
Aifam, Ponad tym
Kim jestem? Co? Trudne pytanie 
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na nie 
Jestem cz&amp;#322;owiekiem, kt&amp;oacute;ry chce &amp;#380;y&amp;#263; zgodnie z prawda 
Wychodz&amp;#281; ponad spo&amp;#322;eczne bagno 
Mam umys&amp;#322; otwarty, badam bacznie Ziemie 
&amp;#346;wiadomo&amp;#347;&amp;#263; si&amp;#281; pog&amp;#322;&amp;#281;bia Z czasem inne spojrzenie 
Zak&amp;#322;amanie, chciwo&amp;#347;&amp;#263; domena ludzkich dusz 
Ja zdmuchuje to ja z winylowej p&amp;#322;yty kurz 
Rusz G&amp;#322;ow&amp;#261;, wyjd&amp;#378; ponad system
&amp;#379;yj&amp;#261;c w trybikach Szanse na szcz&amp;#281;&amp;#347;cie masz nikle 
Omijaj nud&amp;#281;, w gardzie trzymaj ob&amp;#322;&amp;oacute;d&amp;#281; 
Czasem bycie sob&amp;#261; ludziom przychodzi z trudem 
Ale pierdol to! B&amp;#261;d&amp;#378; ponad tym &amp;#379;yj swoim &amp;#380;yciem, 
to nie telewizyjny film
Kim chcesz by&amp;#263;, ch&amp;#322;opak, za dziesi&amp;#281;&amp;#263; lat? 
Zgredzialym typem? Nie?! To we&amp;#378; si&amp;#281; w gar&amp;#347;&amp;#263;! 
To jest jeden z tych dni, kiedy mam ju&amp;#380; dosy&amp;#263; 
Nie chce przeprasza&amp;#263;, tym bardziej ciebie o cos prosi&amp;#263; 
To moja walka z samym sob&amp;#261;, reszta to t&amp;#322;o (daj mi w ko&amp;#324;cu &amp;#380;y&amp;#263;!) 
Jestem ponad tym, ca&amp;#322;ym z&amp;#322;em, 
kt&amp;oacute;re jeszcze w zesz&amp;#322;ym roku By&amp;#322;o we mnie, 
nie patrz&amp;#261;c na nikogo obra&amp;#322;em swoja drog&amp;#281; Bo&amp;#380;e, 
chro&amp;#324; mnie przed przyjacielem, z wrogiem sam sobie poradz&amp;#281; 
A kolejny dzie&amp;#324; pokazuje, kto prawdziwy, kto fa&amp;#322;szywy 
W ca&amp;#322;ej tej Rap-grze fa&amp;#322;sz i ob&amp;#322;uda na pierwszym planie
a ja zn&amp;oacute;w ...... Bo mam swoje zdanie i nie boje si&amp;#281; powiedzie&amp;#263; 
Jak zawistne serce tutaj w rodzinie Niech lepiej zdechnie, 
bo sam doprowadz&amp;#281; do tego ze ogniwo samo p&amp;#281;knie 
Jestem ponad tym! 
Og&amp;oacute;lnie to ma wyjebane na to, co jest grane 
Tu frajer puszcza fam&amp;#281; z ust, lamus par&amp;#281; z ust 
Zn&amp;oacute;w pierdolony gruz lik nie trzyma na kopie 
Kiedy siadam pije w&amp;oacute;dk&amp;#281;, nie pije za b&amp;#322;&amp;#281;dy 
Bo Zycie jest za kr&amp;oacute;tkie, nie pije za ciebie 
Nie mam zamiaru obla&amp;#263;, kiedy ro&amp;#347;nie &amp;#347;ciema 
Nie mam zamiaru jej podla&amp;#263; 
P&amp;oacute;&amp;#378;niej Ci aorta pompuje j&amp;#261; ku g&amp;oacute;rze Kiedy&amp;#347; twoja dobra morda, 
ja zdrad&amp;#261; nie zawodz&amp;#281; To wpoi&amp;#322;o mi podw&amp;oacute;rko, 
z kt&amp;oacute;rego pochodz&amp;#281; Jestem ogarni&amp;#281;ty odnajduje luz ten 
Dla mnie Zycie w &amp;#347;ciemie jest moralnym samob&amp;oacute;jstwem 
Nie chce w tym ob&amp;#322;udnym ludzkim syfie tu si&amp;#281; hajta&amp;#263; 
Mog&amp;#281; nie mie&amp;#263; nic, ale &amp;#380;yje ponad, &amp;#380;yje zgodnie z tym 
Co uwa&amp;#380;am za normalne, &amp;#380;yje ponad tym, tym, 
co mija si&amp;#281; z prawda  to jest AIFAM! 
Kim jestem? Czasem przewijam to pytanie
 Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na nie 
Jestem synem, m&amp;#281;&amp;#380;em, ojcem dla ciebie raperem 
Rodzinie daje mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; a wrogom cierpienie 
Zabieram to ze sob&amp;#261; i ochraniam przed syfem 
Staje ponad tym, co w &amp;#380;yciu bywa zgnile 
Jeszcze mam sile, hyyy jeszcze tej 
B&amp;#281;d&amp;#281; walczy&amp;#322; dop&amp;oacute;ki &amp;#380;ycie nie zabije mnie 
I wierze ze uda si&amp;#281; wsp&amp;oacute;lnie, razem 
Stan&amp;#261;&amp;#263; ponad tym, co nazywaj&amp;#261; uk&amp;#322;adem 
Przeciwko wolno&amp;#347;ci i &amp;#380;ycia szanowaniu 
Propaganda z&amp;#322;a, nie chce bra&amp;#263; w tym udzia&amp;#322;u 
Do celu po ma&amp;#322;u, cel  wykonanie planu 
Plan si&amp;#281; zmienia zale&amp;#380;nie od umys&amp;#322;u stanu 
Omijam g&amp;#322;upot&amp;#281;, mam takie podej&amp;#347;cie 
Jestem ponad tym, &amp;#380;yje dalej w moim mie&amp;#347;cie.
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