Bacówka

Porwały nas deszcze, przegoniły wiatry			a F E
I zdały na siebie						a
W przygodnym nam domu miejsca nie zagrzały		F e a
W tym górskim niby niebie					F e

I dziury w tym niebie wiatrem łatane	d G C
W bacówce tylko my sami			d E a
I nic nie mówimy, tylko dotyk ręki		d G E F C E a
By nie psuć chwili, co przed nami		

A wiatr sprzymierzeniec, przygarnął mi ciebie
Ciepłe twoje ręce
Ech, stara bacówko, niebo w nas się rodzi
Przyjaźń czy coś więcej 


Ballada o Arsenale

W czterdziestym trzecim to działo się,	a E
Gdy oddział chłopców maskował się.	a
Dwudziestu ośmiu tylko ich było,		C  G
A jednak tylu właśnie starczyło.		a E a

Był mężny Alek i piękny Zośka,
Morro Romocki i wielki Słoń.
Pod Arsenałem wytrwale stali
I samochodu więźniarki czekali.

Samochód pędził ulicą długą.
Chorąży Zośka już daje znak.
Poszły butelki, a potem Steny,
Jak nie pomogło – granaty dwa.

Do boju rusza chorąży Zośka.
SS-man martwy pada na bruk.
Już cały oddział jest przy więźniarce,
Chociaż nie przebrzmiał granatów huk.

Dwudziestu pięciu wychodzi więźniów.
Uratowanych szczęśliwa twarz,
A na ich końcu, choć na czworakach,
Ale wychodzi Rudy nasz.

O Arsenale jest ta ballada.
O jednej z akcji stolicy mej,
Co nigdy wrogom się nie poddała.
Nikt nie ujarzmił jeszcze jej.


Ballada rajdowa

Właśnie tu, na tej ziemi młody harcerz meldował		G D
Swą gotowość umierać za Polskę.				C G
Tak jak ty niesiesz plecak - on niósł w ręku karabin,
w sercu miłość, nadzieję i troskę.

Może tu - w Nowej Słupi, w Daleszycach, Bierzycach
przydrożnymi krzyżami znaczonych
Swą dziewczynę pożegnał nic nie wiedząc, że tylko
kilka dni życia mu przeznaczone.

Naszej ziemi śpiewamy, ziemi pokłon składamy
Taki prosty, serdeczny, harcerski
Niechaj echo poniesie tę balladę rajdową
w nasze jutro i w przyszłość nową

Na pomniku wyryto, że szesnaście miał wiosen,
że był śmiały, odważny, radosny
Kiedy padał płakała cała Puszcza Jodłowa
nie doczekał czekanej tak wiosny

I choć on nie doczekał, to nie umarł tak sobie-
przetarł szlak, którym dzisiaj wędrujesz.
I gdy tak przy ognisku śpiewasz sobie balladę
Tak jak on w sercu Ojczyznę czujesz


Bratnie słowo

Bratnie słowo sobie dajem
Że pomagać będziem wzajem
Druh druhowi, druhnie druh
Hasło znaj: Czuj duch!

W troskach, smutkach i zmartwieniach
W dni pogodne i w dni cienia
W dzień i w ciemną noc
Przyjaźń da ci moc

Zważmy aby słowo sobie dane
Było zawsze dotrzymane
Druh druhowi druhnie druh
Hasło znaj: Czuj Duch !


Caduceus
sł. i muz. M.Cieśla

Zapada noc, gwiazd milionem, rozbłysło niebo nad głowami		A2 A2/fis A2/E D2
Księżyc panuje nad nieboskłonem , my w szum strumyka zasłuchani	A2 A2/fis A2/E D2
Stoimy tu drużyną jak ze snów						A2/fis A2/E D2 A2/E
Ognia skry urzeczywistniają nasze sny					A2/fis A2/E D2

REF:
że, wszyscy ludzie mimo lat mają siły iść przez świat		A2 A2/fis A2/E D2
Wierni słowom i ideom Praw Harcerskich, są nadzieją		A2 A2/fis A2/E D2
Że można żyć bez nienawiści płaczu, krzywd i zawiści		A2 A2/fis A2/E D2
W zamian szczęście ludziom nieść Ojczyźnie i Bogu		A2 A2/fis A2/E D2
oddać cześć				A2 A2/fis A2/E D2

Wstaje dzień, słońca promienie ogarniają całą Ziemię
Padają na twarze, oświetlają ręce,
które niosąc pomoc, radują serce
Harcerski Krzyż - Caduceus naszych dni
Odbity blask umacnia wiarę w nas

Że, Wszyscy ludzie...
Krzyża i lilii znak,
niech powiedzie nas przez świat
Aż do końca naszych dni,
na końcu - świetlany harcerski krzyż


Dalej wesoło

Dalej, wesoło niech popłynie gromki śpiew,		C F C 
Niech stutysięcznym echem zabrzmi pośród drzew		C E a 
Niech spędzi z czoła wszelki smutek, wszelki cień,		a d 
Wszak słoneczny mamy dzień.				G C 

Tra la la ls la la la la			C F C 
W sercu radość się rozpala.		C E a 
Tra la la la la la la la			a d 
Chcemy słońca, chcemy żyć! 	G C 

Raźno harcerze maszerują raz, dwa, trzy,
Prężne ich stopy krzeszą w marszu lotne skry
Idziem zdobywać, zbrojni w oczy blask i stal,
Lśniącą słońcem świata dal.

Harce, wycieczki, obozowych przeżyć moc
Piosenki gorące, mknące jak kamyki z proc
Serca złączone bratnich uczuć cudną grą
Pozdrowienia ku nam ślą


Harcerska dola
sł. Magda Czajkówna

Z miejsca na miejsce z wiatrem wtór		a
Do Dniestru fal, tatrzańskich gór		E E7 
Wszędzie nas pędzi, wszędzie gna		A 
Harcerska dola radosna			a E a

Nam trud nieznany ani znój
Bo myśmy złu wydali bój
I z nim do walki wciąż nas gna
Harcerska dola radosna

Nasza przyroda jasny wzrok
Niechaj rozproszą ludziom mrok
Niechaj innym szczęście do


Harcerskie ideały

Na ścianie masz kolekcję swych barwnych  wspomnień	C G d
Suszony kwiat, naszyjnik wiersz i liść
Już tyle lat przypinasz szpilką na tej słomie
To wszystko, co cenniejsze jest niż skarb

Pośrodku sam generał Robert Baden-Powell
Rzeźbiony w drzewie lilijki smukły kształt
Jak krzyża znak srebrny orzeł jest w koronie
A zaraz przy nim harcerskich dziesięć praw

	Ramię pręż, słabość krusz		C G
	I nie zawiedź w potrzebie		d a
	Podaj swą pomocną dłoń
	Tym, co liczą na ciebie
	Zmieniaj świat, zawsze bądź
	Sprawiedliwy i odważny
	Śmiało zwalczaj każde zło
	Niech twym bratem będzie każdy

	Świeć przykładem, świeć		F G C
	Leć w przestworza leć
	Nieś ze sobą wieść
	Że być harcerzem chcesz

Kiedy spyta cię ktoś			C G
Skąd ten krzyż na twej piersi
Z dumą odpowiesz mu
"Taki mają najdzielniejsi"
Bo choć mało mam lat
W tym harcerskim mundurze
Bogu, ludziom i Ojczyźnie
Na ich wieczną chwałę służę


HARCERZEM BYĆ

Wciąż chodził jak cień 
Z rękami w kieszeniach 
Za dniem trwonił dzień 
O jednym nie wiedział Że: 

Harcerzem być – to wcale nie wada 
Harcerzem być – każdemu wypada 
Harcerzem być – to zaszczyt nie lada 
Harcerzem być – to innym pomagać 

I smutny był wciąż, 
Jak egipska mumia 
I z kąta lazł w kąt 
Aż wreszcie zrozumiał Że: 

Bogatszy jest dziś, 
O siłę i wiedze 
Szczęśliwy jak nikt 
Więc śpiewa koledze Co? 

Ref. Harcerzem bądź – to wcale nie wada 
Harcerzem bądź – każdemu wypada 
Harcerzem bądź – to zaszczyt nie lada 
Harcerzem bądź – to innym pomagać


Hymn Szarych Szeregów

My iść będziemy w Polskę Szarymi Szeregami.
I będzie Bóg nad nami i będzie naród z nami.
I będziem iść jak hymny wskroś miast i wsi, polami.
I będziem równać w prawo Szarymi Szeregami.

Gdy rzucą nam wyzwanie ze wschodu czy z zachodu,
staniemy do pochodu- Zawisza miecz nam poda.
Zatętni ziemia stalą gąsienic pod czołgami,
gdy iść będziemy w ogień Szarymi Szeregami.

Rozniosą się fanfary echami rozgłośnymi.
Hen! Po piastowskiej ziemii skrzydłami husarskimi.
Za nimi pójdzie naród z orłami, sztandarami.
Powiedziemy go szpalerem, Szarymi Szeregami.

I będziemy gmach budować w harcerskim trudnym znoju.
Otworzym w nim podwoje dla prawdy i pokoju.
I będzie Polska nasza i będziem Polakami.
I stanie straż przed gmachem Szarymi Szeregami.

Na straży polskich granic będziemy wiecznie trwać!
Szarymi Szeregami, szara harcerska brać.
I będzie stać kamiennie, wzdłuż dróg, drogowskazami.
I wieść będziemy młodych Szarymi Szeregami


IDĄ SKAUCI

Idą skauci łez doliną,					a E 
Nocką głuchą, nocką siną (raz, dwa, trzy).		a E a E a 

Hej druhowie gdzie idziecie				C G 
Czego szukacie po świecie (raz, dwa, trzy).		E a E a E a 

My idziemy zórz świtaniem
Tam, gdzie Polski zmartwychstanie (raz, dwa, trzy)

Poprzez burze i zawieje
Lepsza przyszłość Polsce dnieje (raz, dwa, trzy).

Siła nasza w sercach będzie,
Z nią zwyciężym wroga wszędzie (raz, dwa, trzy).

Ramię w ramię druhu miły,
W pełni mocy, w pełni siły (raz, dwa, trzy).

W zbożnej pracy, w zbożnym trudzie
Rzucim światu wieść o cudzie (raz, dwa, trzy)

Zabrzmi nasza pieśń radości
O złocistym dniu wolności (raz, dwa, trzy).


Idzie noc

Idzie noc.
Słońce już
Zeszło z gór,
Zeszło z pól,
Zeszło z mórz.
W cichym śnie
Spocznij już.
Bóg jest tuż,
Bóg jest tuż.


Już rozpaliło się ognisko

Już rozpaliło się ognisko			C
Dając nam dobrej wróżby znak		C G
Siedliśmy wszyscy przy nim blisko		G
Bo w całej Polsce siedzą tak			G C

	Siedzą harcerki  przy płomieniach	C7 F
	Ciepły blask ognia skupia je		G C
	Wszystko co złe to szuka cienia	C
	Do światła dobro garnie się		G C

Mówiłaś druhno komendantko,
Że zaufanie do nas masz,
Że wierzysz w nasze dobre chęci,
Że ty harcerskie serca znasz

	Warunki tylko warunkami
	Od dawna wszak słyszymy to
	Lecz my jesteśmy harcerkami
	I zwyciężymy wszelkie zło


LATO, LATO 
muz. W. Krzemiński, sł. L. Kern 

Już za parę dni, za dni parę, 
Weźmiesz plecak swój i gitarę, 
Pożegnania kilka słów, 
Pitagoras, bądźcie zdrów, 
Do widzenia wam, canto cantare. 

Lato, lato, lato czeka, 
Razem z latem czeka rzeka, 
Razem z rzeką czeka las, 
A tam ciągle nie ma nas. 

Lato, lato, nie płacz czasem, 
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem, 
W lesie schowaj dla nas chłodny cień, 
Przyjedziemy lada dzień. 

Już za parę chwil, godzin parę, 
Weźmiesz rower swój no i dalej, 
Polskę całą zwiedzisz wszerz, 
Trochę rybek złowisz też, 
Nie przyjmując się niczym wcale. 

Lato, lato mieszka w drzewach, 
Lato, lato, w ptakach śpiewa, 
W słońcu każe okryć twarz, 
Lato, lato jak się masz. 

Lato, lato dam ci różę, 
Lato, lato, zostań dłużej, 
Zamiast się po krajach włóczyć stu, 
Lato, lato zostań tu.


Mała harcerska lilijka

Mała harcerska lilijka,			E a 
Ciągle ta sama od lat				A d 
Choć niepozorna, mała i skromna		d a  
Może przesłonić ci świat			E a 

I ty, i ja					E a 
Lubimy patrzeć w jej blask			G C 
Gdy przy ognisku rude płomienie		d a 
Nowy nadają jej kształt			E a  

Małą harcerską lilijkę 
lubię wziąć  czasem do rąk
W drobnych jej płatkach drzemie zagadka
Dlaczego ręce tak drżą?

Małą harcerską lilijkę
Na piersi ma każdy z nas
Ona wyznacza drogę przez życie
I ciągle prowadzi nas


Mały obóz

Kiedy rankiem ze skowronkiem		D 
Powitamy nowy dzień			fis
Rosy z trawy się napijesz		D7 
Pierwszy słońca promień zjesz		G

Potem wracać trzeba będzie		g
Pożegnamy rzekę, las			D
Bądźcie zdrowi przyjaciele		E7
Bądźcie zdrowi, na nas czas		A7

	Ustawimy mały obóz
	Bramę zbudujemy z serc
	A z tych dusz, co tak gorące
	Zbudujemy sobie piec
	Rozpalimy mały ogień
	A w tym ogniu będziesz piekł
	Naszą przyjaźń, która łączy
	Która da ci to, co chcesz		x2	( A7 D)

My tu jeszcze powrócimy
Nie za rok, no to za dwa
Więc dlaczego płacze rzeka
Więc dlaczego szumi las

Wszak przyjaźni naszej wspólnej
nie rozłączy promień zła
Ona mocna jest szalenie
Więc my wszyscy jeszcze raz


Modlitwa harcerska

O Panie Boże, Ojcze nasz				d a
W opiece Swej nas miej				E a
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz
Nam pomóc zawsze chciej

Wszak Ciebie i Ojczyznę			a
Miłując chcemy żyć				E a
Harcerskim prawom życia, dnia		a d e
Wiernymi zawsze być			E a

O daj nam zdrowie dusz i ciał
Swym światłem zanurz noc
I daj nam hart tatrzańskich skał
I twórczą wzbudź w nas moc

Na szczytach górskich czy wśród łąk	h e h
W dolinach bystrych rzek			Fis h
Szukamy śladów Twoich rąk
By życie z Tobą wieść

Przed nami jest otwarty świat
Za nami tyle dróg
Choć wiele ścieżek kusi nas
Lecz dla nas tylko Bóg


Ogień

Zwyczaj to stary jak świat		C F
Ogień , ogień, ogień.			C F
Rozpalmy blisko nas
Ogień, ogień, ogień.

Dla spóźnionego wędrowca,			C F
Dla wszystkich spóźnionych w noc.		G C
Rozpalmy tu, rozpalmy tu: 			C G 
Ogień , ogień, ogień				G C

Pierwsza gwiazdka już wzeszła	CF
Czas by ogień rozpalić		GC
Lipy, sosny i buki
Chylą gałęzie w oddali

Najpiękniejsze ognisko
Z trzaskiem sypią się skry
Wokół samych przyjaciół masz
Więc śpiewaj z nami i Ty:


Ogniobranie

Tam czas nie jest tylko czekaniem		C a
A godziny jak paciorki barwne		F G
Godziny urodzajne
Przesuwają się brane zachłannie

Czemuś taki zamyślony			C a
W co tak smutnie zapatrzony			F G
Czy ci ktoś powiedział przykre słowo
Czy ci błędów twoich nie darował?

Trzeba tylko znać drogę			a E a
Trzeba tylko chcieć tam dojść		d G C E
Do tego miejsca ogniobrania			a d
Do miejsca chciwego czerpania		E a
I uważnie się rozglądać			d
By nikt nie czekał daremnie			G C E
I nie omijać tchórzliwie tego			a d
Co twoim udziałem				E a
I cierpliwie szukać światła			d
Nawet gdy najstraszniej, najciemniej	G C E
I wierzyć w sprawy wielkie			a d
Choć cię zmęczą nieważne i małe		E a

Nawet nie wiesz, ze jest takie miejsce
To miejsce ogniobrania
Trafisz tam o każdej porze
Tylko przed tym się nie wzbraniaj
Tam się bierze pełnymi garściami
Wesoły płomień i taniec
I radość, radość bez granic
Radość jak świtanie

Gdy biegiem zwykłych spraw zanurzony,
Gdy się wiara w ich sens zachwieje,
Tam na jasnej znajdziesz polanie
Zielony dzbanuszek nadziei.
Tam jak krągłe, dojrzałe owoce
Dźwięki się nagle roztoczą, 
Temu dadzą radość i wiarę,
Tego zasmucą, tego zauroczą


Ognisko
sł. i mel. Krzysztof Mika 

Wśród ciszy nocnej i mroku ciemnym 		h fis
Zaświecił jasny płomyk ogniska			e A D fis
Usiadła grupka harcerzy w kręgu
Patrząc, jak watra ogniami błyska

	A działo się to w noc kwietniową		h fis
	Po dniu Świętego Jerzego			e A D  fis
	Co jest patronem wszystkich skautów	h
	Każdego harcerza polskiego			e fis h

Teraz w milczeniu, z powagą ducha
Słuchali gawędy harcerskiej
O życiu patrona i jego losach
I jego postawie rycerskiej

I popłynęły w tę ciszę pieśni
Których nie było mało
O ogniu, harcerzach, Ojczyźnie, Bogu
A echo im grało i grało

Na koniec powstali, a potem uklękli
A kiedy modlitwę skończyli
Aż dogasł ostatni płomyk ogniska
Tak długo na stos ten patrzyli


Piosenka naszych druhen
(E. Gazda)

Usiadła gdzieś pod płotem na poboczu,		D h G A
W gęstwinie się schowała pośród traw		D h G A
Ale echo od czasu do czasu				D A Fis h
Niesie jej radosny głos.				G A D A

Piosenka śpiewana na powitanie,			D h G A
Piosenka śpiewana na pożegnanie,			D h G A
Piosenka najmilszą z wszystkich druhen jest.	D h G A D

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.


Piosenka pożegnalana

Ogniska już dogasa blask			a
Braterski splećmy krąg			C F 
W wieczornej ciszy w świetle gwiazd	C F C G
Ostatni uścisk rąk				C F G C C F C

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


Płonie ognisko

Płonie ognisko i szumią knieje		a E a
Drużynowy jest wśród nas			a E a
Opowiada starodawne dzieje			a E a
Bohaterski wskrzesza czas			a E a

O rycerstwie z znad kresowych granic	C G
O obrońcach naszych polskich granic	d E a (E)
A ponad nami wiatr szumny wieje		a E a
I dębowy huczy las				a E

Już do odwrotu głos trąbki wzywa
Alarmując ze wszech stron
Wstaje wiara w ordynku szczęśliwa
Serca biją w zgodny ton
Każda twarz się uniesieniem płoni
Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni
A z młodzieńczej się piersi wyrywa
Pieśń potężna, pieśń jak dzwon


Płonie ognisko w lesie

Płonie ognisko w lesie,		C
Wiatr smętną piosnkę niesie,		G C
Przy ogniu zaś drużyna
Gawędę rozpoczyna.			G C

Czuj, czuj, czuwaj, czuj, czuj, czuwaj!
Rozlega się dokoła. 					G C

Czuj, czuj, czuwaj, czuj, czuj, czuwaj!
Najstarszy druh zawoła. 				G C

Przestańcie się już bawić
I czas swój marnotrawić.
Niech każdy z was się szczerze
Do pracy swej zabierze.


Ptaki ptakom

Wybiegani, wysłuchani, wybawieni			D A D
Siądźcie w koło do ogniska mego stóp		G A D
Chcę powiedzieć wam o tamtej złej jesieni		G A D h 
Z której przyszedł ten harcerski leśny grób		G A

Myśli mieli rozczochrane tak jak dzisiaj
I mundury te dzisiejsze mieli też
Lecz stanęli w pogotowiu, gdy padł wystrzał
I bronili tej najwyższej z wszystkich wież
Harcerze, którym słowa na ustach zamierały	D h G A 
Harcerki, którym uśmiech zabrał wojny czas	D h G A 
Jak ptaki po przestworzach lasu szybowały		G A D h 
By upaść jak puszczony bez pamięci głaz		G A

Mogli odejść, mogli uciec w swoje jutro
Nikt by słowa wypowiedzieć nie był śmiał
Lecz zostali, chociaż było im tak trudno
Gdy za strzałem padał ciągle drugi strzał
To dla Polski tak czuwali dniem i nocą
Polski sztandar osłaniali piersią swą
I odeszli, kiedy wzięto ich przemocą
Aby w ziemię wtopić całą duszę swą
Niech im pokłon odda nasze pokolenie
Tym, co umrzeć tam musieli mimo snów
I gdy przyjdą, by podeptać wam marzenia
Polski sztandar osłonimy piersią swą


Sosenka

Jak to dobrze być harcerzem,		a d
Na obozie spędzać czas.		E a
Na północy - pojezierze,		d
Na południu - góry, las.		E a

Hej las - mówię wam, szumi las - mówię wam,	d a
A w lesie - mówię wam - sosenka.			E a
Spodobała mi się jeden raz				d a
Harcerka Marysieńka.				E a

Sama woda łódkę niosła
Łódkę niosła w siną dal,
A on zamiast trzymać wiosła
Objął ją i śpiewał tak:

Całuj, całuj druhu miły,
Całuj, całuj póki czas,
Bo gdy przyjdzie czas rozstania
To już tam nie będzie nas.


Stokrotka

Gdzie strumyk płynie z wolna,		C
Rozsiewa zioła maj, 				G
Stokrotka rosła polna, 			d F
A nad nią szumiał gaj. 			C
Stokrotka rosła polna, 			F G C a
A nad nią szumiał gaj, zielony gaj. 		d G C

W tym gaju tak ponuro,
Że aż przeraża mnie.
Ptaszęta za wysoko,
A mnie samotnej źle.
Ptaszęta za wysoko,
A mnie samotnej źle, samotnej źle.

Wtem harcerz idzie z wolna:
Stokrotko witam cię.
Twój urok mnie zachwyca,
Czy chcesz być mą, czy nie?
Twój urok mnie zachwyca,
Czy chcesz być mą, czy nie, czy nie, czy nie?

Stokrotka się zgodziła
I poszli w ciemny las,
A harcerz taki gapa,
Że aż w pokrzywy wlazł.
A harcerz taki gapa,
Że aż w pokrzywy wlazł po pas, po pas.

A ona, ona, ona
Cóż biedna robić ma?
Nad gapą pochylona
I śmieje się: cha, cha!
Nad gapą pochylona
I śmieje się: cha, cha, cha, cha, cha, cha!


Szara Lilijka

Gdy zakochasz się w szarej lilijce		a d
I w świetlanym harcerskim krzyżu		E a
Kiedy olśni cię blask ogniska
Radę jedną ci dam

Załóż mundur i przypnij lilijkę	a d G
Czapkę na bakier włóż i noś		C E
W szeregu stań wśród harcerzy	a d
I razem z nimi w świat rusz		E a

Razem z nimi będziesz wędrował
Po Łysicy i Świętym Krzyżu
Poznasz uroki gór Świętokrzyskich
Które powiedzą ci tak

 Gdy po latach będziesz wspominał
Stare dzieje z harcerskiej drużyny
Swemu dziecku co dorastać zaczyna
radę jedną mu dasz


Szare szeregi

Gdzie wicher wojny niesie czas		a d 
Tam, zza rogów stu				E a 
Stoi harcerzy szara brać			a d 
I flaga biało-czerwona			E a

Szare szeregi, szeregi		a d 
Szare szeregi			G C 
w szarych mundurach		a d 
harcerska brać			E a

Choć miał zaledwie dziesięć lat niestraszna mu była śmierć
Na barykady wyszedł chwat z opaską biało-czerwoną

Chwycił butelkę pełną benzyny i wybiegł na drogę z nią
Krzyknął do swoich "Czuwaj chłopaki !" I zginął za biało-czerwoną


Świetlany krzyż

Idziemy w jasną, z błękitu utkaną dal,		a G C
Drogą wśród pól bezkresnych			a E
I wśród zbóż szumiących fal. 			E7 a

Cicho, szeroko jak okiem spojrzenie śle,
Jakieś się snują marzenia.
W wieczornej spowite mgle.

Idziemy naprzód i ciągle pniemy się wzwyż,
By zdobyć szczyt ideału:
Świetlany harcerski krzyż.


Tak jak ptaki

Straszny ból i straszny krzyk		d F
Znowu życie utracono		a G
Zginął tak jak wielu z nich		d F
Za swą wolność utraconą		a G

Miał na piersi szary krzyż		d F
I zaledwie 10 lat			a G
Był harcerzem tak jak my		d F
I tak samo kochał świat		a G

Dziś szybuje pośród chmur		d F
Tak jak ptaki na wolności		a G
Poszukuje w świecie tym		d F
Ciepła, dobra i miłości		a G

Tam na wzgórzu leży on		 d F
Nad nim krzyż brzozowy stoi	 a G
Jego dusza uleciała			 d F
Ziemia cała rany goi			 a G

Bo poświęcił młode życie		 d F
Walcząc w szarych szeregach	 a G
Wielu takich jest harcerzy		 d F 
Szybujących u wrót nieba		 a G

Nie minęło parę lat			 d F
Nad grobami matki płaczą		 a G
Po policzkach łzy im płyną		 d F
Już ich więcej nie zobaczą		 a G

Nie zobaczą swoich dzieci		 d F
Lecz pamiętać o nich będą		 a G
O swych młodych bohaterach	 d F
Owianych smutna legendą		 a G


Wiklina

Gorzko pachnie podmokła wiklina, 		a d a
mgła, mgła, mgła				a E a
Wciąż bezdroża, śladu drogi nie ma		a A7 d
Schyłek dnia					G C

Lecz to nic, naprzód idź, nie martw się		a d a
Jutro będzie lepiej, wstanie nowy dzień		F A7 d
I choć czasem jest nielekko,				d G
ale warto być harcerką				C a
I choć czasem licho bierze				d G
Ale warto być harcerzem				C E a

Księżyc zaszedł, gwiazdy takie smutne Noc, noc, noc
Chlupie woda w przemoczonym bucie jak na złość 

 Krzyżu srebrny przyjacielu mały Mów, mów, mów 
 Gdzie twe cele, wzniosłe ideały  Posiał czas


Wspomnienia Bumeranga

Przyjdzie rozstań czas		D E Fis
I nie będzie nas 
Na polanie tylko pozostanie 
Po ognisku ślad. 

Ref. Na na naj...na na naj. 

Zdartych głosów chór 
Źle złapany dur 
Warty w nocy, jej niebieskie oczy 
Nie powrócą już. 

Zarośnięty szlak 
Zapomniany rajd 
Schronisk biało-błękitnej chusty 
Kiedyś będzie brak. 

Staniesz z nami w krąg 
Dotkniesz silnych rąk 
Będziesz śpiewał, marzył i rozlewał 
Cały serca żar. 

Chciałbyś cofnąć czas 
Stanąć twarzą w twarz 
W cieniu drzew przyjaźń ci wyśpiewam 
Aż po wieczny czas. 

Czyjś zbłąkany głos 
Do strumienia wpadł 
Nad górami białymi chmurami 
Cicho śpiewa wiatr. 

Gdzieś za rok, za dwa 
Przyjdzie rozstań czas 
Złotych włosów, orzechowych oczu 
Już nie będzie brak. 

Gdzie ogniska blask 
Stanie obóz nasz 
Na polanie bratni krąg powstanie 
Jak za dawnych lat.


Wszystko co nasze

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 tęż, Ojczyźnie miłej służ!
Na jej zew w bój czy trud
Pójdzie rad harcerzy polskich ród.

Idziem weseli z śmiechem na twarzy,
Czystość i prawość to nasza broń,
Zawsze gotowi, gdy się wydarzy
Podać bliźniemu pomocną dłoń
 
Naprzód marsz, równaj krok,
Śmiało w dal wytężaj jasny wzrok,
Polsko, wnet z kajdan, z knut,
Wyrwie Cię harcerzy polskich lud.

Już płomień buchnął z dymu spowicia,
Wśród gawęd mija wesoło czas,
Jeśli radość chcesz zaznać życia,
W braterskim kole stań z nami wraz

Zgarnij żar dorzuć drew,
Teraz w krąg niech raźny zabrzmi śpiew
Jutro znów dzienny trud,
Lecz go rad harcerzy wita lud.


Zielony płomień
sł. M. Dagnan, muz. A. Kurylewicz

W dąbrowy gęstym listowiu 		a G a G
Błyska zielona skra 			a G a
Trzepoce z wiatrem jak płomień 	a G a G
Mundur harcerski nasz. 		a G C
Czapka troszeczkę na bakier, 	C d C d
Dusza rogata w niej, 			C d C E 
Wiatr polny w uszach i ptaki	 	a G a G
W pachnących włosach drzew. 	a G a

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

Gdzie niskie niebo usypia na rosochatych pniach
gdziekolwiek namiot rozbijesz będzie kraina ta
Zieleń o zmroku wilgotna z niebieską plamką dnia
Cisza jak gwiazda ogromna w grzywie złocistych traw

W dąbrowy gęstym listowiu błyska zielona skra:
Trzepoce z wiatrem jak płomień mundur harcerski nasz
Czapka troszeczkę na bakier, lecz nie poprawiaj jej
Polny za uchem masz kwiatek, duszy rogatej lżej !


Złączeni węzłem

Złączeni węzłem braterskiej miłości
Zwycięsko płyniem wśród życiowych fal.
Przed nami jutro jaśniejszej przyszłości,
Z nami potęga, naszych czynów stal.

Dłoń z dłonią wiąż, przez życie dąż 
Pełen nadziei, ochoty.
Swym czynem świeć, jak orzeł leć
W świat prawdy, piękna i cnoty.

Kto świat swych uczuć i myśli rozszerza,
Powiększa siebie i ojczyznę swą,
A to jest celem harcerki, harcerza,
Którzy potężną Polskę widzieć chcą.

Wołodyjowskich i Zawiszów wnuki
Pragniemy godnie śladem iść ich stóp.
Wysoko nieść sztandar cnoty i nauki,
Zawsze dotrzymać na wierność Polsce ślub.



