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ARCHANIOŁY ŚLĄSKIEJ ZIEMI
sł. i muz.: nieznany
1. Katowickie słońce spowił czarnej wrony cień
Nadciągnęły chmury zła, zaczął padać krwisty deszcz
Młodzieńczy wiatr się zerwał, stawił opór siłom tym
Ich ołtarzem Wieża, pomnikiem jesteśmy my
Ref.: Archanioły śląskiej ziemi
W naszych sercach lilia lśni
Archanioły śląskiej ziemi
Wierzymy też w lepsze dni
Archanioły śląskiej ziemi
Weźcie nas pod skrzydła swe
Archanioły śląskiej ziemi
Nie zmienię się!
2. Strąceni niczym kamień w zapomnienia morze ? śmierć
Nie upadli wcale, wciąż śpiewają pieśń
Hymn młodości szepce też bieszczadzki wiatr
Śląskie archanioły przemierzają świat
Ref.: Archanioły śląskiej ziemi…
3. Choć ślady stóp zatarte przez historii wiatr
Nie jesteśmy sami, wciąż wspierają nas
Płomienie gwiazd na niebie rozpalają gdy
Mrok ogarnia Ciebie, strach rozwiewa sny
Ref.: Archanioły śląskiej ziemi...
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BALLADA RAJDOWA
sł. i muz.: nieznany
1. Właśnie tu na tej ziemi, młody harcerz meldował
Swą gotowość umierać za Polskę
Tak, jak ty niesiesz plecak, on niósł w ręku karabin
W sercu miłość, nadzieję i troskę
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2. Może tu w Nowej Słupi, Daleszycach, Bielinach
Brzozowymi krzyżami znaczony
Swą dziewczynę pożegnał nic nie wiedząc, że tylko
Kilka dni życia mu przeznaczone
Ref.: Naszej ziemi śpiewajmy,
ziemi pokłon składajmy
Taki prosty, serdeczny, harcerski
Niechaj echo poniesie tę balladę rajdową
W nowe jutro i przyszłość nową
3. Na pomniku wyryto, że szesnaście miał wiosen
Że był śmiały, odważny, radosny
Kiedy padał płakała cała puszcza jodłowa
Nie doczekał czekanej tak wiosny
4. I choć on nie doczekał, to nie zginął tak sobie
Przetarł szlak, którym teraz wędrujesz
I gdy tak przy ognisku śpiewasz sobie balladę
W sercu tak jak on ojczyznę czujesz
Ref.: Naszej ziemi śpiewajmy, ziemi pokłon składajmy…

BIESZCZADZKI TRAKT
sł. i muz.: Bogusław Adamek
1. Kiedy nadejdzie czas, wabi nas ognia blask,
Na polanę, gdzie króluje zły,
Gwiezdny pył, w ogniu tym łzy wyciśnie nam dym,
Tańczą iskry z gwiazdami, a my.
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Ref.: Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas,
Śpiewajmy razem, ilu jest tu nas,
Choć lata młode szybko płyną, wiemy, że
Nie starzejemy się.
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2. W lesie, gdzie licho śpi, ma przygoda swe drzwi,
Chodźmy tam, gdzie na ścianie lasu lśnią,
Oczy sów, wilcze kły, rykiem powietrze brzmi,
Tylko gwiazdy przyjazne dziś są.
Ref.: Śpiewajmy wszyscy...
3. Dorzuć do ognia drew, w górę niech płynie śpiew,
Wiatr poniesie go w wilgotny świat,
Każdy z nas o tym wie, znowu spotkamy się,
A połączy nas bieszczadzki trakt.
Ref.: Śpiewajmy wszyscy...

BITWA
sł. i muz.: L.Klupś, Mechanicy Shanty
1. Okręt nasz wpłynął w mgłę i fregaty dwie
Popłynęły naszym kursem by nie zgubić się.
Potem szkwał wypchnął nas poza mleczny pas
I nikt wtedy nie przypuszczał, że fregaty śmierć nam niosą.
Ref.: Ciepła krew poleje się strugami,
Wygra ten, kto utrzyma ship.
W huku dział ktoś przykryje się falami,
Jak da Bóg, ocalimy bryg.
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2. Nagły huk w uszach grał i już atak trwał,
To fregaty uzbrojone rzędem w setkę dział.
Czarny dym spowił nas, przyszedł śmierci czas,
Krzyk i lament mych kamratów, przerywany ogniem katów.
Ref.: Ciepła krew poleje się strugami...
3. Pocisk nasz trafił w maszt, usłyszałem trzask,
To sterburtę rozwaliła jedna z naszych salw.
"Żagiel staw" krzyknął ktoś, znów piratów złość,
Bo od rufy nam powiało, a fregatom w mordę wiało.
Ref.: Ciepła krew poleje się strugami...
4. Z fregat dwóch tylko ta pierwsza w pogoń szła,
Wnet abordaż rozpoczęli, gdy dopadli nas.
Szyper ich dziury dwie zrobił w swoim dnie,
Nie pomogło to psubratom, reszta z rei zwisa za to.
Ref.: Ciepła krew poleje się strugami...
5. Po dziś dzień tamtą mgłę i fregaty dwie,
Kiedy noc zamyka oczy, widzę w moim śnie.
Tamci, co śpią na dnie, uśmiechają się,
Że ich straszną śmierć pomścili bracia, którzy zwyciężyli.
Ref.: Ciepła krew poleje się strugami...
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CICHUTKIM KROKIEM
1. Cichutkim krokiem idzie noc
Mrokiem otacza ognia krąg
Zapachem ziemi wonią traw
Upaja się wieczorny wiatr
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Ref.: To wspólne prawa łącza nas
Płomienie ognisk światło gwiazd
Oddechy wiatru ukrytego gdzieś wśród drzew
Wspomnienia przeminionych dni
Służba pełniona wedle sił
Więzy przyjaźni które wciąż hartuje czas
2. Ogniska płomień sypie skry
Snuje się w dal błękitny dym
Płynie ku niebu rzewna pieśń
Gdzieś w kręgu ognia wódz nasz jest
Ref.: To wspólne prawa łącza nas...
3. Czuwaj druhu ciemna noc
Braterskim gestem splećmy krąg
Niech dreszczem iskier zadrży mrok
Czuwaj druhu ciemna noc
Ref.: To wspólne prawa łącza nas...
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DNI KTÓRYCH NIE ZNAMY
sł. Marek Grechuta
muz. Jan Kanty Pawluśkiewicz i Marek Grechuta
Tyle było dni, do utraty sił,
eGDG
Do utraty tchu, tyle było chwil,
aeGD
Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic,
Jedno warto znać, jedno tylko wiedz.
Ref.: Że, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, a a D e C D G
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy,
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil…
Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, e G D G
Zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł, a e G D
Choć majątek prysł, on nie stoczył się,
Wytłumaczyć umiał sobie wtedy, wtedy właśnie, że.
Ref.: Że, ważne są tylko te dni…
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
Jak oddzielisz nagle rozum swój od serca?
Jak usłyszysz siebie, w taki szumnym skercu?
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
Jak odnaleźć nagle, radość i nadzieję?
Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele!
Ref. Ważne są tylko te dni…
Na na na na na na na...

ehGD
ehGD
aECG
ehGD

EPITAFIUM DLA MAJORA OGNIA
1. Jeśli umrzeć mam za ciebie.
Jeśli sztandar zwinąć mam.
Na każdego przecież przyjdzie kiedyś pora.
Srebrny orzeł z mojej czapki,
na urwiskach w sercu Tatr,
znajdzie gniazdo.
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Ref.: Ty mnie ukryj moja ziemio podhalańska.
Górski lesie kołysz mnie do snu.
Tyle razy mnie chroniła Ręka Pańska.
Dziś mnie do raportu wezwał Bóg.
2. Wilki mają swoje ścieżki.
Podążałem szlakiem wilczym.
Śmierć ścigała mnie po lasach,
jak pies gończy.
Przystanęła nad potokiem.
Krótki błysk nad górskim stokiem.
Wola Boża - moja walka dziś się kończy.
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Ref.: Ty mnie ukryj moja ziemio podhalańska...
3. Polski orzeł srebrnopióry,
w nasze dusze wbił pazury,
i legendę partyzancką ponad szczyty wzniósł.
Na Podhalu, pod Turbaczem,
partyzancka wierzba płacze.
Zgasł już "Ogień",
ale pamięć po nim wciąż się tli.
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Ref.: Ty mnie ukryj moja ziemio podhalańska…

DYM Z JAŁOWCA
1. Dym z jałowca łzy wyciska,
Noc się coraz wyżej wznosi,
Strumień srebrną falą błyska,
Czyjś głos w leśnej ciszy prosi.
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Ref.: Żeby była taka noc,
Kiedy myśli mkną do Boga,
Żeby były takie dni,
Że się przy Nim ciągle jest,
Żeby był przy tobie ktoś,
Kogo nie zniechęci droga,
Abyś plecak swoich win,
Stromą ścieżką umiał nieść.
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2. Tuż przed szczytem się zatrzymaj,
Spójrz jak gwiazdy w dół spadają,
Spójrz jak drży kosodrzewina,
Góry z tobą zawołają.
Ref.: Żeby była taka noc...
3. Ogrzej dłonie przy ognisku,
Płomień twarz ci zarumieni,
Usiądziemy przy nim blisko,
Jedną myślą połączeni.
Ref.: Żeby była taka noc...

HISZPAŃSKIE DZIEWCZYNY
sł.: A. Mendrygał i G. Wasilewski.
muz.: wg. "Spanish Ladies".
1. Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny!
Żegnajcie nam dziś marzenia ze snu!
Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora,
Lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów.
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Ref.: I smak waszych ust hiszpańskie dziewczyny,
W noc ciemną i złą nam będzie się śnił.
Leniwie popłyną znów rejsu godziny,
Wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił.
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2. 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.
Ref.: I smak waszych ust hiszpańskie dziewczyny…
3. A potem znów żagle na masztach rozkwitną.
Kurs szyper wyznaczy do Portland i Wright.
I znów stara łajba potoczy się ciężko,
Przez fale w kierunku na Beachie Fairlie.
Ref.: I smak waszych ust hiszpańskie dziewczyny…
4. 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.
Ref.: I smak waszych ust hiszpańskie dziewczyny...

HYMN SZARYCH SZEREGÓW
sł. i muz.: Tomasz Jaźwiński "Julek".
Został zamordowany przez Niemców 1 sierpnia 1943
1. Będziemy szli przez Polskę Szarymi Szeregami
I będzie prawo z nami i będzie Bóg nad nami
I będziem szli jak hymny wskroś miast, wskroś wsi, polami
I będziem równać w prawo Szarymi Szeregami
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2. Gdy rzucą nam wyzwanie ze wschodu czy z zachodu
Zawisza miecz nam poda i ruszym do pochodu
Zadudni ziemia czarna gąsienic tysiącami
I będziem szli do boju Szarymi Szeregami
3. Rozniosą się fanfary echami rozgłośnymi
Hen, po piastowskiej ziemi szarżami husarskimi
Za nami pójdzie naród z orłami, sztandarami
Powiedziem go szpalerem Szarymi Szeregami
4. I będziem gmach budować w harcerskim twardym znoju
Otworzym w nim podwoje dla prawdy i pokoju
I będzie Polska mowa, my będziem Polakami
I stanie straż przed gmachem Szarymi Szeregami
5. Na straży polskich granic będziemy wiecznie stać
Szarymi Szeregami, szara harcerska brać
I będziem trwać kamieniem wzdłuż dróg drogowskazami
I wieść będziemy młodych Szarymi Szeregami
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JAKI BYŁ TEN DZIEŃ
1. Późno już, otwiera się noc,
Sen podchodzi pod drzwi na palcach jak kot,
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 zrzucił na dno.
Jaki był ten dzień,
Czy coś zmienił, czy nie,
Czy był tylko nadzieją na dobre i złe.
2. Łagodny mrok zasłania mi twarz,
Jakby przeczuł, że chcę być sobą choć raz.
Nie skarżę się, że mam to co mam,
Że przegrałem coś znów, i jestem tu sam.
Ref.: Jaki był ten dzień...
3. Miliony 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
Ref.: Jaki był ten dzień...
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JASNOWŁOSA
Na tańcach ją poznałem, długowłosą blond
Dziewczynę moich marzeń. Nie wiadomo skąd
Ona się tam wzięła, piękna niczym kwiat.
Czy jak syrena wyszła z morza, czy ją przygnał wiatr?
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Ref.: Żegnaj Irlandio, czas w drogę mi już,
W porcie gotowa stoi moja łódź.
Na wielki ocean przyjdzie mi zaraz wyjść
I pożegnać się z dziewczyną na Lough Sholin.
Ująłem ją za rękę delikatną jak
Latem mały motyl albo róży kwiat.
Poszedłem z nią na plażę wsłuchać się w szum fal,
Pokazałem jasnowłosej wielki morza czar.
Za moment wypływam w długi, trudy rejs
I z piękną mą dziewczyną przyjdzie rozstać się.
Żagle pójdą w górę, wiatr mnie pogna w przód
I przez morza mnie powiedzie. Ty zostaniesz tu.
Ref.: Żegnaj Irlandio, czas w drogę mi już,
W porcie gotowa stoi moja łódź.
Na wielki ocean przyjdzie mi zaraz wyjść
I pożegnać się z dziewczyną na Lough Sholin.
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JESTEM HARCERZEM
sł. i muz.: Nieznany
1. Jestem harcerzem i mocno wierzę
we wszystkie szczytne ideały.
One są dla mnie niczym wyzwanie,
Któremu stawiam co dzień czoła.

da

Ref. Być wytrwałym silnym być
oto co przyświeca mi to
jest cel którego chcę
Boże tylko daj mi sił.
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2. Jest dziesięć praw i dobrze wiem
że według nich pójdę swą drogą.
Lilijki znak i krzyża cień
one w mym życiu mi pomogą.
Ref. Być wytrwałym silnym być...

OGIEŃ
Ref.: Zwyczaj to stary jak świat
Ogień, ogień, ogień.
Rozpalmy blisko nas
Ogień, ogień, ogień.
Dla spóźnionego wędrowca,
Dla wszystkich spóźnionych w noc
Rozpalmy tu, rozpalmy tu
Ogień, ogień, ogień.
1. Pierwsza gwiazdka już wzeszła,
Czas, by ogień rozpalić.
Lipy, sosny i buki
Chylą gałęzie ku nam.
Ref.: Zwyczaj...
2. Najpiękniejsze ognisko
Z trzaskiem sypią się skry.
Wokół samych przyjaciół masz,
Więc śpiewaj z nami i Ty.
Ref.: Zwyczaj...
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OGNISKA JUŻ DOGASA BLASK
muz.: stara szkocka pieśń
sł.: J. Litwiniuk
1. Ogniska już dogasa blask,
braterski splećmy krąg,
w wieczornej ciszy w świetle gwiazd,
ostatni uścisk rąk.
Ref.: Kto raz przyjaźni poznał moc,
nie będzie trwonił słów,
przy innym ogniu w inną noc,
do zobaczenia znów.
2. Nie zgaśnie tej przyjaźni żar,
co połączyła nas,
nie pozwolimy by ją starł,
nieubłagany czas.
Ref.: Kto raz przyjaźni poznał moc...
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PIOSENKA DLA JUNIORA I JEGO GITARY
sł. Edward Stachura
muz. Krzysztof Myszkowski
Gdy pokłócisz się z dziewczyną
(Nie życzę ci, lecz różnie jest),
Nie chciej zaraz marnie ginąć;
Zaufaj mi, przekonasz się:
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Ref.: Skocz w pudło gitary,
I tam rozłóż się obozem.
Skocz w pudło gitary,
Ratunkowym ona kołem.
Przeczekaj nachalną nawałnicę,
Wyjdź potem ze słońcem na ulice!
Wyjdź potem ze słońcem na ulice!
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Gdy ci będzie jakoś nie tak
(Nie życzę ci, lecz rożnie jest),
Gdy ta słynna smuga cienia
Przypęta się, przerazi cię:
Ref.: Skocz w pudło gitary...
Aż cię znowu noc dopadnie
(Nie życzę ci, lecz różnie jest),
Ciemny Bóg się tobą zajmie,
Lecz wtedy ty wywijasz się:
Ref.: Skocz w pudło gitary...
I pomóż słońcu!
I pomóż słońcu!
Pomóż słońcu lśnić!
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TAK JAK PTAKI
1. Straszny ból głośny krzyk
Znowu życie utracono
Zginął tak jak wielu z nich
Za swą wolność utraconą
Miał na piersi szary krzyż
I zaledwie dziesięć lat
Był harcerzem tak jak my
I tak samo kochał świat
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Ref.: Dziś szybuje pośród chmur
Tak jak ptaki na wolności
Poszukuje w świecie tym
Ciepła dobra i miłości
2. Tam na wzgórzu leży on
Nad nim krzyż brzozowy stoi
Jego dusza uleciała
Ziemia ciała rany goi
Bo poświęcił młode życie
Walcząc w Szarych Szeregach
Wielu takich jest harcerzy
Szybujących u wrót nieba
Ref.: Dziś szybuje pośród chmur...
3. Nie minęło parę lat
Nad grobami matki płaczą
Po policzkach łzy im płyną
Już ich więcej nie zobaczą
Nie zobaczą swoich dzieci
Lecz pamiętać o nich będą
O swych młodych bohaterach
Owianych smutną legendą
Ref.: Dziś szybuje pośród chmur...

TESTAMENT
sł.: Arkadiusz Belica muz.: Arkadiusz Belica
1. Idę samotny wśród gór, zagubiony w świecie,
wiatr tylko ścieżki me zna.
Słońce niebawem za horyzont zajdzie,
Światem zawładnie mgła.
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Gdy wśród ciemności blask ogniska ujrzę
Będzie to dobry znak
Nowych ludzi poznam, od nich się nauczę
Gawęd starych tak, jak świat.
Ref.: Niech każdy z was się dowie
Co traci nie będąc tu
Wiatr szumem ci opowie
Co dzieło się tu przed lat stu
Strumień orzeźwi ci stopy,
i on kiedyś wodę dał
Spragnionym w górach wędrowcom,
Co szli kiedyś tak jak ja
2. Góra za górą chowa swe oblicze
I tak przez cały świat
Żadna mi nie ujdzie, wszystkie je zaliczę
Chociaż to drogi szmat
Wciąż lat przybywa i świat się starzeje
Cóż, naturalna to rzecz
Ktoś, kto przeglądać będzie stare szpargały
Może odczytać ten tekst
Ref.: Niech każdy z was się dowie...
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WIEŻA SPADOCHRONOWA
sł. Wojciech Dutkiewicz
muz. Piotr Reimann
1. W parku na ławce w zwyczajny dzień
Środa czy piątek nieważne to
Ważne że siedział tam pewien gość
Starszy pan który powiedział wprost:
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Ref.: Czy wy na zbiórkę idziecie chłopaki?
Szkoda, że młody nie jestem już,
Bo moje zbiórki tak wyglądały:
Granat, pistolet, na twarzy kurz.
2. Wam to zabawne się dzisiaj wydaje
Lecz nas prawdziwa ścinała śmierć
Jakże zazdroszczę Wam tej zabawy
I odszedł laskę dzierżąc jak miecz.
Ref.: Czy wy na zbiórkę idziecie chłopaki?
3. Wspomnienia tamtych dzielnych harcerzy
Ciągle są żywe, każdy je zna
Nie ma harcerza co nie zna Wieży
To symbol, który w pamięci trwa.
Ref.: Czy wy na zbiórkę idziecie chłopaki?
4. Nie wiem czy ktoś z Was zdolny dziś byłby
Na poświęcenie jak ludzie Ci
Więc niech choć będzie dobrym człowiekiem
Na świecie, który jest taki zły.
Ref.: Czy wy na zbiórkę idziecie chłopaki?
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WIECZORNE ŚPIEWOGRANIE
1. Kiedy cisza świat zaległa
Bóg rozpostarł tren ciemności
I gdy gwiazdy w noc wybiegły
szukać ciepła swej światłości
Ref. Śpiewam do was i do nieba,
Że przyjaźni mi potrzeba
Płomiennego ogniobrania
Rąk przyjaciół i kochania i kochania
2. Kiedy wieczór nas połączy
Z rąk do serca mkną iskierki
I gdy oczy są wpatrzone
W płomień szczęścia i podzięki
Ref. Śpiewam do Was i do nieba...
3. Kiedy przyjaźń w nas rozkwita
Czas zatrzymał się zbawiony
I gdy rozstać się nie chcemy
Świat jest w duszach uniesiony
Ref. Śpiewam do Was i do nieba...

G
D
e
C

WSPOMNIENIE BUMERANGA
1. Przyjdzie rozstań czas
I nie będzie nas
Na polanie tylko pozostanie
Po ognisku ślad

CDe
CDe
CDGe
CDe

2. Zdartych głosów chór
Źle złapany dur
Warty w nocy jej niebieskie oczy
Nie powrócą już
3. Zarośnięty szlak
Zapomniany rajd
Schronisk pustych i harcerskiej chusty
Kiedyś będzie brak
4. Staniesz z nami w krąg
Dotchniesz innych rąk
Będziesz śpiewał, marzył i rozlewał
cały serca żar
5. Czyjś zbłąkany głos
Do strumienia wpadł
Nad górami białymi chmurami
Cicho śpiewa wiatr
6. Gdzieś za rok za dwa
Przyjdzie rozstań czas
Złotych włosów, orzechowych oczu
Już nie będzie brak
7. Gdzie ogniska blask
Stanie obóz nasz,
Na polanie bratni krąg powstanie
Jak za dawnych lat.

