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Śpiewnik Kibica
"Chociaż w Polsce (w świecie)"
Chociaż w świecie wiele klubów jest,
i może większe są,
i sława większa jest.
My w Milówce,
mamy taki klub,
któremu serca oddaliśmy już.
Glory, Glory aleluja,
Glory, Glory aleluja,
Glory, Glory aleluja,
Podhalanka wygra dziś ten mecz na pewno. (Bis)
"Najwspanialszy klub na świecie"
Najwspanialszy klub na świecie,
co kibiców mnóstwo ma,
Każdy kibic wie, że przecież,
To jest nasza Milówka
Strzelaj bramki by mecz wygrać,
Aby punkty zdobywać,
Aby mistrzem ligi była,
Nasza kochana Milówka
My kibice pomożemy,
Mistrza ligi zdobędziemy,
Ani Rajcza, Nie Zarzecze,
Tylko Podhalanka Mistrzem będzie.
Strzelaj bramki by mecz wygrać,
Aby punkty zdobywać,
Aby mistrzem ligi była,
Nasza kochana Milówka
"W naszym mieście przy Targowej"
W naszym mieście przy Targowej,
Gdzie najlepsza wiara jest.
Ukochana jest drużyna,
Co się Podhalanka zwie.
Aleluja, Aleluja, Aleluja, nasz LKS
Aleluja, Aleluja, Każdy dziś wie co to jest.
Dziś w Milówce radość wielka,
Bo Podhalanka nasza gra.
Jak tak dalej dobrze pójdzie,

To na wiosnę mistrza ma.
Aleluja, Aleluja, Aleluja, nasz LKS
Aleluja, Aleluja, Każdy dziś wie co to jest.
"Nawet słynna Barcelona"
Nawet słynna Barcelona,
Podhalanki nie pokona!
Nawet słynna AS Roma,
Podhalanki nie pokona!
Kto nas pokona ? Kto nas pokona ? Kto nas pokona ? Nikt !
Kto nas pokona ? Kto nas pokona ? Kto nas pokona ? Nikt !
"Kiedy nasza Milówka gra"
Kiedy nasza Milówka gra,
to każdemu radę da.
Kiedy my jesteśmy z nią,
to trzy punkty pewne są.
W górę Flagi - nasza Milówka gra,
Nasza Milówka gra, Nasza Milówka gra.
La, la, la, la, la, la, la .......
"Czy wygrywasz czy nie."
Czy wygrywasz czy nie,
Zawsze ja kocham Cię.
W sercu moim Milówka
i na dobre i na złe.
Czy wygrywasz czy nie,
Zawsze ja kocham Cię.
W sercu moim Podhalanka
i na dobre i na złe.
"Wczoraj obiecałaś mi"
Wczoraj obiecałaś mi na pewno,
że trzy punkty dzisiaj będą,
Więc wygraj Wisło mecz.
Nasza, nasza wiara niezachwiana,
Bo jest w Tobie zakochana,
I my ufamy Ci.
Hej, Hej Wisełko,
Ukochana ma drużyno,
Wygrała byś ten mecz,
Ten ważny mecz. (Bis)
"Moja jedyna miłość"
Moja jedyna miłość - to Milówka i my jesteśmy z Tobą, Klubie, Klubie, Klubie ty nasz, Milówko ma.
Pokaż całemu światu, jak w piłkę grasz,
Milówko, Milówko, Milówko, Milówko,
Klubie Ty nasz,
Milówko ma.
"Po burzy słońce"
Po burzy słońce wychodzi zza chmur,
i nad Milówką zaświeci znów.

O jednym marzę, o jednym wciąż śnię,
Mistrzem będzie Podhalanka, na pewno to wiem.
Życie bym dał, za swoją drużynę
O jakże bym chciał, by znów była mistrzem
O jakże bym chciał
Z tysięcy klubów, ja wybrałem ten,
Ten nasz kochany LKS.
I w każdej chwili czy dobrej czy złej,
Będę kochał Podhalanke, na pewno to wiem.
Życie bym dał, za swoją drużynę
O jakże bym chciał, by znów była mistrzem
O jakże bym chciał
"Milówka to jest potęga !"
Milówka - to jest potęga !
Milówka - najlepsza jest !
Milówke - trzeba szanować !
Milówke - ten nasz LKS !
Milówka - to nasza miłość !
Milówka - wspaniała jest !
Milówke - kochamy wszyscy !
Milówke - ten nasz LKS !
"Do Boju"
Do boju Milówka, Do boju Milówka!
Marsz , marsz , marsz !!!
Do boju marsz , zwycięstwo czeka nas! x 3

