
Michrus, Ten Rap
2018 pierwsze solo wjeżdża
ten rap jest jak granat
gdzie kur* zawleczka?
od narodzin ursynowskie strony
mocno mordo
wiadomo kto wporzo
a kto pęknięty kondom

tutaj życie wypisane jest na twarzy zawsze
tak jak często miękka dupa kończy się na czkawce
masz więcej pieniędzy to masz większe problemy
cudzym kosztem dużo łatwiej swoje losy zmienić

nie brak tu przekrętów
dziwek, konfidentów
pod sklepem gangsterów
pod wpływem procentów
nie ma bloków w którym nie palono skrętów
a melinę znajdziesz na wprost apartamentów

kryminalne toczą swoja grę z chłopcami
jak wypytują wściekłe
jedna zasada – zamilcz!
zakrętów nie brakuje
jak w kodzie DNA
teraz uważnie słuchaj, bo daję ci ten rap

Ten Rap
Ten Rap
teraz łap
pierwsze solo
dawaj, już naciskaj start!
niech to gra
niech to gra na cały świat
dla tych na wolności
i dla tych zza krat
Ten Rap
Ten Rap
ziomek puść
pierwsze solo leci gdy naciskasz spust
niech to gra
niech to gra teraz tu
jak się będzie kończyć
to ripley’a puść

patrz z głośników
jak dynamit wybucha ten rap
leci wers za wersem
już niejednego zjadł
chu* mnie to intere
czy podpinasz to pod mainstream
ja siebie obronie
jak bramki broni Szczęsny
trochę złotych płyt juz na konto wleciało
mało 
a myślisz ze za darmo je rozdają
jeśli robisz coś z serduchem 
na pewno się uda
czas, dopóki coś osiągniesz to największa próba

ten rap nie wżera mózgu
jak połowa gnoju
dwulicowych raperzyków
i ich sztucznych tworów



zabrakło chromosomu tylko tak to tłumaczę
sprzedadzą najbliższych
byle tylko zdobyć kasę
ten Dixonów rap od zawsze był autentyk
mimo naszych wad
bo nikt tu nie jest święty
wiec nie marnuj czasu na głupoty, proszę brat
daj n maksa głośność, zaraz ci coś dam
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nie usłyszysz tego na Koncertach Krawczyka
najlepsze maniury przy tym szybko łapie chcica
daje tobie ogień co szafy zamyka
Michrus z Dix37
pierwsza solowa płyta
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--
Michrus z ekipy Dixon37 zapowiedział na 2018 roku solowy album. Krążek zatytułowany „Władcy Swoich Cieni”  ukaże się 9 marca. Pierwszy singel, &quot;Ten Rap&quot;, ujrzał światło dzienne 19 stycznia.
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