
Aifam, Jaraj si
PDG a-i-ef-a-em synu 
Studio 2-strefa Pozna&amp;#324; 
Ty rozpal swe bongo i jaraj si&amp;#281; tym
do tego seta i bujaj si&amp;#281; tym
twojego m&amp;oacute;zgu dzi&amp;#347; &amp;#322;amiemy szyfr
Hipnoza bitem od rasowych pyr (x2)
Ja pierdole te wy&amp;#347;cigi 
my jeste&amp;#347;my z wy&amp;#380;szej ligi
rzesze ludzi ceni&amp;#261; nasze zdarte gard&amp;#322;a widzisz
bez gwiazdorstwa nie ubezpieczam swych strun
chod&amp;#378; m&amp;oacute;j g&amp;#322;os cenniejszy jest diamentowy sznur
grunt to skromne radykalne podej&amp;#347;cie 
wiara w swe decyzje wiara w ludzi jest we mnie 
Aifam klika od dekady w rap grze 
ka&amp;#380;de pokolenie rapu w Polsce o tym wie 
do ko&amp;#324;ca w podziemiu potencja&amp;#322; w podziemiu 
wydawnictwa kradn&amp;#261; kase wiec tym bardziej w podziemiu 
my samo wystarczalni z nami wuchta wiary tej
zrealizujemy plan witamy kolejny dzie&amp;#324; 
konsekwentnie do celu od powo&amp;#322;ania Aifam
presti&amp;#380;owa marka nie dla ka&amp;#380;dego jak maibach 
TY jeste&amp;#347; &amp;#322;ajdak bo wci&amp;#261;&amp;#380; &amp;#380;yczysz nam &amp;#378;le 
karma nie ma lito&amp;#347;ci b&amp;#281;dziesz sma&amp;#380;y&amp;#263; sie w piekle 
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To wali g&amp;#322;o&amp;#347;niej od bomb flow &amp;#322;rzy jak moloch 
pod nosem &amp;#322;aki kln&amp;#261; lego flow nie da sie poj&amp;#261;&amp;#263; 
to by&amp;#263; sob&amp;#261; mie&amp;#263; styl rapu ortodoks 
PDG i Aifam klik poza kontrol&amp;#261; 
mamy wi&amp;#281;cej stylu ni&amp;#380; Krolog mia&amp;#322; ch&amp;#322;opc&amp;oacute;w 
wchodzisz do tej gry tylko sie nie pobrud&amp;#378; 
na 10 mc z 8 chce cie oplu&amp;#263; 
na 10 mc z nas 4 ma to w &amp;#347;rodku 
od ko&amp;#322;yski a&amp;#380; po gr&amp;oacute;b z brygad&amp;#261; &amp;#322;otr&amp;oacute;w 
na flankach jad&amp;#281; jak ten pseudo kap&amp;#322;an 
i jego maibach w d&amp;#322;onie szklanka w szklance bursztyn
to jest m&amp;oacute;j styl i chuj z tym je&amp;#347;li w gusty nie trafiam 
wrzucam na track napalm gasz&amp;#281; tw&amp;oacute;j zapa&amp;#322; szybko 
brudny hip-hop i typy co &amp;#380;ycie uprzyksz&amp;#261;
gramy wed&amp;#322;ug zasad i to do nas nale&amp;#380;y przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; 
zr&amp;oacute;bcie ha&amp;#322;as (ha&amp;#322;as) to wszystko 
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Znowu wje&amp;#380;d&amp;#380;a na Track ten pi&amp;#261;tkowski wariat PALUCH ! 
tam gdzie mnie nie ma to czego&amp;#347; ci brak 
niby to samo pokolenie i w podobnym wieku 
ale jak dobre wino jestem z innego szczepu 
dla laika ta muzyka jest jak melisa z redbullem 
dla konesera klasyk jak la haine Hubert
aifam klika teraz buja ka&amp;#380;dym klubem 
wypite ziomek przy barze robimy po&amp;#322;&amp;oacute;wek 
ile p&amp;oacute;&amp;#378;niej na koncercie czysty HARDCORE !
bez playbacku zdarte GARD&amp;#321;O ! 
dzisiaj gra Pozna&amp;#324; i dobrze wiesz ze warto 
dlatego bez problemu wydajesz na nas banknot 
i nie ma tutaj miejsca dla prowokator&amp;oacute;w marnych 
zejdziemy do Ciebie i szybko opu&amp;#347;cisz ?
tej kurwo jeste&amp;#347; bezpieczny je&amp;#347;li jeste&amp;#347; normalny 
mama cie nie nauczylla to mu ciebie wychowamy 
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