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Już rozpaliło się ognisko 
 

Już rozpaliło się ognisko,      C 

Dając nam dobrej wróżby znak    G 

Siedliśmy wszyscy przy nim blisko,   G 

Bo w całej Polsce siedzą tak.    C 

 

Siedzą harcerze przy płomieniach,  F 

Ciepły blask ognia skupia ich.   G C 

Wszystko co złe to szuka cienia,  C 

Do światła dobro garnie się.   G C 

  

Mówiłeś druhu komendancie, 

Że zaufanie do nas masz, 

Że wierzysz w nasze szczere chęci, 

Wszak ty harcerskie serca znasz. 

  

Warunki tylko warunkami, 

Od dawna już słyszymy to. 

Lecz my jesteśmy harcerzami, 

I zwyciężymy wszelkie zło. 
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Kołysanka (piosenka obrzędowa Contrastu)  

 
Wiatr chciał zgasić pierwszą gwiazdkę na wieczornym niebie C d 

Księżyc groźnie mrugnął okiem - ta gwiazdka nie dla ciebie  G C 

Poszedł sobie wiatr hulaka w inne świata strony    a d 

Nad twym oknem zostawiając gwiazdkę zapaloną.   E a 

 

Refren: Śpij, śpij późna już pora, niech ci się słońce śni 

niech cię ze snu nic nie zdoła wyrwać kiedy śpisz. 

 

Zamknij oczy zamień się w sen, możesz spać spokojnie 

niech do innych drzwi pukają - tu nie marzą o wojnie 

Niech do innych drzwi łomocą kolby karabinów 

tu spokoju nam potrzeba, matce wiernych synów. 

 

Refren: Śpij, śpij… 

 

Nas wodzowie zapewniali – wszystko jest na medal 

myśmy wcześniej koniec znali – nam medali nie trzeba 

Jeszcze dzisiaj trochę mamy spokoju, przyjaźni 

my w ten spokój się wsłuchamy, co tak wielu drażni 

 

Refren: Śpij, śpij… 

 

Niech sen ześle świat jak z bajki, piękny, malowany 

gdzie spragnieni otrzymują wody pełne dzbany 

Niech nad wszystkim czuwa rycerz prawy i mocarny 

który prawdę zawsze ceni jak Zawisza Czarny. 

 

Refren: Śpij, śpij... 
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Jaki był ten dzień 
 

Późno już, otwiera się noc,      d B C a 

Sen podchodzi pod drzwi na palcach jak kot, B F g A 

Nadchodzi czas ucieczki na aut,  

Gdy kolejny mój dzień wspomnieniem się stał.  

 

Refren: Jak był ten dzień  

co darował, co wziął 

czy mnie wyniósł pod niebo,  

czy zrzucił na dno?  

Jaki był ten dzień,  

Czy coś zmienił, czy nie,  

Czy był tylko nadzieją na dobre i złe?  

 

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.  

 

Refren: Jaki był ten dzień... 
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Płonie ognisko i szumią knieje 

 
Płonie ognisko i szumią knieje,    d A7 d  

Drużynowy jest wśród nas,     A7 d 

Opowiada starodawne dzieje,    d A7 d 

Bohaterski wskrzesza czas.     g A7 d 

 

O rycerstwie spod kresowych stanic,  F C 

O obrońcach naszych polskich granic,  A7 d 

A ponad nami wiatr szumny wieje  d A7 d 

I dębowy huczy las.     g A7 d 

 

Już do odwrotu głos trąbki wzywa, 

Alarmując ze wszech stron! 

Wstaje wiara w ordynku szczęśliwa, 

Serca biją w zgodny ton. 

 

Każda twarz się uniesieniem płoni, 

Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni 

A z młodzieńczej się piersi wyrywa 

Pieśń potężna, pieśń jak dzwon 
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Wieczorne śpiewogranie 
 

Kiedy cisza świat zaległa     G 

Bóg rozpostarł tren ciemności    D 

i gdy gwiazdy w noc wybiegły    e 

szukać źródła swej światłości    C G 

 

Refren: Śpiewam do was i do nieba   

że przyjaźni mi potrzeba  

płomiennego ogniobrania  

rąk przyjaciół i kochania i kochania  

 

Kiedy wieczór nas połączy 

z rąk do serca mkną iskierki  

i gdy oczy są wpatrzone  

w płomień szczęścia i podzięki  

 

Refren: Śpiewam do was ....  

 

Kiedy przyjaźń w nas rozkwita 

czas zatrzymał się zbawiony 

i gdy rozstać się nie chcemy 

świat jest w duszach uniesiony 

  

 Refren: Śpiewam do was… 
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Najemnicy 
 

W dżunglach Katangi i w bagnach Konga,    F B F C 

w stępach Jemenu, piaskach Sudanu,           

Gdzie śmierć swe żniwo zbiera codziennie,   

Walczą psy wojny - najemni żołnierze.           

  

Refren: Czerwone łuny na niebie i czarna dokoła noc 

I naprzód wciąż, naprzód najemni żołnierze   

I viva la guerra i viva la mort 

I viva la guerra i viva la mort!                                        

  

Gdy huczą działa, świszczą pociski, 

Gdy serce wali jak opętane, 

Brudni od kurzu, od potu ciemni, 

Biegną przed siebie, biegną w nieznane 

  

Refren: Czerwone łuny... 

  

Gdy przy ognisku wieczorem siądą 

I stare dzieje wspominać zaczną, 

Uśmiech rozjaśni zmęczone twarze, 

Gdy z bronią w ręku wśród dżungli zasną. 

 

Refren: Czerwone łuny... 

  

Dla tych co w piaskach Zambii i Konga 

I dla tych wszystkich w bezimiennych grobach. 

Dla wszystkich, którzy polegli w walce 

Bóg wojny wieniec niesie laurowy. 

  

Refren: Czerwone łuny... 
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Bieszczadzki trakt  
 

Kiedy nadejdzie czas, zwabi 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  

 

Refren: 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  

 

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.  

  

 Refren: Śpiewajmy wszyscy… 

 

Dorzuć do ognia drew, w górę niech płynie śpiew,  

wiatr poniesie go w wilgotny świat.  

Każdy z nas o tym wie, znowu spotkamy się,.  

a połączy nas bieszczadzki trakt 

 

 Refren: Śpiewajmy wszyscy… 
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Mury 
 

On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt   e H7 e 

On im dodawał pieśnią sil, śpiewał, że blisko już świt  e H7 

Świec tysiące palili mu, znad głów unosił się dym   C H7 C 

Śpiewał, że czas, by runął mur, a oni śpiewali wraz z nim C H7 e 
 

Refren: Wyrwij murom zęby krat     e H7 e 

Zerwij kajdany, połam bat      e H7 e 

A mury runą, runą, runą      e a e 

I pogrzebią stary świat!      e H7 e 

 

Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów 

Niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i dusz 

Śpiewali wiec, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał 

I ciążył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał 

 

Refren: Wyrwij murom… 

 

Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas 

I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast 

Zwalali pomniki i rwali bruk - Ten z nami! Ten przeciw nam! 

Kto sam, ten nasz najgorszy wróg! A śpiewak także był sam 

 

Patrzył na równy tłumów marsz 

Milczał wsłuchany w kroków huk 

A mury rosły, rosły, rosły 

Łańcuch kołysał się u nóg... 

 

Patrzy na równy tłumów marsz 

Milczy wsłuchany w kroków huk 

A mury rosną, rosną, rosną 

Łańcuch kołysze się u nóg... 
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Bieszczadzkie reggae 
 

Porannej mgły snuje się dym    d C d C 

Jutrzenki szal na stokach gór    d C d C 

Nowy dzień budzi się      F C d C 

Melodię dnia już rosa gra     d C d C 

  

     Refren: Reggae, bieszczadzkie reggae  d C d C 

     Słońcem pachnące ma jagód smak 

     Reggae, bieszczadzkie reggae 

     Jak potok rwący przed siebie gna  

 

Połonin czar ma taką moc  

Że gdy je ujrzysz pierwszy raz 

Wrócić chcesz znów za rok 

Z poranną rosą czekać dnia 

      

     Refren: Reggae... 
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Pożegnalny ton  
 

Chyba dobrze wiesz już, jaką z dróg,     C e a  

Popłyniesz, kiedy serce rośnie Ci nadzieją.    d D G 

Że jeszcze są schowane gdzieś,      F E7 a D 

Nieznane lądy, które szczęście twe odmienią.   C F G C 

 

Chyba dobrze wiesz już, jaką z dróg 

Wśród białej fali piany statek Twój popłynie,  

A jeśli tak, spotkamy się,  

Na jakiejś łajbie, którą szczęście swe odkryjesz.  

 

Refren: Morza i oceany grzmią,     C G C F G 

Pieśni pożegnalny ton.      C F G C 

Jeszcze nieraz zobaczymy się    G C G E7 F 

Czas stawiać żagle i z portu     C G F 

Wyruszać nam w rejs!      G C 

 

W kolorowych światłach keja lśni,  

A główki portu sennie mruczą do widzenia.  

A jutro, gdy nastanie świt,  

W rejs wyruszymy, by odkrywać swe marzenia.  

 

 Refren: Morza i oceany grzmią… 

 

Nim ostatni akord wybrzmi już.  

Na pustej scenie nieme staną mikrofony.  

Ostatni raz śpiewamy dziś.  

Na pożegnanie wszystkim morzem urzeczonym. 

 

 Refren: Morza i oceany grzmią… 
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Ramię pręż 
 

Na ścianie masz kolekcję swoich barwnych wspomnień  D a e 

Suszony kwiat, naszyjnik, wiersz i liść      

Już tyle lat przypinasz szpilką na tej słomie  

To wszystko, co cenniejsze jest niż skarb  

 

Pośrodku sam generał Robert Baden-Powell  

Rzeźbiony w drewnie lilijki smukły kształt  

Jest krzyża znak i orzeł biały jest w koronie  

A zaraz pod nim harcerskich dziesięć praw  

 

Ramię pręż, słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie   D A e h 

Podaj swą pomocną dłoń tym, co liczą na ciebie  

Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny  

Śmiało zwalczaj wszelkie zło      D 

niech twym bratem będzie każdy      a e 

 

Refren: 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 noszą najdzielniejsi  

Bo choć mało mam lat w tym harcerskim mundurze  

Bogu, ludziom i Ojczyźnie na ich wieczną chwałę służę  

 

 Refren: I świeć przykładem… 
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Przechyły 
 

Pierwszy raz przy pełnym takielunku,    e D e  

Biorę ster i trzymam kurs na wiatr.    e D e  

I jest jak przy pierwszym pocałunku –    a e  

W ustach sól, gorącej wody smak.    a H7 e  

 

Refren: O – ho, ho! Przechyły i przechyły!  a e  

O – ho, ho! Za falą fala mknie!    a e  

O – ho, ho! Trzymajcie się dziewczyny!  a e  

Ale wiatr, ósemka chyba dmie!    a H7 e  

 

Zwrot przez sztag, okay zaraz zrobię!  

Słyszę jak kapitan cicho klnie.  

Gubię wiatr i zamiast w niego dziobem,  

To on mnie od tyłu, kumple w śmiech.  

 

Refren: O – ho, ho! Przechyły i przechyły…  

 

Hej ty tam za burtę wychylony  

Tu naprawdę się nie ma z czego śmiać!  

Cicho siedź i lepiej proś Neptuna,  

Żeby coś nie spadło ci na kark.  

 

Refren: O – ho, ho! Przechyły i przechyły…  

 

Krople mgły, w tęczowym kropel pyle  

Tańczy jacht, po deskach spływa dzień.  

Jutro znów wypłynę, bo odkryłem  

Morze, jacht, żeglarską starą pieśń.  

 

Refren: O – ho, ho! Przechyły i przechyły… 

  



 

17 
 

Ballada rajdowa 
 

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 Daleszycach, Bielicach 

Brzozowymi krzyżami znaczonych 

Swą dziewczynę pożegnał nic nie wiedząc że tylko 

Kilka dni życia mu przeznaczonych 

 

Refren: Naszej ziemi śpiewamy ziemi pokłon składamy 

Taki prosty serdeczny harcerski 

Niechaj echo poniesie tę balladę rajdową 

W nowe jutro i przyszłość nową 

 

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 

  

 Refren: Naszej ziemi śpiewamy… 
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Bieszczady 
 

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 promień słońca da.    D7 G H7 

 

Refren: Cicho potok gada, gwarzy pośród skał  G C D7 G 

O tym deszczu co z chmury trochę wody dał  

Świerki zapatrzone w horyzontu kres  

Głowy pragną wysoko, jak najwyżej wznieść  

 

Tęczą kwiatów barwny połoniny łan  

Słońcem wypełniony jagodowy dzban  

Pachnie świeżym sianem pokos pysznych traw  

Owiec dzwoneczkami cisza niebu gra  

 

Refren: Cicho potok gada...  

 

Serenadom świerszczy, kaskadami gwiazd  

Noc w zadumie kroczy, w mroku ścieląc płaszcz  

Wielkim wozem księżyc rusza na swój szlak  

Pozłocistym sierpem gasi lampy dnia  

 

Refren: Cicho potok gada... 
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Bieszczadzkie wspomnienia 
 

Tam w Bieszczadach, nad Wetliną,     C a C a 

Te obozy, to nie sny                        F G F G 

Tyle rajdów już przeżyłeś       C a C a 

Zapomniałeś? A przecież Ty.      F G F G 

            

            Refren: Tyle kilometrów masz za sobą,   F G C a 

            Tyle ognisk biwaków i tras.     F G C a 

            Tyle dni wędrówki wspólną drogą   F G C a 

            Więc dlaczego chcesz zostawić nas?   F G C a 

  

Życie płynie, czas ucieka, 

Obowiązków masz już dość 

A na Ciebie ciągle czeka, 

Tych bieszczadzkich lasów woń. 

  

            Refren: Tyle kilometrów… 

 

Wspominając tamte lata 

I te wszystkie wspólne dni 

Beret, mundur, mapa 

Niech przypomną one ci 

 

 Refren: Tyle kilometrów… 
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Szara lilijka 
 

Gdy zakochasz się w szarej lilijce    a d  

I w świetlanym harcerskim krzyżu,    E a  

Kiedy olśni Cię blask ogniska,  

Jedną radę Ci dam:  

 

Refren: Załóż mundur i przypnij lilijkę,  a d  

Beret pod pagon włóż,     G C E  

W szeregu stań wśród harcerzy,    a d  

I razem z nami w świat rusz.    E a  

 

Razem z nami będziesz wędrował,  

Po Łysicy i Świętym Krzyżu,  

Poznasz uroki Gór Świętokrzyskich,  

Które powiedzą Ci tak:  

 

Refren: Załóż mundur… 

 

Gdy po latach będziesz wspominał,  

Stare dzieje z harcerskiej drużyny,  

Swemu dziecku, co dorastać zaczyna,  

Radę jedną mu dasz.  

 

 Refren: Załóż mundur… 
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Dym z jałowca  
 

Dym z jałowca łzy wyciska    C a  

Noc się coraz wyżej wznosi  F G 

Strumień srebrną falą błyska  

Czyjś głos w leśnej ciszy prosi 

 

Refren: Żeby była taka noc   C e 

Kiedy myśli mkną do Boga   F G 

Żeby były takie dni  

Gdy się przy Nim ciągle jest  

Żeby był przy tobie ktoś  

Kogo nie zniechęci droga  

Abyś plecak swoich win 

Stromą ścieżką umiał nieść  

 

Tuż przed szczytem się zatrzymaj 

Spójrz jak gwiazdy w dół spadają 

Spójrz jak drży kosodrzewina 

Góry z tobą zawołają 

 

Refren: Żeby była... 

      

Ogrzej dłonie przy ognisku 

Płomień twarz ci zarumieni 

Usiądziemy przy nim blisko 

Jedną myślą połączeni 

 

Refren: Żeby była... 
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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 h7 e 

 

Refren: 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 h7 e 

 

Niedługo ujrzymy znów w dali Cap Deadman  

I głowę baranią sterczącą wśród wzgórz,  

I statki stojące na redzie przed Plymouth.  

Klarować kotwicę najwyższy czas już.  

 

 Refren: I smak waszych ust… 

 

A potem znów żagle na masztach rozkwitną,  

Kurs szyper wyznaczy do Portland i Wight.  

I znów stara łajba potoczy się ciężko  

Przez fale w kierunku na Beachie Fairlie 

 

 Refren: 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 South Foreland Light. 

 

Refren: I smak waszych ust… 

  



 

24 
 

Krajka 
 

Chorałem dźwięków dzień rozkwita   a G  

Jeszcze od rosy rzęsy mokre    a d  

We mgle turkoce pierwsza bryka   C d  

Słońce wyrusza na włóczęgę.   E E7  

 

Drogą pylistą, drogą polną  

Jak kolorowa panny krajka  

Słońce się wznosi nad stodołą  

Będziemy tańczyć walca  

 

Refren: A ja mam swoją gitarę   d G  

Spodnie wytarte i buty stare   C a  

Wiatry niosą mnie (przez pola)  d E a (A) 

 

Schrypnięte świerszcze stroją skrzypce  

Żuraw się wsparł o cembrowinę 

Wiele nanosi wody jeszcze  

Wielu się ludzi z niej napije  

 

Drogą pylistą, drogą polną  

Jak kolorowa pannę krajka  

Słońce się wznosi nad stodołą  

Będziemy tańczyć walca 

 

 Refren: A ja mam swoją gitarę… 

  



 

22 
 

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 piwo i chleb 

Na życiu blues'a tak mijał mi dzień 

  

Refren: Tylko nocą do klubu pójść    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 

 

Refren: Tylko nocą… 

  



 

25 
 

W górę szlaban 
 

Ja nie wesoła, ale z kokardą,    D A h G A  

Lecę do słońca, hej Leonardo,  

A ja się kręcę bo stać nie warto,  

Naprzód planeto, hej Leonardo  

 

Refren: Dość jest wszystkiego  

Dojść można wszędzie  

 

Diabeł mnie trzyma, targa za włosy,  

Dokąd wariatko chcesz wyruszyć,  

A ja gotowa ja z halabardą,  

Lecę do słońca, hej Leonardo  

 

Refren: Dość jest… 

 

Panie w koronie, panie z liczydłem,  

Nie chcę być mrówką ja chcę być szczygłem,  

A moja sława droga muzyka,  

Do brązowego życia pomyka.  

 

Refren: Dość jest… 

 

Przyszłam z bylękąd, ale co z tego  

Zmierzch jest daleko, hej kolego,  

Odłóżmy sprawę kochany synku,  

Na jakieś dziesięć miejsc po przecinku.  

 

Refren: Dość jest… 

  



 

27 
 

Modlitwa harcerska 
 

O Panie Boże, Ojcze nasz 

W opiece Swej nas miej 

Harcerskich serc Ty drgnienia znasz 

Nam pomóc zawsze chciej 

 

Wszak Ciebie i Ojczyznę 

Miłując chcemy żyć 

Harcerskim prawom życia, dnia 

Wiernymi zawsze być 

 

O daj nam zdrowie dusz i ciał 

Swym światłem zanurz noc 

I daj nam hart tatrzańskich skał 

I twórczą wzbudź w nas moc 

 

Na szczytach górskich czy wśród łąk 

W dolinach bystrych rzek 

Szukamy śladów Twoich rąk 

By życie z Tobą wieść 

 

Przed nami jest otwarty świat 

Za nami tyle dróg 

Chodź wiele ścieżek kusi nas 

Lecz dla nas tylko Bóg 

  



 

28 
 

Opadły mgły 
 

Opadły mgły i miasto ze snu się budzi,    C F 

Górą czmycha już noc,      C G 

Ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił;   C F 

Do gwiazd jest bliżej niż krok!     C G 

Pies się włóczy popod murami - bezdomny;   C F 

Niesie się tęsknota czyjaś na świata cztery strony  C G C 

 

Refren: A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy; C F 

Toczy, toczy się los!      C G 

 

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, 

Bo nowy dzień wstaje, 

Nowy dzień! / x2 

 

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! 

 

 Refren: A ziemia toczy… 

  



 

26 
 

Łemata 
 

Pamiętam tylko tabun chmur się rozwinął    C G a e 

I cichy wiatr wiejący ku połoninom    F C G C G 

I twardy jak kamień plecak pod moją głową 

I czyjaś postać, co okazała się tobą 

  

Refren: Idę dołem a ty górą    C G 

Jestem słońcem, ty wichurą    a e 

Ogniem ja, wodą ty      F C 

Śmiechem ja, ty ronisz łzy / x2    G C G 

 

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 

  

Refren: Idę dołem... 

  

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 

  

Refren: Idę dołem... 

  

I czas zakończyć rozważania te 

Przy wodospadzie, tam, gdzie słychać śpiew 

W źródlanej wodzie, czas zanurzyć dłoń 

Już żegnam was, dziś odchodzę stąd 

  

Refren: Idę dołem.. 

  



 

29 
 

Pieśń wielorybników 
 

Nasz diament prawie gotów już   a e 

W cieśninach nie ma kry    a e 

Na kei piękne panny stoją    a e 

A w oczach błyszczą łzy    d e a 

Kapitan w niebo wlepia wzrok 

Ruszamy lada dzień 

Płyniemy tam gdzie słońca blask 

Nie mąci nocy dzień 

 

Refren: A więc krzycz o-ho!  a e a 

Odwagę w sercu miej    a e a 

Wielorybów cielska groźne są  a C G 

Lecz dostaniemy je    d e a 

 

Ej panno po co łzy 

Nic nie zatrzyma mnie 

Bo prędzej w lodach kwiat zakwitnie 

Niż wycofam się 

No nie płacz wrócę tu 

Nasz los nie taki zły 

Bo da dukatów wór za tran 

I wielorybie kły 

 

Na deku stary wąchał wiatr 

Lunetę w ręku miał 

Na łodziach co zwisały już 

Z harpunem każdy stał 

I dmucha tu i dmucha tam 

Ogromne stado w krąg 

Harpuny liny wiosła brać 

I ciągaj brachu ciąg 

 

I dla wieloryba już 

Ostatni to dzień 

Bo śmiały harpunnik 

Uderza weń 
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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 

 

Refren: 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. 

 

Refren: Tyle dni minęło... 

 

Znowu czasu mijanie, 

Znowu minął dzień - 

Komu przyniósł radość, 

Komu smutek - wiem. 

 

 Refren: Tyle dni minęło… 

  



 

32 
 

Ukraina 
 

Hej, tam gdzieś znad czarnej wody   a  

Wsiada na koń kozak młody,    E7 

Czule żegna się z dziewczyną,    a 

Jeszcze czulej z Ukrainą.     E7 a 

 

Refren: Hej, hej, hej sokoły    C 

Omijajcie góry, lasy, pola, doły   G 

Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,  a 

Mój stepowy skowroneczku. / x2   E7 a 

 

Pięknych dziewcząt jest niemało 

Lecz najwięcej w Ukrainie, 

Tam me serce pozostało, 

Przy kochanej mej dziewczynie. 

 

Refren: Hej, hej, hej sokoły... 

 

Ona jedna tam została 

Przepióreczka moja moja mała 

A ja tutaj w obcej stronie 

Dniem i nocą tęsknię do niej 

 

Refren: Hej, hej, hej sokoły... 

 

Żal, żal za dziewczyną, 

Za zieloną Ukrainą, 

Żal, żal serce płacze, 

Już jej nigdy nie zobaczę. 

 

Refren: Hej, hej, hej sokoły... 

 

Wina, wina, wina, dajcie, 

A jak umrę pochowajcie 

Na zielonej Ukrainie 

Przy kochanej mej dziewczynie. 

 



 

30 
 

Pod kątem ostrym 
 

Dom mój ostatnio    G D 

Ledwo stał na nogach   D e 

Stół nawet przechylał się   F C 

Kiedy jadłem obiad    G D4 D 

 

Podłoga grzbiet prężyła  

Klepki aż trzeszczały  

Jakoś tak nie mogłem  

Złapać równowagi  

 

Przechylił się mrocznie  

Mój dom na chwilę  

I mieszkałem kątem  

Na równi pochyłej  

 

Dobrze, że wróciłaś  

Kwiaty w wazonie  

Znów oswojone  

Cicho piją wodę 
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We wtorek w schronisku 
 

Złotym kobiercem wymoszczone góry    C F G 

Jesień w doliny przyszła dziś nad ranem   e F d G 

Buki czerwienią zabarwiły chmury    C F e7 a 

Z latem się złotym właśnie pożegnałem   F G C 

 

Refren: We wtorek w schronisku po sezonie C F G C 

W doliny wczoraj zszedł ostatni gość   a D G 

Za oknem plucha, kubek parzy dłonie   C F e7 a 

I tej herbaty i tych gór mam dość   F G C 

 

Szaruga niebo powoli zasnuwa 

Wiatr już gałęzie potrząsał z liści 

Pod wiatr, pod górę znowu sam zasuwam 

Może w schronisku spotkam kogoś z bliskich  

 

Refren: We wtorek w schronisku… 

 

Ludzie tak wiele spraw muszą załatwić 

A czas sobie płynie wolno panta rei 

Do siebie tylko już nie umiem trafić  

Kochać to więcej siebie dać, czy mniej 

 

 Refren: We wtorek w schronisku… 

  



 

35 
 

Whisky  
 

Mówią o mnie w mieście: "Co z niego za typ?  G C2 G C2 

Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie co to wstyd  G C2 G C2 

Brudny, niedomyty, w stajni ciągle śpi    D 

Czego szukasz w naszym mieście?    C e a 

Idź do diabła" - mówią ludzie     C e a 

Ludzie pełni cnót       D G C2 G C2 

Ludzie pełni cnót       G C2 G C2 

 

Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, 

Spać w czystej pościeli, świeże mleko pić 

Naprawdę chciałem zmądrzeć i po ich stronie być 

Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich 

Stać się jednym z nich, stać się jednym z nich... 

 

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 

Kiepski byłby mąż" 

 

Whisky moja żono, jednak Tyś najlepszą z dam 

Ty mnie nie opuścisz, nie, nie będę sam 

Mówią whisky to nie wszystko, można bez niej żyć 

Lecz nie wiedzą o tym ludzie, 

Że najgorsze w życiu to, 

To samotnym być, to samotnym być 

  



 

36 
 

Śpiewogranie 
 

Jest, że lepiej już nie    C G C  

Nie będzie, choć wiem   G a  

Że będzie jak jest    F G  

Jest, że serce chce bić  

I bije, by żyć  

I śpiewać się chce! 

 

Refren: Nasze wędrowanie  C G  

Nasze harcowanie    C G  

Nasze śpiewogranie    a F 

Jeszcze dziej się, dziej  F G  

Jeszcze długa droga  

Jeszcze ogień płonie  

Jeszcze śpiewać mogę  

Moje serce chce...  

 

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  

 

 Refren: Nasze wędrowanie… 

  



 

34 
 

W kręgu watry 
 

Zapłonęło już ognisko,    a  

Gdzieś daleko światła miast.   d E 

Siądźmy wszyscy w kręgu ogniska,  a 

Już za nami trudy dnia.    d E 

Słońce śpi za horyzontem,    a d 

Smutne nuci pieśni las.    G7 C (E7) 

Noc nadeszła z piosenkami,   a d 

Które nuci każdy z nas.    E a 

 

Refren: A ja pójdę dalej   a d  

Drogą przez świat,    G7 C (E7) 

Gdzieś pod sosnami, pod sosnami a d 

Pod sosnami gwiżdże wiatr.  E a 

 

Już za nami kilometry 

Nowych przygód, nowych dróg. 

Słońce zaszło, noc nadchodzi, 

Czas ułożyć się do snu. 

Zgasła nieba pięciolinia, 

Wraz z nią zgasły nuty gwiazd- 

Noc odeszła z piosenkami, 

Które nucił każdy z nas. 

 

Refren: A ja pójdę dalej… 

 

Już czerwona kula słońca 

Długi rozpoczyna marsz 

I jak dawniej w kręgu watry 

Blady świt zastaje nas. 

 

Refren: A ja pójdę dalej… 
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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  

 

Refren: Hej, przyjaciele, zostańcie ze mną 

Przecież wszystko to, co miałem oddałem Wam 

Hej, przyjaciele choć chwilę jedną  

Znowu w życiu mi nie wyszło, znowu jestem 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.  

 

Refren: Hej, przyjaciele… 

 

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. 

 

Refren: Hej, przyjaciele… 



 

37 
 

Morskie opowieści 
 

a G a C D a 

 

Kiedy rum zaszumi w głowie,  

Cały świat nabiera treści, 

Wtedy chętniej słucha człowiek 

Morskich opowieści. 

 

Refren: Hej, ha! 

Kolejkę nalej!  

Hej, ha! 

Kielichy wznieśmy!  

To zrobi doskonale  

Morskim opowieściom. 

 

Kto chce, ten niechaj słucha,  

Kto nie chce, niech nie słucha,  

Jak balsam są dla ucha  

Morskie opowieści 

 

Kto chce, ten niechaj wierzy,  

Kto nie chce, niech nie wierzy  

Nam na tym nie zależy,  

Więc wypijmy jeszcze. 

 

Łajba to jest morski statek,  

Sztorm to wiatr co dmucha z 

gestem,  

Cierpi kraj na niedostatek  

Morskich opowieści.  

 

Pływał raz marynarz, który  

Żywił się wyłącznie pieprzem,  

Sypał go do konfitury  

I do zupy mlecznej.  

 

 

 

Był na "Lwowie" młodszy 

majtek,  

Czort, Rasputin, bestia taka,  

Że sam kręcił kabestanem  

I to bez handszpaka.  

 

Jak pod Helem raz dmuchnęło,  

Żagle zdarła moc nadludzka,  

Patrzę - w koję mi przywiało  

Nagą babkę z Pucka.  

 

Rudy Joe, kiedy popił,  

Robił bardzo głupie miny,  

Albo skakał też do wody  

I gonił rekiny.  

 

I choć rekin twarda sztuka,  

Ale Joe w wielkiej złości  

Łapał gada od ogona  

I mu łamał kości.  

 

Może ktoś się będzie zżymał  

Mówiąc, że to zdrożne wieści,  

Ale to jest właśnie klimat  

Morskich opowieści.  

 

Niech drżą gitary struny,  

Niech wiatr grzywacze pieści,  

Gdy płyniemy pod banderą  

Morskich opowieści. 

 

Pij bracie, pij na zdrowie,  

Jutro ci się humor przyda,  

Spirytus ci nie zaszkodzi,  

Idzie sztorm - wyrzygasz. 



 

38 
 

Kaszubskie noce  
 

Kaszubskie noce, nad nami śniące  

Harcerski krąg, ogniska blask,  

Gdy się tu znajdziesz, wtedy zrozumiesz  

Że wszystko to, łączy nas.  

 

Refren: To szumi las, kołysze drzewa  

Fala jeziora, brzegi zalewa  

Tu mały Giewont, czoło pochyla  

A my siedzimy, harcerska brać.  

 

I choć Ojczyzna, jest tak daleko  

Lecz nasze myśli, wciąż do niej mkną  

Tam też wśród nocy, płoną ogniska  

Harcerskie piosnki, unosi wiatr.  

 

 Refren: Tu szumi las… 

 

A gdy drużyna, znowu jest razem  

Płonie ognisko, gitara gra,  

Znów wspominamy, pierwsze wyprawy  

Trudy radości, wspaniały czas.  

 

 Refren: Tu szumi las… 

 

Czy ty pamiętasz, pierwsze ognisko  

Pierwsze spojrzenie, cudowna noc,  

Gwiazdy na niebie, byłaś tak blisko  

Mówiłaś wtedy: „Kocham Cię” (Wcale nie!) 

 

Refren: Tu szumi las… 

 

  


