
WHITE WIDOW, BENIHANA
Wrzucę ją w designer, to są Fendi fakty
Hotbox w RS3, dostaję kurwa astmy
Pierdolę Major, no i zjebane kontrakty
Trzy linie na tym stole, podobne do pasty

Money, honey,
kokaina  dużo ciasta
wjeżdża na m mnie jak bmx na asfalt
przejebany jest styl tego miasta
znowu weekend no i leje sie metaxa
Hola, wait, BENIHANA
kiedy biorę ja na date
shake that ass
Victoria Secret na jej dupie, to big facts

Najpierw góra, potem dół, ej, ruszaj tym
Najpierw góra, potem dół, ty znasz ten rytm
Ty znasz ten rym i znasz moje imię
Jestem Barry, mała suko, wiesz kto robi to prawdziwie
Nie zachowuj się tu chciwie, miały łapać mnie za glocka
Nie mówimy tu o klamie, wie to foka
Rusza głową w ten rytm, kręci loka
Potem sama idzie do mnie, ja nie mówię słowa
Je, ja to bej czasem, znów wydałem kasę
Nie muszę mówić słowa, sama łapie mnie za pasek
W sobotę miasto, wóda, a w niedzielę chill i basen
Tak mija nam tu week, tak nam mija każda chwila
Tak powstał Widow Team, tak powstała ta rodzina
Sporo jeszcze przed nami, za nami niejedna mila
Na ciebie to już czas, nieważne jak jesteś miła, boł!

Money, honey,
kokaina  dużo ciasta
wjeżdża na m mnie jak bmx na asfalt
przejebany jest styl tego miasta
znowu weekend no i leje sie metaxa
Hola, wait, BENIHANA, kiedy biorę ja na date
shake that ass
Victoria Secret na jej dupie, to big facts

Jesteśmy tacy dobzi
Każdy nasz w rok już wyłysiał
Będę cały w lodzi suko, mów mi IceMan
Gdy idzimy przez osiedle, każdy chce się z nami witać
Mordo, cyz da się być lepszym jeszcze bardziej?
Piję wódę keidy najdzi emnei ochota
To nie plota, myślę tylko o głupotach
Walę najpierw setę potem wale pas, pas
pruł się do nas pet, mo i kur* szybko zgasł
każdy o tym wie, ze wciąż pierd* konsekwencję
każdy chce
nie biorę nic, 
by później móc brać więcej
no i szczerze,
no to nic mnie nei obchodzi
gdy czegoś od niej chce – to jest
gdy nie, to odchodzi!

Money, honey,
kokaina  dużo ciasta
wjeżdża na m mnie jak bmx na asfalt
przejebany jest styl tego miasta
znowu weekend no i leje sie metaxa
Hola, wait, BENIHANA, kiedy biorę ja na date



shake that ass
Victoria Secret na jej dupie, to big facts

--
to właśnie jest biała wdowa
Ona podchodzi po zdjęcie
potem podchodzi po towar
ona wprowadza napięcie
póki w wodzie zrobi loda

ja chce suki
ja chce siano
i mieć tit na dobrych torach
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