
TEDE, Jestem z Polski (WJ video)
Jestem z Polski suko! 
Z Polski suko!
Z Polski! 
Po, po, po, po, po, po Polski!
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Mucha! 
Co się będzie patrzeć na mnie suka?
Jak problemu szuka, to znalazła go tutaj!
Jestem z Polski, tu może cię odszukać Rutkowski,
Każdy może cię oszukać, tak jest tutaj.
Weź się nie gap suko, idź się jabać suko!
Jestem Polakiem więc zawsze jestem tam gdzie się tłuką!
I na chu* nam ta cała miedzy narodami przyjaźń?
Będziesz się gapiła, zaraz dostaniesz w ryja
Jestem z Polski, twój samochód przecież już tam jest
Pamiętaj miecze dał nam von Jungingen.
Jesteśmy dumnym narodem, z Europy centralnej
Samochodem się nie przejmuj, u nas też go ktoś ukradnie.
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Nie umiesz mówić po polsku, to się suko naucz!
Drugą wojnę tu zaczęli od pierwszego strzału.
Nasi sąsiedzi Czesi, dawno podnieśli ręce.
Dziadziuś na koniu jeździł, chciał się bić z Niemcem.
Jestem z narodu, co słynie z narodowych zrywów.
Heroicznego do grobu, płonącego ze wstydu.
To nasza Polska, szatan z Brukseli chce ją rozkraść,
Ale radio Maryja czuwa i Matka Boska.
Ruscy zrobili nam Katyń, zrobili Smoleńsk.
Putin strzelił rakietą i nam spadł Tupolew.
Więc się tak nie patrz kobieto, daj Bic Mac'a i Colę.
I nie mów źle o Polakach bo Ci zapier*!

Jestem z Polski suko! 
Z Polski suko!
Z Polski! 
Po, po, po, po, po, po Polski!

Wiesz ile razy to Euro przeliczę na Pln'a?
Mam jeszcze dwa takie, weź się nie martw, biedy nie ma
Kur*, zobaczysz, wreszcie będziecie nam płacić
Przyjedziecie na Euro, wyczyścimy Was z kasy
My Polacy was wyjebiemy na cacy,
Będziecie mieli problemy, nie chcę cię straszyć, zobaczysz.
Przemyśl, jak się na mnie teraz patrzysz kur*?
Masz zawsze mnie obsługiwać, dlatego rób to.
Jestem polskim Polakiem, z Polski niepodległej.
Przyjedź w dzień niepodległości, może ktoś ci jebnie.
W imieniu Polski Podziemnej i Armii Krajowej.
Już po tobie, leżysz w grobie, na zdrowie.

Jestem z Polski suko!
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