
rodzina jak się spełnia
no ale żeby tutaj przetrwać
ruchy się zagęszcza
setki tysiące mi potrzebne, jak nie milion
szybkie palce, szybki szmal
twardą ręką jak powinno
kroki, szachownica, na królówkę atak kiera
już nie takich młodzi strachu się pozbyli, no to teraz
spełniam marzenia, nabijam kieszenie
zamiast po kryjomu walić wódę
i marnować siebie
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