














































16. 
 

KALINA MALINA  
 

Kalina malina w lesie rozkwitała   bis 
niejedna dziewczyna ułana kochała   bis 
 

Ułana kochała, ułana lubiła   bis 
I te czułe listy do niego kreśliła   bis 
 

A w niedzielę rankiem, kiedy słońce wschodzi   bis 
To ten młody ułan po koszarach chodzi   bis 
 

Po koszarach chodzi, listy w ręku nosi   bis 
Pana porucznika o przepustkę prosi   bis 
 

Panie poruczniku puśc mnie pan do domu    bis 
Bo moja dziewczyna urodziła syna   bis 
 

Puszczę ja cię puszczę, ale nie samego   bis 
Każę ci osiodłać konika karego   bis 
 

Konika karego i te złote lejce   bis 
Abyś swej dziewczynie uradował serce   bis  
 

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

„Ułanie, ułanie, twoja to przyczyna   bis 
Przez ciebie została zhańbiona dziewczyna”   bis 
 

Ja jej nie zhańbiłem, zhańbiła się sama   bis 
I ta ciemna nocka, po której chadzała   bis 
 

Chadzała, pijała i grywała w karty   bis 
Myślała dziewczyna, że z ułanem żarty   bis 
 

To nie były żarty, ani żadne kpiny,   bis 
Bo zamiast wesela odbyły się chrzciny   bis 
 

Ta dzisiejsza młodzież lata samolotem,   bis 
Najpierw robi dzieci, a wesele potem.   bis 



























cały zabraliśmy, hopaj - siup. 
29. 

MY, PIERWSZA BRYGADA  
Słowa: A. Hałaciński, T. Biernacki 

 
Legiony to żołnierska nuta,  
Legiony to ofiarny stos, 
Legiony to żołnierska buta,  
Legiony to straceńców los.  

My, Pierwsza Brygada, strzelecka gromada, 
Na stos rzuciliśmy nasz życia los,  
Na stos, na stos!  

O ileż mąk, ileż cierpienia,  
O ileż krwi, wylanych łez,  
Pomimo to nie ma zwątpienia,  
Dodawał sił wędrówki kres.  

My, Pierwsza Brygada.. 
Krzyczeli, żeśmy stumanieni, 
Nie wierząc nam, że chcieć – to móc! 
Leliśmy krew osamotnieni, 
A z nami był nasz drogi Wódz! 

My, Pierwsza Brygada... 
Nie chcemy dziś od was uznania, 
Ni waszych mów, ni waszych łez. 
Już skończył się czas kołatania  
Do waszych serc, do waszych kies.  
 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 zew namiętności, 
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi. 
 My, Pierwsza Brygada.... 










