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[Verse 1: Arkadio]
Trzeba być typowym hard corem, by w porę uwierzyć
Choć nie raz rozkminki są spore - to wiele młodzieży
Mówi to mi nie leży - Chrześcijanin to lamus
I nikt nie wierzy - no bo w tym nie ma szpanu
Weź czasem wyhamuj, ja mam zamiar mówić prawdę
Kogo jara taka wiara? - jest Holyfield Evander
Proste - trzeba się starać, ale kiedy się nawrócił
Miał przegrać z Tysonem, a totalnie go zmłucił
-Dokładnie tak, wiele nie trzeba szukać dalej
Ten sam sport - wiarę w Boga głosi Tomek Adamek
Ziomek staje za panem, choć nie jeden ubliża
Ja popieram i podziwiam jego odważny znak krzyża
Informacje zbieram i znów poczułem się fajnie
Dowiadując, że przed śmiercią nawrócił się Bob Marley
I znów mam frajdę - jaki ten świat jest piękny
Bob Marley przed śmiercią przyjął dar - czyli Chrzest Święty!
[Refren: Arkadio]
Kogo jara taka wiara - chrześcijanin przecież grzeczny
No to nara - no bo chmara ludzi chce być niebezpiecznych
ale zaraz droga Pana to jest hard core zupełny
A więc wiara jest mi dana - misję chce wypełnić!
[Verse 2: Arkadio]
Ilu jest ludzi, którzy już prawie spadli na dno
Jawnie wpadli w bagno – jak nie w przepaść czarną
Jednak dało się ogarnąć – co widać już dziś
Jasno pokazuję kim dla nich jego Bóg i –
Skutki świadectw – ja mam zamiar rozbudzać
Nawrócenie szefa gangu Mau Mau – Nickiego Cruza
To dopiero Power – też zmienił życia program
Odstawił białe- Brian Welch, gitarzysta Korna
Bóg to opcja do szczęścia – nie łatwa do podjęcia
I czasem potrzebna jest kraksa by się opamiętać
I odkryć potencjał – tak jak to zrobił
Kiedyś – współtwórca Mayday – czyli Leszek Dokowicz
Chyba wiecie co robić – to totalny plan Boży
Nie banalny rap tworze – ten co chce abyś dożył
Dnia w którym oczy otworzysz – włączysz ten kawałek
Zaczniesz żyć pełnią życia i odkryjesz tą wiarę!
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