
 

100-lecie powrotu Kępna do Macierzy - muzyczne ognisko – Śpiewnik str. 1 

 

Piechota 

 

 

 

1. Nie noszą lampasów lecz szary ich strój, 

nie noszą ni srebra, ni złota, 

lecz w pierwszym szeregu podąża na bój 

piechota, ta szara piechota. x 2 

 

ref. Maszerują strzelcy, maszerują, 

karabiny błyszczą, szary strój, 

a przed nimi drzewa salutują, 

bo za naszą Polskę idą w bój!  

 

2. Idą, a w słońcu kołysze się stal, 

dziewczęta zerkają zza płota, 

a oczy ich dumne utkwione są w dal, 

piechota, ta szara piechota! x 2 

 

ref. Maszerują strzelcy, maszerują, 

karabiny błyszczą, szary strój, 

a przed nimi drzewa salutują, 

bo za naszą Polskę idą w bój!  
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Wojenko, wojenko 

 

 

1. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, 

że za tobą idą, że za tobą idą 

Chłopcy malowani? 

Że za tobą idą, że za tobą idą 

chłopcy malowani? 

 

2. Chłopcy malowani, sami wybierani... 

Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko, 

cóżeś ty za pani? 

Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko, 

cóżeś ty za pani? 

 

3. Na wojence ładnie, kto Boga uprosi, 

żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, 

Pan Bóg kule nosi. 

Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, 

Pan Bóg kule nosi. 
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Pierwsza Brygada 

 
 

1. Legiony to - żołnierska nuta, 

Legiony to - straceńców los. 

Legiony to - żołnierska buta, 

Legiony to - ofiarny stos,  

 

ref. My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada. 

Na stos rzuciliśmy  

    nasz życia los, na stos, na stos! 

 

2. O, ileż mąk, ileż cierpienia 

o, ileż krwi, przelanych łez. 

Pomimo to nie ma zwątpienia, 

dodawał sił wędrówki kres. 

 

ref. My, Pierwsza Brygada... 

 

3. Potrafim dziś dla potomności 

ostatki swych poświęcić dni, 

wśród fałszów siać zew szlachetności, 

miazgą swych ciał, żarem swej krwi. 

 

ref. My, Pierwsza Brygada... 
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O, mój rozmarynie 

 

 

1. O, mój rozmarynie, rozwijaj się! (bis)  

Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się.(bis) 

 

2. A jak mi odpowie: — Nie kocham Cię, (bis)  

strzelcy maszerują, ułani werbują, zaciągnę się.(bis)  

 

3. Dadzą mi konika cisawego, (bis)  

i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego.(bis) 

 

4. Dadzą mi manierkę z gorzałczyną, (bis)  

ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił za dziewczyną.(bis)  

 

5. Dadzą mi szkaplerzyk z Matką Boską, (bis) 

żeby mnie broniła, żeby mnie broniła tam, pod Moskwą. (bis) 

  

6. Pójdziemy z okopów na bagnety, (bis)  

bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty! (bis) 
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Przybyli ułani 
 
 
1. Przybyli ułani pod okienko (bis) 
 
Pukają, wołają: – Puść panienko! (bis) 
 
 
2. – O, Jezu! A cóż to za wojacy? (bis) 
 
– Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. (bis) 
 
 
3. Przyszliśmy tu poić nasze konie. (bis) 
 
Za nami piechoty pełne błonie. (bis) 
 
 
4. – O, Jezu! A dokąd Bóg prowadzi? (bis) 
 
– Warszawę odwiedzić byśmy radzi. (bis) 
 
 
5. Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno (bis) 
 
Zobaczyć to stare nasze Wilno. (bis) 
 
 
6. A stamtąd już droga nam gotowa (bis) 
 
do serca polskości – do Krakowa. (bis) 
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Serce w plecaku 

 

1. Z młodej piersi się wyrwało w wielkim bólu i rozterce  

i za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce.  

Żołnierz drogą maszerował, nad serduszkiem się użalił, 

więc je do plecaka schował i pomaszerował dalej. 

 

ref. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie dziewczyno,  

może właśnie jest w rozterce zakochane twoje serce?  

Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz?  

Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie dziewczyno.  

 

2. Nad Żołnierza nie masz pana, nad karabin nie ma żony. 

O dziewczyno ukochana, oczka twoje zasmucone. 

Tam po łące, po zielonej żołnierz młody szedł na boje, 

a w plecaku miał czerwone zakochane serce twoje. 

 

ref. Tę piosenkę, tę jedyną...  

 

3. Poszedł żołnierz na wojenkę poprzez góry, lasy, pola, 

i ze śmiercią szedł pod rękę, taka jest żołnierska dola. 

I choć go trapiły wielce kule, gdy szedł do ataku, 

żołnierz śmiał się, bo w plecaku miał w zapasie drugie serce. 

 

ref. Tę piosenkę, tę jedyną... 

 


