Bywaj dziewczę zdrowe (Pożegnanie)
Bywaj dziewczęzdrowe, Ojczyzna mnie woł
a,
Idęza kraj walczyćwś
ród rodaków koła,
/I choćprzyjdzie ś
cigaćjak najdalej wroga,
Nigdy nie zapomnę
, jak mi jesteśdroga./ (bis)
Po cóżta ł
za w oku, po cóżserca bicie?
Tobiem winien mił
ość
, a Ojczyźnie ż
ycie!
/Pamię
taj, ż
eśPolka, ż
e to za kraj walka,
NiepodległośćPolski, to twoja rywalka./ (bis)
Polka mnie zrodził
a, z jej piersi wyssał
em:
ByćOjczyź
nie wiernym, a kochance stał
ym.
/I choćprzyjdzie zginą
ćw ojczystej potrzebie,
Nie rozpaczaj dziewczę, zobaczym sięw niebie./ (bis)
Nie mów o rozpaczy, bo to słaboś
ćduszy,
Bo miętylko jarzmo mego kraju wzruszy,
/Gdzie bądźsięspotkamy, spotkamy sięprzecie
Zawsze Polakami, chociażw innym ś
wiecie./ (bis)
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Hej, hej ułani
Ułani, uł
ani, malowane dzieci,
niejedna panienka za wami poleci.
Hej, hej, uł
ani, malowane dzieci,
niejedna panienka za wami poleci.
Niejedna panienka i niejedna wdowa,
za wami, ułani, poleciećgotowa.
Hej, hej, uł
ani, i niejedna wdowa,
za wami, ułani, poleciećgotowa.
Babcia umierała, jeszcze siępytał
a:
„Czy na tamtym świecie, ułani, bę
dziecie?”
Hej, hej, uł
ani, jeszcze siępytał
a:
„Czy na tamtym świecie, ułani, bę
dziecie?”
Jedzie ułan, jedzie, konik pod nim pląsa,
Czapkęma na bakier i podkrę
ca wą
sa,
Hej, hej, uł
ani, konik pod nim pląsa,
Czapkęma na bakier i podkrę
ca wą
sa,
Jedzie ułan, jedzie, szabląpobrzękuje,
Uciekaj, dziewczyno, bo ciępocałuje.
Hej, hej, uł
ani, szabląpobrzę
kuje,
Uciekaj, dziewczyno, bo ciępocałuje.
A niech pocał
uje, nikt mu nie zabrania,
Wszak on swojąpiersiąOjczyznęosł
ania.
Hej, hej, uł
ani, nikt mu nie zabrania,
Wszak on swojąpiersiąOjczyznęosł
ania.
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Jedzie ułan na kasztance (Pieśń o wodzu miłym)
Jedzie, jedzie na kasztance
Siwy strzelca strój.
Hej, hej, komendancie, Miły wodzu mój!
Gdzie szabelka twa ze stali?
Przecieżidziem w bój,
Hej, hej, komendancie, Miły wodzu mój!
Gdzie twój mundur jeneralski,
Złotem naszywany?
Hej, hej, komendancie, Wodzu kochany!
Masz wierniejszych niżstal chł
odna
Młodych strzelców rój,
Hej, hej, komendancie, Miły wodzu mój!
Nad lampasy i purpury
Wolisz strzelca strój,
Hej, hej, komendancie, Miły wodzu mój!
Ale pod tąszarąbluzą
Serce ze złota,
Hej, hej, komendancie, Serce ze zł
ota!
Ale błyszczągroźnąwolą
Królewskie oczy,
Hej, hej, komendancie, Królewskie oczy!
Pójdziem z Tobąpo zwycię
stwa
Poprzez krew i znój,
Hej, hej, komendancie, Miły wodzu mój!
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Marsz Pierwszej Brygady (Legiony)

Legiony
Legiony
Legiony
Legiony

to
to
to
to

żołnierska nuta
straceń
ców los!
żołnierska buta
ofiarny stos.

Ref.
My pierwsza brygada strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy nasz życia los
Na stos  na stos!
O ileżmąk ileżcierpienia
O ileżkrwi wylanych ł
ez
Pomimo to nie ma zwątpienia
Dodawałsiłwędrówki kres
Ref.
Mówili żeś
my stumanieni
Nie wierzą
c w to, ż
e
chciećto móc
!
Lecz trwaliśmy osamotnieni
A z nami byłnasz drogi Wódz!
Ref.
Nie chcemy dziśod was uznania,
Nie waszych słów, ni waszych ł
ez,
Skończył
y siędni koł
atania,
Do Waszych głów, do waszych serc.
Ref.
Legiony
Legiony
Legiony
Legiony
Ref.

to  sąTermopile,
to – rozpaczy gł
os,
– sł
ońce na mogile,
– krwawych ofiar stos.
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Marsz, marsz Polonia
Rozproszeni po wszem ś
wiecie, gnani w obce wojny,
zgromadziliś
my sięprzecie w jedno kółko zbrojne.
Ref. /Marsz, marsz, Polonia, ty dzielny narodzie,
odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie./ bis
Z wiosnązabrzmi trąbka nasza, pocwał
ująkonie.
Sławąpolskiego pał
asza zabrzmiąnasze bł
onie.
Ref. Marsz, marsz, Polonia...
Przejdziem Litwę, przejdziem Wołyń
, popasiem w Kijowie.
Zimąprzy węgierskim winie staniemy w Krakowie.
Ref. Marsz, marsz, Polonia...
Od Krakowa bitądrogądo Warszawy wrócim.
Co zastaniem, resztęwroga za ł
eb w Wisłęwrzucim.
Ref. Marsz, marsz, Polonia...
Nad królewski gród zhańbiony wzleci orłębiałe.
Huknądział
a, jęknądzwony, Polakom na chwał
ę
.
Ref. Marsz, marsz, Polonia...
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Marsz strzelców (Hej strzelcy wraz)

Hej strzelcy wraz, nad nami orzełbiał
y,
A przeciw nam śmiertelny stoi wróg,
Wnet z naszych trąb piorunne zagrzmiąstrzał
y,
A lotem kul kieruje zbawca Bóg,
Więc gotuj brońi kule bij gł
ęboko,
O ojców grób bagnetów poostrz stal,
Na odgł
os trą
b twój sztuciec bierz na oko,
Hej, baczność
! Cel i w łeb lub serce pal,
Hej trąb! Hej, trąb, strzelecka trą
bko w dal,
A kłuj, a rą
biwł
eb lub serce pal.
Wzrósłliściem bór, wię
c górąwiara, strzelcy!
Masz w rę
ku broń, a w piersiach ś
wię
ty ż
ar.
Hej, Moskwa tu! A nuże tu, wisielcy,
Od naszych kul nie schronie kniaź, ni car.
Raz przecieżjużzabrzmiał
y trą
bek dźwię
ki,
Lśni polska broń, jak złotych kłosów fal.
Dziśspłacim ł
zy sióstr, matek i wdów ję
ki.
Hej, baczność
! Cel i w łeb lub serce pal!
Hej trąb...
Chcesz zdurzyćnas, oszukaćchcesz nas carze,
Plujem ci w twarz za morze twoich łask,
Amnestjątwąowiniem nasze kule,
Odpowiedźda huk armat, kurków trzask.
Do Azji precz, potomku Dżengishana,
Tam naród twój, tam ziemia carskich gal,
Nie dla ciebie krwiąziemia nasza zlana.
Hej, baczność
! Cel i w łeb lub serce pal!
Hej trąb...
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O mój rozmarynie
O mój rozmarynie, rozwijaj się, (bis)
Pójdędo dziewczyny, pójdędo jedynej — zapytam się
.
A jak mi odpowie: „Nie kocham cię!” — (bis)
Ułani werbują
, strzelcy maszerują— zaciągnęsię.
Dadząmi buciki z ostrogami (bis)
I siwy kabacik, i siwy kabacik — z wyłogami.
Dadząmi konika cisawego (bis)
I ostrąszabelkę
, i ostrąszabelkę— do boku mego.
Dadząmi uniform popielaty, (bis)
Ażebym nie tę
sknił
, ażebym nie tęsknił— do swej chaty.
Dadząmi manierkęz gorzałczyną
, (bis)
Ażebym nie tę
sknił
, ażebym nie tęsknił— za dziewczyną
.
Dadząmi karabin z polskiej stali, (bis)
Abym celnie strzelał
, abym celnie strzelał— do Moskali
A kiedy jużwyjdęna wiarusa, (bis)
Pójdędo dziewczyny, pójdędo jedynej — po całusa.
A gdy mi odpowie” „Nie wydam się!” — (bis)
Hej, tam kule świszczą, i bagnety błyszczą— poś
wię
cęsię
.
A gdy mnie przyniosąz ranąw boku, (bis)
Wtedy pożał
ujesz, wtedy poż
ałujesz — z łezkąw oku.
Powiodąz okopów na bagnety. (bis)
Bagnet mnie ukł
uje, śmierćmnie pocał
uje — ale nie ty.
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Piechota

Nie nosząlampasów lecz szary ich strój!
Nie nosząni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąż
a na bój,
Piechota ta szara piechota.
Ref.
Maszerująstrzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewa salutują,
Bo za nasząPolskęidąw bój!
Idą, a w sł
oń
cu koł
ysze sięstal,
Dziewczęta zerkajązza pł
ota,
A oczy ich dumnie utkwione sąw dal,
Piechota, ta szara piechota.
Ref. Maszerująstrzelcy...
Nie grająim surmy, nie huczy im róg,
A śmierćim pod stopy sięmiota,
Lecz w pierwszym szeregu podąż
a na bój
Piechota, ta szara piechota.
Ref. Maszerująstrzelcy...
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Pierwsza Kadrowa (Raduje sięserce)

Raduje sięserce, raduje siędusza,
Gdy pierwsza kadrowa, na wojenkęrusza.
Ojda, ojda dana, Kompanio kochana,
Nie masz to jak pierwsza, nie!
Chociażdo Warszawy, mamy dł
ugądrogę
,
Ale przejdziem migiem, byle tylko „w nogę
”.
Ojda, ojda dana...
ChoćMoskal psiawiara, drogęnam zastą
pi,
To kul z mannlichera, nikt mu nie poską
pi.
Ojda, ojda dana...
A gdyby siędługo, opierałpsiajucha,
Każdy z nas bagnetem, trafi mu do brzucha.
Ojda, ojda dana...
Kiedy pobijemy, po drodze Moskali,
Ładne warszawianki, bę
dziem całowali.
Ojda, ojda dana...
A gdy sięszczęś
liwie, zakoń
czy powstanie,
To pierwsza kadrowa, gwardyjązostanie.
Ojda, ojda dana...
Więc do przodu piersi, i do góry głowa,
Bośmy przecieżpierwsza, kompania kadrowa.
Ojda, ojda dana...
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Przybyli ułani

Przybyli ułani pod okienko, (bis)
Stukają
, wołają
: "puś
ćpanienko! "(bis)
O Jezu, a cóżto za wojacy? (bis)
Otwieraj! 
Nie bój się
, my czwartacy! (bis)
Przyszliś
my napoićnasze konie, (bis)
Za nami piechoty peł
ne błonie. (bis)
O Jezu! A doką
d Bóg prowadzi? (bis)
Warszawęodwiedzićbyśmy radzi. (bis)
Gdy zwiedzim Warszawę
, jużnam pilno (bis)
Zobaczyćto nasze stare Wilno (bis)
AżWilna jużdroga jest gotowa, (bis)
prowadzi proś
ciutko ażdo Lwowa (bis)
A z Wilna jużdroga nam gotowa, (bis)
Do serca, do Rusi, do Kijowa. (bis)
Panienka wnet wrota otworzył
a, (bis)
Ułanów na nocleg zaprosiła. (bis)
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Rozkwitały pęki białych róż
Rozkwitająpę
ki biał
ych róż
,
Wróć, Jasień
ku, z tej wojenki już
!
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,
Dam ci za to róż
y najpiękniejszy kwiat!
Kładłam ci ja idącemu w bój
Białąróż
ęna karabin twój,
Nimeśodszedł, mój Jasień
ku stą
d,
Nimeśpróg przestąpił
, kwiat na ziemi zwią
dł
.
Ponad stepem nieprzejrzana mgł
a,
Wiatr w burzanach cichuteńko ł
ka.
Przyszła zima, opadłróż
y kwiat,
Poszedłw ś
wiat Jasieńko, zginą
łza nim ślad.
Jużprzekwitły pęki białych róż,
Przeszło lato, jesień, zima już,
Cóżci teraz dam, Jasieńku, hej!
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej?
W pustem polu zimny wicher dmie,
Jużnie wróci twój Jasieńko, nie;
Śmierćokrutna zbiera krwawy łup,
Zakopali Jasia twego w ciemny grób
Jasieńkowi nic nie trzeba już
,
Bo mu kwitnąpęki białych róż;
Tam pod jarem, gdzie w wojence padł
,
Wyrósłna mogile biał
ej róży kwiat.
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Warcząkarabiny

Warcząkarabiny,
I dzwoniąpał
asze,
Znów Piłsudski rusza w pole,
A z Nim chłopcy nasze.
Wodzu, Wodzu miły!
Przewodźświętej sprawie!
A każtrą
bićtrębaczowi,
Gdy staniem w Warszawie!
Wtedy wszystkie dzwony
Krakowskie zadzwonią
,
A kolumnie Zygmuntowskiej
Tatry siępokłonią.
Gdy staniesz w Warszawie
Wodzu, Strzelcze szary,
Podepcz nogąz ostrogami
Butęcarskiej mary!
Gdy staniesz w Warszawie,
Na królewskim dworze,
To poleci do rozprawy,
Co jest siłw narodzie.
A Wisła rozniesie
Falami jasnymi,
Że nie będzie jużMoskali
Na piastowskiej ziemi.
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Warszawianka 1831

Oto dziśdzieńkrwi i chwał
y,
oby dniem wskrzeszenia był!
W gwiazdęFrancji Orzełbiały
Patrząc, lot swój w niebo wzbił
.
A nadziejąpodniecany,
woła do na nas z górnych stron:
„Powstań, Polsko, skrusz kajdany,
dziśtwój tryumf albo zgon!”
Ref.
Hej, kto Polak, na bagnety,
Żyj swobodo, Polsko ż
yj!
Takiem hasłem cnej podniety,
Trąbo nasza, wrogom grzmij.

Tocz, Polaku, bój zacię
ty,
ulec musi dumny car,
pokażjemu pierś
cieńś
wię
ty,
nieulękłych polek dar.
Niech to godło ś
lubów drogich
wrogom naszym wróży grób,
niech krwiązlane w bojach srogich
nasz z wolnoś
ciąświadczy ś
lub.
Ref.
Hej, kto Polak...

Droga Polsko, dzieci twoje
dziśszczę
śliwych doszł
y chwil
Od tych sł
awnych, gdy ich boje
wień
czyłKremlin, Tybr i Nil
lat dwadzieś
cia nasze mę
że
los po obcych krajach siał
.
Dziś, o matko, kto polęż
e,
na twym łonie bę
dzie spał
.
Ref.
Hej, kto Polak...

Grzmijcie,
bę
bny,
ryczcie,
dział
a,
dalej, dzieci, w gę
sty szyk.
Wiedzie hufce wolnoś
ć, chwał
a,
tryumf błyska w ostrzu pik.
Leć, nasz orle, w górnym pę
dzie
sławie, Polsce, ś
wiatu służ
.
Kto przeżyje — wolnym bę
dzie.
Kto umiera — wolnym już.
Ref.
Hej, kto Polak..
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W dzień deszczowy i ponury

W dzieńdeszczowy i ponury
z cytadeli idąz góry
Szeregami polskie dzieci,
idątułaćsiępo ś
wiecie.
Masz nowego „manlichera”!
Każdy ż
oł
nierz nie umiera!
/Może uda się, że powrócęznów
I zobaczęmiasto Lwów kochane!/ bis
Żegnaj, siostro, ż
egnaj, bracie,
wiem, ż
e żał
oś
ćw sercach macie.
Władza pł
akaćwam nie broni,
na koś
ciołach dzwony dzwonią
.
Na granicy Czarnogórza
czeka nas mitręga duż
a,
/Może nawet tam czyha na nas wróg,
A więc prowadź
, prowadźBóg!/ bis
Z dala widaćjużniestety
wieże koś
cioł
a Elżbiety.
Matka płacze i zawodzi,
gdy rozstania czas nadchodzi.
Bądźcie dzielni, wy rycerze,
brońcie kraju jak należ
y!
/Ach, jużzbliża sięnam odjazdu czas,
A więc żegnam, ż
egnam was.../ bis
Wojny z Moskwąprzyszł
y czasy,
pójdziem w góry, pójdziem w lasy.
Pośród wojennej odmę
ty
świt Ojczyzny rozpoczę
ty.
Do Królestwa wnet wkroczymy,
od caratu uwolnimy!
/Bo jużna nas tam czeka Moskal wróg
A więc prowadź
, prowadźBóg!/ bis
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Wojenko, wojenko

Wojenko, wojenko, cóż
eśty za pani,
Że za tobąidą, ż
e za tobąidą, Chłopcy malowani? (bis)
Chłopcy malowani, sami wybierani,
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko, Cóżeśty za pani? (bis)
Na wojence ładnie, kto Boga uprosi,
Żołnierze strzelają
,ż
ołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi.
(bis)
Maszeruje wiara, pot siękrwawy leje,
Raz dwa stą
paj bracie, raz dwa stąpaj bracie, Bo tak Polska
grzeje. (bis)
Wojenko, wojenko, cóż
eśtak szalona,
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz, Jeś
li nie leguna? (bis)
Jeśli nie leguna, jeś
li nie piechura,
A za tobąidzie, a za tobąidzie, Relutonów chmura (bis)
Uskrzydlonąchmurąleci wojsko górą...
Ty jednak oddał
aś, ty jednak oddałaś, Serce nam piechurom.
(bis)
Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie?
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz, W zimnym leż
y
grobie. 
(bis)
Choćby spałjuż
grobie, snem nieprzebudzonym,
Wstanie i podą
ży, wstanie i podą
ży, Za swym batalionem (bis)
Wojenko, wojenko, markietanko szańca,
kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz, Jeś
li nie powstań
ca?
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