
YOUNG MULTI, SKATE 3
Młody Multi sie nazywam
czasem mówią na mnie kot
znowu wyczyściłem scenę
twoje ziomy znowu szok
w tamtym roku powiedziałem
ze znowu wkur*** scenę
jak mówiłem, tak zrobiłem
Milti wrogiem numer 1!

A SUKI W SZOKU, JAKBYM ZAJEBAŁ TU FILPA
najebałem tyle punktów jakbym w Skate se pogrywał
tej scenie zajebałem tricka, podkładali kłody
musiałem to przeskoczyć, żeby zrobić trochę forsy

takie życie, jestem trap star
typy znowu chcą być – sprawdzaj
ważne ruchy a nie lalka
świeży chłopak, a nie kalka
chcą mnie zamknąć w swoich ramkach
przemyślenia, żaden punchline
znowu będą dopowiadać
potem będą mnie przepraszać

kiedyś mnie prosili żebym zrobił all in
teraz chaca bym je robił jak kiedy na molly
ona pije tu tequile, ze mnie zliże soli
zawsze pierwszy, ja już byłem kiedyś twarzą coli

nawet piłem sprite-a
i go piłem dużo
lecz nie w double ….
słucha tego nawet matka
napierd* to po blokach, chociaż na słuchawkach
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nowy rok sie zaczął
i czekają na mnie dolce
nowa płyta ziomal w drodze
drugie imię moje – problem
a twój idol znowu pise przekminione wersy
nikt z ziomali tak zjebany żeby czytać adnotation

zajebałem komuś z teksty
krece flipy zero przeszód
kiedyś chciałem tonę decko 
czasem wracam na flashbacku
gdy uczyłem zioma.. …
to co widze to jest festyn
to … to dla beki
cała topka to bezbeki
..
ja pierd** co za dzieci

każdy niech sie jara tym kim chce
ale oddaj respekt kur, kiedy wołasz mnie
polska młodzież wychowana na mych filmach
każdy wie co jest Multi, co jest 5
wolisz worki na łbie, no to kur* coś jest źle
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