
Aifam, Wypite
Paluch
Penersko jak zawsze 
Wje&amp;#380;d&amp;#380;amy tu z tematem
Trzy klasyczne pyry razem Paluch, Sheller, Waber
Wypity procent za wszystkie mordy nasze (raczej)
Za ka&amp;#380;dym razem na koncercie wypite zdr&amp;oacute;wko wasze
Nasze dzielnice to So&amp;#322;acz i Pion Pion
Kiedy pijemy za nie to rzadko trzymamy pion pion
Na dziesi&amp;#281;&amp;#263; razy pi&amp;#281;&amp;#263;dziesi&amp;#261;tka jedna flaszka pusta
Po&amp;#322;&amp;oacute;wka kr&amp;#261;&amp;#380;y w &amp;#380;y&amp;#322;ach jeszcze trzy po&amp;#322;&amp;oacute;wki ustaw
Jeden kielon za ka&amp;#380;d&amp;#261; zajebist&amp;#261; akcje
Wypijemy za wszystkie to kurwa odpadniemy w trakcie
Nie zapominamy o rapowych urodzinach 
PDG Aifam Klika od tego &amp;#321;oli zaczyna 
Szlachetne trunki za ka&amp;#380;dego producenta
Oraz ( ? ) Dj. Story za ten bit od miksera 
Na koniec za Pozna&amp;#324; rodzine i rapow&amp;#261; scene
Daj wi&amp;#281;cej powod&amp;oacute;w to jeszcze wi&amp;#281;cej w siebie wleje 
Ref:
Wypita seta wypita flacha i litr 
Wypity browar wypita w&amp;oacute;da i Gin
Pijemy za to co w &amp;#380;yciu dodaje si&amp;#322; 
Ty masz jaki&amp;#347; pow&amp;oacute;d to przy tym kawa&amp;#322;ku pij  2x
Shellerini
Dzi&amp;#347; nie oszcz&amp;#281;dzam trzustki to toast za prawdziwych
&amp;#379;eby&amp;#347; sie nie zdziwi&amp;#322; sam pracujesz na swe CV
Tym fa&amp;#322;szywym chuj w pysk frytel bywa pami&amp;#281;tliwy
Zn&amp;oacute;w maj&amp;#261; wypite Paluch Waber Shellerini
R&amp;oacute;wno w lini na stole stoj&amp;#261; flaszki flinki  
Pierwsza szybko posz&amp;#322;a za wiedzione ( ??????)
Druga za to &amp;#380;e ka&amp;#380;dy z nas to rapu (?????)
Szukasz potwierdzenia sp&amp;oacute;jrz ( ????)
Parte g&amp;#322;&amp;#281;bszych za dzie&amp;#324; nast&amp;#281;pny i nasz&amp;#261; wiare
Szwankuje b&amp;#322;&amp;#281;dnik ale zn&amp;oacute;w staje pod barem
Tu gdzie kufle i szklanki kielony i kielichy
Ty gnie kumple i fanki za nich kolejne &amp;#322;yk &amp;#322;ychy
Na bank us&amp;#322;yszysz jak wzniesiemy w klubie toast 
Bo tak sie bawi tak sie bawi wy&amp;#380;sza szko&amp;#322;a 
To za z tych z talentem co maj&amp;#261; wci&amp;#261;&amp;#380; nadzieje 
Daj wi&amp;#281;cej powod&amp;oacute;w to jeszcze wi&amp;#281;cej w siebie wleje
Ref:
Wypita seta wypita flacha i litr 
Wypity browar wypita w&amp;oacute;da i Gin
Pijemy za to co w &amp;#380;yciu dodaje si&amp;#322; 
Ty masz jaki&amp;#347; pow&amp;oacute;d to przy tym kawa&amp;#322;ku pij  2x
Waber
Reprezentuje Pozna&amp;#324; Reprezentuje Aifam klike 
Ch&amp;#322;opc&amp;oacute;w padaj&amp;#261;cych po jednym piwie 
Lepiej niech nie widze Pozna&amp;#324; rasow&amp;#261; Pyre 
Kt&amp;oacute;ra ma korzenie w rapie a nie w piciu 
SP ( ???) na twoich oczach ro&amp;#347;nie w si&amp;#322;e 
Frajerzy na pochypel i skserowane style
Polej Tequile za Niebiesko-Bia&amp;#322;e barwy
Twardy Ostry Zbuntowany jest tu ka&amp;#380;dy 
Jedziemy dalej w miasto bo tutaj rap &amp;#380;yje
W zadymionym klubie lub pod twoim blokiem sie pije
I tak to idzie z tygodnia na tydzie&amp;#324;
Mamy t&amp;#261; tradycje wi&amp;#281;c nie r&amp;oacute;b za pizde 
Tylko wlewaj w siebie coraz wi&amp;#281;ksz&amp;#261; ilo&amp;#347;&amp;#263; p&amp;#322;yn&amp;oacute;w
Pami&amp;#281;taj nigdy nie odmawiaj alku synu
Za tych co nie mog&amp;#261; zawsze odleje
Daj wi&amp;#281;cej powod&amp;oacute;w to jeszcze wi&amp;#281;cej wi&amp;#281;cej w siebie wleje 
Ref:
Wypita seta wypita flacha i litr 



Wypity browar wypita w&amp;oacute;da i Gin
Pijemy za to co w &amp;#380;yciu dodaje si&amp;#322; 
Ty masz jaki&amp;#347; pow&amp;oacute;d to przy tym kawa&amp;#322;ku pij  2x
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