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Wiesz co to bliskość?
To dla mnie wszytko
Z miłością przyszłość i rodzinne ognisko
Bliskość to szczęście, to złota karta
To pewna osoba, która uczuć jest warta
Mam te blisko serducha,
I wspomnienia piękne
Te wspólne lata koncerty
Melanże na dzielce
W trudnych momentach wiem kto pomagał mi
A kto zamykał swe drzwi gdy miałem ciężkie dni
Największy skarb tu miłość matuli mojej
Teraz gdy stoję to jej z przeszłości rany goję
Szacunek tobie kiedy byłem w chorobie
Z bliskość twa, twe słowa wbite w głowę
Mam szczerą mowę i jestem tego pewny
Ze obok mam kobietę która kocha mnie bez przerwy
Choć czasem nerwy puszczały nam dość mocno
Myślałem gdy biegłem pod lawiną głośną
To wszystko poszło 
Praca była żmudna
Nie wdepnąłem w gówna
Ale przeszłość ma jest brudna
Spotkałem już tam fałszywego kumpla
On jest jak ostrze do malowania płótna
Decyzja trudna ale jestem pewny tego
Odstawiam kumpli z którymi miałem wiele złego
Teraz szczere osoby mam obok siebie
Buduje raj w którym Bede czół się jak w niebie

Pamiętaj rodzina bliskość, i szczęście
Dal nich to miejsce gdzie bije ciepłe serce
Nawet gdy kłótnie, ból , rozmowy smutne
Nie zerwą mostów budowanych tutaj wspólnie
/2x

Bliska jest mi ulica, ale bez przesady
Mam własne poglądy na pewne sprawy
Nie muszę jebać psów, aby mieć tu szacunek
Mam to za to jaki jestem i to skutkuje
Tak samo jest mi bliska moja dzielnica
To ona w tych realiach nauczyła mnie życia
Poznałem tu kobietę z którą jestem do dzisiaj
I mordy, które ci pomogą jak będzie przypał
Najbliższa memu sercu jest  moja rodzina
Lecz najwięcej problemów robiłem w roli syna
Tych kilka błędów sprawiło, ze jestem tym kim jestem
Walczę o swoje, wiem co dla mnie jest najlepsze
Bliska jest mi moja pasja, czyli hip  hop!
Dzięki niej zmieniłem siebie oddając mu wszystko
Realizuję cele, progres słyszysz na głośnikach
Znalazłem swoje miejsce
Moja bezpieczna przystać 
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