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SPIS TREŚCI:
Bieszczady
Bieszczadski Trakt
Bratnie Słowo
Choć Biedy Dwie
Czerwona Róża Biały Kwiat
Do Ojczyzny
Dziś Do Ciebie Przyjść Nie Mogę

Hanka Modre Oko
Harcerka Ta
Harcerska Dola
Hej, Chłopcy
Hej Tam Pod Lasem
Hej W Góry
Idziemy w Jasną
Jak To Milo (Kanon)

Kaszubskie Noce
Kiedy w Jasną
Ku Orlej Perci
Mały Obóz
Myśmy Się Nie Dawno Zapoznali
Naprzód Dziewczęta
Na Polanie Dogasa Ognisko
No Bo My

Obozowe Tango
Pałacyk Michla
Pieśń Pożegnalna
Piosenka Różańcowa
Pod Lilii Znakiem
Przybyliście z Dalekich Stron
Pytali Się Nas
Ramię Pręż

Samba
Szara Lilijka
Szare Szeregi
Hymn Szarych Szeregów
Wiązanka
Zielony Płomień

BIESZCZADY

Choć lata młode szybko płyną, wiemy że [C D G e]
nie starzejemy się. [C D G]

Tu w dolinach wstaje mgłą wilgotny dzień [e a]
Szczyty ogniem płoną stoki kryje cień [D7 G H7]
Mokre rosą trawy wypatrują dnia [e a]
Ciepła które pierwszy słońca promień da [D7 G H7]

Ref.: Śpiwajmy wszyscy...

Ref.: Cicho potok gada gwarzy pośród skał [G C D7 G]
O tym deszczu co z chmury trochę wody dał
Świerki zapatrzone w horyzontu kres
głowy pragną wysoko jak najwyżej wznieść
Tęczą kwiatów barwnych połoniny łan
Słońcem wypełniony jagodowy dzban
Pachnie świeżym sianem pokos pysznych traw
Owiec dzwoneczkami cisza niebu gra

W lesie gdzie echo śpi, ma przygoda swe drzwi.
Chodźmy tam, gdzie na ścianie lasu lśnią,
oczy sów, wilcze kły, sykiem powietrze drży
tylko gwiazdy przyjazne dziś są.
Ref.: Śpiwajmy wszyscy...
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
Ref.: Śpiwajmy wszyscy...

Ref.: Cicho potok gada...
Serenadą świerszczy kaskadami gwiazd
Noc w zadumie kroczy mroku ścieląc płasz
Wielkim Wozem księżyc rusza na swój szlak
Pozłocistym sierpem gasi lampy dnia
Ref.: Cicho potok gada...

BIESZCZADZKI TRAKT
Kiedy nadejdzie czas, wabi nas ognia blask, [G D C G]
na polanie gdzie króluje zły. [D C G]
Gwiezdny pył w ogniu tym, łzy wyciśnie nam dym, [G D C G]
tańczą iskry z gwiazdami, a my... [D C G]
Ref: Śpiwajmy wszyscy w ten radosny czas, [C D G]
śpiewajmy razem ilu jest tu nas. [C D e]

BRATNIE SŁOWO
Bratnie słowo sobie dajem, [e D]
Że pomagać będziem wzajem, [e D]
Druh druhowi, (druhnie) druh, [e]
Hasło znaj: Czuj duch!
W troskach, smutkach i zmartwieniach,
W dni słoneczne i w dni cienia,
W jasny dzień i chłodną noc
Przyjaźń da ci moc.
Bacz, by słowo raz już dane
Było zawsze dotrzymane.
Druh druhowi, (druchnie) druh,
Hasło znaj: Czuj duch!

CHOĆ BIEDY DWIE
Choć biedy dwie, nasza wszak młodość jest, [C]
Weselmy się, bo to życia jest treść. [G C]
Choć często źle i choć pusty nasz trzos, [C]
To wierzę, że wnet poprawi się los. [G7 C]
Bo do nas, młodych włóczęgów, [F]
Cały należy szeroki świat, [C]
A każdy spotkany łazik, byle morowy, [F]
Zawsze nam brat. [C]
Więc bywaj zdrów, w świat ruszamy dziś znów, [C]
Spotkamy się tam, gdzie zachodzi nów. [G7 C]

CZERWONA RÓŻA BIAŁY KWIAT
Czerwona róża, biały kwiat, tarara, [a E a]
Czerwona róża , biały kwiat. [C E a]
Wędruj, harcerko, harcerko, wędruj. [C E a]
Wędruj, harcerko, ze mną w świat. [E E7 a]
A jakże ja mam wędrować, tarara,
A jakże ja mam wędrować?
Będą się ludzie, ludzie się będą,
Będą się ludzie dziwować.
A niech się ludzie dziwują, tarara,
A niech się ludzie dziwują.
Harcerz z harcerką, z harcerką harcerz,
Harcerz z harcerką wędrują.
Zawędrowali w ciemny las, tarara,
Zawędrowali w ciemny las.
Tutaj harcerko, harcerko tutaj,
Tutaj harcerko, obóz nasz.

A kto nas tutaj obudzi, tarara,
A kto nas tutaj obudzi,
Kiedy daleko, daleko kiedy,
Kiedy daleko od ludzi.
Obudzi nas tu ptaszyna, tarara
Obudzi nas tu ptaszyna,
Kiedy wybije, wybije kiedy,
Kiedy wybije godzina.
Godzina bije raz, dwa, trzy, tarara,
Godzina bija raz dwa trzy.
Wstawaj harcerko, harcerko wstawaj,
Wstawaj harcerko do pracy
.
Harcerka wstawać nie chciała, tarara,
Harcerka wstawać nie chciała,
Ale rozkazów rozkazów ale,
Ale rozkazów słuchała.

DO OJCZYZNY

‘
Do Ojczyzny, wracają me marzenia,
Do Ojczyzny chciałbym znowu pójść.
Chciałbym w cichym kątku sobie marzyć.
O Ojczyźnie wolno tylko śnić.
Tam w ogródku, w tej starej altanie
Gdziem mej lubej czule ściskał dłoń.
Ona była bardzo zapłakana,
Nie opuszczaj mnie, kochanku mój.
Już minęło kilka lat rozstania,
Już minęło wiele ciężkich dni.
Moja luba, o mnie zapomniała,
O miłości nie ma już co śnić.

DZIŚ DO CIEBIE PRZYJŚĆ NIE MOGĘ
Dziś do ciebie przyjść nie mogę, [a]
Idę zaraz w nocy mrok, [d]
Nie wyglądaj za mną oknem, [E7]
W mgle utonie próżno wzrok. [a]

HARCERKA TA

Na co ci, kochanie, wiedzieć, [a]
Gdzie dziś w nocy będę spać, [A7 d]
Dłużej tu nie mogę siedzieć, [a]
Na mnie czeka leśna brać. [E7 a] bis

}

Księżyc zaszedł już za lasem,
We wsi gdzieś szczekają psy,
A nie pomyśl sobie czasem,
Że do innej śpieszno mi.

}

bis

Gdy nie wrócę niechaj wiosną
Moję rolę sieje brat,
Kości moje w mech porosłe
Niech użyźnią ziemi szmat.

A gdy zatęsknisz
za ogniskiem w lesie
Przypomnij sobie melodię tą
Odłóż, na chwilę. Swoją gitarę
-Nie przejmuj się! Lecz zanuć piosnke te!
Harcerka ta (na, na, na, na, na, na)
Śliczne oczy ma (na, na, na, na, na, na)
Nie przejmuj się - zaśpiewaj piosnke te

}

HANKA MODRE OKO
Hanka modre oko, [C G]
Szła po wodę do potoku,
Hanka modre oko,
Szła po wodę tam.

Siedzimy razem [C]
Ktos gra na gitarze [G]
Ognisko płonie - i szumi las [F]
Odłóż, na chwilę. Swoją gitarę [C]
Nie przejmuj się! Lecz zanuć piosnke te! [G]
Harcerka ta (na, na, na, na, na, na)
Śliczne oczy ma (na, na, na, na, na, na)
Nie przejmuj się - Lecz zanuć piosnke te

Kiedy wrócę znów do ciebie,
Może w dzień, a może w noc
Dobrze będzie nam jak w niebie,
Pocałunków dasz mi moc.

W pole wyjdź którego ranka,
Na snop żyta rękę złóż
I ucałuj jak kochanka,
Ja żyć będę w kłosach zbóż.

W potoku się woda toczy
Hanka widzi swoje oczy,
Hanka modre oko,
Szła po wodę tam.

bis

}

bis

}

bis

HARCERSKA DOLA
Z miejsca na miejsce z wiatrem wtór, [a]
Od Dniestru fal z tatrzańskich gór, [E]
Wszędzie nas pędzi wszędzie gna, [A7 d]
Harcerska dola radosna. [a E a]

}

bis

Nam trud nie straszny, ani znój,
Bo myśmy złu wydali bój,
I z nim do walki wciąż nas gna,
Harcerska dola radosna.

}

bis

Nasza pogoda jasny wzrok
Niechaj rozjaśni ludziom mrok,
Niechaj i innym szczęście da,
Harcerska dola radosna.

}

bis

HEJ, CHŁOPCY

Hej, chłopcy, bagnet na broń! [C G C]
Długa droga, daleka, przed nami, [F D7 C]
Mocne serca, a w ręku karabin, [F D]
Granaty w dłoniach i bagnet na broni. [G G7 C]
Jasny świt się roztoczy, [C C7]
Wiatr owieje nam oczy [G7 C]
I odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi, [F F7 C]
I piosenkę, jak tęczę, nad nami roztoczy [F F7 C]
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy... [G7]

HEJ TAM POD LASEM
Hej , tam pod lasem coś błyszczy z dala [C G]
Banda cyganów ogień rozpala [G C]
Ref.: Bum stradi dadi, bum stradi dadi, [C]
Bum stradi dadi, um ha ha, [G]
Bum stradi dadi, Bum stradi dadi, bęc. [C G C]
Ref.: Bum stradi...
Ogniska palą, strawę gotują
Jedni śpiewają, drudzy tańcują
Ref.: Bum stradi...
Co wy za jedni i gdzie idziecie
My rozproszeni po całym świecie
Ref.: Bum stradi...

Hej, chłopcy, bagnet na broń!
Długa droga, daleka, przed nami trud i znój,
Po zwycięstwo my, młodzi idziemy na bój,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni.

Cygan bez roli , Cygan bez chaty
Cygan szczęśliwy, choć niebogaty

Ciemna noc się nad nami
Roziskrzyła gwiazdami,
Białe wstęgi dróg w pyle, długie noce i dni,
Nowa Polska, Zwycięska, jest w nas i przed nami
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy...
Hej, chłopcy, bagnet na broń!
Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś
Przyjdzie rozkaz, że już, że juz trzeba nam iść...
Granaty w dłoniach i bagnet na broń.

Cygan nie sieje, Cygan nie orze
Gdzie tylko spojrzy tam jego zboże

Ref.: Bum stradi...

Ref.: Bum stradi...
Co wy za jedni i gdzie idziecie
My rozproszeni po całym świecie
Ref.: Bum stradi...

HEJ W GÓRY
Ref.: Hej! w góry, w góry! Póki tam wstaje blady świt. [C d]
Jeszcze tak nieporadnie chce omi - chce ominąć szczyt. [F C G]
Hej, miły panie, czekaj! Wkrótce my też będziemy tam, [C d]
Nie będziesz musiał schodzić z połoni - z połoniny sam. [C d]
Zagrajcie nam - może się cofnie czas, [C d]
Do tamtych dni naszych marzeń, [F C G]
Do dni spędzonych wśród samych skał i traw, [C d]
Zagrajcie nam a nie zapomnę. [F C G]
Ref.: Hej! w góry, w góry!...
Bywały takie dni, że słońca złoty blask
W zawody szedł z sennym brzaskiem.
To dziwne więc, że skoro świt
Wiatr i deszcz razem tańczą
Ref.: Hej! w góry, w góry!...
Dziewczyno ma, przecież ja kocham cię
I chciałbym być, zawsze z tobą.
Wspomnienie me, twarde jak skala jest
Zagrajcie mi, a nie zapomnę.
Ref.: Hej! w góry, w góry!...

IDZIEMY W JASNĄ
Idziemy w jasną, z błękitu utkaną dal. [a d a]
Drogą wśród pól, bezkresnych [e]
I wśród mórz szumiących fal. [a]
Cicho, szeroko, jak okiem spojrzenia śle,
Jakie się snują marzenia
W wieczornej spowitej mgle.

Idziemy naprzód i ciągle pniemy się wzwyż,
By zdobyć szczyt ideałów
Świetlany harcerski krzyż.

JAK TO MIŁO (KANON)
Jak to miło w wieczór bywa [C]
W wieczór bywa
Kiedy dzwonek do snu wzywa
Do snu wzywa
Bim bam, bim bam.

KASZUBSKIE NOCE
Kaszubskie noce, nad nami śniące [C a]
Harcerski krąg, ogniska blask, [d G]
Gdy się tu znajdziesz, wtedy zrozumiesz [C a]
Że wszsytko to, łączy nas. [d G]
Ref: To szumi las, kołysze drzewa [C a d G]
Fala jeziora, brzegi zalewa
Tu mały Giewont, czoło pochyla
A my siedzimy, harcerska brać.
I choć Ojczyzna, jest tak daleko
Lecz nasze myśli, wciąż do niej mkną
Tam też wśród nocy, płoną ogniska
Harcerskie piosnki, unosi wiatr.
Ref: To szumi las...
A gdy drużyna, znowu jest razem
Płonie ognisko, gitara gra,
Znów wspominamy, pierwsze wyprawy
Trudy radości, wspaniały czas.
Ref: To szumi las...

Czy ty pamiętasz, pierwsze ognisko
Pierwsze spojrzenie, cudowna noc,
Gwiazdy na niebie, byłaś tak blisko
Mówiłaś wtedy: „Kocham Cię”.
Ref: To szumi las...

KIEDY W JASNĄ
Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc [C A7 d]
Spoglądam na niebo pełne gwiazd, [G C G]
Wtedy myślę, czy życie to ma sens [C A7 d]
I wołam do Ciebie, Ojcze nasz. [G C G]
Ref.: O Boże, o Boże, Panie mój, [C A7 d]
Nie pamiętaj, że czasem było źle. [d C F G C G]
Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój [C A7 d]
I że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. [d C F G C]
Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań
Przez grzechu kamienie potknę się,
Kiedy spokój utonie w fali knowań,
Każdym drżeniem mej duszy szukam Cię.
Ref.: O Boże, o Boże...
Życie ludzi przebiega krętą drogą,
Hen w górze cel mej wędrówki tkwi,
I choć czasem sił braknie moim nogom,
To ja dojdę, dojdę, gdy zaufam Ci.
Ref.: O Boże, o Boże...

KU ORLEJ PERCI
Ku Orlej Perci pniem się wzwyż,
Harcerki, harcerki,
Na każdej srebrny błyszczy krzyż,
zapowiedź przyszłych prób.
I z każdej piersi bije głos
Młodzieńczy serca dzwon:
Ref: Wstań, skrzep się, a zbrój się,
Bo bój zacięty wre.
Świat czeka człowieka,
Co w hufce ducha tchnie.
Nie straszne dla nas widma chmur,
Przepaście, pioruny,
Bo myśmy córki skał i gór,
Słonecznych wyżyn lud.
I wichrów wiew i burzy grom
To jedno woła nam
Ref: Wstań, skrzep...
A jeśli padniem w ogniu prób,
W pół drogi, w pół drogi
I zamiast laurów zimny grób
Nagrodą będzie nam,
To z naszych prochów, z naszych snów
Ku siostrom pomknie zew
Ref: Wstań, skrzep...

MAŁY OBÓZ
Kiedy razem ze skowronkiem, [D]
Powitamy nowy dzień. [fis]
Rosy z trawy się napijesz, [D7]
Pierwszy słońca promień zjesz. [G]
Potem wracać trzeba będzie, [g]
Pożegnamy rzekę, las. [D]
Bądźcie zdrowi nasi bracia [E7]
Bądźcie zdrowi na nas czas. [A7]
Ref: Ustawimy mały obóz
Bramę zbudujemy z serc
A z tych dusz co tak gorące
Zbudjemy sobie piec.
Rozpalimy mały ogień
A w tym ogniu będziesz piekł
Naszą przyjaźń, która łączy
Która da ci to co chcesz.
Hej my jeszcze tu wrócimy
Nie za rok, no to za dwa,
A więc czemu płacze rzeka,
A więc czemu szumi las.
Wszak przyjaźni naszej wielkiej
Nie rozłączy promień zła
Ona mocna jest bezkresnie
Więc my wszyscy jeszcze raz.
Ref: Ustawimy mały obóz…

MYŚMY SIĘ NIE DAWNO ZAPOZNALI
Myśmy się nie dawno zapoznali [Am Dm]
a już pożegnania nadszedł czas [E Am]
tyleśmy ze sobą przeżywali [Am Dm]
a dziś już wspomnienia łącza nas [E Am]

Ref: My dziś z piosenką pożegnamy was [Am Dm]
niech ta piosenka stale łączy nas [E]
gdy usłyszycie tej melodii ton [Am A7 Dm]
niech w sercach waszych radość budzi on [E7 Am]
Życie daje nam radości tyle
tyle szczęścia i cudownych chwil
trzeba wykorzystać każdą chwilę
i zapomnieć , że istnieją łzy
Ref: My dziś z piosenką...

NAPRZÓD DZIEWCZĘTA
Naprzód dziewczęta
Precz z bezczynnością
Podajmy sobie siostrzaną dłoń,
Idźmy z energią, idźmy z ufnością
Naprzód, a śmiało, przez życia toń.

}

bis

Wystraszmy nędzy widmo ponure
I bliźnim naszym otrzyjmy łzy
I jasny sztandar postępu w górę
Silnymi dłońmi unieśmy my.

}

bis

Dążmy do celu ciągle wytrwale
Szukajmy nowych nieznanaych dróg
Nie ustawajmy w czynu zapale,
A hasłem naszym: Polska i Bóg.

}

bis

NA POLANIE DOGASA OGNISKO
Na polanie dogasa ognisko [a]
Cicho w locie srebrzyste mrą skry [a E]
Gwiazdy zgasły poranek już blisko [E]
A ty śnisz tęczowe sny. [E a]
Wśród zygzaków złocistych strumienia [d a]
Co tak jasno dziś złocą twą twarz, [d a]
Jawią Ci się twe twórcze marzenia [d a]
Komendancie wodzu nasz. [E a]
Nikt Ci nie dał złocistych odznaczeń
Taki skromny harcerski masz strój.
Lecz bez złota, bez gwiazd i bez odznak
Tyś nam wodzem na życia znój.
Będą kiedyś te iskry w żar wklęte
Co tak jasno dziś złocą Twą twarz.
Mówić ludziom o Tobie legendę
Komendancie wodzu nasz.

NO BO MY

Chociaż świat, nie rozumie jeszcze nas. [G e]
Chociaż mówią, macie jeszcze mało lat. [a D]
Jednak my, nie słuchamy świata rad. [G e]
Nas upaja, szczęście naszych młodych lat. [a D]
Ref: No bo my, no bo my, [G]
Chcemy śmiać się kochać, żyć. [e]
Chcemy marzyc, i przezywać piękne dni. [a D]
Nuży nas, życie w którym przygód brak.
I zabija, zgiełk i huk dzisiejszych miast.
Wiec dlatego, my wolimy spędzać czas,
Gdzieś za miastem, tam gdzie nikt nie widzi nas.
Ref: No bo my…

OBOZOWE TANGO
Obozowe tango, śpiewam dla Ciebie, [a d]
Las je niesie, wiatr kołysze [d a]
Do snu dziewczyno. [E a]
Śpij moja ukochana na mnie nie czekaj, [a d]
Może gdy się obóz skończy [d a]
Znów spotkamy się. [E a]
Ref: I choć nas dzieli, [d]
Może tysiące wiosek i mil, [a]
Nie zapominaj razem spędzonych chwil. [E a]
Tę leśną serenadę śpiewam dla Ciebie, [a d]
Obozowe tango, które znów połączy nas. [d a E a]
Czy pamiętasz miła jak przy ognisku,
W ciemnym borze, na polanie
Spotkaliśmy się.
Bór nam szumiał rzewnie,
Byłaś tak blisko.
Serca nasze z żarem iskier
Połączyły się.
Ref: I choć nas dzieli...

PAŁACYK MICHLA
Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, [C]
Bronią jej chłopcy od Parasola, [G7 C]
Choć na tygrysy mają visy, [C]
To warszawiaki fajne chłopaki są. [G7 C]
Ref: Czuwaj, wiara, i wytężaj słuch, [G7 C]
Pręż swój młody duch, pracując za dwóch! [G7 C]
Czuwaj wiara i wytężaj słuch, [G7 C]
Pręż swój młody duch jak stal! [G7 C G C]

Każdy chłopaczek chce być ranny,
Sanitariuszki morowe panny i gdy
Cię kula trafi jaka, poprosisz pannę Da ci buziaka. Hej!

Nie zgaśnie tej przyjaźni żar, co połączyła nas
Nie pozwolimy by ją starł nieubłagany czas.
Za nami jasnych godzin moc i moc młodzieńczych snów
Przy innym ogniu, w inną noc, do zobaczenia znów

Ref: Czuwaj, wiara...

PIEŚŃ RÓŻAŃCOWA

Z tyłu za linią dekowniki,
Intendentura, różne umrzyki.
Gotują zupę, czarną kawę
I tym sposobem walczą za sprawę. Hej!
Ref: Czuwaj, wiara...
Za to dowództwo jest morowe,
Bo w pierwszej linii nadstawia głowę,
A najmorowszy z przełożonych
To jet nasz “Miecio” w kółko golony. Hej!
Ref: Czuwaj, wiara...
Wiara się bije, wiara śpiewa,
Szkopy się złoszczą, krew ich zalewa.
Różnych sposobów się imają.
Co chwila “szafę” nam dosuwają. Hej!
Ref: Czuwaj, wiara...

PIEŚŃ POŻEGNALNA
Ogniska już dogasa blask, braterski splećmy krąg [C G C F]
W wieczornej ciszy, w świetle gwiazd, ostatni uścisk rąk [C G7 F G C]
Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie trwonił słów [C G C F]
Przy innym ogniu, w inną noc, do zobaczenia znów [C G7 F G C]

Ref.: Jak paciorki różańca, przesuwają się chwile:
Nasze smutki, radości i blaski.
A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec,
Święta Panno, Maryjo pełna łaski!
My także mamy małe zwiastowania,
My też czekamy twego nawiedzenia,
My też Jezusa z drżeniem serc szukamy.
W tajemnicach radosnych módl się za nami!
Ref.: Jak paciorki różańca...
Chrzest nas uświęcił łaską sakramentu,
My chcemy wierzyć do śmierci momentu.
My też wierzymy Jezusowi Twemu.
W tajemnicach świetlanych módl się za nami!
Ref.: Jak paciorki różańca...
Ty też płakałaś i doznałaś trwogi
I tak poznałaś nasze ziemskie drogi.
Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami.
W Tajemnicach bolesnych módl się za nami!
Ref.: Jak paciorki różańca...
My także mamy swą Ojczyznę w niebie.
Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie.
Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy.
W tajemnicach chwalebnych módl się za nami!
Ref.: Jak paciorki różańca...

POD LILII ZNAKIEM
Pod lilii znakiem przekuwaj w spiż
Moc ducha, cnotę i męstwo
I z nizin szarych ulatuj wzwyż
Jak orzeł leć po zwycięstwo
Ref: A żeś jest wolny tej ziemi syn
Swoje marzenia przekuwaj
W czyn (x2) CZUWAJ!
Pod lilii znakiem, żyj, rośnij, wierz
Wiara twa niech w niebo sięga
Z młodości iskry przyszłości krzesz
Bo orla jest jej potęga.
Ref: A żeś jest wolny...

PRZYBYLIŚCIE Z DALEKICH STRON
Przybyliście z dalekich stron [C G]
Po harcerskiego zlotu plon [G7 C]
Jeziora łąki witają nas [G]
I wita też Kaszubski las. [G7 C]
Ref: Śpiewajmy więc, niech wieje wiatr [C F]
I pozdrowienia niesie do Tatr [G C]
Śpiewajmy więc, niech piosnka ta [C7 F]
Nadzieje braciom w Polsce da. [G C]

Zły los nas gonił tyle lat
Poznaliśmy calutki świat
I chociaż czasem ciężko żyć
Harcerz nie umie smutnym być.
Ref: Śpiewajmy więc...

PYTALI SIĘ NAS
Pytali się nas daleko na świecie [C G]
Za co wy się tak Polacy bijecie? [G7 C]
Za wiatr, od Tatr [G C]
Za każdą krople z naszych rzek [G C]
Za cień od drzew [G C]
I za Bałtyku chłodny brzeg [G C]
Ref: I za piosenkę co w lesie [F C G]
Echo za nami poniesie [G7 C]
Pytali sie nas daleko na świecie
Za co wy się tak Polacy bijecie
Za lęnienie dwiazd
Za wolność naszych własnych dróg
Za spokój gniazd
I każdej chaty niski próg
Ref: I za piosenkę...

Tu na polanie pośród drzew.
Rozlega się radosny śpiew.
Harcerskiej pieśni cudny ton
Zanosi wiatr do polskich stron.

Pytali się nas daleko na świecie
Za co wy się tak Polacy bijecie?
Za błękit nieb
Za ojców naszych stopy ślad
Za własny chleb
I za ten nowy lepszy świat

Ref: Śpiewajmy więc...

Ref: I za piosenkę...

RAMIĘ PRĘŻ
Na ścianie masz kolekcję swoich barwnych wspomnień [D A e A]
Suszony kwiat, naszyjnik, wiersz i liść.
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 srebrny orzeł jest w koronie
A zaraz pod nim harcerskich dziesięć prawd.
Ref: Ramię pręż, słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie. [D A e G]
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.
I świeć przykładem świeć [G A D]
I leć w przestworza leć
I nieś ze sobą wieść
Że być harcerzem chcesz.

Alejami starych dębów,
I szlakami orlich gniazd,
Wśród kominów, dymów, kłębów,
Ciemną nocą pośród gwiazd.
Ref: Bo to samba turystyczna,
Bo to samba na włóczęgę,
Samba naszym przyjacielem,
Samba zawsze z nami jest.
Opalone nocą twarze,
Słodkich malin dłonie dwie.
Malowane krajobrazy,
Jak się żyć nam wtedy chce.
Te wieczory przy ognisku,
Zbiorki pełne ptasich słów,
Południa przy obiedzie,
Kolorowy, blady nóź.
Ref: Bo to samba…

A gdy spyta cię ktoś, skąd ten krzyż na twej piersi
Z dumą odpowiesz mu - taki mają najdzielniejsi.
Bo choć mało mam lat w tym harcerskim mundurze
Bogu, ludziom i Ojczyźnie na ich wieczną chwałę służę.
I świeć przykładem świeć
I leć w przestworza leć
I nieś ze sobą wieść
Że być harcerzem chcesz.

Gdy idziemy na włóczęgę,
Porzucamy swą udrękę,
I śpiewamy wszyscy razem,
Urzeczeni krajobrazem.
Nie przeraza nas ulewa,
Nie przeraza słońca blask,
Bo gdy cały zastęp śpiewa,
To wesoło mija czas

SAMBA

Ref: Bo to samba…

Idzie harcerz na włóczęgę, [C]
I harcerkę bierze swą. [Am]
Pełen plecak, mocne buty, [Dm]
Turystyczne kwi-kwi po. [G]

SZARA LILIJKA
Gdy zakochasz się w szarej lilijce [a d]
I w świetlanym harcerskim krzyżu [E a]
Kiedy olśni cię blask ogniska [a d]
Radę jedną ci dam [E a]

Niestraszny dla nas wojny czas,
Ni strzały zza rogów stu,
Choć krzyżem straszy las
Opaska biało-czerwona.
Ref: Szare Szeregi...

Ref: Załóż mundur i przypnij lilijkę [a d]
Czapkę na bakier włóż [G E]
W szeregu stań wśród harcerzy [a d]
I razem z nimi w świat rusz [E a]

Chwycił butelkę pełną benzyny
I wybiegł na drogę z nią,
Krzyknął do swoich ‘Czuwaj chłopaki!’
I zginął za biało-czerwoną.

Razem z nimi będziesz wędrował
Po Łysicy i Świętym Krzyżu
Poznasz uroki Gór Świętokrzyskich
Które powiedzą ci tak

Ref: Szare Szeregi...

Ref: Załóż mundur...

Choć ma zaledwie 10 lat
Niestraszna to jest śmierć
Na barykadzie stał chwat
Z opaską biało-czerwoną

Gdy po latach będziesz wspominał
Stare dzieje w harcerskiej drużynie
Swemu dziecku co dorastać zaczyna
Radę jedną dasz

Ref: Szare Szeregi...

Ref: Załóż mundur...

I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami [a E7 a]
I będzie Bóg nad nami i będzie Naród z nami... [a E7 a]
I będziem iść jak hymny wskroś miast, wskroś wsi, polami [C G E7 a]
I będziem równać w prawo, Szarymi Szeregami [E7 a E7 a]
I będziem iść jak hymny wskroś miast, wskroś wsi, polami
I będziem równać w prawo, Szarymi Szeregami

SZARE SZEREGI
Gdzie wichry wojny niesie wiatr [a d]
Tam zza rogów stu [E a]
Szła harcerzy szara brać [a d]
I flaga biało-czerwona. [E a]
Ref: Szare Szeregi [a d]
Szare Szeregi [G C]
W szarych mundurach [a d]
Harcerska brać. [E a]

HYMN SZARYCH SZEREGÓW

Gdy rzucą nam wyzwanie ze wschodu i z zachodu
Ruszymy do pochodu, Zawisza miecz nam poda.
Zabębni ziemia twardo gąsienic kopytami I
będziem równać w prawo Szarymi Szeregami. } bis

I będziem gmach budować harcerskim zwykłym bojem,
Otworzym wszerz podwoje dla trudu, dla pokoju. I
będzie Polska młoda, my będziem Polakami
} bis
I stanie straż przed gmachem Szarymi Szeregami.

A mama mówiła do córki,
Oj nie ciesz się dziewczę, oj nie.
Pójdziemy dziś spać do komory,
Bo ułani to bestie są złe.

WIĄZANKA

Ułani, ułani, malowane dzieci.
Nie jedna panienka, za wami poleci.
Hej, hej, ułani, malowane dzieci,
Nie jedna panienka, za wami poleci.

Wszystko mi jedno, moje ulubienie,
Czy mam, czy nie mam, pieniądze w kieszeni.
A jeśli nie mam, dowód oczywisty ,
Że mi wystarczy szklanka wody czystej.
Miała matula trzy córy
Miała matula trzy córy.
Hej maszerują, nasi chłopcy poborowcy,
Hej maszerują raz, dwa, trzy,
Do boju raz, dwa, trzy.
Wojenko, wojenko, cożeś ty za pani.
Że za tobą idą, że za tobą idą,
Chłopcy malowani…
Piechury, piechury, piechury zuchy są.
Hej, idzie dziewczę po lesie, po lesie, po lesie.
Pod fartuszkiem coś niesie, coś niesie, bęc.
W lesie, w lesie, w lesie zielonym,
W lesie, w lesie, w lesie zielonym.
Tam w gaju, tam w gaju, tam w gaju zielonym, hej!
Przybyli Ułani pod okienko,
Przybyli Ułani pod okienko,
Stukają, wołają, wpuść panienko,
Stukają, wołają, wpuść panienko.

W okieneczku stała,
chusteczką wiewała, chusteczką wiewała,
Wróćże się Jasieniecku, będę cię kochała,
Wróćże się Jasieniecku, będę cię kochała.
Rozkwitały, pąki białych róż.
Wróć Jasieńku, z tej wojenki wróć.
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat.
Dam ci za to róży, najpiękniejszy kwiat,
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat.
Dam ci za to róży, najpiękniejszy kwiat.
O żołnierzyku mój, ty idziesz w krwawy bój,
Walczyć o Polskę naród swój.
O żołnierzyku mój, ty idziesz w krwawy boj,
Walczyć o Polskę naród swój.

ZIELONY PŁOMIEŃ
W dąbrowy gęstym listowiu [a E a]
Błyska zielona skra [C G a]
Trzepoce z wiatrem jak płomień [a E a]
Mundur harcerski nasz [C G C]
Czapka troszeczkę na bakier [G C G]
Dusza rogata w niej [C G C E]
Wiatr polny w uszach i ptaki [a E a]
W pachnących włosach drzew [d E a]
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 rozpinasz
Będzie kraina ta
Zieleń o zmroku błękitna
Z niebieską plamką dnia
Cisza jak gwiazda ogromna
W grzywie złocistych traw

W dąbrowy gęstym listowiu
Błyska zielona skra
Trzepoce płomień zielony
Mundur harcerski nasz
Czapka troszeczkę na bakier
Lecz nie poprawiaj jej
Polny za uchem masz kwiatek
Duszy rogatej lżej

