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Hymn 

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 się z narodem. 
 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami. 
Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy. 
 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 
 
Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze. 
 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 
 
Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany — 
Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany. 
 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 
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Boże coś Polskę 

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki 
Otaczał blaskiem potęgi i chwały, 
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki 
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały! 
 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! x2 
 
Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem 
Wspierał walczących za najświętszą sprawę, 
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem 
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę. 
 
Ref.: Przed Twe ołtarze... 
Wróć naszej Polsce świetność starożytną, 
Użyźniaj pola, spustoszałe łany, 
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną. 
Przestań nas karć, Boże zagniewany. 
 
Ref.: Przed Twe ołtarze ... 
 
Powstała z grobu na Twe władne słowo  
Polska, wolności narodów chorąży,  
pierzchnęły straże, a ponad jej głową  
znowu swobodnie Orzeł Biały krąży. 
Ref.: Przed Twe ołtarze ... 
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ŻURAWIEJKI PUŁKÓW KAWALERII 
 
Ref. 
Lance do boju, szable w dłoń, 
Bolszewika, goń, goń, goń! 
Żura, żura, żurawia, 
Żurawiejka ty maja! 
 
PUŁKI SZWOLEŻERÓW 
 
1 Pułk Szwoleżerów Marszałka Józefa Piłsudskiego, miejsce postoju 
Warszawa 
 
Szwoleżery kręcą głową, 
Chcą być Gwardią Narodową. 
Siedzą sobie tak w Warszawie, 
Przy kieliszku i przy kawie. 
 
2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, miejsce postoju Starogard Gdański 
 
Kradną kury, kradną sery 
Spod Rokitny szwoleżery. 
Zawsze byli bracią bitną, 
Zwyciężyli pod Rokitną. 

3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. płk Jana Leona Kozietulskiego, 
miejsce postoju Suwałki 
 
Kto w Suwałkach robi dzieci, 
Szwoleżerów to pułk trzeci. 
Nie ma takich nikt danserów, 
Jak pułk trzeci szwoleżerów. 
 
PUŁKI UŁAŃSKIE 
 
1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk Bolesława Mościckiego, 
miejsce postoju Augustów 
 
W boju dzielni, wszędzie znani, 
Krechowieccy to ułani. 
Często dzielni, często wlani 
Krechowieccy to ułani. 
 
2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego, 
miejsce postoju Suwałki 
 
Kto w kieliszku topi troski, 
To ułanów Pułk Grochowski. 
Lampas z gaci, płaszcz z gałganów, 
To jest drugi Pułk Ułanów. 
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3 Pułk Ułanów Śląskich, miejsce postoju Tarnowskie Góry 
 
Za pogrzebem szarżą leci, 
To Ułanów jest Pułk trzeci. 
Dupa w siodle, czoło w chmurach, 
To jest Pułk w Tarnowskich Górach 
 
4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, miejsce postoju Wilno 
 
Weneryczny i pijański, 
To jest czwarty Pułk ułański. 
Nawet żonę przegra w karty, 
To Ułanów jest Pułk Czwarty. 
 
5 Pułk Ułanów Zasławskich, miejsce postoju Ostrołęka 
 
Kto zegarki w polu zbiera, 
To jest Piąty Pułk Hallera. 
Tępi chamów jak cholera, 
Pułk Ułanów od Hallera. 
 
6 Pułk Ułanów Kaniowskich, miejsce postoju Stanisławów 
 
Dumna mina, a łeb pusty, 
To jest Pułk Ułanów Szósty. 
Nóżki krótkie, brzuszek tłusty, 
To Ułanów jest Pułk Szósty. 
 
7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, miejsce 
postoju Mińsk Mazowiecki 
 
A o siódmym wszyscy wiecie, 
To Beliny drugie dziecię. 
A Pułk Siódmy to zasrańce, 
Pogubili w boju lance. 
8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, miejsce postoju Kraków 
 
Krzywa buzia, krzywa nózia, 
To Ułani Księcia Józia. 
Pół tam chamów, pół tam panów, 
To jest Ósmy Pułk Ułanów. 
 
9 Pułk Ułanów Małopolskich, miejsce postoju Trembowla 
 
Zmienił Czortków na Trembowlę, 
Teraz płacze jak niemowlę. 
A Dziewiąty Pułk morowy, 
Rzuca lance, hajda w rowy. 
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10 Pułk Ułanów Litewskich, miejsce postoju Białystok 
 
Jedzie Ułan z Dziesiątego, 
Wyją psy na widok jego. 
A rozkazów kto nie słucha, 
To Dziesiąty Pułk Obucha. 
 
11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, 
miejsce postoju Ciechanów 
 
Pół cywilny, pół wojskowy, 
Jedenasty Legionowy. 
Kilku panów, kupa chamów, 
Jedenasty Pułk Ułanów. 
 
12 Pułk Ułanów Podolskich, miejsce postoju Białokrynica koło Krzemieńca 
 
Pułk Dwunasty rusza w pole, 
Po majątki na Podole. 
Trochę Żydów, trochę panów, 
To Dwunasty Pułk Ułanów. 
 
13 Pułk Ułanów Wileńskich, miejsce postoju Nowa Wilejka 
 
Pół Tatarów, pół Polanów, 
To Trzynasty Pułk Ułanów. 
Na łbie księżyc, wyżej gwiazda, 
Sławna to Tatarska Jazda. 
 
14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, miejsce postoju Lwów 
 
Hej, dziewczęta w górę kiecki, 
Jedzie ułan Jazłowiecki! 
Każda matka córkę chowa 
Przed ułanem z miasta Lwowa 

 
15 Pułk Ułanów Poznańskich, miejsce postoju Poznań 
 
Bolszewicką krwią zbroczony, 
To Piętnasty Pułk czerwony. 
Wciąż gotowi do kochania, 
To ułani są z Poznania. 
 
16 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, miejsce 
postoju Bydgoszcz 
 
Piją z beczki, nie pijani, 
To bydgoscy są ułani. 
Zawsze łasy na niewiasty, 
To Ułanów Pułk Szesnasty. 
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17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego, miejsce 
postoju Leszno Wielkopolskie 
 
Czy to świta, czy to grzeje, 
Siedemnasty zawsze wieje. 
Siedemnasty w Lesznie stoi 
I kadetów wódą poi. 
 
18 Pułk Ułanów Pomorskich, miejsce postoju Grudziądz 
 
Mają d ... jak z mosiądza, 
To ułani są z Grudziądza. 
Nie przez lądy to przez morze, 
Osiemnasty zawsze może. 
 
19 Pułk Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego, miejsce postoju 
Ostróg nad Horyniem 
 
Dziewiętnasty to hołota, 
Bo na konie siada z płota. 
I do bitki i do szklanki, 
Kochają ich Wołynianki. 
 
20 Pułk Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, miejsce postoju Rzeszów 
 
Mają coś tam po kolana, 
To ułani Króla Jana. 
Zamiast d ... krwawa rana, 
To ułani króla Jana. 
 
21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich, miejsce postoju Równe 
 
Chociaż Wisły nie widzieli, 
Nadwiślańskich miano wzięli. 
Kto chce żołdu oprócz gaży, 
Niech służy w granicznej straży. 
 
22 Pułk Ułanów Podkarpackich, miejsce postoju Brody 
 
Śmierdzi naftą, robi długi, 
To jest Pułk Dwudziesty Drugi. 
Hemoroidy ma co drugi, 
To jest Pułk Dwudziesty Drugi. 
 
23 Pułk Ułanów Grodzieńskich, miejsce postoju Postawy 
 
W boju krepkij, w mirze sławnyj, 
Dwadcat’ tretij prawosławnyj. 
Są naiwni, jak te dzieci, 
Ułański Dwudziesty Trzeci. 
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24 Pułk Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stefana Żółkiewskiego, 
miejsce postoju Kraśnik 
 
W jukach wożą wina dzbanki, 
Kochają ich Lublinianki. 
Piją wódkę, grają w karty, 
To jest Pułk Dwudziesty Czwarty. 
 
25 Pułk Ułanów Wielkopolskich, miejsce postoju Prużana 
 
Dawniej był to pułk bojowy, 
Dziś w nim rządzą białogłowy. 
Wielkopolskim się mianuje, 
A w Prużanie pokutuje. 
 
26 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza, 
miejsce postoju Baranowicze 
 
Gdzie koń chudy, ułan tłusty, To jest Pułk Dwudziesty Szósty. 
Choć Hetmana mają w herbie, 
Coś klekoce im się we łbie. 
 
27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego, miejsce postoju Nieśwież 
 
Sława o nich na głos niesie, 
Że pamięta ich Polesie. 
Śpiewy, tańce, wóda, kiła, 
To ułani Radziwiłła. 
 
PUŁKI STRZELCÓW KONNYCH 
 
Lecz tak mówiąc między nami, 
Strzelcy nie są ułanami. 
 
1 Pułk Strzelców Konnych, miejsce postoju Garwolin 
 
Z całej Polski zbieranina, 
To są strzelcy z Garwolina! 
Gdzie ty mieszkasz? W Garwolinie! 
Pies cię j ..., sk .........! 
2 Pułk Strzelców Konnych, miejsce postoju Hrubieszów 
 
Durna mina, pusta głowa, 
To są strzelcy z Hrubieszowa. 
Kto pod kocem dziewki chowa, 
To są strzelcy z Hrubieszowa. 
 
3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana 
Czarnieckiego, miejsce postoju Wołkowysk 
 
Kawał d ... zamiast pyska, 
To są strzelcy z Wołkowyska. 
Kto ostrogą, szablą błyska, 
To są strzelcy z Wołkowyska. 
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4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, miejsce postoju Płock 
 
Mariawitów zgrywa w karty, 
Konnych strzelców to Pułk Czwarty. 
Poskramiacze serc niezłomnych, 
To jest Czwarty Strzelców Konnych. 
 
5 Pułk Strzelców Konnych, miejsce postoju Dębica 
 
Po pijaństwie leży w rowie, 
To jest Piąty Pułk w Tarnowie. 
Długo błądził w okolicy, 
Zanim trafił do Dębicy. 
 
6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława 
Żółkiewskiego, miejsce postoju Żółkiew 
 
Nasz Żółkiewski prał Moskali, 
My ich też będziemy prali. 
Pod pierzyną strzela cnota – 
Strzelców konnych to robota. 
7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich, miejsce postoju Biedrusko 
 
Strzelcy co nad Wartą stoją, 
Zuchy – Niemców się nie boją. 
Błyszczą z czynów wiekopomnych, 
To Pułk Siódmy Strzelców Konnych. 
 
8 Pułk Strzelców Konnych, miejsce postoju Chełmno 
 
Same pany i sportsmeny, 
Ósmy strzelców to nie treny. 
W Ósmym Pułku Konnych Strzelców, 
Jedzą mięso bez widelców. 
 
9 Pułk Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego, miejsce postoju 
Grajewo 
 
Poznać pana po cholewie, 
To dziesiąty Pułk w Grajewie. 
Dzicy, butni, jak remonty, 
To jest Strzelców Pułk Dziewiąty. 
 
10 Pułk Strzelców Konnych, miejsce postoju Łańcut 
 
W jednym łapciu, w jednym bucie, 
Chodzi strzelec po Łańcucie. 
Jajecznica ze szczypiorkiem, 
Jest dla jego barwy wzorkiem. 
O piechocie nie śpiewamy, 
Bo ją całą w d ... mamy. 
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O mój rozmarynie 
 
O mój rozmarynie, rozwijaj się /bis 
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej 
Zapytam się. 
 
A jak mi odpowie: „Nie kocham cię” /bis 
Ułani werbują, strzelcy maszerują 
Zaciągnę się. 
 
Dadzą mi konika cisawego /bis 
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę 
Do boku mego. 
 
Dadzą mi buciki z ostrogami /bis 
I siwy kabacik, i siwy kabacik 
Z wyłogami. 
 
Dadzą mi uniform popielaty /bis 
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił 
Do swej chaty. 
 
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną /bis 
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił 
Za dziewczyną. 
 
Dadzą mi karabin z polskiej stali /bis 
Żebym celnie strzelał, żebym celnie strzelał 
Do Moskali. 

 

Marsz Pierwszej Brygady (Legiony) 
 
Legiony to – żołnierska nuta, 
Legiony to – straceńców los, 
Legiony to – rycerska buta, 
Legiony to – ofiarny stos. 
 
Ref. 
My, Pierwsza Brygada, 
Strzelecka gromada, 
Na stos, rzuciliśmy 
Swój życia los, 
Na stos, na stos! 
 
Mówili żeśmy stumanieni, 
Nie wierząc nam, że chcieć to móc, 
Laliśmy krew osamotnieni, 
A z nami był nasz drogi Wódz. 
 
Ref. My, Pierwsza Brygada ... 
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O ileż mąk, ileż cierpienia, 
O ileż krwi, przelanych łez, 
Pomimo to nie ma zwątpienia, 
Dodaje sił wędrówki kres. 
 
Ref. My, Pierwsza Brygada ... 
 
Nie chcemy dziś od was uznania, 
Ni waszych mów, ni waszych łez, 
Skończyły się dni kołatania, 
Do waszych głów, do waszych serc. 
 
Ref. My, Pierwsza Brygada ... 
 
Legiony to – są Termopile, 
Legiony to – rozpaczy głos, 
Legiony – słońce na mogile, 
Legiony – krwawych ofiar stos. 
 
Ref. My, Pierwsza Brygada ... 
 
Pamięta wszak Warszawa chwile, 
Gdy szarych garść legunów szła, 
Rzucili nam: „germanofile”, 
Z oka spłynęła gorzka łza. 
 
Ref. My, Pierwsza Brygada ... 
 
Inaczej się dziś zapatrują 
I trafić chcą do naszych dusz, 
I mówią, że nas już szanują, 
Lecz właśnie czas odwetu już! 
 
Ref. My, Pierwsza Brygada ... 
 
Umieliśmy w ogień zapału 
Młodzieńczych wiar rozniecić skry, 
Nieść życie swe dla ideału 
I swoją krew i marzeń sny. 
 
Ref. My, Pierwsza Brygada ... 
Potrafim dziś dla potomności 
Ostatki swych poświęcić dni, 
Wśród fałszów siać siew szlachetności 
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi. 
 
Ref. My, Pierwsza Brygada ... 
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Rozszumiały się wierzby płaczące 

Rozszumiały się wierzby płaczące, 
Rozpłakała się dziewczyna w głos,  
Od łez oczy podniosła błyszczące,  
Na żołnierski, na twardy życia los.  
 
Nie szumcie, wierzby, nam,  
Żalu, co serce rwie,  
Nie płacz, dziewczyno ma,  
Bo w partyzantce nie jest źle.  
Do tańca grają nam  
Granaty, wisów szczęk,  
Śmierć kosi niby łan,  
Lecz my nie znamy, co to lęk.  

 

Błoto, deszcz czy słoneczna spiekota,  
Wszędzie słychać miarowy, równy krok,  
To maszeruje leśna piechota,  
Śpiew na ustach, spokojna twarz, twardy wzrok.  
 
Nie szumcie, wierzby....  
 
I choć droga się nasza nie kończy,  
Choć nie wiemy, gdzie wędrówki kres,  
Ale pewni jesteśmy zwycięstwa,  
Bo przelano już tyle krwi i łez.  
 

Nie szumcie, wierzby.... 

 

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. 
 
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! 
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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. 
 
Maszerują ......  

 

 

Jedzie, jedzie na kasztance 

Gdzie szabelka Twa ze stali, Twa ze stali,  
Przecież idziem w bój, przecież idziem w bój?  
Hej, hej, komendancie, Miły wodzu mój  

Gdzie Twój mundur generalski, generalski, 
Złotem zszywany, złotem zszywany? 
Hej, hej, komendancie, Miły wodzu mój 
 
Masz wierniejszych niż stal chłodna, niż stal chłodna  
Młodych strzelców rój, młodych strzelców rój  
Hej, hej, komendancie, Miły wodzu mój  
 
Nad lampasy i czerwienie i czerwienie  
Wolisz strzelca strój, wolisz strzelca strój  
Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój!  
 
Ale pod tą szarą bluzą, szarą bluzą  
Serce ze złota, serce ze złota!  
Hej, hej, komendancie, serce ze złota!  
 
Ale błyszczą groźną wolą, groźną wolą  
Królewskie oczy, królewskie oczy!  
Hej, hej, komendancie, królewskie oczy!  
 
Pójdziem z Tobą po zwycięstwo, po zwycięstwo  
Poprzez krew i znój, poprzez krew i znój!  
Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. 
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Pierwsza kadrowa (raduje się serce) 
 
Raduje się serce, raduje się dusza, 
Gdy Pierwsza Kadrowa na Moskala rusza. 
 
Ref. 
Oj da, oj da dana, Kompanio kochana, 
Nie masz to jak Pierwsza, nie! 
 
Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, 
Ale przecież dojdziem, byle by iść w nogę. 
 
Ref. Oj da, oj da dana ... 
 
Gdy Moskal, psia wiara, drogę nam zastąpi, 
Kulek z Manlichera nikt mu nie poskąpi. 
 
Ref. Oj da, oj da dana ... 
 
A gdyby się jeszcze opierał psiajucha, 
Każdy z nas bagnetem trafi mu do brzucha. 
 
Ref. Oj da, oj da dana ... 
 
Kiedy wybijemy po drodze Moskali, 
Ładne Warszawianki będziem całowali. 
 
Ref. Oj da, oj da dana ... 
 
Chociaż w butach dziury i na portkach łaty, 
To Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty. 
 
Ref. Oj da, oj da dana ... 
 
 
A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, 
To Pierwsza Kadrowa Gwardyją zostanie. 
 
Ref. Oj da, oj da, dana ... 
 
A więc piersi naprzód i do góry głowa, 
Bośmy przecież Pierwsza Kompania Kadrowa. 
Ref. Oj da, oj da dana ... 
 
Nie braknie nam nigdy do boju ochoty, 
Z naszym Komendantem atakujem płoty 
. 
Ref. Oj da, oj da dana ... 
 
Może by nas wcale nie bolały nogi, 
Gdyby komendanci nie skracali drogi. 
 
Ref. Oj da, oj da dana ... 
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Wojenko wojenko  

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,  
Że za tobą idą, że za tobą idą  
Chłopcy malowani?  
 
Chłopcy malowani, sami wybierani,  
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko, 
Cóżeś ty za pani?  
 
Na wojence ładnie, kto Boga uprosi,  
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają,  
Pan Bóg kule nosi.  
 
 
Maszeruje wiara, pot się krwawy leje,  
Raz dwa stąpaj bracie, raz dwa stąpaj bracie,  
Bo tak Polska grzeje.  
 
Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie?  
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz  
W zimnym leży grobie.  
 
Ten już w grobie leży z dala od rodziny,  
A za nim pozostał, a za nim pozostał  
Cichy płacz dziewczyny. 
 

 

Hej hej ułani malowane dzieci 

Ułani, ułani, malowane dzieci, 
Niejedna panienka za wami poleci! 
 
Ref. 
Hej, hej, ułani malowane dzieci, 
Niejedna panienka za wami poleci! 
Niejedna panienka i niejedna wdowa, 
Za wami ułani polecieć gotowa! 
 
Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ... 
 
Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki, 
Gdzie by nie kochały ułana mężatki! 
 
Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci .. 
 
 
Nie ma takiej chatki, ani przybudówki, 
Gdzie by nie kochały ułana Żydówki! 
 
Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ... 
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Kochają i panny, lecz kochają skrycie, 
Każda za ułana oddałaby życie! 
 
Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ... 
 
Kocha dziś ułana już każda niewiasta, 
Od wioski do wioski, od miasta do miasta! 
 
Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ... 
 
Jedzie ułan, jedzie, konik pod nim pląsa, 
Czapkę ma na bakier i podkręca wąsa! 
Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ... 
 
A wszystkie panienki, kiedy go zobaczą, 
Ledwie im z radości serca nie wyskoczą! 
 
Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ... 
 
Jedzie ułan, jedzie, konik pod nim sadzi, 
Hej, będą mu, będą na kwaterze radzi! 
 
Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ... 
 
Bo czy potańcuje, czy też się uśmiecha, 
To każde serduszko z tęsknoty usycha! 
 
Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ... 
 
Jedzie ułan, jedzie, szablą pobrzękuje, 
Uciekaj, dziewczyno, bo cię pocałuje! 
 
Ref. Hej, hej ułani, malowane dzieci ... 
 
A niech pocałuje, nikt mu nie zabrania, 
Wszak on swoją piersią Ojczyznę osłania! 
 
Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci  
Babcia umierała, jeszcze się pytała: 
„Czy na tamtym świecie ułani będziecie ?” 
 
Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci ... 
 
„Księże kapelanie, mów mi o ułanie, 
A wstanę z łóżeczka, zdrowa przepióreczka”. 
 
U nas do ułanów jest taka ochota, 
Lepszy wąs ułański niż cała piechota! 
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Warczą karabiny 

Warczą karabiny 
I dzwonią pałasze, 
To Piłsudski wyszedł w pole 
A z nim chłopcy nasze. /bis 
 
Wodzu, Wodzu miły, 
Przewódź świętej sprawie 
I każ trąbić trębaczowi, 
Gdy staniem w Warszawie. /bis 
 
Gdy staniesz w Warszawie, 
Wodzu, Strzelcze szary, 
Podepcz nogą z ostrogami 
Gniazdo carskiej mary. /bis 
 
Gdy staniesz w Warszawie, 
W tym królewskim grodzie 
To poleci na rozprawę, 
Co jest sił w narodzie. /bis 
Wtedy wszystkie dzwony 
Krakowskie zadzwonią, 
A kolumnie zygmuntowskiej 
Tatry się pokłonią. /bis 
 
Wisłą pieśń poleci 
Falami jasnemi, 
Że nie będzie już Moskala 
Na piastowskiej ziemi. /bis 

 

 

Deszcz, jesienny deszcz 

Deszcz, jesienny deszcz, 
Smutne pieśni łka, 
Mokną na nim karabiny, 
Hełmy kryje rdza. 
Nieś po błocie w dal, 
W zapłakany świat , 
Przemoczone pod plecakiem 
Osiemnaście lat. 
 
Gdzieś daleko stąd 
Mrok zapada znów, 
Ciemna główka twej dziewczyny 
Chyli się do snu. 
Może właśnie dziś 
Patrzy w mroczną mgłę 
I modlitwą prosi Boga, 
By zachował cię. 
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Deszcz, jesienny deszcz, 
Bębni w hełmu stal, 
Idziesz młody żołnierzyku 
Gdzieś w nieznaną dal. 
Może dobry Bóg, 
Da, że wrócisz znów, 
Będziesz tulił ciemną główkę 
Miłej twej do snu. 

 

 

Hej tam pod Warszawą 

Hej, tam pod Warszawą, 
Kędy Wisła płynie, 
Rozłożył się Moskal świnia 
Na polskiej krainie. /bis 
 
Poczekaj Moskalu, 
Ty pogańska duszo, 
Maszeruje oddział strzelców 
Na proch cię rozkruszą. /bis 
 
Komendancie miły, 
Prowadźże nas dalej, 
Bo my jeszcze dzisiaj chcemy 
Szturmować Moskali. /bis 
 
Koledzy sekcyjni, 
Szukajcie kierunku, 
Byśmy celnie strzelać mogli, 
Nie psując ładunku. /bis 
 
Naprzód w tyraliery, 
Kule nas nie straszą, 
Bić się będziem z Moskalami, 
Za Ojczyznę naszą. /bis 
 
Za poległych braci, 
Wiernych polskich synów, 
Bić się będziem z Moskalami, 
Bić tych sk ... /bis 
 
Maszerują strzelcy, 
Dobosz w bęben wali, 
Polska będzie dla Polaków, 
Moskwa dla Moskali. /bis 
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Moskal niedołęga, 
Chciał nam zabrać Kraków! 
Maszerują polscy strzelcy, 
Poznasz ty Polaków! /bis 
 
My cię wypędzimy, 
Aż za Łysą Górę 
I tam my ci wytrzepiemy 
Po diabelsku skórę. /bis 
 
Poznasz ty, Moskalu, 
Krakowskiego zucha, 
Jak bagnetem dobrze włada, 
Kulą po łbie dmucha. / bis 

 

Przybyli ułani pod okienko  

Przybyli ułani pod okienko, 
przybyli ułani pod okienko, 
pukają, stukają, puść panienko! 
pukają, stukają, puść panienko! 

 

O Boże, a cóż to za wojacy? 
O Boże, a cóż to za wojacy? 
Otwieraj, nie bój się to czwartacy! 
otwieraj, nie bój się to czwartacy! 
 
Przyszliśmy tu poić nasze konie, 
przyszliśmy tu poić nasze konie,  
za nami piechoty pełne błonie, 
za nami piechoty pełne błonie. 
O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?  
O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi? 
Warszawę odwiedzić byśmy radzi! 
Warszawę odwiedzić byśmy radzi! 

Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno  
Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno 
Zobaczyć to stare nasze Wilno. 
Zobaczyć to stare nasze Wilno. 
 
A stamtąd już droga nam gotowa, 
a stamtąd już droga nam gotowa 
Do serca polskości ? do Krakowa! 
do serca polskości ? do Krakowa! 
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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. /x2 

 

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. /x2 

W pustym polu zimny wicher dmie 
Już nie wróci twój Jasieńko , nie 
Śmierć okrutna zbiera krwawy łup 
Zakopali Jasia twego w ciemny grób. /x2 
 
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 
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Ciężkie losy legionera 

Ciężkie losy legionera, raz, dwa, trzy, 
Los go gnębi jak cholera, raz, dwa, trzy, 
Robić dużo, a jeść mało, 
Maszerować jak przystało, raz, dwa, raz, dwa, trzy. 
 
Druh - karabin ciąży w dłoni, raz, dwa, trzy, 
Bagnet o łopatkę dzwoni, raz, dwa, trzy. 
A przy boku ładownica 
I manierka powiernica, raz, dwa, raz, dwa, trzy. 
 
Komendanci rano wstają, raz, dwa, trzy, 
Żołnierzowi spać nie dają, raz, dwa, trzy, 
Ledwieś zdążył wciągnąć gacie, 
Już na pole smaruj bracie, raz, dwa, raz, dwa, trzy. 
 
Dawniej były lepsze czasy, raz, dwa, trzy, 
Bo jadało się kiełbasy, raz, dwa, trzy, 
Nim znów wrócą czasy syte, 
To odwalisz dawno kitę, raz, dwa, raz, dwa, trzy. 
 
Chlebuś dają nam, człowiecze, raz, dwa, trzy, 
Co się z starych trocin piecze, raz, dwa, trzy, 
Rzadkiej zupki się napijesz 
I dzień cały o tym żyjesz, raz, dwa, raz, dwa, trzy. 
 
Z czego robią naszą kawę? raz, dwa, trzy, 
To zupełnie nieciekawe, raz, dwa, trzy, 
Mięso zaś też drwi z człowieka, 
Bo drży, miauczy, albo szczeka, raz, dwa, raz, dwa, trzy. 
Rano ćwiczą nas po szwedzku, raz, dwa, trzy, 
Cały dzionek po niemiecku, raz, dwa, trzy, 
A po polsku jeść nam dają, 
Tak to, bracie, nas kiwają, raz, dwa, raz, dwa, trzy. 
 
I porucznik nasz kochany, raz, dwa, trzy, 
Widać też dziś niewyspany, raz, dwa, trzy, 
Albo obiad jadł z menaży, 
Bo coś blady jest na twarzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy. 
 

 

Jak to na wojence ładnie 
 
Jak to na wojence ładnie, (bis) 
Kiedy ułan z konia spadnie. (bis) 
 
Koledzy go nie żałują, 
Jeszcze końmi potratują. 
 
 



24 

 

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. 

 

Leguny w niebie 

Siedział święty Piotr przy bramie, oj rety! 
Czytał se komunikaty z gazety. 
Wtem ktoś szarpnął bramą złotą, 
Pyta święty klucznik: „Kto to?” 
- „Leguny my z frontu, leguny!” 
 
 „Czyż nie znacie niebieskiego zwyczaju? 
Jak leźć można bez przepustki do raju?” 
- „Znamy, znamy, lecz tu pustki, 
Więc nas wpuść, choć bez przepustki. 
Leguny my biedne, leguny”. 
 
- „Wprzód do czyśćca iść musicie w ogonku, 
Tam wybielą was jak płótno na słonku!” 
- „Byliśmy już w czyśćcu, byli, 
Całkiem nas tam wybielili! 
Leguny my czyste, leguny!” 
- „Więc mi zaraz marsz do piekła sekcjami! 
Niepotrzebny tu ambaras mam z wami!” 
- „Byliśmy już nawet w piekle, 
Ale tam gorąco wściekle. 
Leguny, chcą raju, leguny!” 
Miał staruszek gust wyrzucić tę bandę, 
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Że się tak do nieba pchają na grandę! 
Wąsem ruchał, brodą ruchał, 
Ale się nie udobruchał, 
Leguny czekały, leguny! 
 
Spostrzegł Pan Bóg, że Piotr święty coś knowa, 
Więc odzywa się do niego w te słowa: 
- „Bądźże z wiary, wpuść ich, Pietrze, 
Bo pomarzną mi na wietrze, 
leguny kochane, leguny!” 
 
„Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba, 
By nie weszli bolszewicy do nieba. 
Niechaj wiedzą syny czarcie, 
Że przy bramie, tu na warcie 
Leguny są polskie, leguny.” 
 
I uczynił z nich Piotr święty załogę, 
I wypłacił im relutum za drogę, 
A gdy zmorzył sen Piotrusia 
Z aniołkami husia-siusia 
Leguny tańczyły, tańczyły. 
 

 

Z miejsca na miejsce 

Z miejsca na miejsce w świście kul, 
Z lasów do lasów, z pól do pól, 
Marsz naprzód, kędy rozkaz gna, 
Żołnierska dola radosna. 
 
Śmierć nam nie straszna, ani znój, 
My dawno z nią zawarli ślub, 
Gdy w pierwszy ogień z nami szła 
Żołnierska dola radosna. 
 
Nie pomni nikt kochanki tu, 
Kochankę jedną ma nas stu, 
Jej imię pułk za hasło ma 
Żołnierska dola radosna. 
 
W manierkach wino, w ustach śpiew, 
A jutro w bitwie spłynie krew, 
Ległym – wspomnienia, rzewna łza, 
Żołnierska dola radosna. 
 
Lecz naprzód z wiarą – bagnet lśni, 
W nim gwiazdę przyszłych niesiem dni, 
Z krwi naszej wzejdzie gwiazda ta, 
Żołnierska dola radosna. 
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Na polanie 

Na polanie dogasa ognisko, 
Cicho w lesie srebrzyste lśnią skry, 
Gwiazdy zgasły, poranek już blisko, 
A Ty śnisz tęczowe sny. 
 
Wśród zygzaków złocistych promieni, 
Co tak jasno dziś złocą Twą twarz, 
Snują Ci się Twe twórcze marzenia, 
Komendancie, Wodzu nasz! 
 
Nikt Ci nie dał złocistych odznaczeń, 
Taki prosty strzelecki Twój strój, 
Lecz bez odznak, orderów, odznaczeń, 
Tyś nam Wodzem na życia bój. 
 
Będą kiedyś zygzaki płomieni, 
Co tak jasno dziś złocą Twą twarz, 
Opowiadać o Tobie legendy, 
Komendancie, Wodzu nasz! 
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