
Milu, WOW 
[Intro]
&quot;Dobra ziomek
Przyjechał Dominic Toretto
Masz jedną mile
I nie za dużo czasu
Więc lepiej dobrze z tego skorzystaj&quot;

[Zwrotka]
Chcą zobaczyć moją twarz kiedy jadę trap talk
Dach nad głową nie potrzebny deweloper stop talk
To jest przemyt gdy jedziemy każdy w sobie ma coś
Tęsknie za lokalem w Tedeenie tęsknie za nią
Nic nie zatrzyma mnie już nic (Nieee)
Nawet numerek jak blik zawsze błagają o bis
Ale rozkręcamy biz nes, nie mam czasu muszę iść
Nic suko nie wiesz o mnie nic (Nieee)
Tyle razy czułem wstyd
Dzisiaj pachnę manifique przez to kochacie mnie gryźć (Yeaah)

[Bridge]
Ohhh ohhh ohhh
Kiedy zaczynam śpiewać ona mówi wow
Dźwięk mnie tak uzależnia czuje się jak trap
Zapominam w tyle o tym co Cię zapiera strach
Wypijmy cały bar wy wy wypijmy cały bar

[Refren]
U zrób to dziś, wiesz jak zrobić efekt wow
U zrób to dziś, patrzę na Ciebie myśląc wow
Całą noc robię wow robię wow robię wow wow
Oni chcieli by tak jak my
Całą noc robią wow robią wow z nią ja nie mam dość

[Zwrotka 2]
Ludzie nie mogą mnie pokpić wymyśliłem się jak trap star
Moje featy przemyślane są jak zbroja nie łączę tiro i kappa
Jeśli boisz się tych fal, odbij
Prawdę mówię tylko w twarz, w oczy
Gasłem mją ale nie blunt, coś ty
Przestań pierdolić i daj, propsy
Kręcę gibona większego niż twoja parówa na pięciu
Tylko nawijka ja pierdole fame
Dzieci szczekają bo chciały to mieć
Moja sekunda to cały ich dzień
We krwi płynie cały skład
To co chce zabrać się należy nam
Wow ciuchy znowu poszły jak tiro
My tworzymy modę a nie tamci Migos

[Bridge]
Oooh oooh ooooh nah nah nah nah
Jak rozrabiam czuję się seksowny
Oooh oooh ooooh nah nah nah nah
A rozrabiam cały czas czas czas czas czas
Kiedy zaczynam śpiewać ona mówi wow
Dźwięk mnie tak uzależnia czuje się jak trap
Zapominam w tyle o tym co Cię zapiera strach
Wypijmy cały bar wy wy wypijmy cały bar

[Refren]
U zrób to dziś, wiesz jak zrobić efekt wow
U zrób to dziś, patrzę na Ciebie myśląc wow
Całą noc robię wow robię wow robię wow wow
Oni chcieli by tak jak my



Całą noc robią wow robią wow z nią ja nie mam dość

[Outro]
U zrób to dziś, wiesz jak zrobić efekt wow
U zrób to dziś, patrzę na Ciebie myśląc wow
Całą noc robię wow robię wow robię wow wow
Oni chcieli by tak jak my
Całą noc robią wow robią wow z nią ja nie mam dość
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