
ARP- „Zanim film zycia urwie sie” 

Nienagrany rap 

 

Zanim film, zanim film zycia urwie sie 

Kalejdoskop obrazów i doznan, zanim juz nigdy nie obudzisz sie 

Musisz wiedziec kolego, zycie to nie zabawa klockami Lego 

Czego? Tak, zanim powieki w zimnym ciele po raz ostatni 

Zobacza zachód slonca, za czym nozdrza poczuja  

Ostatni zapach lata, zanim kurtyna opadnie, nim sie to stanie... 

 

Zanim odplyniesz, by stanac przed Tym, który cie stworzyl 

Który w lono matki twego ducha wlozyl 

Nim ostatnie blaski i cienie tego padolu 

Zanim lyzke zanurzysz do ostatniego rosolu 

Zanim godzina wybije, decyzja zapadnie , u Tego który zycie twe widzi 

Musisz wiedziec- jest jedyna droga, posród wielu chaszczy 

Która jest Prawdziwa, twe zycie na szali 

Kazdego dnia sie chybocze i kiwa... 

 

2000 lat temu, w pewien zwykly dzien, a jakze niezwykly 

Tam na Golgocie, stal pewien Czlowiek i to co zrobil(zawazylo na ludzkosci) 

Ta ofiara na krzyzu, krew wylana, ma moc zbawic Cie 

Obojetnie czy masz sie calkiem dobrze, czy kapiesz sie w zlu, az leje sie 

krew 

Nikt do nieba o wlasnych wysilkach pójsc nie moze 

Nie mozesz zasluzyc, cokolwiek bys robil, karmil miliony, 

Zostal nr.1 filantropem. Tam ci „na lewo” nikt biletu nie zalatwi 

Religia nie wpusci za „niewielkie datki”(„Co laska, ile masz w portfelu?”. 

Zlap przynajmniej dwa zera! ).To nie ilosc dobrych rzeczy, by uciszyc 

sumienie! 

 

Tu chodzi o posluszenstwo, usiadz i podnies rece do nieba, zamknij oczy 

i wypowiedz to: 

Jezus... 

Ciebie mi potrzeba 

Wiara w krew przelana i Osobe (Jezusa), zamyka czelusci grób 

A otwiera nieba osnowe. Ale ulga, duszy szamotanie 

Noce nieprzespane...Teraz grzechy bezpowrotnie 

W przeszlosci pogrzebane...Finito. Bez kitu. Sajonara, mowie diablu 

nara, a Boga reke wyciagnieta z niebios do mnie, chwytam sie 

I to jak lek, na moja szamoczaca sie dusze...! 

 

 

Moje grzechy, zapomniane, moje bledy, w morzu Jezusa krwi wykapane i nia 

zalane. Czuje sie jak po kapieli, pustka w mojej duszy wypelniona sensem. 

Duch Swiety- moc i zwyciestwo! 

Aaah! Znalazlem i czuje sie swietnie! Mieszkancem nieba mnie nazywaj, Bóg 

szuka ciebie, stan przed nim teraz, juz nie czekaj, nie zwlekaj... 

Zanim zycia film urwie sie...Pózniej jest „too late”... 


