
Sektorowa Sekta, Wielkie DeRby 
Omaś:
Patrz, patrz, Wielkie Derby coraz bliżej
Każdy w swym rewirze w wirze przygotowan
Forma wieloosobowa by ten dzień zaczarować
Oprawę czas szykować a herb odda wszystkie słowa
Dorzuć tu grosza Ty nie miej zahamowań
Znów od nowa Śląski się zapełnia
Każdy motyw się spełnia jak marzenia gdy jest pełnia
I tylko zwycięstwo serce me wypełnia
Matys:
Kolejne rozdanie Wielkich Derbów wydanie
znowu jesteśmy w stanie zrobic wielkie powstanie
znowu jesteśmy w stanie, proste zdanie
znowu jest ta energia wyczuwalna moc
kibiców synergia rodziny na derbach
trybuny trybuny musi rozerwać
tłum z krzeseł poderwać, tradycyjna werwa
szkoda było byby ją tak po prostu zerwać
Życiografia:
Dzień w którym zatrzymała sie ziemia
teraz z przekazem dla wszystkich ziemian
jak w puszce konserwa jak gra na nerwach
wierze ze stawisz sie na sląskich derbach
szczytny cel wypełnić trybuny
HKiS wbije im gwozdz do trumny
wiem ze to wielkie wydarzenie sportowe
jedz tam jak chcesz ja wybieram motorower
spokojny doping są całe rodziny
przestraszymy wroga jak Adam's family
będzie zwyciesko zas nowe trofea
bialo niebisko jak krem nivea
niezłe porównanie żarty to miernik
żabole w tej bajce to zielony kermit
kieruj nas na stadion panie sternik
niech wygra lepszy bez zbędnej loteri
Bułek:
We łbie mi to siedzi pytosz co derby
myśla ło tym durs myśla ło tym bez przerwy
to dżwigo ciśnienie mo to znaczynie
pokozac potyncjał jak za stary pierwy
Domy dowody po drodze na ślonskim obwodzie
fto imienia króla godzien ku waszyj przestrodze
ze kozdyj wioski ze kożdego miasta
wyłazi na tyn szpil Niebiesko Dynastia
Musisz byc tam i basta ze pyskiym jazda
by pokozac jak sie bawi ta chorzowsko kasta
my Chopcy ze ślonska fest pełni dumy
pokaz mozliwosci jak sie wypełnio trybuny
bo to o to chopie loto bys sie zjawioł sam z ochotą
bo to o to babo loto by być górą w walce o to
bo to o to karlus loto że durś cie zachcać mo to
bo to o to frela loto co by kożdy o tym godoł
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Mihaś:
Kolejne derby, kolejny okrzyk spikera
kolejny raz na stadionie bedziemy wspierac



naszą druzyne dume całego świata
ponownie Ruch Chorzów w egzekucji kata
wygrany mecz, to nam pisane
szaleństwo w nocy duma nad ranem
zapamietane derby na wieki
stadion sląski wypełniony po brzegi
SNS:
Ten czas. Mobilizacja na stówe
następne Derby szykują sie grube
obok tego nie moge przejść obojętnie
bo dla tej drużyny bije całe moje serce
na boisku detonacja pozamiata przeciwnikiem
zostaną same strzępy sam przekonasz sie wynikiem
i będziesz z tego dumny tak jak ja będe dumny
KS Ruch Chorzów ze mną aż do trumny.
Mumin:
Każda sekunda trwa niczym doba
w głowie natłok myśli tylko jedna przygoda
to właśnie tylko te słowa - wielkie derby śląska
w tle niebieska eRka i zwyciestwa rządza
na przeciw siebie dwie wrogie drużyny
ale jestem pewien że tym razem też ich zniszczymy
bo w sercu eRka niebieska na wieki
a teraz ty tez pokaż jaki Ruch jest wielki
Urodzony:
znów wielkie derby, dwa wielkie herby
powtórz ten apel by każdy sam wydał werdykt
bo prawda jest naga Ruch Śląskiem włada nadal
na derby wpadaj obadaj co to śląska laba
gra va bank, Ruch zada cios egzekutora gdy na tora pora
to teatr jednego aktora a na sektorach -
śląski koran, spora sfora fanów ślaskiej dumy
znów wszyscy na derby katować głosowe struny
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Kaero:
Derby, Ruch - szaliki do góry
cały Śląsk zobaczy niebieskie chmury
w niebieskiej armii wierze oddany
w niebieskiej piłce po prostu zakochany
każdy biegiem po bilet biegnie
martw sie o siebie, ja go zdobęde
już eRki na murach, plakaty rozwieszone
dla szczewa derby skonczone
Maniche:
To będą derby Śląska, granica tu jest wąska
murawa grząska, walczymy do końca
dla moich braci z samego serca Łodzi
ten kto się tu urodził będzie wiedział o co chodzi
Stadion slaski po brzegi wypełniony
da znak do obrony niebieskiej korony
miasto włókniarzy, aleja Piłsudzkiego
pomożemy kolegom ostatniego dnia lutego
niech zadrży ziemia, zamilkną przeciwnicy
nad miastem łuna, to niebiescy fanatycy
nie jesteście godni stanąć przed nami
to Ruch i jego fani od lat niepokonani
ja nikogo nie oceniam, fakty stwierdzam



mamy swój honor rzeczywistość to potwierdza
w rytm serca tej granej muzyki
nie wygracie polemiki chorzowskiej polityki
a wyniki świadczą same za siebie
od 13 lat w Chorzowie leżycie na glebie
i namawiam wszystkich nie tylko Ślązaków
przyjdzcie zasmakujcie adrenaliny smaku
bo tu wszyscy są równi jedna wielka rodzina
zmieniamy kolor skóry kiedy mecz się zaczyna
kilka słow od Maniche'a teraz trafia do mas
to przesłanie fanatyków jestem jedym z was
Piedzik:
Wielkie derby Śląska, grubo jak skurwysyn
cały Śląsk, cała Polska zczai ten wyczyn
wielkie zwyciestwo dla mej drużyny
plus kibicowski skok adrenaliny
smak zwyciestwa motywuje piłkarzy
plus doping wariatów ta elita się nie sparzy
plus wypełniony aż po brzegi stadion ślaski
przyjedz zobacz ku***, wyciągnij wnioski!
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