
- Szmulowizna -
Wita Was dzielnica bardzo zła -
Szmulowizna!
Hej AKS, cokolwiek dziś wydarzy się,
Kochamy Was!

- Powitanie drużyny
przeciwnej -
Hej! Ludzie czy słyszycie, to my AKS
ZŁY
Tu każdy jest Prezesem: ona, on i Ty.
Źle kibicujemy, rymujemy źle,
Serdecznie pozdrawiamy (nazwa
drużyny)

 - Widzew -
Naszym klubem AKaeS, tutaj każdy
równy jest,
Dzisiaj jutro zawsze Zły, bez
prezesów tylko my. 
Lalalalalalala x4 
 

 - Aris -
Oto jest drużyna, która dziś pokona
was. 
Nie należy do prezesów, lecz
każdego z nas
Ooooo, Zły AKaeS, klub kibiców,
nadszedł nasz czas. 

- Tons / St. Pauli -
O o oooooo, to AKaeS Zły, nikt w
piłeczkę nie gra tak jak my, 
Dzisiaj wszyscy radujemy się, bo
AKaeS dzisiaj gra swój mecz / dziś
wygrywa mecz (w zależności od
rezultatu).

- Co złego to nie my -
To jest AKaeS Zły, co złego to nie my 

Aeejaooo, AKaeS gool

- Kto tak gra? -
Kto tak gra?! Kto Tak gra?!
Kto tak pięknie w piłkę gra?
To AKaeS ukochany to AKaeS
Warszawa!

 - W dłonie klaszcz -
 Jeśli lubisz Zły Akaes w dłonie
klaszcz (klap klap) X2
Jeśli lubisz Zły AKaeS i masz serce
czarno-białe,
jeśli lubisz Zły AKaeS w dłonie
klaszcz (klap klap)

- Pekaes -
Wszystko czego dziś chcę, to z
AKaeSem, dziś wygrać mecz!
I pekaesem polecieć wprost do
nieba, do nieba!

- Skrzypek na dachu -
Oto Zły AKaeS,
jabadibidibidibidibidam
Na Don Pedro znowu dzisiaj
gra,niech usłyszy cały świat! Hej!

- Jugadores -
Złe dziewczyny złe dziewczyny,
Na Don Pedro święto jest!
Niech usłyszą, że w tej lidze,
Zły jest tylko AKaeS!

- Wersja 2 -
Złe chłopaki Złe chłopaki,
na Don Pedro święto jest!
Niech usłyszą, że w A klasie
Zły jest tylko AKAES!



- HYMN -
Spotkali się w Ofsajdzie, zamienić
parę słów
Z Tyrmanda wzięli nazwę, stworzyli
nowy kluuub,
Na czarno i na biało, pomalowali sny 
By dzisiaj na Don Pedro, Wygrał
AKaeS Zły
Ale ale aleee, ale ale aleeee, ale ale
aleeeeeee, ale ale aleeeeeeee,

- Bella Ciao -
Jesteśmy klubem, demokratycznym 
aakaes zły, aakaes zły aakaes zły zły
zły 
Jesteśmy klubem demokratycznym, 
tu każdy może zostać złym 
A naasze barwy, są czarno białe, 
AKaeS zły, AKaeS zły, AKaeS zły, zły,
zły,
więc jeśli serce masz czarno białe, 
śpiewaj z nami ile sił.

- Wesele -
Caaały stadion, śpiewa z nami, że
AKaeS dziś wygra z
Kamionkami/Maciejowicami/ …
Na tym meczu, nad meczami, 
Takim, co się pamięta latami

Gdzieś UEFA za drzewami, 
a tu polska A klasa jest z nami

Raz się żyje zakręćmy obroną choć
raz
Na okręgówkę już czas!

- Ore ore -
Ore ore nienormalni my kibole, ore
ore o co jest ta gra?
O AKaeS, Zły AKaeS taniec, piwo,
piłeczka!

- Casablanca -
Zły czai się ale ale ale ale ale 
Zły czai się ale ale ale ale ale

Niby nic a nagle, podanie
prostopadle
Piłka ląduje w sieci
AKaeSie kocham Cię

La la lala la la, la la la 
La la lala la la, la la la 
oo oo oo oo oo ooo ooo oooo oooo
oooo 

- ZŁOda do radości -
O Złym Klubie wprost z Tyrmanda 
Kwiecie amatorskich klas 
Dziś zagramy mecz nad mecze 
Bo radości nastał czas!
Równość dzisiaj znów zwycięży biel
to biel, 
a czerń to czerń 
Demokracja jest orężem! Tutaj
szanujemy się!

- NO limit -
Gol gol
Gol gol gol gol 
gol gol gol gol 
To jest Zły AKaeS
gol gol 
gol gol gol gol 



gol gol gol gol 
To jest Zły AKaeS.

- HYMN -

Spotkali się w Ofsajdzie,
zamienić parę słów
Z Tyrmanda wzięli nazwę,
stworzyli nowy kluuub
Na czarno i na biało,
pomalowali sny 
By dzisiaj na Don Pedro, Wygrał
akaes zły
Ale ale aleee, ale ale aleeee, ale ale
aleeeeeee, ale ale aleeeeeeee…


