
1. <wysokim tonem> Jeeebać Bosaa-ka <klaskanie rytmu 2 potem 3 szybkie 
uderzenia>

2. Uci-szyć kler, fa-szy-ści precz

3. Zawsze i wszędzie! (Ziemkiewicz\Kaczyński\Korwin\Duda\Bosak) Jeeebany będzie

4. Nie ma Boga- jest za-ło-ga

5. Fa-szy-zmo-wi mó-wię NIE, wszech-po-la-ku pier-dol się

6. Rząd na bruk, bruk na rząd

7. Na bo-sa-ka wy-pier-da-lać

8. I tak uro-dzę wam le-wa-ka

9. Ka-ja Go-dek mia-ła wy-bór

10.Krzy-sztof Bo-sak, za-mknij-mordę

11. My dziew-czy-ny zgra-na pa-ka, nie bo-imy sie pra-wa-ka

12.Re-wo-lu-cja jest ko-bie-tą

13.Wy-krwa-wić wła-dzę a nie ko-bie-ty

14.Myślę czuję, de-cy-du-ję

15.Na-sze uli-ce, na-sze maci-ce

16.Chce-my wy-bo-ru, za-miast terro-ru

17.Jarek! Nieste-ty twój rząd obalą kobie-ty

18.Nie ma-cie sumie-nia, znusza-jąc do rodze-nia

19.Uwaga- uwaga, wszech-pol-ska robi szpa-gat

20.Wal-czcie z wiru-sem, anie ko-bie-ta-mi

21.Caała polska śpieewa z naami wy-pier-da-lać z piisoowcami 

22.Chce-my zdro-wia nie zdro-wa-siek

23.To nie kompro-mis to kom-pro-mi-tac-ja

24.Kasa na szko-ły, nie na kościo-ły

25.Wol-ność rów-noś i sio-strze-ństwo

26.Ko-biet pra-wa wspól-na spra-wa 

27.Mo ja ma-ci-ca to nie kapli-ca

28.Trze-ba by-ło nas nie wkur-wiać

29.Pis-P-O jed-no zło

30.Wa-sze sądy i kap-li-ce, na-sze pięści i ma-ci-ce



31.Każ-da wła-dza lu-dzi zdra-dza

32.Hej Bis-Ku-pie, przew-ru-ciło ci się w du-pie

33.Hej Kato-le, po-li-ty-cy, ła-py precz od mej maci-cy

34.Nie bę-dzie-my się uża-lać pro-ste ha-sło wy-pier-da-lać

35.Bis-kup ni-gdy nie uro-dzi niech nie mó-wi co mam robić

36.Nie ma Bo-ga jest za-ło-ga

37.<wysokim tonem> Jeeebać Bosaa-ka <klaskanie rytmu 2 potem 3 szybkie 
uderzenia>

38.Uci-szyć kler, fa-szy-ści precz

39.Zawsze i wszędzie! (Ziemkiewicz\Kaczyński\Korwin\Duda\Bosak) Jeeebany będzie

40.Nie ma Boga- jest za-ło-ga

41.Fa-szy-zmo-wi mó-wię NIE, wszech-po-la-ku pier-dol się

42.Rząd na bruk, bruk na rząd

43.Na bo-sa-ka wy-pier-da-lać

44. I tak uro-dzę wam le-wa-ka

45.Ka-ja Go-dek mia-ła wy-bór

46.Krzy-sztof Bo-sak, za-mknij-mordę

47.My dziew-czy-ny zgra-na pa-ka, nie bo-imy sie pra-wa-ka

48.Re-wo-lu-cja jest ko-bie-tą

49.Wy-krwa-wić wła-dzę a nie ko-bie-ty

50.Myślę czuję, de-cy-du-ję

51.Na-sze uli-ce, na-sze maci-ce

52.Chce-my wy-bo-ru, za-miast terro-ru

53.Jarek! Nieste-ty twój rząd obalą kobie-ty

54.Nie ma-cie sumie-nia, znusza-jąc do rodze-nia

55.Uwaga- uwaga, wszech-pol-ska robi szpa-gat

56.Wal-czcie z wiru-sem, anie ko-bie-ta-mi

57.Caała polska śpieewa z naami wy-pier-da-lać z piisoowcami 

58.Chce-my zdro-wia nie zdro-wa-siek

59.To nie kompro-mis to kom-pro-mi-tac-ja

60.Kasa na szko-ły, nie na kościo-ły



61.Wol-ność rów-noś i sio-strze-ństwo

62.Ko-biet pra-wa wspól-na spra-wa 

63.Mo ja ma-ci-ca to nie kapli-ca

64.Trze-ba by-ło nas nie wkur-wiać

65.Pis-P-O jed-no zło

66.Wa-sze sądy i kap-li-ce, na-sze pięści i ma-ci-ce

67.Każ-da wła-dza lu-dzi zdra-dza

68.Hej Bis-Ku-pie, przew-ru-ciło ci się w du-pie

69.Hej Kato-le, po-li-ty-cy, ła-py precz od mej maci-cy

70.Nie bę-dzie-my się uża-lać pro-ste ha-sło wy-pier-da-lać

71.Bis-kup ni-gdy nie uro-dzi niech nie mó-wi co mam robić

72.Nie ma Bo-ga jest za-ło-ga


