
Paluch, Gram w to
Ej, ej
Ja gram w to, s&amp;#322;uchaj jaka w tym drzemie si&amp;#322;a
Agresja przed mic'em we mnie si&amp;#281; uwolni&amp;#322;a
I mnie to nie interere co ty pomy&amp;#347;lisz o mnie
Bo ja gram tylko z tymi, kt&amp;oacute;rzy s&amp;#261; podobni do mnie
Ju&amp;#380; wiesz teraz, &amp;#380;e z Aifam masz do czynienia
Najsilniejsi w Poznaniu reprezentanci podziemia
A ty nie st&amp;oacute;j jak pajac tylko na parkiet si&amp;#281; wbijaj
I we&amp;#377; swoj&amp;#261; panienk&amp;#281;, niech si&amp;#281; zacznie wygina&amp;#263;
Dobra jest ju&amp;#380; ca&amp;#322;a klika wi&amp;#281;c mo&amp;#380;emy zaczyna&amp;#263;
Rozjebiemy ten klub a ty si&amp;#281; b&amp;#281;dziesz za &amp;#322;eb chwyta&amp;#263;
No i przesta&amp;#324; si&amp;#281; pyta&amp;#263; kto tu robi taki ha&amp;#322;as
Bo i tak jak to us&amp;#322;yszysz to wykrzykniesz z nami naraz
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Pozna&amp;#324;, Pozna&amp;#324; Polsk&amp;#281; terroryzuje
W jeden punkt celuje, ca&amp;#322;y czas ma sw&amp;#261; dum&amp;#281;
Aifam, Aifam terroryzuje
Wiesz o czym m&amp;oacute;wi&amp;#281; to dzieje si&amp;#281; w tym klubie
w kt&amp;oacute;rym teraz jeste&amp;#347;, ja jestem obok ciebie
masz problemy nie zostawi&amp;#281; ci&amp;#281; w biedzie
jedzie, jedzie ca&amp;#322;y parkiet jedzie
DJ dzi&amp;#347; nie jest &amp;#322;askawy, t&amp;#261; muzyk&amp;#261; podjarany
Cze&amp;#347;&amp;#263; koteczku, siedzisz w domu?
jest ci smutno i szukasz odmiany?
Przyjd&amp;#377; na koncert gdzie graj&amp;#261; Aifamy
tak, w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak
To jest nasza rewolucja, p&amp;#322;yta dobrze przyj&amp;#281;ta
Ta ekipa nigdy nie wymi&amp;#281;ka
Wawro si&amp;#281; rozkr&amp;#281;ca, teraz pozdr&amp;oacute;wki z tego miejsca
dla tych co wci&amp;#261;&amp;#380; szukaj&amp;#261; szcz&amp;#281;&amp;#347;cia
Jedna mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; dla mego miasta Pozna&amp;#324;
Zach&amp;oacute;d Polski nowym g&amp;#322;osem si&amp;#281; odzywa
Aifam, Aifam podziemia klasyka
zn&amp;oacute;w pulsuje skro&amp;#324;, wzrasta t&amp;#281;tno
szybkie my&amp;#347;lenie, miejskie tempo
miejski styl, miejskie &amp;#380;ycie, miejski byt
S&amp;#322;owa zapisane to jest Aifam klik
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Pozna&amp;#324;ski rap z ulicy teraz wchodzi do klub&amp;oacute;w
Du&amp;#380;a dawka si&amp;#322;y, kt&amp;oacute;rej starczy dla t&amp;#322;um&amp;oacute;w
Ja gram w to, s&amp;#322;uchaj jak&amp;#261; mam teraz jazd&amp;#281;
Ja gram w to, s&amp;#322;uchaj teraz tobie to poka&amp;#380;&amp;#281;
Stoj&amp;#281; na scenie a mikrofon p&amp;#322;onie w d&amp;#322;oni
Podnosz&amp;#281; poprzeczk&amp;#281;, kurwa, spr&amp;oacute;buj mnie dogoni&amp;#263;
nowa jako&amp;#347;&amp;#263;, dobry gracz ze starego osiedla
To dla ciebie prosto z blok&amp;oacute;w tutaj ta muzyka mieszka
Ekipa na pi&amp;#281;&amp;#263; liter - A I F A M
Wizyt&amp;oacute;wka podziemia a dla rapu &amp;#347;wie&amp;#380;y tlen
Pozdrawiam park So&amp;#322;acki i wie&amp;#380;owce na Pi&amp;#261;tkowie
Czysty rap plus energia, w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak to robi&amp;#281;
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