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Witaj, majowa jutrzenko
świeć naszej polskiej krainie
uczcimy ciebie piosenką
która w całej Polsce słynie.

Witaj Maj, Trzeci Maj,
dla Polaków błogi raj!

Nierząd braci naszych cisnął,
gnuśność w ręku króla spała,
a wtem Trzeci Maj zabłysnął
i nasza Polska powstała.

Wiwat, Maj, piękny Maj,
wiwat wielki Kołłątaj!

Tam w łazienkach jest ruina,
w której Polak pamięć chował,
tam za czasów Konstantyna
szpieg na nasze łzy czatował.

I gdy nadszedł Trzeci Maj,
kajdanami brzęczał kraj.

W piersiach rozpacz uwięziona
w listopadzie wstrząsła serce,
wstaje Polska z grobu łona,
pierzchają dumni morderce.

Błysnął znowu Trzeci Maj
i już wolny błogi kraj.

1. Witaj Maj, Trzeci Maj
Jeszcze jeden mazur dzisiaj, 
choć poranek świta. 
Czy pozwoli panna Krysia? 
młody ułan pyta. 

I tak długo błaga. prosi, 
boc to w polskiej ziemi. 
W pierwsza parę ją unosi, 
a sto par za nimi, 

W pierwsza parę ją unosi, 
a sto par za nimi. 

On jej czule szepcze w uszko, 
ostrogami dzwoni, 
w pannie tłucze się serduszko 
i liczko się płoni. 

Cyt serduszko, nie płoń liczka, 
bo ułan niestały, 
o pół mili wre potyczka, 
słychać pierwsze strały. 

O pół mili wre potyczka, 
słychać pierwsze strzały. 

Słychać strzały, glos pobudki, 
dalej na koń, hura! 
Lube dziewczę, porzuć smutki, 
zatańczym mazura. 

Jeszcze jeden krąg dokoła, 
jeden uścisk bratni, 
trąbka budzi, na koń woła, 
mazur to ostatni. 

Trąbka budzi, na koń woła, 
mazur to ostatni. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj, 
choć poranek świta. 
Czy pozwoli panna Krysia? 
młody ułan pyta. 

I tak długo błaga. prosi, 
boc to w polskiej ziemi. 
W pierwsza parę ją unosi, 
a sto par za nimi, 

W pierwsza parę ją unosi, 
a sto par za nimi.

3. Ostatni Mazur

Bywaj dziewczę zdrowe, Ojczyzna mnie 
woła,
Idę za Kraj walczyć wśród rodaków koła.
I choć przyjdzie ścigać jak najdalej 
wroga,
Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga.

Po cóż ta łza w oku, po cóż serca bicie?
Tobiem winien miłość, a Ojczyźnie życie.
Pamiętaj, żeś Polka, że to za Kraj walka,
Niepodległość Polski to twoja rywalka.

Polka mnie zrodziła, z jej piersi wyssałem
Być Ojczyźnie wiernym, a kochance 
stałym.
I choć przyjdzie zginąć w ojczystej 
potrzebie,
Nie rozpaczaj, dziewczę, zobaczym się w 
niebie.

2. Bywaj dziewczę zdrowe



3.Piękna nasza Polska cała
Piękna nasza Polska cała,
Piękna, żyzna i wspaniała,
Wiele krain, wiele ludów,
Wiele stolic, wiele cudów,
Lecz najmilsze i najzdrowsze
Przecież, człeku, jest Mazowsze.

Bo gdzie takie cudne stroje
I śpiewanki, i dziewoje?
Kto w podkówki tak wykrzesze?
Komu miłe tak pielesze,
Jak ojczyste Mazurowi?
Niechaj cała Polska powie!

Poza Niemnem puszcza sroga,
A na Rusi błotna droga,
Góral zbytnie podkasały,
A Odraki lód zniemczały;
A więc nasza, nasza góra,
Nie masz w świecie nad Mazura!

Mówią, że tam na Podolu
Rośnie żyto bez kąkolu;
Ale u nas dary boże
Płyną Wisłą aż za morze,
Przyśpiewują se flisaki,
A grosz ma człek jaki taki. 

Gdzieś za światem Dniepr tam płynie,
Sławne konie w Ukrainie;
Ale kto, jak Mazur właśnie,
Wioząc z konia biczem trzaśnie!
Kiedy jedzie do Warsęgi,
Mówią wszyscy: Mazur tęgi!

Tęgi Mazur wej w pokoju!
Lecz się przyda i do boju,
Znane w Polsce kosyniery,
I do boju Mazur szczery.
Gdy do kosy się przyłoży
Tnie Moskala jak gniew Boży.

Dana, dana, dana, dana,
Za Ojczyznę miła rana!
Prędzej zginą rzeki, góry,
Niźli Polska i Mazury!
Bies cię porwie, Mikołaju
A swoboda będzie w kraju.

4. Piękna nasza Polska cała
Nigdy z królami nie będziem w alian-
sach,
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
Bo u Chrystusa my na ordynansach,
Słudzy Maryi.

Więc choć się spęka świat i zadrży słońce,
Chociaż się chmury i morza nasrożą,
Choćby na smokach wojska latające,
Nas nie zatrwożą.

Bóg naszych ojców i dziś jest z nami!
Więc nie dopuści upaść w żadnej klęsce,
Wszak póki On był z naszymi ojcami,
Byli zwycięzce!

Więc nie wpadniemy w żadną wilczą 
jamę,
Nie ulękniemy przed mocarzy władzą,
Wiedząc, że nawet grobowce nas same
Bogu oddadzą.

Ze skowronkami wstaliśmy do pracy
I spać pójdziemy o wieczornej zorzy.
Ale w grobowcu my jeszcze żołdacy
I hufiec Boży.

Bo kto zaufał Chrystusowi Panu
I szedł na święte Kraju werbowanie,
Ten, de profundis, z ciemnego kurhanu
Na trąbę wstanie.

Bóg jest ucieczka i obrona naszą!
Póki On z nami całe piekła pękną!
Ani ogniste smoki nas ustraszą
Ani ulękną.

Nie złamie nas głód, ni żaden frasunek,
Ani zhołdują żadne świata hołdy;
Bo na Chrystusa my poszli werbunek
Na Jego żołdy.

5. Pieśń Konfederatów Barskich

Oto dziś dzień krwi i chwały
Oby dniem wskrzeszenia był
W tarczę Franków orzeł biały
Patrząc lot swój w niebo wzbił
Słońcem lipca podniecany
Woła na nas z górnych stron :
Powstań Polsko, skrusz kajdany

6. Warszawianka



Dziś twój tryumf, albo zgon!

Hej, kto Polak na bagnety!
Żyj swobodo, Polsko Żyj!
Takim hasłem cnej podniety
Trąbo nasza wrogom grzmij
Trąbo nasza wrogom grzmij.

Na koń!- woła Kozak mściwy,
Karcić bunty Polskich rot,
Bez Bałkanów są ich niwy,
Wszystko zmiecie jeden lot!
Stój! za Bałkan pierś ta stanie,
Car wasz marzy płony łup
Z wrogów naszych nie zostanie
Na tej ziemi, chyba trup!

Droga Polsko Dzieci twoje
Dziś szczęśliwych doszły chwil
Od tych sławnych, gdy ich boje
Wieńczył Kremli, Tybr i Nil.
Lat dwadzieścia nasze męże
Los po obcych ziemiach siał,
Dziś, o Matko, kto poleżę,
Na twym łonie będzie spał.

Stań Kościuszko! Ugodź w serca
Co litością mamić śmią
Znał tę litość ów morderca,
Który Pragę zalał krwią?
Niechaj krew ta krwią dziś płaci
Niech nie zrosi grunt, zły gość
Laur męczeński naszych braci
Bujniej po niej będzie rość.

Toć Polaku bój zacięty,
Ulec musi dumny car,
Pokaż jemu pierścień święty,
Nieugiętych Polek dar.
Niech to godło ślubów drogich
Wrogom naszym ruszy grób
Niech krwią zlane w bojach srogich
Nasz z wolnością świadczy ślub.

O, Francuzi! Czyż bez ceny
Rany nasze dla was są?
Spod Marengo, Lipska, Waterloo
Świat was zdradzał, my dotrwali,
Śmierć czy tryumf, my gdzie wy!
Bracia! my wam krew dawali,
Dziś wy dla nas nic- prócz łzy?

Wy przynajmniej, coście legli,
W obcych krajach za kraj swój,
Bracia nasi, z grobów zbiegli,
Błogosławcie bratni bój.
Lub zwyciężem, lub gotowi,
Z trupów naszych tamę wznieść
By krok spóźnić olbrzymowi,
Co chce światu pęta nieść.

Grzmijcie bębny, ryczcie działa
Dalej dzieci w gęsty szyk
Wiedzie hufce wolność, chwała,
Tryumf błyska w ostrzu pik!
Leć nasz orle w górnym pędzie,
Sławie, Polsce, światu służ!
Kto przeżyje wolnym będzie,
Kto umiera wolny już.

Ułani ułani
Malowane dzieci,
Niejedna panienka
Za wami poleci.

Hej hej ułani,
Malowane dzieci
Nie jedna panienka 
Za wami poleci

Jedzie ułan jedzie
Szablą pobrzękuje,
Uciekaj dziewczyno
Bo cię pocałuje.

Hej hej ułani...

Bo u nas ułanów
To taka ochota
Lepszy wąs ułański
Niż cała piechota

Hej hej ułani...

Niejedna panienka
I niejedna wdowa
Zobaczy ułana-
Kochać by gotowa

Hej hej ułani...

7. Hej , hej ułani!



Nie ma takiej wiodki
Nie ma takiej chatki
Gdzie by nie kochały
Ułana mężatki.

Hej hej ułani...

Babcia umierała,
Jeszcze się pytała:
,,Czy na tamtym świecie,
Ułani będziecie?”

Hej hej ułani...

Przybyli ułani pod okienko, (bis)
Pukają, wołają: „puść panienko! „(bis)

Zaświecił miesiączek do okienka,
W koszulce stanęła w nim panienka.

„O Jezu, a cóż to za wojacy?”
„Otwieraj! Nie bój się to czwartacy!”

„O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?”
„Warszawę odwiedzić byśmy radzi.

Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno
Zobaczyć to stare nasze Wilno.

. A z Wilna już droga jest gotowa,
Prowadzi prościutko aż do Lwowa.

„O Jezu, a cóż to za mizeria?”
„Otwórz no, panienko! Kawaleria.”

Przyszliśmy napoić nasze konie,
Za nami piechoty pełne błonie.”

„O Jezu! A cóż to za hołota?”
„Otwórz panienko! To piechota!”

Panienka otwierać podskoczyła,
Żołnierzy do środka zaprosiła.

8. Przybyli ułani pod okienko

Kładłam ci ja idącemu w bój,
Białą różę na karabin twój,
/Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd,
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi 
zwiądł./x2

Ponad stepem nieprzejrzana mgła,
Wiatr w burzanach cichuteńko łka.
/Przyszła zima, opadł róży kwiat,
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim 
ślad./x2

Już przekwitły pąki białych róż
Przeszło lato jesień zima już
/Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny 
swej./x2

Hej, dziewczyno ułan w boju padł
Choć mu dałaś białej róży kwiat
/Czy nieszczery był twej dłoni dar
Czy też może wygasł twego serca żar./2x

W pustym polu zimny wicher dmie
Już nie wróci twój Jasieńko, nie
Śmierć okrutna zbiera krwawy łup
Zakopali Jasia twego w ciemny grób./2x

Jasieńkowi nic nie trzeba już,
Bo mu kwitną pąki białych róż,
/Tam pod jarem, gdzie w wojence padł,
wyrósł na mogile białej róży kwiat./x2

Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie,
W polskiej ziemi nie będzie mu źle.
/Policzony będzie trud i znój,
Za Ojczyznę poległ ukochany twój./x2

Rozkwitały pąki białych róż,
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już,
/Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat./x2

9. Rozkwitały pąki białych róż

O, Panie , któryś jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń !
Wołamy z cudzych stron do Ciebie
O polski dach i polską broń.
O, Boże, skrusz ten miecz,
Co siekł nasz Kraj,
Do wolnej Polski nam 
Powrócić daj !
By stał się twierdzą nowej siły
Nasz Dom, nasz Dom.
O, usłysz, Panie skargi nasze,
O, usłysz nasz tułaczy śpiew !
Znad Warty, Wisły, Sanu, Bugu

10. Modlitwa partyzancka



Męczeńska do Cię woła krew !
O, Boże, skrusz ten miecz...

Z głębi dziejów, z krain mrocznych, 
Puszcz odwiecznych, pól i stepów, 
Nasz rodowód, nasz początek, 
Hen od Piasta, Kraka, Lecha. 
Długi łańcuch ludzkich istnień 
Połączonych myślą prostą. 

Żeby Polska, żeby Polska! 
Żeby Polska była Polską! 

Wtedy, kiedy los nieznany 
Rozsypywał nas po kątach, 
Kiedy obce wiatry grały, 
Obce orły na proporcach- 
Przy ogniskach wybuchała 
Niezmożona nuta swojska. 
Żeby Polska, żeby Polska....

Zrzucał uczeń portret cara, 
Ksiądz Ściegienny wznosił modły, 
Opatrywał wóz Drzymała, 
Dumne wiersze pisał Norwid. 
I kto szablę mógł utrzymać 
Ten formował legion, wojsko. 
Żeby Polska, żeby Polska..... 

Matki, żony w mrocznych izbach 
Wyszywały na sztandarach 
Hasło: „Honor i Ojczyzna” 
I ruszała w pole wiara. 
I ruszała wiara w pole 
Od Chicago do Tobolska. 
Żeby Polska, żeby Polska....

11. Żeby Polska 

Śpiewa ci obcy wiatr, 
Zachwyca piękny świat, 
A serce tęskni. 
Bo gdzieś daleko stąd 
Został rodzinny dom. 
Tam jest najpiękniej. 

Tam właśnie teraz 
Rozkwitły kwiaty: 
Stokrotki, fiolki, kaczeńce i maki. 
Pod polskim niebem 

12. Polskie kwiaty

W szczerym polu wyrosły 
Ojczyste kwiaty. 
W ich zapachu, urodzie jest Polska. 

Żeby tak jeszcze raz 
Ujrzeć ojczysty las, 
Pola i laki. 
I do matczynych rak 
Przynieść z zielonych lak 
Rozkwitłe pąki. 

Bo najpiękniejsze 
Są polskie kwiaty: 
Stokrotki, fiolki, kaczeńce i maki. 
Pod polskim niebem. 
W szczerym polu wyrosły 
Ojczyste kwiaty. 
W ich zapachu, urodzie jest Polska. 

Śpiewa ci obcy wiatr, 
Tułaczy los cię gna 
Hen gdzieś po świecie. 
Zabierz ze sobą w świat, 
Zabierz z rodzinnych stron 
Mały bukiecik. 

Weź z tą piosenką 
Bukiecik kwiatów: 
Stokrotek, fiołków, kaczeńcy i maków. 
Pod polskim niebem 
W szczerym polu wyrosły 
Ojczyste kwiaty. 
W ich zapachu, urodzie jest Polska.

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.

Jak długo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon
Jak długo z gór karpackich
Rozbrzmiewa polski ton,

13. Jak długo



Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.

Jak długo Wisła wody
Na Bałtyk będzie słać,
Jak długo polskie grody
Nad Wisłą będą stać,

Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.

Płynie Wisła, płynie
Po polskiej krainie, (bis)
Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. 
(bis)

Zobaczyła Kraków,
Wnet go pokochała, (bis)
A w dowód miłości wstęgą opasała. (bis)

Chociaż się schowała
W Niepołomskie lasy, (bis)
I do morza wpada, płynie jak przed czasy. 
(bis)

Nad moją kolebą
Matka się schylała, (bis)
I po polsku pacierz mówić nauczała. (bis)

„Ojcze nasz” i „Zdrowaś”
I „Skład Apostolski”, (bis)
Bym do samej śmierci kochał naród 
polski. (bis)

Bo ten naród polski
Ma ten urok w sobie, (bis)
Kto go raz pokochał, nie zapomni w 
grobie. (bis)

Abym gdy dorosnę
Wziął Polkę za żonę (bis)
Bo tylko Polakom Laszki przeznaczone. 
(bis)

Niech Francuz Francuzkę
Niemiec kocha Niemkę (bis)

14. Płynie Wisła, płynie

Ja zaś wolę Polkę, niźli cudzoziemkę. 
(bis)

I to wszystko razem
Od matki słyszałem (bis)
Czego nie zapomnę jak nie zapomnia-
łem. (bis)

Płynie Wisła płynie,
Po polskiej krainie (bis)
A dopóki płynie Polska nie zaginie. (bis)

Płonie ognisko i szumią knieje,
Drużynowy jest wśród nas.
Opowiada starodawne dzieje,
Bohaterski wskrzesza czas.

O rycerstwie spod kresowych stanic,
O obrońcach naszych polskich granic,
A ponad nami wiatr szumny wieje,
I dębowy huczy las

Płonie ogień jak serca gorący,
Rzuca w niebo iskry gwiazd.
Jedna przeszłość i przyszłość nas łączy,
Szumi wokół ciemny las.

W blasku iskier jawi się historia,
Tyle zdarzeń miało barwę ognia.
Przy ognisku zasiadły wspomnienia,
Dziejów kraju uczą nas.
lub
(A dokoła jak Polska szeroka,
Płoną ognie młodych serc.)

Już do odwrotu głos trąbki wzywa,
Alarmując ze wszech stron.
Wstaje wiara w ordynku szczęśliwa,
Serca biją w zgodny ton.

Każda twarz się z uniesienia płoni,
Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni,
A z młodzieńczej się piersi wyrywa,
Pieśń potężna pieśń jak dzwon.

Gaśnie ognisko i szumią drzewa,
Spojrzyj weń ostatni raz.
Niech ci w duszy radośnie zaśpiewa,
Że na zawsze łączą nas:

15. Płonie ognisko



Wspólne troski i radości życia,
Serc harcerskich zjednoczone bicia.
I ta przyjaźń najszczersza na świecie,
Którą Bóg połączył nas.

Płonie ognisko w lesie    
Wiatr smętną piosnkę niesie 
Przy ogniu zaś drużyna 
Gawędę rozpoczyna 
Czuj czuj, czuwaj 
Rozlega się dokoła
Czuj czuj, czuwaj 
Gawędę rozpoczyna

Przestańcie się już bawić 
I czas swój marnotrawić 
Niech każdy z Was się szczerze 
Do pracy swej zabierze 
Tak tak, tak tak, 
Rozlega się dokoła
Tak tak, tak tak, 
Najstarszy druh zawoła

Wiatr w lesie cicho gwarzy 
Śpią wszyscy oprócz straży 
A ponad śpiących głowy 
Rozlega się krzyk sowy. 
Puchu, puchu, 
Wiatr w lesie cicho gwarzy
Puchu, puchu, 
Rozlega się krzyk sowy. 2X

16. Płonie ognisko w lesie

Rozkwitają pąki białych róż,
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już,
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.

Kładłam ci ja idącemu w bój,
Białą różę na karabin twój,
Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd,
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi 
zwiądł.

Ponad stepem nieprzejrzana mgła,
Wiatr w burzanach cichuteńko łka.
Przyszła zima, opadł róży kwiat,
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim 
ślad.

17. Rozkwitają pąki białych róż

Już przekwitły pąki białych róż
przeszło lato jesień zima już
Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny 
swej.

Hej dziewczyno ułan w boju padł
choć mu dałaś białej róży kwiat
czy nieszczery był twej dłoni dar
czy też może wygasł twego serca żar

W pustym polu zimny wicher dmie
już nie wróci twój Jasieńko , nie
śmierć okrutna zbiera krwawy lud
zakopali Jasia twego w ciemny grób

Jasieńkowi nic nie trzeba już,
Bo mu kwitną pąki białych róż,
Tam pod jarem, gdzie w wojence padł,
wyrósł na mogile białej róży kwiat.

Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie,
W polskiej ziemi nie będzie mu źle.
Policzony będzie trud i znój,
Za Ojczyznę poległ ukochany twój.

Czerwona róża, biały kwiat, tarara,
Czerwona róża, biały kwiat.
Wędruj, harcerko, harcerko, wędruj.
Wędruj, harcerko, ze mną w świat

A jakże ja mam wędrować, tarara,
A jakże ja mam wędrować?
Będą się ludzie, ludzie się będą,
Będą się ludzie dziwować.

A niech się ludzie dziwują
A niech się ludzie dziwują.
Harcerz z harcerką, z harcerką harcerz,
Harcerz z harcerką wędrują.

Zawędrowali w ciemny las, tarara,
Zawędrowali w ciemny las.
Tutaj harcerko, harcerko tutaj,
Tutaj harcerko, obóz nasz.

A kto nas tutaj obudzi, tarara,
A kto nas tutaj obudzi,
Kiedy daleko, daleko kiedy.
Kiedy daleko od ludzi.

18. Czerwona róża



Obudzi nas tu ptaszyna, tarara
Obudzi nas tu ptaszyna,
Kiedy wybije, wybije kiedy.
Kiedy wybije godzina.

Godzina bije raz, dwa, trzy, tarara
Godzina bija raz dwa trzy.
Wstawaj harcerko harcerko wstawaj,
Wstawaj harcerko do pracy.

Harcerka wstawać nie chciała, tarara,
Harcerka wstawać nie chciała,
Ale rozkazów rozkazów ale,
Ale rozkazów słuchała.

Jak dobrze nam zdobywać góry
I młodą piersią chłonąć wiatr,
Prężnymi stopy deptać chmury
I palce ranić o szczyt Tatr.
Mieć w uszach szum, strumieni śpiew,
A w żyłach roztętnioną krew.
Hejże hej! Hejże ha!
Żyjmy więc, póki czas,
Bo kto wie, bo kto zna,
Kiedy znowu ujrzym was.
Jak dobrze nam głęboką nocą
Wędrować jasną wstęgą szos,
Patrzeć, jak gwiazdy niebo złocą
I dumać, co przyniesie los.
Mieć w uszach szum...
Jak dobrze nam po wielkich szczytach
W doliny wracać, w progi swe,
Przyjaciół jasne twarze witać.
O, młode serce, raduj się!
Mieć w uszach szum...
Idziemy wraz polem czy gajem,
Aż do rozstajnych ciemnych dróg,
By w czas rozłąki słyszeć wzajem
Serdeczne: „Niech prowadzi Bóg!”
Mieć w uszach szum...
Jak dobrze nam tak przy ognisku
Tęczową wstęgę marzeń snuć
Patrząc, jak w niebo iskra tryska
I wokół siebie przyjaźń czuć.
Mieć w oczach blask i ognia żar,
A w duszy mieć młodości czar.
Hejże hej! Hejże ha!
Żyjmy więc, póki czas,
Bo kto wie, bo kto wie,
Kiedy znowu ujrzę was

19. Jak dobrze nam zdobywać góry

Tam za górą jest granica, 
Przy granicy jest strażnica, 
A w strażnicy do swej lubej 
Żołnierz pisał list. 
Tego listu wszystkie treści 
W swej piosence żołnierz zmieścił 
I powstała ta piosenka, 
Której refren brzmi: 

Hen daleko za mgłą 
Jest rodzinny mój dom. 
Tam dziewczyna ma śpi 
W mej rodzinnej wsi. 
Gwiazdy gaszą swój blask, 
Bo już budzi się czas. 
Gdy ty śpisz, kraju strzeże ktoś tu, 
By cię nikt nie zbudził ze snu. 

Piosnka wnet się spodobała, 
Zna ją już kompania cała, 
Przy strażnicy, na granicy 
Zna ją każdy ptak. 
A gdy noc zapada głucha, 
Często nawet księżyc słucha, 
Jak po służbie gdzieś samotnie 
Żołnierz nuci tak: 

Y-y-y-y-y-y 
Y-y-y-y-y-y 
Y-y-y-y-y-y 
Y-y-y-y-y 
Gwiazdy gaszą swój blask 
Bo już budzi się czas. 
Gdy ty śpisz, kraju strzeże ktoś tu, 
By cię nikt nie zbudził ze snu. 

Dni w żołnierskim płyną trudzie, 
Było lato, przyszedł grudzień. 
Już strażnicę przy granicy 
Śnieżny okrył płaszcz. 
Czasem w noc od śniegu białą 
Nad granicą padną strzały. 
Śpij spokojnie, moja miła, 
Dzielnie czuwa straż. 

Hen daleko za mgłą 
Jest rodzinny mój dom. 
Tam dziewczyna ma śpi 
W mej rodzinnej wsi. 
Gwiazdy gaszą swój blask 
Bo już budzi się czas. 

20. Strażnica



Gdy ty śpisz, kraju strzeże ktoś tu, 
By cię nikt nie zbudził ze snu.

Szła dzieweczka do laseczka 
Do zielonego, do zielonego, 
do zielonego. 
Napotkała myśliweczka 
Bardzo szwarnego, bardzo szwarnego, 
bardzo szwarnego. 

Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom 
Gdzie jest ta dziewczyna co kocham ją? 
Znalazłem ulicę, znalazłem dom, 
Znalazłem dziewczynę co kocham ją. 

O mój miły myśliweczku, bardzom ci 
rada, 
Dałabym ci chleba z masłem, alem już 
zjadła, 
Alem już zjadła, alem już zjadła. 

Gdzie jest ta ulica..... 

Jakżes zjadła tożes zjadła, 
To mi się nie chwal (3x) 
Jakbym znalazł kawał kija, 
Tobym cię wyprał (3x) 

Gdzie jest ta ulica...

21. Szła dzieweczka

Upływa szybko życie, 
Jak potok płynie czas, 
Za rok, za dzień, za chwilę, 
Razem nie będzie nas. /bis 

I nasze młode lata 
Upłyną szybko w dal, 
A w sercu pozostanie 
Tęsknota, smutek, żal. 

Więc póki młode lata, 
Póki wiosenne dni 
Niechże przynajmniej teraz 
Nie płyną gorzkie łzy. 

Choć pamięć o nas zginie, 
Już za niedługi czas, 
Niech piosnka w dal popłynie 
Póki jesteśmy wraz. 

22. Upływa szybko życie

A jeśli losów koło, 
Złączy zerwaną nić, 
Będziemy znów pospołu 
Śpiewać i marzyć, śnić. 

Więc kiedy dziś stajemy 
Już u rozstaju dróg, 
Idącym w świat z otuchą, 
Niech błogosławi Bóg.

Z młodej piersi się wyrwało 
W wielkim bólu i rozterce 
I za wojskiem poleciało 
Zakochane czyjeś serce. 

Żołnierz drogą maszerował,
Nad serduszkiem się użalił,
Więc je do plecaka schował
I pomaszerował dalej.

Tę piosenkę, tę jedyną 
Śpiewam dla ciebie dziewczyno, 
Może właśnie jest w rozterce
Zakochane twoje serce? 
Może potajemnie kochasz
I po nocach tęsknisz szlochasz? 
Tę piosenkę, tę jedyną,
Śpiewam dla ciebie dziewczyno. 

Nad Żołnierza nie masz pana,
Nad karabin nie ma żony.
0 dziewczyno ukochana,
0czka twoje zasmucone.

Tam po łące, po zielonej
Żołnierz młody szedł na boje,
A w plecaku miał czerwone.
Zakochane serce twoje.

Tę piosenkę, tę jedyną 
Śpiewam dla ciebie dziewczyno, 
Może właśnie jest w rozterce
Zakochane twoje serce? 

Może potajemnie kochasz
I po nocach tęsknisz szlochasz? 
Tę piosenkę, tę jedyną,
Śpiewam dla ciebie dziewczyno. 

23. Serce w plecaku



Poszedł żołnierz na wojenkę
Poprzez góry, lasy, pola,
l ze śmiercią szedł pod rękę,
Taka jest żołnierska wola.

I choć go trapiły wielce
Kule, gdy szedł do ataku,
Żołnierz śmiał się, bo w plecaku
Miał w zapasie drugie serce.

Tę piosenkę, tę jedyną 
Śpiewam dla ciebie dziewczyno, 
Może właśnie jest w rozterce
Zakochane twoje serce? 
Może potajemnie kochasz
I po nocach tęsknisz szlochasz? 
Tę piosenkę, tę jedyną,
Śpiewam dla ciebie dziewczyno.

Gdybym miał gitarę
To bym na niej grał
Opowiedziałbym o swej miłości
Którą przeżyłem sam .

A wszystko te czarne oczy
Gdybym ja je miał
Za te czarne, cudne oczęta
Serce, dusze bym dał.

Fajki ja nie palę
Wódki nie piję,
Ale z żalu, z żalu wielkiego
Ledwie co żyję.
A wszystko te czarne oczy ...

Ludzie mówią głupi,
Po coś ty ją brał
Po coś to dziewczę czarne, figlarne
Mocno pokochał.

A wszystko te czarne oczy
Gdybym ja je miał
Za te czarne, cudne oczęta
Serce, dusze bym dał.

24. Gdybym miał gitarę

Ogniska już dogasa blask,
braterski splećmy krąg,
w wieczornej ciszy, w świetle gwiazd
ostatni uścisk rąk.

Kto raz przyjaźni poznał moc,
nie będzie trwonić słów.
Przy innym ogniu, w inną noc
do zobaczenia znów.

Nie zgaśnie tej przyjaźni żar,
co połączyła nas.
Nie pozwolimy by ją starł
nieubłagany czas.

Kto raz przyjaźni poznał moc,
nie będzie trwonić słów.
Przy innym ogniu, w inną noc
do zobaczenia znów. 2x

25. Ogniska już dogasa blask

Gdzie strumyk płynie z wolna
Rozsiewa zioła maj
Stokrotka rosła polna
A nad nią szumiał gaj
Stokrotka rosła polna
A nad nią szumiał gaj,
Zielony gaj

W tym gaju tak ponuro
Że aż przeraża mnie
Ptaszęta za wysoko
A mnie samotnej źle
Ptaszęta za wysoko
A mnie samotnej źle
samotnej źle

Wtem harcerz idzie z wolna
„Stokrotko witam cię
Twój urok mnie zachwyca
Czy chcesz być mą czy nie?”
„Twój urok mnie zachwyca
Czy chcesz być mą czy nie?”
czy nie, czy nie.?

Stokrotka się zgodziła
I poszli w ciemny las
A harcerz taki gapa
Że aż w pokrzywy wlazł
A harcerz taki gapa

26. Gdzie strumyk płynie z wolna



Głęboka studzienka, głęboko kopana,
a przy niej Kasieńka jak wymalowana.

Przy studzience stała, wodę nabierała,
o swoim Jasieńku, kochanym myślała.

Żebym cię, Jasieńku, choć raz zobaczyła,
to bym do studzienki za tobą wskoczyła.

Najpierw bym rzuciła ten biały wiane-
czek,
com sobie uwiła ze samych różyczek.

Ucałuję listek szeroki, dębowy,
razem z pozdrowieniem rzucę go do 
wody.

Zanieś go, studzienko, do Jasieńka mego,
powiedz mu ode mnie, że czekam na 
niego.

27. Głęboka studzienka

Hej tam gdzieś nad czarną wodą
Siada na koń kozak młody
Czule żegne się z dziewczyną 
Jeszcze czulej z Ukrainą

Ref.:
Hej! Hej! Hej sokoły!
Omijajcie góry, lasy doły
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku
Mój stepowy skowroneczku
Hej! Hej! Hej sokoły!
Omijajcie góry, lasy, doły
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku
Mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń!

28. Hej sokoły

Że aż w pokrzywy wlazł
Po pas, po pas

A ona, ona, ona
Cóż biedna robić ma
Nad gapą pochylona
I śmieje się cha, cha
Nad gapą pochylona
I śmieje się ha, ha
ha, ha,ha,ha.

Pięknych dziewcząt jest niemało
Lecz najwięcej w Ukrainie
Tam me serce pozostało
Przy kochanej mej dziewczynie

Ref.:...
Ona jedna tam została
Jaskółeczka moja mała
A ja tutaj w obcej stronie
Dniem i nocą tęsknię do niej

Ref.:...
Żal, żal za dziewczyną
Za zieloną Ukrainą
Żal, żal serce płacze
Już jej więcej nie zobacze.

Ref.:...
Wina, wina, wina dajcie
A jak umrę pochowajcie 
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie
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