Aifam, Przy

Blachy na PO i ju&amp;#380; wiesz, ze jeste&amp;#347; u nas
So&amp;#322;acz i Pi&amp;#261;tkowo tam nas mo&amp;#380;esz szuka&amp;#263;
Waber, Mrokas, Julas, ja i DJ Hen
To jest AA II F A M
Pozna&amp;#324;ski rap u ciebie na g&amp;#322;o&amp;#347;nikach lata
Bronili&amp;#347;my miasta teraz to jest rap atak
To na sto procent po prostu dobro podziemie
Pro rap Pozna&amp;#324; na jednym CD i jest pi&amp;#281;knie
To twarze miasta, kt&amp;oacute;rych nie widzia&amp;#322;e&amp;#347; na klipach
To klasyki z ulic, dobry towar, a nie lipa
To wuchta wiary na tych rapowych bibach
To r&amp;oacute;&amp;#380;norodne style na pozna&amp;#324;skich p&amp;#322;ytach
Chcesz tego to chwytaj i wrzucaj to na audio
Odpalaj silnik, teraz bujaj si&amp;#281; przez miasto
Masz w&amp;#261;tpliwo&amp;#347;ci? to b&amp;#261;d&amp;#378; pewien, &amp;#380;e warto
Bo to Pozna&amp;#324; wchodzi z najsilniejsz&amp;#261; kart&amp;#261;
To jest ta muzyka, kt&amp;oacute;ra chodzi po chodnikach...
To jest ten rap, kt&amp;oacute;ry p&amp;#322;ynie po ulicach...
To jest ten styl z centrum miasta klimat nocny...
To jest dla ludzi, kt&amp;oacute;rym rap otwiera oczy...
Przyczajony pies, ukryta &amp;#322;awka
So&amp;#322;acki park, Waber reprezentant Aifam
Od p&amp;#322;yty Oko styl ca&amp;#322;y czas ten sam styl
Niepokorny, ulicami p&amp;#322;ynie
A gdzie nie spojrz&amp;#281; wiele rozkminek
Puszczane famy, szukanie sensacji
Komentarz dam przy kolejnej okazji
Bo to pewne pyra nie wymi&amp;#281;knie
Jest i b&amp;#281;dzie ha&amp;#322;as na koncercie
Tak jak wsz&amp;#281;dzie policja wr&amp;oacute;g od lat
Zobacz jak kr&amp;#281;ci si&amp;#281; &amp;#347;wiat a w nim m&amp;oacute;j brat
Plus ca&amp;#322;a rodzina pozna&amp;#324;ska ofensywa
Wje&amp;#380;d&amp;#380;a na tw&amp;oacute;j teren wr&amp;oacute;g publiczny numer jeden
A.I.F.A.M.
Ten rap to nasze miejsce i to jest nasz czas
Trzymaj&amp;#261;c si&amp;#281; Aifam nigdy nie zostaniesz sam
To jest ta muzyka, kt&amp;oacute;ra chodzi po chodnikach...
To jest ten rap, kt&amp;oacute;ry p&amp;#322;ynie po ulicach...
To jest ten styl z centrum miasta klimat nocny...
To jest dla ludzi, kt&amp;oacute;rym rap otwiera oczy...
Mrok(as) to moja ksywa
To hipnotyczna muza nawijka na bisativa
To nie hit disco viva tylko klimatyczna muzyka
Pod os&amp;#322;on&amp;#261; nocy znikam, witam spotykasz mnie w klubie
Zazwyczaj du&amp;#380;o m&amp;oacute;wi&amp;#281; extra weredycznie, dzi&amp;#347; milcz
Spokojnie siadam wtapiam si&amp;#281; w fotel i drinka s&amp;#261;cz&amp;#281;
Klub otula brzmienie, kt&amp;oacute;re intryguje miasto
Ca&amp;#322;e Aifam na sta&amp;#322;e, zainstaluj to przes&amp;#322;anie
Rzetelne serca granie trafniejsze ni&amp;#380; kazanie
Niszcz&amp;#261;ce fa&amp;#322;sz gadanie, Pozna&amp;#324; na pierwszym planie
Bas unosi kurz w g&amp;oacute;r&amp;#281;, ty lepiej z&amp;#322;ap chmur&amp;#281;
Zostaw problemy no i pierdol zamu&amp;#322;&amp;#281;
Dubelt&amp;oacute;w&amp;#281; mam, prze&amp;#322;aduj&amp;#281; z rapu
Zapraszam na techniczn&amp;#261; walk&amp;#281; pierwszego kontaktu
Koksu, cracku tutaj nie znajdziesz ch&amp;#322;opaku
Tylko czysty rap w dobrym gu&amp;#347;cie i smaku
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To jest ta muzyka, kt&amp;oacute;ra chodzi po chodnikach...
To jest ten rap, kt&amp;oacute;ry p&amp;#322;ynie po ulicach...
To jest ten styl z centrum miasta klimat nocny...
To jest dla ludzi, kt&amp;oacute;rym rap otwiera oczy...
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