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Znów wyjdziesz
Dumny
By na ulicy
Kopnąć i
Krzyczeć
Brońmy stolicy!
Kraj swój obrońmy
Przed dewastacją
Przed obcą zgniłą
Cywilizacją

Palacyk Michla
Żytnia i Wola
Ty ze sztandarem
Kraju podpora

Pałacyk cyk cyk
I po kielichu
Ze stu
Ze dwustu
Dawaj tu, Zbychu!!

I upamiętnisz
Kolejną fotą
Na fejsie
Insta
Żeś nie jest ciotą

Że patriotą jesteś
Jak oni:
Czterdziesty czwarty
Chłopcy do broni
Granaty w dłoń
Bagnet na broń
Flaga i orzeł
Bóg – honor – zgon

Gdy skopiesz z buta
Bo to jest zdzira
Gdy kopniesz w plecy
Bo głośno wyła
Gdy rzucisz już ostatnią butelką
Pałacyk Michla
Sprawa jest rychła
Bronią jej chłopcy
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Chłopcy się bronią
Zanim ochłoniesz

Zanim ochłoną...

Pamiętaj,
Nie twój

Honor ni męka
Chłopców piosenka

nie twa udręka
nie twa zasługa

świętość nie twoja
Ty nie bohater

Ludu ostoja
Opoka
Granit

Narodu kwiat
Ty nie na medal
Ty nie mój brat!

Tra ta ta tat!!

Ta ta ta tat!
Strażnik polskości

Co nie wymięka
Chwilo, o chwilo!
Ty taka piękna !!

Jeszcze ci krew
w skroni pulsuje

I przekonany o męstwie
Swoim

Wiruj, wiruj
w Tańcu swym trupim

Wiruj se wiruj
Głupiś ty głupi

Wiruj o wiruj
W tańcu twym trupim

Wiruj, o biedny
Głupcze ty głupi

(Hej, hej
dziewczęta

Trzymajcie się
Wolność !!

Siostrzeństwo !!
I takie te !) Monika Bistuła
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