
Kiko, Leśna
Pamiętaj o tym bo to tutaj zawsze wracasz
nie ważne gdzie chodzisz do szkoły gdzie twoja praca
czy wyjechałeś dalej gdzieś zarobić na saksy
ale nie wiń Jej za to, to wina lokalizacji
stare miasto za którym zatęsknisz nie raz
wystarczy tylko raz na dłużej gdzieś wyjechać
więcej bruku na mieście może ładnie to wygląda
ale dzieciaki nie pojeżdżą tak jak my kiedyś na rolkach
może inaczej teraz widzisz miejski stadion
ale zawsze pójdziesz walniesz browar spalisz lolka w lato
dużo rzeczy się zmieniło na dobre i złe zobacz
tam gdzie teraz jest Biedrona tam uczyłem się grindować
stara Kwisa która zawsze wylewała
i jedne nie potrzebne wkurwiająco długie światła
kiedyś była policja i tylko ona w mieście
ale zobacz jakie jaja straż miejską dziś mamy w leśnej
jednak kocham to miasto bo tutaj się wychowałem
i to właśnie za to mimo że jest ono małe
i pamiętam kiedyś było inne my jako dzieci
i właśnie to jest najgorsze bo za tym będziemy tęsknić

Możecie mieć swoje aktualne i wspaniałe miasta
miejsca gdzie jesteście teraz i będziecie za trzy lata
może to mieścinka śmieszna mała zero możliwości
ale to nasza Leśna pamiętaj to stąd pochodzisz

Od dziewięciu lat w tym mieście sam robię projekty
chociaż zawsze myślałem że ktoś pojawi się na feat. i
pisałem w te noce gdy w Dont Panicu dyskoteki
choć wcześniej tam był tam Victor teraz dom weselny
i pamiętam mieliśmy siniaki zamiast telefonów
gdzie kto był z kim co robił było wiadomo
w zimie Kaliński lub Pawtel wiesz o czym plotę
lato basen na osiedlu lub wypad na Czochę
w święta wszystko zamknięte a potrzebny był alko
znasz to ratujesz się u Oboja luż Żabką
bo zawsze wiesz co i jak znasz na pamięć te miejsca
kiedyś brakowało wódy to szliśmy do (ciiiiiiiii)
to meta ale informacji raczej nie sprzedam
bo z resztą i tak kto miał wiedzieć ten wiedział
to jest tak że my kochamy to miasto
za przeszłość raczej jesteśmy starszą generacją
my w nim przeżyliśmy swoje najlepsze dzieciństwo
namioty pod blokami na trzepaku jak w inspro
więc zanim powiesz że chujowo żyć w tym mieście
to zejdź z kompa i wyjdź przyjrzyj się Leśnej
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