
Stella Marina, Kiara
Bia&amp;#322;o Czerwone pasy wiesz co to znaczy Krakowia Krak&amp;oacute;w nie trzeba t&amp;#322;umaczy&amp;#263; to my fani z&amp;#322;&amp;#261; s&amp;#322;aw&amp;#261; owiani Krakowia Krak&amp;oacute;w Wierni chuligani.2x
Najwierniejsi kibice musia&amp;#322;e&amp;#347; o nas s&amp;#322;ysze&amp;#263; nasze ulice nasze dzielnice nasze bloki nasze kamienice okrzyki You The Gang przerywa cisz&amp;#281; ch&amp;#322;opaki id&amp;#261; w b&amp;oacute;j gdy te wersy pisze , z u&amp;#347;miechem na twarzy wychodz&amp;#261; z potyczek na wrog&amp;oacute;w czeka styczek lecz przyjdzie dzie&amp;#324; w kt&amp;oacute;rym ka&amp;#380;dy pies Wi&amp;#347;lacki b&amp;#281;dzie wisie&amp;#263;, ten klub te barwy to dla nas ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie jeszcze nie raz o nas us&amp;#322;yszycie adrenalina  i szybsze serca bici nie wa&amp;#380;ne czy u siebie czy dalekie wyjazdy przed nasz&amp;#261; ekip&amp;#261; respekt czuje ka&amp;#380;dy najwi&amp;#281;ksza nienawi&amp;#347;&amp;#263; to Bia&amp;#322;e gwizdy co jest b&amp;#322;azny kto tu komu robi jazdy Cechuje nas poj&amp;#281;cie kt&amp;oacute;rego wy nie znacie bo my chcemy sie bi&amp;#263; wy spierdalacie.
You the Gang to my ustalamy regu&amp;#322;y gry, psy Wi&amp;#347;lacikie dostaj&amp;#261; w k&amp;#322;y, gdy robimy akcje zapewniamy im atrakcje bez wzgl&amp;#281;du na sytuacje kumaci przyznaj&amp;#261; mi racje boi sie ca&amp;#322;a Polska waleczniejsi od wojska z nami kr&amp;oacute;lowie &amp;#346;l&amp;#261;ska, tak Gdynia i Lech Pozna&amp;#324; Polonia Warszawa i Korona Kielce to nie wszyscy przyjaciele mamy ich wi&amp;#281;cej Sand encja Nowy S&amp;#261;cz oraz Stan Mielec, Tarnowia Czarni Jasno zasilaj&amp;#261; nasz szereg , nikt nie jest frajerem nas to nie dotyczy6 wiadome,&amp;#380;e Krakowia nie cofa si&amp;#281; przed niczym do wali apetyt wilczy nie tylko na stadionach tak&amp;#380;e na ulicy wiem na kogo mog&amp;#281; liczy&amp;#263; to przyjaciele bliscy kt&amp;oacute;rzy tak jak ja  nienawidz&amp;#261; Wis&amp;#322;y.
M&amp;oacute;wi&amp;#261; na nas &amp;#380;ydzi nikt tego si&amp;#281; nie wstydzi bo naszego klubu jest pi&amp;#281;kna historia w sercach tylko i wy&amp;#322;&amp;#261;cznie Krakowia idziemy do walki i dla nas victoria, banda wariat&amp;oacute;w Krakowia Krak&amp;oacute;w wielu dobrych ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w niestety za kratami wielu tak&amp;#380;e po zagranicami ale z sercem s&amp;#261; z nami trzymajcie si&amp;#281; ziomki o was wszystkich pami&amp;#281;tamy.
Bia&amp;#322;o Czerwone pasy wiesz co to znaczy Krakowia Krak&amp;oacute;w nie trzeba t&amp;#322;umaczy&amp;#263; to my fani z&amp;#322;&amp;#261; s&amp;#322;aw&amp;#261; owiani Krakowia Krak&amp;oacute;w Wierni chuligani,wierni chuligani,wierni chuligani
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