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Œpiewnik harcerski

Uroczystoœæ Odpustowa
w parafii Matki Bo¿ej Czêstochowskiej

w Józefowie - 28 sierpnia 2010

Szanowni Pañstwo!
Zapraszamy do wspólnego
œpiewania. Mamy nadziejê, ¿e
przygotowany przez nas
œpiewnik pomo¿e pañstwu mile
spêdziæ czas na naszym ognisku.
Po ognisku zapraszamy równie¿ do odwiedzania naszej
strony internetowej:

WWW.ZHP.MICHALIN.PL
Mo¿na tam znaleŸæ kontakt do nas i terminy zbiórek,
na które zapraszamy wszystkich chêtnych od wrzeœnia.
hm. Miros³aw Grodzki

P£ONIE OGNISKO
P³onie ognisko i szumi¹ knieje
Dru¿ynowy jest wœród nas
Opowiada starodawne dzieje
Bohaterski wskrzesza czas
O rycerstwie z znad kresowych granic
O obroñcach naszych polskich granic
A ponad nami wiatr szumny wieje
I dêbowy huczy las
Ju¿ do odwrotu g³os tr¹bki wzywa
Alarmuj¹c ze wszech stron
Wstaje wiara w ordynku szczêœliwa
Serca bij¹ w zgodny ton
Ka¿da twarz siê uniesieniem p³oni
Ka¿dy laskê krzepko dzier¿y w d³oni
A z m³odzieñczej siê piersi wyrywa
Pieœñ potê¿na, pieœñ jak dzwon
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OGIEÑ
Zwyczaj to stary jak œwiat
Ogieñ , ogieñ, ogieñ.
Rozpalmy blisko nas
Ogieñ, ogieñ, ogieñ.
Dla spóŸnionego wêdrowca,
Dla wszystkich spóŸnionych w noc.
Rozpalmy tu, rozpalmy tu:
Ogieñ , ogieñ, ogieñ
Pierwsza gwiazdka ju¿ wzesz³a
Czas by ogieñ rozpaliæ
Lipy, sosny i buki
Chyl¹ ga³êzie ku nam
Najpiêkniejsze ogniska
Z trzaskiem sypi¹ siê skry
Wokó³ samych przyjació³ masz
Wiêc œpiewaj z nami i Ty:
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BALLADA O NOCY CZERWCOWEJ
Kiedy noc siê w powietrzu zaczyna,
Wtedy noc jest jak m³oda dziewczyna:
Wszystko cieszy j¹ i wszystko œmieszy,
Wszystko w rêce chcia³aby braæ.
Diabe³ du¿o jej daje w podarku
Gwiazd fa³szywych z gwiezdnego jarmarku.
Noc te gwiazdy do uszu przymierza
I z gwiazdami chcia³aby spaæ.
Ja jestem noc czerwcowa.
Królowa jaœminowa.
Zapatrzcie siê w moje rêce.
Ws³uchajcie siê w œpiewny chód.
Ale zanim dur gwiezdny j¹ oplót³,
Idzie krokiem tanecznym przez ogród.
Do ogrodu przez senne ulice,
Dzwoni¹ nocy ciê¿kie zausznice.
I po ka¿dym tanecznym obrocie
Szmaragdami dzwoni¹ ko³ki w plocie.
Wreszcie do nas pod same okna,
I tak tañczy i œpiewa nam:
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LEONARDO (DOŒÆ JEST)
Ja nie weso³a, ale z kokard¹
Lecê do s³oñca, hej Leonardo!
A ja siê krêcê, bo staæ nie warto
Naprzód planeto, hej Leonardo!
Doœæ jest wszystkiego
Dojœæ mo¿na wszêdzie
Doœæ jest wszystkiego
Dojœæ mo¿na wszêdzie
Diabe³ mnie trzyma, targa za w³osy
Dok¹d wariatko, chcesz wyruszyæ?
A ja gotowa, ja z halabard¹
Lecê do s³oñca, hej Leonardo!
Panie w koronie, Panie z liczyd³em
Nie chce byæ mrówk¹ ja chcê byæ szczyg³em
A moja s³awa, droga, muzyka
Do br¹zowego ¿ycia pomyka
Przysz³am z bylek¹d, ale co z tego
Zmierzch daleko, hej kolego!
Od³ó¿my sprawê kochany synku
Na jakieœ dziesiêæ miejsc po przecinku…
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MY CYGANIE
My, Cyganie, co pêdzimy
razem z wiatrem
My, Cyganie, znamy ca³y
œwiat.
My, Cyganie, wszystkim
gramy,
i œpiewamy sobie tak:
Ore, ore szabadabada amore
Hej amore szabadabada.
O muriaty, o szagriaty,
Hajda trojka na mienia.
Kiedy tañczê, niebo tañczy
razem ze mn¹.
Kiedy gwi¿d¿e, gwi¿d¿e ze
mn¹ wiatr.
Zamknê oczy, liœcie wiêdn¹.
Kiedy milknê, milczy œwiat.
Gdy œpiewamy - s³ucha ca³a
Ziemia,
Gdy œpiewamy - œpiewa ka¿dy
ptak.
Niechaj ka¿dy z nami œpiewa,
Niech rozbrzmiewa piosnka ta.
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Kiedy s³ucham, s³ucha ca³a
ziemia,
A jak œpiewam, œpiewa ka¿dy
las,
Gdy ucichnê, wiatru nie ma,
Gdy oœlepnê, nie ma gwiazd.
Bo to s³oñce œwieci tylko we
mnie,
Bo tê ziemiê zmyœlam sobie
sam,
Jak odejdê, bêdzie ciemniej,
Ca³y œwiat odbiorê wam.
Bêdzie proœciej, bêdzie
proœciej, bêdzie jaœniej,
Ca³¹ radoœæ damy wam,
Bêdzie proœciej, bêdzie
jaœniej,
Gdy zaœpiewa ka¿dy z nas!

BIESZCZADZKI TRAKT
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Kiedy nadejdzie czas
Zwabi nas ognia blask
Na polanie gdzie króluje z³y oboŸny
Gwiezdny py³ w ogniu tym
£zy wyciœnie nam dym
Tañcz¹ iskry z gwiazdami a my
Œpiewajmy wszyscy w ten radosny czas
Œpiewajmy razem ilu jest tu nas
Choæ lata m³ode szybko p³yn¹, wiemy ¿e
Nie starzejemy siê
W lesie gdzie licho œpi ma przygoda swe drzwi
ChodŸmy tam, gdzie na œcianie lasu lœni¹
Oczy sów, wilcze k³y, rykiem powietrze dr¿y
Tylko gwiazdy przyjazne dziœ s¹
Dorzuæ do ognia drew w górê niech p³ynie
œpiew
Wiatr poniesie je w wilgotny œwiat
Ka¿dy z nas o tym wie, znowu spotkamy siê
A po³¹czy nas bieszczadzki trakt

WÊDROWIEC
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Nie ogl¹daj siê za siebie, kiedy wstaje brzask
Ruszaj dalej w œwiat, nie zatrzymuj siê
Sam wybierasz swoj¹ drogê z wiatrem i pod wiatr
Znasz tu ka¿dy szlak, przestrzeñ wo³a ciê
Przecie¿ wiesz, ¿e dla ciebie ka¿dy nowy dzieñ
Przecie¿ wiesz, ¿e dla ciebie ch³odny lasu cieñ
Przecie¿ wiesz, jak upalna bywa letnia noc
Przecie¿ wiesz, ¿e wêdrowca los to jest twój los
Lœni w oddali toñ jeziora, s³yszysz ptaków krzyk
Tu odpoczniesz dziœ i nabierzesz si³
Ale jutro znów wyruszysz na swój stary szlak
Bêdziesz dalej szed³ tam, gdzie pêdzi wiatr

RZEKA
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Gdy rzeka stanie na mej drodze,
to rzekê przejdê w bród.
Choæ drugi brzeg daleko.
Ja wnet tam stanê, dopomó¿ rzeko,
wynagródŸ rzeko za mój trud.
Gdy kamieñ stanie na mej drodze,
z kamieniem zmierzê siê.
I bêdê jak on twardy.
Ju¿ siê nie cofnê, nie zegnê karku,
choæ przegraæ mogê dobrze wiem.
A gdy przyjació³ spotkam w drodze,
to rêkê podam im.
Wyci¹gnê d³oñ do zgody.
Z kawa³kiem chleba, z kwaterk¹ wody,
ugoszczê wszystkich w domu mym.

OPAD£Y MG£Y
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Opad³y mg³y i miasto ze snu siê budzi,
Gór¹ czmycha ju¿ noc
Ktoœ tam cicho czeka, by ktoœ powróci³
Do gwiazd jest bli¿ej ni¿ krok
Pies siê w³óczy popod murami bezdomny
Niesie siê têsknota czyjaœ na œwiata cztery strony
A Ziemia toczy, toczy swój garb uroczy
Toczy, toczy siê los
Ty, co p³aczesz, a¿eby œmiaæ móg³ siê ktoœ
Ju¿ doœæ, ju¿ doœæ, ju¿ doœæ
OdpêdŸ czarne myœli, doœæ ju¿ twoich ³ez
Niech to wszystko przepadnie we mgle
Bo nowy dzieñ wstaje, bo nowy dzieñ wstaje,
Nowy dzieñ
Z dusznego snu ju¿ miasto siê wynurza,
S³oñce wschodzi gdzieœ tam
Tramwaj na przystanku zakwit³ jak ró¿a
Uchodz¹ cienie do bram
Ci¹gn¹ swoje wózki-dwukó³ki mleczarze
Nad dachami snuj¹ siê sny podlotków pe³ne
marzeñ

RAMIÊ PRÊ¯
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Na œcianie masz kolekcjê swoich barwnych wspomnieñ
Suszony kwiat, naszyjnik, wiersz i liœæ
Ju¿ tyle lat przypinasz szpilk¹ na tej s³omie
To wszystko, co cenniejsze jest ni¿ skarb
Po œrodku sam genera³ Robert Baden-Powell
RzeŸbiony w drewnie lilijki smuk³y kszta³t
Jest krzy¿a znak i orze³ srebrny jest w koronie
A zaraz pod nim harcerskich dziesiêæ prawd
Ramiê prê¿, s³aboœæ krusz i nie zawiedŸ w potrzebie
Podaj sw¹ pomocn¹ d³oñ tym, co licz¹ na ciebie
Zmieniaj œwiat, zawsze b¹dŸ sprawiedliwy i odwa¿ny
Œmia³o zwalczaj wszelkie z³o, niech twym bratem
bêdzie ka¿dy
I œwieæ przyk³adem œwieæ
I leæ w przestworza leæ
I nieœ ze sob¹ wieœæ
¯e byæ harcerzem chcesz
A gdy spyta ciê ktoœ, sk¹d ten krzy¿ na twej piersi
Z dum¹ odpowiesz mu - taki maj¹ najdzielniejsi
Bo choæ ma³o mam lat w tym harcerskim mundurze
Bogu, ludziom i OjczyŸnie na ich wieczn¹ chwa³ê
s³u¿ê

SZARA LILIJKA
Gdy zakochasz siê w szarej lilijce
I w œwietlanym harcerskim krzy¿u
Kiedy olœni ciê blask ogniska
Radê jedn¹ ci dam
Za³ó¿ mundur i przypnij lilijkê
Czapkê na bakier w³ó¿ i noœ
W szeregu stañ wœród harcerzy
I razem z nimi w œwiat rusz
Razem z nami bêdziesz wêdrowa³
Po £ysicy i Œwiêtym Krzy¿u
Poznasz urok gór Œwiêtokrzyskich
Które powiedz¹ ci tak
Gdy po latach bêdziesz wspomina³
Stare dzieje z harcerskiej dru¿yny
Swemu dziecku co dorastaæ zaczyna
radê jedn¹ mu dasz
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P£OMIENIE
Ju¿ póŸno wieczór oddycha
Ju¿ noc niewiadoma i cicha
Ju¿ pora rozpaliæ ognisko
Nie wiedzieæ, gdzie gwiazda, gdzie iskra
P³omienie, p³omienie
Czerwone okruszyny s³oñca
P³omienie, p³omienie
Czekamy a¿ wypal¹ siê do koñca
P³omienie, p³omienie, p³omienie
Na twarzach zosta³ œlad gor¹ca
P³omienie, p³omienie
Czekamy a¿ wypal¹ siê do koñca
Ju¿ póŸno makiem zasia³o
Ju¿ sen twarz pochyla sw¹ bia³¹
Nad ¿arem popio³u motyle
Wiêc jeszcze popatrzmy przez chwile
P³omienie, p³omienie
Czerwone okruszyny s³oñca
p³omienie, p³omienie
Czekamy a¿ wypal¹ siê do koñca
Wspomnienie, wspomnienie, wspomnienie
Na twarzach zosta³ œlad gor¹ca
Wspomnienie, wspomnienie
Co nigdy nie wypali siê do koñca
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KEJA
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Gdyby tak ktoœ przyszed³ i powiedzia³:
- stary, czy masz czas?
Potrzebujê do za³ogi jak¹œ now¹ twarz
Amazonka, Wielka Rafa, oceany trzy
Rejs na ca³oœæ, rok - dwa lata, to powiedzia³ bym
Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht?
Gdzie ta koja wymarzona w snach?
Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat?
Gdzie ta brama na szeroki œwiat?
Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht?
Gdzie ta koja wymarzona w snach?
W ka¿dej chwili p³ynê w taki rejs!
Tylko gdzie to jest?
Gdzie to jest?
Gdzieœ na dnie starej szafy le¿y ostry nó¿
Stare d¿insy wystrzêpione impregnuje kurz
W kompasie ig³a zardzewia³a, lecz kierunek znam
Biorê wór na plecy i przed siebie gnam.
Przesz³y lata zapyzia³e, rzês¹ zarós³ staw
A na przystani czó³no sta³o - kolorowy paw
Zaokr¹gli³y siê marzenia, wyja³owia³ step
Lecz dalej marzy o za³odze ten samotny ³eb

KRAJKA
Chora³em dzwonków dzieñ rozkwita,
jeszcze od rosy rzêsy mokre,
we mgle turkoce pierwsza bryka,
s³oñce wyrusza na w³óczêgê
Drog¹ pylista drog¹ poln¹,
jak kolorowa panny krajka,
Lato siê toczy ku stodo³om
bêdzie tañczyæ walca...
A ja mam swoj¹ gitarê,
spodnie wytarte i buty stare
Wiatry nios¹ mnie...
Zmokniête œwierszcze stroj¹ skrzypce
¯uraw siê wspar³ o cembrowinê
Wiele nanosi wody jeszcze,
wielu siê ludzi z niej napije
Drog¹ pylist¹, drog¹ poln¹,
jak kolorowa panny krajka,
S³oñce siê wznosi nad stodo³¹,
Bêdzie tañczyæ walca...
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MA£E KINA
Najlepsze te ma³e kina
w rozterce i w udrêce,
z krzese³kami wyœcie³anymi
pluszem czerwonym jak
serce.
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Szeleszcz¹ gaje kinowe,
nareszcie inne, palmowe,
a po chodniku bezkresnym
snuje siê srebrny dym.

Na dworze jeszcze widno,
a ju¿ siê lampka ko³ysze
i cienie meandrem biegn¹
nad zwiastuj¹cym afiszem.

Jak¿e tu mi³o siê wtuliæ,
deszcz, zawieruchê
przeczekaæ
i nic, i nic nie mówiæ,
i trwaæ, i nie uciekaæ.

Ch³opcy siê dr¹ wniebog³osy
w promieniach sztucznego
œwiat³a,
sprzedaj¹ papierosy,
irysy i sznurowad³a.

Srebrzysta struga p³ynie
przez umêczone serce.
Drzemiesz w tym ma³ym
kinie
jak list mi³osny w kopercie:

O, ju¿ siê wieczór zaczyna!
Ksiê¿yc wyci¹ga rêce.
Najlepsze te ma³e kina
w rozterce i w udrêce.

Wychodzisz otumaniony,
zasnuty, zakiniony,
przez wietrzne peryferie
wêdrujesz i myœlisz, ¿e

Kasjerka ma loki spadziste,
króluje w budce z³ocistej,
wiêc bierzesz bilet i
wchodzisz
w ciemnoœæ, gdzie œpiewa
film:

Najlepsze te ma³e kina,
gdzie wszystko siê zapomina;
¿e to gospoda ubogich,
którym dzieñ sp³yn¹³ Ÿle.

WIECZORNE ŒPIEWOGRANIE 19
Œpiewam dla was i do nieba,
¿ê przyjaŸni mi potrzeba
p³omiennego ogniobrania r¹k przyjació³
i kochania i kochania
Kiedy cisza œwiat zaleg³a
Bóg rozpostar³ trend ciemnoœci
i gdy gwiazdy w noc wybieg³y
szukaæ szczêœcia swej œwiat³oœci
Kiedy wieczór nas po³¹czy³
z r¹k do serca mkn¹ iskierki
i gdy oczy s¹ wpatrzone
w p³omieñ szczêœcia i podziêki
Kiedy przyjaŸñ w nas rozkwita
czas zatrzyma³ siê zbawiony
i gdy rozstaæ siê nie chcemy
œwiat jest w duszach uniesiony

KO£O
Sta³em d³ugo przy mym oknie,
Chmurny, ch³odny to by³ dzieñ
Wtem karawan siê wytoczy³,
Aby matkê m¹ zabraæ hen !
Jeœli ko³o to wytrzyma,
Wkrótce Panie, wkrótce ju¿,
Lepszy dom tam czeka na ni¹,
W niebie, w niebie o Panie mój !
Rzek³em do karawaniarza:
„Ruszaj wolno, nie œpiesz siê”.
Przy tej pani, któr¹ wieziesz,
D³u¿ej wtedy bêdê szed³.
Szed³em blisko, tu¿ za trumn¹
Dusz¹c dzielnie przyp³yw ³ez,
Lecz nie mog³em ukryæ bólu,
Gdy musia³a w swym grobie lec.
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PIEŒÑ PO¯EGNALNA

21

Ogniska ju¿ dogasa blask,
Braterski spleæmy kr¹g.
W wieczornej ciszy w œwietle gwiazd,
Ostatni uœcisk r¹k
Kto raz przyjaŸni pozna³ moc,
Nie bêdzie trwoni³ s³ów.
Przy innym ogniu w inn¹ noc,
Do zobaczenia znów
Nie zgaœnie tej przyjaŸni ¿ar,
co po³¹czy³a nas.
Nie pozwolimy by j¹ star³,
Nieub³agalny czas.
Kto raz przyjaŸni pozna³ moc,
Nie bêdzie trwoni³ s³ów.
Przy innym ogniu w inn¹ noc,
Do zobaczenia znów

MODLITWA HARCERSKA
O Panie Bo¿e, Ojcze nasz
W opiece Swej nas miej
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz
Nam pomóc zawsze chciej
Wszak Ciebie i Ojczyznê
Mi³uj¹c chcemy ¿yæ
Harcerskim prawom ¿ycia, dnia
Wiernymi zawsze byæ
O daj nam zdrowie dusz i cia³
Swym œwiat³em zanurz noc
I daj nam hart tatrzañskich ska³
I twórcz¹ wzbudŸ w nas moc
Na szczytach górskich czy wœród ³¹k
W dolinach bystrych rzek
Szukamy œladów Twoich r¹k
By ¿ycie z Tob¹ wieœæ
Przed nami jest otwarty œwiat
Za nami tyle dróg
Choæ wiele œcie¿ek kusi nas
Lecz dla nas tylko Bóg
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