
EPIS X PHONO, MARSZ, MARSZ
już poznał nas świat - jesteśmy nieugięci
w razie potrzeby krwi, życia nie szczędzić
bronić sztandaru, strzec honoru żołnierza
dbać o rodzinę, bo to miłości kolebka

zatrzymaj sie na chwilę przed tymi pomnikami
za ich prawdziwe męstwo, jesteśmy Polakami
Virtutti Militari, całkowite poświecenie
ofiarność bohaterów z odwagą na czele
jesteśmy rodakami tu o zagranicą
kojarzeni z Husarią i Cudem nad Wisła
dzisiaj nie wszystko dobrze sie pamięta, 
dla naszego spokoju oni mieli krew na rękach

małolat zwycięża sportowe zmagania
kilka lat później podium, Olimpiada
pochłania wiedzę, rozwija swe pasje
polska technologia w łaziku na Marsie
zerknij za firankę, wyjdź nabierz powietrza
znajdź swa połówkę i połączycie serca
stworzycie rodzine, nauczycie kochać
i może wyrośnie współczesny patriota

jeszcze Polska nie zgniła
kiedy my żyjemy
co nam obca przemoc wzięła szabla odbierzemy  
MARSZ, MARSZ Dąbrowski
a ty sam wyciągnij wnioski
czy dokładasz cegiełki do współczesnej Polski

dzisiaj mamy wszystko , wielkie możliwości
nie tylko od święta dążmy do jedności
nie tylko od święta bądźmy se życzliwi
pobudźmy morale tych bardzo leniwych
stąpaj twardo, trzymaj se zasad
żyje się lżej jak zgadza się kasa
jak ona nie wraca, została z innym
to też masz prawo do bycia szczęśliwym
trudno być silnym w początkowej fazie
rujnować jest łatwo, gorzej z budowaniem
mam jedno pytanie: czy jesteś Polakiem
czy mimo zawiści jesteś mym rodakiem
zbij pionę bracie
daj uśmiech mi siostro
wszyscy w górę lapy: Kochamy cię Polsko
za wolność fizyczną, mentalną i duchową
za niepodległość, flagę narodową
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w razie potrzeby krwi, życia nie szczędzić
bronić sztandaru, strzec honoru żołnierza
dbać o rodzinę, bo to miłości kolebka
z niejednego piekła wyszliśmy z honorem
na czerwony tle biały orzeł w koronie
z niejednego pieca chleb na twoim stole
pomoc i szacunek to podstawowy wzorzec
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