ŚPIEW
NIEPODLEGŁOŚCI

koncert domowy Jacka Kowalskiego
11 listopada AD 2021
www.facebook.com/Korabita

koncertowi patronuje:

1. Rajnold Suchodolski / ŚPIEW
1. Dalej bracia, do bułata, / Wszak nam dzisiaj tylko
żyć! / Pokażemy, że Sarmata / Umie jeszcze wolnym być.
2. Długo spała Polska święta, / Długo Biały Orzeł spał!
/ Lecz się zbudził i pamięta, / Że on kiedyś wolność miał.
3. Śmiałym skrzydłem on poleci, / Przez szczęk szabel
i kul grad. / Za nim, za nim polskie dzieci, / Tylko
w zgodzie za nim w ślad!
4. Będziem rąbać, będziem siekać, / Jak nam miły Bóg
i kraj! / Dalej bracia, a nie zwlekać, / Z naszej Polski
zrobim raj!
5. Już złodzieje i tyrany / Na piekielny poszli brzeg, / I
Moskalom zaprzedany, Ziemię gryzie zdrajca szpieg.
6. W szlachetnej młodzieży żyle, / Staropolska płynie
krew. / Ufność, bracia, w naszej sile, / A wolności
wzrośnie krzew.
7. Wiwat Gwardia Narodowa, / Wojsko Polskie! Tobie
cześć, / Bądź gotowa, bądź gotowa / Za Ojczyznę życie
nieść!

2. Casimir Delavigne

/ WARSZAWIANKA
tł. Karol Sienkiewicz / muz. Karol Kurpiński
1. Oto dziś dzień krwi i chwały, / Oby Dniem
wskrzeszenia był. / W gwiazdę Polski Orzeł biały, /
Patrząc, lot swój w niebo wzbił. / A nadzieją podniecany, /
Woła do nas z górnych stron: / „Powstań Polsko, skrusz
kajdany, / Dziś twój triumf albo zgon”.

REFREN: Hej, kto Polak na bagnety! / Żyj
swobodo, Polsko żyj! / Takim hasłem cnej podniety /
Trąbo nasza, wrogom grzmij!
[...]
2. O, Francuzi, czyż bez ceny / Rany nasze dla was
są / Spod Marengo, Wagram, Jeny, / Drezna, Lipska,
Waterloo. / Świat was zdradzał – my dotrwali. / Śmierć czy
tryumf – my, gdzie wy. / Bracia, my wam krew dawali, /
Dziś - wy dla nas – nic prócz łzy.
3. Wy przynajmniej, coście legli / W obcych krajach,
za kraj swój, / Bracia nasi, z grobów zbiegli! Błogosławcie
bratni bój. / Lub zwyciężym – lub gotowi / Z trupów
naszych tamę wznieść, / By krok spóźnić olbrzymowi / Co
chce światu pęta nieść.
4. Grzmijcie bębny, ryczcie działa, / Dalej dzieci w
gęsty szyk. / Wiedzie hufce wolność, chwała, tryumf
błyska w ostrzu pik. / Leć, nasz orle, w górnym pędzie, /
Sławie, Polsce, światu służ! / Kto przeżyje, wolnym
będzie, / Kto umiera, wolny już!

3. wielu autorów / PIEŚŃ ŻOŁNIERZA
1. Jak to na wojence ładnie / Kiedy ułan z konia spadnie.
2. Koledzy go nie żałują / Jeszcze końmi go tratują.
3. Rotmistrz z listy go wymaże, / Wachmistrz trumnę
robić każe.
4. A za jego trudy znoje / Wystrzelą mu trzy naboje.
5. Śpij, kolego, twarde łoże, / Zobaczym się jutro może.
6. Śpij, kolego w ciemnym grobie, / Niech się Polska
przyśni tobie.

4. Władysław Bełza / MARSZ SKAUTÓW
1. Święta miłości kochanej ojczyzny, / Oto w Twą
służbę wchodzi hufiec nasz. / Od lat najmłodszych do
późnej siwizny / Pragniem przy tobie czujną trzymać
straż.
REFREN
Równajmy krok, wytężmy wzrok,
Czy się gdzie podstęp nie kryje.
Uderzmy w ton silny jak dzwon:
Polska niech żyje, niech żyje!
2. My łez nie ronim nad twoją mogiłą, / Bo nie
wierzymy, żeś złożona w grób! / W nas życie młode
tętni całą siłą, / Żyć dla cię chcemy, nie konać u stóp!
[…]
3. Będziem iść karnie pomimo przeszkody, / Będziem
z zapałem walczyć o Twój byt, / Aby w nagrodę kiedyś
z piersi młodej / Okrzyknąć twego odrodzenia świt.

5. Tadeusz Biernacki / Andrzej Tadeusz Hałaciński
MY, PIERWSZA BRYGADA
1. Legiony to – żołnierska nuta, / Legiony to –
straceńców los; / Legiony to – żołnierska buta, / Legiony to
– ofiarny stos.
REFREN:
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy
Swój życia los,
Na stos, na stos!

2. O, ile mąk, ile cierpienia, / O, ile krwi,
wylanych łez, / Pomimo to – nie ma zwątpienia, Dodawał
sił – wędrówki kres.
3. Krzyczeli, żeśmy stumanieni, / Nie wierząc nam,
że chcieć – to móc! / Leliśmy krew osamotnieni, / A z
nami był nasz drogi wódz! / […]
4. Nie chcemy już od was uznania, / Ni waszych
mów, ni waszych łez! / Skończyły się dni kołatania / Do
waszych serc - do waszych kies! / […]
5. Potrafim dziś dla potomności / Ostatki swych
poświęcić dni, / Wśród fałszów siać siew szlachetności, /
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi. / My...

6. Wincenty Pol / KRAKUSY
1. Grzmią pod Stoczkiem armaty, / Błyszczą białe
rabaty, / A Dwernicki na przedzie / Na Moskala sam
jedzie. / / – «Hej, za lance, chłopacy! / Czego bedziem tu
stali? / Tam się biją rodacy, / A my będziem słuchali?
2. Chodźwa trzepać Moskala, / Bo dziś Polska
powstała! / Niech nam Polski nie kala / – Hej, zabierzwa
mu działa!» / / I zerwali się razem, | Posterunek rzucili, /
Nie wołani rozkazem / Na batalią przybyli.
3. – «Cóż tu słychać, ułanie?» / Pyta jeden z nich
żwawo. / – «Kropią naszych, mospanie, / Słońce zeszło
dziś krwawo!» / / – «Ejże? Kropią, mówicie?! | Jakże
kropić nie mają, / Kiedy wy tu stoicie, A wej oni strzelają?!
4. Wszak to działa, nie dziwo? / Wszak to blisko,
Wiarusy? / Hej, na działa – a żywo! / Dalej naprzód,
Krakusy!» – / I krzyknęli wraz «hurra!!!» / Właśnie, gdy
wróg nacierał, / – «Co tam leci za chmura?» Pyta sztabu
jenerał.

5. – «Jenerale, Krakusy / Znać swą pocztę rzucili». /
– «Oszaleli wiarusy, / Bez rozkazu ruszyli! / A to czyste
wariaty, / Patrz, jak lecą po roli! / Patrz, jak wiercą
granaty! / Nie daruję swawoli!».
6. Lecz, gdy wódz się tak gniéwa, / Groźnie patrzy
dokoła, / Ktoś od walki przybywa / I z daleka już woła: / /
– «Jenerale! to chwaty! / Od lewego tam skrzydła / Wiodą
cztery armaty / I Moskali jak bydła!»
7. Lecą, lecą wzdłuż błonia, / Grzmią krakowskie
kopyta; / A Dwernicki spiął konia / I okrzykiem ich wita: /
/ – «Dzielnieście się spisali! / Zawsze Polak tak bije!» / A
Krakusy wołali: – «Nasza Polska niech żyje!!!»

7. WOJENKA
1. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że za tobą idą chłopcy malowani?
2. Chłopcy malowani, sami wybierani;
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani?
3. Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie?
Kogo ty pokochasz, w ciemnym leży grobie.
4. Na wojence ładnie, kto Boga uprosi:
Żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi.
5. Maszeruje wiara, pot się krwawy leje.
Raz, dwa, stąpaj bracie, to tak Polska grzeje.

8. Adam Kowalski / LEGUNY W NIEBIE
1. Siedział święty Piotr przy bramie – oj rety! /
Czytał se komunikaty z gazety. / Wtem coś hukło w bramę
złotą, / Święty Piotr się pyta, kto to, / Leguny my z frontu,
leguny!
2. Czyż nie znacie niebieskiego zwyczaju? / Jek leźć
można bez przepustki do raju? / Znamy, znamy, lecz tu
pustki, / Więc nas wpuść choć bez przepustki, / Leguny my
biedne, leguny!
3. Wprzód do czyśćca iść musicie w ogonku, / Tam
wybielą was, jak płótno na słonku. / Byliśmy już w
czyśćcu, byli, / Całkiem nas tam wybielili, / Leguny my
czyste, leguny!
4. Więc mi zaraz marsz do piekła sekcjami! /
Niepotrzebny tu ambaras mam z wami. Byliśmy już w
onym piekle, / Ale tam gorąco wściekle, / Leguny chcą
raju, leguny!
5. Miał staruszek gust wyrzucić tę bandę, / Że się tak
do nieba pchają na grandę, / Wąsem ruchał, brodą ruchał, /
Ale się nie udobruchał. / Leguny czekały, leguny!
6. Spostrzegł Pan Bóg, że Piotr święty coś knowa, /
Więc odzywa się do niego w te słowa: / Sądźże z wiary,
wpuść ich Pietrze, / Bo pomarzną mi na wietrze / Leguny
kochane, leguny!
7. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba, / By
nie wleźli bolszewicy do nieba. / Niechaj wiedzą syny
czarcie, / Że przy bramie tu na warcie / Leguny są polskie,
leguny!
8. I uczynił z nich Piotr Święty załogę / I wypłacił
im relutum za drogę. / A gdy zmorzył sen Piotrusia, / Z
aniołkami husia – siusia / Leguny tańczyły, leguny!

9.

Feliks Gwiżdż
OKIENKO

/

PRZYBYLI

UŁANI

POD

1. Przybyli ułani pod okienko
Pukają, wołają: puść panienko.
2. O Jezu, a cóż to za wojacy!
Otwieraj, nie bój się, to czawrtacy.
3. Przyszliśmy tu poić nasze konie,
Za nami piechoty pełne błonie.
4. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?
Warszawę odwiedzić byśmy radzi.
5. Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno
Zobaczyć to nasze stare Wilno.
6. A z Wilna już droga nam gotowa
Do serca polskości, tam do Lwowa.

10. Maria Konopicka, Feliks Nowowiejski / ROTA
1. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, / Nie damy
pogrześć mowy, / Polski my naród, polski lud, / Królewski
szczep Piastowy. / Nie damy by nas gnębił wróg... / Tak
nam dopomóż Bóg!
2. Do krwi ostatniej kropli z żył / Bronić będziemy
ducha, / Aż się rozpadnie w proch i w pył / Krzyżacka
zawierucha. / Twierdzą nam będzie każdy próg... / - Tak
nam dopomóż Bóg.
3. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, / N i dzieci
nam germanił / Orężny wstanie hufiec nasz, / Duch będzie
nam hetmanił. / Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. / Tak
nam dopomóż Bóg.

4. Nie damy miana Polski zgnieść, / Nie pójdziem
żywo w trumnę, / W Ojczyzny imię i w jej cześć /
Podnosim czoła dumne. / Odzyska ziemię dziadów wnuk. /
Tak nam dopomóż Bóg!

11. Juliusz Słowacki / muz. Andrzej Kurylewicz
PIEŚŃ KONFEDERATÓW („Konfederatka”)
1. Nigdy z królami nie będziem w aliansach, / Nigdy
przed mocą nie ugniemy szyi; / Bo u Chrystusa my na
ordynansach, / Słudzy Maryi!
2. Więc choć się spęka świat, i zadrży słońce, /
Chociaż się chmury i morza nasrożą; / Choćby na smokach
wojska latające / Nas nie zatrwożą.
3. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami! / Więc
nie dopuści upaść żadnej klęsce. / Wszak póki On był z
naszymi ojcami, / Byli zwycięzce!
4. Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę, / Nie
uklękniemy przed mocarzy władzą; / Wiedząc, że nawet
grobowce nas same / Bogu oddadzą.
5. Ze skowronkami wstaliśmy do pracy, / I spać
pójdziemy o wieczornej zorzy, / Ale w grobowcach my
jeszcze żołdacy / I hufiec Boży.
6. Bo kto zaufał Chrystusowi Panu, / I szedł na
święte kraju werbowanie, / Ten, de profundis, z ciemnego
kurhanu / Na trąbę wstanie.
7. Bóg jest ucieczką i obroną naszą! / Póki On z
nami, całe piekła pękną! / Ani ogniste smoki nie ustraszą /
Ani ulękną.
8. Nie złamie nas głód, ni żaden frasunek, / Ani
zhołdują żadne świata hołdy: / Bo na Chrystusa my poszli
werbunek, / Na jego żołdy.

12. Franciszek Kowalski / UŁAN NA WEDECIE
mel.: hr. Wenzel Robert Gallenberg
1. Tam na błoniu błyszczy kwiecie, / Stoi ułan na
wedecie; / A dziewczyna jak malina / Niesie koszyk róż.
2. „Stój, poczekaj, moja duszko, / Skąd tak drobną
stąpasz nóżką?” – „Ja z tej chatki, / Rwałam kwiatki / I
powracam już.”
3. „Oho, próżne twe wymówki! / Pójdziesz ze mną
do placówki!” – „Ach, ja biedna, / Sama jedna, / Matka
czeka mnie!”
4. „Stąd Moskale o pół mili / Może ciebie
namówili?” – „Ja nieboga, / Nie znam wroga, / Nie
widziałam, nie.”
5. „Może kryjesz wrogów tłuszcze? / Daj buziaka to
cię puszczę.” – „Ja nie taka, / Dam buziaka, / Tylko z konia
zsiądź.”
6. „Z konia zsiądę, prawo znane, / Za to kulą w łeb
dostanę.” – „Dość więc chętki, / nie bądź prędki, / bez
buziaka bądź.”
7. „Choć to życie ma kosztować, / Musze ciebie
pocałować.” – „Żal mi ciebie / Jak Bóg w niebie, / Bo się
zgubisz sam.”
8. A jak wartę mą porzucę / Lub szczęśliwie z wojny
wrócę? – „Bądź spokojny, / Wrócisz z wojny, / To buziaka
dam.”
9. „Gdzież cię szukać mam w pokoju, / Gdy
zwycięzcą wrócę z boju?” – „Tam w tej chatce / Przy mej
matce, / Nad tą rzeczką wzwyż.”
10. „A jak zginę, co tak snadnie, / To buziaczek mój
przepadnie!” – „Wierna tobie, Na twym grobie / Pocałuję
krzyż!”
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