
Marshall aka.Bogu, BKS Anthem
1.Ta kr&amp;oacute;tka historia b&amp;#281;dzie o tym co kocham
Bo wiem ze moje s&amp;#322;owa b&amp;#281;d&amp;#261; b&amp;#322;adzic gdzies po blokach
Dlatego chce pokazac ludziom m&amp;oacute;j sens istnienia
BKS i innego klubu nie ma
To nie sciema, to jest taka kolej rzeczy
Ze naszemu zwyciestwu to ju&amp;#380; nikt nie zaprzeczy
Jestesmy nalepsi pniemy si&amp;#281; na szczyt tabeli
Bo przeciez z&amp;#322;oto zdobyc bysmy chcieli
Wiec idziemy dzisiaj po kolejne zwyciestwo
Z naszym przeciwnikiem b&amp;#281;dzie tutaj kiepsko
Nie wazne czy to Farmutil czy Stal
A w rekach kibic&amp;oacute;w powiewa ten szal
Gdzie mieni si&amp;#281; pi&amp;#281;knie czerwien-&amp;#380;&amp;oacute;&amp;#322;&amp;#263; oraz ziele&amp;#324;
Bielszczanki dobrze wiedza co jest ich celem
By isc wci&amp;#261;&amp;#380; do przodu z podniesiona g&amp;#322;owa
I nie bac si&amp;#281; spojrzec prosto w oczy wrogom!
2. Idzie w g&amp;oacute;re pi&amp;#322;ka  dobry odbi&amp;oacute;r atak
To wazne jest zdobyc punkt&amp;oacute;w zapas
Dzieki komu taka przewaga si&amp;#281; mnozy?
To gosc od techniki  trener Igor Prielo&amp;#380;ny
Wiec kolejna akcja dobry odbi&amp;oacute;r Ciacha
To liczy si&amp;#281; &amp;#380;eby by&amp;#322; pozniej dobry atak
Ty si&amp;#281; zajmie ju&amp;#380; Helena Horka
Zdobywa punkt, tak nale&amp;#380;y jej si&amp;#281; pi&amp;#261;tka
Ale czym by by&amp;#322;y te ataki bez wystawy?
A od tego to my ju&amp;#380; specjalistki mamy!
Bo Kasia Skorupa to r&amp;oacute;wnych sobie nie ma
Czy to do kiwki, czy tez do wystawienia
Chocmy dalej to ju&amp;#380; Kaczmar Anna
Ze tak si&amp;#281; wyraze to wystrza&amp;#322;owa panna
Zaraz potem oczywi&amp;#347;cie Jola Studzienna
Za takie ataki to jej si&amp;#281; nale&amp;#380;y premia
Co tu duzo mowic? Atak mamy najlepszy!
I Natalia Bamber podkre&amp;#347;la te wersy
R&amp;oacute;wnie&amp;#380; Berenika zwana Okuniewska
Wysy&amp;#322;a te pi&amp;#322;ki na setball
Dalej widze przciez to jest Gajga&amp;#322; Kasia
Kt&amp;oacute;ra po hali zasuwa w butach z adasia!
Ze nie wspomne o libero Bielska-Bia&amp;#322;ej
To Agata Sawicka-oby tak dalej
Jest tu tak&amp;#380;e Iwona Walig&amp;oacute;ra
Za taki sk&amp;#322;ad nale&amp;#380;y nam sie kultura
Bo taki jest porzadek i taka kolej rzeczy
Ze BKS Aluprof jest najlepszy!
3. Na koniec tego tracka zostawiam &amp;#347;mietanke
Bo te dwie zawodniczki chce oprawic w ramk&amp;#281;
I powiesic na scianie jako wzor nasladowania
Im si&amp;#281; naleza owacje ze stania
Za wszystko co robia dla swojego klubu
Dzieki takim dziewczynom spodziewamy si&amp;#281; cudu
Nawet je&amp;#347;li sytuacja jest nieciekawa
To za opanowanie nalez&amp;#261; im si&amp;#281; brawa
Zas&amp;#322;uguja w pe&amp;#322;ni na miejsce w reprezentacji
Wiem, ze ka&amp;#380;dy dolaczy do mojej racji
Bez watpienia nale&amp;#380;y im si&amp;#281; ta zwrotka
Bo takiego talentu nie wygrasz w totolotka
Wiec powiem tu o Lenie Dziekiewicz
Bo tylko ona umie tak precyzyjnie mierzy&amp;#263;
Uwielbiam jej z obej&amp;#347;cia ataki
Przez co podkresla przeciwnik&amp;oacute;w braki
A miejsce w moim sercu najwazniejsze
Ta przyjmuj&amp;#261;ca zajmuje miejsce pierwsze
Bez watpienia najlepsza polska siatkarka
Wszytskich nagr&amp;oacute;d MVP jest warta



Za wspania&amp;#322;e ataki i trudne zagrywki
Obrona-atak-przyjecie-i kiwki
Kocham j&amp;#261;! Najlepsza od Ustrzyk do Gdanska.
Wiecie o kim mowie? To Ania Baranska!
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