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Si ets ric i vols gaudir,

ai, quin fred, passarem

si la fam et fa un truc

d’una fogosa nit,

un hivern descomunal

aquesta és la realitat.

no pateixis, vinga va,

així sí ben real!

[ Hola, sóc jo

no paris, endavant!

Si no saps què posar al
forat del calçat,

Oh, la fam, déu meu,

La serventa és l’amant

L’amor se’n va]

això és bon calmant,

un pedaç ben retallat i
enganxat!

i si et deixa, a canviar

Ai, l’amor ve i va

Se’n va per l’altre costat,
bye!

tu, fes-me cas!

segons el capital

Un marc, un dólar, un
ien,

Si no tens acompanyant

destrueix el sentiment

soroll bestial, subliminal

ja veuràs amb
champagne.

aquí tot, tot s’hi val

Les monedes a dringar

arrambeu-vos al diner

oh, quin plaer més gran,

que té tot el poder i
traieu-hi tot

money (15)

tot el que has somiat,
les butxaques omplenant

el que d’interès té!

Un marc, un pes, un ien,
que bé!

de diners, oh i tant,

(money 9)

Diner és poder

perquè gaudeixis de
valent

Si ets ric i vols gaudir,

un gran poder

d’una fogosa nit,

vés que has de fer!

no pateixis, vinga va,

Diner és poder

no paris, endavant!

un gran poder

La serventa és l’amant

vés que has de fer!

això és bon calmant,

diner és poder

i si et deixa, a canviar

un gran poder

tu, fes-me cas!

i no hi ha res a fer!

Podràs fer realitat

Estigues atent!
Què?
Els diners donen poder
un gran poder,
vés que has de fer!
Un bitllet o un taló
al món dóna emoció
Si no tens acompanyant
quin goig, quina
injecció!

ja veuràs amb
champagne.

(money 9 )
Podràs fer realitat
Si no hi ha calefacció
tot el que has somiat,

