
Aifam, Destrukcja
Ta aaa, co jest?kurwa, Co jest kurwa,
muzyczna rewolucja, Aifam z tylu, Pozna&amp;#324;
Pierdole wszystkie dziwki, kt&amp;oacute;re jada za plecami,
Pojanka po ca&amp;#322;o&amp;#347;ci wiec zapoznaj sie z nami,
to do was dwulicowcy przecie&amp;#380; znacie ta zasad&amp;#281;,
uwa&amp;#380;aj komu rabie&amp;#380; dup&amp;#281;, bo dostaniesz kare, wiar&amp;#281;,
Mam za sob&amp;#261;, ze mn&amp;#261; dalej, trwaj&amp;#261;, graj&amp;#261;,
w podziemiu w dw&amp;oacute;ch tak g&amp;#322;&amp;oacute;wna, trzeba je omin&amp;#261;&amp;#263;,
ca&amp;#322;y czas robi&amp;#263; swoje a nie gin&amp;#261;c w&amp;#347;r&amp;oacute;d t&amp;#322;umu,
bo dlatego teraz moja wiksa brabrabra,
albo s&amp;#322;uchaj tego albo wypierdalaj stad,
jeszcze czuje smok jeste&amp;#347; zaraza jak tron,
podzia&amp;#322;y i konflikty na topie by&amp;#263; nie przesta&amp;#322;y,
mieszasz sie w to ale na podw&amp;oacute;rku jeste&amp;#347; ma&amp;#322;y (taki ma&amp;#322;y),
&amp;#380;eby 13-stki na tw&amp;oacute;j widok sika&amp;#322;y,
sama pami&amp;#281;&amp;#263; przyprawia ciebie od dr&amp;#380;enia pa&amp;#322;y,
ale nagle co&amp;#347; ci&amp;#281; trafia do starszego s&amp;#322;uchacza,
rimka z kuba madakafri drog&amp;#281; mu wyznacza,
on do &amp;#347;ciek&amp;oacute;w spuszcza wszystkie p&amp;#322;yty takie jak twoje,
urazi&amp;#322; ci&amp;#281; ten tekst co m&amp;oacute;wi&amp;#322;em o tobie,
o tobie, zakup sie w grozie, nie jazysz kurwa, co jest,
(rympampa)
Ref:
Daj na full, g&amp;#322;o&amp;#347;niki w samochodzie,
teraz hard core przekaz a nie to co jest w modzie
Aifam Pozna&amp;#324; muzyczna rewolucja 
to jest ci&amp;#281;&amp;#380;ki bit, to jest ci&amp;#281;&amp;#380;ka destrukcja(x2)
S&amp;#322;uchaj tego dalej gram bram bamba, 
Bo ja to robie dla siebie i dla ciebie tez,
wiec je&amp;#347;li sie tym jarasz to zr&amp;oacute;b g&amp;#322;o&amp;#347;niej wiesz (wiesz),
krytyka podziemia z czasem w spojrzenie sie zmienia,
coraz wi&amp;#281;cej g&amp;oacute;wna wszystko gnije od korzenia,nie widzisz,
szerokie gacie w&amp;#261;ski w klacie ale na bujanie,
pojad&amp;#281; w gazie nikt mnie nie zna wiec nic sie nie stanie,
dzi&amp;#281;ki temu sie nie bije albo w podziemiu zgnije,
kolejny konflikt nasza ma&amp;#322;&amp;#261; scen&amp;#281; rozpierdala
nad ziemia czy pod ro&amp;#347;nie komercji skala,
wiec ja mowie hala, puk puk, dwa raz,
ju&amp;#380; nadszed&amp;#322; czas, na rewolucji mas
otw&amp;oacute;rzcie swe umys&amp;#322;y i wyrzu&amp;#263;cie g&amp;oacute;wno z g&amp;#322;owy,
i mowie nie do wszystkich, ale do ponad polowy,
to nasza rewolucja nowe brzmienie, rap nowy,
ja wiem ze ten bit do ciebie nie trafia,
chcia&amp;#322;by&amp;#347; czego&amp;#347; fajnego, ale tak w&amp;#322;a&amp;#347;nie gra Aifam,
tak w&amp;#322;a&amp;#347;nie gra Aifam, daj na full,
Ref:
Daj na full, g&amp;#322;o&amp;#347;niki w samochodzie,
teraz hard core przekaz a nie to co jest w modzie
Aifam Pozna&amp;#324; muzyczna rewolucja 
to jest ci&amp;#281;&amp;#380;ki bit, to jest ci&amp;#281;&amp;#380;ka destrukcja,
Daj na full, Aifam Mafia!!Po po po.....
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