




Na królewski gród zhańbiony 
Wzleci orlę białe, 
Hukną działa, Jękną dzwony, 
Polakom na chwałę. 

Marsz, marsz Polonia... 

Jeszcze Polska nie zginęła 
I zginąć nie może, 
Bo Ty jesteś sprawiedliwy, 
O! Wszechmocny Boże! 

Marsz, marsz Polonia... 
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Co nam obca przemoc wzięła, 

Jak zwyciężać mamy. 

Kiedy my żyjemy. 
Jeszcze Polska nie zginęła, 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Dał nam przykład Bonaparte, 

 
Mazurek Dąbrowskiego

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Szablą odbierzemy. 

Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

Już tam ojciec do swej Basi 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

Jak Czarniecki do Poznania 

Dla ojczyzny ratowania 

Mówi zapłakany – 

Po szwedzkim zaborze, 

Biją w tarabany. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

Wrócim się przez morze. 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Marsz Polonia
 
Jeszcze Polska nie zginęła, 
kiedy my żyjemy, 
Co nam obca przemoc wzięła 
Szablą odbierzemy.
 
Marsz, marsz Polonia, 
Nasz dzielny narodzie, 
Odpoczniemy po swej pracy 
W ojczystej zagrodzie./bis/
 
Rozproszeni po wszem świecie 
Gnani w obce wojny, 
Zgromadziliśmy się przecie 
W jedno kółko zbrojne. 

Marsz, marsz Polonia... 

Z wiosną zabrzmi trąbka nasza, 
Pocwałują konie, 
Sławą polskiego psałterza 
Zabrzmią nasze bronie. 

Marsz, marsz Polonia... 

Przejdziem Litwę, 
przejdziem Wołyń, 
Popasiem w Kijowie. 
Zimą przy węgierskim winie 
Staniemy w Krakowie. 

Marsz, marsz Polonia... 

Od Krakowa bitą drogą 
Do Warszawy wrócim, 
Co zastaniem resztę wroga 
Na łeb w Wisłę wrzucim. 

Marsz, marsz Polonia... 
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My, Pierwsza Brygada 

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

ref: My Pierwsza Brygada 
Strzelecka gromada 
Na stos rzuciliśmy nasz życia los 
Na stos, na stos! 

O, ile mąk, ile cierpienia 
O, ile krwi, wylanych łez. 
Pomimo to nie ma zwątpienia 
Dodawał sił wędrówki kres. 

ref: My Pierwsza Brygada... 

Krzyczeli, żeśmy stumanieni 
Nie wierząc nam, że chcieć to móc. 
Laliśmy krew osamotnieni 
A z nami był nasz drogi Wódz. 

ref: My Pierwsza Brygada... 

Nie chcemy dziś od was uznania 
Ni waszych mów, ni waszych łez. 
już skończył się czas kołatania 
Do waszych serc, do waszych kies. 

ref: My Pierwsza Brygada... 

Dzisiaj my już jednością silni, 
Tworzymy Polskę - przodków mit! 
Że wy w tej pracy nie dość są pilni, 
Zostanie nam – potomnym wstyd! 

ref: My Pierwsza Brygada... 

Rota 

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, 
Nie damy pogrześć mowy! 
Polski my naród, polski lud, 
Królewski szczep piastowy, 
Nie damy by nas zniemczył wróg... 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Do krwi ostatniej kropli z żył 
Bronić będziemy Ducha, 
Aż się rozpadnie w proch i w pył 
Krzyżacka zawierucha. 
Twierdzą nam będzie każdy próg... 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, 
Ni dzieci nam germanił. 
Orężny wstanie hufiec nas, 
Duch będzie nam hetmanił, 
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg... 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Przetrwamy złego losu dni, 
Duch nasz się zeń wyzwoli, 
A z naszych ofiar, trudu, krwi 
Powstanie mściciel doli, 
W złoty wolności zagrzmi róg… 

Tak nam dopomóż 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 ród! 

Jak długo na Wawelu 
Zygmunta bije dzwon, 
Tak długo nasza Wisła 
Do Gdańska płynie wciąż 

Zwycięży Orzeł Biały, 
Zwycięży polski lud, 
Wiwat: niech żyje Kraków, 
Nasz podwawelski gród! 

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

Stać będzie kraj nasz cały... 

O, wznieś się Orle Biały, 
O, Boże, spraw ten cud: 
Zwycięstwo polskiej sławy 
Ogląda polski lud. 

Stać będzie kraj nasz cały... 

Jak długo nasza wiara 
Rozgrzewa polską krew, 
Tak długo Polska cała 
Bo Polak to jak Lew. 

Stać będzie kraj nasz cały... 

Raduje się serce, raduje się dusza 
Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza.
 
ref: Oj da, oj da dana 
Kompanio kochana 
Nie masz to jak pierwsza. Nie! 

Więc do przodu piersi i do góry głowa 
Bośmy przecież Pierwsza kompania Kadrowa 

Oj da, oj da dana... 

Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, 
Ale przecież dojdziem, byleby iść w nogę. 

Oj da, oj da dana... 

Kiedy Moskal zdrajca drogę nam zastąpi, 
To kul z Manlichera nikt mu nie poskąpi. 

Oj da, oj da dana... 

A gdyby on jeszcze śmiał udawać zucha, 
Każdy z nas bagnetem trafi mu do brzucha. 

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... 

Chociaż w butach dziury, na mundurach łaty, 
To pierwsza kadrowa pójdzie na armaty. 

Oj da, oj da dana... 

Nie zbraknie nam nigdy do boju ochoty, 
Z naszym komendantem atakujem płoty. 

Oj da, oj da dana... 

Możeby nas wcale nie bolały nogi, 
Gdyby komendanci nie skracali drogi. 

Oj da, oj da dana... 

Raduje się serce 
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Hej strzelcy wraz 

Hej strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały 
A przeciw nam śmiertelny stoi wróg. 
Wnet z naszych strzelb piorunem zagrzmią strzały 
A lotem kul kieruje zbawca Bóg. 

ref: Więc gotuj broń a kule bij głęboko 
O ojców grób bagnetów poostrz stal 
Na odgłos trąb twój sztucer bierz na oko! 
Hej, baczność! Cel! i w łeb lub w serce pal! 

Hej trąb! Hej trąb 
strzelecką trąbką w dal! 
A kłuj, a rąb 
I w łeb lub w serce pal. 

Graj trąbko, graj jak grałaś przez wiek cały 
do marszu tym, co szli do Polski bram. 
Słysz bracie, słysz minionych lat sygnały 
sztafety znak z kolei dają nam. 

ref: Więc gotuj broń a kule bij głęboko... 

Bagnetów szturm wolności zdobył szaniec. 
zwyciężył duch mężnością rąk i nóg, 
lecz biada aby zwijać straż u granic 
Gdy na przedpolach czyha zdrajca, wróg. 

ref: Więc gotuj broń a kule bij głęboko... 

Bałtyku szum to nasza sprawa święta 
od wieków huczy aż po Karpat wał. 
Na bój zaprawia orzeł swe orlęta, 
by porwać je na pierwszy odgłos dział. 

ref: Więc gotuj broń a kule bij głęboko... 

O mój rozmarynie 

O mój rozmarynie rozwijaj się, 
O mój rozmarynie rozwijaj się. 
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. 
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. 

A jak mi odpowie: nie kocham cię, 
A jak mi odpowie nie kocham cię. 
Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. 
Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. 

Dadzą mi konika cisawego, 
Dadzą mi konika cisawego. 
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę, do boku mego. 
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę, do boku mego. 

Dadzą mi kabacik z wyłogami, 
Dadzą mi kabacik z wyłogami. 
I czarne buciki i czarne buciki z ostrogami. 
I czarne buciki i czarne buciki z ostrogami.
 
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną, 
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną. 
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił za dziewczyną. 
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił za dziewczyną. 

Pójdziemy z okopów na bagnety, 
Pójdziemy z okopów na bagnety. 
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje, ale nie ty. 
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje, ale nie ty. 
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Jak to na wojence ładnie 

Ten kto chce rozkoszy użyć 2x 
Musi iść w ułany służyć. 2x 

Tam rozkoszy on użyje 2x 
Krwi jak wody się napije 2x 

Tam mu dadzą mundur nowy 2x 
A na mundur kij dębowy. 2x
 
Tam mu każą maszerować 2x 
Jeszcze lepiej niż tańcować. 2x
 
Jak to na wojence ładnie 2x 
Kiedy ułan z konia spadnie. 2x
 
Koledzy go nie żałują 2x 
Jeszcze końmi potraktują. 2x
 
Wachmistrz trumnę zrobić każe 2x 
Rotmistrz z listy go wymaże. 2x 

A za jego młode lata 2x 
Grają trąbki tra ta ta ta 2x 

Rozkwitają pąki białych róż 

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

Kładłam ja ci idącemu w bój 
Białą różę za karabin twój 
Nimeś odszedł Jasiuleńku stąd, 
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł. 
Nimeś odszedł Jasiuleńku 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 po nim ślad. 
Przyszła zima, opadł róży kwiat 
Poszedł w świat Jasieńko, zginął po 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? 
Cóż ci teraz dam Jasieńku, hej 
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej? 

Jasieńkowi nic nie trzeba już, 
Bo mu kwitną pąki białych róż 
Tam pod jarem, gdzie w wojence padł 
Wyrósł na mogile białej róży kwiat. 
Tam pod jarem, gdzie w wojence padł 
Wyrósł na mogile białej róży kwiat. 
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Po ten kwiat czerwony
 
Żołnierz dziewczynie nie skłamie 
Chociaż nie wszystko jej powie. 
Żołnierz zarzuci broń na ramie, 
Wróci - to resztę dopowie.
 
Wstęgą szos, miedzą pól złoconych 
Krętą ścieżką poprzez las 
Po ten kwiat, po ten kwiat czerwony 
Skoro przyszedł na to czas. 
Po ten kwiat, po ten kwiat czerwony… 

Dla tych co wiernie czekają 
Będą żołnierze śpiewali 
O tym jak pięknie zakwitają 
Kwiaty czerwieńsze od malin. 

Wstęgą szos, miedzą pól złoconych 
Krętą ścieżką poprzez las 
Po ten kwiat, po ten kwiat czerwony 
Skoro przyszedł na to czas. 
Po ten kwiat, po ten kwiat czerwony… 

Maszerują strzelcy 

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. 

Ref: Maszerują strzelcy, maszerują 
Karabiny błyszczą, szary strój. 
A żołnierzom drzewa salutują 
Bo za naszą Polskę idą w bój. 
A żołnierzom drzewa salutują 
Bo za naszą Polskę idą w bój. 

I 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. 

Ref: Maszerują strzelcy, maszerują.... 

Nie grają im surmy, nie huczy im róg 
a śmierć im pod nogi się miota. 
To w pierwszym szeregu podąża na bój 
Piechota - ta szara piechota. 
To w pierwszym szeregu podąża na bój 
Piechota - ta szara piechota. 

Ref: Maszerują strzelcy, maszerują... 
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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… 

Chłopcy malowani, 
Sami wybierani. 
Wojenko, wojenko 
Wojenko, wojenko 
Cóżeś ty za pani. 
Wojenko, wojenko… 

Lecą kule, lecą. 
Lecą kule żwawo 
Która cię dogoni 
Która cię dogoni 
To zapłacisz krwawo. 
Która cię dogoni… 

Wojenko, wojenko 
Cóżeś tak szalona 
Kogo ty pokochasz, 
Kogo ty pokochasz 
Jeśli nie leguna. 
Kogo ty pokochasz… 

Wojenko, wojenko 
Co za moc jest w tobie 
Kogo ty pokochasz 
Kogo ty pokochasz 
W zimnym leży grobie. 
Kogo ty pokochasz… 

Ułani, ułani 

Ułani, ułani, malowane dzieci 
Niejedna panienka za wami poleci. 
Hej, hej ułani - malowane dzieci 
Niejedna panienka za wami poleci. 
Hej, hej ułani - malowane dzieci… 

Niejedna panienka i niejedna wdowa 
Za wami ułani polecieć gotowa. 
Hej, hej ułani - i niejedna wdowa 
Za wami ułani polecieć gotowa. 
Hej, hej ułani - i niejedna wdowa… 

Jedzie ułan jedzie, szablą pobrzękuje 
Uciekaj dziewczyno, bo cię pocałuje 
Hej, hej ułani - szablą pobrzękuje 
Uciekaj dziewczyno, bo cię pocałuje. 
Hej, hej ułani - szablą pobrzękuje…
 
Nie ma tego domu, nie ma takiej chatki, 
Żeby nie kochały ułana mężatki. 
Hej, hej ułani nie ma takiej chatki, 
Żeby nie kochały ułana mężatki. 
Hej, hej ułani nie ma takiej chatki…

Jedna umierała, jeszcze się pytała 
Czy na tamtym świecie ułani będziecie 
Hej, hej ułani jeszcze się pytała 
Czy na tamtym świecie ułani będziecie 
Hej, hej ułani jeszcze się pytała… 


