
Arab, Leśna piosenka (ft. IwueN, Dziabson)
dziś mamy czas
weź plecack, las
spokój jest w nas
/2x

ukryte w lesie wersy drewniane
wciąż wydajesz mi się te parę kartek dalej
ciepłe miejsce z kominkiem z boku
znów na spontanie wchodzę w nowy rok
zapach pokus mnie niesie
błądzić nie i przestaje
choć znam azymut i kompas dostałem też
poznaje świat od 24 lat
ale czuje się starszy w duszy
tak mi sie wydaje
siedzę tu w głębi lasu
nawet gdy opada mgła
nie wiem czy chce z niego wyjść
jest tu jeziorko małe
przy nim siedzę ja
i nie wyjdę stad
ale ty śmiało przyjdź

dziś mamy czas
plecack, las
spokój w nas
chwilo trwaj
Woo
szumią knieje w około 
dziś mamy czas
plecack las
spokój w nas 
chwilo trwaj
woo, woo
/2x

nie trzeba wiele mi
pakuję plecak i wyjeżdżam  gdy 
czuje potrzebę by się odciąć od zgiełku
w tle chilloutowy bit
i nie obchodzi nic 
i mam ten idealny spokój na sercu
bez pędu, zasięgu i granic
ruszamy i jedyne nieznane przed nami
bez bani
zostawiamy zmartwienia za nami
a oddechy pełna piersią to nasze jedyne plany
spędzamy ten czas tu gdzie cieszy się dusza
ziemia, ogień, woda powietrze porusza tu koronami drzew, 
Ptaków śpiew  w moich uszach
czuje że częścią tego
tylko ja i ta głusza

dziś mamy czas
plecack, las
spokój w nas
chwilo trwaj
woo
szumią knieje w około 
dziś mamy czas
plecak, las
spokój w nas
chwilo trwaj
woo, woo



/2x

plecak od tygodnia leży w kącie spakowany
ja cały chodzę na myśl ze las pozwiedzamy
zbliża się weekend
szumią knieje
zmysły  tańczą
towarzystwo znów zdziczeje gdzieś na świata krańcu
ognisko w lesie
wiatr smętna piosnkę niesie
wyją wilki wypełniając mroczna przestrzeń
jestem odcięty od zasięgu, smogu, syfu
bliski kontakt z natura mnie podnieca bez kitu
nie potrzebuję kwitu
garść przyjaciół mi wystarczy
zapach grzybów się roznosić z wywaru ze szklanki
zaczarowany las, drzewa pną się ponad chmury
plecak na garb, i opuść mury

dziś mamy czas
plecack, las
spokój w nas
chwilo trwaj
woo
szumią knieje w około 
dziś mamy czas
plecak, las
spokój 
w nas
chwilo trwaj
woo, woo
/2x
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