
Dixon37, Bliżej niż myślisz (ft. Włodi, Miodu) 
Bliżej niż myślisz, niż ci się kurwa wydaje
Tuż za tobą, ta CHWDP

Więcej niż gram, mocniej niż gun
daje tobie to co daje siłę nie tylko nam
mówił ci pan, że nie możesz być sam
to wszystko jest bliżej niż myślisz

Jeśli jesteś ćpunem i kłujesz strunę
pierwszą garść ziemi rzucasz na własną trumnę
mówisz jebać to i tak kiedyś umrę
to jest pewne, to jest bliżej niż myślisz
jeśli grzejesz puchę karzą czuć ci skruchę
a ty czujesz się jakbyś miał przy skroni lufę
z każdym dniem jesteś bliżej wolności jak Scofield
wątpisz, to jest bliżej niż myślisz
jeśli jesteś suką i zwyrachowanym
kłamiesz, że jesteś tu tylko dla mnie
ja czuję, że chcesz hajs i wszystkich facetów
chyba to się wyda to jest bliżej niż myślisz
jeśli jarasz się rapem i masz zajawkę
zamiast bić szyby wolić zapełniać kartkę
szlifuj flow, orginalność, punche
braciszku z fartem, to jest bliżej niż myślisz

Bliżej jest niż myślisz ta największa miłość
bliżej jest niż myślisz pozorna uczciwość
bliżej jest niż myślisz wyciągnięta dłoń
by pomóc ci, byś naprawił w końcu błąd
nie przegap szansy którą da ci los
uwierz w swoją moc, nie mów szansie dość
zbyt dużo jest już ludzi, którzy w dupie mają to
czy pnąć się w górę czy spaść na dno
ograniczam swoją ufność tylko dla najbliższych
patrząc w oczy czuję, że nie dbają o korzyści
bliżej niż myślisz jest ten najwyższy
bliżej niż myślisz są ci najbliżsi
bliżej niż myślisz jest największa strata
możesz tonąć w ścianie smutku choć mijają lata
bliżej niż myślisz jest największe szczęście
szczęście i miłość zawsze jak najwięcej
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Myślisz, że lubię tę polską wadę
każdy narzeka na wszystko
każdy chce być szczęśliwy
ale nawet gdyby szczęście do nas przyszło
my nie poznamy wręcz powiemy mu: idź stąd
nieświadomi tego jak było blisko
marzenie było i marzenie prysło
przytłacza ciebie ta rzeczywistość
masz wszystko lub nie masz niczego
tu właśnie jest piekło i niebo
jesteś wolny więc korzystaj z tego
buduj swoje a nie burz cudzego
masz wiarę więc nie trać nadziei
w każdym momencie możesz życie zmienić
na lepsze (a jak) to chyba proste
niestety możesz też zmienić na gorsze



i wie o tym dobrze niejeden
na przykład z Rakowieckiej 37
spytaj tych co wiedzą o przemyślenia
posłuchaj co mają do powiedzenia
jest cienka linia, która łączy wszystko
czegoś pragniesz, czegoś mocno chcesz
gdzieś to jest, a ty nie wiesz gdzie
gdzieś to jest, nawet nie wiesz jak blisko

Trudno pisać tak na świeżo teraz mi te wersy
bo 24 godziny nie minęły
jak dwóch dobrych chłopaków pokręciły mendy
i tak jest bez przerwy a wszystkiemu winien hajs
winne dzięgi, każdy próbuje się odkuć
jebać psy duży Dix życzę udanych zarobków
szczęśliwych powrotów do rodzinnych domów
gdzie wciąż wita mnie twarz kochanej mamy
bez której nie dałbym na pewno tu rady
dużej patrzeć na świat szary
i dlatego staram trzymać się od tego syfu z dala
jak tylko ten syf trzymać się pozwala
ze skrajności w skrajność nie popadam
nie zamknę się w domu, rap to siła tych rejonów
ile jeszcze wokół ziomuś ile jeszcze tego nie wiesz
nie oglądaj się na innych, nie, patrz na siebie, CHWDP
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