
1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



2 
 

Spis treści 
OBRZĘDOWE ..................................................... 7 

Hymn  ZHP ........................................................ 8 

Modlitwa Harcerska ........................................... 9 

Płonie Ognisko ................................................ 10 

Ogień .............................................................. 11 

Świetlany krzyż ............................................... 12 

Hymn Szarych Szeregów .................................. 13 

Dym z jałowca ................................................. 14 

Makatka .......................................................... 15 

Szara Lilijka .................................................... 16 

Zielony Płomień ............................................... 17 

Ballada Rajdowa............................................... 18 

Tak jak ptaki ................................................... 19 

Drużyna ........................................................... 20 

Ideały .................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

HARCERSKIE .................................................. 21 

Dobranoc ......................................................... 22 

Jestem harcerzem ........................................... 23 

Harcerska brać ................................................ 24 

Bieszczady....................................................... 25 

Krajka ............................................................. 26 

Bieszczadzki Trakt .......................................... 27 



3 
 

Zielony Mundur ............................................... 28 

Hej przyjaciele! ................................................ 29 

Pieśń pożegnalna ............................................. 30 

Wieczorne Śpiewogranie .................................. 31 

Zawsze mało .................................................... 32 

Moi przyjaciele ................................................ 33 

Pieśń Odchodzących ........................................ 34 

Porcięta ........................................................... 35 

Bieszczadzkie wspomnienia ............................. 36 

Wspomnienia ................................................... 37 

Przemijanie ..................................................... 38 

Połoniny niebieskie ......................................... 39 

Wędrowiec ....................................................... 40 

Jaki był ten dzień ............................................ 41 

Lunatyczne wyznania ...................................... 42 

Mazurski rejs ................................................... 43 

Bez słów .......................................................... 44 

Sielanka o domu .............................................. 45 

Opadły mgły .................................................... 47 

Chrystus Bieszczadzki ..................................... 48 

Piosenka o strychu .......................................... 49 

Piosenka naszych druhen ................................ 50 

Majka .............................................................. 51 



4 
 

Przebudzenie ................................................... 52 

Anioły ............................................................. 53 

Teksański ........................................................ 54 

Ballada o krzyżowcu ........................................ 55 

Wspomnienia bumeranga ................................. 57 

Lato z ptakami ................................................ 58 

Gim’98 ............................................................ 59 

Jestem wędrowcem ......................................... 60 

Testament Bielica ............................................ 61 

Najemnicy ....................................................... 62 

Wezmę wtedy gitarę ......................................... 63 

Jaka jesteś ...................................................... 64 

Biała sukienka ................................................. 65 

Niepokonani .................................................... 66 

Cywilizacja ...................................................... 67 

Odciski ............................................................ 68 

SZANTY ........................................................... 69 

Mazury ............................................................ 70 

Pożegnalny ton ................................................ 71 

Marco Polo ...................................................... 72 

Hiszpańskie dziewczyny .................................. 73 

Timeraine ........................................................ 74 

Staruszek jacht................................................ 75 



5 
 

Gdzie ta keja? ................................................. 76 

Jasnowłosa ...................................................... 77 

Przechyły ........................................................ 78 

Burza ............................................................... 79 

INNE ................................................................ 80 

Lody ................................................................ 81 

Bolero ............................................................. 82 

Najeli ............................................................... 83 

Kocham w tobie coś ......................................... 84 

Zmierzch ......................................................... 85 

Parę chwil........................................................ 86 

Powroty ........................................................... 87 

Pierwsza miłość ............................................... 88 

Pozytywne myślenie ........................................ 89 

Reagge ............................................................ 90 

Piosenka wariata ............................................. 91 

ZUCHOWE ....................................................... 92 

To zuchy ......................................................... 93 

Plastelina ........................................................ 94 

Western ........................................................... 95 

Akademia Pana Kleksa ..................................... 96 

Plastikowa biedronka ....................................... 97 

Wyobraźnia ...................................................... 98 



6 
 

Raczek ............................................................ 99 

Pirat .............................................................. 101 

Hej! Ho! Żagle staw ........................................ 102 

Hej Leonardo! ................................................ 103 

Dżungla ......................................................... 104 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

OBRZĘDOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Hymn  

ZHP 
 

Wszystko co nasze Polsce oddamy 

W niej tylko życie, więc idziem 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 
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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 w życia dniach 

 Wiernymi zawsze być 

O daj nam zdrowi dusz i ciał 

Swym światłem zagłusz noc 

I daj nam hart tatrzańskich skał 

I twórczą wzbudź w nas moc 

  Wszak Ciebie… 

Na szczytach górskich czy wśród łąk 

W dolinach bystrych rzek 

Szukamy śladów Twoich rąk 

By życie z Tobą wieść 

  Wszak Ciebie… 

Przed nami jest otwarty świat 

A na nim wiele dróg 

Choć wiele ścieżek kusi nas 

Lecz dla nas tylko Bóg 



10 
 

Płonie Ognisko 

Płonie ognisko i szumią knieje  

Drużynowy jest wśród nas  

Opowiada starodawne dzieje 

Bohaterski wskrzesza czas 

O rycerstwie spod kresowych stanic  

O obrońcach naszych polskich granic  

A ponad nami wiatr szumny wieje  

I dębowy huczy las  

Już do odwrotu głos trąbki wzywa 

Alarmując ze wszech stron 

Staje 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 

Zgasło ognisko i szumią drzewa 

Spojrzyj weń ostatni raz 

Niech ci w duszy radośnie śpiewa 

Że na zawsze łączą nas 

Wspólne troski i radości życia 

Serc harcerskich zjednoczone bicia 

I ta przyjaźń najszczersza prawdziwa 

Co na zawsze łączy nas 
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Ogień 
 

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.      

Pierwsza gwiazdka już wzeszła,  

Czas by ogień rozpalić.  

Lipy, sosny i buki  

Chylą gałęzie ku nam. 
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Świetlany krzyż 

Idziemy w jasną, z błękitu utkaną dal 
Drogą wśród, pól bezkresnych  
Wśród morza szumiących fal  
 
Cicho, szeroko jak okiem spojrzenia śle 
Jakieś się snują marzenia 
W wieczornej spowite mgle 

 
Idziemy naprzód i ciągle pniemy się wzwyż 
By zdobyć szczyt ideałów: 
Świetlany harcerski krzyż 
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Hymn Szarych Szeregów 

I iść będziemy w Polskę Szarymi Szeregami                       

I będzie Bóg nad nami, i będzie Naród z nami. 

I będziem szli jak hymny skroś wsi, skroś miast, 

polami,  

I będziem równać w prawo Szarymi Szeregami                    

Gdy rzucą nam wezwanie z zachodu i ze wschodu, 

ruszymy do pochodu, Zawisza miecz nam poda. 

Zatętni ziemia twardo gąsienic kopytami 

i iść będziemy w ogień Szarymi Szeregami. 

Rozniosą się fanfary echami wysokimi, 

hen, po piastowskiej ziemi szumami husarskimi. 

Za nami pójdzie Naród z Orłem, ze sztandarami, 

powiedziem go szpalerem Szarymi Szeregami. 

I będziem gmach budować rycerskim, zwykłym bojem, 

otworzym wszerz podwoje dla trudu, dla pokoju. 

I będzie Polska młoda - my będziem Polakami, 

i stanie straż przed gmachem - Szarymi Szeregami. 

I iść będziemy z Polską Szarymi Szeregami, 

i będzie Bóg nad nami - i będzie Naród z nami... 

I będziem trwać - kamienie - wzdłuż dróg 

drogowskazami, 

I wieść będziemy młodych Szarymi Szeregami. 
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Dym z jałowca 

Dym z jałowca łzy wyciska  

Noc się coraz wyżej wznosi  

Strumień drobną falą tryska  

Czyjś głos w letniej ciszy prosi  

 

   Żeby była taka noc  

   Kiedy myśli mkną do boga  

   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  

 

Ogrzej dłonie przy ognisku  

Płomień twarz ci zarumieni  

Usiądziemy przy nim blisko  

Jedną myślą połączeni  

 

Tuż przed szczytem się zatrzymaj  

Spójrz jak gwiazdy w dół spadają  

Spójrz jak drży kosodrzewina  

Szczyty z tobą wraz wołają 
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Makatka 

Na ścianie masz kolekcję swoich barwnych wspomnień           

Suszony kwiat, naszyjnik, wiersz i liść 

Już tyle lat przypinasz szpilką na tej słomie 

To wszystko, co cenniejsze jest nisz skarb 

Pośrodku sam generał Robert Baden Powell 

Rzeźbiony w drewnie lilijki smukły kształt 

Jest krzyża znak i biały orzeł jest koronie 

A zaraz pod nim harcerskich 10 praw 

Ramię pręż słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie          

Podaj swą pomocą 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   

I leć w przestworza leć 

I nieś ze sobą wieść 

Że być harcerzem chcesz 

A gdy spyta cię ktoś skąd ten krzyż na twojej piersi 

Z dumą odpowiedz mu: "Taki mają najdzielniejsi" 

I choć mało mam lat w swym harcerskim mundurze 

Bogu, ludziom i Ojczyźnie na ich wieczną chwałę służę
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Szara Lilijka 

Gdy zakochasz się w szarej lilijce  

I w świetlanym harcerskim krzyżu,  

Kiedy olśni Cię blask ogniska,  

Radę jedną Ci dam:  

Załóż mundur i przypnij lilijkę,  

Czapkę na bakier włóż, 

W szeregu stań wśród harcerzy, 

I razem z nami w świat rusz.  

Razem z nami będziesz wędrował,  

Po Łysicy i Świętym Krzyżu,  

Poznasz urok Gór Świętokrzyskich,  

Które powiedzą Ci tak:  

  Załóż mundur… 

Gdy po latach będziesz wspominał,  

Stare dzieje z harcerskiej drużyny,  

Swemu dziecku, co dorastać zaczyna,  

Radę jedną mu dasz. 
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Zielony Płomień 

W dąbrowy gęstym listowiu błyska zielona skra 

Trzepocze z wiatrem jak płomień mundur harcerski 

nasz. 

Czapka troszeczkę na bakier, dusza rogata w niej,  

Wiatr polny w uszach i ptaki w pachnących włosach 

drzew. 

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 
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Ballada Rajdowa 

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 

Może tu w Nowej Słupi, Daleszycach, Bielicach 

Brzozowymi krzyżami znaczonych 

Swą dziewczynę pożegnał, nic nie wiedząc kilka 

Dni życia mu przeznaczonych 

Naszej ziemi śpiewamy  

ziemi pokłon składamy  

Taki prosty serdeczny harcerski  

Niechaj echo poniesie  

te balladą rajdową 

W nowe jutro i w przyszłość nową 

Na pomniku wyryto, że szesnaście miał wiosen 

Ze był śmiały odważny radosny 

Kiedy padł płakała cała puszcza jodłowa 

Nie doczekał czekanej tak wiosny 

 

Ale choć on nie doczekał to nie umarł tak sobie 

Przetarł szlak którym dzisiaj wędrujesz 

Kiedy tak przy ognisku śpiewasz sobie balladę 

Tak jak on w sercu ojczyznę czujesz 
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Tak jak ptaki 

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.  

Dziś szybuje pośród chmur  
Tak jak ptaki na wolności  
poszukuje w świecie tym  
ciepła, dobra i miłości  

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. 

Nie minęło parę lat  
nad grobami matki płaczą  
po policzkach łzy im płynął  
już ich więcej nie zobaczą.  
Nie zobaczą swoich dzieci  
lecz pamiętać o nich będą  
o swych młodych bohaterach  
owianych smutną legendą. 
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Drużyna 

Patrz, dzień się kończy 
Cicho gaśnie już 
Niebem księżyc się toczy 
Sypiąc grad złotych łez 

 Niech cisza gra w letnią noc 
 Niech ogień pali się wciąż 
 Słuchajmy jak śpiewa las 
 Bo jutro nie będzie nas już tu 

Wieczorem drużyna się zbiera 
Ogniskiem żegnając dzień 
Płomień ciemności rozwiera 
Kojąc ból naszych serc 

 Niech cisza...  

Wielkiej nam siły potrzeba 
By zmienić życie swe 
Jeden cel nam przyświeca 
Być lepszym niż się jest 
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HARCERSKIE 
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Dobranoc  

Słońce zaszło już za lasem  

i nastała ciemna noc,  

a ja tutaj przy ognisku  

śpiewam tobie dobranoc, 

  Dobranoc, dobranoc  

  jaka piękna jest ta noc,  

  takiej nocy życzę  

  tobie przyjacielu dobranoc.  

Życie to nie jest jeszcze życiorys,  

życie się mieści w brudnopisie,  

korzystajmy z wszystkiego powoli  

by starczyło na całe życie. 

  Dobranoc... 

Wszak wielkiej siły nam potrzeba,  

aby zmienić życie swe, 

jeden cel nam dziś przyświeca,  

by być lepszym niż się jest. 

Dobranoc, dobranoc 

jaka piękna jest ta noc, 

takiej nocy życzę tobie  

przyjacielu na całe życie… 
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Jestem harcerzem 

Jestem harcerzem i mocno wierzę                 

we wszystkie szczytne ideały. 

One są dla mnie niczym wyzwanie, 

któremu stawiam codziennie czoła. 

 Być wytrwałym silnym być   

 oto co przyświeca mi 

 To jest cel którego chcę 

 Boże tylko daj mi sił. 

Jest dziesięć praw i dobrze wiem,  

że według nich pójdę swoją stronę 

Lilijki znak i krzyża cień  

one w mym życiu mi pomogą. 

Wszak przyrzekałem bo tego chciałem 

Żyć sprawiedliwie i odważnie 

Ogniska blask, przyjaciół krąg 

Bijące serca i uściski rąk. 
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Harcerska brać 

Czy w Mazury czy w Bieszczady  

Połoniny ognia blask  

Inny sobie nie da rady  

My śpiewamy sobie tak  

To ta harcerska brać 

Uśmiechnięta w niepogodę 

To ta harcerska brać 

Zawsze jasne dusze młode 

Nas na przód wiedzie szlak 

Niczym dla nas są przeszkody 

Bo my lubimy tak 

Wszak jesteśmy jeszcze młodzi. 

W taniec ognia zapatrzeni 

Na polanie leśnej w noc 

A na twarzach blask płomieni 

Echo cicho niesie głos.   
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Bieszczady 

Tu w dolinach wstaje mgłą wilgotny dzień  

Szczyty ogniem płoną, stoki kryje cień  

Mokre rosą trawy wypatrują dnia  

Ciepłe, które pierwszy promień słońca da.  

  Cicho potok gada, gwarzy pośród skał  

  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  

  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  
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Krajka 

Chorałem dzwonków dzień rozkwita,         

Jeszcze od rosy rzęsy mokre,                  

we mgle turkoce ciężka bryka                  

Słońce wyrusza na włóczęgę                    

  Drogą pylistą, drogą polną                    

  Jak kolorowa panny krajka                     

  Lato się toczy ku stodołom                    

  Będzie tańczyć walca                        

  A ja mam swą gitarę                           

  Spodnie wytarte i buty stare                  

  Wiatry niosą mnie...          

Srebrzyste skrzypce stroją świerszcze         

Żuraw się wsparł o cembrowinę                 

Wiele nanosi wody jeszcze,                    

Wielu się ludzi jej napije                   
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Bieszczadzki Trakt 

Kiedy nadejdzie czas, bawi nas ognia blask 

Na polanie gdzie króluje zły 

Gwiezdny pył w ogniu tym 

Łzy wyciśnie nam dym 

Tańczą iskry z gwiazdami a my... 

  Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas  

  Śpiewajmy ilu jest tu nas 

  Choć lata młode szybko płyną wiemy, że 

  Nie starzejemy się.  

W lesie gdzie licho śpi, przygoda ma swe drzwi 

Chodźmy tam gdzie na ścianie lasu lśnią 

Oczy sów, wilcze kły, rykiem powietrze drży 

Tylko gwiazdy przyjazne nam są 

Dorzuć do ognia drew, w górę niech płonie śpiew 

Wiatr poniesie go w wilgotny świat 

Każdy z nas o tym wie, że znowu spotkamy się 

A połączy nas bieszczadzki trakt 
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Zielony Mundur 

Dawno minął czas dziecięcych zabaw            

Z krótkich spodni już, wyrósł każdy z nas 

Chciał byś jeszcze komuś zrobić jakiś kawał 

lecz ktoś Ci odpowie ”ile ty masz lat” 

Znów pewnie wysłuchasz zbyt długie kazanie 

O książkach, nauce, pomyśleć aż strach 

O piciu paleniu i złym zachowaniu 

Pomyślisz posłuchasz i powiesz tak : 

  Ach jak chciałbym znów 

  Zielony mundur mieć 

  I plecak swój… 

Byłeś jeszcze zuchem gdy dostałeś mundur 

Trochę później plecak minął czasu szmat 

Patrzysz w kacie szafy -cóż to ? - ale heca 

To twój stary mundur z przed dziecięcych lat 

Gdy szedłeś przed siebie ze swoim plecakiem 

Twa drogę wyznaczał kolorowy szlak 

Z przygoda , piosenka i czapka na bakier 

Odkrywałeś ciągle jakiś nowy świat 
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Hej przyjaciele! 

Tam dokąd chciałem już nie dojdę szkoda zdzierać nóg  

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 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.  

Tam, dokąd chciałem, już nie dojdę szkoda zdzieraćnóg  

Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres  

Wy pójdziecie inną drogą, zostawicie mnie  

Odejdziecie, sam zostanę na rozstaju dróg. 
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Pieśń pożegnalna 

Ogniska już dogasa blask,  

braterski splećmy krąg.  

W wieczornej ciszy, w świetle gwiazd,  
ostatni uścisk rąk.  

Kto raz przyjaźni poznał moc,  

nie będzie trwonił 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.  

Przed nami jasnych godzin moc,  

i moc młodzieńczych snów.  

Przy innym ogniu, w inną noc,  

do zobaczenia znów.  
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Wieczorne Śpiewogranie 

Kiedy cisza świat zaległa        

Bóg rozpostarł tren ciemności   

i gdy gwiazdy w noc wybiegły    
szukać ciepła swej światłości.   

  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 serca i podzięki. 

Kiedy przyjaźń z rąk rozkwita 

czas zatrzymał się zwabiony 

i gdy rozstać się nie chcemy 

świat jest w duszach uniesiony. 
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Zawsze mało 

Chociaż wszyscy nam mówią "Już się zmienił 

czas" 

Mimo tego to nie obchodzi nas, 

Przecież każdy ma po tych naście lat, 

Każdy na swój sposób widzi świat. 

  A tu w głowie ciągle szumi, 

  I jeszcze by się chciało 

  Robić to, co zakazane  

  Czego zawsze było mało. 

Gdy siedzimy przy ognisku, szybko mija czas 

Bowiem wszędzie jest wesoło tam, gdzie nie brak 

nas. 

Nam wystarczy dobra paczka i gitara -  

Przecie zawsze się dobierze fajna wiara. 
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Moi przyjaciele 

Kiedy was nie ma to jakby nagle 

W moim życiu zabrakło muzyki. 

Kiedy was nie ma to czas mnie straszy,  

Że przeminę, że będę chwilą. 

Kiedy was nie ma to jakby niebo 

Miało się rozstać na zawsze ze słońcem. 

Kiedy was nie ma dość mam wszystkiego 

I pragnę stąd naprawdę odejść. 

  Moi przyjaciele, moi przyjaciele 

  moi przyjaciele 

  Bądźcie zawsze ze mną. 

  Moi przyjaciele, moi przyjaciele 

  Z wami wiem, że wszystko mogę, 

  Wystarczy tylko chcieć. 

Jak mam zaśpiewać, jak mam dziękować, 

Jak wytłumaczyć, że bez was mnie nie ma?. 

Przytulę do was moją miłość 

I wdzięczność moją w modlitwę zamienię. 

Milion Aniołków narysuje  

I po kolei postrącam z drzewa, 

Dom na górze wybuduję 

I zagram dla was kiedy trzeba. 
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Pieśń Odchodzących 
Wśród tylu naszych szalonych marzeń  

Wśród myśli nie poukładanych  

Wchodzimy w życie niepewnie jak dzieci  

Jak małe wątłe bańki mydlane  

Kolejne lata odciśnięte na stopach  

O przeszłych dniach nie dają zapomnieć  

Jak zawsze rano dzień się budzi  

Rośniemy tak dla innych ludzi  

  Pod naszym niebem, na naszej ziemi  

W tym domu, który zbudujemy sami 

Nigdy nie braknie nam siebie 

Nigdy nie braknie nam siebie 

Choć niebo czasem chowa swe gwiazdy 

A droga wciąż się wije bez celu 

Choć czasem sił nam zabraknie by szukać 

A ziemia pachnie zmęczoną ziemią 

Wtedy ta jedna zostaje nadzieja 

Że jeszcze kiedyś lepiej nam będzie 

I z czterolistną koniczyną 

Zdążymy złapać nasze szczęście 

 

 



35 
 

Porcięta 

Gdy się miało tych lat  

mniej niż naście 

Mały beret na głowie i finkę 

Zdobywało się różne sprawności 

Zuch zdobywał nie jedną  

dziewczynkę 

 Nosił człowiek króciutkie porcięta 

 Kochał rajdy, obozy, zabawy 

 Za warkocze pociągał dziewczęta 

 I miał mnóstwo pomysłów ciekawych 

Potem byłeś już starszym harcerzem 

Na ramionach i gwiazdki i belki 

I umiałeś swój świat kochać szczerze 

I przestałeś się bać rzeczy wielkich 

Mówią człowiek się zmienia  

z dani na dzień 

I z dnia na dzień wyrasta mu brzuszek 

A ten krzyż, co leży w szufladzie  

Wciąż do nowych prowadzi Cię wzruszeń   
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Bieszczadzkie 

wspomnienia 

Tam w Bieszczadach, nad Wetliną    

Te obozy to nie sny                         

Tyle rajdów już przeżyłeś 

Zapomniałeś, a przecież ty 

  Tyle kilometrów masz za sobą           

  Tyle ognisk, biwaków i tras 

  Tyle lat wędrówki wspólną drogą 

  Więc dlaczego chcesz zostawić nas 

Życie płynie, czas ucieka 

Obowiązków masz już dość 

Lecz na ciebie ciągle czeka 

Tych bieszczadzkich lasów woń 

Wspominając tamte lata 

I te wszystkie wspólne dni 

Rogatywka, mundur, mapa 

Niech przypomną one Ci 
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Wspomnienia 

Wspomnienia to do siebie mają  

Że chcesz czy nie chcesz wracają  

I bywa, że ktoś starszy się wzruszy, wzruszy  

Gdy wieje wiatr  

Mówicie romantyzm głupota 

A może to po prostu tęsknota 

Za chwilą co dawno już przeszła, przeszła  

Gdy wieje wiatr  

  Pieczony ziemniak, iskra z ogniska  

  I jakiś harcerz, co siedział blisko  

  Pieczony ziemniak, mundurów krąg  

  Wieczorny ciepły wiatr i ciepło naszych rąk 

Tu proszę już łezka za łezką  

Aż robi się tak jakoś niebiesko 

Przejrzyście i szaro o zmroku 

Gdy wieje wiatr  
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Przemijanie 

Dzień kolejny minął,        

Dzień co nic nie przyniósł.   

Jeszcze się nie skończył,   

A nowy już wyrósł.             

  Tyle dni minęło, tyle marzeń,  

  Tylu ludzi przeszło, tyle zdarzeń,  

  Tyle marzeń sennych się nie spełniło,             

  Tyle dobrych gwiazd ubyło.                            

Tyle słów powiedział, 

Słów co nic nie znaczą. 

Może kogoś uraził, 

Czyjeś oczy płaczą. 

Znowu czasu mijanie, 

Znowu minął dzień. 

Komu przyniósł radość, 

Komu smutek wiem. 
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Połoniny niebieskie 

Gdy nie zostanie po mnie nic   

Oprócz pożółkłych fotografii,  

Błękitny mnie przywita świt  

W miejscu co nie ma go na mapie. 

I kiedy sypną na mnie piach, 

Gdy mnie okryją cztery deski, 

To pójdę tam, gdzie wiedzie szlak- 

Na połoniny, na niebieskie. 

Powiezie mnie błękitny wóz, 

Ciągnięty przez błękitne konie, 

Przez świat błękitny będzie wiózł, 

Aż zaniedbawszy w dali błonie. 

Od zmartwień wolny i od trosk, 

Pójdę wygrzewać się na trawie, 

A czasem, gdy mi przyjdzie chęć, 

Z góry na ziemię się pogapię. 

Popatrzę, jak wśród smukłych malw 

Wiatr w przedwieczornej ciszy kona, 

Trochę mi tylko będzie żal, 

Że trawa u was tak zielona. 
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Wędrowiec 

Nie oglądaj się za siebie, kiedy wstaje brzask   

Ruszaj dalej w świat, nie zatrzymuj się             

Sam wybierasz swoją drogę z wiatrem czy pod 

wiatr    

Znasz tu każdy szlak, przestrzeń woła cię.      

   Przecież wiesz, że dla ciebie każdy nowy dzień   

   Przecież wiesz, że dla ciebie lasu chłodny 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 
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Jaki był ten dzień 

Późno już otwiera się noc 

Sen podchodzi pod drzwi, na palcach jak kot 

Nadchodzi czas ucieczki na out 

By kolejny mój dzień wspomnieniem się stał 

  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 na nadzieją, na dobre i złe. 

Łagodny mrok otula mi twarz 

Jakby przeczuł, że chce być z Tobą choć raz 

Ja nie skarżę się, że mam to co mam 

Że straciłam coś znów 

I jestem tu sama 
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Lunatyczne wyznania 

Idę, drogę mi oświetlają gwiazdy  

A ludzie w domach śpią    

A ludzie w domach mrą    

  A ja nie wiem, nie wiem po co   

  Lubię chodzić ciemną nocą   

  Ciemną nocą chodzić w ciemny las  

Zobacz, jak ludzie lubią dzień 

Jak boją się ciemności 

Jak uciekają z mroku 

Zobacz, jak cudna toń jeziora 

Jak księżyc złoty lśni 

Jak złoty dukat lśni 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Mazurski rejs 

Gdzieś w szuwarach zbłądził wiatr e, ciszę niesie 

noc  

Nad plażami goni nas gdzieś zbłąkany głos. 

Nad brzegami ognisk blask w wodzie nocą lśni.  

Tak zaczyna się ten czas wakacyjnych dni.  

  Nie zabieraj z sobą nic, nawet słów. 

  Na cóż bagaż ten. 

  Ruszaj z nami skoro świt! 

  Ruszaj tam - na mazurski rejs! 

  Jak powracających fal cieniem 

  Ty - będziesz wracał wciąż, 

  Wracał, żeby jeszcze raz   

  Wrócić z nią.   

Babie lato niesie wiatr, zamyślony las, 

Pajęczyną ciepłych dni oplótł sierpień nas. 

Miną dni, miesiące dwa zlecą jak we śnie. 

Popiół z ognisk rozwiał wiatr, opustoszał brzeg. 

Pozostanie wspomnień garść i smak twoich łez. 

Znów za rok popływać chcę na mazurski rejs. 

Szlakiem pustym dzikich plaż płynie moja łódź. 

Tutaj każda letnia noc ma smak twoich ust. 
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Bez słów 

Chodzą ulicami ludzie                        

Maj przechodzą, lipiec, grudzień        

Zagubieni wśród ulic bram                  

Przemarznięte grzeją dłonie 

Dokądś pędzą, za czymś gonią 

I budują wciąż domki z kart 

        A tam w mech odziany kamień              

        Tam zaduma w wiatru graniu 

        Tam powietrze ma inny smak                

        Porzuć kroków rytm na bruku 

        Spróbuj - znajdziesz jeśli szukać 

        Zechcesz nowy świat, własny świat 

Płyną ludzie miastem szarzy 

Pozbawieni złudzeń, marzeń 

Omijają wciąż główny nurt 

Kryją się w swych norach krecich 

I śnić nawet o karecie 

Co lśni złotem nie potrafią już 

Żyją ludzie, asfalt depczą 

Nikt nie krzyknie - każdy szepce 

Drzwi zamknięte, zaklepany krąg 

Tylko czasem kropla z oczu 

Po policzku w dół się stoczy 

I to dziwne drżenie rąk 



45 
 

Sielanka o domu 

A jeśli dom będę miał    

To będzie bukowy koniecznie   

Pachnący i słoneczny    

Wieczorem usiądę, wiatr gra   

A zegar na ścianie gwarzy    

Dobrze się idzie panie zegarze   

Tik - tak, tik - tak, tik - tak    

Świeca skwierczy i mruga przewrotnie   

Więc puszczam oko do niej    

Dobry humor dziś pani ma    

  Szukam, szukania mi trzeba  

  Domu z gitarą i piórem   

  A góry nade mną jak niebo  

  A niebo nade mną jak góry.  

Gdy głosy usłyszę u drzwi   

Czyjekolwiek, wejdźcie poproszę  

Jestem zbieraczem głosów   

A dom mój bardzo lubi gdy   

Śmiech mu ściany rozjaśnia  

I gędźby lubi pieśni   

Wpadnijcie na parę chwil   

Kiedy las was zawiedzie w te strony  

To dom mój otworem stoi   

Dla takich jak wy   
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Zaproszę dzień i noc    

Zaproszę cztery wiatry    

Dla wszystkich drzwi otwarte   

Ktoś poda pierwszy ton    

Zagramy na góry koncert                        

Buków parą pachnących    

Nasiąkną ściany grą    

A zmożonym wędrownikom   

Odpocząć pozwolą muzyką   

Bo taki będzie mój dom     
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Opadły mgły 

Opadły mgły i miasto ze snu się budzi, 

Górą czmycha już noc, 

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, 

  Bo nowy dzień wstaje, 

  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! 
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Chrystus Bieszczadzki 

Siedzisz na swym pniaczku jak bieszczadzki 

gazda  

Błogosławisz ptakom wracającym do gniazda 

Tym, co przyszli do Ciebie bo z serca chcieli   

I tym co wśród pożogi odejść stąd musieli     

Wskaż nam Panie drogę po Bieszczadzkich  

szlakach   

Zagubionym - bądź echem w strumieniach  

i ptakach   

I światłem w ciemności, jak twój księżyc blady  

Gdzie umilkły cerkwie i zdziczały sady   

Zieleń skryła blizny - zostały wspomnienia      

W sercach  został smak tamtego cierpienia      

Znad tych samych ognisk inne pieśni płyną      

Gnane ciepłym wiatrem do wzgórz nad Soliną     

Tym, co zeszli ze szlaku by prawem zwyczaju   

Podziękować  Tobie za przedsionek raju      

Za ptasie koncerty o porannym brzasku      

I za lipcowe noce przy księżyca blasku      
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Piosenka o strychu 

Zagubiły się w mroku nasze ślady     

A przed nami daleko nam iść            

Gdzie zapomniane wiśniowe sady     

Gdzie daleko pachnący liść         

Oprzyj palce na kiju i idź                          

Przez życie jak przez most zwodzony            

Z niepewnością następnego kroku w mrok     

Krok w mrok to krok szalony                          

      Ale znajdziemy kiedyś strych                    

      I rozwiną się nasze myśli pajęczynowe     

      Strych z widokiem na aleje lip               

      I NIEBO AMARANTOWE                            

Już zatarte w pamięci nasze słowa 

Zapisane na witrynach cudzych bram 

Zapomniana noc czerwcowa 

Firmamenty wygasłych gwiazd 

W Twoich oczach tęsknota i żal 

Świateł gra na Twojej twarzy 

Strzęp pajęczyn w kącie płomyk drga 

Zamazane mgłą krajobrazy       
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Piosenka naszych druhen 

Usiadła gdzieś pod płotem, na poboczu          

W gęstwinie się schowała, pośród traw 

Ale echo od czasu do czasu                      

Niesie jej radosny śpiew                         

 

        Piosenka śpiewana na powitanie                   

        Piosenka śpiewana na pożegnanie 

        Piosenka najmilszą z wszystkich druhen jest      

 

Raz na rajdzie z wiatrem gna 

Potem znowu woła nas 

I ze świerszczem swych próbuje sił 

Aby duet powstał z nich 

 

Ale kiedy przyjdzie noc 

I piosenka pójdzie spać 

Wtedy w głowie będziesz słyszał głos 

Wyśpiewując refren wciąż 
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Majka 

Gdy jestem sam myślami biegnę  

Do mej najdroższej jak rzeka wiernej  

  O Majka, nie jestem Ciebie wart 

  Majka, zmieniłbym dla Ciebie cały świat... 

Choć dni mijają i czas ucieka 

Ty jesteś wierna, wierna jak rzeka 

Byłaś mą gwiazdą, byłaś mą wiosną 

Sennym marzeniem, myślą radosną 

Oddałbym wszystko bo jesteś inna  

Za jeden uśmiech jedno spojrzenie 
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Przebudzenie 

Słychać w pełnym słońcu jak pulsuje ziemia 

uspokoić swoje serce, niczego już nie zmieniać 

I uwierzyć w siebie porzucając sny 

To twój bunt przemija, a nie Ty 

  Nie wiesz, nie wiesz,  

  nie rozumiesz nic 

  Naprawdę nie wiesz,  

  nie wiesz, nie rozumiesz nic 

Widzieć parę bobrów przytulonych nad potokiem 

Nie zabijać ich więcej, cieszyć się widokiem 

Nie wyjadać im wnętrzności, nie wchodzić w ich 

skórę 

Stępić w sobie instynkt łowcy, wtopić 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 

Wyczuć taką chwile, w której kocha się życie 

I móc trwać w niej stale, na wieczność w 

zachwycie 

W pełnym słońcu, dumnie, na własnych nogach 

Może wtedy będzie można ujrzeć uśmiech Boga 
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Anioły 

Może wiatr Ci kiedyś powie      

Co naprawdę czeka Cię               

Może poda Ci odpowiedź 

Może trochę więcej wie 

Może ludzie go mijają 

Chociaż widział świta cel 

Przecież wiatrów jest tak mało 

Co powiodą... 

  Niech anioły zagrają,  

  a świat niech zaśpiewa     

  Niechaj ludzie obudzą się 

  Niech aniołom ufają,  

  zanim zaczną się gniewać 

  Niech pracują  

  jeśli skrzydła chcą mieć 

Może morza są szalone 

Rozbijając dobry rejs 

Może prawdę znają one 

Lub ich celem poznać jest 

Niech znikają po złej burzy 

Chociaż ciężki bywa los 

Spróbuj latem morzom służyć 

Jeśli poznać chcesz.... 
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Teksański 

Herbata stygnie, zapada zmrok                

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 słoma czai się                  

Nie znaczą nic                                           

Jeśli szukasz sensu, prawdy nich 

Zawiedziesz się 

A może zmienić zasady gry 

Chcesz usłyszeć słowa 

To sam jest sobie wymyśl 

Nabij diabła, chmurę śmierci weź 

Pomoże ci 

Wnet twe myśli w słowa zmienią się 

Wyśpiewasz je sam 
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Ballada o krzyżowcu 

Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia  

Dokąd pędzisz w stal odziany  

Pewnie tam, gdzie błyszczą w dali  

Jeruzalem białe ściany.  

  Na, na, na… 

Pewnie myślisz, że w świątyni  

Zniewolony Pan twój czeka  

Abyś przybył go ocalić,  

Abyś przybył doń z daleka.  

 Na, na, na… 

Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia  

Byłem dzisiaj w Jeruzalem,  

Przemierzałem puste sale  

Pana twego nie widziałem  

 Na, na, na… 

Pan opuścił Święte Miasto  

Przed minutą, przed godziną,  

W chłodnym gaju na pustyni  

Z Mahometem pije wino.  

 Na, na, na… 
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Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia  

Chcesz oblegać Jeruzalem  

Strzegą go wysokie wieże  

Strzegą go mahometanie  

 Na, na, na… 

Pan opuścił Święte Miasto  

Na nic poświęcenie twoje  

Po co niszczyć białe wieże  

Po co ludzi niepokoić  

 Na, na, na… 

Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia,  

Porzuć walkę niepotrzebną  

Porzuć miecz i włócznię swoją  

I jedź ze mną, i jedź ze mną  

 Na, na, na… 

Bo, gdy szlakiem ku północy  

Podążają hufce ludne  

Ja podnoszę dumnie głowę  

I odjeżdżam na południe. 
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Wspomnienia bumeranga 

Przyjdzie rozstań czas i nie będzie nas               

Na polanie tylko pozostanie po ognisku ślad.              

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 brak 

Czyjś zbłąkany głos do strumienia wpadł 

Nad górami, białymi chmurami cicho śpiewa wiatr 

Staniesz z nami w krąg dotkniesz silnych rąk 

W cieniu drzewa przyjaźń wyśpiewam aż po 

wieczny czas 

Gdzie za rok, za dwa przyjdzie spotkań czas 

Złotych włosów orzechowych oczu już nie będzie 

żal 

Obóz zwijać czas trąbka wzywa nas  

A nad nami księżyc wraz z gwiazdami wyznaczają 

szlak 

Gdzie ogniska blask stanie obóz nasz 

Na polanie bratni krąg powstanie jak za dawnych 

lat 
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Lato z ptakami 

Lato z ptakami odchodzi                  

Wiatr skręca liście w warkoczach    

Dywanem pokrywa szlaki                

Szkarłaty wiesza na zboczach        

Przyobleka myśli w kolory               

W liści złoto, buków purpurę          

Palę w ogniu letnie wspomnienia    

Idę wymachując kosturem             

     Idę w górach ciesząc się życiem      

     Oddać dłoniom halnego włosy         

     W szelest liści wsłuchać się pragnę     

     W odlatujących ptaków głosy        

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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Gim’98 

Las tajemnic tyle ma ile jest w nim drzew 

Tu powita Cię szum wiatru oraz ptasi śpiew 

Kiedy idziesz przez las sam czasem brak Ci tchu 

Dech zapiera zapach sosen i gęstego mchu 

  Dlatego teraz, zdradzę to co wiem 

  Żyć jest warto żyć to trwać więc carpe diem 

  Śpiewajmy razem ilu jest tu Nas 

  Warto jest korzystać z tego co nam daje las 

Każdy z nas harcerzem jest, a to żaden wstyd 

Chociaż kiedyś ktoś powiedział ZHP to mit 

My nie chcemy w nudzie żyć przez nią tracić czas 

Pakujemy swe plecaki na nas czeka las 
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Jestem wędrowcem 

Jestem wędrowcem zieleni przejrzystej      

Jestem harcerzem z krwi i kości czystej       

Zapatrzony w szare klucze żurawie             

Zasłuchany w polne kwiaty w trawie           

 La la la... 

Kim byłbym gdyby nie rozkosz bycia 

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  
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Testament Bielica 

Idę samotny wśród gór, zagubiony w świecie, 

wiatr tylko ścieżki me zna.  

Słońce niebawem za horyzont się wzniesie, 

Światem zawładnie mgła.  

Gdy wśród ciemności jakiś ognik ujrzę  

Będzie to dobry znak  

Nowych ludzi poznam, od nich się nauczę  

Gawęd starych, jak świat.  

Niech każdy z was się dowie 

Co traci nie będąc tu  

Świerk szumem ci opowie 

Co zaszło przed laty stu 

Strumień orzeźwi stopy, 

to on kiedyś wodę dał 

Spragnionym w górach wędrowcom, 

Co szli kiedyś tak jak ja  

Góra za górą, noc chowa swe oblicze  

Lecz to dokładnie już znam  

Nic mi nie ujdzie, wszystko zaliczę  

Choć to drogi szmat  

Wciąż lat przybywa, świat się też starzeje  

Cóż, naturalna to rzecz  

Ktoś, kto przeglądać będzie stare szpargały  

Może przeczytać ten tekst 
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Najemnicy 

W dżunglach Katangi i w bagnach Konga 

W stepach Jemenu, piaskach Sudanu 

Gdzie śmierć swe żniwa zbiera codziennie 

Walczą psy wojny, najemni żołnierze. 

 

  Czerwone łuny na niebie 

  Czarna dokoła noc i naprzód, wciąż naprzód 

  Najemni żołnierze i viva la qera 

  I viva la mort. 

 

Gdy huczą działa, świszczą pociski, 

Gdy serce wali, jak opętane 

Brudni od kurzu, od potu ciemnie 

Biegną w ataku, biegną w nieznane. 

 

Gdy przy ognisku, przy ogniu siedzą 

I stare dzieje, wspominać zaczną 

Uśmiech rozjaśni zmęczone twarze 

Gdy z bronią w ręku, wśród dżungli zasną. 

 

Dla tych, co w piaskach Zambii i Konga 

I dla tych, co w bezimiennych grobach 

Dla wszystkich, którzy polegli w walce 

Bóg wojny wieniec niesie laurowy. 
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Wezmę wtedy gitarę 

A kiedy przyjdzie na mnie czas             

I głowa zarośnie szronem                         

Kiedy zabraknie dla mnie lat              

I gdy już będę w duszy zmęczony           

 

Kiedy przeżyję swoje dni                                      

Gdy życie o mnie zapomni                                 

Gdy pozostanie kilka chwil                             

Tak przeznaczonych tylko dla wspomnień       

 

  Wezmę wtedy gitarę                                  

   Z pamięci zdmuchnę kurz                    

Posypią się piosenki                                

Zapomnienia rdzę, zegram ze strun         

 

Kiedy przeżyję ... 

 

 

 

 

 



64 
 

Jaka jesteś 

Jesteś bitwą moją nieskończoną 

W której o przyczółek walczę 

Jesteś drzwiami, które otwieram 

A potem przycięły mi palce 

  Jesteś kartką z kalendarza 

  Zagubioną gdzieś pomiędzy szufladami 

  I ulicą na której co dzień 

Uciekałem między latarniami 

Jesteś mgłą ogromną niezmierzoną 

Ciszą w huku i łoskotem w ciszy 

Jesteś piórem i wyblakłą kartką 

Którym i na której piszę. 

Przyszłaś do mnie, a ja nie spostrzegłem 

Dzisiaj tylko mogę mówić: byłaś 

Nie wiem czy na jawie wzięłaś mnie za rękę 

Czy jak wszystko, ty się tylko śniłaś. 
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Biała sukienka 

Czasami, gdy mam chandrę i jestem sama 

Kieruję wzrok za okno, wysoko tama  

Gdzie nad dachami domów i w noc i dniem 

Nadpływa kołysząca marzeniem, snem  

  I ona taka w tej białej sukience  

  Jak piękny ptak, który zapiera w piersi dech 

  Chwyciłem mocno jej obie ręce  

  Oczarowany, zasłuchany w słodki śmiech  

  I cała w żaglach, jak w białej sukience 

  Jak piękny ptak, który zapiera w piersi dech 

  Chwyciłem mocno ster w obie ręce 

  I żeglowałem zasłuchany w fali śpiew  

Wspomnienia przemijają, a w sercu żal 

Wciąż w łajbę się przemienia dziewczęcy czar 

Jeżeli mi nie wierzysz, to gnaj co tchu 

Tam z kei możesz ujrzeć coś z mego snu 

Nie wiem, czy jeszcze kiedyś  

zobaczę ją 

Czy tylko w moich myślach  

jej oczy lśnią? 

Gdy pochylona, ostro do  

wiatru szła... 

Znowu się przeplatają  

obrazy dwa 
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Niepokonani 

Górski szlak, bidon pusty tak 

Plecak pęka w szwach od ciężaru 

Gitara ma trzy rysy 

Przewodnik prawie łysy  

I padają ludzie z wycieńczenia 

  A my wciąż niepokonani 

  Świat się zmienia, a my tacy sami 

  Młodzi duchem młodzi ciałem 

  Dni nie upływają wcale  

  czy to czas się zatrzymał 

  Czy to my odporni na przemijanie 

  Co by się na świecie działo 

  Z nami nigdy nic się nie stanie 

Żółty piach, byle jaki łach 

Cały dzień szalejemy na plaży 

Pieśń o boskiej swobodzie 

O pięknej przyrodzie  

Płynie przy wieczornym ognisku 
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Cywilizacja 

W lesie na polanie pali się ognisko,     

A wszyscy harcerze siedzą przy nim blisko.   

  I nikomu nie potrzebna jest dziś cywilizacja.  

  No bo przecież każdy jest na wakacjach.         

Życie mi umila zapach dzikich kwiatów, 

Słońce mi przybliża świergot dzikich ptaków. 

Jutro o tej porze będzie tutaj pusto, 

Bo wszyscy harcerze obóz ten opuszczą. 
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Odciski 

Nie jest źle, nie jest źle  

Więc nie przejmuj bracie się, 

Ruszaj z nami odciskami,  

To przygoda spotka cię 

 Nie jest źle… 

Mały mundur duże buty, 

Beret nam na oczy spada  

To jesteśmy my odciski 

Druhna Kasia odcisk mama 

 Nie jest źle... 

Pośpiewamy sobie czasem 

Czasem słychać tylko piski 

To na trasie w wielkich butach 

Idą sobie 2 odciski 

  Nie jest źle... 

Raz gitara fałszem trąci 

Bandżo skrzypnie gdzieś zza drzew 

Za dużymi odciskami  

Idą mniejsze z nimi śpiew 
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SZANTY 
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Mazury 
Się masz, witam Cię, piękną sprawę mam. 

Pakuję bety swe i jedź ze mną w dal.   

Rzuć kłopotów stos, nie wykręcaj się,   

Całuj wszystko w nos,   

Osobowym drugą klasą przejedziemy się.   

  Na Mazury, Mazury, Mazury,   

Wypływamy tą łajbą z tektury,   

  Na Mazury, gdzie wiatr zimny wieje,   

  Gdzie są ryby i grzyby, i knieje.  

  Tam gdzie fale nas bujają,   

  Gdzie się ludzie opalają,  

  Wschody słońca piękne są  

  I komary w dupę tną,   

  Gdzie przy ogniu gra muzyka  

  I gorzała w gardle znika.  

  Pan leśniczy nie wiadomo skąd  

  Woła do nas "poszli won!"  

Uszczelniłem dno, lekko chodzi miecz, 

Zęzy smrodów sto przewietrzyłem precz, 

Ster nie spada już i grot luzuje się 

Więc się ze mną rusz, 

Już nie będzie tak jak wtedy, nie denerwuj się. 

Skrzynkę coli mam, ty otwieracz weź, 

Napić Ci się dam tylko mi ją nieś. 

Coś rozdziawił dziób i masz głupi wzrok, 

No nie stój jak ten słup 

Z Węgorzewa na Ruciane wykonamy skok. 
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Pożegnalny ton 

Chyba dobrze wiesz już jaką z dróg             

Popłyniesz kiedy serce rośnie ci nadzieją,    

Że jeszcze są schowane gdzieś                    

Nieznane lądy, które serce twe odmienią.    

Morza i oceany grzmią                                                

Pieśni pożegnalnej ton.                                              

  Jeszcze nieraz zobaczymy się,                                   

  Czas stawiać żagle  

  i z portu wyruszyć nam w rejs.    

Chyba dobrze wiesz już jaką z dróg 

Wśród fal i białej piany statek twój popłynie, 

A jeśli tak - spotkamy się 

Na jakieś łajbie, którą szczęście swe odkryjesz. 

W kolorowych światłach keja lśni 

I główki portu sennie mówią "do widzenia", 

A jutro, gdy nastannie świt, 

W rejs wyruszymy, aby odkryć swe marzenia. 

Nim ostatni akord wybrzmi już, 

Na pustej scenie nieme staną mikrofony, 

Ostatni raz śpiewamy dziś 

Na pożegnanie wszystkich morzem urzeczonym. 
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Marco Polo 
Nasz Marco Polo to dzielny ship  

Największe fale brał  

W Australii będąc widziałem go  

Gdy w porcie przy kei stał  

I urzekł mnie tak urodą swą 

Że zaciągnąłem się 

I powiał wiatr, w dali zniknął ląd 

Mój dom i Australii brzeg 

  Marco Polo w królewskich liniach był e  

  Marco Polo tysiące przebył mil                 

Na jednej z wysp za korali sznur 

Tubylec złoto dał 

I poszli wszyscy w ten dziki kraj 

Bo złoto mieć każdy chciał 

I wielkie szczęście spotkało tych 

Co wyszli na ten brzeg 

Bo pełne złota ładownie są 

I każdy bogaczem jest 

W powrotnej drodze tak szalał sztorm 

Że drzazgi poszły z rej 

A statek wciąż burtą wodę brał 

Do dna było coraz mniej 

Ładunek cały trza było nam 

Do morza wrzucić tu 

Do lądu dojść i biedakiem być 

Ratować choć żywot swój 
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Hiszpańskie dziewczyny 

Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny! 

Żegnajcie nam dziś, marzenia ze snów! 

Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, 

lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów 

  I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, 

  w noc ciemną i złą nam będzie się śnił! 

  Leniwie popłyną już rejsu godziny, 

  wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił! 

Niedługo ujrzymy znów w dali Cap Deadman. 

I 'Głowę baranią' sterczącą wśród wzgórz. 

I statki stojące na redzie przed playmouth- 

Klarować kotwicę najwyższy czas już. 

Niedługo już żagne na masztach rozkwitną. 

Kurs szyper wyznaczy na Portland i Wight. 

I znów stara łajba potoczy się ciężko. 

Przez fale w kierunku na Beachie Fairlie. 

Zabłysną nam bielą skał zęby pod Dover. 

I z nów noc w kubryku wśród legend ibajd. 

Powoli i znojnie tak płynie nam życie. 

Na wodach i w portach South Foreland Light. 
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Timeraine 

Spokojnie bez strzałów z setki luf         

Na holu z żagli swych obdarty             

Tak dostojnie jak tylko mógł 

Zmierzchem wpłynął na historii karty 

Liniowiec co się zwał Timeraire 

Nie wróci już do domu 

U kresu swej drogi zapadł w sen 

W cichym doku nie potrzebny już nikomu 

  Skończył się liniowców czas        

  Odpłynęły w porty zapomnienia 

  Maszty nocą nie muskają gwiazd 

  Huk dział już tylko we wspomnieniach 

Z burt nie słychać "God Save Queen"  

"Viva la  France"      

  Nie ma już liniowców na La Manche                                    

Dziś nikt nie pamięta barwy flag                 

Ani imion kapitanów                                   

Nazwy okrętów zatarł czas 

Wraki rzucił na dno oceanów 

A liniowiec co się zwał Timeraire 

Nie odszedł w morskie głębie 

Zmierzchem w ostatni wyszedł rejs 

Gdzie już żadna kula go nie sięgnie 
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Staruszek jacht 

Już dawno od morskiej wody burty ściemniały 

I żagle niejednym wichrem osmagane, 

Staruszek jacht u kresu swoich dni  

W przystani cichej o przygodzie śni 

Hej! Ruszajmy w rejs 

Do portów naszych marzeń! 

Jacht gotów jest, 

Chodźcie więc żeglarze.  

Staruszek jacht duma może o pierwszym 

sztormie 

O rejsach, których nie umie wciąż zapomnieć. 

Gdy żagli blask na horyzoncie lśni, 

Wypłynąć chciałby jak za dawnych dni. 

Hej! Ruszajmy...  

Nieważne co się wydarzy, nieważne kiedy, 

Zabierzcie w podróż staruszka raz jeszcze  jeden 

Kto ujrzał przed dziobem morza dal, 

Powracać będzie wciąż do tamtych fal. 
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Gdzie ta keja? 

Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział:  

"Stary czy masz czas,   

Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz.   

Amazonka, Wielka Rafa, oceany trzy,   

Rejs na całość, rok - dwa lata" - to powiedziałbym: 

  Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht,   

  Gdzie ta koja wymarzona w snach,   

  Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat,  

  Gdzie ta brama na szeroki świat.   

  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."  

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. 

 

Przeszły lata zapyziałe, rzęsą zarósł staw, 

A na przystani czółno stało, kolorowy paw. 

Zaokrągliły się marzenia, wyjałowił step, 

Lecz dalej marzy o załodze ten samotny łeb  
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Jasnowłosa 

Na tańcach ją poznałem, długowłosą blond 

Dziewczynę moich marzeń, nie wiadomo skąd. 

Skąd ona się tam wzięła, piękna niczym kwiat. 

Czy jak syrena wyszła z morza, czy ją przywiał 

wiatr. 

  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 Long Sherry 

Ująłem ją za rękę delikatną jak 

Latem mgły motyl, albo róży kwiat 

Poszedłem z nią na plażę wsłuchać się w szum fal 

Pokazałem jasnowłosej wielki morza czar. 

Za moment wypływamy w długi, trudny rejs 

Z piękną mą dziewczyną przyjdzie rozstać się 

Żagle pójdą w górę, wiatr je pogna w przód 

I na morze mnie poniesie, ty zostaniesz tu. 
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Przechyły 

Pierwszy raz przy pełnym takielunku 

Biorę ster i trzymam kurs na wiatr 

I jest jak przy pierwszym pocałunku 

W ustach sol, gorącej wody smak. 

  0-ho-ho, przechyły i przechyły, 

  O-ho-ho, za falą fala mknie, 

  0-ho-ho,Trzymajcie się dziewczyny – za liny! 

  Ale wiatr, ósemką chyba dmie! 

Zwrot przez sztag – o’kay, zaraz zrobię 

Słyszę jak kapitan cicho klnie, 

‘gubię wiatr i zamiast niebo dziobem, 

To on mnie do tyłu – kumple w śmiech. 

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. 

Krople mgły, w tęczowych kropel pyle, 

Tańczy jacht, po deskach spływa dzień, 

Jutro znów wypłynę, bo odkryłem, 

Że wciąż brzmi żeglarska stara pieśń. 
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Burza 

A stary Thudner Jim, bo tak go nazywali, 

Wey! Hey! Bo burza na nas wali! 

Bykiem spojrzał na mnie i jak mi nie przywali, 

Burza niech to wszystko szlag! 

     Rwijmy stąd, bo burza na nas wali, 

     Wey! Hey! Bo burza na nas wali! 

     Rwijmy stąd, bo burza na nas wali, 

     Burza niech to wszystko szlag! 

A wszystko to, bo wzrok mój spoczął na 

dziewczynie, 

Wey! Hey! Bo burza na nas wali! 

Pięknej niczym jacht, co w bryzgach piany płynie, 

Burza niech to wszystko szlag! 

Sama przyszła do mnie, no musiał Jim się 

zdziwić, 

Wey! Hey! Bo burza na nas wali! 

Jej aksamitny głos: "Czy mogę się posilić?" 

Burza niech to wszystko szlag! 

A teraz siedzę sam i tulę się do ściany, 

Wey! Hey! Bo burza na nas wali! 

Coś mówi mi, że dzień ten nie był zbyt udany, 

Burza niech to wszystko szlag! 
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INNE 
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Lody 

Oni chodzą razem na spacer po kinie                        

W blasku słońca jedzą słodkie lody bambino 

Wczoraj na przeglądzie grali reege i rocka  

On ją pocałował ona chyba go kocha  

  A ja jestem sam aj jaj x4 

Chciałbym kiedyś poznać taką fajną dziewczynę 

Z którą mógłbym chodzić na spacer po kinie 

W blasku słońca jedlibyśmy lody bambino   

Wszystko mógłbym robić z taką fajną dziewczyną  

Więc postanowiłem całkiem zmienić siebie 

Zapuściłem włosy i zaplotłem je w dredy 

Teraz słucham tylko słodkich rytmów reaege  

A trójbarwna flaga powiewa mi na niebie  

Kiedy ją spotkałem sama stała na skwerze  

Zaszedłem ją od tyłu zanuciłem jej reaege  

Spytałem czy to lubi powiedziała że nie wie 

Potem ją obiąłem i już było jak w niebie 
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Bolero 
W małym miasteczku                     

Gdzieś na krańcach Hiszpanii            

Stary krawiec Augusto                       

Szył bolera najtaniej                          

I czy pan był bogaty 

Pan był biedny czy kmieć 

Każdy takie bolero 

Chciał mieć 

    To bolero 

    Dla bogatych cavaleros 

    W tym bolero będziesz sińior 

    Prezentował się jak struś 

Na bolero z Cavaleros ty się skuś 

Jejmość jakie chcesz pan bolero 

Białe, czarne, różowe 

Zapinane od przodu 

Czy wkładane przez głowę 

Z przodu złote guziki 

Z tyłu patka czy bez 

Jakie chcesz pan bolero OLE 

Na corridę gdy pójdziesz 

W tym bolero ukryty 

O biust karter zabije 

Serce twej sińiority 

No i ona zemdlona 

Na twe łono bez sił 

Padnie, szepcąc „Amigo! 

Kto to szył” 



83 
 

 Najeli 

  Gdy mówię – Meksyk      

To jesteś ty – Najeli     

  Gdy myślę – Cancum     

  Najpierw Ty się zjawiasz       

Do Tulum przybywasz na morskich falach     

Córko wodza Majów, a może Córo bogów.      

  Gdy się uśmiechasz 

  To laguna śpiewa, 

  A kiedy tańczysz  

  Meksyk w ogniu staje 

Rosyjski generał kiedy cię zobaczył 

Szklankę wódki haustem wypił tuż przy barze. 

  Wojna w powietrzu 

  Wisiała już prawie 

  Lecz żołdakowi 

  Bardziej wisiały medale. 

Powoli tequilę w słońcu sączyłem, 

A wiatr na piasku pisał wciąż twe boskie imię 

  Najeli, Najeli …… 
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Kocham w tobie coś 

Kocham w Tobie coś dobrze nie wiem co           

Może uśmiech twój może dotyk rąk                    

Może oczu blask co przekornie lśni 

Gorących warg smak co noc mi się śni 

  łabdab di bi du łabdob łabdab...ooo... 

ja najchętniej bym Cię zjadła 

Pisze słowa te gdy przeczytasz je  

Może ze chcesz pomóc mi kto to wie 

Mówisz do mnie "Mała chodź" 

Na ten jedną noc 

Jeśli się spodobasz  

Spełnię twoje sny 

 

Kiedy widzę Cię 

Myślę Bóg wie gdzie 

Powietrza mi  brak 

Cały świat na spak 

Słowa płaczą się 

Myśli Bóg wie gdzie 

Co powiedzieć ma 

By zatrzymać Cię 

STÓJ..... 
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Zmierzch 

Zmierzch, zmierzch ciemno wzdłuż i wszerz     

A latarnie dawno zgasły już                                  

 

Kuba Rozpruwacz wyrusza na łów 

A latarnie dawno zgasły już 

 

Jedzie kareta, wypada kobieta 

A latarnie dawno zgasły już  

 

Wbija nóż kobiecie w brzuch  

A latarnie dawno zgasły już  

 

Krew tryska z daleka i bliska 

A latarnie dawno zgasły już 

 

Ćma lata wokół denata 

No a denat lata wokół ćmy. 

 

 

 

 



86 
 

Parę chwil 

Pięć po dwunastej więc pora już wstać  

Dzień mocno chwycić nim on złapie mnie  

Otwieram oczy i biorę się w garść  

Nie ma czym przejmować się  

  Bo jest paru ludzi  

  Bo jest parę w życiu dobrych chwil  

Bo jest parę złudzeń które warto mieć by żyć  

  Choć raz, tylko raz, tu na ten świat  

Bóg nam pozwala przyjść  

  Zawsze lepsze coś niż nic  

W kieszeni pusto czyli bez zmian  

Nie będę przecież ganiał jak pies  

Czy sięgnę nieba czy sięgnę do dna  

Wszystko do przeżycia jest  

Przez dzień do nocy, od nocy po dzień  

Bez planów życie to cały mój plan  

Mieć mogłem więcej, mam za to dziś mniej  

Nie bój się wystarczy nam 
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Powroty 

Boję się nieba w twoich oczach             

Jeszcze drżysz ze zmęczenia i potu       

Świat chcesz dzielić na białe i czarne     

Miły, boję się twoich powrotów             

  Drżysz jeszcze oczy zamglone             

  Zrobisz wszystko, o co poproszę           

  Muszę wierzyć, przecież mnie kochasz   

  Krótka chwila i wracasz na morze    

Boję się chmury nad twoim czołem    

Kiedy ręce do krwi otarte 

Dumnie kładziesz przede mną na stole 

Miły, boję się twoich powrotów 

Boję się morza w twoich myślach 

Kiedy jesteś do drogi już gotów 

Leżysz przy mnie oczy otwarte 

Miły, boję się twoich powrotów 
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Pierwsza miłość 

Jezu, to znowu się stało, zakochałem się, aż mnie 

coś zabolało.  

Tylko z daleka jej ciało. A sam widok to dla mnie 

za mało. 

Ona uśmiecha się do mnie, ale czy myśli o mnie? 

  Kocham cię moimi myślami  

  całymi dniami i nocami.  

  Z tobą chcę wiązać swe nadzieje,  

  a miłość, miłość nas rozgrzeje. 

Złączymy się w parę jedną, będziemy przykładem 

miłości na pewno.  

Chcę byś była moją jedyną. Chcę żyć dla ciebie i 

pić z tobą wino.  

Zrobiłaś pierwszy krok, zbliżyłaś się i stało się to! 

  Kocham... 

Lecz ty odchodzisz zostawiasz mnie samego. 

Rzuciłaś mnie dla innego. Jak mogłaś  

odejść z tamtym, ja teraz płaczę nie  

jestem taki twardy. 

  Kochałem Cię moimi myślami  

  całymi dniami i nocami.  

  Z tobą wiązałem swe nadzieje  

  i myślałem, że miłość nas rozgrzeje. 
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Pozytywne myślenie 

Nie mów, że nikt Cię nie kocha. 

Nie mów, że nikt Cię nie potrzebuje. 

Nie mów, że nikt o Tobie nie myśli. 

I nie mów, że nikt nie chce Cię znać. 

  Wystarczy odrobina nadziei 

  Pozytywne myślenie wszystko odmieni. 

  Starczy odrobina nadziei 

  Pozytywne myślenie wszystko odmieni. 

Nie myśl, że nikt o Ciebie nie dba. 

Nie myśl, że nikt o Ciebie się nie troszczy. 

I nie myśl, że nic dla Ciebie nie ma. 

Nie myśl, że ty jesteś najgorszy. 

Prawda, czasami jest źle. 

Lecz nie pozwól by problemy mogły zniszczyć Cię 

Nie pozwól by dręczył Cię strach. 

Wysłuchaj tego, o czym mówię Ja. 

My nie chcemy więcej problemów. 

Problemów więcej nie. 
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   Reagge 

Szukaj otwartych dłoni   

Oglądaj góry, drzewa, rzeki 

Szukaj otwartych dłoni 

Oglądaj wszystko dookoła. 

  Jeżeli nie chcesz mieć pieniędzy 

  Reggae graj !!! 

  Jeżeli nie chcesz mieć kłopotów 

  Reggae graj !!! 

  Jeżeli nie chcesz iść na wojnę 

  Reggae graj !!! 

  Jeżeli chciałbyś kogoś kochać 

  Kochaj mnie !!! 

Szukaj otwartych dłoni 

Oglądaj ludzi i zwierzęta 

Szukaj otwartych dłoni 

Oglądaj twarze, co są tutaj 
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Piosenka wariata 
Zacięty jak furmański bat nad końskim zadem             

w pokrzywach lub malinach trzymam rozum swój           

i jak u babci zjadłem deser przed obiadem 

na lewą nogę zawsze wkładam prawy but 

  nie mogę wyjść ani przyjść ani się położyć              

  nie mogę wstać ani spać ani siku zrobić 

Zwichnięty jak po biegu mokra noga w stawie 

do wanny z umywalki wykonuje skok 

mówią psychiczny o mnie mówią wariat prawie 

kiedy w tramwaju pytam po co jest ten tłok 

Związany jak alkohol z tańcem na zabawie 

na łóżku sztywno leżę wspominając ruch 

dyżurny lekarz mówi że jak się poprawię 

to może zdejmą pasy zniknie anioł stróż 

Grzeczny jak dziecko które dosyć ma lizaka 

w sanitariusza wbijam swój błagalny wzrok 

nie było trzeba z gali robić sobie fraka 

nienormalnego zgrywać przez okrągły rok 
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ZUCHOWE 
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To zuchy 

Mundur chusta pas zuchowy    

beret zdobi głowę                      

a na piersi pięknie błyszczy         

znaczek kolorowy                     

  To zuchy to zuchy co tu dalej kryć                             

  to zuchy to zuchy dobrze zuchem być                    

  To zuchy to zuchy co tu dalej kryć                             

  to zuchy to zuchy dobrze zuchem być                  

Biały orzeł to odwaga 

słońce -  radość głosi 

zuch jak sama nazwa mówi 

w ZHP być musi 
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Plastelina 

Ulepiłem sobie domek                     

Z niewidzialnej plasteliny                

Dwa okienka, dwa kominy              

Z niewidzialnej plasteliny                

A w okienkach kwiatki - bratki     

Z niewidzialnej plasteliny               

A dla taty krawat w kratki              

Z niewidzialnej plasteliny               

  La la la......                             

Ulepiłem sobie pieska  

Łaciatego z czarnym pyszczkiem  

Lalkę Kaśkę i Tereskę  

I pistolet i siostrzyczkę  

Namęczyłem się ogromnie  

Zbiłem łokieć, stłukłem szklankę  

Mamo, tato chodźcie do mnie  

Mam ja dla was niespodziankę  

La la la......  

Czemu na mnie tak patrzycie  

I zdziwione macie miny  

Czyście nigdy nie widzieli  

Niewidzialnej plasteliny. 
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Western 

Dziki zachód jest taki dziki 

Jak najbardziej dziki zwierz 

Dzicy starcy, dzikie dzieci 

Dziki szeryf jest tam też 

A do tego Dziki Zachód 

To najbardziej zgniły kraj 

Jest tak zgniły, że wysiada przy nim 

Tysiąc zgniłych jaj 

  Western, western, dziki western trwa 

  szyby lecą z okien, country music gra  

  Gdy jest cola, to wszystko jest OK 

  Dziękujemy wam kowboje 

  Hej westernie dziej się, dziej 

Dzikie wrzaski, dzikie krzyki  

Odgłos tłuczonego szkła 

Wszystkie chwyty dozwolone 

Dzisiaj szeryf śluby ma 

Lecz choć czasem jest za głośno  

Ktoś tu musi czasem bawić 

By spokojnie spać mógł ktoś 
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Akademia Pana Kleksa 

Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce, 

Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa, 

Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są 

szczęśliwe, 

A dzieci wiem coś o tym latają samolotem. 

  Nikt tutaj nie zna głodu,  

  nikt tu nie czuje chłodu 

I nawet ja nie kłamię,  

  nikt się nie skarży mamie. 

Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce, 

Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa, 

Bo z nami jest weselej, ruszymy razem w knieje, 

A w kniejach i dąbrowach przygoda już się chowa. 

  My ją znajdziemy sami,  

  my chłopcy z dziewczętami, 

  A wtedy daję słowo,  

  że będzie kolorowo. 
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Plastikowa biedronka 

Gdy Cię pierwszy raz ujrzałem 

Wielkim TIR-em zajechałaś 

Ja Cię wtedy pokochałem 

Lecz Ty na mnie nawet nie spojrzałaś 

  Plastikowa biedronko 

Ach, Ty moja kochana 

  Zostań moją żonką 

  Proszę Cię na kolanach 

Gdy Cię drugi raz spotkałem 

Na sklepowej półce stałaś 

Ja Cię wtedy rozpoznałem 

Lecz Ty na mnie nawet nie spojrzałaś 

Gdy Ci miłość swą wyznałem 

Ty z szympansem mnie zdradziłaś 

Ja ci wtedy pokazałem 

Jaka jest pingwina siła 

Na tym kończy się opowieść 

Mój słuchaczu ukochany 

Jeśli ci się podobała 

To zaśpiewaj razem z nami 
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Wyobraźnia 

Puchatek miś i elfów sto   

Guliwer też zostaje 

Przy ogniu tym jest sam Pan Kleks 

I smerfów całe zgraje 

  Wyobraźnia, dziecięca wyobraźnia        

  Wyobraźnia porywa nas 

Zabawa z nią najlepsza jest 

My zuchy o tym wiemy 

W baśniowy świat wchodzimy bo 

Dobrymi zostać chcemy 
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Raczek 

Kiedy... Kiedy co?                           

Promyk słońca okrył Ziemię        

I...I co?                                             

Otulił mrok                                     

Wtedy...Wtedy co?                        

Wyszedł z wody na spotkanie     

On....Kto?                                       

Kulawy rak                                     

    Idzie sobie rak ciapu ciapu ciap          

   Raz do przodu a raz wspak ciapu ciapu ciap 

   Szuka miejsca gdzie ciapu ciapu ciap  

  Z żabką swą umówić się ooo 

   Z żabką swą umówić się 

Kiedy...Kiedy co? 

Spotkał raczek żabkę w stawie  

I...I co? 

Zapytał ją... 

A o co ją zapytał? 

Żabko...Co? 

Czy zostaniesz moja żonką  

I...I co? 

Pokochasz mnie....(Nieeeeee) 

    

 



100 
 

  Żabka rzekła mu ciapu ciapu ciap  

   Tyś kulawy nieborak ciapu ciapu ciap  

   Ja urodę mam ciapu ciapu ciap 

   Piękniejszemu serce dam ooo 

   Piękniejszemu serce dam 

Wtedy...Wtedy co? 

Odszedł raczek zasmucony  

I...I co? 

Popłakał się (Ooooo) 

Wtedy...Wtedy co? 

żabka czule przytuliła  

Go...I co'? 

Wyznała mu.. 

  Raczku nie martw się ciapu ciapu ciap  

  Odtąd będę kochać cię ciapu ciapu ciap 

  Zawsze przy mnie bądź ciapu ciapu ciap  

  Tyś najlepszy w świecie mąż oooo 

  Tyś najlepszy w świecie mąż 
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Pirat 

Gdzieś na wielkiej wyspie, co z piractwa słynie, 

Mieszkał mały chłopak w pirackiej rodzinie. 

Kiedy tylko taki mały się pirat urodzi, 

Chce mieć złoto i siłę, by wszystkimi rządzić. 

 I ja też będę piratem, 

  I nad morze pojadę latem. 

  Piratem być to fajna sprawa, 

  Pirat - to najlepsza zabawa! 

Lecz nie łatwo władać światem, wszyscy by tak chcieli. 

Słuchać pirat musi mamy i nauczycieli. 

Jeśli pirat się nie uczy, jest lenia przykładem, 

Na starość taki pirat jest piratem-dziadem! 

Gdzie te skarby, te diamenty i wszystkie mądrości? 

Gdzie jest złoto i srebro, lśniące wspaniałości? 

I jeśli ktoś, gdzieś, kiedyś pytanie takie powie, 

Ja odpowiem bez namysłu: W Twojej głowie! W Twojej 

głowie! 
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Hej! Ho! Żagle staw 

Zadziwi się mama, zadziwi się tata,             

Kiedy w rejs wypłynę, hen dokoła świata.       

Bo świat moi mili nie jest wcale duży,         

Można go opłynąć w deszczowej kałuży.         

  Hej, ho, żagle staw!                            

  Ciągnij linę i się baw! 

  Hej, ho, śmiało steruj, 

  Statkiem, który jest z papieru, hej! 

Wypłynę na Bałtyk z Gdyni, no a potem 

Szybciutko opłynę calutką Europę. 

Potem przez Atlantyk, jam odważnym smykiem, 

Z Kolumbem popłynę odkryć Amerykę.  

Teraz w dół na bosak, przez morskie odmęty, 

Zdobyć Horn Przylądek, tam giną okręty. 

Opłynąć Australię, aby Pacyfikiem 

Żeglując spokojnie, osiągnąć Afrykę. 

Teraz już do domu łódka płynie sama, 

Bo z kolacją czeka na żeglarza mama. 

I wiesz już, wyjmując statek swój z kałuży, 

Gdy masz wyobraźnię, to świat nie jest duży. 
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Hej Leonardo! 

Ja nie wesoła, ale z kokardą 

Lecę do słońca, hej! Leonardo 

A ja się kręcę, bo stać nie warto 

Naprzód planeto, hej! Leonardo 

 Dość jest wszystkiego 

  Dojść można wszędzie x4 

Diabeł mnie szarpie, trzyma za uszy, 

Dokąd, wariatko, chcesz z nim wyruszyć? 

A ja gotowa, ja z halabardą 

Hej! droga wolna, hej! Leonardo 

  Dość jest wszystkiego 

  Dojść można wszędzie x4 

Panie w koronie, panie z liczydłem 

Nie chcę być mrówką, ja chcę być skrzydłem 

A moja głowa, droga i muzyka 

Do brązowego życia umyka 
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Dżungla 

Szedłem kiedyś po pustyni       

Tam mnie napadł goryl dziki, hej 

A pustynia była wielka 

Więc na drzewo sobie zwiałem, hej 

  Dżungla, dżungla, pustynia... 

Raz tubylcy mnie złapali 

No i zjeść mnie zamierzali, hej 

Ale ja się zjeść nie dałem 

I im zaraz uciekałem, hej 

Pewnej księżycowej nocy 

Kobra zjadła mi pięć kocy, hej 

Zawinięty w szósty byłem 

I dynamit podpaliłem, hej 

Gdzie rzeki i bagna stoją 

Buty pleśnieć zaczynają, hej 

Srogi żywioł, sroga zima 

Słońce świeci, wody ni ma, hej 
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KONIEC 

Zdjęcia zaczerpnięte z: 

 http://utopieni.za.pl/ 

 https://www.facebook.com/10WyszkowskaDru
zynaWedrowniczaDycha/photos_stream 

 https://www.facebook.com/33DruzynaHarcer
skaLucki/photos_stream 

 http://wyszkow.mazowiecka.zhp.pl/ 

 https://www.facebook.com/pages/17-WDH-
Kajman/222631831127325?sk=photos_stream 

 https://www.facebook.com/5.PWDHS.unikat/
photos_stream 

 https://www.facebook.com/Baszciak?fref=t
s 

Zdjęcia zaczerpnięte od: 

 pion. Alicji S. 

 phm. Marleny B.  

 hm. Katarzyny S. 

 phm. Piotr P. 

 materiały własne 

 

 

 

https://www.facebook.com/33DruzynaHarcerskaLucki/photos_stream
https://www.facebook.com/33DruzynaHarcerskaLucki/photos_stream
http://wyszkow.mazowiecka.zhp.pl/
https://www.facebook.com/pages/17-WDH-Kajman/222631831127325?sk=photos_stream
https://www.facebook.com/pages/17-WDH-Kajman/222631831127325?sk=photos_stream
https://www.facebook.com/5.PWDHS.unikat/photos_stream
https://www.facebook.com/5.PWDHS.unikat/photos_stream
https://www.facebook.com/Baszciak?fref=ts
https://www.facebook.com/Baszciak?fref=ts
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Art. 81. Ust. 83 pkt. 2 z dnia 4 lutego 1994r.  

Prawo autorskie prawo pokrewne 

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie 

wizerunku: 

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek 

wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji 

publicznych, w szczególności politycznych, 

społecznych, zawodowych; 

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości 

takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna 

impreza. 

Art. 1 Ust. Pkt. 2 z dnia 5 lipca 1990 r. 

Prawo o zgromadzeniach 

2. Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 

osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu 

wspólnego wyrażenia stanowiska. 


