
Pierwszy, Pisane Nam
Zwrotka 1
Miałem czas wybaczania i czas przepraszania
Był czas popełnienia błędów i czas naprawiania
Czas stawania w miejscu, mimo że ciągle biegnie
Z góry zaplanowane, kiedy czas nas dosięgnie
Powybierani w parze, czy przeznaczeni razem
Ci naznaczeni i tak nie zmienią biegu wydarzeń
Pojedynczy przypadek, to nie zbieg okoliczności
Wszystko co będzie trwać, innym dawno jest znane
Miałem czas narodzin, czas nauki jest co dzień
Czas na efekty pracy przyjdzie tutaj lada moment
Każdy chciał kiedyś odejść i dziękuje ze mogę
I dziękuje, że jestem i że coś ze sobą robię
Siódemka mi pomoże, oni tez pomyśleli
Teraz nic się nie zmieni ten czas trzeba cenić
Trzeba wysoko mierzyć, bo nikt nie zabierze go
Przyjdzie taki czas ze to on ciebie zabierze stąd
Oni wiedzieli co będzie nam dane
Nie pisałem sobie tego sam
Oni wiedzieli że tak się stanie
Ze pójdę dalej

Refren
To jest mój czas, mogę pewnym być
Nie zatrzyma go nigdy nikt
Bo to mój czas, ciągle idę z nim
Na próżno z tym się bić
Bo to mój czas, tylko jeden raz zbyt mało żeby trwać
To jest mój czas, daj mi jakiś znak 
Abym więcej nie poniósł strat

Zwrotka 2
Małą nadzieje noszę dzisiaj
Kiedy dorosnę przyniesie to zysk
Kiedy nie będę potrzebował tego, wtedy skończę z tym
I jak mam dalej żyć, jak nie wiem co mnie czeka
Gdybym wiedział co mam robić z tym, bym na pewno nie zwlekał dziś
Przynosi frajdę mi, pozwala lepiej żyć
Zaplanowane dla mnie sporo jest, ja nadal nie znam nic
Nie chce marnować czasu, dla mnie lepiej od razu
By ktoś powiedział mi co najlepszego w sercu mym
Zapominane nad ranem, słowa na próżno nam dane
Czas od nas jest coraz dalej, bo nie obchodzi nas wcale
Choć wszystko zaplanowane trzeba się starać iść
Jutro jest oddalone od nas minionych chwil
Mam nadzieje ze SEVEN nie zawiedzie mnie
Ty musisz wiedzieć ze SEVEN już napisane jest
Wszystko ma swój czas i swoje miejsce tez
I mam nadzieje, że nie popsuję tego przez
Zapominane nad ranem, słowa na próżno nam dane
Czas od nas jest coraz dalej, bo nie obchodzi nas wcale
Choć wszystko zaplanowane trzeba się starać iść
Jutro jest daleko wciąż

Refren x2
To jest mój czas, mogę pewnym być
Nie zatrzyma go nigdy nikt
Bo to mój czas, ciągle idę z nim
Na próżno z tym się bić
Bo to mój czas, tylko jeden raz zbyt mało żeby trwać
To jest mój czas, daj mi jakiś znak 
Abym więcej nie poniósł strat
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