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A KIEDY PRZYJDZIE NA MNIE CZAS 

A kiedy przyjdzie na mnie czas   C F G C  
I głowa zarośnie szronem    F G  
Kiedy zabraknie dla mnie lat    C F G C  
I gdy już będę w duszy zmęczony  F G C  
 
Ref :  
Wezmę wtedy gitarę  FG 
Z pamięci zdmuchnę kurz  C e a 
 Posypią się piosenki     F e  
Zapomnienia rdzę, zegram ze strun  FG CFC 
 
 
Kiedy przeżyję swoje dni   C F G C 
Gdy życie o mnie zapomni    F G 
Gdy pozostanie kilka chwil    C F G C 
Tak przeznaczonych tylko dla wspomnień    F G C 
 

A TY TAŃCZ 
 
1. Zawitał czar poezji   DC 
Z właścicielem słów i wierszy  GD 
Rozlano pierwsze butelki 
Z wina źródła pociechy 
Ktoś cichutko zaśpiewał 
O wiośnie w oknach swej strzechy 
Rozpoczął się bal poetów 
W mym pokoju gości wielu  
 
REF.A ty tańcz moja zasłono 
I ty, papierowy lampionie 
I tańcz moja koszulo 
Wietrze owiewaj me dłonie 
 
 
 

ANIOŁ I DIABEŁ 

 

Idzie Diabeł ścieżką krzywą pełen myśli złych,    eCDe 
Nie pożyczył mu na piwo, nie pożyczył nikt,   eCDe 
Słońce praży go od rana wiatr gorący dmucha,   eCDe  
Diabeł się z pragnienia słania w ten piekielny upał   eCDe  
  

REF. Piwa, nalejcie piwa,     e C 
dobrego piwa ze starej beczki od barmana  D e 
kiwa, głowa się kiwa, 
od tego piwa ze starej beczki od barmana 

 
 Idzie Anioł wśród zieleni, dobrze mu się wiedzie  
Pełno drobnych ma w kieszeni i przyjaciół wszędzie  
Nagle przystanęli obaj na drodze pod śliwką  
Zobaczyli że im browar wyszedł na przeciwko.  
  
  
Nie ma szczęścia na tym świecie ni sprawiedliwości  
Anioł pije piwo trzecie, Diabeł mu zazdrości  
Mówi Diabeł: "postaw kufla - Bóg ci wynagrodzi 
My artyści w taki upał żyć musimy w zgodzie" 
 
Na to Anioł zatrzepotał skrzydeł pióropuszem  
I powiada: "dam ci dyche w zamian za twą dusze" 
Musiał Diabeł Aniołowi wściekłą duszę sprzedać  
I stworzyli sobie piekło z odrobiną nieba 
 
 

 

 

 

 

 

 



BABKA W KLAPKACH 
 
Cóż przyroda wokół dzika, no wiec mamy przewodnika  C G C G 
Ma być bezpiecznie i ślicznie, nakręcamy się lirycznie  a E F G 
Nie schodzimy więc ze szlaku, odpoczywamy na biwaku 
Podziwiamy gór tych cuda i chłoniemy co się uda 
  
ref:. Za zakrętem koło brzózek rodzina pcha z dzieckiem wózek G C F G C 
"Szczęść wam Boże" ktoś nas wita - setka zakonnic w habitach FGaFCGC 
  
Wyruszamy - świt już blisko, srebrzy rosą wrzosowisko 
Przez sen potok gada cicho, w gąszczach się schowało licho 
Ćmy zasnęły, bo za chwilę będą budzić się motyle 
No więc wyruszamy w góry prężną stopą deptać chmury 
  
ref:. A tuż obok jakaś babka na Tarnicę wchodzi w klapkach 
W grzęzawisku tam w zawilcach utknął facet w gumofilcach 
 Za zakrętem koło brzózek rodzina pcha z dzieckiem wózek 
"Szczęść wam Boże" ktoś nas wita - setka zakonnic w habitach 
  
Wyżej babcie dwie samotnie na górę niosą paralotnie 
A nam szczęka opada - tak wędruje lud w Bieszczadach 
 

BIESZCZADY 
 
1.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: 
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 
 
2.Tęczą kwiatów barwny połoniny łan 
Słońcem wypełniony jagodowy dzban  
Pachnie Świerzym sianem pokos pysznych traw  
Owiec dzwoneczkami cisz niebu gra  
 

BAR W BESKIDZIE 
 
Jeśli chcesz z gardła kurz wypłukać         C G 
Tu każdy wskaże Ci drogę            F G 
W bok od przystanku PKS-u           C G 
W prawo od szosy asfaltowej          F G C 
Kuszą napisy ołówkiem kopiowym 
Na drzwiach od dziesiątej otwartych 
"Dziś polecamy kotlet mielony" 
I "Lokal kategorii czwartej" 
 
Lej, lej, lej się chmielu           C G     
Nieś, muzyko, po bukowym lesie          F G     
Panna Zosia ma w oczach dwa nieba      a e         
Trochę lata z nowej beczki przyniesie      F G      
 
W środku chłopaki rzucają łaciną 
O sufit i cztery ściany 
Dym z Ekstra mocnych strzela jak szampan 
Bledną obrusy lniane 
Za to wieczorem, gdy lipiec duszny 
Okna otworzy na oścież 
Gwiazdy wpadają do pełnych kufli 
Poobgryzanych jak paznokcie 
 

BIESZCZADZKIE REGGAE 
 
Z porannej mgły snuje się dym x2   dCdC 
Jutrzenki szal na stokach gór    dCdC 
Nowy dzień budzi się     FCdC 
Melodie dnia już rosa gna    dCdC 
  
Ref: Reggae, bieszczadzkie reggae 
Słońcem pachnące, ma jagód smak 
Reggae, bieszczadzkie reggae 
Jak potok rwący, przed siebie gna 
  
Połonin czar ma taką moc x2 
Że gdy je ujrzysz pierwszy raz x2 
Wrócić chcesz tu za rok  
Z poranną rosą czekać dnia 



BIEDRONKA 
 
1. Gdy cię pierwszy raz ujrzałem  G D 
Wielkim tirem zajechałaś   C a 
Ja cię wtedy pokochałem,   G D 
Lecz ty na mnie nie spojrzałaś.   C a G 
  
Ref: Plastikowa biedronko,   G D 
ty moja kochana!    C a 
Zostań moją żonką    G D 
Błagam cię, proszę, na kolanach.  C a G 
  
2. Gdy cię drugi raz ujrzałem 
Na sklepowej półce stałaś 
Ja cię znowu pokochałem 
Lecz ty na mnie nie spojrzałaś. 
  
Ref: Plastikowa... 
  
3. Gdy ci miłość swą wyznałem 
Ty z szympansem mnie zdradziłaś 
Ja ci wtedy pokazałem 
Co to jest pingwina siła! 
 
 

BALLADA RAJDOWA 
 
1. Właśnie tu na tej ziemi młody harcerz meldował  G D 
Swą gotowość umierać za Polskę    C G 
Tak jak ty niesiesz plecak on niósł w rękach karabin 
W sercu miłość nadzieje i troskę 
Może tu w Nowej Słupi, w Daleszczycach, Bielicach 
Brzozowymi krzyżami znaczonych 
Swą dziewczynę pożegnał nic nie wiedząc że tylko 
Kilka dni życia mu przeznaczonych 
  
Ref: Naszej ziemi śpiewamy ziemi pokłon składamy 
Taki prosty serdeczny harcerski 
Niechaj echo poniesie tę balladę rajdową 
W nowe jutro i przyszłość nową 
  

BIESZCZADZKI TRAKT 
 
1. 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:  
 Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas,   C D G  
śpiewajmy razem ilu jest tu nas.    C D e  
Choć lata młode szybko płyną, wiemy że  C D G e  
nie starzejemy się.      C D G  
  
2. 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.  
  
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 

 
BEZ SŁÓW 
 
Chodzą ulicami ludzie     G D 
Maj przechodzą, lipiec, grudzień   e h 
Zagubieni wśród ulic bram    C G D 
Przemarznięte grzeją dłonie     
Dokądś pędzą, za czymś gonią     
I budują wciąż domki z kart     

A tam w mech odziany kamień   C G 
Tam zaduma w wiatru graniu   C G 
Tam powietrze ma inny smak   C G D 
Porzuć kroków rytm na bruku   C G 
Spróbuj- znajdziesz, jeśli szukasz  C G 
Zechcesz, nowy świat, własny świat  C G D 

Płyną ludzie miastem szarzy, 
Pozbawieni złudzeń, marzeń, 
Omijają wciąż główny nurt. 
Kryją się w swych norach krecich 
I śnic nawet o karecie, co lśni złotem, nie potrafią już. 



BIESZCZADZKI RAJD 
 
Zebrało się tutaj wielu    C a7 d G  
Takich jak ty     C a7 d G  
Siadaj z nami przyjacielu   C C7 F f  
A zaśpiewamy ci    C G C (G)  
  
Rajd, rajd, bieszczadzki rajd   C a7 d G  
Czy to w słońce czy to w deszcz C a7 d G  
Siadaj za nami przyjacielu   C C7 F f  
Bo sam chcesz     C G C  
  
Każdy harcerz przeżyć chce  
Ten bieszczadzki rajd  
Aby wzmocnić swoje siły  
Jemy dużo pajd  
  
Czasem chleba nam brakuje  
Ale fajno jest  
Ktoś nas wtedy poratuje  
To braterski gest  
  
 Może kiedyś tu za rok  
Wszyscy się spotkamy  
Obsiądziemy ogień w koło  
I tak zaśpiewamy 
 

BOB DYLAN 
 
Ocean w nas śpi    D 
I horyzont z nas drwi   Fis h 
Płytka fala fałszywie się mieni  G A D 
A prawdziwy jest rejs 
Do nieznanych ci miejsc 
Kiedy płyniesz na przekór przestrzeni 
  
I na tej z wielu dróg    
Po co ci para nóg     
I tak dotrzesz na pewno do końca   
Nie potrzebny ci wzrok     
Żeby wyczuć swój krok  i nie musisz wciąż radzić się słońca   

 BIESZCZADZKIE LATO W KALOSZACH 
 
Wiosna w tym roku niedobra była,    C F 
mokry był marzec, kwiecień i maj   C F 
i każdy wierzył, że kiedy minie    C E a 
lato nadjedzie takie naj..., naj...    d G 
A kiedy przyszło to lato nasze, 
zamiast pogody przyniosło nam 
ulewne deszcze, burze powodzie 
i różnych zmartwień pokaźny kram. 
 
Ref: 
Lato, dlaczego chmurzysz się    C a 
i zamiast słońca dajesz deszcz,   C a 
przecież my tak kochamy cię    F G 
o czym na pewno dobrze wiesz.   C F C 
 
Wodę w kaloszach każdy z nas nosi. 
Nie opalone mamy twarze. 
Męczy nas grypa i angina. 
Lato dlaczego nas tak każesz? 
Nie chcemy co dzień chodzić w błocie 
i parasolki z sobą nosić. 
Chcemy pogody, chcemy słońca, 
lato nie dawaj się dłużej prosić. 
 

CIĄGNIK 
 
Ciągnik, kupiłem czarny ciągnik   A 
 Kupiłem czarny ciągnik    A cis 
Kupiłem czarny ciągnik  
Kupiłem czarny ciągnik 
Kupiłem czarny ciągnik 
Kupiłem czarny ciągnik 
Kupiłem czarny     cis 
Alu felgi, ciemne szyby    D  
  
 Ref: Zawsze chciałem mieć takie coś   G C G C 
Właśnie po to, by wozić ją }x2 

 



DALEJ WESOŁO 
 
Dalej wesoło niech popłynie gromki śpiew,  G 
Niech stutysięcznym echem zabrzmi posród drzew, C G 
Niech spędzi z czoła wszelki smutek, wszelki cień, G H7 e 
Wszak słoneczny mamy dzień.    a D G 
  
ref: Tra, la, la, la, la, la, la, la, w sercu radość się rozpala. 
Tra, la, la, la, la, la, la, la, chcemy słońca, chcemy żyć! 
  
2. Harce wycieczki obozowych przygód moc, 
Piosnki gorące, mknące jak kamyki z proc, 
Serca złączone bratnich uczuć cudną grą 
Pozdrowienia ku nam ślą. 
 

DYM JAŁOWCA 
 
Dym jałowca łzy wyciska     D h  
Noc się coraz wyżej wznosi     G A  
Strumień srebrną falą błyska  
Czyjś głos w leśnej ciszy prosi  
  
Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga  D fis G A  
Żeby były takie dni, że się przy nim ciągle jest   D h G A  
Żeby był przy tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga  
Abyś plecak swoich win stromą ścieżką umiał nieść  
  
Tuż pod szczytem się zatrzymaj  
Spójrz jak gwiazdy w dół spadają  
Spójrz jak droga kosodrzewina  
Góry wraz z tobą wołają  
  
Usiądź z nami przy ognisku  
Płomień twarz ci zarumieni  
Usiądziemy tutaj blisko  
Wspólną myślą połączeni 
 
 
 
 
 

 GDZIE TA KEJA? 
 
1.Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział:   a 
Stary, czy masz czas?     G a 
Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz,    C G7 C 
Amazonka, Wielka Rafa, oceany trzy,    C7 F d 
Rejs na całość, rok, dwa lata, to powiedziałbym:  a E7 a 
  
Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht,    E7 a 
Gdzie ta koja wymarzona w snach,    G C 
Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat,   g A7 d 
Gdzie ta brama na szeroki świat.    a E7 a 
 
Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht, 
Gdzie ta koja wymarzona w snach. 
W każdej chwili płynę w taki rejs, 
Tylko gdzie to jest, no gdzie to jest? 
  
2. Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż, 
Stare dżinsy wystrzępione impregnuje kurz, 
W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam, 
Biorę wór na plecy i przed siebie gnam. 
   
3. Przeszły lata zapyziałe, rzęsą zarósł staw, 
A na przystani czółno stało - kolorowy paw. 
Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, 
Lecz dalej marzy o załodze ten samotny łeb 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
HYMN ZHP 
 
Wszystko co nasze Polsce oddamy    
W niej tylko życie, więc idziemy żyć     
Świty się bielą, otwórzmy bramy     
Rozkaz wydany: „Wstań w słońce idź!”     
  
Ramię pręż, słabość krusz,     
Ducha też ojczyźnie miłej służ!     
Na jej zew w bój czy w trud Pójdzie rad harcerzy polskich ród     
Harcerzy polskich ród    
 

 
HEJ PRZYJACIELE 
Tam dokąd chciałem już nie dojdę  G D 
Szkoda zdzierać nóg     C G 
Już wędrówki naszej wspólnej  
Nadchodzi kres  
Wy pójdziecie inną drogą  
Zostawicie mnie  
Odejdziecie, sam zostanę  
Na rozstaju dróg 
Ref: Hej przyjaciele, zostańcie ze mną  
Przecież wszystko to co miałem  
Oddałem wam (za Kredki) 
Hej przyjaciele, choć chwilę jedną(długą)  
Znowu w życiu mi nie wyszło  
Znowu jestem sam. (bez kredek) 
  
2. Znów spóźniłem się na pociąg  
I odjechał już  
Tylko mglisty jego koniec  
Zamajaczył mi  
Stoję smutny na peronie  
Z tą walizką jedną  
Tak jak człowiek, który zgubił  
Od domu swego klucz 
 

 

HISZPAŃSKIE DZIEWCZYNY 
 
Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny      e C h 
Żegnajcie nam dziś marzenia ze snów      e G D 
Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora,   C D e  
Lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów.   C h e 
  
Ref. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny,  e G D 
W noc ciemną i złą nam będzie się śnił.   e G D 
Leniwie popłyną znów rejsu godziny,    C D e 
Wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił.   C h e 
  
Niedługo ujrzymy znów w dali Cap Deadman  
I głowę baranią sterczącą wśród wzgórz,  
I statki stojące na redzie przy Plymouth.  
Klarować kotwicę najwyższy czas już.  
 

 HEJ W GÓRY 
 
Zagrajcie nam ,może się cofnie czas   C d 
Do tamtych dni z naszych marzeń.   F C G 
Do dni spędzonych pośród sennych skał 
Zagrajcie mi, a nie zapomnę. 
  
Hej w góry, w góry , w góry 
Popatrz tam wstaje blady świt 
Jeszcze tak nie poradnie chce ominąć szczyt. 
Hej, miły panie czekaj, wkrótce my też będziemy tam, 
Nie będziesz musiał schodzić w połoniny sam. 
  
Zagrajcie mi, może się spełni czas 
I znowu poczuje dym z ogniska. 
Namiotów krąg ujrzę w oddali gdzieś 
I znów będziemy razem wszyscy. 
  
Pamiętam dzień, gdy byliśmy w górach 
Ogniska blask połączyła nas. 
Wspomnienia me twarde jak skała jest 
Zagrajcie mi, a nie zapomnę. 

 



IDZIEMY W JASNĄ 
 
Idziemy w jasną z błękitu utkaną dal  
drogą wśród pól bezkresnych  
i wśród mórz szumiących fal   
  
Cicho, szeroko jak okiem spojrzenie śle  
jakieś się snują marzenia  
w wieczornej spowite mgle  
  
Idziemy naprzód i ciągle pniemy się wzwyż  
by zdobyć szczyt ideału   
świetlany, harcerski krzyż  

 
IMPERATYW 
 
Będziemy szli nieprzerwanie    a F  
W ulewie, skwarze, huraganie    d C E7 
Przez chwiejne mosty, grząskie bagna   C F C 
Chaszcze pustynie i mokradła    d C E7 
  
Będziemy szli przez zamiecie    a F 
Przez grudnie, marce, czerwce, sierpnie  a C E7 
Upalne lata, mroźne zimy    F a 
Będziemy szli - nie zawrócimy    d C e7 
  
REF. 
Z wiarą w następny zakręt drogi    F C G 
Co znów okaże się nie ten     C F G 
W tajne przymierze z Panem Bogiem    C G E 
W naszego trudu jakiś sens    a F 
  
Będziemy szli bez wytchnienia  
Upadający ze zmęczenia  
Bez gromkich fanfar i okrzyków  
Bez pozy dumnych wojowników  
  
Będziemy szli - wbrew logice  
Powolnym marszem całe życie  
Będziemy mówić, że już dosyć I dalej, dalej, dalej kroczyć ... 

JAK DOBRZE MI 

Rozbij namiot tu, gdzie słowika śpiew         D e G D 
Śpiewa ci do snu nawet szelest drzew 
  
Ref. Jak dobrze mi    De    
Przed siebie iść, mieć dla siebie swoje dni  G Fis h 
  
2. Gdzieś ogniska blask, złotych iskier moc 
Już zasypia las, ty i twoja noc 
 3.Już minęła noc, w drogę ruszać czas 
Więc zapakuj koc i przywitaj las 

 
JAKI BYŁ TEN DZIEŃ 
 
Późno już, otwiera się noc    dBCa  
Sen podchodzi do drzwi na palcach jak kot  BFga  
Nadchodzi czas ucieczki na aut  
Gdy kolejny mój dzień wspomnieniem się stał  
  
Ref: Jaki był ten dzień, co darował co wziął  
Czy mnie wyniósł pod niebo, czy porzucił na dno  
Jaki był ten dzień, czy coś zmienił, czy nie  
Czy był tylko nadzieją na dobre i złe  
  
Łagodzi mrok osłania mi twarz  
Jakby przeczuł, że chcę być sobą choć raz  
Nie skarżę sie, że mam to co mam,  
Że przegrałem coś znowu i znów jestem sam  
  
Milony gwiazd ze snu budzi cię  
Swe promienie ci ślą więc chciej przyjąć je  
Miniony dzień złóż u nieba wrót  
Niech popłynie melodia z księżycowych nut 

 
 
 
 



JAM 
 
Jam jest ziemia, co podpiera stopy  C G 
Jam jest wiatr, co rozwiewa włosy   a F 
Jam jest deszcz, co obmywa twarz 
Jam jest słońce, co wysusza skórę  
  
Jam jest nic i wiele 
Jam jest ten, co płacze 
i ten co się śmieje 
  
On jest ciepłem, co rozgrzewa ciało 
On jest chmurą, co osłania mnie 
On jest mgłą, co łagodzi ranek 
On jest ciepłem, które mieszka we mnie  
  
On jest nic i wiele 
On jest ten, co płacze i ten co się śmieje 
 

JESTEM WĘDROWCEM 
 
Jestem wędrowcem zieleni przejrzystej   C G a C  
Jestem harcerzem z krwi i kości czystej  F C d G  
Zapatrzony w szare klucze żurawie   C G a C  
Zasłuchany w polne kwiaty w trawie   F C F G  
  
La la la...  
  
Kim byłbym gdyby nie rozkosz życia  
Kim gdyby nie skautowy styl życia  
A tak swe istnienie przypisuje Tobie  
I harcerstwu, czyli temu co robię  
  
La la la...  
  
Nie zamienię tego kawałka chleba  
Do samego końca, aż pójdę do nieba  
A tam w mundurkach i krótkich spodenkach  
Będziemy Boga nosić na rękach 

 

JESTEŚ KARTKĄ Z KALENDARZA 
 
Jesteś bitwą moją nie skończoną   G a 
W której o przytułek walczę    C D G 
Jesteś drzwiami które otworzyłem 
A potem przycięły mi palce 
  
REF: Jesteś kartką z kalendarza 
Zagubioną gdzieś pomiędzy szufladami 
I ulicą na której ciągle 
Uciekałem pomiędzy latarniami 
  
Jesteś mgłą ogromną nie skończoną 
Ciszą w huku i łoskotem w ciszy 
Jesteś piórem i wyblakłą kartką  
którym i na której pisze 

 
KRAJKA 
 
1. Chorałem dźwięków dzień rozkwita   a,G  
Jeszcze od rosy rzęsy mokre    a,d  
We mgle turkocze pierwsza bryka   C,d  
Słońce wyrusza na włóczęgę.    E,E7  
 
 Ref. A ja mam swoją gitarę    d,G  
Spodnie wytarte i buty stare    C,a  
Wiatry niosą mnie na skrzydłach   d,E,a (A) 
 
2. Drogą pylistą, drogą polną    a,G  
Jak kolorowa pannę krajka    a,G  
Słońce się wznosi nad stodołą    C,d  
Będziemy tańczyć walca    E,E7  
  
3. Zmoknięte świerszcze stroją skrzypce  a,G  
Żuraw się wsparł o cembrowinę   a,d  
Wiele nanosi wody jeszcze    C,d  
Wielu się ludzi z niej napije    E,E7  
  

 
 



LUBIĘ MÓWIĆ Z TOBĄ 
 
Kiedy z serca płyną słowa,   cis E 
Uderzają z wielką mocą,   H cis 
Krążą blisko, wśród nas, ot tak, 
Dając chętnym szczere złoto. 
  
I dlatego lubię mówić z Tobą,  cis E H cis 
I dlatego lubię mówić z Tobą. 
  
Każdy myśli to, co myśli, 
Myśli sobie: moja głowa, 
Może w końcu mi się uda 
Wypowiedzieć proste słowa. 
 
 

LEPSZY ŚWIAT 
 
1. Otrzymałem właśnie wczoraj    aFG 
Tajemniczy list do domu 
Na kopercie widniał napis: 
"Nie przekazuj byle komu!" 
Z drżeniem rąk wyjąłem kartkę 
Kilka wersów prostych myśli 
"Wiem jak zmienić świat na lepsze, 
może kiedyś sen się ziści?" 
 
ref.: Zbudujmy razem lepszy świat   FGa 
Pozbawmy go obecnych wad    FGa 
Zostawmy go choc trochę lepszym, lepszym by  FCGa 
Spełnić to, czego chciał B-P     FGaC 
  
2. Choc minęły długie lata 
Gdy ktoś pierwszy to powiedział 
Wierzył w to mój drogi tata 
Chcę by każdy z was to wiedział 
Z drżeniem serca przekazuję 
Te najdroższe moje myśli 
"Wiesz jak zmienić świat na lepsze 
Może kiedyś sen się ziści?" 
 

ŁEMATA 
 
Pamiętam tylko tabun chmur się rozwinął  D A h fis 
I cichy wiatr wiejący ku połoninom   G D A h A 
Jak kamień plecak twardy pod moją głową 
I czyjaś postać, co okazała się tobą 
ref. 
Idę dołem a ty górą     D A 
Jestem słońcem, ty wichurą    h fis 
Ogniem ja, wodą ty     G D 
Śmiechem ja, wodą ty     A h A 
 
Byłaś jak słońce w tę smutną noc 
Jak wielkie szczęście, co zesłał mi los 
Lecz nie na długo było cieszyć się nam 
Te kłótnie bez sensu, skąd ja to znam 
 
I tłumaczyłem, jak naprawdę to jest 
Że mam swój świat ,a w nim setki tych swoich spraw 
A moje gwiazdy to z daleka do mnie lśnią  
Śmiechem i łzami witają mój bukowy dom 

 
MODLITWA HARCERSKA 
 
O Panie Boże Ojcze nasz   ada  
W opiece swej nas miej    Ea  
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz  
Nam pomóc zawsze chciej.  
 
Wszak Ciebie i Ojczyznę    a  
Miłując chcemy żyć    Ea  
Harcerskim prawom w życia dniach  ade  
Wiernymi zawsze być.    Ea  
 
O daj nam zdrowie dusz i ciał  
Swym światłem zagłusz noc  
I daj nam hart tatrzańskich skał  
I twórczą wzbudź a nas moc.  



MAŁY OBÓZ 
 
Kiedy rankiem ze skowronkiem    C 
Powitamy nowy dzień     e 
Rosy z trawy się napijesz   A 
Pierwszy słońca promień zjesz.   d 
Potem wracać trzeba będzie,    F/g 
Pożegnamy rzekę, las.     C 
Bądźcie zdrowi nasi bracia,    d 
Bądźcie zdrowi, na nas czas.    G 
 
Ustawimy mały obóz,     
Bramę zbudujemy z serc    
A z tych dusz, co tak gorące    
Zbudujemy 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. 
Więc dlaczego płacze rzeka, 
A więc czemu szumi las? 
Wszak przyjaźni naszej wielkiej 
Nie rozłączy promień zła 
Ona mocna jest bezczelnie, 
Więc my wszyscy jeszcze raz: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MORSKIE OPOWIEŚCI 
 
 Ref: Hej, ha! Kolejkę nalej!   d 
Hej, ha! Kielichy wznieśmy!   c 
To zrobi doskonale    d 
Morskim opowieściom.    FCd 
 
1.Kiedy rum zaszumi w głowie 
Cały świat nabiera treści 
Wtedy chętniej słucha człowiek 
Morskich opowieści 
 
2.Kto chce, ten niechaj wierzy 
Kto nie chce, niech nie wierzy 
Nam na tym nie zależy 
Więc wypijmy jeszcze 
 
3.Kto chce, ten niechaj słucha 
Kto nie chce, niech nie słucha 
Jak balsam są dla ucha 
Morskie opowieści 
 
4.Łajba to jest morki statek 
Sztorm to wiatr co dmucha z gestem 
Cierpi kraj na niedostatek 
Morskich opowieści 
 
5. Pływał raz marynarz, który 
Żywił sie wyłącznie pieprzem 
Sypał pieprz do konfitury 
I do zupy mlecznej 
 
6. Jak pod Helem raz dmuchnęło 
Żagle zdarła moc nadludzka 
Patrzę - w koję mi przywiało 
Naga babkę z Pucka 
   
  
 
 
 
 



NA WIOSNY POCZĄTEK 
 
Na porannych kroplach rosy  E E7 A 
Słońce swój uśmiech odbija  E H7 
Ktoś okno otworzył i śpiewa  E Gis7 cis 
Dzień się piosenką zaczyna  E fis7 H7 
Już czeka nas przygoda 
Zieloność jak bajka wspaniała 
I nowa, nieznana droga 
Co zimę całą czekała 
 
Piosenka na wiosny początek  E E7 A 
Piosenka na wyjście ze snu  fis H7 e H7 
Niedziela, środa czy piątek,   
 Ty ciesz się boś z nami jest tu   
 
Gitarę weź zakurzoną  
I list zostaw do mamy 
-wyszedłem drogą zieloną 
Jutro pewnie się spotkamy 
Pójdziemy razem z piosenką 
Za lasem się skradać będziemy 
Za smutnych tygodni rzeką 
Jest miejsce, gdzie radość znajdziemy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAD SZAFIROWYM POTOKIEM 
 
1. Rosy w porannym słońcu błyszczą złotem   a D a 
tęczą pokryty horyzont.      F G a 
Lasy i góry mówią mi dzień dobry    a D a 
nad szafirowym potokiem.     F G a 
  
Ref: 
A ja gram, a ja gram      F G 
pieśń swoja codzienna      C a 
jak letni song.       FG a 
Ta pieśń, ta pieśń      F G 
jest moja jawą senną      C a 
dla was stworzyłam ją.      F G a 
  
2. Dzwonki kaczeńców rozkwitają wokół 
poezja przenika do ich wnętrza. 
Nie wiem czy będę jeszcze w przyszłym roku 
nad szafirowym potokiem. 
 

NIEWIDZIALNA PLASTELINA 
 
Ulepiłam mamie domek   F 
Z niewidzialnej plasteliny   C 
Ma okienka, dwa kominy   d C B d 
Z niewidzialnej plasteliny   C 
A w okienkach kwiatki bratki 
Z niewidzialnej plasteliny 
A dla taty krawat w kratki 
Z niewidzialnej plasteliny 
  
La la laQ     F C d C B g C 
  
Ulepiłam sobie pieska 
Mięciutkiego z czarnym pyszczkiem 
Lalki Gosię i Tereskę 
I pistolet i siostrzyczkę 
Namęczyłam się okropnie 
Stłukłam łokieć, zbiłam szklankę 
Mama, tata - chodźcie do mnie Mam tu dla was niespodziankę 



NAGROSZANTA 

 
1. O, udźwignij ciężar, o!... Twymi dłońmi   D G 
 I załaduj te banany... do ładowni.    A D 
   
2. Do ładowni znowu, o!... trza się schylać, 
Upał, kurz i tęgie baty,... o, wytrzymać. 
  
3. O, wytrzymać słońce, o!... siódme poty, 
Stary bosman ciągle goni... do roboty. 
  
4. Do roboty czarnej, o!... do południa, 
Żeby pełno, równo było,... ech, w ładowniach. 
  
5. Ech, w ładowniach statku, o!... przyszła pora, 
Będziesz siedział tutaj, Bracie,... do wieczora. 
  
6. Do wieczora spływasz, o!... ciężkim potem, 
Ale sławisz swoje Mzimu... za robotę. 
  
7. Za robotę parę, o!... groszy dano, 
Jutro zaczynamy znowu... wcześnie rano. 
  
8. Wcześnie rano i tak, o!... jeszcze trzy dni, 
Czarnej pracy ponad siły,... o udźwignij! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGIEŃ 
 
Ref.: Zwyczaj to stary jak świat,   CF 
Ogień, ogień, ogień.     GC 
Rozpalmy blisko nas,     CF 
Ogień, ogień, ogień.     GC 
  
Dla spóźnionego wędrowca,    CF 
Dla wszystkich spóźnionych w noc   FGC 
Rozpalmy tu, rozpalmy tu    Ca 
Ogień, ogień, ogień.     dGC 
  
Pierwsza gwiazdka już wzeszła,  
Czas by ogień rozpalić.  
Lipy, sosny i buki  
Chylą gałęzie ku nam. 
 
Najpiękniejsze ogniska,  
Z trzaskiem sypią się skry,  
Wokół samych przyjaciół masz  
Śpiewaj z nami i ty 
  

 
 
PIOSENKA NA ROZGRZANIE 

 
Zimno tak, że aż strach, jakże rozgrzać się   C E7 F C 
Korowody chłodnych myśli oziębiają mnie   F C D G 
Nie pomaga łyk herbaty ani ciepły szal 
Urojone z sopli kraty jak roztopić mam 
  
Ref. 
Piosenka na rozgrzanie, na rozgrzanie serc   C e F G 
Rozgrzewa mnie takie granie, jak w domu ciepły piec  C e F G 
W przytulnym cieple nutek, w przytulnym cieple pauz  F G C a 
Z zimnego jak lód serca wypłynie czasem łza czasem łza F G F G 
 
 
 



OPADŁY MGŁY 

 
Opadły mgły i miasto ze snu się budzi,    G C 
Górą czmycha już noc,      G D 
Ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił;  
Do gwiazd jest bliżej niż krok!  
Pies się włóczy popod murami - bezdomny;  
Niesie się tęsknota czyjaś na świata cztery strony  
  
A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy;  
Toczy, toczy się los!  
 Ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś  
Już dość! Już dość! Już dość!  
Odpędź czarne myśli!  
Dość już twoich łez!  
Niech to wszystko przepadnie we mgle!  
Bo nowy dzień wstaje, x2 
Nowy dzień!  
  
Z dusznego snu już miasto się wynurza,  
Słońce wschodzi gdzieś tam,  
Tramwaj na przystanku zakwitł jak róża;  
Uchodzą cienie do bram!  
Ciągną swoje wózki - dwukółki mleczarze;  
Nad dachami snują się sny podlotków pełne marzeń!  
A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy;  
Toczy, toczy się los!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASTUCH A ADWOKAT 
 
 Gdy byłem mały wciąż mi mówił tata    D 
że jeszcze zrobi ze mnie adwokata   D 
więc paragrafy musiałem wbijać do głowy  G A D 
  
Taki adwokat grubą forsę kosi 
siedzi w fotelu i dłubie palcem w nosie 
a ja mu na to, że wolę wypasać krowy 
  
Ja chciałbym 
Mieć czapkę z pomponem z boku 
jeść ulęgałki, pływać w potoku 
i śpiewać przez cały dzień 
refrenik ten, tak śpiewać 
 pam pam padam pam pada dam 
 
Stosy książek pod choinkę dawali mi 
ale nadal nie umiałem odnaleźć w nich 
prostej instrukcji jak wypasa się krowy 
  
Pytałem starszych, lecz każdy się śmiał 
i telefon do lekarza podać mi chciał 
i pytał czy poza tym w domu wszyscy są zdrowi 

 
PRZYJDZIE ROZSTAŃ CZAS 
 Przyjdzie rozstań czas    C D e 
I nie będzie nas,    C D e 
Na polanie tylko pozostanie   C D G e 
Po ognisku ślad.    C D e 
  
Zdartych głosów chór, 
Źle złapany dur, 
Warty w nocy, jej niebieskie oczy 
Nie powrócą już. 
  
Zarośnięty szlak, Zapomniany rajd, 
Schronisk pustych i harcerskiej chusty 
Kiedyś będzie żal. 



 PRELUDIUM DLA LEONARDA 

 Na parterze w mojej chacie    D 
Mieszkał kiedyś taki facet,    G D 
Który dnia pewnego cicho do mnie rzekł:  C G D 
Gdy zachwycisz się dziewczyną,   C G 
Nie podrywaj jej na kino,    D A 
Ale patrząc prosto w oczy, szepnij słowa te:  C G D 
  
Ref: 
Jestem taki samotny    h G 
Jak palec albo pies.    D A 
Kocham wiersze Stachury   C G 
I stary dobry jazz.    D A D 
Szczęścia w życiu nie miałem,   h G 
Rzucały mnie dziewczyny.   D A 
Szukam cichego portu,    C 
Gdzie okręt mój zawinie.   G D 
  
2. Po tych słowach z miłosierdzia 
Padła już nie jedna twierdza 
I nie jedna cnota chyżo poszła w las. 
Ryba bierze na robaki 
A panienka na tekst taki, 
Który zawsze mówię, patrząc prosto w twarz. 
  
3. Kiedy szał pierwszych zrywów minął 
Zakochałem się w dziewczynie 
Z Którą się na całe życie zostać chce 
Chciałem rzec: będziemy razem 
Zrozumiała mnie od razu 
I jak echo wyszeptała słowa te. 
  
Ref: 
Jestem taka samotna 
Jak mucha albo miotła. 
Kochasz wiersze Leśmiana 
I śmiać się aż do rana 
Szczęścia w życiu nie miałam 
Chłopaków wciąż zmieniałam 
Szukam cichego portu 
Gdzie okręt mój zawinie 

PIEŚŃ DLA SAMOTNEGO ŻEGLARZA 
 
Znowu zachmurzył się świat    C F C F 
czarne chmury przegania po niebie wiatr  C a F G 
Mokre żagle spłoszone do portu mkną   C F C F 
I w przechyle zmęczone ciężko fale tną   C a F G 
  
I tylko z nieba jasny grom   a e 
Oświetla drogę tam    F G C 
Gdzie za horyzontem czeka kto?  a G 
I już wiesz - nie jesteś sam   F G C 
  
Dłonie ściskają ster 
Mokra bryza przegania uparty sen 
Czas w zegarku zwariował i chodzi wspak 
A w kompasie kierunków po prostu brak 
 

 POCZTÓWKA Z BESKIDU 

 
Po Beskidzie błądzi jesień   GD  
Wypłakuje deszczu łzy.   eh  
na zgarbionych plecach niesie   CG  
Worek siwej mgły.    a7D  
Pastelowe cienie kładzie   GD  
Zdobiąc rozczochrany las.   eh  
Nocą rwie w brzemiennym sadzie  CG  
Grona słodkich gwiazd, złotych gwiazd. a7DG (G7)  
  
Ref:  
Jesienią góry są najszczersze,   CDGC  
Żurawim kluczem otwierają drzwi.  GDGG7  
Jesienią smutne piszę wiersze,   CDGC  
Smutne piosenki śpiewam Ci.   GDG  
  
Po Beskidzie błądzą ludzie,  
Kare konie w chmurach rżą.  
Święci pańscy zamiast w niebie  
Po kapliczkach śpią.  
Kowal w kuźni klepie biedę,  
Czarci wydeptują trakt.  
W pustej cerkwi co niedzielę Rzewnie śpiewa wiatr. 



POWRÓCISZ ZNÓW 
 
Powrócisz znów,     C G a F 
Do tych jezior, lasów, łąk zielonych.  
Do miejsca gdzie, 
Kiedyś obóz stał. 
Powrócisz, by 
Wspomnieć te magiczne wspólne chwile, 
Kiedy twój druh 
Na gitarze grał. 
  
Ref.: I śpiewał pieśni, które wlatywały w serca, 
Jak ptaki by w nich zagnieździć się, 
Jak w drzewach zaplątane słowa oraz dźwięki 
W pamięci twej już na zawsze są. 
  
Powrócisz tam, 
Gdzie spędziłeś swe najlepsze lata. 
Beztroskie jak 
Nigdy w życiu już. 
Zanucisz sam 
Tę melodię, którą wciąż pamiętasz. 
Ale twój druh  
Nie zaśpiewa znów. 
  
Ref.: Tych pieśni, które wszystkim wlatywały w serca, 
Jak ptaki by w nich zagnieździć się 
Jak w drzewach zaplątane słowa oraz dźwięki 
W pamięci twej już na zawsze są 
 

 PIEŚŃ POŻEGNALNA 
 
Ogniska już dogasa blask braterski splećmy krąg  D h G A D D7 G 
W wieczornej ciszy, w świetle gwiazd - ostatni uścisk rąk D h G A G A D  
  
REF. Kto raz przyjaźni poznał smak nie będzie trwonić słów 
Przy innym ogniu, w inną noc - do zobaczenia znów 
  
Nie zgaśnie tej przyjaźni żar co połączyła nas 
Nie pozwolimy, by ją starł nieubłagany czas 
 

PRZEBUDZENIE 
 
Słuchać w pełnym słońcu jak pulsuje Ziemia   C G D a 
Uspokoić swoje serce, niczego już nie zmieniać 
I uwierzyć w siebie, porzucając sny, 
A Twój bunt przemija, a nie Ty... 
 
Nie wiesz, nie wiesz, 
Nie rozumiesz nic... 
 
Widzieć parę bobrów przytulonych nad potokiem, 
Nie zabijać ich więcej, cieszyć się widokiem. 
Nie wyjadać ich wnętrzności, nie wchodzić w ich skórę, 
Stępić w sobie instynkt łowcy, wtopić się w naturę... 
 
Wybrać to, co dobre, z mądrych starych ksiąg, 
Uszanować swoją godność doceniając ją 
A gdy wreszcie uda się własne zło pokonać 
Żeby zawsze mieć przy sobie czyjeś ramiona... 
  

PYTANIA 

O czym marzyłeś druhu młody depcząc stopami granie Tatr?  a d E a 
Jakie marzenia i przygody wyśpiewał ci tatrzański wiatr?  a d E a 
Jak piłeś radość kroplą rosy i jak ogarniałeś sercem świat?  a d G a 
I jak na przyszłe twoje losy rzuciłeś czynu trwały ślad?   a d E a 
 
Ref. Gdzie jesteście Rudy, Alku, Zośko?    a d 
Gdzie jesteście ,gdzie twe dzieci Polsko?\ 2x    G a\G a 
 
2.O czym marzyłeś druhu młody gdy nagle pękł twych marzeń świat?  
Jakie tęsknoty w chwili trwogi rozwiał okrutny dziejów wiatr?  
Jak wybrnąłeś z toni wojny i jak uciekałeś od swych snów?  
Jak stało się że tak spokojny odszedłeś aby wrócić znów?  
 
3.O czym dziś myślisz druhu młody stojąc gdzie krzyży białych ślad?  
O czym dziś myślisz i co chciałbyś zachować w sercu z tamtych lat?  
Jak to się dzieje że pamiętasz, jak to się dzieje że ich znasz?  
A może tobie o nich śpiewa odwieczną pieśń echo tatr?  



POŁONINY NIEBIESKIE 
 
1. Gdy nie zostanie po mnie nic  C F C  
Oprócz pożółkłych fotografii,   C F C 
Błękitny mnie przywita świt   e F C G 
W miejscu, co nie ma go na mapie. C F C F 
  
2. A kiedy sypną na mnie piach, 
Gdy mnie okryją cztery deski, 
To pójdę tam, gdzie wiedzie szlak 
Na połoniny, na niebieskie. 
  
3. Podwiezie mnie błękitny wóz 
Ciągnięty przez błękitne konie. 
Przez świat błękitny będzie wiózł 
Aż zaniebieszczy w dali błonie. 
  
4. Od zmartwień wolny i od trosk 
Pójdę wygrzewać się na trawie, 
A czasem, gdy mi przyjdzie chęć, 
Z góry na ziemię się pogapię. 

 
 
PŁONIE OGNISKO 
 
Płonie ognisko i szumią knieje,   a E a 
Drużynowy jest wśród nas.   E E7 a 
Opowiada starodawne dzieje,   a E a 
Bohaterski wskrzesza czas.    d E a G 
  
O rycerstwie spod kresowych stanic.  C G 
O obrońcach naszych polskich granic,  E E7 a E7 
A ponad nami wiatr szumny wieje  a E a 
I dębowy huczy las.    D E7 a 

 
 
 
 

PRZEZ ZAMIECIE I BURZE 
 
1.Przez zamiecie i burze       a  
Przejdę w swoim mundurze      C  
Tylko stopień się zmieni i sznur      d G C E  
Na rękawie zagości     d  
Kilka nowych sprawności       a A  
w podeszwach przybędzie nam dziur.     E a  
 
2. Czas podkładkę podłoży     
Złote liście pomnoży    
Tylko krzyż pozostanie ten sam     
Zżółkną w naszej kronice     
Śnieżnobiałe stronice     
Fotografie wyłuska ktoś z ram.     
 
3. Bluza w słońcu spłowieje     
Popiół z ognisk wywieje      
Wtórujący w piosence nam wiatr     
Plam na mapie zabraknie     
Barwa chusty wyblaknie     
Wśród wędrówek od morza do Tatr.     
 
4. Za lat pięć albo dziesięć     
Lub za trzydziestolecie     
Za ćwierć wieku a może za pół     
Posiekany przez deszcze  
Ciągle trwać będzie jeszcze     
Nasz proporzec, odwieczny nasz druh.     
  

 
 
 
 
 
 
 



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  
  
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  
  
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 

 

 

 

 

 

 

RZEKA HISTORII 

1. Powrócimy do naszych korzeni,   A E 
Do źródła naszego istnienia,    D A 
Gdzie lwowski harcerski strumyk 
W rzekę historii się zmienia. 
Wodo gasząca pragnienia 
Serc wielu skautów, harcerzy, 
W dzień odzyskania wolności 
Na cały kraj się rozszerzysz. 
  
REF. Płyń nam zawsze i nie ustawaj,   D E 
O wielka rzeko historii,     fis 
Ogłaszaj światu przeszłość naszą,   D A 
Ideały harcerskiej drogi.    E A 
  
2. Stałaś się silna szeroka 
Uczyłaś służby, braterstwa, 
Gdy twe nurty krwią zbroczono, 
Dałaś dowód odwagi i męstwa. 
Chciano cię zniszczyć, zgładzić, 
Ty broniłaś ofiarnie swych brzegów, 
Za które życie oddali 
Harcerze z Szarych Szeregów. 
   
3. Próbowano cię zatrzymać, 
Zmienić bieg, kierunek i nazwę. 
Miałaś być rzeką czerwoną, 
My toczyliśmy o ciebie walkę. 
Dziś znów jesteś naszą drogą, 
Znaczoną przez krzyż i lilijkę, 
Wędrujemy ku tym ideałom, 
Śpiewając o tobie piosenkę. 

 

 

 



SZARA LILIJKA 

Gdy zakochasz się w szarej lilijce   ad  
I w świetlanym harcerskim krzyżu,   Ea  
Kiedy olśni Cię blask ogniska,  
Radę jedną Ci dam:  
  
Ref.:  
Załóż mundur i przypnij lilijkę,    ad  
Czapkę na bakier włóż,    GCE  
W szeregu stań wśród harcerzy,   ad  
I razem z nami w świat rusz.    Ea  
  
Razem z nami będziesz wędrował,  
Po Łysicy i Świętym Krzyżu,  
Poznasz urok Gór Świętokrzyskich,  
Które powiedzą Ci tak:  
  
Gdy po latach będziesz wspominał,  
Stare dzieje z harcerskiej drużyny,  
Swemu dziecku, co dorastać zaczyna,  
Radę jedną mu dasz.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŚPIEWOGRANIE 
 
Jest, że lepiej juz nie    CGC  
Nie będzie, choć wiem    Ga  
Że będzie jak jest    FG  
 Jest, że serce chce bić  
I bije, by żyć  
I śpiewać sie chce  
 
Nasze wędrowanie    CG  
Nasze harcowanie    CG  
Nasze śpiewogranie    aF  
Dziej się, dziej się, dziej   FG  
Jeszcze długa droga  
Jeszcze ogień płonie  
Jeszcze śpiewać mogę  
Serce, serce chce...  
 
Nam nie trzeba ni bram  
Raju nie trzeba nam  
Tam, gdzie śpiewam i gram  
 Nam żaden smutek na skroń  
Tylko radość i dłoń  
Przyjaźni to znak  
Nasze wędrowanie... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESTAMENT 
 
Idę samotny wśród gór     e 
Zagubiony w świecie wiatr tylko ścieżki me zna  G 
Słońce niebawem za horyzont się wyniesie  D 
Światem zawładnie mgła    e 
Gdy wśród ciemności ogień jakiś ujrzę  
Będzie to dobry znak  
Nowych ludzi poznam, od nich się nauczę  
Gawęd tak starych jak świat  
  
Niech każdy z Was się dowie    G D 
Co traci nie będąc tu     e 
Świerk szumem Ci opowie  
Co zaszło przed lat stu  
Strumień orzeźwi stopy  
I on kiedyś wody dał  
Spragnionym w górach wędrowcom  
Co szli tędy tak jak ja  
  
Góra za górą chowa swe oblicze  
Lecz te dokładnie już znam  
Nic mi nie ujdzie, wszystkie to zaliczę  
Chociaż to drogi szmat  
Wciąż lat przybywa i świat się starzeje  
Cóż, naturalna to rzecz  
Ktoś, kto przeglądać będzie stare szpargały  
Może przeczyta ten tekst  
  
Niech każdy z Was się dowie 
Co traci nie będąc tu 
Świrek szumem Ci opowie 
Co zaszło tu przed lat stu 
Strumień orzeźwi stopy 
I on kiedyś wody dał 
Spragnionym w górach wędrowcom 
Co szli tędy tak jak ja 
 

 
 

TEKSAŃSKI 
 
Herbata stygnie zapada mrok   D G A 
A pod piórem ciągle nic  
Obowiązek obowiązkiem jest  
Piosenka musi posiadać tekst  
Gdyby chociaż mucha zjawiła się  
Mogłabym ją zabić a później to opisać  
  
 
W moich słowach sowa czai się  G A D 
Nie znaczą nic  
 Jeśli szukasz sensu prawdy w nich  
Zawiedziesz się  
  
A może zmienić zasady gry  
Chcesz uslyszeć słowa  
To sam je sobie wymyśl  
Nabij diabła, chmurę śmierci weź  
Pomoże ci  
Wnet twe myśli w słowa zmienią się  
Wyśpiewasz je sam 

 
W GÓRĘ SZLABAN 
 
Ja nie wesoła, ale z kokardą    CG 
lecę do słońca, HEJ LEONARDO!   A F G 
A ja się kręcę, bo stać nie warto 
naprzód planeto HEJ LEONARDO! 
 
Dość jest wszystkiego 
dojść można wszędzie / 4x 
Diabeł mnie szarpie, trzyma za uszy 
dokąd wariatko, chcesz z nim wyruszyć? 
 
A ja gotowa, ja z halabardą 
hej! droga wolna HEJ LEONARDO! 
Panie w koronie, panie z liczydłem 
nie chcę być mrówką, ja chcę być skrzydłem 
 



WEHIKUŁ CZASU 
Pamiętam dobrze ideał swój,    A E fis D 
Marzeniami żyłem jak król.    A E D A 
Siódma rano - to dla mnie noc, 
Pracować nie chciałem, włóczyłem się. 
Za to do "puszki" zamykano mnie, 
Za to zwykle zamykano mnie 
Po knajpach grywałem za piwko i chleb 
Na szyciu blues'a tak mijał mi dzień 
Ref. 
Tylko nocą do klubu "PULS"   E fis D A 
Jam Session do rana - tam królował blues  E fis D A 
To już minęło, ten klimat, ten luz   E fis D 
Ci wspaniali ludzie nie powrócą   D 
Nie powrócą już     D 
  
Lecz we mnie zostało coś z tamtych lat 
Mój mały intymny, muzyczny świat 
Gdy tak wspominam ten miniony czas 
Jak dobrze, że to nie poszło w las 
Dużo bym dał, by przeżyć to znów 
Wehikuł czasu - to byłby cud 
Mam jeszcze wiarę, odmieni się los 
Znów kwiatek do lufy wetknie im ktoś 

 
WĘDROWIEC 
Nie oglądaj się za siebie, kiedy wstaje brzask-   a C 
Ruszaj dalej w świat, nie zatrzymuj się.    G D a 
Sam wybierasz swoja drogę z wiatrem czy pod wiatr-  a C 
Znasz tu każdy szlak, przestrzeń woła Cię.   G D a 
 
REF: 
Przecież wiesz, że dla Ciebie każdy nowy dzień.  C G D a 
Przecież wiesz, że dla Ciebie chłodny lasu cień. 
Przecież wiesz, jak upalna bywa letnia noc. 
Przecież wiesz, że wędrowca los- to jest Twój los. 
 
Lśni w oddali toń jeziora, słyszysz ptaków krzyk- 
Tu odpoczniesz dziś i nabierzesz sił. 
Ale jutro znów wyruszysz na swój stary szlak, 
Będziesz dalej szedł, tam gdzie pędzi wiatr. 

WHISKY 
 
Mówią o mnie w mieście - co z niego za typ   G C9 G C9 
Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie co to wstyd   G C9 G C9 
Brudny, niedomytek - w stajni ciągle śpi   D 
Czego szukasz w naszym mieście    C e7 a7 D 
Idź do diabła - mówią ludzie pełni cnót    C e7 a7 D 
Ludzie pełni cnót      G C9 G C9 
  
Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być   G C9 G C9 
Spać w czystej pościeli, świeże mleko pić   G C9 G C9 
Naprawdę chciałem zmądrzeć i po ich stronie być  D 
Pomyślałem więc o żonie     C e7 a7 D 
aby stać się jednym z nich     C e7 a7 D 
Jednym z nich G      C9 G C9 
  
Już miałem na oku hacjendę - wspaniałą, mówię wam  
Lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam  
Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż  
Bardzo ładny frak masz Billy,  
ale kiepski byłby z ciebie mąż  
Kiepski byłby mąż - wiedziałem  
  
Whisky - moja żono - jednak tyś najlepszą z dam  
Już mnie nie opuścisz nie, nie będę sam 
Mówią - whisky to nie wszystko, można bez niej żyć  
Lecz nie wiedzą o tym ludzie,  
że najgorzej w życiu to -  
To samotnym być, to samotnym być 
 

 
 
 
 
 
 
 



ZAKOCHAJ SIĘ W HARCERSTWIE  
 
Na koniec świata spójrz     E fis 
tam horyzont chowa w sobie wszystko to   D A 
co nie mieści Ci się w głowie, a w głowie masz   cis fis E 
zielone łąki pełne traw, chociaż masz już parę lat  E  
i nie jeden trakt zostawiłeś już za sobą (nie jeden trakt)  fis 
Zielony mundur trochę zbladł     D A cis fis 
a plecak ma już kilka łat i plamy trzy    E 
ale to nic      fis D A fis 
Każdego dnia na nowo chce     E fis 
harcerskie życie moje wieść     D 
  
REF. Zakochaj się, zakochaj bo    E H A 
harcerskich serc niezwykła moc    E H A 
zabierze cię w tajemny świat     E H A 
gdzie każdy dla siebie jest    fis cis A 
jak brat dla brata dla siostry brat   A 
  
Zakochaj się zakochaj więc 
bo nigdy za wiele nam zielonych myśli i tchnień  
i każdą z kolejnych dat na nowo odkrywaj świat  
a nocą kładąc się spać 
w harcerstwie zakochaj się jeszcze raz 
  
  
W szeregu miejsce swoje znajdź  
tam będzie dobrze Tobie wśród przyjaciół tych 
z ,którymi łączy wspólna droga, (drooga) 
I ramie w ramie z nimi wyjdź, w tę trasę  
na, której kompasem nam harcerski krzyż  
a lilijka drogowskazem 
W kieszenie marzeń kilka weź  
tych które nie starzeją się  
i z ogniska dym, wystarczy Ci 
I mocno złap za rękę mnie  
i tak jak ja zakochaj sie ( i tak jak ja zakochaj się oł je) 
 

 
 

ZWIEWNOŚĆ 
 
Brzęk muchy w pustym dzbanie co stoi na półce  a 
Smuga w oczach po znikłej za oknem jaskółce   G 
Cień ręki na murawie a wszystko niczyje   F 
Ledwo się zazieleni, już ufa, że żyje    E E7 
 
Ref. A jak dumnie się modrze u ciszy podnóża 
Jak buńczucznie do boju z mgłą się napurpurza 
A jest go tak niewiele, że mniej niż niebiesko 
Nic prócz tła, biały obłok z liliową przekreską 
 
Dal światła w oczach wróbla, spotkanie traw z ciałem 
Szmery w studni, ja w lesie, mgłą byłeś bywałem 
Usta Twoje w alei, świt pod groblą we młynie 
Niebo w bramie na oścież, zgon pszczół w koniczynie 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZIELONY PŁOMIEŃ – PIOSENKA DRUŻYNY 

 

W dąbrowy gęstym listowiu błyska zielona skra     e H7 e D C H7 e  
Trzepocze z wiatrem jak płomień mundur harcerski nasz. e H7 e D C H7 e E7 

Czapka troszeczkę na bakier, dusza rogata w niej,  G D G D G D e E7  
Wiatr polny w uszach i ptaki w pachnących włosach drzew. e H7 e D C H7 e  
 
Gdzie niskie niebo usypia na rosochatych pniach,  
Gdziekolwiek namiot rozpinasz, będzie kraina ta.  
Zieleń o zmroku wilgotna z niebieską plamką dnia,  
Cisza jak gwiazda ogromna w grzywie złocistych traw.  
 
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.  
 
W dąbrowy gęstym listowiu błyska zielona skra,  
Trzepocze płomień zielony, mundur harcerski nasz.  
Czapka troszeczkę na bakier, lecz nie poprawiaj jej,  
Polny za uchem masz kwiatek, duszy rogatej lżej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


