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Ballada o krzyżowcu 
 
Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia   e 
Dokąd pędzisz w stal odziany    A 
Pewnie tam, gdzie błyszczą w dali   C 
Jeruzalem białe ściany     D 
Pewnie myślisz, że w świątyni,  
Zniewolony pan twój czeka 
Żebyś przyszedł go ocalić,  
Żebyś przybył doń z daleka 
 
Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia 
Byłem dzisiaj w Jeruzalem 
Przemierzałem puste sale 
Pana twego nie widziałem 
Pan opuścił Święte Miasto,  
Przed minutą, przed godziną 
W chłodnym gaju na pustyni,  
Z Mahometem pije wino 
 
Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia 
Chcesz oblegać Jeruzalem 
Strzegą go wysokie wieże 
Strzegą go Mahometanie 
Pan opuścił Święte Miasto,  
Na nic poświęcenie twoje 
Po cóż niszczyć białe wieże,  
Po cóż ludzi niepokoić 
Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia 
Porzuć walkę niepotrzebną 
Porzuć miecz i włócznię swoją 
I jedź ze mną, i jedź ze mną 
Bo gdy szlakiem ku północy,  
Podążają hufce ludne 
Ja podnoszę dumnie głowę,  
I odjeżdżam na południe 
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Bieszczady 
 

Tu w dolinach wstaje mgłą wilgotny dzień   e a7 

Szczyty ogniem płoną stoki kryje cień    D7 G H7 

Mokre rosą trawy wypatrują dnia    e a7 

Ciepła które pierwszy słońca promień da   D7 G H7 

 

Cicho potok gada gwarzy pośród skał    G C D7 G 
O tym deszczu co z chmury trochę wody dał   G C D7 G 
Świerki zapatrzone w horyzontu kres    G C D7 G 
Głowy pragną wysoko jak najwyżej wznieść  G C D7 G 
 
Tęczą kwiatów barwny połoniny łan 
Słońcem wypełniony jagodowy dzban 
Pachnie świeżym sianem pokos pysznych traw 
Owies dzwoneczkami cisza niebu gra 
 
Cicho potok gada gwarzy pośród skał 
 
Serenadą świerszczy kaskadami gwiazd 
Noc w zadumie kroczy mroku ścieląc płaszcz 
Wielkim wozem księżyc rusza na swój szlak 
Pozłocistym sierpem gasi lampy dnia 
 
Cicho potok gada gwarzy pośród skał 
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Bracia skauci 
 
Bracia skauci, dosyć kurzu,   A,E  
Dosyć kurzu wdychać nam,   A  
Trzeba śpieszyć nam do lasu,   D  
By wypocząć trochę tam.   A,E,A  
Trzeba śpieszyć nam do lasu,   D,A  
By wypocząć trochę tam.   E,A  
 
W lesie cudna jest polana,  
Hufiec rozkaz stanąć ma,  
Wnet ogniska rozpalimy,  
A jest ich dwadzieścia dwa.  
 
W lesie cudnych drzew korony,  
Wnet zaszumią piosnkę swą,  
Na to naszych trąbek tony  
Opowiedzą pobudką.  
 
Wietrzyk chłodzi nasze skronie,  
Kwiat upija wonią swą  
A tam na błękicie  
Pieśni swoje Bogu ślą.  
 
My w zawody ze skowronkiem  
Nucim pieśni ile sił  
A dźwięk dziarskich śpiewek naszych  
Aż w obłoki gdzieś się wzbił.  
 
Nie marnujmy bracia chwili,  
Pijmy tego lasu czar  
jasnych chwil jest tak niewiele  
I tych później będzie żal. 
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Buty rajdowe 
 
Gdy wiosną słoneczko uśmiechem nas wita      G F C G 
Skowronki radosne koncerty rozdają                 C D 
Rajd studencki rusza kolorowym szlakiem         G F C G 
Nogi same niosą, choć buty uwierają.                G C D 
 
Te buty, te buty, te buty rajdowe               G D H7 e 
Nie stare, podarte i nie całkiem nowe        C G D 
Na deszcz, na śnieg, na słońce i wiatr       G C H7 e 
W sam raz na rajdowy szlak.                     C D G 
 
 
Nareszcie kres trasy, ognisko, pieśń stara                 G F C G 
Zdziwiony księżyc patrzy na zasłuchany krąg            C D 
Śpią liście na drzewach, gitara sennie ziewa             G F C G 
I śpią mokre buty rzucone gdzieś w kąt.                    G C D 
 
Te buty, te buty, te buty rajdowe ... 
 
Lecz kiedyś zapomnisz piosenki tej słowa                 G F C G 
Z siwymi włosami przybędzie ci lat                            C D 
I łza się zakręci, i serce zabije                                   G F C G 
Pomarzysz jak niosły cię kiedyś przez świat.             G C D 
 
Te buty, te buty, te buty rajdowe ...  
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Czas powrotów 
 
Buty całkiem przemoczone    d G C A7 
na nic się nie zdadzą komu.    d G C A7 
Plecak stary, płaszcz dziurawy   d G C A7 
czas powrotu, czas powrotu   d G C 
 
Takie tu lasy i takie drzewa,    F C 
bezdroża, że nie śniło się nikomu.   G C7 
Coś we mnie tańczy, coś we mnie śpiewa  F C 
i jeszcze nie chce mi się wracać do domu.  G C 
 
Resztki chleba na kolację, 
smalec z puszki przesolony, 
mama w domu czeka z plackiem. 
Czas powrotu, czas powrotu. 
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Czort 
 
Czort niesie po lesie skauta bez buta.    a E7 a  
Bo skaut ubogi włożył sobie trep na nogi.   E7 a A7  
 
Ref.: Hej! Laski błyskają, a trepeczki stukają.   d a  
Hej! Wesołe szczęsne życie skauta bez buta.   E E7a A7  
 
Hej! Skaucie skaucie co Ty masz w tym bucie.  
Oj! Dziury same dziury od podeszwy aż do góry.  
 
Ref.: Hej! Laski błyskają, a trepeczki stukają…  
 
Kozice skautki biegną do swej butki,  
A w budce ochrona- druhna drużynowa. 
 
Ref.: Hej! Laski błyskają, a trepeczki stukają… 
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Deszczowe lato 
 
Kiedy jest deszczowe lato    d a  
Mokną świerszcze w mokrym sianie   E7 a A7  
Woda szkodzi strunom skrzypiec  
Więc nie w głowie im cykanie  
 
Lato, deszczowe lato     d a  
Na przekór ludziom, na przekór kwiatom  E7 a A7  
Lato, deszczowe lato     d a  
Że nawet świerszcze nie mogą grać    E7 a  
 
Woda schodzi z gór ścieżkami  
Wiatr gałęziom strąca krople  
Klapie błoto pod butami  
Wszystko jest zupełnie mokre  
 
Lato, deszczowe lato...  
 
Dymią szczyty jak wulkany  
Mgiełka w polu, mgiełka w sadzie  
W żółtej glinie ślad wibramów  
Odciśnięty tak wyraźnie  
 
Lato, deszczowe lato...  
 
Polne kwiaty mają dreszcze  
Nic nie będzie z ich zapachu  
Pod słomianym dachem szopy  
Deszcz nas dzisiaj trzyma w szachu  
 
Lato, deszczowe lato...  
 
Kiedy mgła opadnie nisko  
Drzewo się za drzewem chowa  
Leśne licho z mokrą głową  
Lubi wtedy spacerować  
 
Lato, deszczowe lato...
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Gdzie ta keja 
 
Gdyby ktoś przyszedł i powiedział:    a 
Stary czy masz czas      G a 
Potrzebuje do załogi jakąś nowa twarz    C G7 C 
Amazonka, Wielka rafa, oceany trzy    C7 F d 
Rejs na całość rok, dwa lata, to powiedziałbym   a E a 
 
Gdzie ta keja, przy niej ten jacht    a E(7) a 
Gdzie ta koja wymarzona w snach    C G C(7) 

Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat   gA7dA7d 
Gdzie ta brama na szeroki świat.    a E a 
Gdzie ta keja, przy niej ten jacht 
Gdzie ta koja wymarzona w snach 
W każdej chwili płynę w taki rejs 
Tylko gdzie to jest, gdzie to jest? 
 
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. 
 
Gdzie ta keja, przy niej ten jacht 
 
Przeszły lata zapyziałe, rzęsa zarósł staw 
A na przystani czółno stało – kolorowy paw 
Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step 
Lecz dalej marzy o załodze ten samotny łeb. 
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Hanuś 
 
Hanuś, - co?  
Już na dworze świt     CaFG  
Hanuś, - no?  
Bety zbieraj w mig  
Niecierpliwe rżą już konie  
Wiatr im gwiżdże na ogonie  
Hanuś – czego?  
dość już tego, dość     CFC  
 
Ref: Raz na wozie, raz pod wozem sen  FGCa  
O mój Boże, cudny jest ten dzień  
Z apaczami znów w podchody grać  
Wstawaj Hanuś przecież to grzech spać   FGC  
 
Franuś, - co?  
Daj mi spokój już  
Franuś, - no?  
Zimnyś jak ten lód  
Ja dziś mam bieliznę nową  
A ty ze mną jak z tą krową  
Franuś, - czego?  
dość już tego, dość  
 
Ref: Raz na wozie... 
 
Hanuś, - co?  
Nie czesz włosów w kok 
Hanuś, - no?  
Dość już tego dość 
Jak Cię Apacz oskalpuje 
Będziesz mieć fryzurę cud 
Hanuś – czego?  
dość już tego, dość  
 
Ref: Raz na wozie... 
 
Franuś, - co?  
Nie ciesz się aż tak 
Franuś, - no?  
Niebieski z Ciebie ptak 
Lecz Cię ktoś ukrócić może 
Święty Boże nie pomoże 
Franuś, - czego?  
dość już tego, dość  
 
Ref: Raz na wozie... 
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Harcerska miłość 
 
Przychodzisz codziennie do naszej harcówki    G  a 
Dla ślicznej druhenki przynosisz borówki    D  G 
Przychodzisz codziennie, sam nie wiesz dlaczego   G  a 
Ten obóz tak działa na ciebie kolego    D G  
  
ref: Harcerska miłość to jakby nic nie było            C D G 
To jakby nam się śniło to jakby powiał wiatr,    e C D G (G7) 
Harcerska miłość, na warcie fajnie było 
I gwiazdy się liczyło od zmierzchu, aż po świt 
 
Gdy rano ci kumpel zwiastuje pobudkę 
Ty patrzysz na niego i oczy masz smutne 
Bo twoja dziewczyna ze swoją drużyną 
zdobywa sprawności, niepewna miłości 
 
ref: Harcerska miłość to jakby nic nie było 
To jakby nam się śniło to jakby powiał wiatr,  
Harcerska miłość, na warcie fajnie było 
I gwiazdy się liczyło od zmierzchu, aż po świt 
 
Chcesz odejść daleko, już jesteś w pół drogi 
Gdy nagle ci chusta upada pod nogi 
To chusta dziewczyny, dla ciebie jest znakiem 
że jesteś harcerzem i fajnym chłopakiem 
 
ref: Harcerska miłość to jakby nic nie było 
To jakby nam się śniło to jakby powiał wiatr,  
Harcerska miłość, na warcie fajnie było 
I gwiazdy się liczyło od zmierzchu, aż po świt  
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Harcerskie tango 
 
O harcerzyku mówią: „Nie da przejść dziewczynie!”  a d  
O harcerzyku mówią: „Mąci, mąci coś!”   G C  
Ale nie mówią, że on stoi przy namiocie   a d  
I oczy swoje wypatruje w ciemną noc.    E a  
 
Bo to harcerskie tango nie ma być przebojem,  
To jakaś piosnka, usłyszana jeden raz.  
Bo to harcerskie tango idzie wraz z obozem  
I nie wiadomo dokąd zaprowadzi nas.  
 
Harcerzyk głośno mówi: „Niech mi druhna wierzy!”  
A po cichutku mówi: „Panie, Ty mnie strzeż!” 
Harcerzyk głośno mówi: „Niech mi druhna wierzy!”  
A po cichutku mówi: „Inna ładna też!”  
 
Bo to harcerskie tango… 
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Harcerzem być 
 
Wciąż chodził jak cień,     d a  
Z rękami w kieszeniach.    E a  
Za dniem trwonił dzień,    d a  
O jednym nie wiedział,     E a  
że:       A7  
 
Harcerzem być – to wcale nie wada.   d G  
Harcerzem być – każdemu wypada.   C a  
Harcerzem być – to zaszczyt nie lada.   d G  
Harcerzem być – to innym pomagać.   C E a  
 
I smutny był wciąż,  
Jak egipska mumia.  
I z kąta lazł w kąt,  
Aż wreszcie zrozumiał,  
że:  
 
Harcerzem być – to wcale nie wada.    
Harcerzem być – każdemu wypada.     
Harcerzem być – to zaszczyt nie lada.     
Harcerzem być – to innym pomagać. 
 
Bogatszy jest dziś,  
O siłę, o wiedzę.  
Szczęśliwy jak nikt,  
Więc śpiewa koledze,  
co?  
 
Harcerzem bądź – to wcale nie wada.  
Harcerzem bądź – każdemu wypada.  
Harcerzem bądź – to zaszczyt nie lada.  
Harcerzem bądź – i innym pomagaj. 
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Hawiarska koliba 
 

Już księżyc na niebo wychodzi,   C G C C7  
Zapłoną dokoła ogniska     F G C C7 I  
I wkrótce popłynie z Hawiarskiej Koliby  F G C a  
Melodia nam wszystkim tak bliska.   F G C (C7) 
 
Zasiadła już brać rozśpiewana 
Dokoła złotego ogniska 
Wiatr niesie melodię z Hawiarskiej koliby 
Nad pola, nad lasy, nad urwiska (bis) 
  
Zaniesie wiatr naszą melodię 
Do domów Wołochów i Łemków, 
Piosenkę rajdową z Hawiarskie Koliby, 
Piosenkę krakowskich studentów (bis) 
  
Gdy księżyc na niebo wychodzi 
I płomień słońca już błyska, 
Pogasły ogniska w Hawiarskiej Kolibie 
Do snu kładzie się cała izba (bis) 
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Hej, przyjaciele 
 
Tam dokąd chciałem już nie dojdę szkoda zdzierać nóg   C G F C 
Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres 
Wy pójdziecie inną drogą, zostawicie mnie 
Odejdziecie, sam zostanę na rozstaju dróg 
 
Hej, przyjaciele zostańcie ze mną 
Przecież wszystko to co miałem oddałem wam 
Hej przyjaciele - choć chwilę jedną 
Znowu w życiu mi nie wyszło, znowu będę sam 
 
Znów spóźniłem się na pociąg i odjechał już 
Tylko jego mglisty koniec zamajaczył mi 
Stoję smutny na peronie z tą walizką jedną 
Tak jak człowiek, który zgubił do domu swego klucz 
 
Hej, przyjaciele zostańcie ze mną 
 
Tam, dokąd chciałem, już nie dojdę szkoda zdzierać nóg 
Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres 
Wy pójdziecie inną drogą, zostawicie mnie 
Zamazanych drogowskazów nie odczytam już 
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Jutro popłyniemy daleko 
 
Ref: 
Jutro popłyniemy daleko,  C G  
Jeszcze dalej niż te obłoki  F C 
Pokłonimy się nowym brzegom, C G 
Odkryjemy nowe zatoki.  F C 
 
Starym borom nowe damy imię, C G C 
Nowe ptaki znajdziemy i rody.  F G C 
Posłuchamy jak bije olbrzymie,  F C 
Zielone serce przyrody   G F C 
 
Ref... 
 
Nowe ryby złowimy w jeziorach, 
Nowe gwiazdy znajdziemy na niebie. 
Popłyniemy daleko, daleko. 
Jak najdalej, najdalej przed siebie. 
 
Ref... 
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Krajka 
 
Chorałem dzwonków dzień rozkwita   a E(7) 
Jeszcze od rosy rzęsy mokre    a(d)  
We mgle turkoce pierwsza bryka   a E 
Słońce wyrusza na włóczęgę    E E7 
 
Drogą pylistą, drogą polną   a E(7) 
Jak kolorowa panny krajka   a(d) 
Słońce się wznosi nad stodołą   a E 
Będzie tańczyć walca    E E7 
 
A ja mam swoją gitarę     d G  
Spodnie wytarte i buty stare    C a  
Wiatry niosą mnie (hej x3)    d G7 a 
 
Zmoknięte świerszcze stroją skrzypce 
Żuraw się wsparł o cembrowinę 
Wiele nanosi wody jeszcze 
Wielu się ludzi z niej napije 
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Kwiatek 
 
Jesteś kwiatku pewny siebie,     D A e  
Wyrosłeś o kwiatku luby,  
Lecz wszystkiego jeszcze nie wiesz.  
Bliskie są dni twojej zguby.  
 
Nic po tobie, nic po wierszach,  
W smogu zapach twój utonie.  
Już pustynia coraz szersza,  
Już romantyczności koniec.  
 
Tam gdzie rosłeś w tej dąbrowie,  
Tam przebiegnie nowa trasa.  
Postarają się panowie,  
Aby był porządek w lasach.  
 
Nic po tobie… 
 
W piach się wgryzą buldożery,  
To co trzeba drwale wytną.  
Będę z tobą kwiatku szczery,  
Jak tu na asfalcie kwitnąć?  
 
Nic po tobie… 
 
Hej, harcerzu, podnieś głowę  
Ocal cud-przyrodę matkę  
Rozkuj beton, posiej trawę  
Rozwiej dymy ponad kwiatkiem.  
 
Nic po tobie…  
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Lato, lato 
 
Już za parę dni, za dni parę   C  
Weźmiesz plecak swój i gitarę.   G  
Pożegnania kilka słów,    F C  
Pitagoras, bywaj zdrów,  F C  
Do widzenia wam canto, cantare!  G C  
 
Lato, lato, lato czeka,    C G  
Razem z latem czeka rzeka,   G C  
Razem z rzeką czeka las,   C F C  
A tam ciągle nie ma nas.   F C G  
 
Lato, lato, nie płacz czasem,  
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem,  
W lesie schowaj dla nas chłodny cień,  
Przyjedziemy lada dzień.  
 
Lato, lato, mieszka w drzewach,  
Lato, lato, w ptakach śpiewa,  
Słońcu karze odkryć twarz,  
Lato, lato, jak się masz?  
 
Lato, lato, dam ci różę,  
Lato, lato, zostań dłużej!  
Zamiast się po krajach włóczyć stu,  
Lato, lato, zostań tu. 
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Lato z komarami 
 
Tak niedługo miało przyjść,     C  
Potem długo miało być,      a  
Wymarzone, wyczekane, wyśpiewane…    F G C 
Kiedy nadszedł wreszcie ten  
Wytęskniony pierwszy dzień,  
Nie wiedziałem jeszcze jakie będzie dalej.  
 
Sześćset minut spóźnił się     F G  
Pociąg, który przywiózł mnie,     C a  
A gdy namiot wreszcie stanął nad jeziorem,  
Zrozumiałem nagle, że  
Coś mnie gryzie, coś mnie je,  
Nie zważając na pogodę i na porę…  
 
Lato z komarami, lato swędzące bez przerwy,    F G C a  
Lato znaczone bąblami, lato, komary i nerwy…    F G C  
 
Miał być spokój, miał być las i my razem – pierwszy raz  
Na wakacjach pod namiotem całkiem sami.  
Pasmem szczęścia miały być  
Nasze noce, nasze dni  
Zagubione gdzieś pomiędzy jeziorami..  
 
Na nic witamina B, Owadozol itd.  
I sielanka wkrótce stała się koszmarem.  
Gdy zwijałem namiot swój,  
Obok mnie komarów rój  
Pobzykiwał turystyczne pieśni stare… 
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Lato z ptakami odchodzi 
 
Lato z ptakami odchodzi,  a C G C  
Wiatr skręca liście w warkocze.  G C E a  
Dywanem pokrywa szlaki,  a C G C  
Szkarłaty wiesza na zboczach.  G C E a  
Przyoblekam myśli w kolory:  d G  
Liści złoto, buków purpurę,  C a  
Palę w ogniu letnie wspomnienia, d G  
Idę, wymachując kosturem  C E  
 
Idę w góry cieszyć się życiem,  d G  
Oddać dłoniom halnego włosy,  C a  
W szelest liści wsłuchać się pragnę, d E  
W odlatujących ptaków głosy.  A E a (A7)  
 
Słony pot czuję w ustach,  
Dzień spracowany ucieka.  
Anioł zapala gwiazdy,  
Oświetla drogę człowieka.  
Już niedługo rozpalę ogień  
Na rozległej, górskiej polanie.  
Już niedługo szałas zielony  
Wśród dostojnych buków powstanie. 
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Nasza piosenka 
 
Nasze piosenki śpiewane dla drzew             G F C G 
Tkwią między słońcem a deszczem            C D G 
Na krążkach wody nagrany śpiew                 C D G e 
Wciąż odtwarzany trzcin dreszczem          C D G 
 
A ty się cieszysz szarpaniem strun             C D G e 
Tym przeginaniem łodyg                                C D G 
W spalone wersy wierszy Norwida                C D G e 
Wkładasz prognozę pogody                          C D G 
 
Nasze piosenki cichną na mchu              G F C G 
Głos się urywa i kona                               C D G 
Nigdy nie wróci ten sam by znów            C D G e 
Powiedzieć młodszym o nas                    C D G 
 
A ty się cieszysz... 
 
Nasze piosenki - zdradzony świt             G F C G 
Który przesypia ogół                                C D G 
Trzymając w ręku śpiewników plik         C D G e 
Kochamy spis nekrologów                       C D G 
 
A ty się cieszysz... 
 
Nasze piosenki - bez mety start              G F C G 
Jeszcze się życie im marzy                     C D G 
Gdy są chowane do smutnych kart        C D G e 
Swych kurierkowych cmentarzy              C D G  
 
A ty się cieszysz... 
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Noc czerwcowa 
 
Kiedy noc się w powietrzu zaczyna,   D e 
Wtedy noc jest jak młoda dziewczyna:   G D 
Wszystko cieszy ją i wszystko śmieszy, 
Wszystko chciałaby w ręce brać. 
Diabeł dużo jej daje w podarku 
Gwiazd fałszywych z gwiezdnego jarmarku. 
Noc te gwiazdy do uszu przymierza 
I z gwiazdami chciałaby spać. 
 
Ja jestem noc czerwcowa,    D e 
Królowa jaśminowa.     G D 
Zapatrzcie się w moje ręce,    D e 
Wsłuchajcie się w śpiewny chór.   A7 D 
Ja jestem noc czerwcowa, 
Królowa jaśminowa. 
Zapatrzcie się w moje ręce, 
Wsłuchajcie się w śpiewny chód. 
 
Ale zanim rój gwiezdny ją oplótł, 
Idzie krokiem tanecznym przez ogród, 
Do ogrodu przez senną ulicę 
Dzwonią nocy gwiezdne zausznice. 
I po każdym tanecznym obrocie 
Szmaragdami błyszczą kołki w płocie. 
Wreszcie do nas pod same okna, 
I tak tańczy i śpiewa nam. 

 
Ja jestem noc czerwcowa,… 
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Przemijanie 
 
Dzień kolejny minął,     a G a 
Dzień, co nic nie przyniósł.    C G a e 
Jeszcze się nie skończył,    C G a e 
A już nowy wyrósł.     C G a 
 
Tyle dni minęło, tyle marzeń,    C G a e 
Tylu ludzi przeszło, tyle zdarzeń,   C G a e 
Tyle marzeń sennych się nie spełniło,   C G a e 
Tyle dobrych gwiazd ubyło.    C G a 
 
Tyle słów powiedział,  
Słów, co nic nie znaczą. 
Może kogoś uraził,  
Czyjeś oczy płaczą. 
 
Tyle dni minęło, tyle marzeń, 
 
Znowu czasu mijanie,  
Znowu minął dzień; 
Komuś przyniósł radość,  
Komuś smutek rzekł. 
  



25 
 

Przez zamiecie i burze 
 
Przez zamiecie i burze    a  
Przejdę w szarym 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 A7 
 
Czas podkładkę podłoży   a  
Złote liście pomnoży    C  
Tylko krzyż pozostanie ten sam   d G C E 
Zżółkną w naszej kronice   d  
Śnieżnobiałe stronice    a  
Fotografie wyłuska ktoś z ram.   E a A7 
 
Bluza w słońcu spłowieje   a  
Popiół z ognisk wywieje    C  
Wtórujący w piosence nam wiatr  d G C E  
Plam na mapie zabraknie   d  
Barwa chusty wyblaknie   a  
Wśród wędrówek od morza do Tatr.  E a A7 
 
Za lat pięć albo dziesięć    a  
Lub za trzydziestolecie    C  
Za ćwierć wieku a może za pół   d G C E  
Posiekany przez deszcze    d  
Ciągle trwać będzie jeszcze   a  
Nasz proporzec, odwieczny nasz druh.  E a A7 

 

  



26 
 

Sosenka 
 
Jak dobrze być harcerzem   ad  
Na obozie spędzać czas   Ea  
Na północy pojezierze  
Na południu szumi las  
 
Hej las, mówię wam    d  
szumi las, mówię wam    a  
A w lesie, mówię wam, sosenka  E a 
Spodobała mi się jeden raz   d  
Harcerka Marysieńka    E a 
 
Sam wodę łódka niosła  
Łódkę niosła w siną dal  
A on zamiast trzymać wiosła  
Objął ją i śpiewał tak 
 
Hej las…  
 
Całuj, całuj druhu miły  
Całuj, całuj póki czas  
Bo gdy przyjdzie czas rozstania  
To już nas nie będzie tam  
 
Hej las… 
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Szara harcerska lilijka 
 
Szara, harcerska lilijka                   a E a 
Wciąż taka sama od lat                     d a 
Choć niepozorna, mała i skromna           d a 
Może przesłonić ci świat                  E a 
 
I ty i ja                                  E a 
Lubimy patrzeć w jej blask                d G7 C  
Gdy przy ognisku rude płomienie           d a 
Nowy nadają jej kształt                   E a 
 
Szarą, harcerską lilijkę 
Lubię wziąć czasem do rąk 
W drobnych jej płatkach drzemie zagadka 
Dlaczego ręce tak drżą 
 
I ty i ja… 
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Szara lilijka 
 
Gdy zakochasz się w szarej lilijce     ad  
I w świetlanym harcerskim krzyżu,     Ea  
Kiedy olśni Cię blask ogniska,      ad  
Radę jedną Ci dam:       Ea 
 
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:  
 
Ref.:  
Załóż mundur i przypnij lilijkę,  
 
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,  
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Szare szeregi 
 
Gdzie wicher wojny niesie czas,    a d  
Tam zza rogów stu.     G7 C E  
Stoi harcerzy szara brać     a d  
I flaga biało-czerwona.      E a  
 
Szare Szeregi, Szare Szeregi,     a d G7 C E  
W szarych mundurach, harcerska brać.    a d E a  
 
Nie straszny im ni wojny czas,  
Ni strzał zza rogów stu.  
Choć białych krzyży stoi las,  
Opaska biało-czerwona.  
 
Szare Szeregi, Szare Szeregi,  
 
Chwycił butelkę pełną benzyny,  
Wyszedł na drogę z nią.  
Krzyknął do swoich: „Czuwaj chłopaki!”  
I zginął za biało-czerwoną.  
 
Szare Szeregi, Szare Szeregi,  
 
Harcerzu wspomnij wojny czas  
I przyjdź na groby ich.  
Choć srogiej wojny minął czas,  
Ty wspomnij Szare Szeregi. 
 
Szare Szeregi, Szare Szeregi,  
  



30 
 

To, co było minęło 
 
Gdzieś na rajdowym szlaku    D C G 
Maj nas deszczem zapraszał w swe progi  C D G 
Tęczę słońcem tkał na drutach deszczu   H7 e 
Kurzem ścielił nam rajdowe drogi.   C D G 
 
To co było – minęło     G D C G 
To co było - nie wróci     G D H7 e 
Tylko wiatr, wędrowny wiatr    C D G e 
Nasze piosenki nuci     C D G 
 
Ciche dźwięki gitary 
Pozwalały płonąć ognisku 
A z dymem się snuł refren stary 
Po uśpionym już wrzosowisku. 
 
To co było – minęło… 
 
Często w myślach wracamy 
Do gitary, ogniska i szlaku 
Z biciem serca piosenek słuchamy 
Zaglądamy do starych plecaków. 
 
To co było – minęło… 
 
Czas wędrował za nami 
Zmienił nas i przyjaciół pozmieniał 
Wszyscy gdzieś się rozbiegli po świecie 
Dziś zostały już tylko wspomnienia. 
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Tratwa blues 
 
Zbuduję sobie tratwę, popłynę rzeką w dół    C G C  
Zbuduję sobie szałas na prerii, pośród ziół    F G C 
 
O! blues jest wtedy (kiedy?)      G 
Kiedy człowiekowi jest źle!      G C G 
 
W fotelu na biegunach bujałem się nie raz     

Choć ludzie mi mówili, że mogę skręcić kark     
 
O! blues jest wtedy (kiedy?)  
Kiedy człowiekowi jest źle! 
 
Zabrałem ją na tańce, tańczyła z nim nie raz 
Po ślubie przysięgała: ten ktoś, to był jej brat 
 
O! blues jest wtedy (kiedy?)  
Kiedy człowiekowi jest źle! 
 
Przedwczoraj na mym polu grasował jeden chrząszcz 
Dziś trzy tysiące chrząszczy bawełnę zżera mą 
 
O! blues jest wtedy (kiedy?)  
Kiedy człowiekowi jest źle!  
 
Przedwczoraj w tej zatoce grasował jeden śledź 
Dziś trzy tysiące śledzi pożera moją siec 
 
O! blues jest wtedy (kiedy?)  
Kiedy człowiekowi jest źle! 
 
W fotelu elektrycznym bujałem się nie raz, 
Choć ludzie mi mówili, że mogę skręcić kark 
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Wertepy 
 
Przed nami górskie bezdroża,              C F C F 
I świerków na grani szum.                   C F G 
Za nami ludzkie, skłębione morza       C F C F 
I miasta skłócony tłum.                        C F C 
 
W dal wertepami idziemy w świat      C a F C 
Słońce przed nami                                C a 
Drzewa przed nami i wiatr                    F G C 
 
Tam w lesie ognisko płonie, 
W płomieniach już trzaska mróz. 
Gdy nad ogniskiem ogrzejesz dłonie, 
Nic więcej nie trzeba już. 
 
Blask pieści włosy dziewczyny, 
Czarniejsze niż nocy mrok. 
Nad ogniem iskry leniwie płyną, 
Z gwiazdami myli je wzrok. 
 
Tam w dole światła migocą, 
Jak roje upadłych gwiazd. 
Jak dobrze w górach wędrować nocą 
I wdychać na grani wiatr. 
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Wędrowiec 
 
Nie oglądaj się za siebie, kiedy wstaje brzask  a C 
Ruszaj dalej w świat nie zatrzymuj się   G D a 
Sam wybierasz swoją drogę z wiatrem czy pod wiatr  a C  
Znasz tu każdy szlak przestrzeń woła cię  G D a 
 
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 dale szedł tam gdzie pędzi wiatr 
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Zgubione marzenia 
 
Kiedyś, gdy byłeś mały, łódki z kory strugałeś,    C e F G [x2] 
Gdzie dziś są, czy odnajdziesz je?     C e F G 
Może wpadły do morza,  
albo z prądem gdzieś płyną. 
Szukać chcesz, ale nie wiesz gdzie. 
 
Zgubione marzenia, zgubione marzenia.    C e F G 
 
Kiedyś, gdy byłeś mały,  
to podwórka śpiewały, 
Gdzie dziś są, czy odnajdziesz je? 
Gdzie zniknęły zabawki,  
gdzie odeszli koledzy? 
Szukać chcesz, ale nie wiesz gdzie. 
 
Zgubione marzenia, zgubione marzenia.    C e F G 
 
Kiedyś, któregoś lata  
było takie ognisko, 
Ciepła krąg i gitary śpiew. 
Potem przyszły jesienie, zimy ślady zatarły, 
Ścichła pieśń, czy odnajdziesz ją. 
 
Zgubione marzenia, zgubione marzenia.   C e F G 
 
Weźmiesz stary swój plecak,  
powędrujesz do słońca, 
Nocom dasz pięciolinii znak. 
Znajdziesz starych dróg ślady, węgle czyjegoś ogniska. 
Wróci śpiew, wróci taki sam. 
 
Zgubione marzenia, zgubione marzenia.    C e F G 
 
Spotkasz dawnych przyjaciół,  
powspominasz złe chwile, 
Które dziś, tak zabawne są. 
Oczy zamkniesz za chwilę, marzeń świat swój odkryjesz, 
Wrócił śpiew, wrócił taki sam. 
 
Odnajdziesz marzenia, zgubione marzenia.   C e F G 
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Zielony mundur 
 
Dawno minął czas dziecięcych zabaw   C a d G  
Z krótkich spodni wyrósł już każdy z nas  
Chciałbyś komuś zrobić jeszcze jakiś kawał  
Lecz coś ci powiada ile ty masz lat 
Znów pewnie wysłuchasz zbyt długie kazanie  
O zdrowiu o książkach pomyśleć już czas  
O piciu paleniu i złym zachowaniu  
Posłuchasz pomyślisz i westchniesz ach  
 
Ach jak chciałbym znów  
Zielony mundur mieć  
I plecak swój  
 
Byłeś jeszcze zuchem gdy dostałeś mundur  
Potem jeszcze plecak, minął czasu szmat  
Patrzysz w kącie szary cóż to ale heca  
To twój szary plecak z dawnych lat  
Gdy szedłeś sobie ze swoim plecakiem  
Twą drogę wyznaczał kolorowy szlak  
Z przygodą piosenką czapka na bakier  
Odkrywasz wciąż będziesz całkiem nowy świat 
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Zielony płomień 
 
W dąbrowy gęstym listowiu błyska zielona skra     d A7 d A7 d A7 d  
Trzepocze z wiatrem jak płomień mundur harcerski nasz.   d A7 d A7 d A7 F 
Czapka troszeczkę na bakier, dusza rogata w niej,    F C F C F C F A7 
Wiatr polny w uszach i ptaki w pachnących włosach drzew.   d A7 d A7 d A7 d  
 
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 
 


