
YOUNG MULTI, Nowy sezon
Nowa muza, nowy sezon, my robimy to
Młoda krew buzuje, Multi wbija, robi sztos
Jak wbijamy w kluby one chciałyby nas mieć
To jest nowy wymiar, jak zrozumiesz zbijaj pięć
Mózg mam milionera, mierzę dużo wyżej tam
W dół nie lecę, ja to satelita wyżej was
W drodze na szczyt będą ciągle chcieli zabić nas
Jebać wrogów, przecież za mną stoi cały skład
/2x

Za mną stoi cały skład
Jebać scenę, robię wsad
Głowa w dół bo sięgam gwiazd
Nie wierzyłeś no to teraz patrz
Młody Multi to nie żart
Jak spinę łapiesz, zapal stuff
Weź inaczej popatrz na ten świat
Jadę Benzem, kur* to nie Fiat
Jeden z drugim myśli, że on król
Ona ciało ma jak z moich snów
Pije se z fanami w klubie znów
Zwykła suka nie dostanie już tych kilku róż
Życie moje jest jak film, które kreci HDSCVM
Ją kręci mój jebany vibe, ją kręci mój jebany squad
I skarb, który w portfelu tu mam
Ja buduje to wszystko sam
Ja buduje to wszystko sam

Typy tutaj ciągle walą w nos
Głupia cipa coś tu wciera w ząb
Nigdy tak nie skończę, to nie mój los
Zejdź mi z drogi, to nie jest twój lot 

Nie, nie
To nie jest twój lot
Nie, nie
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Telefon robi trrr
Samochód robi skrrt 
Znów odbieram kwit
Maszyna robi peep /3x
Słupki skaczą mi jak Jordan
Ona lata tu jak wrona
Merghani kręci tak jak Kodak
Wypłatę dawaj mi w Bitcoinach

Gdy ją dotknę jest jak woda
Znów wypije ją do dna
Tipsy fioletowe, koda
Jak ją zrobię no to podam
Jak ją zrobię no to podam
Ona buzuje się jak cola
Czarny w macie, trochę złota
Na nadgarstku mam Tissota



Ona dzwoni, pyta co tam
Odrzucam, no bo czasu szkoda
No na chu* mi była szkoła
Skoro robię to co kocham /5x
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