
SPECULUM, Nic się nie stało (feat. Tektur)
Zamówilim bla bla carem w dobrej cenie trzy combiaki
kilometry mamy w dupie kiedy grają nam chłopaki
Jest ustawka pod biedronką pakujemy wiktuały
Wóda , piwo i kiełbasa, kurwa bagażnik za mały
Kto spakował te ubrania? Starczy t-shirt z polskim godłem
Wręcz wypada miesiąc paradować dumnie z białym orłem
Już ferajna spakowana gaz pod kurek tankujemy
I z piosenką polskich orłów w świat jedziemy

Nic się nie stało że nie mamy paszportów
przecież w Europie jeździ się dziś na dowód
Nic się nie stało że nie mamy winiety
Pojedziem przez Niemcy, ominiemy Czechy
Sektorówkę rozwiniemy i odpalimy racę 
Niech stadion zapłonie bielą i czerwienią
Cały naród śpiewa od Sopotu do Opola
Wszyscy razem: Polska gola!

Pamiętajcie żeby tylko przed Zgorzelcem się zatrzymać
Ledwo podroż rozpoczęta w bagażniku już dno widać
A ponadto to w Brazylii ponoć mają słabą wódę
Ale baby mają ładne a nie tak jak u nas grube
Ocknęliśmy się pod Rio każdy w mordzie miał Saharę
Całe szczęście Zbyszek w kielni miał skitraną polskiej ćwiarę
Maracanę podziwiamy chociaż kac nas męczy podły
Gruby patrzy na terminarz
Kurwa, gdzie są polskie Orły?

Nic się nie stało że nie mamy biletów
Kto by chciał oglądać takich Niemców czy Szwedów?
Nic się nie stało, że nie mamy już kasy
Na dnie bagażnika jeszcze są zapasy!
Sektorówkę rozwiniemy i odpalimy racę 
Niech stadion zapłonie bielą i czerwienią
Cały naród śpiewa od Sopotu do Opola
Wszyscy razem: Polska gola!

Polska jest mistrzem świata, polska najlepsza jest
polska to jest potęga polska PZPN
Mistrzem polski jest Polska, Polska jest jaka jest
polska to jest potęga, polska polska GS
Polska jest mistrzem świata, Polska najlepsza jest
Polska to jest potęga, a zwłaszcza polski GS 
Mistrzem Polski jest Polska, Polska jest jaka jest
Polska to jest posępna, jebać PZPN
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