
Burdel, Na zawsze Wierni
Refren :
   To jest jedno miejsce , to jest Nasza Polska 
   To jest nasz GieKaeS prosto z górnego śląska
    Kilka osób na raz z polskich osiedli  
    Kilka osób na raz , Na zawsze wierni . / x2
1. Urodzony w wielkim mieście w południowej części Polski
    z kąd pochodzi ten minerał co ogrzewa Wasze bloki ( wieesz)
    Śląska mentalność , którą po mieszkańcach widać
    jeśli nie paliłeś nigdy to za wszystkie lata wdychaj. ( taak)
    Nie zdrowe powietrze gołym okiem tu widoczne 
    jeśli nie wiesz o czym mówię spróbuj to wieczorem dostrzec
    Mimo to kocham Swoje miasto Katowice
    tutaj przyszedłem na świat , tu na grobie zgasną znicze 
    Pierwszy raz w tym miejscu doznałem miłości
    Te imprezy na Bukowej przyspażały mi radości
    Tyle lat minęło moja miłość ciągle żywa
    Ona krąży w moich żyłach jak chemoglobina.
    Życie się zmieniło z biegiem czasu dorastałem
    Ciągle miłość w moim sercu , którym klub obdarowałem
    Od siedemnastu lat wciąż powtarzane słowa
    Od siedemnastu lat chociaż nie ta sama forma
    życie płonie szybko jutro może nas tu nie być
    Więc przekazujmy młodym tą historię od korzeni .
Refren :
   To jest jedno miejsce , to jest Nasza Polska 
   To jest nasz GieKaeS prosto z górnego śląska
    Kilka osób na raz z polskich osiedli  
    Kilka osób na raz , Na zawsze wierni . / x 2
2. Nie zabijaj swojej wiary , ona potrafi budować
    Nie zapomnij z kąd pochodzisz kiedy będą Cię budować .
    Kraków,Warszawa,Poznań czy Chorzów 
    spytają z kąd Ty jestes powiedz z Katowickich bloków 
    Tam gdzie ludzie z GieKSy chodzą po ulicach ,
    Jeśli dostaniesz po pysku ślad zostawisz na chodnikach
    Katowicka krew okrążyła Cały Świat .
    Jesli nie byłeś w tym miejscu , 
    nie wiesz gdzie trzymamy skarb ( taak)
    Pozdrowienia dla tych , którzy wyjechali z tąd
    Oni siedzą za granicą ale wiedzą gdzie ich kąt 
    Katowicka krew prosto z Katowickiej twierdzy ,
    Pierońskie Hanysy klubowi zawsze Wierni .
Refren :
   To jest jedno miejsce , to jest Nasza Polska 
   To jest nasz GieKaeS prosto z górnego śląska
    Kilka osób na raz z polskich osiedli  
    Kilka osób na raz , Na zawsze wierni . / x 2 .
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