
WHITE WIDOW, DRIP 
Dziwko robię flex z moją panną, to mój drip
Ja dziwko robię sex z twoją panną w Louis V
Ta dziwka chciała mieć mnie na własność, to nie kit
A u nas nie ma miejsca, tych zakłamanych cip
Muszę zrobić duży sos, nie dip
Ona mówi, że lubi mój drip
Ładne usta chyba Kylie Jenner lips
Szkoda, że to zwykła hoe, zwykła bitch

Rusz głową i nie chodzi o myślenie mi
Kiedy w łapę biorę pakę, mówię, że jest git
Ziomy piszą mi na snapie tak się robi kwit
Jak spotykam ją na mieście mówi, że lubi mój drip
Robię plik, płacę blik, moja szyja robi bling, bling
Od małego mi wpajali jebać psy, psy
Jeśli ciebie tu nie znamy możesz wyjść ty
Jeśli coś ci nie pasuje no to wyjdźmy
Jebać tych co się śmiali, teraz tu stoją za mną
Nie uraczy cię mój gibon, bo go zjaram z bandą
Sucz kładzie ręce na glocku, bawię się swą panną
Trzy koła robimy w dwa dni, zabolało pardon
Kiedy wsiąde w v osiem zrobię lane switch
Chociaż czasem ciężko staram się nie ulec presji
W twoim życiu zagram rolę tak jak Kevin Spacey
Myślałeś, że wygrałeś, lecz to my jesteśmy lepsi
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Spływa to ze mnie, co gadają suki
Sam liczę se pengę, bo nie jestem głupi
Chcę świecić diamentem, bo ona to lubi
Ta dziwka jest wasted, niech szoruje buty
Bitch, chyba trochę cię poniosło
To mój drip, dla ciebie trochę za mocno
Robię kwit, żeby se odwiedzić Boston
Twoja hoe, twoja hoe tu schodzi low low low
Przykro mi, moja suka w Louis V
Moi homies palą weed, gunda nam gotuję bit
Ja na zębach chcę mieć grill
Ona mówi jestem sweet
Ona chciała złapać dick
Wszystko co robimy, lit, ey!
Dziwko wbijam chuj ci na pizdę
Oprócz ciebie pierdolę policję
Moje crew jest tu wyżej niż wyżej
Nie szanujesz nas no to pal gwizdek
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