
Cypis / Mokra Jolanta, Orły na murawie
Lewandowski wali bramę
i już macie przejebane
za nim biegnie nasza brać
będzie bramka kur* mać

będą dymy, ja to czuje
bo naszego ktoś fauluje
bedzie karny, będzie brama
pokonamy dzisiaj chama

Lewy ciągle wali bramę
będzie z nim pozamiatane
jak wygramy no to chlamy
taki tutaj nawyk mamy

chlamy nawet jak przegramy
my Polacy już tak mamy
czy wygrana czy przegrana
Szyja będzie zapijana

szybko wbija rezerwowy
ktoś wyjbał komuś z głowy
dobre akcje się tu dzieją
sędzia leży i go leją

sędzia kalosz głośno krzyczę
ja mam chłopcy mokrą piczę
gdzie tam gości był spalony
cieciu w dupę zapłodniony

nasze Orły na murawie
białe linie są na trawie
ciągnąc tego to się nie da
bo w Rosji jest bieda
sędzia chyba najebany
skoro karny nieuznany
piłka leci, pęka sita na nas nie ma bata

na trybunach są wariaty:
ślepy, gruby i garbaty
mały, duży, gruby, chudy
to po prostu nasze czuby
piłka lata w tą i w tą

ja pierd* zobacz ją
chyba bramkarz jebnał gola
dalej wariat wyuchodź z pola

ej, chłopaki jak wygracie
to wam wszystkim ściągnę  gacie
a wygracie ja to czuje
już na balet się szykuję

nawet jak zagramy w trzech
przeciwnika czeka pech
nie ma bata na Polaków
pokonamy tych buraków

siedzę sobie na stadionie
i mi kotku szpara płonie
rozpalona niczym raca
jedne mnie po cyckach maca

elo chamy, my wygramy



bo dobrą ekipę mamy
elo ryje i wariatki
będą piłki prosto w czapki

nasze Orły na murawie
białe linie są na trawie
ciągnąc tego to się nie da
bo w Rosji jest bieda
sędzia chyba najebany
skoro karny nieuznany
piłka leci, pęka sita na nas nie ma bata

zaraz odpalamy race
5,20 na nia tracę
i śpiewamy oleole
będzie karny, ja pierd*

mamy aut, będą rzuty
na trybunach ciągnę druty
tak mnie dzisiaj opętało
że mnie 8 przeleciało

ale pizda, sędzia gwiazda
żółta karta gówno warta
my wygramy zobaczycie, kto dzisiaj będzie na szczycie
nasza wygrana ekipa zgrania
reprezentacja niepokonana

ja na kolana padam z wrażenia
za was wypije wiadro nasienia

na stadionie jest upalnie
kibicie kończą marnie
jak tu z nami się zaczyna
to litości kur* ni ma

byłą ręka na boisku
no i druga w moim ci*
tylko tamta sie nie liczy
moja sprawa co mam w piczy

nasze Orły na murawie
białe linie są na trawie
ciągnąc tego to się nie da
bo w Rosji jest bieda
sędzia chyba najebany
skoro karny nieuznany
piłka leci, pęka sita na nas nie ma bata
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