
Pogo, Kochamy WPS
I.
Chociaż nie ma nas wielu my ciągle walczymy
Walczymy tylko dla naszej jednostki co w swoim herbie naszych przodków ma West - POGO SQuad
To nazwa naszego pięknego sQuadu
Godziny walki rynek jest już pełny
WPS zaraz tam będzie
I my nie potrzebujemy dodatkowych oddziałów
Sędzia gwiżdże rozpoczyna wielkie boje
WPS tylko i nikogo się nie boję
Tylko WPS kochać chcemy bo pozostałej reszcie po dupie na kopiemy 
Jesteśmy kibicami samych siebie i mimo wielkich trudności dalej tak robić chcemy
Bo co to wierność my dobrze rozumiemy
Bo co to wierność  elo  my dobrze rozumiemy
Ref.
West - POGO SQuad ciągle w naszym sercu
Od kołyski był na pierwszym naszym miejscu
Wierzyć będę nie przestane do naszej nieszczęsnej śmierci
My do końca i na zawsze jemu wierni(x2)
II.
Wielu w nas nie wierzyło
Wielu się odwróciło
Jednak zostali fani ciągle wierni i oddani
Wierni fani co oddadzą życie swoje
WPS co już ma serce moje
To jest wielki gest miłości
Dwa - dwa lipiec i rynek nam tego zazdrości
Bo nie ważne ilu 
Ważne jaka jest wiara
WPS tylko i wszyscy na kolana
Wierni do samego końca kościuszkowskie lwy
Najwierniejsi sQuadu tak się nazywamy my
WPSna zawsze w moim sercu 
Ref.
West - POGO SQuad ciągle w naszym sercu
Od kołyski był na pierwszym naszym miejscu
Wierzyć będę nie przestane do naszej nieszczęsnej śmierci
My do końca i na zawsze jemu wierni(x2)
III.
WPS kocham i się tego nie wstydzę
I nie ważne na którym miejscu nasz sQuad u was będzie
Będę go kochał aż po życia mego kres
W moim sercu pozostanie tylko nasz WPS 
Na jednostce i na naszych koszarach rządzi WPS 
WPS naszą dumą jest i nieważne co się stanie ono dumą naszą pozostanie póki my żyjemy 
I teraz dowieść chcemy
Bo się czasem nie udaje
My walczymy dalej póki śmierć nas nie rozdzieli 
My w bieli i czerwieni walczyć będziemy 
sami tego mocno chcemy
Serce białe krew w czerwieni
WPS Kocham ponad życie
Ponad życie 
Ref.
West - POGO SQuad ciągle w naszym sercu
Od kołyski był na pierwszym naszym miejscu
Wierzyć będę nie przestane do naszej nieszczęsnej śmierci
My do końca i na zawsze jemu wierni(x2)
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