
Green team, W jednej sekundzie
Ambitny ch&amp;#322;opak, z&amp;#322;ota r&amp;#261;czka do pracy
jak ka&amp;#380;dy z nas poznawa&amp;#322; &amp;#380;ycie i marzy&amp;#322;
o kobiecie tej jednej, ukochanej ze snu
o sta&amp;#322;ym zarobku, o tym &amp;#380;eby zn&amp;oacute;w m&amp;oacute;g&amp;#322;
pierwszego na poczcie wszystko uregulowa&amp;#263;
i w przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci potomk&amp;oacute;w na ludzi wychowa&amp;#263;
marzy&amp;#322; jak ja maj&amp;#261;c g&amp;#322;ow&amp;#281; na karku
niekt&amp;oacute;rych spraw m&amp;oacute;wi&amp;#322; powa&amp;#380;nie nie traktuj
Sko&amp;#324;czy&amp;#322; zetra potem technikum ze mn&amp;#261;
wcze&amp;#347;niej wojsko armia kochana Polsko
pami&amp;#281;tam browary na przerwie pod sklepem
to by&amp;#322;y czasy pi&amp;#281;ciominutowy azyl
by&amp;#322; uczciwy lecz bywa&amp;#322; gdzie nie trzeba
mia&amp;#322; niefart, zawini&amp;#281;ty z kumplami
alkohol, &amp;#263;miki coraz wi&amp;#281;cej ich pali&amp;#322;
coraz cz&amp;#281;&amp;#347;ciej pi&amp;#322; &amp;#380;eby zapomnie&amp;#263; na chwil&amp;#281;
o problemach, o tym co go przerasta
nerwy i stres, kt&amp;oacute;ry ci&amp;#261;gle narasta
nie dawa&amp;#322; spokoju cho&amp;#263; gada&amp;#322;, &amp;#380;e jest dobrze
kilka dni p&amp;oacute;&amp;#378;niej odby&amp;#322; si&amp;#281; jego pogrzeb
g&amp;#322;upie my&amp;#347;li pi&amp;#261;tkowego wieczoru
sprawi&amp;#322;y, &amp;#380;e nie ma go ju&amp;#380; teraz w domu
w jednej sekundzie prys&amp;#322;o to o co walczy&amp;#322;
zaci&amp;#347;ni&amp;#281;ta lina, pok&amp;oacute;j, wystarczy
[x2]
Czas pyka, tyka, zmyka jedna sekunda
ju&amp;#380; padasz na ryj a tu kolejna runda
w jednej sekundzie b&amp;#322;ysk i tracisz &amp;#380;ycie
w jednej sekundzie b&amp;#322;ysk, jeste&amp;#347; na szczycie
Czas to pot&amp;#281;&amp;#380;na si&amp;#322;a, nigdy z ni&amp;#261; nie wygrasz
nie op&amp;oacute;&amp;#378;nisz, nie przyspieszysz, nie masz nawet co z ni&amp;#261; igra&amp;#263;
lec&amp;#261; lata, miesi&amp;#261;ce, dni, nic sie nie zmienia
nagle jedna sekunda sprawi, &amp;#380;e mo&amp;#380;esz wyj&amp;#347;&amp;#263; z cienia
mo&amp;#380;esz wygra&amp;#263; du&amp;#380;o, mo&amp;#380;esz straci&amp;#263; jeszcze wi&amp;#281;cej
wszystko w jednej sekundzie, &amp;#347;miechu psy, nic wi&amp;#281;cej
mo&amp;#380;esz mie&amp;#263; fart lub niefart zale&amp;#380;nie od sytuacji
sz&amp;oacute;stka w totka albo HIV po przygodnej seks wariacji
ciemna nocna robota tu sekunda decyduje
b&amp;#281;dzie sporo do przodu czy za kratami zl&amp;#261;dujesz
inny przyk&amp;#322;ad - m&amp;#322;ody ch&amp;#322;opak, pi&amp;#281;kna jak kwiatek dziewczyna
jaki&amp;#347; rok po &amp;#347;lubie wszystko si si&amp;#281; rozpoczyna
ona w trzecim miesi&amp;#261;cu, wszystko jest pouk&amp;#322;adane
nowe auto na raty, nowe w bloku mieszkanie
on w robocie kierownik, ch&amp;#322;opakowi si&amp;#281; powodzi
ona wraca ze sklepu u&amp;#347;miechni&amp;#281;ta jak co dzie&amp;#324;
z drugiej strony czarna Mazda, pacjent p&amp;oacute;&amp;#322;tora promila
nie zobaczy&amp;#322; dziewczyny jak na pasach przechodzi&amp;#322;a
pisk opon, ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie przemk&amp;#322;o jej przed oczami
huk i w jednej sekundzie koniec z wszystkimi planami
[x4]
Czas pyka, tyka, zmyka jedna sekunda
ju&amp;#380; padasz na ryj a tu kolejna runda
w jednej sekundzie b&amp;#322;ysk i tracisz &amp;#380;ycie
w jednej sekundzie b&amp;#322;ysk, jeste&amp;#347; na szczycie
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