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Rozproszeni po wszem świecie 
Gnani w obce wojny, 

Zgromadziliśmy się przecie 
W jedno kółko zbrojne. 

 
Marsz, marsz Polonia, 
Nasz dzielny narodzie, 

Odpoczniemy po swej pracy 
W ojczystej zagrodzie. 

 
Z wiosną zabrzmi trąbka nasza, 

Pocwałują konie, 
Sławą polskiego psałterza 

Zabrzmią nasze bronie. 
 

Marsz, marsz Polonia, 
Nasz dzielny narodzie, 

Odpoczniemy po swej pracy 
W ojczystej zagrodzie.

 
Na królewski gród zhańbiony 

Wzleci orlę białe, 
Hukną działa, Jękną dzwony, 

Polakom na chwałę. 
 

Marsz, marsz Polonia, 
Nasz dzielny narodzie, 

Odpoczniemy po swej pracy 
W ojczystej zagrodzie.
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Oto dziś dzień krwi i chwały 
Oby dniem wolności był 

W gwiazdę Polski,   orzeł biały 
Patrząc lot swój w niebo wzbił 

I nadzieją podniecany 
Woła na nas z górnych stron : 

Powstań Polsko, skrusz kajdany 
Dziś twój tryumf, albo zgon! 

 
Hej, kto Polak na bagnety! 
Żyj swobodo, Polsko Żyj! 

Takim hasłem cnej podniety 
Trąbo nasza wrogom grzmij 
Trąbo nasza wrogom grzmij. 

 
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.
 

Hej, kto Polak na bagnety! 
Żyj swobodo, Polsko Żyj! 

Takim hasłem cnej podniety 
Trąbo nasza wrogom grzmij 
Trąbo nasza wrogom grzmij.
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Raduje się serce, raduje się dusza, 
Gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza.

 
Oj da, oj da dana, kompanio kochana, 

Nie masz to jak pierwsza, nie masz nie!    (2x)
     

  Chociaż do Warszawy długą mamy drogę, 
Ale przejdziem migiem, byle tylko w nogę.

 
Oj da, oj da dana...  (2x)

         
Chociaż w butach dziury, na mundurach ł aty, 

To pierwsza kadrowa pójdzie na armaty.
 

Oj da, oj da dana...  (2x)
              

          Kiedy wybijemy po drodze Moskali, 
Ładne warszawianki będziem całowali.

 
Oj da, oj da dana...  (2x)

           
          A wiec piersi naprzód, podniesiona głowa, 
Bośmy przecież pierwsza kompania kadrowa.

 
Oj da, oj da dana...  (2x)
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Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, 
że za tobą idą, że za tobą idą 

chłopcy malowani? 
Że za tobą idą, że za tobą idą

chłopcy malowani?
 

Chłopcy malowani, sami wybierani... 
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko, 

cóżeś ty za pani? 
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko, 

cóżeś ty za pani?
 

Na wojence ładnie, kto Boga uprosi: 
żołnierze strzelają, żołnierze strzelają,

Pan Bóg kule nosi. 
żołnierze strzelają, żołnierze strzelają,

Pan Bóg kule nosi.
 

Maszeruje wiara, pot się krwawy leje, 
raz, dwa, stąpaj, bracie, 

raz, dwa, stąpaj, bracie, tak, to Polska grzeje. 
Raz, dwa, stąpaj, bracie, 

raz, dwa, stąpaj, bracie, to tak Polska grzeje. 
 

Wojenko, wojenko, markietanko szanca, 
kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz, 

jeśli nie powstańca? 
kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz, 

jeśli nie powstańca? 
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Przybyli ułani pod okienko,   (2x)
Pukają, wołają: "puść panienko!   (2x) 

 
O Jezu, a cóż to za wojacy?   (2x) 

Otwieraj! Nie bój się to czwartacy!   (2x) 
 

Przyszliśmy napoić nasze konie,   (2x) 
Za nami piechoty pełne błonie."    (2x) 

 
O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?   (2x) 

Warszawę odwiedzić byśmy radzi.   (2x) 
 

Panienka otwierać podskoczyła,   (2x) 
Ułanów na nocleg zaprosiła   (2x)  
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O mój rozmarynie, rozwijaj się!   (2x)
Pójdę do dziewczyny , pójdę do jedynej,

zapytam się.
 

A jak mi odpowie: - nie wydam się,   (2x)
strzelcy maszerują, ułani werbują,

zaciągnę się.
 

Dadzą mi konika cisawego,   (2x)
i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę

do boku mego.
 

Dadzą mi buciki z ostrogami,   (2x)
i siwy kabacik, i siwy kabacik

z wyłogami.
 

Dadzą mi manierkę z gorzałczyną,    (2x)
ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił

za dziewczyną.
 

Pójdziemy z okopów na bagnety,   (2x)
bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje ale nie ty!
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Ułani, ułani, 
malowane dzieci,

niejedna panienka 
za wami poleci. 

 
Hej, hej ułani, 

malowane dzieci,
niejedna panienka 

za wami poleci    (2x)
 

Niejedna panienka 
I niejedna wdowa 

za wami ułani 
polecieć gotowa 

 
Hej hej ułani, 

i niejedna wdowa 
Za wami, ułani 

polecieć gotowa    (2x)
 

Jedzie ułan, jedzie, 
szablą pobrzękuje,

uciekaj dziewczyno, 
bo cię pocałuje.

 
Hej hej ułani, 

szablą pobrzękuje,
uciekaj dziewczyno,
bo cię pocałuje.   (2x)
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 Rozkwitały pąki białych róż,
Wróć Jasieńku, z tej wojenki już.
Wróć, ucałuj jak za dawnych lat, 

Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. 
 

Kładłam ci ja idącemu w bój,
Białą różę na karabin twój,

Nimeś odszedł, Jasiuleńku stąd, 
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł. 

 
Ponad stepem nieprzejrzana mgła,
Wiatr w burzanach cichuteńko łka,

Przyszła zima, opadł róży kwiat, 
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad.

 
Już przekwitły pąki białych róż,

Przeszło lato, jesień, zima już,
Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej, 

Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej? 
 

Hej dziewczyno ułan w boju padł
Choć mu dałaś białej róży kwiat

Czy nie szczery  był twej dłoni dar
Czy też może wygasł twego serca żar

 
W pustym polu zimny wicher dmie

Już nie wróci twój Jasieńko, nie
Śmierć okrutna zbiera krwawy łup

Zakopali Jasia twego w ciemny grób
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 Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,
Nie noszą ni srebra, ni złota,

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój,
Piechota, ta szara piechota.

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój,
Piechota, ta szara piechota.

 
Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewce salutują,

Bo za naszą Polskę idą w bój!
 

Idą, a w słońcu kołysze się stal,
Dziewczęta zerkają zza płota,

A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota.

A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota.

 
Maszerują strzelcy, maszerują…

 
Nie grają im surmy, nie huczy im róg,

A śmierć im pod stopy się miota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój:

Piechota, ta szara piechota.
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój:

Piechota, ta szara piechota.
 

Maszerują strzelcy, maszerują…
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Legiony to żołnierska nuta
Legiony to straceńców los!
Legiony to żołnierska buta

Legiony to ofiarny stos.
 

 My, Pierwsza Brygada
Strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy

Nasz życia los,
Na stos, na stos!  (2x)

 
O, ileż mąk, ile cierpienia,
O, ileż krwi, wylanych łez,

Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił wędrówki kres.

 
My, Pierwsza Brygada

Strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy

Nasz życia los,
Na stos, na stos!  (2x)

       
Mówili, żeśmy stumanieni,

Nie wierząc nam, że chcieć - to móc!
Laliśmy krew osamotnieni,

A z nami był nasz drogi Wódz!
 

My, Pierwsza Brygada...  (2x)
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