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Mazurek Dąbrowskiego 

 
 

Jeszcze Polska nie zginęła,  
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy.  
 

Marsz, marsz Dąbrowski,  
Z ziemi włoskiej do Polski.  
Za twoim przewodem  
Złączym się̨ z narodem.  
 

Przejdziem Wisłę̨, przejdziem Wartę,  
Będziem Polakami. 
Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy.  

Marsz, marsz...  

Jak Czarniecki do Poznania  
Po szwedzkim zaborze,  
Dla ojczyzny ratowania  
Wrócim się przez morze.  

Marsz, marsz...  

Już tam ojciec do swej Basi  
Mówi zapłakany - 
Słuchaj jeno, pono nasi  
Biją w tarabany.  

Marsz, marsz...  
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Rota 
 
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!  
Nie damy pogrześć́ mowy.  
Polski my naród, polski lud,  
Królewski szczep Piastowy.  
Nie damy, by nas zgnębił wróg!  
Tak nam dopomóż̇ Bóg!  
 

Do krwi ostatniej kropli z żył  
Bronić będziemy ducha, 
Aż się̨ rozpadnie w proch i w pył  
Krzyżacka zawierucha. 
Twierdzą nam będzie każdy próg!  
Tak nam dopomóż̇ Bóg!  
 

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz  
Ni dzieci nam germanił, 
Orężny stanie hufiec nasz, 
Duch będzie nam hetmanił.  
Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg!  
Tak nam dopomóż Bóg!  
 

Nie damy miana Polski zgnieść 
Nie pójdziem żywo w trumnę̨  
Na Polski imię̨, na jej cześć 
Podnosi czoła dumne.  
Odzyska ziemi dziadów wnuk!  
Tak nam dopomóż̇ Bóg! 
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Jak długo w sercach naszych 
 

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, 
 
Stać będzie kraj nasz cały… 
 
Jak długo Wisła wody na Bałtyk będzie słać, 
Jak długo polskie grody nad Wisłą będą stać, 
 
Stać będzie kraj nasz cały... 
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Rozkwitały pąki białych róż  
 
Rozkwitały pąki białych róż, 
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już,  
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat, 
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.  

Kładłam ja ci 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.  

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.  
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Przybyli ułani  
 

Przybyli ułani pod okienko,  
Pukają̨, wołają̨: „puść panienko!”  
 

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

Przyszliśmy tu poić nasze konie,  
Za nami piechoty całe błonie.  
 

O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?  
Warszawę̨ odwiedzić́ byśmy radzi.  
 

Gdy zwiedzim Warszawę̨ już̇ nam pilno  
Zobaczyć́ to nasze stare Wilno.  
 

Panienka, wnet wrota otworzyła,  
Ułanów na nockę̨ zaprosiła.  
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Pałacyk Michla 
 
 

Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, 
bronią jej chłopcy od "Parasola", 
co na "tygrysy" mają visy - 
to Warszawiaki, fajne urwisy - są! 
 
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 
pręż swój młody duch, pracując za dwóch! 
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch 
pręż swój młody duch, jak stal! 
 
Każdy chłopaczek chce być ranny, 
sanitariuszki - morowe panny, 
a gdy cię kula trafi jaka, 
poprosisz pannę - da ci buziaka - w nos! 
 
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 ... 
 
Lecz na nic "szafa" i granaty, 
za każdym razem dostają baty 
i co dzień się przybliża chwila, 
że zwyciężymy! i do cywila - hej! 
 
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch ... 
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Czerwone maki  

Czy widzisz te gruzy na szczycie?  
Tam wróg twój się̨ ukrył jak szczur.  
Musicie, musicie, musicie 
Za kark wziąć i strącić go z chmur.  
I poszli szaleni zażarci,  
I poszli zabijać́ i mścić́, 
I poszli jak zawsze uparci,  
Jak zawsze za honor się̨ bić́.  
 

Czerwone maki na Monte Cassino  
Zamiast rosy piły polską krew. 
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,  
Lecz od śmierci silniejszy był gniew.  
Przejdą lata i wieki przeminą. 
Pozostaną ślady dawnych dni  
I tylko maki na Monte Cassino 
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.  
 

Runęli przez ogień, straceńcy,  
niejeden z nich dostał i padł,  
jak ci z Somosierry szaleńcy,  
Jak ci spod Racławic sprzed lat.  
Runęli impetem szalonym,  
I doszli. I udał się szturm. 
I sztandar swój biało czerwony  
Zatknęli na gruzach wśród chmur.  

Czerwone maki na Monte Cassino...  

Czy widzisz ten rząd białych krzyży?  
Tam Polak z honorem brał ślub. 
Idź naprzód, im dalej, im wyżej,  
Tym więcej ich znajdziesz u stóp.  
Ta ziemia do Polski należy, 
Choć Polska daleko jest stąd, 
Bo wolność krzyżami się mierzy,  
Historia ten jeden ma błąd.  

Czerwone maki na Monte Cassino...  
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O mój rozmarynie 

  
O mój rozmarynie rozwijaj się, 
O mój rozmarynie rozwijaj się. 
 
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej  
Zapytam się / x2 
 

A jak mi odpowie: nie kocham cię,  
A jak mi odpowie nie kocham cię.  
 
Ułani werbują, strzelcy maszerują,  
Zaciągnę się /x2 

 

Dadzą mi konika cisawego,  
Dadzą mi konika cisawego. 
 
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę  
Do boku mego /x2 
 

Dadzą mi kabacik z wyłogami,  
Dadzą mi kabacik z wyłogami.  
 
I czarne buciki, i czarne buciki  
Z ostrogami /x2 

 
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną,  
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną.  
 
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił  
Za dziewczyną /x2 

 
Pójdziemy z okopów na bagnety,  
Pójdziemy z okopów na bagnety. 
 
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje,  
Ale nie ty /x2 
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Ostatni mazur 
 
Jeszcze jeden mazur dzisiaj, nim poranek świta, 
„Czy pozwoli panna Krzysia?” młody ułan pyta 
 
I tak długo błaga, prosi, boć to w polskiej ziemi: 
W pierwszą parę ją ponosi, a sto par za niemi 
W pierwszą parę ją ponosi, a sto par za niemi 
 
On coś pannie szepce w uszko i ostrogą dzwoni, 
Pannie tłucze się serduszko i liczko się płoni 
 
Cyt, serduszko, nie płoń liczko, bo ułan niestały: 
O pół mili wre potyczka, słychać pierwsze strzały 
O pół mili wre potyczka, słychać pierwsze strzały 
 
Słychać strzały, głos pobudki, dalej na koń, hurra! 
Lube dziewczę porzuć smutki, dokończym mazura 
 
Jeszcze jeden krąg dokoła, jeden uścisk bratni, 
Trąbka budzi, na koń woła, mazur to ostatni 
Trąbka budzi, na koń woła, mazur to ostatni 
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Wojenko, wojenko 
 

Wojenko, wojenko 
Cóżeś Ty za pani 
Że za tobą idą, że za Tobą idą chłopcy malowani? 
Że za tobą idą, że za Tobą idą chłopcy malowani? 
 
Chłopcy malowani 
Sami wybierani 
Wojenko wojenko, wojenko wojenko, cóżeś Ty za pani? 
Wojenko wojenko, wojenko wojenko, cóżeś Ty za pani? 
 
Na wojence ładnie 
Kto Boga uprosi 
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi 
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi 
 
Lecą kule lecą 
Lecą kule żwawo 
Która Cię dogoni, która Cię dogoni, to zapłacisz krwawo 
Która Cię dogoni, która Cię dogoni, to zapłacisz krwawo 
 
Wojenko, wojenko 
Co za moc jest w Tobie? 
Kogo Ty pokochasz, kogo Ty pokochasz, jeśli nie leguna 
Kogo Ty pokochasz, kogo Ty pokochasz, jeśli nie leguna 
 
Wojenko, wojenko 
Co za moc jest w Tobie? 
Kogo Ty pokochasz, kogo Ty pokochasz, w zimnym leży grobie 
Kogo Ty pokochasz, kogo Ty pokochasz, w zimnym leży grobie 
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Pierwsza kadrowa 
 
Raduje się serce, raduje się dusza, 
Gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. 
 
Oj da, oj da dana, 
Kompanio kochana, 
Nie masz to jak pierwsza, nie, oj - nie! 
 
Chociaż do Warszawy długą mamy drogę, 
Ale przejdziem migiem, byle tylko „w nogę”. 
 
Oj da, oj da dana… 
 
Chociaż w butach dziury, na mundurach łaty. 
To pierwsza kadrowa pójdzie na armaty. 
 
Oj da, oj da dana… 
 
A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, 
To pierwsza kadrowa gwardyją zostanie. 
 
Oj da, oj da dana… 
 
A więc piersi naprzód, podniesiona głowa, 
Bośmy przecież pierwsza kompania kadrowa. 
 
Oj da, oj da dana… 
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Szara piechota  

 

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

Maszerują strzelcy, maszerują,  
Karabiny błyszczą, szary strój, 
 A przed nimi drzewce salutują,  
Bo za naszą Polskę idą w bój!  
 

Idą, a w słońcu kołysze się stal,  
Dziewczęta zerkają zza płota, 
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,  
Piechota, ta szara piechota. 
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,  
Piechota, ta szara piechota.  

Maszerują strzelcy, maszerują...  

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.  
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój:  
Piechota, ta szara piechota.  

Maszerują strzelcy, maszerują...  
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Legiony 
 

Legiony to żołnierska nuta,  
Legiony to straceńców los!  
Legiony to żołnierska buta,  
Legiony to ofiarny stos.  
 

My pierwsza brygada, strzelecka gromada  
Na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos!  
 

O ileż mąk, ileż cierpienia, 
O ileż krwi, wylanych łez,  
Pomimo to nie ma zwątpienia,  
Dodawał sił wędrówki kres. 
  
My pierwsza brygada...  
 

Mówili, żeśmy stumanieni, 
Nie wierząc w to, że chcieć to móc!  
Lecz trwaliśmy osamotnieni, 
A z nami był nasz drogi wódz!  
 

My pierwsza brygada...  
 

Nie chcemy już od was uznania  
Ni waszych mów, ni waszych łez.  
Skończyły się dni kołatania 
Do waszych dusz, do waszych kies.  
 

My pierwsza brygada...  
Umieliśmy w ogień zapału,  
Młodzieńczych wiar rozniecić skry,  
Nieść życie swe dla ideału 
I swoją krew i marzeń sny.  
 

My pierwsza brygada...  
 

Potrafim dziś dla potomności  
Ostatki swych poświęcić dni. 
Wśród fałszów siać zew namiętności.  
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.  
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Żeby Polska była Polską 

 
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! 
Żeby Polska, żeby Polska 
Żeby Polska była Polską! 
 
Wtedy kiedy los nieznany 
Rozsypywał nas po kątach 
Kiedy obce wiatry gnały 
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… 
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