
Zeamsone, Palm Angels
One to lubią, lubią 
One to lubią
Jebie mnie co one lubią
Poczekaj /4xj
Nie zaspokoję się suko
Poczekaj /4x

Poczekaj, damn
Nie lubie czkać
O nie, nie
Co jest 5?
Co masz na myśli w głowie swej, jak nie mnie?
Kiedyś to w moim typie były blade anioły
Wiec ubierałem Palm Angels
Zakazane to co leczy mnie
Ja wysyłam pain away
Trendsetter, to co robiłem parę lat temu
Dziś scene pachnie
Wait /3x
Nie chodzi przecież o to
Żeby wyprzedać trendy te
Tylko się nie wystrzelać
Strzelam, uwaga na głowę

Maluje ściany, to tylko fatcapem
zeby nie widać ze na mieście znacze coś
Robie jak facet to
Jadę pick-upem po autostradzie
Wizę wrogów na pace
Nie chce być w pace
Jaguar, ona digguje kasę jak gold digger
Myśli, że jej zapłacę za dobry start, 
Ale tak nie uzbieram na klasę G, 
One to nawet nie znają znaczenia tych słów
Ale mówią mi Kocham Cię,
Ciekawe czy by tak gadały, 
Gdyby widziały mnie kiedyś na blokach 
(….)

Poczekaj, damn
Nie lubie czkać
O nie, nie
Co jest 5?
Co masz na myśli w głowie swej, jak nie mnie?
Kiedyś to w moim typie były blade anioły
Wiec ubierałem Palm Angels
Zakazane to co leczy mnie
Ja wysyłam pain away
Trendsetter, to co robiłem parę lat temu
Dziś scene pachnie
Wait /3x
Nie chodzi przecież o to
Żeby wyprzedać trendy te
Tylko się nie wystrzelać
Strzelam, uwaga na głowę

Co będzie to będzie
I wyjebane mam
Wyjebane na feat
Lepiej zrobie to sam
(…)
Oni patrzą na nas tylko jak widzą ból (
Ttylko jak widzą ból
 Anioły nie znają ziemskiego prawa, 



Nie potrafią czuć (one nie potrafią czuć)

Poczekaj, damn
Nie lubie czkać
O nie, nie
Co jest 5?
Co masz na myśli w głowie swej, jak nie mnie?
Kiedyś to w moim typie były blade anioły
Wiec ubierałem Palm Angels
Zakazane to co leczy mnie
Ja wysyłam pain away
Trendsetter, to co robiłem parę lat temu
Dziś scene pachnie
Wait /3x
Nie chodzi przecież o to
Żeby wyprzedać trendy te
Tylko się nie wystrzelać
Strzelam, uwaga na głowę
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