
Zeamsone, Sweet Dreams
chciałbym by miła tu sweet dream
wyjebane w to co myślisz
miałem zrobić sobie TV
ale nie jestem na wizji

nie mam już czasu tu być złym
dlatego stawiam na instynkt
wyrzucam myśli jak frisbee
ona to łapie jak frisbee

kiedyś tu chciałem być street king
a dzisiaj gonię używki
do organizmu jak sweet lean
wyglądasz trochę vintage
dlatego tej nienawiści nie mogę pozbyć się nigdy
lece na wolno jak frisbee
nie wolno zrobić ci krzywdy 

jestem ikona jak b-beats
I nie wiadomo jaki x,y
musimy zyć w pełni – nie wiadomo jak daleko do śmierci
dirty dancingu
wyglądały jak model fendi
miałem zamiar tylko sie zakrecić
karuzela sie kreci
gdzie jets baby, baby?
hundread bands. żaden pierwszy lepszy chU*
chciałem tylko cię mieć do śmierci
wiesz jak jest i jak nei bedee pieprzył
piękny gest tak jak ;dzięki’ wierz mi
piękny dzień to nie cash i spending
kochasz mniej, dziś to pewny prestiż
ona wie …
kocham cie kiedy leci Netflix
potrzebuję tak jak tlen, i jeść i pić
nie chce złych myśli, jest już RIP
chce mieć czas żeby jeszcze lepszym być
aby mieć peniwe jeszze lepsze dni
znamy sie pewnie jeszcze parę żyć
znamy sie nawet jak jest źle
znamy sie nawet jak są łzy
chce cie mieć w te weekendy w pełni
kiedy pędze na koncerty
twój poprzedni, twój następny – zapamiętaj mnei na pętli
zapamiętaj jak sie kręci
nie zapomnij jak sie ciezyć
mamy przepis na zycie, na leki
nawet kiedy nie ma wielkich doznać
możemy poznać sie, wielkie dzieci
i do końca mogę z tobą zostać
nie wiadomo kiedy będę ready
ja lubię robić wszystko do końca
dlatego nie biorę na kredyt nic

chciałbym by miła tu sweet dream
wyjebane w to co myślisz
miałem zrobić sobie TV
ale nie jestem na wizji

nie mam już czasu tu być złym
dlatego stawiam na instynkt
wyrzucam myśli jak frisbee
ona to łapie jak frisbee



kiedyś tu chciałem być street king
a dzisiaj gonię używki
do organizmu jak sweet lean
wyglądasz trochę vintage
dlatego tej nienawiści nie mogę pozbyć się nigdy
lece na wolno jak frisbee
nie wolno zrobić ci krzywdy
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