
Vin Vinci, Kwarantanna
Nie liczy się, jaką masz w garażu furkę
Tylko że cały czas widzisz syna czy też córkę
Boisz się o swych rodziców
Boisz się o swych dziadków
Każdy jest równy - bogaty czy bankrut
Nie mamy w banku że nie dotknie nas nieszczęście
Ważne by otworzyć oczy i jakie jest podejście
Tyle czasu że nie wiemy co z nim zrobić
Głowią się starsi, przy tym gubią się młodzi

Co nadchodzi i co nas jeszcze czeka
Dzisiaj płacz, wczoraj jeszcze tylko śmiech i beka
zaglądamy w głąb siebie a nie marketów i klubów,
nadszedł czas przemyśleń i nieustannych trudów
Każdy z brudów zastanawia sie o cebe,
nawet stary znajomy pisze jak zdrowie u Ciebie
Puste półki, szpitale pełne, opustoszałe ulice- gdzie podziało się życie?

[Ref.]
Skończy się zamęt ale ty nie zapominaj
O swej rodzinie, wspólnie spędzonych chwilach
Życie to chwila,
Dlaczego pandemia musi nam przypominać o tym że warto doceniać
Koszmar się skończy, wszystko do normy wróci
Nie zapominaj żeby szanować ludzi
Liczy się serce nie złoto nowe futro
Nawet jeżeli świat miałby się skończyć jutro

Nagle się jednoczymy i przestaje być śmiesznie
Tylko wtedy gdy dla wszystkich zaczyna być niebezpiecznie
Inne podejście, zaczynamy się martwić,
Ten sam czas mierzą drogie i tanie zegarki
Przechodzą ciarki, świrujesz na kwadracie
Musisz iść do pracy, czy gdzieś się wybieracie
Weź się uspokój, nie panikuj siostro, bracie macie czas by poznać siebie jakich jeszcze się nie znacie
Zejdź na ziemię i opanuj szajbę,
Wszyscy płyniemy dziś na jednej łajbie
Każdy jest równy, nikt gorszy nikt lepszy
Wyścig o złote runo to chwilowo temat przeszły
Mówią co nie zabije to człowieku wzmocni,
Obyśmy długo pozostali dla siebie pomocni
Jedni mówią biznes
Drudzy że selekcja
Jedno jest pewne - że to będzie ciężka lekcja
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