
Ks. Jakub Bartczak, O tym co ma sens (ft. Calu)
Mój przepis na szczęście
Ewidentnie
Tak nawija rap oryginał
Czarna sutanna
Boży klimat
Miłość, wiara mnie tu trzyma
Konsekwentnie
Się nie spinaj
Zło omijaj
Tak poginaj przez świat
Ku Bogu idź
Zawsze stricte pod prąd
Nie na łatwiznę
Miej czas na modlitwę
Czytaj Biblię
Czyń dobro
Żyj Pismem
Pomysłem
jest szalone miłosierdzie
Jest dziś czymś niszowym
Pomyśl – są powody 
Dla dobra
Boga - ogar 
Czasem słyszę takie słowa
Ej, ksiądz, cicho bądź
Łatwiej jest przyjąć zło
Pytam
Czy wierzycie, życie oddał za nas Bóg
Tak w praktyce każde dobro służy mu 
Dużo bardziej niż myślicie działa Bóg tu
Dbaj o ducha rewolucji
Bez dobroci tacy puści
Bez dyskusji
Cokolwiek uwierz człowiek
Pod koniec się ogarniesz
I się dowiedz jaki sens poza Bogiem
Bo Czy jest sens?

Śpiewam dziś 
Przeciwko złości nieprzyjaciół
Wyciągając ręce
Wyciągając ręce
Zawieś sobie to na szyi
Wypisz na tablicy serca
/2x

Życie nie trwa wiecznie
Chodzi by kierować nim umiejętnie
Pomyśl gdzie i w czym
Prawdziwe szczęcie
Śmieszne jeśli bzdura czas  zabiera
Lepiej się zatrzymaj
Teraz, chwila niepowtórzenia
Nie mam
Prosty schemat:
Myślą szczęcie w pln-ach
Gdzie Oklaski i kariera
W problemach dopiero z wiekiem się docenia
Gdzie jest sens
Gdzie go nie ma
Trzeba się ogarnąć
Nie pogubić
Żyć wiarą
Widzieć w drugim to co piękne



A nie brudy
Z góry w fałszywych ocenach 
Truizm
Tylko w niebie jest ideał
Najpierw siebie zacznij zmieniać
Kwestia sumienia
Zły żal nam szczerze, mam po dziurki w nosie
Ufam szczerze
Po drodze z tobą Panie Boże
Dobre czyny sa owocem życia wiarą
Mało?
Chrystus miłości kanon
Naturalne prawo
Unikać zła
Szukać dobra
Póki masz czas poznaj Boga
Do cna warto czerpać 

Śpiewam dziś 
Przeciwko złości nieprzyjaciół
Wyciągając ręce
Wyciągając ręce
Zawieś sobie to na szyi
Wypisz na tablicy serca
/2x
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