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Piosenka Ósemki
Trzysta Buczkow:
Ref.
Trzysta buczkow we dworze
Drobny deszcz pada
Tam dziewczyna trawe rwala
Mama na nia zawolala,
Czy chcesz, czy pojdziesz,
Czy chcesz ...?

Plonie ognisko ............................................ 65
Po calej Polsce ........................................... 66
Po Kare Kare Ana ....................................... 66
Pod zaglami Zawiszy ................................... 67
Polskie Kwiaty ............................................ 68
Powitanie Dnia ........................................... 68
Pytali sie nas ............................................. 69
S
Satelita ..................................................... 70
Serce w Plecaku ......................................... 71
Szara lilijka ................................................ 73
Szerokie Pole ............................................. 73
Szla dzieweczka ......................................... 74

1.Stolarza
Nie chce, nie pojde,
Nie chce stolarza
Bo ten stolarz robi trumny
Ja sie boje ze ja umre
Nie chce, nie pojde,
Nie chce stolarza

T
Trynidad ................................................... 75

Ref.
2.Kowala
Bo ten kowal mlotem bije
Co zarobi to przepije

W
WIAZANKA ................................................ 76
Wieczorem ................................................ 77

Ref.
3.Slusarza
Bo ten slusarz robi klucze
We dnie, w nocy ciagle tlucze

Z
Z Miejsca na Miejsce ................................... 78
Za Gorami Za Lasami .................................. 78
Zielony Walczyk ......................................... 79

Ref.
4.Irysza
Bo ten Irysz rowy kopie
Dzien i noca Guiness zlopie

4
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L
Lato lato .................................................... 50

M
Mama Ciao ................................................. 51
Marsz Polonia ............................................. 52
Morze, nasze morze .................................... 53
MY CYGANIE .............................................. 54
N
Na polanie dogasa ognisko ........................... 54
Nie Chce Cie Znac ....................................... 55
Nie Daleko Od Krakowa................................ 55
O
O Marianno ................................................ 57
O mój rozmarynie ....................................... 58
Obozowe Tango .......................................... 58
Ogniska juz dogasa blask ............................. 59
P
Palacyk Michla ............................................ 60
Panie Janie................................................. 61
Piechota .................................................... 61
Pierwsza Brygada ........................................ 62
Pierwsza Kadrowa ....................................... 62
Plastelina ................................................... 64
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Ref.
5.Anglika
Bo ten Anglik pije, pali
Oraz innych dziewczyn wali
Ref.
6.Mlynarza
Bo ten mlynarz ma niewiele
A bez wody to nie miele
Ref.
7.Harcerza 'z osemki'
Ja chce, ja pojde,
Ja chce harcerza 'z osemki'
Bo ten harcerz jest morowy
Do wszystkiego jest gotowy
Ja chce, ja pojde
Ja chce harcerza

Hymn Harcerski
Wszystko co nasze Polsce oddamy
W niej tylko zycie, wiec idziem zyc
Swity sie biela, otwórzmy bramy
Rozkaz wydany ,,Wstan, w slonce idz''
Ramie prez, slabosc krusz
Ducha tez, Ojczyznie milej sluz
Na jej zew, w bój czy w trud
Pójdziem wraz, harcerzy polskich ród
Po ziemi naszej rozeslem harcerzy
Pobudka zabrzmi: Zbudz sie, prawdzie sluz
I wszystko wstanie w krag sie rozszermierzy
By Matke Polske chronic od burz!

5

Jeszcze Polska nie zginela
szcze Plska nie zginela,
Poki my zyjemy
Co nam obca przemoc wziela
Szabla odbierzemy
ref:

Marsz, marsz Dabrowski
Z ziemi wloskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Zlaczym sie z narodem.

Przejdziem Wisle, przejdziem Warte,
Bedziem Polakami.
Dal nam przyklad Bonaparte
Jak zwyciezac mamy (ref)
Jak Czarniecki do Poznania,
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Rzucim sie przez morze! (ref.)
Juz tam ojciec do swej Basi
Mowi zaplakany,
Sluchaj jeno pono nasi
Bija w tarabany. (ref)

H
HEJ SOKOLY (UKRAINA/ZAL) ........................ 35
Hej tam pod lasem ..................................... 36
Hej w gory ................................................. 37
HEJ, BYSTRA WODA .................................... 38
Hej, chlopcy, bagnet na bron! ....................... 39
Hej, Hej Ulani ............................................ 39
Hej, przyjaciele .......................................... 40

I
I To I Owo ................................................. 41
Ida skauci ................................................. 42
Idzie dysc .................................................. 43
Idzie Noc ................................................... 44

J
Jagodki ..................................................... 44
Jak dlugo na Wawelu................................... 45
Jak dobrze nam .......................................... 47
Jak To Milo ................................................ 48
Juz rozpalilo sie ognisko .............................. 48

K
Kaszubskie Noce......................................... 49
Krajka....................................................... 50
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C
C'est Ecrit .................................................. 19
Choc Biedy Dwie ......................................... 20
Czerwone Jabluszko .................................... 20
Czerwone maki na Monte Cassino .................. 21
Czerwony pas ............................................. 23
Czort ......................................................... 24

Modlitwa

D
Deszcz, jesienny deszcz ............................... 24
Do Ojczyzny ............................................... 25
Druhno Druhno ........................................... 26
Dwom Tanczyc sie Zachcialo ......................... 27
Dyja.......................................................... 27
Dym Jalowca .............................................. 28
Dzdzownica ................................................ 29
Dzis do ciebie przyjsc nie moge ..................... 31

Wszak Ciebie i Ojczyzne
Milujac chcemy zyc
Harcerskim prawom zycia, dnia
Wiernymi zawsze byc

E
El Bajo ...................................................... 32
F

G
Gdy szedlem raz od Warty ............................ 32
Goralskie Tango .......................................... 33
Goralu czy ci nie zal .................................... 34
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O Panie Boze, Ojcze nasz
W opiece Swej nas miej
Harcerskich serc tych drgnienia znasz
Nam pomóc zawsze chciej

Rota
Nie rzucim ziemi skad nasz rod
Nie damy pogrzesc mowy
Polski my narod polski lud
Krolewski szczep Piastowy
Nie damy by nas gnebil wrog
Tak nam dopomoz Bog (2)
Do krwi ostatniej kropli z zyl
Bronic bedziemy ducha
Az sie rozpadnie w proch i pyl
Krzyzacka zawierucha
Twierdza nam bedzie kazdy prog
Tak nam dopomoz Bog (2)

7

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
ni dzieci nam germanił,
orężny stanie hufiec nasz,
duch będzie nam hetmanił.
Pódziem, gdy zabrzmi złoty róg.
Tak nam dopomóż Bóg! (2)

Abba Ojcze:
Ty wyzwoliles nas Panie
z kajdan i samych siebie
a Chrystus stajac sie bratem
nauczyl nas wolac do Ciebie:
Abba-Ojcze!Abba-Ojcze!
Abba-Ojcze!Abba-Ojcze!
Bo Kosciol jak drzewo zycia
w wiecznosci zapuszcza korzenie
przemika nasza codzienosc
i pokazuje nam Ciebie.
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A

Abba- Ojcze...
Bog hojnym Dawca jest zycia
On wyswobodzil nas w smierci
i przygarniajac do siebie
uczynil swoimi dziecmi
Abba-Ojcze...

8

B
Bieszczadzki rajd ........................................ 16
Bella Marie ................................................ 17
Bieszczadzki trakt ....................................... 17
Bracia skauci ............................................. 18
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Wszyscy jestesmy bracmi
jestsmy jedna rodzina
Tej prawdy nic juz nie zacmi
i teraz jest jej godzina
Abba-Ojcze...

Apel Jasnogórski
Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie
I czuwam na każdy czas.
Maryjo, jesteśmy młodzi,
Maryjo, jesteśmy młodzi,
Już dzisiaj zależy od Polskiej młodzieży
Następne tysiąc lat.
Maryjo, Królowo nasza,
Maryjo, Królowo nasza,
My Ciebie prosimy uświęcaj rodziny,
Uświęcaj każdego z nas.
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Ave Maryja
Gdy klecze przed Toba
Modle sie i skladam hold
Wez ten dzien uczyn go Twym
I we mnie milosc wzniec
Ave Maria gratia plena
Dominus tecum benedicta tu
Wszystko Tobie daje
Kazdy sen i kazdy mysl
Matko Boga Matko moja
Wzniesc je przed Pana tron
gdy klecze przed Toba
Widze Twa radosna twarz
Kazda mysl kazde slowo
Niech spocznie w dloniach Twych

Barka
Pan kiedys stanal nad brzegiem
Szukal ludzi gotowych pojsc za nim
By lowic serca slow Bozych prawda
O Panie to Ty na mnie spojrzales
Twoje usta dzis wyrzekly me imie
Swoja barke pozostawiam na brzegu

10
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Razem z Toba nowy zaczne dzis low
Jestem ubogim czlowiekiem
Moim skarbem sa rece gotowe
Do pracy z Toba i czyste serce
Ty potrzebujesz mych dloni
Mego serca mlodego zapalem
Mych kropli potu i mej odwagi
Dzis wyplyniemy juz razem
Lowic serca na morzach dusz ludzkich
Twej Prawdy siecia i Slowem Zycia

Boze cos Polske

Boze cos Polske przez tak liczne wieki,
Otaczal blaskiem potegi i chwaly,
Cos ja oslanial tarcza swej opieki
Od nieszczesc, ktore przygnebic ja mialy.
ref:
Przed Twe oltarze zanosim blaganie:
Ojczyzne wolna poblogoslaw, Panie!
Ty, ktoryz potem tkniety jej upadkiem,
Wspieral walczacych za najlepsza sprawe,
A chcac swiat caly miec jej mestwa swiadkiem,
W srod nieszczesc nawet pomnazal jej slawe. (ref)
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Powstala z grobu na Twe wladne slowo,
Polska, wolnosci narodow chorazy
Pierzchnely straze, a ponad jej glowa
Znow swobodnie Orzel Bialy krazy! (ref.)

Czarna Madonna
Jest zakatek na tej ziemi
Gdzie powracac kazdy chce
Gdzie kroluje jej oblicze
Na nim ciete rysy dwie
Wzrok na smutny zatroskany
Jakby chciala prosic cie
Bys w matczynna jej opieke
Oddal sie
Ref:
Madonno Czrna Madonno
Jak dorze Twym dzieckiem byc
O pozwol Czarna Madonno
W ramiona Twoje sie kryc
W Jej ramionach znajdziesz pokoj
I uchronisz sie od zla
Bo dla wszystkich swoich dzieci
Ona serce czule ma
I opieka cie otoczy
Gdy jej serce oddasz swe
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Gdy powtorzysz jej z radoscia
Slowa te

Jesteś królem
Jesteś królem,
jesteś królem
Krolem jest Bóg /2x
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podniesmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana,
wielbiąc Go /2x

Kiedy Ranne
Kiedy ranne wstaja zorze
Tobie ziemia Tobie morze
Tobie spiewa zywiol wszelki
Badz pochwalon Boze wielki
A czlowiek ktory bez miary
Obsypany Twymi dary
Cos go stworzyl i ocalil
A czemuzby Cie nie chwalil
Ledwie oczy przetrzec zdolam
Wnet do mego Pana wolam
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Do mego Boga na niebie
I szukam Go kolo siebie
Wielu snem smierci upadli
Co sie wczoraj spac pokladli
My sie jeszcze obudzili
Bysmy Cie Boze Chwalili

Wszystkie Nasze
Wszystkie nasze dzienne sprawy
Przyjm litosnie Boze prawy
A gdy bedziem zasypiali
Niech Cie nawet sen nasz chwali
Twoje oczy obrocone
Dzien i noc patrza w te strone
Gdzie niedoleznosc czlowieka
Twojego ratunku czeka
Odwracaj nocne przygody
Od wszelakiej bron nas szkody
Miej nas zawsze w swojej pieczy
Strozu i Sedzio czlowieczy

Maryjo Krolowo Polski
Maryjo Krolowo Polski x2
Jestem przy Tobie
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Pamietam o Tobie
I czuwam na kazdy czas
Maryjo jestesmy mlodzi x2
Juz dzisiaj zalezy
Od Polskiej mlodziezy
Nastepne tysiac lat
Maryjo Krolowo nasza x2
Ciebie prosimy
Uswiecaj rodziny
Uswiecaj kazdego z nas

Ofiaruję Tobie
Ofiaruję Tobie Panie mój
Całe życie me,
ały jestem Twój - aż na wieki.
to moje serce, przecież wiesz
Tys miloscia ma
Jedyna jest.

Oto Jest Dzien
Oto jest dzien
Oto jest dzien
Ktory dal nam Pan
Ktory dal nam Pan
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Weselmy sie
Weselmy sie
I radujmy sie nim
I radujmy sie nim
Oto jest dzien
Ktory dal nam Pan
Weselmy sie
I radujmy sie nim
Oto jest dzien
Oto jest dzien
Ktory dal nam Pan

Bieszczadzki rajd
Zebralo sie tutaj wielu takich jak ty
Siadaj z nami przyjacielu, a zaspiewamy ci
Rajd, rajd, bieszczadzki rajd
Czy to w slonce, czy to w deszcz
Idziesz z nami przyjacielu
Bo sam chcesz
Kazdy harcerz przezyc chce ten bieszczadzki rajd
Aby wzmocnic swoje sily, jemy duzo pajd
Czasem chleba nam brakuje, ale fajno jest
Ktos nas wtedy poratuje, to braterski gest
Moze kiedys tu za rok wszyscy sie spotkamy
Obsiadziemy ogien wkolo i tak zaspiewamy
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Bella Marie:
Mila Walerciu kupie ci x2
Kupie ci kwiata na stare lata
Mila Walerciu kupie ci
Ref:
Oj, Bella, bella, bella Marie
Bella Marie, Bella Marie
Oj, Bella, bella, bella Marie
Bella Marie i juz
Mila Walerciu wsadze ci x2
Wsadze ci pioro do kapelusza
Mila Walerciu wsadze ci
Mila Walerciu czarna masz x2
Czarna masz szyja bo sie nie myjesz
Mila Walerciu czarna masz

Bieszczadzki trakt
Kiedy nadejdzie czas wabi nas ognia blask
Na polanie, gdzie króluje zly
Gwiezdny pyl, w ogniu tym lzy wycisnie nam dym
Tancza iskry z gwiazdami, a my...
Spiewajmy wszyscy w ten radosny czas
Spiewajmy razem, ilu jest tu nas
Choc lata mlode szybko plyna
Wiemy, ze nie starzejemy sie
W lesie, gdzie licho spi, ma przygoda swe drzwi
Chodzmy tam, gdzie na scianie lasu lsnia
Oczy sów, wilcze kly, rykiem powietrze brzmi
Tylko gwiazdy przyjazne dzis sa...
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Dorzuc do ognia drew, w góre niech plynie spiew
Wiatr poniesie go w wilgotny swiat
Kazdy z nas o tym wie, znowu spotkamy sie
A polaczy nas bieszczadzki trakt

Bracia skauci
Bracia skauci, dosyc kurzu,
dosyc kurzu lykac nam
Trzeba spieszyc nam do lasu,
by wypoczac troche tam
W lesie cudna jest polana,
hufiec rozkaz stanac ma
Wnet ogniska rozpalamy,
a jest ich czterdziesci dwa
W lesie cudnych drzew korony
wnet zaszumia piosnke swa
Na co naszych trabek tony
odpowiedza pobudka
Wietrzyk chlodzi nasze lica,
kwiat upaja wonia swa
A tam ptaszki na blekicie
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C'est Ecrit:
Ze cie kiedys spotkac mam c'est ecrit dans le ciel
I ze serce ci dam...
I ze bedzie nam przyjemnie...
Pokochamy sie wzajemnie
Dam ci auto dam ci dom...
Telewizje telefon...
I plywalnie wlasna tez...
Helikopter to co chcesz
Do stu lat bedziemy zyc...
Wiele dzieci bedziemy miec...
Czterech synow, corki trzy...
A piosenka sie konczy
My nie chcemy spiewac sami...
Wiec spiewajcie razem znami...
Cicho i pianissimo...
A teraz fortissimo
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Choc Biedy Dwie
Choć biedy dwie,
Nasza wszak młodość jest,
Weselmy się,
Bo to życia jest treść.
Choć często źle
I choć pusty masz trzos,
Nie wątpie, że
Wnet poprawi się los.
Bo do nas młodych włóczęgów
Cały należy szeroki świat
A każdy spotkany łazik,
Byle morowy, zawsze nam brat.
Więc bywaj zdrów,
W świat ruszamy dziś znów,
Spotkamy się
Tam, gdzie zachodzi nów.
Bo do nas...

Czerwone Jabluszko
Czerwone jabluszko po stole sie toczy
Takie dziewcze kocham co ma jasne oczy
Gesi za woda kaczki za woda
Uciekaj dziewczyno bo cie poboda
Ja ci buzi dam ty mi buzi dasz
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Ja cie nie wydam ty mnie nie wydasz
Oberek obereczek mazurek mazureczek
Kujawiak kujawiak
Chodzze Marysino chodz chodz
Na kapuscie drobne liscie
Nie daj buzi organiscie
Organista zapisuje ile razy pocaluje
Czerwone jabluszko przekrojone na krzyz
Czemu ty dziewczyno krzywo na mnie patrzysz
Gdybym ja wiedziela zes ty chlopak staly
Toby moje oczy inaczej patrzaly
Gdyby takich chlopcow w sklepie sprzedawali
Kupilabym sobie za sznurek korali
Z tamtej strony Wisly stoi chlopcna koszu
I sprzedaje panny trzy sztuki po groszu
Posluchajcie ludzie jakie panny tanie
Kto sie potarguje sto za grosz dostanie
Nie bijta sie chlopcy na Boga zywego
Nie wyjde za wszystkich tylko za jednego

Czerwone maki na Monte Cassino
Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój sie kryje jak szczur!
Musicie! Musicie!! Musicie!!!
Za kark wziac i stracic go z chmur!
I poszli szaleni, zazarci
I poszli zabijac i mscic!
I poszli - jak zawsze - uparci!
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Jak zawsze za honor sie bic!
Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy pily polska krew...
Po tych makach szedl zolnierz i ginal
Lecz od smierci silniejszy byl gniew!
Przejda lata i wieki przemina
Pozostana slady dawnych dni...
I tylko maki na Monte Cassino
Czerwiensze beda, bo z polskiej wzrosna krwi!
Runeli przez ogien stracency!
Niejeden z nich dostal i padl
Jak ci, z Somosierry szalency!
Jak ci, spod Rokitny sprzed lat!
Runeli impetem szalonym
I doszli! I udal sie szturm!
I sztandar swój bialo-czerwony
Zatkneli na gruzach wsród chmur!...

Za gorami za lasami za dolinami
Pobili sie dwaj gorale
A trzeci sie smial
Hej gorale dobrze wam
Macie obaj tegie guzy
Ja dziewczyne mam

Zielony Walczyk
Zielony walczyk, raz dwa, trzy
Kto go nie umie niech patrzy
A kto go umie niech patrzy
Zielony walczyk raz, dwa, trzy
Zielony walczyk raz, dwa, trzy

Czerwone maki...
Czy widzisz ten rzad bialych krzyzy?
To Polak z honorem bral slub!
Idz naprzód! Im dalej, im wyzej
Tym wiecej ich znajdziesz u stóp!
Ta ziemia do Polski nalezy
Choc Polska daleko jest stad
Bo wolnosc krzyzami sie mierzy!
Historia ten jeden ma blad!
Czerwone maki...
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Czerwony pas
Z Miejsca na Miejsce
Z miejsca na miejsce, z wiatrem wtór
Z lasu do lasu, z pól do pól
Wszedzie nas pedzi, wszedzie gna
Harcerska dola radosna
Nam trud niestraszny ani znój
Bo mysmy zlu wydali bój
I z nim do walki wciaz nas gna
Harcerska dola radosna
Nasza pogoda, jasny wzrok
Niechaj rozjasni ludziom mrok
Niechaj i innym szczescie da
Harcerska dola radosna

Za Gorami Za Lasami
Za gorami za lasami za dolinami
Pobili sie dwaj gorale ciupagami
Hej gorale nie bijta sie
Ma goralka dwa warkocze
Podzielita sie
Za gorami za lasami za dolinami
Pobili sie dwaj gorale ciupagami
Hej gorale nie bijta sie
Ma goralka duze serce
Podzielita sie
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Czerwony pas, za pasem bron
I topór, co blyszczy z dala
Wesola mysl, swobodna dlon
To strój, to zycie górala
Tam szum Prutu Czeremoszu Huculom przygrywa
A wesola kolomyjka do tanca porywa
Dla Hucula nie masz zycia, jak na poloninie
Gdy go losy w doly rzuca, wnet z tesknoty zginie
Gdy swiezy lisc okryje buk
I Czarnohora sczernieje
Niech dzwoni flet, niech ryczy róg
Odzyly nasze nadzieje
Pekl rzeki nurt, poplynal lód
Czeremosz huczy po skale
Nuz w dobry czas kedziory trzód
Weseli kapcie górale
Polonin step na szczytach gór
Tam trawa w pas sie podnosi
Tam ciasnych miedz nie ciagnie sznur
Tam zaden pan ich nie kosi
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Czort
Czort niesie po lesie skauta bez buta
Bo skaut ubogi wlozyl sobie trep na nogi
Hej laski blyskaja,
a trepeczki stukaja
Hej wesole, szczesne zycie skauta
Skaucie, skaucie, co ty masz w tym bucie
Hej dziury, same dziury, od podeszwy az do góry
Skaut nie je, nie pije, az zoladek mu sie wije
On sie wcale nie przejmuje, tylko dalej maszeruje

Deszcz, jesienny deszcz
Deszcz, jesienny deszcz
smutne piesni gra
Mokna na nim karabiny,
helmy kryje rdza
Niespo blocie w dal
w zaplakany swiat
Przemoczone pod plecakiem
osiemnascie lat
Gdzies daleko stad
mrok zapada znów,
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Chusteczke wiewala
Wroc ze sie Jasienku z tej wojenki juz
Wroc ucaluj jak za dawnych lat (bywalo)
Dam ci za to rozy najpieknieszy kwiat
O zolnierzyku moj ty idziesz w krwawy boj
Walczyc za Polske narod swoj x2

Wieczorem
Wieczorem wieczorem
Gdy ogniska plona juz
Wieczorem wieczorem
Plona ognia naszych dusz
Ref:
Bo wszyscy w harcerstwie to jedna rodzina
Starszy czy mlodszy chlopak czy dziewczyna
Hej! Czuwaj! Hej! Czuwaj!
Wieczorem wieczorem
Gwiazdy wskaza nocne dziewki
Wieczorem wieczorem
Zabrzmia slowa tej piosenki
Wieczorem wieczorem
Kiedy caly oboz spi
Wieczorem wieczorem
Gdy na warcie stoisz ty
A kiedy a kiedy
Caly oboz skonczy sie
To wtedy to wtedy
Znow po latach spotkam cie
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WIAZANKA
Wszystko mi jedno moje ulubienie
Czy mam czy nie mam pieniedzy w kieszeni
A jesli nie mam to dowod oczywisty
Ze mi wystarczy szklanka wody czystej
Miala matula trzy cory (garbate)
Miala matula trzy cory (garbate)
Miala matula nasi chlopcy sa morowi
Hej maszeruja raz dwa tray do boju 1, 2, 3
Wojenko wojenko cozes ty za pani
Ze za toba ze za toba ida chlopcy malowani
Piechury piechury piechury zuchy sa hej
Idzie dziewcze po lesie po lesie po lesie
Pod fartuszkiem cos niesie cos niesie hej
W lesie w lesie w lesie zielonym ha ha ha
W lesie w lesie w lesie zielonym
Tam w gaju tam w gaju tam w gaju zielonym
Hej! Przybyli ulani pod okienko
Przybyli ulani pod okienko
Stukaja pukaja pusc panienko
Stukaja pukaja pusc panienko
A matka mowila do cory
Oj nie spiesz sie dziewcze oj nie
Pojdziemy dzis spac do komory
Bo ulani to bestje sa zle
Ulani ulani malowane dzieci
Nie jedna panienka za wami poleci
Hej hej ulani! Malowane dzieci!
Niejedna panienka za wami poleci
W okieneczku stala chusteczka wiewala
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Ciemna glowka twej
dziewczyny chyli sie do snu
Moze wlasnie dzis
patrzy w nocna mgle
I modlitwa prosi Boga,
by zachowal cie
Deszcz, jesienny deszcz
bebni w helmów stal
Idziesz mlody zolnierzyku
gdzies w nieznana dal
Moze dobry Bóg da,
ze wrócisz znów
Bedziesz tulil ciemna
glówke milej swej do snu

Do Ojczyzny
Do Ojczyzny wracaja me marzenia
Do Ojczyzny chcialbym znowu pojsc
Chcialbym w cichym katku sobie marzyc
O Ojczyznie wolnej tylko snic
Tam w ogrodku w starej altanie
Gdzie mej lubej czule sciskal dlon
Ona byla bardzo zaplakana
Nie opuszczaj mnie kochanku moj
Juz minelo kilka lat rozstania
Juz minelo o duzo ciezkich dni
Moja luba o mnie zapomniala
O milosci nie mam juz co snic
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Druhno Druhno
Dzis nasza druzyna ustalila
Ze z chlopcami nie bedzie chodzila
I ze bedzie wierna swojej cnocie
Calusa nie damy holocie
Hej druhno druhno daj sie pocalowac
Druhno druhno czemu buzie chowasz
Druhno druhno przeciez nikt nie
Widzi nas
Wokolo jezioro i las
Zgrabne nozki pod ponczoszki mialy
Same oczka za nimi lataly
Choc spodniczka byla nieco kusa
Holocie nie damy calusa
Choc by ciagle za nimi gonili
Choc by modne dzinsy tez nosili
Choc by wlosy mieli na dzikusa
Holocie nie damy calusa
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Trynidad
Lubie slonce morza szum
Cygaro lubie i lubie rum
Lubie na gitarze grac
I takze lubie duzo spac
Ref:
Dlaczego caly swiat
Nie jest taki jak Trynidad?
Trynidad zakazany kat
A kto tu przyjedzie nie chce jechac stad
Kto ma pienieadze nie wie gdzie
Przed zlodziejami schowac je
Ze strachu nie spi cala noc
A ja biedaczek spie jak kloc
Z kobietami nuda ta
Ze jedna biala druga czarna trzecia ruda-ta
U nas te roznice marne sa
Bo wszystkie w nocy czarne sa
Siedze tu gitare mam
Ze sluchu gram i z nudow gram
Gram falyszywie spiewam zle
Nie chcecie nie sluchajcie mnie
Gdybym ja przyjaciela mial
Tobym mu taka rade dal
Tak dobrze bym poradzil mu
Przyjacielu moj wiesz co przyjezdzaj tu
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Szla dzieweczka

Dwom Tanczyc sie Zachcialo

Szla dzieweczka do laseczka,
Do zielonego, ha, ha
Do zielonego, ha, ha
Do zielonego.
Napotkala mysliweczka,
Bardzo swarnego ,ha, ha
Bardzo swarnego, ha, ha
Bardzo swarnego.
Do zielonego,

Dwóm tańczyć się zachciało, zachciało, zachciało,
Lecz im się nie udało fari, faru, fara.
Kłócili się ze sobą, ze sobą, ze sobą,
Ja nie chcę tańczyć z tobą fari, faru, fara.
Poszukam se innego, innego, innego
Do tańca zgrabniejszego fari, faru, fara.
Zatańczymy wesoło, wesoło, wesoło,
Niech się rozchmurzy czoło fari, faru, fara.

ref. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom?
Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ja?
Znalazlem ulice, znalazlem dom,
Znalazxlem dziewczyne co kocham ja.
Mysliweczku, kochaneczku,
Bardzo ci rada, ha, ha
Bardzo ci rada, ha, ha
Bardzo ci rada.
Dala bym ci chleba z maslem,
Alem go zjadla ,ha
Alem go zjadla, ha
Alem go zjadla. (ref.)
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Dyja
Na dworze noc ciemna
I wicher juz dmie
Cyganie przy ogniu
Juz zgromadzili sie
Dyja, dyja, dyja
Dyja, dyja, dyja
Dyja, dyja, dyja
Dyja, dyja, dyja
Dyja, dyja, da
Ta mloda cyganka
Tak dziwny urok ma
Ze usnac nie moge
Az do samego dnia
Ach te czarne oczy
Upoja moja moc
I smutek serce toczy
Przez cala dluga noc
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Dym Jalowca

Stare dzieje z harcerskiej drużyny,
Swemu dziecku, co dorastać zaczyna,
Radę jedną mu dasz..

Dym jalowca lzy wyciska
Noc sie coraz wyzej wznosi
Strumien srebrna fala blyska
Czyjs glos w lesnej ciszy prosi

Ref.:
Załóż mundur i przypnij lilijkę,
Czapkę na bakier włóż,
W szeregu stań wśród harcerzy,
I razem z nami w świat rusz.

Zeby byla taka noc, kiedy mysli mkna do
Boga
Zeby byly takie dni, ze sie przy nim ciagle jest
Zeby byl przy tobie ktos, kogo nie zniecheci droga
Abys plecak swoich win stroma sciezka umial niesc

Tuz pod szczytem sie zatrzymaj
Spójrz jak gwiazdy w dól spadaja
Spójrz jak droga kosodrzewina
Góry wraz z toba wolaja
Zeby...
Usiadz z nami przy ognisku
Plomien twarz ci zarumieni
Usiadziemy tutaj blisko
Wspólna mysla polaczeni

Szerokie Pole
Szerokie Pole spia chaty w dole
Gwiazdy migoca w wodzie sie zloca
Dzyn dzyn dzyn dzyn dzyn
Dzyn dzyn dzyn dzyn dzyn
Jak ten dzwon cudnie brzmi
Bo ten dzwon bo ten dzwon
Jego ton jego ton przypomina me sny x2
W lesie harcerze pala ognisko
A iskry lotne padaja z bliska
Tam brzoza biala wlosy rozwiala
A olchy blotne stoja samotne

Zeby...
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A choc go trapily wielce,
Kule gdy szedl do ataku,
Zolnierz smial sie bo w plecaku,
Mial w zapasie drugie serce
(ref.)

Szara lilijka

Dżdżownica
1. Idę se, patrzę se,
A tam glizda leży se.
Myślę se, zdepnę se,
A tu glizda mówi nie!
Ref. Nie, nie umieraj x3
Dżdżownico!

Gdy zakochasz się w szarej lilijce ad
I w świetlanym harcerskim krzyżu, Ea
Kiedy olśni Cię blask ogniska,
Radę jedną Ci dam:
Ref.:
Załóż mundur i przypnij lilijkę, ad
Czapkę na bakier włóż, GCE
W szeregu stań wśród harcerzy, ad
I razem z nami w świat rusz. Ea
Razem z nami będziesz wędrował,
Po Łysicy i Świętym Krzyżu,
Poznasz urok Gór Świętokrzyskich,
Które powiedzą Ci tak:
Ref.:
Załóż mundur i przypnij lilijkę,
Czapkę na bakier włóż,
W szeregu stań wśród harcerzy,
I razem z nami w świat rusz.
Gdy po latach będziesz wspominał,
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2. Dzik jest dziki, dzik jest zły,
Dzik ma bardzo ostre kły.
Kto spotyka w lesie dzika,
Ten na drzewo zaraz zmyka.
3. Proszę państwa, oto miś,
Miś jest bardzo grzeczny dziś,
Chętnie państwu łapę poda,
Nie chce podać, a to szkoda.
4. Mam trzy latka, trzy i pół,
Sięgam głową ponad stół,
Mam fartuszek z muchomorkiem,
Do przedszkola chodzę z workiem.
5. Poszła Ola do przedszkola,
Zapomniała parasola.
A parasol był zepsuty,
Połamane wszystkie druty.
6. Idzie lisek koło drogi,
Cichuteńko stawia nogi,
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Nic nikomu nie powiada,
Do sąsiada się zakrada.
7. Rudy ojciec, rudy dziadek,
Rudy ogon to mój spadek.
A ja jestem rudy lis,
Znikaj stąd bo będę gryzł.
8. Łysy ojciec, łysa matka,
Łysy sąsiad i sąsiadka.
A ja także łysy byłem,
I się z łysą ożeniłem.
9. Murzynek Bambo w Afryce mieszka,
Czarną ma skórę ten nasz koleżka.
Uczy się pilnie przez całe ranki,
Ze swej murzyńskiej pzytanki.
11.
Jak
Jak
Jak

Kupka jeża zawsze świeża,
nie świeża, to nie jeża,
nie jeża, to śmierdząca,
śmierdząca to zająca.

12. Małpy skaczą niedościgle,
Małpy robią małpie figle.
Niech pan spojrzy na pawiana,
Co za małpa proszę pana.

Kopernika
A Kopernik
W swoim dziele
Wstrzymal slonce
Ruszyl ziemie

Serce w Plecaku
Z mlodej piersi sie wyrwalo,
w wiekim bolu i rozterce,
I za wojskiem polecialo,
Zakochane czyjes serce.
Zolnierz droga maszerowal,
Nad serduszkiem sie uzalil,
Wiec je do plecaka schowal,
I pomaszerowal dalej
Ref: Te piosenke, te jedyna,
Spiewam dla ciebie dziewczyno,
Moze takze jest w roztwrce,
Zakochane twoje serce?
Moze potajemnie kochasz,
I po nocach tesknie szlochasz?
Te piosenke,te jedyna,
spiewam dla ciebie dziewczyno.
Poszedl zolnierz na wojenke,
Poprzez gory, lasy, pola.
I ze smiercia szedl pod reke,
Taka juz zolnierska dola.
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Satelita
Szesnastego
Pazdziernika
Zdechla lajka
Ze sputnika
Ref:
Oj satelita, satelita nasz
Po orbicie krazy, blada jego twarz
Oj joj oj joj
Oj satelita, satelita nasz
Po orbicie krazy, blada jego twarz.
Cieszy cieszy
Sie Nikita
Ze juz trzeci
Satelita
Ameryka
Nie proznuje
Na ksiezycu
Wciaz laduje
Polska wszystkich
Wyprzedzila
Twardowskiego
Wystrzelila
A Twardowski
Chlop morowy
Zajal ksiezyc
Do polowy
Gdzie by Rosja
Ameryka
Byla dzis bez
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Dzis do ciebie przyjsc nie moge
Dzis do ciebie przyjsc nie moge,
zaraz ide w nocy mrok
Nie wygladaj za mna oknem,
w mgle utonie prózno wzrok
Po cóz ci kochanie wiedziec,
ze do lasu ide spac
Dluzej tu nie moge siedziec,
na mnie czeka lesna brac
Ksiezyc zaszedl gdzies za lasem,
we wsi gdzies szczekaja psy
A nie pomysl sobie czasem,
ze do innej spieszno mi
Kiedy wróce znów do ciebie,
moze w dzien, a moze w noc
Dobrze bedzie nam jak w niebie,
pocalunków dasz mi moc
Gdy nie wróce, niechaj wiosna
role moja sieje brat
Kosci moje mchem porosna
i uzyznia ziemi szmat
W pole wyjdz pewnego ranka,
na snop zyta dlonie zlóz
I ucaluj jak kochanka,
ja zyc bede w klosach zbóz

31

Z ponad morz
Plosza cien zbudz sie juz
Bog jest tuz Bog jest tuz

El Bajo:
Nad Brazilia zapada juz zmrok
Slonce zgaslo i ksiezyc juz lsni
A pampasy wciaz nuca swa piesn
El bajo, el bajo, el bajo
Ref:
El papa solo, el bajo
Niesie wiatr poprzez kawowe pola
Du du du solo el bajo
W nocnym rytmie te dwa slowa
Brzmia el bajo
Niebo cale jasnieje od gwiazd
i ksiezyca czerwone sni blask
Chlopcow chor spiewa piosenke swa
El bajo, el bajo, el bajo

Gdy szedlem raz od Warty
Gdy szedlem raz od Warty
Sam jeden w ciemna noc
Stal o swa bron oparty
Wielkopolski harcerz nasz
Ty mlody skaucie powiedz nam
Co ty tu robisz w ciemna noc?
Ja stoje dla Ojczyzny mej
Ojczyzno moja, zyj!
Co robisz tu sam jeden,
Sam jeden w ciemna noc?
Na niebie gwiazdy swieca
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Pytali sie nas
Pytali sie nas daleko na swiecie
Za co wy sie tak Polacy bijecie
Za wiatr, od Tatr
Za kazda krople z naszych rzek
Za cien od drzew
I za Baltyku chlodny wiew
Ref:
I za piosenke co w lesie
Echo za nami poniesie
Bis
Pytali sie nas daleko na swiecie
Za co wy sie tak Polacy bijecie
Za lsnienie dwiazd
Za wolnosc naszych wlasznych drog
Za spokoj gniazd
I kazdej chaty niski prog
Ref;
Pytali sie nas daleko na swiecie
Za co wy sie tak Polacy bijecie
Za blekit nieb
Za ojcow naszych stopy slad]Za wlaszny chleb
I za ten nowy lepszy swiat
Ref;

69

Polskie Kwiaty
Spiewa ci obcy wiatr
Zachwyca wielki swiat a serce teskni
Bo gdzies daleko stad
Zostal rodzinny dom tam jest najpiekniej
Tam wlasnie teraz rozkwitly kwiaty
Stokrotki fiolki kaczence i maki
Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosly
Ojczyste kwiaty w ich zapachu
urodzie jest Polska
Zeby tak jeszcze raz
Ujrzec ojczysty las pola i laki
I do matczynych rak
Zaniesc z zielonych lak rozkwitle paki
Bo najpiekniejsze sa polskie kwiaty
Stokrotki.....
Spiewa ci obcy wiatr
Tulaczy los cie gna hen gdzies po swiecie
Zabierz ze soba w swiat
Zabierz z rodzinnych stron maly bukiecik
Wez z ta piosenka bukiecik kwaitow
Stokrotek fiolkow kaczencow i makow
Pod polskim niebem.....

Powitanie Dnia
Wstaje dzien blaski zorz
Z ponad gor z ponad pol
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Promienista jest ich moc
Rozmyslam o rodzinie mej
I o mej lubej kochanej
Ja stoje dla Ojczyzny mej
Ojczyzno moja, zyj!

Goralskie Tango
Zaszumialy wichry haine
Niosac w dal melodie swa
A smireki z jodelkami
Swojskie tango rzna
Szary las usmiecha sie
Piosnke w gore sle
Bo gorale na skrzypeczkach
Graja tango swe
Goralskie tango gdy zagraja
Melodie rzewne plyna w dal
Dokola wszyscy je spiewaja
Echem rozlega sie wsrod hal
Hej za gorami za lasami
Gorale tancza z goralkami
Goralskie tango gdy zagraja
Melodie rzewne plyna w dal
Gdy zaszumia ciemne bory
I potoki gorskie w nich
Zawtoruja im gorale
Na skrzypeczkach swych
Milkna lasy piesn sie rwie
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Cisza wkrada sie
Bo gorale na skrzypeczkach
Graje tango swe

Goralu czy ci nie zal
Goralu, czy ci nie zal,
Odchodzic od stron ojczystych,
Swierkowych lasow i hal,
I tych potokow srebrzystych.
ref:
Goralu, czy ci nie zal?
Goralu, wracaj do hal!
Goral na gory spoziera,
I lzy rekawem ociera,
I gory porzucic trzeba,
Dla chleba, panie, dla chleba.(ref.)
Goralu, wroc sie do hal!
W chatach zostali ojcowie.
Gdy pojdziesz od nich hen w dal,
Coz z nimi bedzie? Ach kto wie? (ref.)
A goral jak dziecko placze,
Moze juz ich nie zobacze?
I ojcow porzucic trzeba,
Dla chleba, panie, dla chleba. (ref.)

Te a orah e
Tuhi atu taku reta
Tuki atu tahu ringi
Kia kie i wuhu
Ranu anu ana e
Jak spokojne sa te wody
Piekne rzeki Whijapu
One wiedza ze gdy wrocisz
Beda tulic cie do snu

Pod zaglami Zawiszy
Pod zaglami Zawiszy
Zycie plynie jak w bajce,
Czy to w sztormie, czy w ciszy,
Czy w noc ciemna, dzien jasny,
Kiedy grot ma dwa refy,
Fala poklad zalewa,
To zaloga Zawiszy
Czuje wtedy, ze plywa.
Wiec poplynmy raz jeszcze
W te dal sina, bez konca,
Aby uzyc swobody,
Wiatru, morza i slonca.
Biale zagle na masztach,
To jest widok mocarny,
W sercu radosc i sila,
To Zawisza nasz Czarny.

Goralu, nie odchodz, nie,
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Serca bija zgodny ton
Kazda twarz sie uniesieniem ploni
Kazdy laske krzepko dzierzy w dloni
A z mlodzienczej sie piersi wyrywa
Piesn potezna, piesn jak dzwon

Po calej Polsce
Po calej Polsce o tej godzinie
Pala sie watry i sypia skry
Z tysiaca piersi jedna piesn plynie
Harcerskie mysli, harcerskie sny
Mienia sie zlotem krwawe plomienie
Piesn z nimi plynie, hen w nieba próg
Pala sie serca, snuja marzenia
I blogoslawi harcerstwu Bóg

Po Kare Kare Ana
Po kare kare ana
Nga whija whija apu
White apu kore hine
Mari ano ana e
E hine e
Maki majra
Kamate a wui
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Na wzgorku u Matki Boskiej,
Tam matka twa placze cie,
Uschnie z tesknoty i troski. (ref.)
On zwiesil glowe i wzdycha,
Oj dolaz moja- rzekl z cicha.
I matke porzucic trzeba,
Dla chleba, panie dla chleba. (ref.)
I poszedl, z grabiami, z kosa,
W gundzie starganej szedl boso.
I poszedl z gor swoich w dal.
Goralu, zal mi cie, zal. (ref.)

HEJ SOKOLY (UKRAINA/ZAL)
Hej tam, gdzies znad Czarnej Wody
Siada na kon Kozak mlody
Czule zegna sie z dziewczyna
Jeszcze czulej z Ukraina
Hej, hej, hej sokoly
Omijajcie gory, lasy, pola, doly
Dzwon dzwon dzwon dzwoneczku
Moj stepowy skowroneczku
Moj stepowy dzwon dzwon dzwon
Pieknych dziewczat jest niemalo
Lecz najwiecej w Ukrainie
Tam me serce pozostalo
Przy kochanej mej dziewczynie
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Ona jedna tam zostala
Przepioreczka moja mala
A ja tutaj w obcej stronie
Dniem i noca tesknie do niej
Zal, zal za dziewczyna
Za zielona Ukraina
Zal, zal, serce placze
Juz cie nigdy nie zobacze
Wina, wina, wina dajcie
A jak umre pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie

Ref.: Lala la......
Ulepiłem sobie pieska
Mięciutkiego z czarnym pyszczkiem
I pistolet i karabin
i Tereskę i siostrzyczkę
Namęczyłem się ogromnie
Stłukłem łokieć, stłukłem szklankę
Mamo, tato chodźcie do mnie
Mam ja dla was niespodziankę
Ref.: Lala la......

Hej tam pod lasem

Czemu na mnie tak patrzycie
I zdziwione macie miny
Czyście nigdy nie widzieli
Niewidzialnej plasteliny.

Hej tam pod lasem cos blyszczy z dala,
Banda Cyganow ogien rozpala.

Plonie ognisko

ref:
Bum
Bum
Bum
Bum

Plonie ognisko i szumia knieje
Druzynowy jest wsród nas
Opowiada starodawne dzieje
Bohaterski wskrzesza czas
O rycerstwie spod kresowych stanic
O obroncach naszych polskich granic
A ponad nami wiatr szumny wieje
I debowy huczy las
Juz do odwrotu glos trabki wzywa
Alarmuje ze wszech stron
Wstaje wiara w ordynku szczesliwa

stradi radi, bum stradi radi,
stradi, radi, uha, ha!
stradi radi, bum stradi radi,
stradi, radi, bum!

Ogniska pala, strawe gotuja,
Jedni spiewaja, drudzy tancuja.(ref)
Hej, wy, Cyganie, skad wy idziecie?
My rozproszeni po calym swiecie. (ref.)
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Oj da, ...
A gdyby się jeszcze opierał, psiajucha,
To każdy bagnetem trafi mu do brzucha.
Oj da, ...
Kiedy wybijemy po drodze Moskali,
Ładne warszawianki będziem całowali.
Oj da, ...
A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie
To Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie
Oj da, ...
A więc piersi naprzód podniesiona głowa
Bośmy przecież Pierwsza Kompania Kadrowa
Oj da, ...

Plastelina
Zbudowałem sobie domek
Z niewidzialnej plasteliny
Dwa okienka, dwa kominy
Z niewidzialnej plasteliny
A w okienku kwiatki - bratki
Z niewidzialnej plasteliny
A dla taty krawat w kratki
Z niewidzialnej plasteliny
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Cygan bez roli, cygan bez chaty
Cygan szczesliwy, choc nie bogaty(ref.)
Cygan nie sieje, Cygan nie orze,
Gdzie Cygan spojrzy, tam jego zboze.(ref)
A Cygan maly wytrzeszcza galy,
Czy sie kartowfle dogotowaly. (ref.)

Hej w góry
Zagrajcie nam, moze sie cofnie czas
Do tamtych dni z naszych marzen
Do dni spedzonych posród sennych skal
Zagrajcie mi, a nie zapomne
Hej, w góry, w góry, w góry, póki tam wstaje
blady swit
Jeszcze tak nieporadnie chce ominac szczyt
Hej, mily panie, czekaj, wkrótce my tez bedziemy
tam
Nie bedziesz musial schodzic z poloniny sam
Pamietam dzien, gdy bylismy w górach
Ogniska blask polaczyl nas
Wspomnienie me twarde jak skala jest
Zagrajcie mi, a nie zapomne
Bywaly dni, ze slonca zloty blask
W zawody szedl z sennym brzaskiem
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To dziwne wiec, ze dzisiaj skoro swit
I wiatr, i deszcz razem tancza
Dziewczyno ma, przeciez ja kocham cie
I chcialbym byc razem z toba
Wspomnienie me twarde jak skala jest
Zagrajcie mi, a nie zapomne

HEJ, BYSTRA WODA
Hej, bystra woda, bystra wodzicka,
Pytalo dziewce o Janicka.
Hej lesie ciemny, wirsku zielony,
Kaj moj Janicek umilony?
Hej,
Hej,
Hej,
Hej,

powiadali, hej, powiadali,
ze Janicka porobali.
porubaly go Orawiany,
za owiecki, za barany.

A godola ci jo, mily Janicku,
Nie chodz po orawskim chodnicku!
Bo cie te orwaskie juhasy
Dlugie juz han cekali casy
Hej, dziwce slocha, hej dziwce place
Hej, juz Janicka nie obace
Gdzie orawskiego zamecku sciany
lezy Janicek porubany

My, Pierwsza Brygada...
Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć to móc,
Leliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!
My, Pierwsza Brygada...

Pierwsza Kadrowa
Raduje się serce, raduje się dusza
Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza
Oj da, oj da dana, wojenko kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!
I ruszył Piłsudski z wojskiem na Warszawę
Sprawił Moskalowi weselisko krwawe
Oj da, ...
Chociaż do Warszawy mamy długą drogę
Przecież jednak dojdziem, byle by iść w nogę
Oj da, ...
Chociaż w butach dziury, na mundurach łaty
To Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty
Oj da, ...
Gdy Moskal, psia wiara, drogę nam zastšpi,
Kulek z Manlichera nikt mu nie poskšpi.
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Bo za naszą Polskę idą w bój!

Hej, chlopcy, bagnet na bron!

2. Bo idą, a w słońcu kołysze się stal,
Dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota!
Refren:

Hej, chlopcy, bagnet na bron!
Dluga droga, daleka przed nami
Mocne serca, a w reku karabin
Granaty w dloniach i bagnet na broni
Jasny swit sie roztoczy, wiatr powieje nam w oczy
I odetchnac da plucom i rozgorzec da krwi
I piosenke, jak tecze nad nami roztoczy
W równym rytmie marsza - raz, dwa, trzy...
Hej, chlopcy, bagnet na bron!
Dluga droga, daleka przed nami
Mocne serca a w reku karabin
Granaty w dloniach i bagnet na broni
Ciemna noc sie nad nami roziskrzyla gwiazdami
Dlugie wstegi drug w pyle, dlugie noce i dni
Nowa Polska, zwycieska jest w nas i przed nami
W równym rytmie marsza - raz, dwa, trzy...
Hej, chlopcy, bagnet na bron!
Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze czy dzis
Przyjdzie rozkaz, ze juz, ze juz trzeba nam isc...
Granaty w dloniach i bagnet na broni!

3. Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
A śmierć im pod stopy się miota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.
Refren

Pierwsza Brygada
Legiony
Legiony
Legiony
Legiony

to
to
to
to

żołnierska nuta,
ofiarny stos,
rycerska buta,
straceńców los.

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy nasz życia los,
Na stos, na stos.
O, ile męk, ile cierpienia,
O, ile krwi, wylanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił wędrówki kres.
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Hej, Hej Ulani
Ulani ulani
Malowane dzieci
Niejedna panienka
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Za wami poleci
Hej, hej ulani
Malowane dzieci
Niejedna panienka
Za wami poleci
Jedzie ulan jedzie
Szabla pobrzekuje
Uciekaj dziewczyno
Bo cie pocaluje
Bo u nas ulanow
To taka ochota
Lepszy was ulanski
Niz cala piechota
Niejedna panienka
I niejedna wdowa
Zobaczy ulana
Kochac by gotowa
Nie ma takiej wioski
Nie ma takiej chatki
Gdzie by nie kochaly
Ulana mezatki
Babcia umierala
Jeszcze sie pytala
Czy na tamtym swiecie
Ulani bedziecie

Panie Janie
Panie Janie Panie Janie
Rano wstan rano wstan
Wszystkie dzwony bija
Wszystkie dzwony bija
Bim bam bom bim bam bom
Are you sleeping are you sleeping
Brother John Brother John
Morning bells are ringing
Morning bells are ringing
Bim bam bom bim bam bom
Frere Jaques Frere Jaques
Dormez-vous dormez vous
Sonnet la matinee
Sonnet la matinee
Bim bam bom bim bam bom

Piechota

Hej, przyjaciele

1. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.

Tam, dokad chcialem, juz nie dojde, szkoda
zdzierac nóg
Juz wedrówki naszej wspólnej nadchodzi kres

Refren:
Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewce salutują,

40

61

Palacyk Michla

Wy pójdziecie inna droga, zostawicie mnie
Odejdziecie, sam zostane na rozstaju dróg

Palacyk Michla, Zytnia, Wola
Bronia sie chlopcy od,,Parasola''
Choc na,,tygrysy'' maja visy
To warszawiaki fajne chlopaki sa
Czuwaj wiaro i wytezaj sluch
Prez swój mlody duch, pracujac za dwóch
Czuwaj wiaro i wytezaj sluch
Prez swój mlody duch jak stal
Kazdy chlopaczek chce byc ranny
Sanitariuszki - morowe panny
I gdy cie kula trafi jak
Poprosisz panne - da ci buziaka w nos
Z tylu za linia dekowniki
Intendentura, rózne umrzyki
Gotuja zupe, czarna kawe
I tym sposobem walcza za sprawe - hej!
Za to dowództwo jest morowe
Bo w pierwszej lini nadstawia glowe
A najmorowszy z przelozonych
To jest nasz ,,Miecio'' w kólko golony - hej!
Wiara sie bije, wiara spiewa
Szkopy sie zloszcza, krew ich zalewa
Róznych sposobów sie imaja
Co chila ,,szafe'' nam posuwaja - hej!
Lecz na nic szafa i granaty
a kazdym razem dostaja baty
I co dzien sie przybliza chwila

Hej, przyjaciele, zostancie ze mna
Przeciez wszystko to, co mialem oddalem wam
Hej, przyjaciele, choc chwile jedna
Znowu zycie mi nie wyszlo, znowu bede sam
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Znów spóznilem sie na pociag i odjechal juz
Tylko jego mglisty koniec zamajaczyl mi
Stoje smutny na peronie z ta walizka jedna
Tak jak czlowiek, który zgubil od domu swego
klucz
Hej ...
Tam, dokad chcialem juz nie dojde, szkoda
zdzierac nóg
Juz wedrówki naszej wspólnej nadchodzi kres
Wy pójdziecie inna droga, zostawicie mnie
Zamazanych drogowskazów nie odczytam juz
Hej ...

I To I Owo:
A gdy rozkoszy, raz uczyc chcialem,
Na oboz letni, ja pojechalem,
Bo na obozie, milo i zdrowo,
Zobaczyc mozna i to i owo.
Ref:

41

I to i owo,
I tu i tam i tu i tam,
Daje wam slowo,
Przyjemnosc nam. x2
A gdy na oboz, ja przyjechalem,
Dziurawy namiot, zaraz dostalem,
Woda sie lala, dziura metrowa,
I mi zalala, i to i owo.
A gdy na oboz, ja przyjechalem,
Wielu harcerzy, zaraz poznalem,
Bo z harcerzami, zawsze morowo,
Przedyskutujesz i to i owo.
Po nocnej warcie, pozal sie Boze,
Padlem jak klodo, na moje loze,
Lozko trzasnelo, spadlem na glowe,
I stuklem sobie, i to i owo.
Gdy do Londynu, wreszcie wrocilem,
Swoje manatki, w kociol wrzucilem,
Mama do wanny, wsadzila z glowa,
I szorowala, i to i owo.
Gdy wyszlem z wanny, czysty, pachnacy,
Padlem na loze swe, bolejacy
Choc na obozie, bylo morowo,
Ale mnie boli, i to i owo.

Ida skauci
Ida skauci lez dolina
Nocka glucha, nocka sina. Raz, dwa,trzy!
Hej druhowie gdzie idziecie
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Czy pamietasz druhno,
jak przy ognisku
W ciemnym lesie, na polanie
Spotkalismy sie.
Las nam szumial rzewnie, bylas tak blisko.
Serca nasze z zarem iskier
Polaczyly sie. (ref)

Ogniska juz dogasa blask
Ogniska juz dogasa blask
Braterski splecmy krag
W wieczornej ciszy w swietle gwiazd
Ostatni uscisk rak
Kto raz przyjazni poznal moc
Nie bedzie trwonil slów
Przy innym ogniu w inna noc
Do zobaczenia juz
Nie zgasnie tej przyjazni zar
Co polaczyla nas
Nie pozwolimy by ja starl
Nieublagany czas
Przed nami jasnych sciezek moc
Za nami tyle dróg
Przy innym ogniu w inna noc
Do zobaczenia juz

59

O mój rozmarynie
O mój rozmarynie, rozwijaj sie
O mój rozmarynie, rozwijaj sie
Pójde do dziewczyny, pójde do jedynej zapytam
sie
A jak mi odpowie - nie kocham cie
Ulani werbuja, strzelcy maszeruja, zaciagne sie
Dadza mi konika cisawego
I ostra szabelke, i ostra szabelke do boku mego
Powioda z okopów na bagnety
Bagnet mnie ukluje, smierc mnie pocaluje, ale nie
ty!

Obozowe Tango
Obozowe tango spiewam dla ciebie,
Wiatr je niesie, las kolysze
Do snu dziewcze me.
Spij, moja kochana i na mnie czekaj,
Moze, gdy sie obóz skonczy,
Znów spotkamy sie.
Ref: I choc nas dzieli
Moze tysiace wiosek i mil,
Nie zapominaj
Razem spedzonych chwil.
Te lesna serenade
Spiewam dla ciebie,
Obozowe tango, które
nam wspomnienia sle.
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Czego szukacie po swiecie. Raz, dwa, trzy!
My idziemy w zórz switanie
Tam gdzie Polska zmartwychwstanie. Raz, dwa
trzy!
Poprzez burze i zawieje
Lepsza przyszlosc Polsce dnieje. Raz, dwa, trzy!
Sila nasza w sercach bedzie
Z nia zwyciezym wroga wszedzie. Raz, dwa, trzy!
Ramie w ramie druhu mily
W pelni mocy, w pelni sily. Raz, dwa, trzy!
W zboznej pracy, w ducha trudzie
Rzucim swiatu wiesc o cudzie. Raz, dwa, trzy!
Zabrzmi nasza piesn radosci
O zlocistym dniu wolnosci. Raz, dwa, trzy!

Idzie dysc
Idzie dysc, idzie dysc, idzie sikawica
Idzie dysc, idzie dysc, idzie sikawica
Uleje usiece, uleje usiece
Uleje usiece Janickowe lica
Nie lij dyscu nie lij
Bo cie tu nie trzeba
Obyndz góry lasy, obyndz lasy góry
Obyndz góry lasy, zawróc sie do nieba
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Idzie Noc

O Marianno

Idzie noc slonce juz
Zeszlo z gor zeszlo z pol
Zeszlo z morz
W cichym snie spocznij juz
Bog jest tuz Bog jest tuz
Day is gone gone the sun
From the lake from the hills
From the sky
All is well safely rest
God is nigh
C'est la nuit tout se tait
Sur la plaine
Les collines et les bois
C'est la paix tout est bien
Et Dieu vient

Wczoraj obiecalas mi napewno
Ze zostaniesz ma krolewna
Na caly zycia znoj
Ale nie zastalem ciebie w domu
Bos uciekla pokryjomu
Z innym na rendez-vous
O Marianno
Gdybys byla zakochana
Nie spalas bys w te noc
Te jedna noc
Potem gdys mi cicho przyrzekala
Cala drzaca i niesmiala
Ze znow przyjedziesz tu
Ale nie przyszlem do ciebie rano
By cie zbudzic Marianno
Z twego slodkiego snu
O Marianno
Moja piekna Marianno
Gdy bym cie ujrzec mogl
Choc jeden raz

Jagodki
Jestesmy jagodki, czarne jagodki,
Mieszkamy w lesie zielonym,
Oczka mamy czarne, buzki granatowe,
A spodenki nasze, sa seledynowe
A kidey dzien nadchodzi, dzien nadchodzi
Idziemy na jagody, na jagody,
A nasze male serca, male serc
Bija nam radosnie, Bum tarata bum.
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Ref:
Ojciec syna wylal pasem,
wylal pasem, wylal pasem,
A syn ojca w leb odcasem, leb odcasem bec.
Dyli, dyli, bum cyk cyk cyk...bec
Same dzwony tam dzwonily, Oj
Gdy dziad ciagnal z calej sily, Oj
Same drzwi sie otwieraly, Oj
Gdy je cztery baby pchaly, Oj oj oj oj
Stal sie cud pewnego razu, Oj
Dziad przemowil do obrazu, Oj
A ten obraz ani slowa, Oj
Taka byla ich rozmowa, Oj oj oj oj
Dziwne rzeczy tam sie dzialy, Oj
Nietoperze tam lataly, Oj
Lampa sama sie palila, Oj
Tylko gdy w niej nafta byla, Oj oj oj oj
Od Krakowa do Berlina, Oj
Diabel gonil zepelina, Oj
A w tym pedzie pekla lina, Oj
Diabla wzieli zepelina, Oj oj oj oj
Pan zakrystian z organista, Oj
Grali w karty za zakrystia, Oj
Jedli kluski z jednej miski, Oj
Poparzyli sobie pyski, Oj oj oj oj
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Lubimy wycieczki, dlugie wycieczki,
Chodzic po lesie zielonym,
Oczka mamy czarne, buzki granatowe,
A spodenki nasze, sa seledynowe
Pojdziem na jagodki, wysmarujemy brodki,
Do kosza polowe, a reszte na glowe,
Reszte sobie zjemy, sie wysmarujemy,
I bedziemy tacy jak murzyni czarni

Jak długo na Wawelu
1. Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w sercach naszych
Ojczysta miłość tkwi,
Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.
2. Jak długo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon,
Tak długo nasza Wisła
Do Gdańska płynie wciąż
Zwycięży Orzeł Biały
Zwycięży polski lud,
Wiwat niech żyje Kraków
Nasz podwawelski gród!
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2a. Jak długo na Wawelu
Zygmunta bile dzwon,
Tak długo w sercach naszych
Brzmi jego dźwięczny ton
Stać będzie...
2b. Jak długo na Wawelu
Brzmi zygmuntowski dzwon,
Jak długo z gór karpackich
Rozbrzmiewa polski ton
Stać będzie...
3. Jak długo Wisła wody
Na Bałtyk będzie słać,
Jak długo polskie grody
Nad Wisłą będą stać,
Stać będzie...

A ty snisz teczowe sny
Wsród zygzaków zlocistych promieni
Co tak jasno dzis zloca twa twarz
Snuja ci sie twe twórcze marzenia
Komendancie, ty wodzu nasz
Nikt ci nie dal zlocistych odznaczen
Taki szary strzelecki masz strój
Lecz bez odznak, bez szlif i bez znaczen
Tys nam wodzem na zycia znój
Beda kiedys te iskry zaklete
Co tak jasno dzis zloca twa twarz
Opowiadac o tobie legende
Komendancie, ty wodzu nasz

Nie Chce Cie Znac

3a. 0, wznieś się Orle Biały
0, Boże spraw ten cud:
Zwycięstwo polskiej sławy
Ogląda polski lud
Stać będzie...
4. Jak długo nasza wiara
Rozgrzewa polską krew
Tak długo Polska cała,
Bo Polak to jak lew
Stać będzie...
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Nie chce cie nie chce cie
Nie chce cie znac
Chodz do mnie chodz do mnie
Raczke mi daj
Prawa mi daj lewa mi daj
I juz sie na mnie nie gniewaj

Nie Daleko Od Krakowa:
Nie daleko od Krakowa, Oj
Stoi gora Czestochowa, Oj
Przy niej kosciol murowany, Oj
Z wielkich cudow bardzo znany, Oj oj oj oj
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MY CYGANIE

Jak dobrze nam

My Cyganie co pedzimy z wiatrem
My Cyganie znamy caly swiat.
My Cyganie wszystkim gramy
A spiewamy sobie tak:
Ory, ory szabadabada amore
Hej amore szabadabada
O muriaty, o szagriaty
Hejda trojka na mienia. | 2x
Kiedy tancze, niebo tanczy ze mna.
Kiedy gwizdze, gwizdze ze mna wiatr.
Zamkne oczy, liscie wiedna.
Kiedy milkne, milczy swiat.
Ory, ory...
Gdy spiewamy, slucha cala ziemia.
Gdy spiewamy, slucha kazdy rad.
Niechaj kazdy z nami spiewa.
Niech rozbrzmiewa piosnka ta.
Bedzie prosciej, bedzie jasniej
Cala radosc damy wam.
Bedzie prosciej, bedzie jasniej
Gdy zaspiewa kazdy z was.

Na polanie dogasa ognisko

Jak dobrze nam zdobywac góry
I mloda piersia chlonac wiatr
Preznymi stopy deptac chmury
I palce ranic ostrzem Tatr
Miec w uszach szum, strumieni spiew
A w zylach roztetniona krew
Hejze hej, hejze ha
Zyjmy wiec póki czas
Bo kto wie, bo kto wie
Kiedy znowu ujze was
Jak dobrze nam gleboka noca
Wedrowac jasna wstega szos
Patrzec, jak gwiazdy niebo zloca
I czekac co przyniesie los
Miec w uszach...
Jak dobrze nam, po wielkich szczytach
W doliny, w progi wracac swe
Przyjaciól jasne twarze witac
O mloda duszo ruszaj sie
Miec w uszach...

Na polanie dogasa ognisko
Cisza w kolo, srebrzyste mra skry
Gwiazdy gasna, poranek juz blisko
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Jak To Milo

Bracia Galicjanie,
Gdy uderzym wszyscy razem,
Polska zmartwychwstanie.(ref.)

Jak to milo w wieczor bywa
Kiedy dzwonek do snu wzywa
Bim Bam Bim Bam

A gdy nieprzyjaciol naszych,
Dume poskromimy,
Jesli w zgodzie zyc bedziemy,
Nigdy nie zginiemy. (ref.)

Juz rozpalilo sie ognisko
Juz rozpalilo sie ognisko
Dajac nam dobrej wrózby znak
Siedlismy wszyscy przy nim blisko
Bo w calej Polsce siedza tak
Siedza harcerze przy plomieniach
Cieply blask ognia skupia ich
Wszystko co zle, to szuka cienia
Do swiatla dobro garnie sie
Mówiles druhu komendancie
Ze zaufanie do nas masz
Ze wierzysz w nasze szczere checi
Wszak ty harcerskie serca znasz
Warunki tylko warunkami
Wszak my od dawna wiemy to
Ze my jestesmy harcerzami
I zwyciezamy wszelkie zlo
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Morze, nasze morze
Chociaz kazdy z nas jest mlody
Lecz go starym wilkiem zwa
My straznicy polskiej wody
Marynarze polscy sa
Morze, nasze morze
Wiernie ciebie bedziem strzec
Mamy rozkaz cie utrzymac
Albo na dnie twoim lec
Albo na dnie z honorem lec
Zadna sila, zadna burza
Nie odbierze Gdanska nam
Nasza flota, choc nieduza
Wiernie strzeze portu bram
Morze, nasze morze...
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Mama ciao mama ciao mama ciao ciao ciao
Dam Ojczyznie ogromny bukiet
A w nim serce swoje dam (2)

Marsz Polonia
Juz was zegnam niskie strzechy,
Ojcow naszych chatki.
Juz was zegnam bez powrotu,
Ojcowie i matki.
ref: Marsz, marsz Polonia,
Marsz dzielny Narodzie!
Odpoczniemy po swej pracy,
W ojczystej zagrodzie.
Juz was zegnam, bracia, siostry,
Krewni, przyjaciele,
Poki w reku miecz jest ostry,
Nie zginie nas wiele.(ref)
Przejdziem wisle, przejdziem warte,
Bedziem Polakami.
Dal nam przyklad Wodz Kosciuszko,
Jak zwyciezac mamy (ref.)
Wiosna zabrzmi trabka nasza,
Pocwaluja konie,
Slawa polskiego palasza
Zabrzmi cale blonie.(ref.)

Kaszubskie Noce
Kaszubskie noce nad nami sniace
Harcerski krag ogniska blask
Gdy sie tu znajdziesz wtedy zrozumiesz
Ze wszystko to laczy nas
Ref:
To szumi las kolysze drzewa
Fala jeziora brzegi zalewa
Tu maly Giewont czolo pochyla
A my siedzimy harcerska brac
I choc Ojczyzna jest tak daleko
Lecz nasze mysli wciaz do niej mkna
Tam tez wsrod nacy pplona ogniska
Harcerskie piosnki unosi wiatr
A gdy druzyna znowu jest razem
Plonie ognisko gitara gra
Znow wspominamy pierwsze wyprawy
Trudy radosci wspanialy czas
Czy ty pamietasz pierwsze ognisko
Pierwsze spojzenie cudowna noc
Gwiazdy na niebie bylas tak blisko
Mowilas wtedy kocham cie

Laczmy ramie do ramienia,
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Krajka
Choralem dzwonków dzien rozkwita
Jeszcze od rosy rzesy mokre
We mgle turkoce pierwsza bryka
Slonce wyrusza na wlóczege
Droga pylista, droga polna
Jak kolorowa panny krajka
Slonce sie wznosi nad stodole
Bedzie tanczyc walca
A ja mam swoja gitare
Spodnie wytarte i buty szare
Wiatry niosa mnie (po polach)
Zmokniete swierszcze stroja skrzypce
Zuraw sie wsparl o cembrowine
Wiele nanosi wody jeszcze
Wielu sie ludzi z niej napije
Droga pylista, droga polna
Jak kolorowa panny krajka
Slonce sie wznosi nad stodole
Bedzie tanczyc walca

Lato lato
Juz za pare dni, za dni pare
wezmiesz plecak swoj i gitare,
pozegnania kilka slow,
Pitagoras badzcie zdrow,
Do widzenia wam: canto, cantare
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Lato, lato, lato czeka
razem z latem czeka rzeka,
razem z rzeka czeka las,
a tam ciagle nie ma nas.
Lato, lato nie placz czasem,
czekaj z rzeka, czekaj z lasem,
w lesie schowaj dla nas chlodny cien,
przyjedziemy lada dzien.
Lato, lato mieszka w drzewach,
lato, lato w ptakach spiewa,
sloncu kaze odkryc twarz,
lato, lato jak sie masz.
Lato lato, dam ci roze,
lato, lato, zostan dluzej,
zamiast sie po krajach wloczyc stu,
lato, lato zostan tu.

Mama Ciao
Obudzilem sie wczesnym rankiem
Mama ciao mama ciao mama ciao ciao ciao
Obudzilem sie wczesnym rankiem
A tu oboz a tu las (2)
Ide w gore hej wyzej wyzej
Mama ciao mama ciao mama ciao ciao ciao
Ide w gore hej wyzej wyzej
Ile kwiatow kwitnie tam (2)
Dam Ojczyznie ogromny bukiet
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