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KASA, KASA 
 
 
Solo Czy znasz już takie słowo, co jak klucz otwiera drzwi 
Chór Money, money - money, money     
Solo Mamona, flota, kasa – nie masz jej,  
 To tak jakbyś nie miał nic 
Chór Money, money - money, money    
 
Solo Dziś moi przyjaciele na pieniądze  
 Przeliczają każdy gest 
 
Chór Money, money - money, money  
Solo Kasa, misiu, kasa! 
Chór Nic za darmo! 
Solo Na wszystko cena jest! 
Chór money, money - money, money 
Solo O nie! Nie dam wciągnąć się w tę grę! 
 
Refren 
Chór Money, money, money, money, money 
Solo Ile wart dziś jest 
 Przyjacielski twój gest? 
Chór Money, money, money, money, money 
Solo Jak mam spłacić ten dług? 
 Kładę forsę na stół 
Chór money, money - money, money     
Solo Przyjaźń pęka w pół!   
 
 
Solo Tysiąc, dwieście, pięćset 
 Liczą, który więcej ma 
Chór money, money - money, money 
Solo Zmieniły cię pieniądzę 
 I od kumpla też chcesz brać! 
Chór money, money - money, money   
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Solo Rwie serce, że 
 Już nie wiesz co to przyjaźń, wolisz forsę 
 Zamiast mnie 
Chór money, money - money, money   
Solo O nie! Nie dam wciągnąć się w tę grę! 
  
Refren 
Chór Money, money, money, money, money 
Solo Ile wart dziś jest 
 Przyjacielski twój gest? 
Chór Money, money, money, money, money 
Solo Jak mam spłacić ten dług? 
 Kładę forsę na stół 
Chór money, money - money, money     
Solo Przyjaźń pęka w pół! 
 
Refren 
Chór Money, money, money, money, money 
Solo Ile wart dziś jest 
 Przyjacielski twój gest? 
Chór Money, money, money, money, money 
Solo Jak mam spłacić ten dług? 
 Kładę forsę na stół 
 
Refren 
Chór Money, money, money, money, money 
Solo Ile wart dziś jest 
 Przyjacielski twój gest? 
Chór Money, money, money, money, money 
Solo Jak mam spłacić ten dług? 
 Kładę forsę na stół 
 


