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1. ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ 
 

a  

Rozkwitały pąki białych róż 

Wróć Jasieńku z tej wojenki, wróć 

Wróć, ucałuj jak za dawnych lat 

Dam ci za to róży najpiękniejszy kwia-at 

Wróć, ucałuj jak za dawnych lat 

Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat 

 

Ponad stepem nieprzejrzana mgła 

Wiatr w burzanach cichuteńko gra 

Przyszła zima, opadł róży kwiat 

Poszedł w świat Jasieńko, zginął po nim śla-ad 

Przyszła zima, opadł róży kwiat 

Poszedł w świat Jasieńko, zginął po nim ślad 

 

Przeszło lato, jesień, zima już 

Już przekwitły pąki białych róż 

Cóż ci teraz dam Jasieńku, hej 

Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swe-ej 

Cóż ci teraz dam Jasieńku, hej 

Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej 

 

Jasieńkowi nic nie trzeba już 

Bo mu kwitną pąki białych róż 

Na mogile, gdzie w wojence padł 

Kwitnie białej róży najpiękniejszy kwia-at 

Na mogile, gdzie w wojence padł 

Kwitnie białej róży najpiękniejszy kwiat 
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  2 . O MÓJ ROZMARYNIE ROZWIJAJ SIĘ 

 
 

a 

O mój rozmarynie rozwijaj się O mój rozmarynie rozwijaj się 

Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej Zapytam się 

Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej Zapytam się 

 

A jak mi odpowie "nie kocham cię" A jak mi odpowie "nie kocham cię" 

Ułani wędrują, strzelcy maszerują Zaciągnę się 

Ułani wędrują, strzelcy maszerują Zaciągnę się 

 

Dadzą mi konika cisawego Dadzą mi konika cisawego 

I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego 

I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego 

 

Dadzą mi kabacik z wyłogami dadzą mi kabacik z wyłogami 

I wysokie buty, i wysokie buty z ostrogami 

I wysokie buty, i wysokie buty z ostrogami 

 

Dadzą mi szkaplerzyk z Matką Boską Dadzą mi szkaplerzyk z Matką 

Boską 

Ażebym nie tęsknił, ażebym nie płakał za Po-olską 

Ażebym nie tęsknił, ażebym nie płakał za Po-olską 

 

Dadzą mi manierkę z gorzałczyną dadzą mi manierkę z gorzałczyną 

Ażebym nie tęsknił, ażebym nie płakał za dziewczyną 

Ażebym nie tęsknił, ażebym nie płakał za dziewczyną 

 

Pójdziemy z okopów na bagnety pójdziemy z okopów na bagnety 

Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje ale nie ty 

Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje ale nie ty. 
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 3 . SERCE W PLECAKU 

 

 
a 

Z młodej piersi się wyrwało 

W wielkim bólu i rozterce  

I za wojskiem poleciało  

Zakochane czyjeś serce.  

 

Żołnierz drogą maszerował, 

Nad serduszkiem się użalił, 

Więc je do plecaka schował 

I pomaszerował dalej. 

 

Tę piosenkę, tę jedyną  

Śpiewam dla ciebie dziewczyno,  

Może właśnie jest w rozterce 

Zakochane twoje serce?  

Może potajemnie kochasz 

I po nocach tęsknisz szlochasz?  

Tę piosenkę, tę jedyną, 

Śpiewam dla ciebie dziewczyno.  

 

Nad Żołnierza nie masz pana, 

Nad karabin nie ma żony. 

0 dziewczyno ukochana, 

0czka twoje zasmucone. 

 

Tam po łące, po zielonej 

Żołnierz młody szedł na boje, 

A w plecaku miał czerwone. 

Zakochane serce twoje. 

 

Tę piosenkę, tę jedyną  

Śpiewam dla ciebie dziewczyno,  

Może właśnie jest w rozterce 
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Zakochane twoje serce?  

Może potajemnie kochasz 

I po nocach tęsknisz szlochasz?  

Tę piosenkę, tę jedyną, 

Śpiewam dla ciebie dziewczyno.  

 

Poszedł żołnierz na wojenkę 

Poprzez góry, lasy, pola, 

l ze śmiercią szedł pod rękę, 

Taka jest żołnierska wola. 

 

I choć go trapiły wielce 

Kule, gdy szedł do ataku, 

Żołnierz śmiał się, bo w plecaku 

Miał w zapasie drugie serce. 

 

Tę piosenkę, tę jedyną  

Śpiewam dla ciebie dziewczyno,  

Może właśnie jest w rozterce 

Zakochane twoje serce?  

Może potajemnie kochasz 

I po nocach tęsknisz szlochasz?  

Tę piosenkę, tę jedyną, 

Śpiewam dla ciebie dziewczyno. 
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4 .  KALINA MALINA 

 
 

a 

Kalina malina w lesie rozkwitała 

Kalina malina w lesie rozkwitała 

Niejedna dziewczyna ułana kochała 

Niejedna dziewczyna ułana kochała 

 

Ułana kochała, ułana lubiła 

Ułana kochała, ułana lubiła 

I te czułe listy do niego kreśliła 

I te czułe listy do niego kreśliła 

 

A w niedziele rankiem, kiedy słońce wschodzi 

A w niedziele rankiem, kiedy słońce wschodzi 

To ten młody ułan po koszarach chodzi 

To ten młody ułan po koszarach chodzi 

 

Po koszarach chodzi, listy w ręku nosi 

Po koszarach chodzi, listy w ręku nosi 

Pana porucznika o przepustkę prosi 

Pana porucznika o przepustkę prosi 

 

Panie poruczniku puść mnie pan do domu 

Panie poruczniku puść mnie pan do domu 

Bo moja dziewczyna urodziła syna 

Bo moja dziewczyna urodziła syna 

 

Puszczę ja cię puszczę ale nie samego 

Puszczę ja cię puszczę ale nie samego 

Każe ci osiodłać konika karego 

Każe ci osiodłać konika karego 

 

Konika karego i te złote lejce 

Konika karego i te złote lejce 

Abyś swej dziewczynie uradował serce 

Abyś swej dziewczynie uradował serce 

 

Jedzie ułan, jedzie o drogę nie pyta 

Jedzie ułan, jedzie o drogę nie pyta 
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A młoda teściowa u progu go wita 

A młoda teściowa u progu go wita 

 

 

"Ułanie, ułanie twoja to przyczyna 

Ułanie, ułanie twoja to przyczyna 

Przez ciebie została zhańbiona dziewczyna 

Przez ciebie została zhańbiona dziewczyna" 

 

"Ja jej nie zhańbiłem, zhańbiła się sama 

Ja jej nie zhańbiłem, zhańbiła się sama 

I ta ciemna nocka po której chadzała 

I ta ciemna nocka po której chadzała 

 

Chadzała pijała i grywała w karty 

Chadzała pijała i grywała w karty 

Myślała dziewczyna, że z ułanem żarty 

Myślała dziewczyna, że z ułanem żarty" 

 

To nie były żarty ani żadne kpiny 

To nie były żarty ani żadne kpiny 

Bo zamiast wesela odbyły się chrzciny 

Bo zamiast wesela odbyły się chrzciny 

 

Ta dzisiejsza młodzież lata samolotem 

Ta dzisiejsza młodzież lata samolotem 

Najpierw robi dzieci, a wesele potem 

Najpierw robi dzieci, a wesele potem. 
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5 .    KADRÓWKA 
 

C 

Raduje się serce, raduje się dusza, 

Gdy pierwsza kadrowa na Moskala rusza.  

 

Oj da, oj da dana, kompanio kochana, 

Nie masz to jak pierwsza, nie! 

 

Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, 

Ale przecież dojdziem, byleby iść w nogę.  

 

Oj da, oj da dana... 

 

Kiedy Moskal zdrajca drogę nam zastąpi, 

To kul z manlichera nikt mu nie poskąpi.  

 

Oj da, oj da dana... 

 

A gdyby on jeszcze śmiał udawać zucha, 

Każdy z nas bagnetem trafi mu do brzucha.  

 

Oj da, oj da dana... 

 

A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, 

To pierwsza kadrowa gwardyją zostanie.  

 

Oj da, oj da dana... 

 

A więc piersi naprzód, podniesiona głowa, 

Bośmy przecie pierwsza kompania kadrowa  

 

Oj da, oj da dana... 
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6 . MY , PIERWSZA BRYGADA 

 
 a 

Legiony to żołnierska nuta, 

Legiony to ofiarny stos, 

Legiony to żołnierska buta, 

Legiony to straceńców los. 

 

My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada, 

Na stos rzuciliśmy swój życia los, 

Na stos, na stos. 

 

O ileż męk, ileż cierpienia, 

O ileż krwi, wylanych łez. 

Pomimo to - nie ma zwątpienia, 

Dodawał sił - wędrówki kres. 

 

My, Pierwsza Brygada... 

 

Mówili żeśmy stumanieni, 

Nie wierząc nam, że chcieć to móc. 

Leliśmy krew osamotnieni, 

A z nami był nasz drogi wódz! 

 

My, Pierwsza Brygada... 

 

Inaczej się dziś zapatrują 

I trafić chcą do naszych dusz, 

I mówią, że nas już szanują, 

Lecz właśnie czas odwetu już! 

 

My, Pierwsza Brygada... 

 

Nie chcemy dziś od was uznania, 

Ni waszych mów, ni waszych łez. 

Skończyły się dni kołatania 

Do waszych dusz, do waszych serc. 

 

My, Pierwsza Brygada... 
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Dziś nadszedł czas pokwitowania 

Za mękę serc i katusz dni. 

Nie chciejcie więc politowania, 

Zasadą jest: za krew chciej krwi. 

 

My, Pierwsza Brygada... 

 

Umieliśmy w ogień zapału 

Młodzieńczych wiar rozniecić skry, 

Nieść życie swe dla ideału 

I swoją krew i marzeń sny. 

 

My, Pierwsza Brygada... 

 

Potrafim dziś dla potomności 

Ostatki swych poświęcić dni, 

Wśród fałszów siać siew szlachetności 

Miazgą swych ciał, żarem swej krwi. 

 

My, Pierwsza Brygada... 
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7 . HEJ , HEJ UŁANI 
 

a 

Ułani, ułani 

Malowane dzieci 

Nie jedna panienka 

Za wami poleci 

 

(2 razy:) 

Hej, hej ułani 

Malowane dzieci 

Nie jedna panienka 

Za wami poleci 

 

Nie jedna panienka 

I nie jedna wdowa 

Za wami ułani 

Polecieć gotowa 

 

Hej, hej ułani … ( 2x ) 

 

Nie ma takiej wioski 

Ani takiej chatki 

Żeby nie kochały 

Ułana mężatki 

 

Hej, hej ułani … ( 2x ) 

 

Nie ma takiej chatki 

Ani przybudówki 

Żeby nie kochały 

Ułana żydówki 

 

Hej, hej ułani … ( 2x ) 

 

Babcia umierała 

Jeszcze się pytała 

Czy na tamtym świecie 

Ułani będziecie 

 

Hej, hej ułani … ( 2x ) 
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8 .  SOKOŁY 
 

a 

Hej tam gdzieś znad czarnej wody 

Wsiada na koń kozak młody 

Czule żegna się z dziewczyną 

Jeszcze czulej z Ukrainą 

 

Hej, hej, hej sokoły 

Omijajcie góry, lasy pola, doły 

Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku 

Mój stepowy skowroneczku 

Hej, hej, hej sokoły 

Omijajcie góry, lasy, pola, doły 

Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku 

Mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń! 

 

Żal, żal za dziewczyną 

Za zieloną Ukrainą 

Żal, żal, serce płacze 

Już cię więcej nie zobaczę 

 

Hej, hej,... 

 

Ona jedna tam została 

Jaskółeczka moja, moja mała 

A ja tutaj w obce stronie 

Dniem i nocą tęsknie do niej 

 

Hej, hej,... 

 

Wiele pięknych dziewcząt jest na świecie 

Lecz najlepsze w Ukrainie 

Tam me serce pozostało 

Przy kochanej mej dziewczynie 

 

Hej, hej,... 

 

Wina, wina, wina, wina dajcie 

A jak umrę pochowajcie 

Na zielonej Ukrainie 

Przy kochanej mej dziewczynie 
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9 .  PRZYBYLI UŁANI 
 

 

 

 

Przybyli ułani pod okienko, 

przybyli ulani pod okienko, 

stukają ,wołają :"puść panienko" 

stukają, wołają :" puść panienko". 

 

O Boże a cóż to za wojacy? 

O Boże a cóż to za wojacy? 

Otwieraj nie bój się, to czwartacy 

otwieraj nie bój się ,to czwartacy. 

 

Przyszliśmy tu poić nasze konie, 

przyszliśmy tu poić nasze konie, 

za nami piechoty pełne błonie, 

za nami piechoty pełne błonie.  

 

O Jezu a dokąd Bóg prowadzi 

o Jezu a dokąd Bóg prowadzi. 

Warszawę odwiedzić byśmy radzi , 

Warszawę odwiedzić byśmy radzi.  

 

A potem pójdziemy do Krakowa. 

a potem pójdziemy do Krakowa  

Popatrzeć czy Polska już gotowa , 

popatrzeć czy Polska już gotowa. 

 

Panienka otwierać podskoczyła, 

Panienka otwierać podskoczyła, 

Ułanów do środka zaprosiła, 

Ułanów do środka zaprosiła. 


