
Aifam, Kyrminalna Gra
Te wersy omijaja tych grzecznych chlopakow
nie o tych co na ulicy sraja ze stachu 
to o tych co jaraja sie z blizna na twarzy nie pr&amp;oacute;buj sie pucowac
bo napewno sie sparzysz! Hermetyczna grupa kt&amp;oacute;ra ma swoje rewiry
slyszales o tych w tv i gazety tez mowily
zyja obok ciebie rowniez na twoim osiedlu mieli  w zyciu przejebane teraz po trupach nie celu 
zbrodnia i kara to dla nich obce pojecie 
zbrodnia poplaca i to drugie juz predzej
od malego wychowali dobrze znaj&amp;#261; swoja prace tacy w prace
wymuszenia i haracze 
potem bylo grubo  kradziezy samochody
przemyt koxu do francjii z klamka u boku
wpadka przy akcjii biora na siebie wszystko
10 lat wyrok  i &amp;#380;aden z nich nie sypnol
Wyszli warunkowo  za dobre sprawowanie szacunek dla nich
na dzielnicy pozostanie wrocili do biznesu
dalej  ciagna ten wozek kiedys byli tacy mali
dzisiaj stoja na gorze oni ustalaja 
reguly kryminalnej gry zlapali kontakty 
niedawno przekupione psy za ich konkurencja
wyslali listy goncze jakby co to nic nie wiem
i na tym zakoncze
ref
kryminalna gra teraz o tym nasz rap
kryminalna gra poznan i WWA
miasta dwa gdzie istnieje czarna strefa 
tutaj odpada ten ktory pierwszy  peka x2
2.
aifam aifam bilet i mafia
tu nie ruchaj rap gdzie nie twoja bajka
ulicy realia to kryminalna gra
pokoj zakamarkow kospiracyjny swiat
lapa do piach gdy w poblizu kat
chodz szczerze mowiac brat? ha.
to tak jak chodzenie po linie
wiatr mocniej zawieje a spac ci nie ominie
wbij se to w koszta pamietaj co to honor
ja stawiam na siebie i moich bliskich dobro
elo.
ref
kryminalna gra teraz o tym nasz rap
kryminalna gra poznan i WWA
miasta dwa gdzie istnieje czarna strefa 
tutaj odpada ten ktory pierwszy  peka x4
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