
Bywaj dziewczę zdrowe 

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, jej piersi wyssałem,

Być Ojczyźnie wiernym, a kochance stałym.

I choć przyjdzie zginąć w ojczystej potrzebie,

Nie rozpaczaj, dziewczę, zobaczym się w niebie.



Idą skauci

Idą skauci łez doliną,

Nocką głuchą, nocką siną. Raz, dwa, trzy!

Hej, druhowie gdzie idziecie,

Czego szukacie po świecie? Raz, dwa, trzy!

My idziemy w zórz świtanie,

tam gdzie Polski zmartwychwstanie. Raz, dwa, trzy!

Po przez burze i zawieje

lepsza przyszłość Polski dnieje. Raz. dwa, trzy!

Siła nasza w sercach będzie,

z nią zwyciężym wrogów wszędzie. Raz, dwa, trzy!

Ramię w ramię druhu miły

W pełni mocy, w pełni siły. Raz, dwa, trzy!

W zbożnej pracy, w ducha trudzie

Rzucim światu wieść o cudzie. Raz, dwa, trzy!

Zabrzmi nasza pieść radości

O złocistym dniu wolności. Raz, dwa, trzy!



Idzie wojsko poprzez wieś 

Idzie wojsko poprzez wieś,

Błoto, słota, siąpi deszcz.

Leje deszcz jak z cebra,

A to ci „maniebry”,

A to ci żołnierka fest.

Jędrusiowa dola, partyzancka dola,

Będzie lepiej — pociesz się.

Skwar, spiekota, upał, kurz,

Idziesz, sapiesz, ano cóż.

Lato przecież, lato,

Wygrzej dobrze gnaty,

Przyjdzie zima będzie mróz.

Jędrusiowa dola, partyzancka dola,

Będzie lepiej — pociesz się.

Noc w konarach wichrem łka,

Spokój, cisza, raptem — trach!

Pełne lufy ognia,

Kaem gra melodię,

A granaty — bach, bach, bach!

Jędrusiowa dola, partyzancka dola,

Będzie lepiej — pociesz się.

Idzie wojsko poprzez wieś,

Hej, dziewczyno, nie ciesz się.

Długo nie zabawią,

Pójdą i zostawią,

Z Jędrusiami już tak jest.

Jędrusiowa dola, partyzancka dola,

Będzie lepiej — pociesz się



Jak to na wojence ładnie

Jak to na wojence ładnie, (bis)
kiedy ułan z konia spadnie. (bis)

Koledzy go nie żałują,
jeszcze końmi potratują.

Rotmistrz z listy go wymaże,
wachmistrz trumnę zrobić każe.

A za jego trudy, prace
hejnał zagrają trębacze.

A za jego młode lata
trąbka zagra tra-ta-ta-ta.

A za jego trudy, znoje
wystrzelą mu trzy naboje.

A za jego krwawe rany
dołek w ziemi wykopany.

Tylko grudy zaburczały,
chorągiewki zafurczały.

Śpij, kolego, twarde łoże,
Zobaczym się jutro może.

Śpij, kolego, bo na wojnie
Tylko w grobie jest spokojnie.

Spij, kolego, w ciemnym grobie,
niech się Polska przyśni tobie!



Marsz Strzelców 

Hej strzelcy wraz, nad nami orzeł biały,                  

A przeciw nam śmiertelny stoi wróg.                      

Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały, 

A lotem kul kieruje Zbawca Bóg.                       

Więc gotuj broń i kule bij głęboko,                       

O ojców grób bagnetem poostrz stal.               

Na odgłos trąb twój sztuciec bierz na oko.      

Hej baczność! Cel i w łeb lub serce pal!                

Hej trąb, hej trąb! Strzelecka trąbko w dal           

A kłuj, a rąb! I w łeb lub serce pal!                      

 

Wzrósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy,

Masz w ręku broń, a w piersiach święty żar,

Hej, Moskwa tu, a nuże tu wisielcy,

Od naszych kul nie schroni kniaź, ni car.

Raz przecie już zabrzmiały trąbek dźwięki,

Lśni polska broń, jak złotych kłosów fal,

Dziś spłacim łzy sióstr, matek i wdów jęki,

Hej baczność! Cel i w łeb lub serce pal!

Hej trąb, hej trąb! Strzelecka trąbko w dal

A kłuj, a rąb! I w łeb lub serce pal!

Chcesz zdurzyć nas, oszukać chcesz nas czule,

Plujem ci w twarz, za morze twoich łask.

Amnestją twą owiniem nasze kule,

Odpowiedź da huk armat, kurków trzask.

Do Azji precz, potomku Dżengishana,

Tam naród twój, tam ziemia carskich gal,

Przez ciebie krwią ziemia nasza zlana,



Hej baczność! Cel i w łeb lub serce pal!

Hej trąb, hej trąb! Strzelecka trąbko w dal

A kłuj, a rąb! I w łeb lub serce pal!

Do Azji precz tyranie, tam siej mordy,

Tam ziemia twa, tam panuj, tam twa śmierć;

Tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy,

Lub naród w pień wymorduj, wysiecz, zgnieć.

O Boże nasz, o Matko z Jasnej Góry,

Wysłuchaj nas, niech korna łza i żal

Przebłaga Cię, niewoli zerwij sznury,

Hej, baczność! Cel i w łeb lub serce pal!

Hej trąb, hej trąb! Strzelecka trąbko w dal

A kłuj, a rąb! I w łeb lub serce pal!



Niechaj Polska zna

W krwawym polu srebrne ptaszę,

Poszli w boje chłopcy nasze.

Hu! ha! Krew gra!

Duch gra! Hu! ha!

Niechaj Polska zna,

Jakich synów ma.

Obok Orła znak Pogoni,

Poszli nasi w bój bez broni.

Hu! ha! Krew gra!

Duch gra! Hu! ha!

Matko Polsko żyj

Jezus, Mari bij

Naszym braciom dopomagaj,

Nieprzyjaciół naszych smagaj.

Hu! ha! Krew gra!

Duch gra! Hu! ha!

Niechaj Polska zna,

Jakich synów ma.



Pałacyk Michla 

Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, D 
bronią się chłopcy spod „Parasola”, A7 D

choć na „tygrysy” mają visy — D
to warszawiaki, fajne chłopaki — są! A7 D

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, A7 D

pręż swój młody duch, pracując za dwóch! A7 D

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, A7 D

pręż swój młody duch, jak stal! A7 D

Każdy chłopaczek chce być ranny...
sanitariuszki — morowe panny,

i gdy cię kula trafi jaka,
poprosisz pannę — da ci buziaka — hej!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...

Z tyłu za linią dekowniki,
intendentura, różne umrzyki,
gotują zupę, czarną kawę —

i tym sposobem walczą za sprawę — hej!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...

Za to dowództwo jest morowe,
bo w pierwszej linii nadstawia głowę,

a najmorowszy z przełożonych,
to jest nasz „Miecio” w kółko golony — hej!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...

Wiara się bije, wiara śpiewa,
szkopy się złoszczą, krew ich zalewa,

różnych sposobów się imają,
co chwilę „szafę” nam posuwają — hej!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...



Lecz na nic „szafy” i granaty,
za każdym razem dostają baty
i co dzień się przybliża chwila,

że zwyciężymy! I do cywila — hej!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch... (x3)



Więc szumcie nam jodły piosenkę 

Choć z dala od domu, choć z dala od bliskich,
 My polscy żołnierze od Gór Świętokrzyskich,
 Kazały niebiosa, by krew nam na wrzosach

 Ścieliła kobierce wolności.

Ref. Więc szumcie nam, jodły, piosenkę,
 Rodacy podajcie nam rękę!

 Wśród lasów, wertepów, na ostrzach bagnetów
 Wolności niesiemy jutrzenkę.

A nasze koszary to ciemna toń lasów,
 Swe głowy kryjemy pod cienie szałasów,

 A nasza dziewczyna to stal karabina,
Choć zimna, jak piorun wybucha.

Ref. Więc szumcie nam jodły piosenkę… 

A gdy już się walka z najeźdźcą rozpęta  
Suniemy po lesie ja dzikie zwierzęta

Gdzie obóz nasz leży, tam gromem uderzym 
,,Ponury’’ nas uczy brawury 

Ref. Więc szumcie nam jodły piosenkę… 

Raz, kiedy na patrol szedł oddział zuchwały, 
Rozpętał się ogień i kule zagrały, 

Na trawie, na polu, dowódca patrolu 
Padł kulą śmiertelnie rażony. 

Ref. Więc szumcie nam jodły piosenkę… 

 Nie dbamy o spokój, nie dbamy o ciszę 
A do snu nas głuchy szum jodeł kołysze,
Pod głową w chlebaku żelazo granatów, 

A uśmiech na twarzy spokojny. 

Ref. Więc szumcie nam jodły piosenkę… 



Już oczy swe zamknął, pobladły jak chusta
 I tylko wiatr polny całuje mu usta. 

Na miękkim z traw leżu śpij, polski żołnierzu,
 Coś wolnej nie dożył ojczyzny. 

Ref. Więc szumcie nam jodły piosenkę… 



Ataman

Stary ojcze Atamanie, Ukraina śpi w najlepsze
Śpią sokoły na kurhanie i stanęła woda w Dnieprze
Koń już ledwie nogi wlecze, a człek żyje i nie żyje

Czas nie płynie. ale ciecze. gdzieś w limanie czajka gnije

Wyhowskiego szablą krzywą mała bawi się dziecina
Ty kozacze śpisz leniwo, płacze matka Ukraina

Skowroneczek strzepnął piórka, gdzieś nad stepem orzeł kracze
Rwie się pardwa i przepiórka i przepiórka, a ty jeno śpisz, kozacze

Stary ojcze Atamanie, niech przed tobą się użalę
Bo jak dłużej tak zostanie, to chatynkę swoją spalę

Spisy w drobne drzazgi złamię, szablę rzucę na dno morza
Sam się skryję w lisiej jamie, gdzieś na krańcach Zaporoża



Ballada o Krzyżowcu

Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia e
Dokąd pędzisz w stal odziany A

Pewnie tam, gdzie błyszczą w dali C 
Jeruzalem białe ściany. D
Pewnie myślisz, że w świątyni 

Zniewolony Pan twój czeka 
Abyś przyszedł go ocalić, 

Abyś przyszedł doń z daleka. 

Ła na naj...

Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia 
Byłem dzisiaj w Jeruzalem, 
Przemierzałem puste sale 
Pana swego nie widziałem 
Pan opuścił Święte Miasto 

Przed minutą, przed godziną, 
W chłodnym gaju na pustyni 

Z Mahometem pije wino. 

Ła na naj...

Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia 
Chcesz oblegać Jeruzalem 
Strzegą go wysokie wieże 
Strzegą go mahometanie 
Pan opuścił Święte Miasto 
Na nic poświęcenie twoje 

Po co niszczyć białe wieże 
Po co ludzi niepokoić 

Ła na naj...

Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia, 
Porzuć walkę niepotrzebną 



Porzuć miecz i włócznię swoją 
I jedź ze mną, i jedź ze mną 
Bo, gdy szlakiem ku północy 

Podążają hufce ludne 
Ja podnoszę dumnie głowę 

I odjeżdżam na południe.

Ła na naj...



Ballada o św. Mikołaju

W rozstrzelanej chacie  a G E

rozpaliłem ogień,  a G a

Z rozwalonych pieców   a G E

pieśni wyniosłem węgle.  d E

Naciągnąłem na drzazgi gontów  a C

błękitną płachtę nieba.   G E

Będę malować od nowa   a d a E a

wioskę w dolinie d E a (G)
 

Święty Mikołaju                  C G

Opowiedz jak to było          C E

Jakie pieśni śpiewano          a d C E a

Gdzie się pasły konie.          d E a (G)  
 

A on nie chce gadać                       
ze mną po polsku                        
Z wypalonych źrenic                 

Tylko deszcze płyną.                    
Hej ślepcze nauczę swoje            
dziecko po łemkowsku                 

będziecie razem żebrać                  
W malowanych wioskach.            

 
Święty Mikołaju...



Ballada rajdowa

Właśnie tu na tej ziemi młody harcerz meldował A E

Swą gotowość umierać za Polskę D A

Tak jak ty niesiesz plecak on niósł w ręku karabin
W sercu miłość nadzieje i troskę

Może tu w Nowej Słupi w Daleszycach Bielicach
Brzozowymi krzyżami znaczonych

Swą dziewczynę pożegnał nic nie wiedząc że tylko
Kilka dni życia mu przeznaczone

Ref.: Naszej ziemi śpiewamy ziemi pokłon składamy 
Taki prosty serdeczny harcerski 

Niechaj echo poniesie tę balladę rajdową
W nowe jutro i przyszłość nową. 2x

Na pomniku wyryto że szesnaście miał wiosen
Że był śmiały odważny radosny

Kiedy padał płakała cała puszcza jodłowa 
Nie doczekał czekanej tak wiosny

I choć on nie doczekał to nie zginął tak sobie 
Przetarł szlak którym dzisiaj wędrujesz 

I gdy tak przy ognisku śpiewasz swoją balladę
Tak jak on w sercu ojczyznę czujesz

Ref.: Naszej ziemi śpiewamy... 2x



Bieszczadzki trakt

1. Kiedy nadejdzie czas, wabi nas ognia blask, G D C G

na polanie gdzie króluje zły. C D G

Gwiezdny pył w ogniu tym, łzy wyciśnie nam dym, G D C G

tańczą iskry z gwiazdami, a my: C D G

Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas,  C D G

śpiewajmy razem ilu jest tu nas. C D e

Choć lata młode szybko płyną, wiemy że, C D G D e

nie starzejemy się. C D G

2. W lesie gdzie licho śpi, ma przygoda swe drzwi. 
Chodźmy tam, gdzie na ścianie lasu lśnią, 
oczy sów, wilcze kły, rykiem powietrze drży 

tylko gwiazdy przyjazne dziś są. 

 Śpiewajmy wszyscy...

3. Dorzuć do ognia drew, w górę niech płynie śpiew, 
wiatr poniesie go w wilgotny świat. 

Każdy z nas o tym wie, znowu spotkamy się,. 
a połączy nas bieszczadzki trakt

Śpiewajmy wszyscy...



Bieszczadzkie Reggae
Porannej mgły snuje się dym     d C d C         

Jutrzenki szal na stokach gór                
Nowy dzień budzi się                                   
Melodie dnia już rosa gna                         

Ref: Reggae, bieszczadzkie reggae
       Słońcem pachnące, ma jagód smak

   Reggae, bieszczadzkie reggae
   Jak potok rwący, przed siebie gna

Połonin czar ma taką moc 
Że gdy je ujrzysz pierwszy raz 

Wrócić chcesz tu za rok 
Z poranną rosą czekać dnia 

Ref: Reggae, bieszczadzkie reggae ...



Bracia Skauci

 Bracia skauci, dosyć kurzu A E

Dosyć kurzu łykać nam E7 
 A

Trzeba spieszyć nam do lasu A  A 
7
D

By wypocząć trochę tam A E A

Trzeba spieszyć nam do lasu D A

By wypocząć trochę tam E A E A

 W lesie cudna jest polana

Hufiec rozkaz stanąć ma

Wnet ogniska rozpalamy

A jest ich czterdzieści dwa

W lesie cudnych drzew korony

Wnet zaszumią piosnkę swą

Na co naszych trąbek tony

Odpowiedzą pobudką

 Wietrzyk chłodzi nasze skronie 

Kwiat upaja wonią swą

A tam ptaszki na błękicie

Pieśni swoje Bogu ślą

 My w zawody ze skowronkiem

Nucim pieśni ile sił

A dźwięk dziarskich śpiewek naszych

Aż w obłoki gdzieś się wzbił

 Nie marnujmy bracia chwili

Pijmy tego lasu czar

Jasnych chwil jest tak niewiele

I tych później będzie żal
 



Bracia Skauci Już Czas
Bracia skauci już czas          C

Ruszyć w góry na zwiad          G

Obóz przecież tuż tuż -         G

Każdy rusza rad                  G C

        Zawołaj: Sokole! Sokole! Sokole! Sokole mój !   F

        A echo:  Czuj czuwaj! Czuj czuwaj!  Czuj czuwaj! Czuj czuwaj, czuj! C

        Zawołaj: Czego ci brak?  F

        A echo odpowie ci tak:  G C

Leśnych ścieżek grot skał, Polska wiele ich ma

Ruszaj bracie na zwiad - niech przygoda trwa...

Jeśli w żyłach twych krew płynie strugą jak stal

Plecak na ramię bierz i do lasu wal...

Na obozie wśród drzew ogień iskry nam śle

Usiądź bracie wśród nas, i powtarzaj zew...

Noc alarmu to czas, ducha, hartu i sił

Abyś bracie to znał musisz żyć jak my...

Jeśli woła cię głos, serce daje ci znak

Czeka na Ciebie dziś krąg harcerski nasz

Wybieramy się dziś w małą podróż do gwiazd

Może na jednej z nich szczęście czeka nas..



Czort niesie po lesie

Czort niesie po lesie, Skauta bez buta, E7 a

Bo skaut ubogi, Włożył sobie trep na nogi. E7 a A7

Hej laski błyskają, A trepeczki stukają d a

Hej wesołe jest to życie skauta bez buta E7 a (A7)

Hej Skaucie, mój  skaucie, Co ty masz w tym bucie, 

Oj dziury, same dziury, Od podeszwy aż do góry. 

Hej laski błyskają...

Ech życie moje życie rozmaicie się plecie 

Raz płynie w pojedynkę innym razem znów w duecie 

Hej laski błyskają…

Skaut nie je, nie pije, Aż żołądek mu się wije, 

On się tym nie przejmuje, Tylko dalej maszeruje.



Dalej Wesoło

Dalej, wesoło niech popłynie gromki śpiew, G G7

Niech stutysięcznym echem zabrzmi pośród drzew, C G

Niech spędzi z czoła wszelki smutek, wszelki cień G H7 e

Wszak słoneczny mamy dzień! C D G

Tra la la la la la la la

W sercu radość się rozpala.

Tra la la la la la la la

Chcemy słońca, chcemy żyć.

Harce, wycieczki, obozowych przeżyć moc,

Piosnki gorące, mknące jak kamyki z proc,

Serca złączone bratnich uczuć cudną grą

Pozdrowienia ku nam ślą.

Tra la la...

Raźno harcerze maszerują: raz, dwa, trzy,

Prężne ich stopy krzeszą w marszu lotne skry

Idą zdobywać zbrojni w oczu blask i stal

Lśniącą słońcem świata dal.

Tra la la...



Epitafium Dla Majora Ognia

Jeśli umrzeć mam za ciebie, D h

jeśli sztandar zwinąć mam, D h

na każdego przecież przyjdzie, G A 

kiedyś pora, h

srebrny orzeł z mojej czapki, D h

na urwiskach w sercu Tatr, D h

znajdzie gniazdo. A

Ty mnie ukryj moja ziemio podhalańska, G A h

górski lesie kołysz mnie do snu. G A h

Tyle razy mnie chroniła ręka pańska. G A h

Dziś, mnie do raportu wezwał Bóg. G A h

Wilki mają swoje ścieżki, D h

podążałem szlakiem wilczym, D h

śmierć ścigała mnie po lasach G A

jak pies gończy, h

przystanęła nad potokiem, G A

krótki błysk nad górskim stokiem, D G

wola Boża, moja walka dziś się kończy. D A h

Ty mnie ukryj..

Polski Orzeł srebrnopióry G A

w nasze dusze wbił pazury D G

i legendę partyzancką, D A

ponad szczyty wzniósł. Fis h

Na Podhalu pod Turbaczem, G A 

partyzancka wierzba płacze, D h

zgasł już Ogień, G

ale pamięć po nim wciąż się tli. A Fis h

https://www.youtube.com/watch?v=t1InFE0SD-Q



Harcerska oola 

Z miejsca na miejsce, z wiatrem wtór a o

Do Dniestru fal z tatrzańskich turń E a

Wszędzie nas pędzi, wszędzie gna a A7 d

Harcerska dola radosna. a E a

Nam trud nie straszny ani znój,

Bo myśmy złu wydali bój

I z nim do walki wciąż nas gna

Harcerska dola radosna.

Nasza pogoda, jasny wzrok

Niechaj rozjaśnią ludziom mrok,

Niechaj i innym słońce da

Harcerska dola radosna.



Harcerskie Ideał

1. Na ścianie masz kolekcję swoich barwnych wspomnień, � � e

Suszony kwiat, naszyjnik, wiersz i list.
Już tyle lat przypinasz szpilką na tej słomie,

To wszystko co cenniejsze jest niż skarb.
Po środku sam generał Robert Baden - Powell,

Rzeźbiony w drewnie lilijki smukły kształt.
Jest Krzyża znak i orzeł biały jest w koronie,

A zaraz pod nim harcerskich 10 praw.

Ramię pręż, słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie, D � e �
Podaj swą pomocną dłoń, tym co liczą na ciebie.

Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny,
Śmiało zwalczaj wszelkie zło, niech twym bratem będzie każdy.

Ref.: I świeć przykładem, świeć! � � D

I leć w przestworza, leć! 
I nieś ze sobą wieść,

Że być harcerzem chcesz! 

2. A gdy spyta cię ktoś skąd ten Krzyż na twej piersi, D � e �
Z dumą odpowiesz mu: "taki noszą najdzielniejsi!".

Bo choć mało mam lat, w mym harcerskim mundurze,
Bogu, ludziom i ojczyźnie na ich wieczną chwałę służę.

Ref.: I świeć przykładem, świeć!...



Hej przyjaciele

Tam dokąd chciałem już nie dojdę szkoda zdzierać nóg. C G F C

Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres.

Wy pójdziecie inną drogą, zostawicie mnie.

Odejdziecie, sam zostanę na rozstaju dróg.

Hej, przyjaciele! Zostańcie ze mną.

Przecież wszystko to, co miałem, oddałem wam.

Hej, przyjaciele! Choć chwilę jedną.

Znowu w życiu mi nie wyszło, znowu jestem sam.

Znów spóźniłem się na pociąg i odjechał już.

Tylko jego mglisty koniec zamajaczył mi.

Stoję smutny na peronie z tą walizką jedną.

Tak, jak człowiek, który zgubił od swego domu klucz.

Tam, dokąd chciałem, już nie dojdę, szkoda zdzierać nóg.

Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres.

Wy pójdziecie inną drogą, zostawicie mnie. 

Zamazanych drogowskazów nie odczytam już.



Idziemy w jasną

Idziemy w jasną, z błękitu utkaną dal
Drogą wśród łąk, pól bezkresnych

Wśród morza szumiących fal

Cicho, szeroko, jak okiem spojrzenia śle
Jakieś się snują marzenia

W wieczornej spowite mgle

Idziemy naprzód i ciągle pniemy się wzwyż
By dobyć szczyt ideałów:
Świetlany harcerski krzyż



Jak Dobrze Nam

Jak dodrze nam zdobywać góry d g 

I młodą piersią chłonąć wiatr. A7 d

Prężnymi stopy deptać chmury d D7 g

I palce ranić ostrzem Tatr. d A7 d

Ref.: Mieć w uszach szum, d
strumieni śpiew, g

a w żyłach roztętnioną krew. A7 d

Hejże hej, hejże ha d A7

Żyjmy więc póki czas, A7 d

Bo kto wie, bo kto zna, d D7 g

Kiedy znowu ujrzę was. d A7 d

Jak dobrze nam głęboką nocą
Wędrować jasną wstęgą szos,

Patrzeć jak gwiazdy niebo złocą
I czekać, co przyniesie los.

Ref.:Mieć w uszach szum,

Jak dobrze nam, po wielkich szczytach
Wracać w doliny, progi swe,

Przyjaciół jasne twarze witać,
O młoda duszo raduj się.

Ref.: Mieć w uszach szum,



Krajka

Chorałem dzwonków dzień rozkwita a G

jeszcze od rosy rzęsy mokre a F

We mgle turkoce, pierwsza bryka C o

Słońce wyrusza na włóczęgę E E
7

Drogą pylistą, drogą polną a G

Jak kolorowa panny Krajka a F

słońce się wznosi nad stodołą C o

Będziemy tańczyć walca E E
7

Ref.: A ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte i buty stare o G C a

Wiatry niosą mnie (na skrzydłach) o E a A7

A ja mam swoją, gitarę spodnie wytarte i buty stare o G C a

Wiatry niosą mnie o E a

Zmoknięte świerszcze stroją skrzypce

żuraw się wsparł o cembrowinę

Wiele nanosi się wody jeszcze

wielu się ludzi z niej napije

Drogą pylistą, drogą polną

Jak kolorowa panny Krajka

słońce się wznosi nad stodołą

Będziemy tańczyć walca

Ref.:A ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte i buty stare

Wiatry niosą mnie (na skrzydłach)

A ja mam swoją, gitarę spodnie wytarte i buty stare

Wiatry niosą mnie

Chorałem dzwonków dzień rozkwita

jeszcze od rosy rzęsy mokre

We mgle turkoce, pierwsza bryka

Słońce wyrusza na włóczęgę



Drogą pylistą, drogą polną

Jak kolorowa panny Krajka

słońce się wznosi nad stodołą

Będziemy tańczyć walca

Ref.: A ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte i buty stare

Wiatry niosą mnie (na skrzydłach)

A ja mam swoją, gitarę spodnie wytarte i buty stare

Wiatry niosą mnieeee



Kwitnące Świerki

Rozwichrzone nad głową sosny rosochate e D H7 e
Biegną niebem chmurki, owieczki skrzydlate e D H7 e

Senne oko jeziora zda się na wpół drzemie G C D G H7

Kolorowe sady słodkie niosą brzemię e a H7 e

Ref.: A nam czegoż tu więcej potrzeba  G D C G
Powiedz nam G H7 e

Powiedz nam lesie i drogo piaszczysta G D C G
Powiedz nam e H7 e

Połoniny zielone, przepastne doliny

Ukwiecone łąki, strojne jak dziewczyny

Płaczka wierzba przysiadła na przydrożnym rowie

Matka żegnająca ruszających w drogę

Ref.: A nam czegoż tu więcej potrzeba…

Przemierzamy doliny jak wędrowne ptaki

Co na niebie kluczem wyznaczają szlaki

Dokąd, dokąd tak pędzisz uskrzydlony bracie?

Pędzisz nie bez celu, już we krwi to macie

Ref.: A nam czegoż tu więcej potrzeba...



Majdr Ponury 

Mgła schodzi z lasu Panie Majorze e D

Wiatr się po lesie chaszcze jak ptak C G D

Już się szkopy nie tułają po borze e h

Niejednego przez nas trafił szlag. C D

Jutro do wsi pewnie zajdziemy
Pies nie szczeknie - przecież my swoi

U mej matuli cokolwiek zjemy
Potem śpiewaniem do snu ukoi...

I dobrze odpoczniem nim odejdziem w góry C D

lecz co Pan Major taki ponury? e h /x2

Do diabła ze śmiercią Panie Majorze
Pan szedł z nią razem w 39-tym

Potem trza było się z wojskiem łączyć
I miecze ostrzyć daleko za morzem

Myśmy czekali, bo wodza brakło
Lichy to zwierz co walczy bez oka
Wieści przysłali słowo się rzekło

I biały orzeł z góry spikował...

I w piersi wroga wbił swe pazury
Lecz co Pan Major taki ponury? /x2

To nie był taki zwyczajny bój
Lufa się zgrzała jak klucze od piekła
Mocno się wrzynał w kieszeni nabój

I każda chwila jak wieczność się wlekła
Strasznie Pan dostał Panie Majorze

Jak mi Bóg miły nie mogło być gorzej
Krew się przelała przez głębokie rany

Archanioł Michał otworzył bramy

Pozdrówcie ode mnie Świętokrzyskie Góry
szepnął i skonał Major Ponury /x2

Skonał i odszedł odnaleźć swe góry



Serca bohater Major Ponury... /x2



Moje Bieszczady
Góry aż do nieba h A h

I zieleni krzyk h A h

Polna droga pośród kwiatów h D A e

I złamany krzyż A h (A)

Strumień skryty w mroku h A h

I zdziczały sad h A h

Stara cerkiew pod modrzewiem h D A e

I pęknięty dzwon h D A

Zarośnięty cmentarz
Na nim dzikie bzy
Ile łez i ile krzywdy

Ile ludzkiej krwi
Księżyc nad Otrytem
Niebo pełne gwiazd

Tańczą szare popielice
San usypia nas

Ref.: To właśnie są (x3) e G h

To właśnie moje Bieszczady e G h

Zarośnięte olchą
Pola dawnej wsi

Kto je orał, kto je zasiał
Nie pamięta nikt

Skrzypią martwe świerki
To drewniany płacz

Świat się kończy w Sokolikach
Dalej tylko las

Druty na granicy
Dzielą nacje dwie

Dzieli ściana nienawiści
I przeraża mnie

San jest taki płytki
Gdzie Beniowej brzeg
Dzieli ludzi, dzieli myśli

Straszny jego gniew

Ref.: To właśnie są…
https://www.youtube.com/watch?v=5-CN7ZBVN0I



Pechowy Dzień

Wiatr przystojny w garniturze D

Chce podobać się złej chmurze a

Chmura w złości deszczem go przepędza G D

Wiatr się schował w jakimś oknie D

Jest szczęśliwy, że nie moknie a

A miał wkrótce chmurze być za męża G D          

Ref.: Lecz nie jest źle F C

mogło być gorzej A7 d

Czasem w życiu zdarza się F C

Pechowy dzień  D

Wiatr szczęśliwy, w wolnym stanie

Zawsze stać go na zawianie

Zawsze stać go na samotny spacer

A niewierna chmura teraz

Szlocha, cierpi i umiera

Mówiąc: “Wietrze, mogło być inaczej”

Ref.: Lecz nie jest źle…

https://www.youtube.com/watch?v=KLQiPgmDPao



Plastelina 

Ulepiłem sobie domek  D

Z niewidzialnej plasteliny A

Dwa okienka, dwa kominy h

Z niewidzialnej plasteliny. A

A w okienkach kwiatki, bratki

Z niewidzialnej plasteliny

A dla taty krawat w kratkę

Z niewidzialnej plasteliny

Ref.:

Lala la...

Ulepiłem sobie pieska

Mięciutkiego z czarnym pyszczkiem

Lalkę Kasię i Tereskę

I pistolet i siostrzyczkę.

Namęczyłem się ogromnie

Stłukłem łokieć, zbiłem szklankę

Mamo, tato chodźcie do mnie

Mam tu dla was niespodziankę

Ref.:

Lala la...

Czemu na mnie tak patrzycie

I zdziwione macie miny

Czyście nigdy nie widzieli 

Niewidzialnej plasteliny.



Przygoda

Spójrz, bracie, choć raz, trzeźwo na świat, D G D

Ceń nauki wszystkie, jeśli masz ambicje, A D A D

Gdy nadejdzie czas, zawoła nas,  Fis h

Znajdzie nas nad rzeką szumem drzew z daleka. G A

Ref.: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, D
Świat jest piękny, czy to znasz?  G D

Otwórz oczy, patrz, otwórz oczy, patrz!  A A7 D

La, la, la... otwórz oczy, patrz. G D A D

Piłkę kopać chcesz, na trawę spiesz, 
Zagraj razem z nami, zagraj z kolegami, 

Rankiem, kiedy świt puka do drzwi, 
Ciągną młodych w pole harce i swawole. 

Ref.: Przygoda, przygoda…

Zwrotka nr 2

Ref.: Przygoda, przygoda…

Ref.: Lalalalalalala x1000000



Sdsenka

Jak to dodrze dyć harcerzem 

Na obozie spędzać czas 

Na północy pojezierze 

Na południu szumi las 

Ref: 

Hej las, mówię wam 

szumi las, mówię wam 

A w lesie, mówię wam, sosenka 

Spodobała mi się jeden raz 

Harcerka Marysieńka 

Woda sama łódkę niosła 

Łódkę niosła w siną dal 

A on zamiast trzymać wiosła 

Objął ją i śpiewał tak 

Hej las, mówię wam ...

Całuj, całuj druhu miły 

Całuj, całuj póki czas 

Bo gdy obóz nasz się skończy

To już nas nie będzie tam 

Hej las, mówię wam... 



�cieżka 

✁cieżka wśród ciemnych lasów d G C a

jak życia meander kręci d G c

wiedzie nas na rozstaje a E F a

Dokąd idziecie studenci. d E
7
 a

Pożółkłe liście szeleszczą F G

drzew szpaler ciągnie się niemy C G

a my przez życia wertepy F G

wędrujemy, wciąż wędrujemy. C E
7

Zabierz w drogę manierkę

w której woda się wzbiera

Więcej tobie pomoże

niż tysiąc słów przyjaciela.

Pożółkłe liście szeleszczą...

Plecak z kocem na wierzchu

Nieraz borykał się z losem

To nic, że ciąży ołowiem

na szlaku szczęście w nim niosę.

Pożółkłe liście szeleszczą...

Ludzie nikną w ciemnościach

noc już zapada głucha

tylko gdzieś przy ognisku

mrok się w piosenkę zasłuchał.



Wiklina 

Gorzko pachnie podmokła wiklina mgła, mgła, mgła a d a E a

W krąg bezdroża śladu drogi nie ma schyłek dnia. a G d G d G C

Lecz to nic, naprzód idź, nie martw się. d a

Jutro będzie lepiej wstanie nowy dzień F C d

A to wszystko żebyś wierzył, że nie łatwo być harcerzem. F C d E a 

Księżyc zaszedł, gwiazdy takie smutne noc, noc, noc 

Chlupie woda w przemoczonym bucie jak na złość 

Lecz.... 

Z boku drogi mała wioska drzemie - sza, sza, sza.

A ty bracie nawet dobrze nie wiesz, gdzie cię gna.

Lecz...

Na obozie czas nam szybko mija źle, źle, źle 

Obóz mija czas do domu wracać tak już jest 

Lecz.... 

Srebrny krzyżu przyjacielu mały mów, mów, mów 

Gdzie twe cele wzniosłe ideały podział słów 

Lecz.... 

Złota lilio na harcerskiej czapce blask, blask ,blask 

Nie zapomnę o swej ziemi, matce tak tak tak. 

Lecz....



Zielony płomień 

W dąbrowy gęstym listowiu błyska zielona skra d C d C d C d

Trzepoce z wiatrem jak płomień mundur harcerski nasz d C d C D C F C7

Czapka troszeczkę na bakier dusza rogata w niej F C F C F C F A7

Wiatr polny w uszach i ptaki w pachnących włosach drzew d C D C F A7 d

Tam gdzie się kończy horyzont leży nieznany ląd
Ziemia jest trochę garbata więc go nie widać stąd
Kreską przebiega błękitną strzępioną pasmem gór

Żeglują ku tej granicy białe okręty chmur

Gdzie niskie niebo usypia na rosochatych pniach
Gdziekolwiek namiot rozpinam będzie kraina ta

Zieleń o zmroku wilgotna z niebieską plamką dnia
Cisza jak gwiazda ogromna w grzywie złocistych traw

W dąbrowy gęstym listowiu błyska zielona skra
Trzepoce ogień zielony mundur harcerski nasz

Czapka troszeczkę na bakier lecz nie poprawiaj jej
Polny za uchem masz kwiatek duszy rogatej lżej



Bieszczadzkie Anioły

Anioły są takie ciche a

zwłaszcza te w Bieszczadach G

gdy spotkasz takiego w górach a

wiele z nim nie pogadasz e

Najwyżej na ucho ci powie C G

gdy będzie w dobrym humorze C F

że skrzydła nosi w plecaku C G

nawet przy dobrej pogodzie a G a

Anioły są całe zielone

zwłaszcza te w Bieszczadach

łatwo w trawie się kryją

i w opuszczonych sadach

W zielone grają ukradkiem

nawet karty mają zielone

zielone mają pojcie,

a nawet zielony kielonek

Anioły bieszczadzkie C G 

bieszczadzkie Anioły a

dużo w was radości C G

i dobrej pogody C

Bieszczadzkie Anioły C G

Anioły bieszczadzkie a

gdy skrzydłem cię dotkną a G

już jesteś ich bratem a

Anioły są całkiem samotne

zwłaszcza te w Bieszczadach

w kapliczkach zimą drzemią

choć może im nie wypada

Czasem taki Anioł samotny

zapomni dokąd ma lecieć

i wtedy całe Bieszczady

mają szaloną uciechę

Anioły bieszczadzkie...

Anioły są wiecznie ulotne

zwłaszcza te w Bieszczadach



nas też czasami nosi

po ich anielskich śladach

One nam przyzwalają

i skrzydłem wskazują drogę

i wtedy w nas się zapala

wieczny bieszczadzki ogień

Anioły bieszczadzkie...



Opadły Mgły
Opadły mgły i miasto ze snu się budzi C F 

Górą czmycha już noc C G 

Ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił C F 

Do gwiazd jest bliżej niż krok C G 

Pies się włóczy pod murami bezdomny C F 

Niesie się tęsknota czyjaś na świata cztery strony C G C 

A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy C F 

Toczy, toczy się los. C G x2

Ty, co płaczesz, a żeby śmiać się mógł się ktoś C F 

-Już dość! Już dość! Już dość! C G 

Odpędź czarne myśli! 

Dość już twoich łez 

Niech to wszystko przepadnie we mgle. 

Ref.: 

Bo nowy dzień wstaje C 

Bo nowy dzień wstaje F

Nowy dzień C

Bo wstaje nowy dzień G

Z dusznego snu już miasto się wynurza 

Słońce wschodzi gdzieś tam 

Tramwaj na przystanku zakwitł jak róża 

Uchodzą cienie od bram 

Ciągną swoje wózki dwukółki mleczarze 

Nad dachami snują się sny podlotki pełne marzeń 

A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy 

Toczy, toczy się los 

Ty, co płaczesz, a żeby śmiać się mógł się ktoś 

-Już dość! Już dość! Już dość! 

Odpędź czarne myśli 

Porzuć błędny wzrok 

Niech to wszystko zabierze już noc. 

Ref.: Bo nowy dzień…

https://www.youtube.com/watch?v=IjEo4Fdhqas



Piosenka ola Juniora i jego gitary

C G a G C D G

Gdy pokłócisz się z dziewczyną              G D         

(Nie życzę ci, lecz różnie jest)            e C                  

Nie chciej zaraz marnie ginąć         G h                    

Zaufaj mi, przekonasz się           C D D7                        

 

        Skocz w pudło gitary                     a C

        I tam rozłóż się obozem             G D                 

        Skocz w pudło gitary                  a C

        Ratunkowym ona kołem           G D

        Przeczekaj nachalną nawałnicę,   F C 

        Wyjdź potem ze słońcem na ulicę!  G D

        Wyjdź potem ze słońcem na ulicę.  a C 

 

Gdy ci będzie jakoś nie tak

(Nie życzę ci, lecz różnie jest)

Gdy ta słynna smuga cienia

Przypęta się, przerazi cię

 

        Skocz w pudło gitary...

 

Aż cię znowu noc dopadnie

(Nie życzę ci, lecz różnie jest)

Ciemny Bóg się tobą zajmie,

Lecz wtedy ty wywijasz się

 

        Skocz w pudło gitary...

 

        I pomóż słońcu! a                                  

        I pomóż słońcu! C          

        I pomóż słońcu lśnić! G      (D C) 



Piosenka Dla Wojtka Bellona

Powiedz, dokąd znów wędrujesz D G D 

Czy daleko jest twój sad D G D 

Ten w krainy buczynowe C G D 

Ze mną tam układa pieśni wiatr C G D 

Ten w krainy buczynowe e G D 

Za mną nikogo, tylko wiatr e G D 

Zmierzchy grają, a przestrzenie 

Własny mi podają dźwięk 

Takie śpiewy z nimi lub milczenie 

W którym znika każdy dawny lęk 

W takich śpiewach i milczeniu 

W szumie świętych buków zginął lęk 

Zaszumiały się powietrza 

I ruszyłeś sam na szlak 

Ten ostatni, ten najlepszy 

Przyszedł czas, Pan dał znak 

Ten ostatni, ten najlepszy 

Przyszedł czas, Pan dał Ci znak.

https://www.youtube.com/watch?v=QtTBx70yICE



Pdo Kątem Ostrym

Dom mój ostatnio G C 

Ledwo stał na nogach D e 

Stół nawet przechylał się F C 

Kiedy jadłem obiad G D 

Podłoga grzbiet prężyła 

Klepki aż trzeszczały 

Jakoś tak nie mogłem 

Złapać równowagi 

Przechylił się mrocznie 

Mój dom na chwilę 

I mieszkałem kątem 

Na równi pochyłej 

Dobrze że wróciłaś 

Kwiaty w wazonie 

Znów oswojone 

Cicho piją wodę

https://www.youtube.com/watch?v=kkDsoAKkJh4



Pdżegnanie

 G D/ G D/G D/ Fis Fis7 /h G /D Fis Fis7/

na na na na...

Może się spotkamy znów po kilku latach h Fis Fis7 h

Może właśnie tutaj lub na końcu świata G D Fis Fis7

Będziesz wtedy inna - ja wciąż taki sam G D Fis7 h

Może nam się uda zacząć jeszcze raz G D Fis Fis7

Dzisiaj muszę odejść - już mnie nie zatrzymuj 

Przez te wszystkie lata nic się nie zmieniło 

Rozstawiłaś straże wokół moich snów 

Daj mi wreszcie spokój - dosyć mam już słów 

na na na na...

Wrócę tu na pewno, gdy nadejdzie pora 

Zapamiętaj tylko, co mówiłem wczoraj 

Zapamiętaj tylko, że się nie zmieniłem 

Myślę, co myślałem, wierzę w co wierzyłem 

Wrócę, gdy zrozumiesz - już po kilku latach 

Może właśnie tutaj będzie koniec świata 

Będziesz wtedy inna - ja wciąż taki sam 

Może nam się uda zacząć jeszcze raz…

na na na na...
 



Sanctus

Święty, święty, święty - blask kłujący oczy  d a B C

Święta, święta, święta - ziemia, co nas nosi d a B d

Święty kurz na drodze d
Święty kij przy nodze B

Święte krople potu C
Święty kamień w polu d 

Przysiądź na nim, Panie B
Święty promyk rosy C
Święte wędrowanie d

Ref.: Święty chleb- chleba łamanie B C F

Święta sól- solą witanie B C F

Święta cisza, święty śpiew B C d

Znojny łomot prawych serc B C

Słupy oczu zapatrzonych
Bicie powiek zadziwionych
Święty ruch i drobne stopy 

Święta, święta, święta ziemia, co nas nosi

Słońce i ludny niebieski zwierzyniec d B 

Baran, Lew Skorpion i Ryby sferyczne C d

Droga Mleczna, Obłok Magellana d a

Meteory, Gwiazda Przedporanna B C

Saturn i Saturna dziwów wieniec d B

Trzy pierścienie i księżyców dziewięć C d

Neptun, Pluton, Uran, Mars, Merkury d a

Jowiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisz B C

Ref.: Święty chleb, chleba łamanie…

(Na na na na)230 d B C d 

d a B C





Z nim będziesz szczęśliwsza 

Zrozum to, co powiem, a E

Spróbuj to zrozumieć dobrze F G

Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe F C

Albo noworoczne, jeszcze lepsze może d E

O północy gdy składane F C

Drżącym głosem, niekłamane E E 7

Z nim będziesz szczęśliwsza, F C 

Dużo szczęśliwsza będziesz z nim. d E

Ja, cóż - F

Włóczęga, niespokojny duch, C

Ze mną można tylko d 

Pójść na wrzosowisko G 7

I zapomnieć wszystko a

Jaka epoka, jaki wiek, F C G

Jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień C G F C

I jaka godzina G

Kończy się, F 

A jaka zaczyna a

Nie myśl, że nie kocham

Lub że tylko trochę kocham

Jak cię kocham, nie powiem, no bo nie wypowiem -

Tak ogromnie bardzo, jeszcze więcej może

I dlatego właśnie żegnaj,

Zrozum dobrze, żegnaj, żegnaj

Z nim będziesz szczęśliwsza...

Ze mną można tylko d 

W dali znikać cicho E a



Bez Słów

Chodzą ulicami ludzie G D

Maj przechodzą, lipiec, grudzień e h

Zagubieni wśród ulic bram C G D

Przemarznięte grzeją dłonie 
Dokądś pędzą, za czymś gonią 

I budują wciąż domki z kart 

A tam w mech odziany kamień Cadd9
 G

Tam zaduma w wiatru graniu Cadd9
 G

Tam powietrze ma inny smak Cadd9
 G D

Porzuć kroków rytm na bruku 
Spróbuj - znajdziesz jeśli szukać 

Zechcesz - nowy świat, własny świat 

Płyną ludzie miastem szarzy 
Pozbawieni złudzeń, marzeń 

Omijają wciąż główny nurt 
Kryją się w swych norach krecich 

I śnić nawet o karecie 
Co lśni złotem nie potrafią już 

A tam w mech... 

Żyją ludzie, asfalt depczą 
Nikt nie krzyknie - każdy szepce 
Drzwi zamknięte, zaklepany krąg 

Tylko czasem kropla z oczu 
Po policzku w dół się stoczy 

I to dziwne drżenie rąk 

A tam w mech...



Enigmatyczny Dom

A jeśli dom będę miał,  A h7 cis7  A7/4

To będzie bukowy koniecznie, D E9 A A7+

Pachnący i słoneczny. D E cis7 A7/4

Wieczorem usiądę - wiatr gra,  D E

A zegar na ścianie gwarzy.A A7 D E

Dobrze się idzie panie zegarze,A h7 cis7 a0

Tik tak, tik tak, tik tak. h7 E cis7 A7/4

Świeca skwierczy i mruga przewrotnie, D E

Więc puszczam oko do niej, A h7 cis7 a0

Dobry humor dziś pani ma, h7 E cis7 a0

Dobry humor dziś pani ma h7 E A

Ref.:Szukam, szukania mi trzeba,  A E

Domu gitarą i piórem,  G D A

A góry nade mną jak niebo, A E

A niebo nade mną jak góry. G D d A

Gdy głosy usłyszę u drzwi
Czyjekolwiek, wejdźcie, poproszę

Jestem zbieraczem głosów,
A dom mój bardzo lubi, gdy
Śmiech ściany mu rozjaśnia

I gędźby lubi pieśni,
Wpadnijcie na parę chwil

Kiedy los was zawiedzie w te strony,
Bo dom mój otworem stoi

Dla takich jak wy, x2

Ref.:Szukam, szukania mi trzeba...

Zaproszę dzień i noc,
Zaproszę cztery wiatry.

Dla wszystkich drzwi otwarte,
Ktoś poda pierwszy ton,

Zagramy na góry koncert.
Buków porą pachnącą
Nasiąkną ściany grą,

A zmęczonym wędrownikom
Odpocząć pozwolę muzyką,
Bo taki będzie mój dom x2

Ref.:Szukam, szukania mi trzeba...



Majster Bieda
Skąd przychodził, kto go znał D G

Kto mu rękę podał kiedy  D G A

Nad rowem siadał, wyjmował chleb D A

Serem przekładał i dzielił się z psem fis h

Tyle wszystkiego, co sobą miał A G (fis)

Majster Bieda  e A D

Czapkę z głowy ściągał, gdy
Wiatr gałęzie chylił drzewom

Śmiał się do słońca i śpiewał do gwiazd
Drogą bez końca co przed nim szła
Znał jak pięć palców, jak szeląg zły

Majster Bieda

Nikt nie pytał skąd się wziął
Gdy do ognia się przysiadał

Wtulał się w krąg ciepła jak w kożuch
Zmęczony drogą wędrowiec boży
Zasypiał długo gapiąc się w noc

Majster Bieda

Aż nastąpił taki rok
Smutny rok, tak widać trzeba

Nie przyszedł Bieda zieloną wiosną
Miejsce, gdzie siadał, zielskiem zarosło

I choć niejeden wytężał wzrok
Choć lato pustym gościńcem przeszło

Z rudymi liśćmi jesienną schedą
Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość /x3

Majster Bieda



Ocean

Oceanie sinowłosy białe statki ku mnie wyślij. A G D A

Dwa kamyki moje myśli na otwartych dłoniach niosę. A G D A

Daj mi miejsce w głębi morza, A E

szczyptę lądu szczyptę skały. G D

Tu zbuduje zamek biały, tutaj gniazdo swe założę. A G
6/9

 D E

Gdzieś daleko w stu stolicach 

żyją ludzie, bija w dzwony.

Niezliczone bataliony przyczajone na granicach.

Marszałkowie szklanoocy palą owce i dziewczęta.

Kto o kwiatach dziś pamięta. 

Szumią giełdy w głębi nocy.

W głębi morza zabłąkany 

nie chcę nic o ludziach słyszeć.

Biały kolor kolor ciszy, w moim zamku białe ściany

W moim zamku gdzieś w ogrodzie 

będę czytać wschodnie baśnie.

Zanim słońce w morzu zgaśnie 

żeby z morza powstać co dzień.

A gdy ludzie wypełnieni nienawiścią w jednej chwili

Zniszczą wszystko, co stworzyli 

wielkim ogniem z wnętrza ziemi.

Znikną lądy zniknie morze, 

nie wie nikt co będzie potem.

W białych światach ja z powrotem 

w łonie matki się ułożę.

https://www.youtube.com/watch?v=-EAd3xXbBFg



Piosenka Wiosenna

/F � � F/F � � F a/

Zagram dla ciebie na każdej gitarze świata � a � �
Na ulic fletach, na nitkach babiego lata � a � �

Wyśpiewam, jak potrafię księżyce na rozstajach F C F � 

I wrześnie, i stycznie, i maje a � � �
I zagubione dźwięki, i barwy na płótnach Vlamincka a � �

I słońce wędrujące promienia ścieżyną a � � �

Ref.: Graj nam, graj pieśni skrzydlata F C � F

Wiosna, taniec nasz niesie po łąkach a � � �
Zatańczymy się w sobie do lata F � F �7

 �
Zatańczymy się w siebie bez końca F C � � F

/F � � F/F � � F a/

A blask, co oświetla me ręce, gdy piszę

Nabrzmiał potrzebą rozerwania ciszy

Przez okno wyciekł, pełna go teraz chmara wronia

Dziobi się w dziobów końcach, a w ogonach ogoni

A pieśń moja to niknie, to wraca

I nie wiem, co bym zrobił, gdybym ją utracił

Ref.: Graj nam, graj pieśni skrzydlata...

https://www.youtube.com/watch?v=gxCHicuPmQA



10 w skali Beauforta

Kołysał nas zachodni wiatr, a d

Brzeg gdzieś za rufą został. E7
 a

I nagle ktoś jak papier zbladł: d a 

Sztorm idzie, panie bosman! H7
 E

7

A bosman tylko zapiął płaszcz F C F C

I zaklął: - Ech, do czorta! F E
7 
a

Nie daję łajbie żadnych szans! F G C E
7
 a

Dziesięć w skali Beauforta! a E
7
 a

Z zasłony ołowianych chmur

Ulewa spadła nagle.

Rzucało nami w górę, w dół,

I fala zmyła żagle.

A bosman...

O pokład znów uderzył deszcz

I padał już do rana.

Piekielnie ciężki to był rejs,

Szczególnie dla bosmana.

A bosman...



Bitwa 

Okręt nasz wpłynął w mgłę i fregaty dwie d C B g

Popłynęły naszym kursem by nie zgubić się. d C F A7

Potem szkwał wypchnął nas poza mleczny pas d C B g

I nikt wtedy nie przypuszczał, że fregaty śmierć nam niosą. d C F A7

Ciepła krew poleje się strugami, F C d a

Wygra ten, kto utrzyma ship. B C d

W huku dział ktoś przykryje się falami, F C d a

Jak da Bóg, ocalimy bryg. B C d

Nagły huk w uszach grał i już atak trwał,
To fregaty uzbrojone rzędem w setki dział.

Czarny dym spowił nas, przyszedł śmierci czas,
Krzyk i lament mych kamratów, przerywany ogniem katów.

Ciepła krew poleje się strugami...
.

Pocisk nasz trafił w maszt, usłyszałem trzask,
To sterburtę rozwaliła jedna z naszych salw.

"Żagiel staw" krzyknął ktoś, znów piratów złość,
Bo od rufy nam powiało, a fregatom w mordę wiało.

Ciepła krew poleje się strugami...

Z fregat dwóch tylko ta pierwsza w pogoń szła,
Wnet abordaż rozpoczęli, gdy dopadli nas.
Szyper ich dziury dwie zrobił w swoim dnie,

Nie pomogło to psubratom, reszta z rei zwisa za to.

Ciepła krew poleje się strugami...

Po dziś dzień tamtą mgłę i fregaty dwie,
Kiedy noc zamyka oczy, widzę w moim śnie.

Tamci, co śpią na dnie, uśmiechają się,
Że ich straszną śmierć pomścili bracia, którzy zwyciężyli.



Clepła krew poleje się strugami...

Ciepła krew poleje się strugami,
Jak da Bóg, ocalimy bryg. 

Jak da Bóg, ocalimy



Dziki Włóczęga

Byłem dzlk m włóczęgą przez tak wiele dni D A D G

Przepuściłem pieniądze na whisky i gin. D A A7 D

Dzisiaj wracam do domu, pełny złota mam trzos D A D G

I zapomnieć chcę wreszcie jak podły był los. D A A7 D

Ref.: Już nie wrócę na morze A A7 

Nigdy więcej o nie. D G

Wreszcie koniec włóczęgi,  D G

Na pewno to wiem. A D

I poszedłem do baru, gdzie bywałem nie raz,
Powiedziałem barmance, że forsy mi brak.
Poprosiłem o kredyt, powiedziała idź precz,

Mogę mieć tu stu takich na skinienie co dzień.

Ref.: Już nie wrócę na morze...

Gdy błysnąłem dziesiątką, doskoczyła jak kot
I butelkę najlepszą przysunęła pod nos.

Powiedziała zalotnie, co chcesz mogę ci dać,
Ja jej na to ty flądro, spadaj znam inny bar.

Ref.: Już nie wrócę na morze...

Gdy stanąłem przed domem, przez otwarte drzwi,
Zobaczyłem rodziców, czy przebaczą mi.

Matka pierwsza spostrzegła jak w sieni wciąż tkwię.
Zobaczyłem ich radość i przyrzekłem, że…

Ref.: Już nie wrócę na morze...
 



Hiszpańskie Dziewczyny

�egnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny e C D

Żegnajcie nam dziś marzenia ze snów! e G D

Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora C D G e

Lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów! C h e

I smak waszych ust hiszpańskie dziewczyny
W noc ciemną i złą nam będzie się śnił!

Leniwie popłyną znów rejsu godziny
Wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił! 

Niedługo ujrzymy znów w dali Cape Deadman
I Głowę Baranią sterczącą wśród wzgórz!
I statki stojące na redzie przed Plymouth

Klarować kotwice najwyższy czas już!

I smak waszych ust...

I znów białe żagle na masztach zakwitną
Kurs szyper wyznaczy do Portland i Wright!

I znów stara łajba potoczy się ciężko
Przez fale w kierunku na Beachie Fairlie!

I smak waszych ust...

Zabłysną nam bielą skał zęby pod Dover
I znów noc w kubryku wśród legend i bajd!

Powoli i znojnie tak płynie nam życie
Na wodach i w portach South Foreland Light!

I smak waszych ust…

Uproszczona wymowa niektórych wyrazów:

Cape Deadman - kejp dedmen

Plymouth - plymaf/ plymałf

Wright - rajt

Beachie Fairlie - biczi ferlaj

Dover - dołwer

South Foreland Light - sołf forlend lajt



Marco Polo
Nasz Marco Polo to dzielny ship e D e

największe fale brał  e G

W Australii będąc widziałem go C e G D

 gdy w porcie przy kei stał e D e

I urzekł mnie tak urodą swą

 że zaciągnąłem się

I powiał wiatr, w dali zniknął ląd

 mój dom i Australii brzeg

Ref.: Marco Polo e D C ��

 w królewskich liniach był e D e

Marco Polo

 tysiące przebył mil

Na jednej z wysp, za korali sznur tubylec złoto dał

I poszli wszyscy w ten dziki kraj, bo złoto mieć każdy chciał

I wielkie szczęście spotkało tych, co wyszli na ten brzeg

Bo pełne złota ładownie są i każdy bogaczem jest

Ref.: Marco Polo…

W powrotnej drodze tak szalał sztorm, że drzazgi poszły z rej

A statek wciąż burtą wodę brał, do dna było coraz mniej

Ładunek cały trza było nam do morza wrzucić tu

Do lądu dojść i biedakiem być, ratować choć żywot swój

Ref.: Marco Polo...

https://www.youtube.com/watch?v=v4VKFkvld3M



Pacyfik 

1. Kiedy szliśmy przez Pacyfik,

- Way-hey, roluj go,

Zwiało nam z pokładu skrzynki,.....

- Taki był cholerny sztorm.

Ref.: Hej, znowu zmyło coś,

Zniknął w morzu jakiś gość,

Hej, policz, który tam,

Jaki znowu zmyło kram.

2. ...Pełne śledzia i sardynki,

3. ...Kosze krabów, beczkę sera,

4. ...Kalesony oficera,

5. ...Sieć jeżowców, jedną żabę,

6. ...Kapitańską zmyło babę,

7. ...Beczki rumu nam nie zwiało -

8. ...Pół załogi ją trzymało. (2x wolniej)

Ref.: Hej, znowu zmyło coś,

Zniknął w morzu jakiś gość,

Hej, policz, który tam,

Jaki znowu zmyło kram.

Hej, znowu zmyło coś,

Zniknął w morzu jakiś gość,

Postawcie wina dzban,

Opowiemy dalej wam! 



Pły	my w o
ł do starej Maui
Mozdiny, twardy i trudny jest e H7 e a

Nasz wielorybniczy znój, e H7 e

Lecz nie przestraszy nas sztormów ryk e H7 e a

I nie zlęknie groza burz. e H7 e

Dziś powrotnym kursem wracamy już, G D

Rejsu chyba to ostatnie dni e H7

I każdy w sercu już chyba ma e H7 e a

Piękne panny ze starej Maui. e H7 e

Ref.: Płyńmy w dół, do starej Maui, już czas, G D

Płyńmy w dół, do starej Maui. e H7

Arktyki blask już pożegnać czas, e H7 e a

Płyńmy w dół, do starej Maui. e H7 e

Z północnym sztormem już płynąć czas
Wśród lodowych, groźnych gór.

I dobrze wiemy, że nadszedł czas
Ujrzeć niebo z tropikalnych chmur.

Dziesięć długich miesięcy zostało gdzieś,
Wśród piekielnej, kamczackiej mgły.

Żegnamy już Arktyki blask
I płyniemy do starej Maui.

Płyńmy w dół...

Za sobą mamy już Diamond Head,
No i groźne stare Oahu.

Tam maszty i pokład na długo skuł
Wszechobecny, groźny lód.

Jak odrażająca i straszna jest
Biel Arktyki, tego nie wie nikt.
Za sobą mamy już setki mil,

Czas wziąć kurs do starej Maui.

Płyńmy w dół...

Harpuny już odłożyć czas,



7tarczy, dość już wielorybiej krwi.
Już pełne tranu beczki masz,

Płynne złoto sprzedasz w mig.
Za swój żywot psi, za trud i znój,

Kiedyś w niebie dostaniesz złoty tron.
O dzięki Ci Boże, że każdy mógł

Wrócić do rodzinnych stron.

Płyńmy w dół...

Kotwica mocno już trzyma dno,
Wreszcie ujrzysz ukochany dom.

Przed nami główki portu już
I kościelny słychać dzwon.

A na lądzie uciech nas czeka sto,
Wnet zobaczysz dziatki swe.

Na spacer weźmiesz żonę swą
I zapomnisz wszystkie chwile złe.

https://www.youtube.com/watch?v=QedTPYv7SFI



Press Gang

W dół od rzeki w dół, tam gdzie London Street,

Psów królewskich zwarty oddział szedł.

Ojczyźnie trzeba dziś świeżej krwi

Marynarzy floty wojennej.

A że byłem wtedy dość silny chłop,

W tłumie złowił mnie sierżanta wzrok.

W kajdanach z bramy wywlekli mnie

Marynarze floty wojennej.

Jak o prawa upominać się

Na gretingu nauczyli mnie.

Niejeden krwią wtedy spłynął grzbiet

Marynarzy floty wojennej.

Nikt nie zliczy, ile krwi i łez

wsiąkło w pokład, gdy się zaczął rejs

Dla chwały twej, słodki kraju mój

Marynarzy floty wojennej.

Gdy łapaczy szyk formuje się,

W pierwszym rzędzie możesz ujrzeć mnie.

Kto stanie na mojej drodze dziś -

Łup stanowi floty wojennej!



Stary bry�

Gdy wypływał z portu stary bryg,

Jego dalszych losów nie znał nikt.

Nikt nie wiedział o tym, że

Statkiem-widmem stanie się stary bryg.

Ref.:

Hej-ho! Na umrzyka skrzyni

I butelka rumu!

Hej-ho! Resztę czas uczyni

I butelka rumu!

Co z załogą zrobił stary bryg,

Tego też nie zgadnie chyba nikt!

Czy zostawił w porcie ją,

Czy na morza dnie - nikt nie wie, gdzie…

Hej-ho! Na umrzyka skrzyni...

Przepowiednia zła jest, że ho-ho!

Kto go spotka, marny jego los!

Ale my nie martwmy się,

Hej! nie martwmy się - rum jeszcze jest!

Hej-ho! Na umrzyka skrzyni...



�e��uj

�egiuj, żegluj, tam, gdzie Nowa Szkocja. D fis h G A

Żegluj, żegluj, gdzie wstaje nowy dzień. D fis h G A D

Głos Nowej Szkocji nam przynosi wiatr, h A D

to zapowiedź nowych dni. G D G

Znowu woła do nas rykiem fal, e D A h

tam znajdziecie nowy świat. G D A

Znów dumny brzeg będzie witał was h A D

majestatem groźnych skał. G D G

Każdy dzień tu świtem przywita was, e D A h

coraz bliższym stanie się, G D G

twoim własnym domem stanie się. e A D

Żegluj...

Atlantyk bije falą w stromy brzeg,
wściekle ryczy pośród skał.

W górze dzikich ptaków słychać śpiew,
głos ich płynie z wiatrem w dal.

Tam bujnej trawy się kołysze łan
i strumyków cichy szept

w mej pamięci zawsze będzie trwał,
lecz niedługo powiem wam,

lecz niedługo wszystkim powiem wam:

Żegluj...


