
 

 BALLADA RAJDOWA 

1. Właśnie tu na tej ziemi 
Młody harcerz meldował 
Swą gotowość umierać za Polskę 
Tak jak ty niesiesz plecak 
On niósł w ręku karabin 
W sercu miłość, nadzieje i troskę 
Może tu w Nowej Słupi 
Daleszczycach, Bielicach 
Brzozowymi krzyżami znaczonych 
Swą dziewczynę pożegnał 
Nic nie wiedząc, że tylko  
Kilka dni życia mu przeznaczonych 

Ref: Naszej ziemi śpiewajmy 
Ziemi pokłon składajmy 
Taki prosty, serdeczny, harcerski 
Niechaj echo poniesie 
Tę balladę rajdową 
W nowe jutro i przyszłość nową 

 2. 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 śpiewajmy… 

BABĘ ZESŁAŁ BÓG 

1. Babę zesłał Bóg 
Raz mu wyszedł taki cud 
Babę zesłał Bóg 
Raz mu wyszedł taki cud 
Żeby dobrze było Wam, 
Żeby dobrze było Wam 
Babę zesłał Pan. 

2. Bóg też chłopem jest 
Świadczy o tym jego gest 
Bóg też chłopem jest 
Tak jak Swing, Blues i Jazz 
Żeby z baby ciągle drwić, 
Żeby z baby ciągle drwić 
Trzeba chłopem być. 

3. Bóg Ci zesłał mnie 
Byś miał kogoś noc i dzień 
Bóg Ci zesłał mnie 
Ty się z tego tylko ciesz 
Z woli nieba jestem tu, 
Z woli nieba jestem tu 
Więc się do mnie módl. 

 

 

 

 

 

 



 

SZARA LILIJKA 

1. Gdy zakochasz się w szarej lilijce  

I w świetlanym harcerskim krzyżu  

Kiedy olśni cię blask ogniska  

Radę jedną ci dam  

 

Ref: Załóż mundur i przypnij lilijkę  

Czapkę na bakier włóż  

W szeregu stań wśród harcerzy  

I razem z nami w świat rusz. x2  

 

2.Razem z nami będziesz wędrował 

Po Łysicy i Świętym Krzyżu 

Poznasz urok gór Świętokrzyskich 

Które powiedzą ci tak 

 

Ref: Załóż mundur i przypnij lilijkę... x2 

 

3.Gdy po latach będziesz wspominał  

Stare dzieje z harcerskiej drużyny 

Swemu dziecku co dorastać zaczyna  

radę jedną mu dasz  

 

Ref: Załóż mundur i przypnij lilijkę...x2 

 

 

 

 

BEZ SŁÓW 

1. Chodzą ulicami ludzie 

Maj przechodzą lipiec, grudzień 

Zagubieni wśród ulic bram 

Przemarznięte grzeją dłonie 

Dokądś pędzą, za czymś gonią 

I budują wciąż domki z kart. 

 

Ref: A tam w mech odziany w kamień 

Tak zaduma w wiatru graniu 

Tam powietrze ma inny smak. 

Porzuć kroków rytm na bruku 

Spróbuj znajdziesz jeśli szukasz  

Zechcesz nowy świat, własny świat.  

 

2. Płyną ludzie miastem szarzy 

Pozbawieni złudzeń, marzeń 

Omijając wiąż główny nurt. 

Kryją się w swych norach krecich 

I śnic nawet o karecie 

Co lśni złotem nie potrafią już. 

 

Ref: A tam w mech... 

 

3. 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. 

 

Ref: A tam w mech... 



 

JAKI BYŁ TEN DZIEŃ 

1. Późno już, otwiera się noc. 

Sen podchodzi do drzwi 

na palcach jak kot. 

Nadchodzi czas, ucieczki na out 

by kolejny mój dzień 

wspomnieniem się stał. 

 

Ref: Jaki był ten dzień? 

Co darował, co wziął? 

Czy mnie wyniósł pod niebo? 

Czy rzucił na dno? 

Jaki był ten dzień? 

Czy coś zmienił, czy nie? 

Czy był tylko nadzieją na dobre i złe? 

 

2. Łagodny mrok zasłania mi twarz 

jakby przeczuł, że chcę 

być sobą choć raz. 

Nie skarżę się, że mam to, co mam, 

że przegrałem coś znowu 

i jestem tu sam. 

 

Ref: Jaki był ten dzień?... 

 

3. Miliony gwiazd do snu tulą cię 

Swe promienie ci ślą 

Więc chciej przyjąć je. 

Miniony dzień złóż u nieba wrót 

Niech popłynie melodia 

Z księżycowych nut. 

HEJ! W GÓRY! 

Ref: Hej! w góry, w góry! popatrz - już wstaje blady świt  

Jeszcze tak nieporadnie chce ominąć szczyt.  

Hej, miły panie, czekaj! Zaraz my też będziemy tam, 

Nie będziesz musiał schodzić z połoniny sam. 

 

1. 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!... 

 

2. Zagrajcie nam - może się cofnie czas, 

Do tamtych dni naszych marzeń, 

Do dni spędzonych pośród sennych skał, 

Gdy czas umykał w pełni zdarzeń. 

 

Ref: Hej! w góry, w góry!.. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BP 

1. Na ścianie masz kolekcje swoich barwnych wspomnień, 

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 orzeł srebrny jest w Koronie, 

A zaraz pod nim harcerskich dziesięć praw. 

 

Ramię pręż, słabość krusz, 

I nie zawiedź w potrzebie. 

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, 

I leć w przestworza leć, 

I nieś ze sobą wieść, 

Że być harcerzem chcesz. 

 

2.A gdy spyta cie ktoś, 

Skąd ten krzyż na twej piersi, 

Z dumą odpowiesz mu, 

Taki noszą najdzielniejsi. 

Bo choć mało mam lat , 

W swym harcerskim mundurze, 

Bogu, ludziom i ojczyźnie , 

Na ich wieczną chwałę służę. 

SZARE SZEREGI 

1. Gdzie wicher wojny niesie wiatr 

Tam zza rogów stu 

Szła harcerzy szara brać 

I flaga biało-czerwona. 

 

Ref: Szare Szeregi, szeregi szare 

Szare Szeregi 

W szarych mundurach 

Harcerska brać. 

 

2. Niestraszny dla nas wojny czas, 

Ni strzały zza rogów stu, 

Choć krzyży biały stoi las 

Opaska biało-czerwona. 

 

Ref: Szare Szeregi... 

 

3. Chwycił butelkę pełną benzyny 

I wybiegł na drogę z nią, 

Krzyknął do swoich 'Czuwaj chłopaki!' 

I zginął za biało-czerwoną. 

 

Ref: Szare Szeregi... 

 

4. Choć ma zaledwie 10 lat 

Niestraszna to jest śmierć 

Na barykadzie stał chwat 

Z opaską biało-czerwoną 

 

Ref: 

Szare Szeregi... 



 

ŚPIEWOGRANIE 

1. Jest, że lepiej już nie,  

Nie będzie choć wiem,  

Że będzie jak jest.  

Jest, że serce chce bić  

I bije i żyć  

I śpiewać się chce!  

 

Nasze wędrowanie,  

Nasze harcowanie,  

Nasze śpiewogranie  

Dziej się dziej!  

Jeszcze długa droga,  

Jeszcze ogień płonie,  

Jeszcze śpiewać mogę,  

Serce chce.  

 

2. Nam nie trzeba ni bram, 

Raju trzeba nam, 

Tam, gdzie śpiewam i gram. 

Nam, żaden smutek na skroń  

Tylko radość i dłoń 

Przyjaźni to znak. 

 

 

 

 

 

WE WTOREK W SCHRONISKU 

1. Złotym kobiercem wymoszczone góry  

Jesień w doliny przyszła dziś nad ranem  

Buki czerwienią zabarwiły chmury  

Z latem się złotym właśnie pożegnałem  

 

Ref: We wtorek w schronisku po sezonie  

W doliny wczoraj zszedł ostatni gość  

Za oknem plucha, kubek parzy w dłonie  

I tej herbaty, i tych gór mam dość  

 

2. Szaruga niebo powoli zasnuwa 

Wiatr już gałęzie pootrząsał z liści 

Pod wiatr, pod górę znowu sam zasuwam 

Może w schronisku spotkam kogoś z bliskich 

 

Ref: We wtorek w schronisku po sezonie… 

 

3. Ludzie tak wiele spraw muszą załatwić 

A czas sobie płynie wolno panta rei 

Do ciebie tylko już nie umiem trafić 

Kochać to więcej siebie dać, czy mniej 

 

Ref: We wtorek w schronisku… 

 

 

 

 

 



 

BIESZCZADZA KOŁYSANKA 

1. Codzienność gra bieszczadzkim traktem 

Na gołoborze wyszedł wrzesień 

Na połoniny ranną rosą 

W krzakach jałowca złota jesień 

Babiego lata nitkę cienką 

Aż po horyzont wiatr zaniesie 

Senny krajobraz we mgle tonie 

Pożółkłe liście z dróg wymiecie 

 

Ref: Śpij śpij śpij śpij śpij bajkę ci daje parampamparararampam 

Bukiet róż welon korale parampamparararampam 

Śpij śpij śpij może coś wyśnisz parampampararampam 

Zaprosisz mnie na ślub 

Ślubu nie będzie!  

Oj będzie! parararampam 

 

2. Grzbietami szczytów niebo znaczy 

Smerek, Chryszczata, Hroń, Tarnica 

W ogromie bieli kwiatów znika 

Słońce co pali i zachwyca 

Wieczór tysiącem gwiazd zaczyna 

Długie wśród nocy rozmyślania 

Księżyc zatacza wielkie koło 

Będzie tak krążył aż do świtania  

 

Ref: Śpij śpij śpij bajkę ci daje… 

 

 

 

DZIEWCZYNA RUMIANKOWA 

1. Z łąk jasnych zbiegła tu, prosto do mojego snu 

Gdzie rośnie tyle traw, w których nikt nie znajdzie nas. 

Dziewczyna rumiankowa wśród białych kwiatów tańczy 

O mnie mało sobie dba, nie wie jeszcze, że to ja. 

 

Ref: Ile jabłek na jabłoni, tyle lat cię będę gonił, 

W mysiej dziurze, czy na chmurze  

nie ukryjesz się na dłużej. 

Ile jabłek na jabłoni, tyle lat cię będę, będę gonił, 

W mysiej dziurze, czy na chmurze  

Wszędzie znajdę cię. 

 

2. Z gór białych zbiegła tu, gdzie sosnowy szumi bór 

Gdzie rośnie taki las, w którym można ukryć nas. 

Herbaty zaparzone, nad kubkiem twoje oczy, 

Co nie widzą jeszcze mnie i nie wiedzą, że to my  

 

Ref: Ile jabłek na jabłoni, tyle lat cię będę gonił.. 

 

 

 

 

 

 

 



 

I LOVE YOU 

Olewam rząd, mandaty drogowe  

Dilerów, maklerów, warty honorowe  

I jeszcze wąsacza olewam na zdrowie  

Prymasa w lampasach, komuny nie lubię  

 

Tylko na Tobie naprawdę mi zależy  

Tylko Ciebie naprawdę potrzebuję  

I kiedy kiedy znikasz, kiedy Ciebie nie ma  

W powietrzu czuję, czegoś mi brakuje  

 

Ludzie mówią, że jestem pijakiem  

Chodnikowym równym chłopakiem  

Ludzie mówią, że nie trzymam tonacji  

Nie ćwiczę gam nowej demokracji  

 

Ale ja mam w sobie mordercę,  

Wojownika, chcę zjeść Twoje serce  

Chcę mieć w Tobie przyjaciela  

Poczuć coś, poczuć coś, coś Ci dać  

 

Ref: Oh yeah! Chcę Ci powiedzieć  

I love you, I love you, I love you, I love you  

Oh yeah! Nie jestem mądry  

I love you, I love you, I love you, 

Oh yeah! Nie jestem dobry  

I love you, I love you, I love you, I love you  

Oh yeah! Chcę ci powiedzieć  

I love you, I love you, I love you,  

 

Pozytywnego coś, pozytywnego coś 

Tak bardzo chciałbym dać dziś Tobie  

Pozytywnego coś pozytywnego  

To nie jest łatwe, to nie jest modne  

 

Ale ja nie lubię latać nisko  

Uwierz mi, uwierz mi, chcę być blisko  

Telepatycznie, telefonicznie  

Wiem o czym myślisz, wiem czego chcesz  

 

Olewam złączonych w organizacjach  

Szprycerów olewam na kolejowych stacjach  

I tych co robią po uszy w biznesie  

W skorpionach białych olewam kolesi  

 

Tylko na Tobie naprawdę mi zależy  

Tylko Ciebie naprawdę potrzebuję  

I kiedy kiedy znikasz, kiedy Ciebie nie ma  

W powietrzu czuję, czegoś mi brakuje  

 

Ref: Oh yeah! Chcę Ci powiedzieć … 

 

W moim Śmietniku obgryzłem wszystkie kości  

Bo ja chciałbym żyć w mieście miłości  

W moim śmietniku pogryzłem kilku gości  

Bo ja chciałbym żyć w mieście miłości  

 

Ref: Oh yeah! Chcę Ci powiedzieć … 

 

 

 

 



 

ALE TO JUZ BYŁO 

1. Z wielu pieców się jadło chleb  

Bo od lat przyglądam się światu  

Nieraz rano zabolał łeb  

I mówili zmiana klimatu  

Czasem trafił się wielki raut  

Albo feta proletariatu  

Czasem podróż w najlepszym z aut  

Częściej szare drogi powiatu  

 

Ref: Ale to już było i nie wróci więcej  

I choć tyle się zdarzyło to do przodu  

Wciąż wyrywa głupie serce  

Ale to już było, znikło gdzieś za nami  

Choć w papierach lat przybyło to naprawdę  

Wciąż jesteśmy tacy sami  

 

2. Na regale kolekcja płyt  

I wywiadów pełne gazety  

Za oknami kolejny świt  

I w sypialni dzieci oddechy 

One lecą droga do gwiazd  

Przez niebieski ocean nieba  

Ale przecież za jakiś czas  

Będą mogły same zaśpiewać  

 

Ref: Ale to już było i nie wróci więcej… 

 

 

 

NIE ZOSTAWIAJ MNIE 

Nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj mnie, bo... 

Czarne smutne niebo, pusto jest i źle, 

Nie zostawiaj mnie, ja tak dobrze znam to, 

Czarne nocne auto, gdzieś daleko mknie. 

Nie zostawiaj mnie... 

 

Ref: Ty nie wiesz, jak trudno pustym miastem iść, 

Z dalekich komet czapkę szyć, 

Jesiennym wiatrem gnanym być, 

Przepraszam, za naszych pól bitewnych kurz, 

Za słowa tnące tak, jak nóż, 

Za kilka tych jesiennych burz, 

Dorosłem już... 

 

Nie zostawiaj mnie, 

Długą krętą drogą, 

Szedłem do nikogo, aż spotkałem Cię, 

Nie zostawiaj mnie... 

Podaj mi swą rękę, 

Śpiewam Ci piosenkę, tego tylko chcę, 

Nie zostawiaj mnie... 

 

Ref: Ty nie wiesz, jak trudno pustym miastem iść… 

 

 

 

 



 

HISZPANSKIE DZIEWCZYNY 

Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny, 

Żegnajcie nam dziś, marzenia ze snów, 

Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, 

Lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. 

Ref: 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 kotwicę najwyższy czas już. 

Ref: I smak waszych ust… 

I znów białe żagle na masztach rozkwitną, 

Kurs szyper wyznaczy do Portland i Wight, 

I znów stara łajba potoczy się ciężko 

Przez fale w kierunku na Beachie, Fairlee Light. 

Ref: 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 przy South Foreland Light. 

 

 

BIESZCZADZKI TRAKT 

1. Kiedy nadejdzie czas, zwabi nas ognia blask,  

na polanie gdzie króluje zły. 

Gwiezdny pył w ogniu tym, łzy wyciśnie nam dym,  

tańczą iskry z gwiazdami, a my:  

 

Ref: Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas,  

śpiewajmy razem ilu jest tu nas.  

Choć lata młode szybko płyną, wiemy że  

nie starzejemy się.  

 

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.  

 

Ref: Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas… 

 

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 

Ref: Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas.. 

 

 

 

 

 

 



 

STOKROTKA 

Gdzie strumyk płynie z wolna 
Rozsiewa zioła maj 
Stokrotka rosła polna 
A nad nią szumiał gaj 
Stokrotka rosła polna 
A nad nią szumiał gaj, 
Zielony gaj. 
W tym gaju tak ponuro 
Że aż przeraża mnie 
Ptaszęta za wysoko 
A mnie samotnej źle 
Ptaszęta za wysoko 
A mnie samotnej źle 
samotnej źle. 
Wtem harcerz idzie z wolna 
„Stokrotko witam cię 
Twój urok mnie zachwyca 
Czy chcesz być mą czy nie?” 
"Twój urok mnie zachwyca 
Czy chcesz być mą czy nie?” 
czy nie, czy nie? 
Stokrotka się zgodziła 
I poszli w ciemny las 
A harcerz taki gapa 
Że aż w pokrzywy wlazł 
A harcerz taki gapa 
Że aż w pokrzywy wlazł 
Po pas, po pas. 
A ona, ona, ona 
Cóż biedna robić ma 
Nad gapą pochylona 
I śmieje się ha ha 
Nad gapą pochylona 
I śmieje się ha ha 
ha ha, ha ha. 
  

LUBIĘ MÓWIĆ Z TOBĄ 

Kiedy z serca płyną słowa  

Uderzają z wielką mocą  

Krążą blisko wśród nas ot tak  

Dając chętnym szczere złoto  

I dlatego lubię mówić z Tobą  

I dlatego lubię mówić z Tobą  

 

Każdy myśli to co myśli  

Myśli sobie moja głowa  

Może w końcu mi się uda  

Wypowiedzieć proste słowa  

 

I dlatego lubię mówić z Tobą  

I dlatego lubię mówić z Tobą  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLUES O STARYCH SĄSIADACH 

 

Powiedz sąsiedzie, jak ci się wiedzie,  

Za ściana, która ponoć uszy ma.  

Mówią, że w świecie wielkie zamiecie,  

Może ich tutaj nie przyniesie wiatr.  

Wpadnij na chwile, wieści mam tyle,  

Ile się razy mąż generał śnił.  

Podam herbatę z lipowym kwiatem  

I konfitury z przedwojennych dni.  

 

Ref: Pogawędzimy sobie nieco, kart zapytamy co nas czeka.  

Starzy znajomi skądś przylecą, może się uda nie narzekać.  

 

Wybacz spóźnienie, już się nie zmienię,  

Ale pamiętam co to gest i szyk.  

Kwiat w butonierce, na dłoni serce  

I po kryjomu gdzieś nalewki łyk.  

Nalewka złota, życia ochota,  

Radości siostra i do tańca zew.  

Ruszę do tańca lekko na palcach,  

No, może całkiem lekko to już nie.  

 

Ref: Pogawędzimy sobie nieco ...  

 

 

 

 

DOBRANOC 

 

Słońce zaszło gdzieś za lasem                 

I nastała ciemna noc                                 

A ja tutaj przy ognisku                           

Śpiewam tobie: dobranoc                       

 

Ref: Dobranoc, dobranoc! 

Jaka piękna jest ta noc. 

Takiej nocy życzę tobie, 

Przyjacielu - dobranoc. 

 

Życie to jeszcze nie jest życiorys, 

Życie się mieści w brudnopisie. 

Korzystajmy ze wszystkiego powoli, 

By starczyło na całe życie. 

 

Ref: Dobranoc, dobranoc...  
 

 


