
Aifam, Rasowa pyra
&amp;#321;ojojoj, ajefaem
Waber, Mrokas, Paluch
Rasowa pyra, rasowa pyra
&amp;#321;ojojoj, aha
Ja, Ty, On, Ona (&amp;#322;ooj)
Rasowa pyra, nie zamydli oczu nam mamona
Ja, Ty, Ona, On (&amp;#322;ooj)
Dumni z pochodzenia trzymamy twardo pion
Rozwijamy si&amp;#281; stale, bezwzgl&amp;#281;dnie na sta&amp;#322;e
Na szerok&amp;#261; skale promujemy nasz grunt
Na starcie wygrane, gdy masz ze sob&amp;#261; wiar&amp;#281;
Co razem z Tob&amp;#261; znosi ci&amp;#261;gle &amp;#380;ycia tr&amp;oacute;d
Daj na full, ten bit idzie w miasto
Daj na full, muzyk&amp;#281; z informacj&amp;#261;
Ka&amp;#380;dy bastion, wie &amp;#380;e my jeste&amp;#347;my st&amp;#261;d (&amp;#322;ooj)
G&amp;#322;o&amp;#347;no krzyczymy sw&amp;oacute;j &amp;#347;wiatopogl&amp;#261;d
Ty lubisz to, bo wiesz &amp;#380;e to ma warto&amp;#347;&amp;#263;
Ty lubisz to, bo to zawsze trafia twardo (ta)
Aifam banda, my porywamy was
Rasowa pyra, teraz wszyscy na raz
Ref.
Rasowa pyra stoi twardo na girach i,
Czasem przegina ale mocno trzymasiemy
Ca&amp;#322;y czas pi&amp;#261;&amp;#263; si&amp;#281; w g&amp;oacute;re, z &amp;#380;ycia czerpa&amp;#263; gar&amp;#347;ciami
Z nami wuchta wiary ca&amp;#322;y czas, jeste&amp;#347; z nami ty
Ubrany w Aifam Gwara Wear,
Rasowa pyra wita kolejny dzie&amp;#324;
Obrany tylko jeden cel, jak najszybciej najeba&amp;#263; si&amp;#281;
Na fyrklu, mam taki sklep, gdzie butelki schodz&amp;#261; jak ciep&amp;#322;y chleb
M&amp;oacute;wi&amp;#261; &amp;#380;e jestem zwyk&amp;#322;y men, bo na powierzchni trzymam ser (?)
Po chwili jestem jak Clark Kent, nad miastem unosz&amp;#281; si&amp;#281;
I pluje z g&amp;oacute;ry na fame, i na tych co gadaj&amp;#261; z psem
M&amp;oacute;wi&amp;#261; &amp;#380;e jestem &amp;#322;otrem, a nie piotrem pod krawatem
I nie wiem jaki dzi&amp;#347; dzie&amp;#324;, wiem tylko &amp;#380;e to b&amp;#281;dzie
Ref.
Rasowa pyra stoi twardo na girach i,
Czasem przegina ale mocno trzymasiemy
Ca&amp;#322;y czas pi&amp;#261;&amp;#263; si&amp;#281; w g&amp;oacute;re, z &amp;#380;ycia czerpa&amp;#263; gar&amp;#347;ciami
Z nami wuchta wiary ca&amp;#322;y czas, jeste&amp;#347; z nami ty
Rasowa pyra, to nie jest byle ziom
Rasowa pyra, to z zasadami trzon
Wie gdzie jego dom, i przyznaje si&amp;#281; do tego
O dobre imie miasta walczy do upad&amp;#322;ego
Zna smak juchy, i w ryj gada prawde
Z podobnymi sobie, zawsze trzyma sztame
Na uk&amp;#322;ady z lamusami ma srogo wyjebane
Dotrzymuje s&amp;#322;owa w dogadanej sprawie
Rasowa pyra, okre&amp;#347;lenie charakteru
Niedopasowany, do &amp;#380;adnego modelu
Unikalny styl, nie koniecznie normalny
Niezmienny sztywny, kr&amp;#281;gos&amp;#322;up moralny
W obronie swojej bandy, przed niczym si&amp;#281; nie cofnie
Je&amp;#347;li ma co&amp;#347; robi&amp;#263;, robi to porz&amp;#261;dnie
Chodz bywa niewygodny, to idzie na kompromis
Rasowa pyra co na girach twardo stoi
Ref.
Rasowa pyra stoi twardo na girach i,
Czasem przegina ale mocno trzymasiemy
Ca&amp;#322;y czas pi&amp;#261;&amp;#263; si&amp;#281; w g&amp;oacute;re, z &amp;#380;ycia czerpa&amp;#263; gar&amp;#347;ciami
Z nami wuchta wiary ca&amp;#322;y czas, jeste&amp;#347; z nami ty
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