
KIGNU(Bu, Niebieska Vendetta
Ciemne Chmury nad Chorzowskim miastem
Wida&amp;#263; b&amp;#322;ysk piorun&amp;oacute;w s&amp;#322;ychac grzmot&amp;oacute;w jazd&amp;#281;
na tle tych Chmur Jak orze&amp;#322; nad gniazdem
B&amp;#322;&amp;#281;kitna Erka wok&amp;oacute;&amp;#322; czterna&amp;#347;cie gwiazdek
To znak od Boga bo To boska dru&amp;#380;yna
Gwizdaj tym gwizdkiem walk&amp;#281; zaczynaj
My na skrzyd&amp;#322;ach niesieni ogromna w nas si&amp;#322;a
Niezwyci&amp;#281;&amp;#380;eni nic nas nie zatrzyma
Ulica cicha lecz cich&amp;#261; nie bywa
tutaj Ruch Chorz&amp;oacute;w mecze rozgrywa
tutaj sie w&amp;#322;asnie wszystko odbywa
z krzese&amp;#322;ek fala kibic&amp;oacute;w zrywa
Jak rzymski legion jak polska husaria
Chorzowski czempion niebieska armia
Silni i dzielni tradycji wierni ze &amp;#347;l&amp;#261;skiej ziemi z ruchem idziemy
Milowym krokiem na szczyty ligowe
by za sw&amp;#261; walk&amp;#281; dostac nagrode
by zn&amp;oacute;w zal&amp;#347;ni&amp;#322;a kolejna gwiazda
na pietnastokrotny zmieni&amp;#322;a si&amp;#281; nazwa
by od dopingu trzeszcza&amp;#322;o w uszach
z Chorszowskim Ruchem raduje si&amp;#281; dusza
I niech tak zostanie az do ko&amp;#324;ca &amp;#347;wiata
Niebieska pi&amp;#322;ka wszystkich wymiata
Pyrsk Chorzowie to co wiym to wom powiym
trocha alain o sobie i co siedzi w myj gowie
jo od bajtla na borsztajnie przesiadywo&amp;#322; z karlusami
w cingla my grali o szpilach my godali
fto gro&amp;#322; dobrze fto sfaly&amp;#322; jak gorole stond pitali
fto sie klojzdny&amp;#322; na bali jak bez elwer wygrali
i od bajtla pamiyntom ER niybieskie na bieli
bydziesz kocho&amp;#322; ta druzyna tak mi pedzieli
&amp;#321;ona mo byc jak lipsta jak nojlepszo dzio&amp;#322;cha
mosz jom kochac &amp;#322;od pocz&amp;#261;tku do samego ko&amp;#324;ca
i tak robia jak godali niebiyskie moje serce
cho&amp;#263; niy lotom juz po placu ze sznojdrym we swyj rynce
czos uciyko wszystko mijo to co wa&amp;#380;ne pozostowo
z mi&amp;#322;o&amp;#347;ciom do Ruchu tak mie plac m&amp;oacute;j wychowo&amp;#322;
Posuchejcie co wom godom bo to przeca nojwa&amp;#380;niyjsze
jak cztyrno&amp;#347;cie my zdobyli to piytnosty ty&amp;#380; nadejdzie
cza w to wierzy&amp;#263; jak jo wierza cza miec wiary pe&amp;#322;ne serce
Cza niy my&amp;#347;lec &amp;#322;o pora&amp;#380;kach ale &amp;#322;o tym co nojlepsze
I niy &amp;#322;omac wiary swojyj i &amp;#322;od nowa prze&amp;#263; do przodku
bo nie wa&amp;#380;ne co si&amp;#281; nosi wa&amp;#380;ne to co sie mo w &amp;#347;rodku
Bo dru&amp;#380;yna niy galoty niy robota niy fuzekle
niy jak dwa &amp;#322;ostatnie piwa nie jak z starych garc&amp;oacute;w dekle
I niy mo&amp;#380;na si&amp;#281; jyj zmienia&amp;#263; jak si&amp;#281; komu tak podobo
wsad&amp;#378;cie sie do gowy swojyj co Chorzowski kibic godo
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