
Pezet, Mem 
każdy kto umarł
miał plany na jutro
A na wszystko i tak nie starczy czasu
nie chce się z tobą spotykać na krótko
bo chce mieć kogoś na życie
nie na wczasy
liczę ze dodasz nam kolor
jak Pollack na płótno
nasze życie jest teraz
i nie kumaja tego smutni bogaci ludzi
którzy noszą swoją urodę w portfelach
mówisz ze chcesz spełniać marzenia?
zapomniałaś ze z nich jedno to my
jak ludzie, którzy scrollują instagramy godzinami
i myślą ze gonią tam sny
żyja życiem, którego nei ma
potem nocą wyją jak psy
przestaną żyć minionymi weekendami
i zostaną sami gdy przeminą jak my
dzielić się problemami
to znaczy żyć razem
dlatego nie mozmy być razem
a mój ziomek płynie jakby został żeglarzem
jadę przez warszawę ze sztucznym uśmiechem
Przypiętym do twarzy jak błazen i pije kawę
Tak  jak one drinki przez słomkę
By być zainteresowane
Lub interesujące

Całe życie to mem
Ciemne niebo nade mną
Do góry dnem
Do góry dnem
To miasto to mem
Do góry dnem
Jak to co przede mna
Weźmy dziś to miasto na sen
Jak tabletkę nasenną
Całe życie to mem
Ciemne niebo nade mna
Do góry dnem
Do góry dnem
To miasto to mem
Do góry dnem
Jak to co przede mną
Weźmy dziś to miasto na sen
Jak tabletkę nasenną

Ciekawe czy dziś byś mnie poznała
Bo czas zmienia nas niedopoznania
Z kimś kto kuma pogadać
To miła odmiana
Bo za zwyczaj chcą czegoś w zamian
Usta masz lekko rozwarte
Jakbyś a propo tego nie miała swojego zdania
Życie może każdego złamać
Choć tu nie pomoze nic xanax
Zrozumiesz sama
Serce masz ewidentnie rozwarte
Pamiętam jak wbiłaś na parkiet
I sama jedna tak tańczyłaś na barce
Lubiłem jak paliłaś i wiłaś się jak puma do rana
Wiec wypijmy za to
Jak czas nas zabija



I to wszytko mija
I nic nie jest przecież permanentne
Jak marker
Niech to będzie barter
Miało być przecież życie jak sen
Wbrew tym, których życie to mem
I tym któryz chodza do kina na Listy do M
Fuck them!
Przejdźmy się gdzies
Choć nie lubie tłumów
W miejscu w którym nikt nie potrafi tańczyć
Ale Chętnie się uczy po szklaneczce po rumu

Całe życie to mem
Ciemne niebo nade mną
Do góry dnem
Do góry dnem
To miasto to mem
Do góry dnem
Jak to co przede mna
Weźmy dziś to miasto na sen
Jak tabletkę nasenną
Całe życie to mem
Ciemne niebo nade mna
Do góry dnem
Do góry dnem
To miasto to mem
Do góry dnem
Jak to co przede mną
Weźmy dziś to miasto na sen
Jak tabletkę nasenną

Pezet - Mem  w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/pezet-mem-tekst-piosenki,t,688902.html

