
Nataniel feat. Beniamin X Skuti X Elisa, Nowy Sezon
Weź nie pytaj czemu znowu się nie zaśmiałem
Dzisiaj dzwoni do mnie laska w której kiedyś się kochałem
Która kiedy z psiapsiolami kiedy kwiatka jej dawałem 
miała beke taką ze sie popłakałem!!

Ref.: Mamy nowy rok 
nowy ja na nowy sezon
Nikt nie patrzy w tył No bo pracujemy ciężko
Nic nie przyszło lekko 
Gdybyś leciał tak jak my, dawno został byś kaleką!!!

Lepiej nie zatrzymuj No bo czeka piekło
Ludzie którzy cisną mają wyjebane ego
Gdy idziemy zostawiamy cie daleko
Zamykam ten temat najpierw płatki potem mleko

Pracuje w studiu by w końcu na scenie być
Ludzie którzy mnie olali dzisiaj proszą mnie o feat
Kiedy byłem mały chciałem tylko kwit
Dzisiaj wiem że to nie wszystko, znowu koszmar mi się śnił
Oni zakładają kominiary że być
ich nie poznał nikt
Dla nich to jest wstyd
Dla mnie duma Beb na koszulce, w końcu sen nabiera jutra
Sorry to przyjemna fucha
Ktos mnie wkurwi No to widzi swego ducha
Napisała do mnie najebana wczoraj twoja dupa
Cos tam napisała widzę w niej juz tylko trupa
Młody chłopak z buta wbija se do studia!!!

Ref.:Mamy nowy rok 
nowy ja na nowy sezon
Nikt nie patrzy w tył bo pracujemy ciezko
Nic nie przyszło lekko 
Gdybyś leciał tak jak my to już dawno został byś kaleką

2. (BENIAMIN)
Rozpierdalamy blok
Jak sheewky hoe boy
To Tychy, Benedykt to nie Chicago Il Nois
Nie ma gangów ani pow pow

Życie zwalnia slow mo
Gonimy sny, palimy woow 
Benedykt to Family Home!

(SKUTI)
Se wbijam jak boss
Zazdrosny on bo słucha mnie blok i słucha ta hoe i kończy ze mną
Robie ją woooow
Skuti Kot!

(ELISA)
Dwieście razy oszukana
Dziś wbijam na blok
Spełniam te marzenia licząc ciągle nowy sos
Nikt we mnie nie wierzył, teraz słucha cały blok!

Ref.: Mamy nowy rok 
nowy ja na nowy sezon
Nikt nie patrzy w tył No bo pracujemy ciezko
Nic nie przyszło lekko 



Gdybyś leciał tak jak my
dawno został byś KALEKĄ X2
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