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HYMN NARODOWY.

O, pieśni, dzwoń! 
Prezentuj broń! 
Cywilni, odsłonić głowy:

Hymn narodowy!

Wojsko pod bronią jak zaklęte stoi,
Dech zamarł w piersiach, duma z oczu strzela, 
A pieśń żołnierska w czar melodji swojej 
Zachwyt narodu, jego szczęście wciela.

Tak to niegdyś z ziemi włoskiej, 
Gdy mazurka brzmiały tony, 
Swe legjony wiódł Dąbrowski, 
Do Ojczyzny wiódł legjony.

Co tam kula! co tam strzał:
Krew przyśpieszy wielkie dzieła!
A mazurek grał i grał:
Jeszcze Polska nie zginęła!
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O, pieśni, dzwoń! 
Prezentuj broń! 
Cywilni, odsłonić głowy: 

Hymn narodowy!

Wolna Ojczyzno! O, bądź pozdrowiona!
W tym cudnym hymnie, co nad tobą wzlata, 
I całą Polskę bierze w swe ramiona,
Dawne, dzisiejsze i najdalsze lata.

Wiatr na kresy niesie nutę, 
Stusercowym grzmiącą dzwonem, 
Nienawiści węzłem skute
Dyszą wrogi za kordonem.

Wojsko pod bronią stoi, jak zaklęte,
I pierś żołnierska ogniem zapłonęła: 
Ojczyzno! weźmij ślubowanie święte:
Jeszcze Polska nie zginęła!

O, pieśni, dzwoń! 
Prezentuj broń! 
Cywilni, odsłonić głowy: 

Hymn narodowy!
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KOCHAJ ŻOŁNIERZA.

Kochaj żołnierza, chłopcze mój, 
Gdy masz polskiego teraz,
On szedł za wolność w krwawy bój 
I pójdzie jeszcze nieraz.

Ten żołnierz tobie Polskę dał 
Potężną, wolną, wielką, 
I tyżbyś kochać go nie miał 
Każdą swej krwi kropelką?

Idąc do walki, wrogom wbrew,
Na kul armatnich grady,
Sto lat ofiarną leli krew
Twe dziady i pradziady

I użyźnili swoją krwią 
Piędź każdą polskich błoni — 
Aż ten nasz żołnierz zdobył to, 
Za co ginęli oni.

Kochaj żołnierza, chłopcze mój,
To ziemi twej obrońca,
I ty pobiegniesz kiedyś w bój, 
Gdy wezwie trąbka grzmiąca,

I swej Ojczyźnie młodą krwią 
Wypłacisz dług w potrzebie, 
A jak ty dzisiaj kochasz go, 
Tak będą kochać ciebie!
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CO CI ŻOŁNIERZ DAL?

To, że dzisiaj możesz śmiało, 
„Jestem wolny Polak!“—rzec, 
Że za dawną polską chwałą 
W nową chwałę możesz biec —

To ci polski żołnierz dał.

To, że kędy stąpnie noga, 
Wolna ziemia wszerz i wzdłuż, 
Że nad nami, oprócz Boga, 
Nie panuje nikt tu już —

To ci polski żołnierz dał.

To, że w wolnych ludów rzędzie 
Zajął miejsce naród nasz, 
Że znów Polska jest i będzie, 
Jak swobody świata straż —

To ci polski żołnierz dał.

To, że Polak ma swą wolę 
Żyć po polsku tak, jak chce, 
Że ty możesz w polskiej szkole 
W polskiej mowie uczyć się —

To ci polski żołnierz dał.

Że, gdy stanie wróg u bramy 
Naszych granic, naszych ziem, 
Na obronę wojsko mamy,
Sławne w świecie męstwem swem —

To ci polski żołnierz dał.
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WOJSKO IDZIE!

Wojsko idzie! wojsko idzie! 
Polskie wojsko nasze!

Błyszczą w słońcu karabiny, 
Brząkają pałasze:

Pan pułkownik na koniku
Paraduje przodem,

A ulice, kędy idą, 
Zapchane narodem.

Hej, ty wojsko ukochane, 
Jakieżeś ty ładne!

Jakie śliczne, jakie cudne, 
Jak na świecie żadne!

Jaka piękna broń żołnierska, 
Jakie szable jasne!

Ach — to przecie polskie wojsko, 
Nasze wojsko — własne!

Huczne bębny uderzyły:
Ostry krok, rębacze!

Aż się z oczu łzy puściły, 
A serce aż skacze.

Taka brać-by w skórę dała
Djabłu rogatemu!

Raduj-że się, Polsko cała,
Temu wojsku swemu!
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CHORĄGIEW.

Polskiego marsza dziarski dźwięk 
Wpadł w gwar uliczny:

Naszej piechoty idzie pułk— 
Ach, jaki śliczny!

Obok kapeli—chłopców ćma,
W butach — i boso...

Baczność! zdejm czapkę, frontem stań: 
Chorągiew niosą!

Całego pułku do niej wzrok 
Z miłością bieży.

Iluż to pod nią legło już
Naszych żołnierzy!

Piękny dla chłopca taki zgon. 
Kpy go się boją!..

A umierając patrzył on
W chorągiew swoją!

Salutuj, chłopcze, ten swój znak,
W dumie weselnej:

Na nim twój biały wzlata ptak 
Nieskazitelny!

Niech cię, gdy będziesz pod nią iść, 
Śmierć nie ustraszy,

I dodaj kiedyś sławy liść
Chorągwi naszej!...
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PIECHOTA.

Niby taki żołnierz szary
W niepozornym stroju,

A to wojak starej wiary, 
Zobaczcie go w boju!

Dłoń żylasta, mina sroga,
Wąsy, jak u kota—

Każda broń jest sercu droga, 
Lecz pierwsza—piechota!

Gdy w krwi tonie polska niwa,
Jak w dwudziestym roku,

Skromny piechur bój wygrywa, 
Nie ustąpi kroku.

Tęgi z ciebie zuch, ułanie, 
Śliczny, strojny, zbrojny,

Lecz piechota, mości panie, 
To królowa wojny!

Nic piechocie—wrogów działa,
Nic — kolczaste druty,

Do ataku biegnie śmiała,
I wróg leży skłuty!

Wszyscy piękni są żołnierze,
Jak ich mamy krocie,

Lecz co do mnie — powiem szczerze — 
Chciałbym być w piechocie!

11



ULANI!

Pułk ułanów jedzie,
Trębacze na przedzie,
Z orłem białym sztandar szumi, 

Na wojenkę wiedzie.

Chłopaki, jak kwiaty,
Lampasy, rabaty,
Któż tak dzielnie bić się umie,

Jak ułańskie chwaty?

Czy to pod Rokitną,
Jak maki zakwitną,
Czy rozbłysną w obcym świecie

Polską szablą bitną —

Wszędzie moc ich znana,
Gdzie skoczą: wygrana!
Sam Napoljon kochał przecie 

Polskiego ułana!

Ułani! ułani!
Zawszeście kochani!
Niech wam Pan Bóg błogosławi, 

Chłopcy malowani!

Trza, by całą siłą
Serce ich lubiło,
Bo nie jeden się zakrwawi,

Za Ojczyznę miłą!...
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ARTYLERJA.

Artylerja! artylerja!
Za baterją mknie baterja!
Pędzą konie, jakby smoki,
Aż się wzbija kurz w obłoki.

Lśnią armaty, jak ze złota,
Ziemia dudni i łomota,
I głos, zda się, w górze dzwoni: 
„Nikt nie oprze się tej broni!“

Jak zahuczą polskie działa, 
Będzie wrogom skóra drżała;
Jak z nich buchnie strzał złowrogi, 
To najeźdźcy — dalej w nogi!

Kanoniery, bombardjery,
Każdy chłopiec — żołnierz szczery, 
A tak kocha swą armatę,
Jak rodzinną ojców chatę.

Bo też polskie te armaty 
Bronią każdej polskiej chaty, 
Polskich łanów, polskiej ziemi, 
Kartaczami płomiennemi.

Jak to pięknie — w artylerji 
Służyć chłopcu przy baterji 
I z armaty — w imię Boga — 
Bić we wroga! Bić we wroga!
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LOTNIK.

Nad Polską lotnik wzlata, 
Jak orzeł w sferę burz,

Ojczystej ziemi czata
I granic wierny stróż.

Wzrok bystry, pewna ręka
I wytężony słuch,

Więc sławi go piosenka, 
Że to rycerski duch.

W straszliwy czas bojowy,
Gdy świat się kąpie w krwi, 

Karabin maszynowy
Z aeroplanu grzmi.

Z nad ziemi wroga kosi, 
Co wdarł się za nasz próg —

I zmiłowania prosi 
Pod kul wichurą wróg.

Lotniku! orle młody!
Ku orlej sławie goń,

Z orłami leć w zawody,
Jak orzeł gniazda broń

Gdzie skrzydła twe łopocą,
Tam — wiemy — czuwa straż, 

A ty nas dniem i nocą
Osłaniaj, orle nasz!
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POLSKA FLOTA.

Kiedy mamy polskie morze, 
Co o brzeg łomota,

Musi płynąć w sławy zorzę 
Nasza polska flota.

Pięknie bić się z wojskiem wrażern 
Szablą po pradziadku —

Lecz najpiękniej — być żeglarzem 
Na wojennym statku.

Szumi Bałtyk w fal rozgwarze,
O potędze dzwoni,

Płyną polscy marynarze 
Za chwałą w pogoni.

Z flagi orzeł mknie skrzydlaty, 
Prosto w słońce złote,

By ujrzały obce światy 
Młodą polską flotę.

W bezgraniczne oceany, 
Mężnie, śmiało, szparko,

Płyń po falach srebrnej piany, 
Polska marynarko.

Wznieś, żeglarzu, dumną głowę, 
Choć krew czasem bryźnie, 

zdobywaj laury nowe
Wielkiej swej Ojczyźnie!
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W MARSZU.

Maszerują żołnierze w pochodzie,
W złotych blaskach upalny dzień wstał, 
Ciesz się, polski szczęśliwy narodzie, 
Że masz takich obrońców naschwał!

Biją bębny, jakgdyby do boju, 
Słychać krzepki, miarowy marsz nóg, 
Polska ziemia oddycha w spokoju, 
Tu żną zboża, tam złoci się bróg.

Pieśń zerwała się chwacka, wojacka, 
Płynie w Polskę, wśród kwiatów i drzew, 
Do chat kmiecych przylata znienacka
I do serca wprost trafia ten śpiew.

Ciężko iść ci, żołnierzu, na skwarze, 
Gdy wojskowy rynsztunek swój masz,
Lecz wie żołnierz: — Ojczyzna tak każę — 
I żołnierska uśmiecha się twarz.

Cóż, że ciężko! On przecie od tego, 
By pokazać, że Polak — to zuch!
A nuż wrogi od kresów nadbiegą?
W pogotowiu trza czekać! Czuj duch!

Wyleciały na drogę dzieciaki,
Żeńcy patrzą, przerwali swój trud,
I wołają: „Ach, takie junaki
Nie dopuszczą nam wroga do wrót!"
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NA BIWAKU.

Ma brać żołnierska trudy nielada 
Na swojej drogi szlaku,

Ale, gdy można, pośmiać się rada, 
Naprzykład — na biwaku.

Wieczór się zbliża, lecz jeszcze słońce 
Złociste blaski rzuca,

Lecą z biwaku piosenki grzmiące, 
Ile wystarczą płuca.

O tym żołnierzu, co borem, lasem 
Wędruje — wojak sławny —

A sam pan sierżant wtóruje basem 
Piosence starodawnej.

Rekrut się młody tak drze w zawody, 
Aż pies na niego szczeka,

O rozmarynie i o dziewczynie, 
Co na żołnierza czeka.

A zaś opodal wiarus bywały 
Prawi przy misce kaszy:

Jak bołszewiki z Polski zmykały 
W ostatniej wojnie naszej.

Śpiewy i gwary, śmiech i muzyka, 
A gwiazdy lśnią w błękicie,

I na dobranoc żołnierz wykrzyka: 
„Wiwat! żołnierskie życie!”
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NA PLACÓWCE.

W gęstych płatach pada śnieg, 
Mroźną płachtą na świat legł, 
Na placówce żołnierz czuwa, 
Szumi zbliska lasu brzeg.

Stoi żołnierz, w ręku broń:
Nie śmiej, wrogu, podejść doń! 
Głucha cisza świat osnuwa, 
Tylko w dali tętni koń!

Wkoło pustka, wróg i noc, 
Ale nad nim większa moc:
Honor służby, cześć żołnierska ■ 
Stoi, jakby zastygł w kloc.

Psa w noc taką szkoda gnać! 
On do świtu będzie stać: 
Polska wiara bohaterska, 
Nie wie, co się znaczy: bać!

Ktoś się zbliża: wróg czy swój, 
Stój, bo strzelę! Hasło! stój!
To ront nocny na wędrówce: 
„Pilnuj, chłopcze! jutro bój!“

W gęstych płatach pada śnieg, 
Mroźną płachtą na świat legł, 
Stoi żołnierz na placówce... 
Proś, by polski Bóg go strzegł.
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MUNDUR.

Jakiż to piękny i bohaterski
Strój dla Polaka: mundur żołnierski!
Choć jest w tak skromnym, szarym kolorze 
Nic się z nim w świecie równać nie może!

Ten, kto go nosi, to zuch nad zuchy, 
Twarz ma otwartą, sprężyste ruchy, 
Wie, co ma czynić, do czego zmierza, 
Bo pod mundurem — serce żołnierza.

Serce żołnierza — to serce chwata, 
Pójdzie, gdy trzeba, na koniec świata,
I będzie broczyć w swej krwi purpurze 
W pełnym honoru polskim mundurze.

Mundur żołnierski, skromny i szary, 
Ma w sobie świętość męskiej ofiary, 
Chorągiew pierwsza, a mundur drugi, 
To wielkie godła kraju usługi.

Szary mundurze! dajże mi, Boże, 
Niech cię co rychlej na siebie włożę,
A to już zgóry przysięgam tobie, 
Że ci, mundurze, wstydu nie zrobię.

Będę cię nosił dumnie i śmiało, 
Bo cię od dziecka serce kochało,
I to, com winien, Polsce odsłużę 
W najzaszczytniejszym polskim mundurze.
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CHCĘ CIĘ WYCHOWAĆ NA ŻOŁNIERZA.

Chcę cię wychować na żołnierza, 
Byś umiał pięknie, dzielnie żyć! 
Czyż ci radośnie nie uderza 
Serce, że masz nim kiedyś być?

Żołnierz — to dumna straż Ojczyzny, 
To najpiękniejszy kraju kwiat, 
A ran zaszczytnych krwawe blizny, 
To święty jego męstwa ślad.

Żołnierz być musi czysty, prawy, 
Kochać żołnierski honor swój, 
Pragnąć dla Polski orlej sławy
I dać jej sławę, idąc w bój.

Musi być wierny i niezłomny, 
W obliczu śmierci stać, jak mur, 
Czcić przykład ojców wiekopomny, 
Umieć zwyciężać na ich wzór.

Ze szczęściem spełniać obowiązek 
Z chwili na chwilę, z dnia na dzień, 
I czuć żołnierski z służbą związek, 
Aż do ostatnich życia tchnień.

Jak ciebie matka twa pacierza, 
Ucz serce swe dla Polski bić...
Chcę cię wychować na żołnierza, 
Byś umiał dzielnie, pięknie żyć.
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KRZYŻ „YIRTUTI“.

Czarnoniebieska wstążka,
A przy niej srebrny krzyż:
V i r t u t i Militari: 
Co znaczy to? — czy wiesz?

Znaczy „żołnierskiej cnocie“, 
Szlachetni o niej śnią, 
A zdobyć ten krzyż można: 
Pogardą śmierci, krwią.

Kto w boju mężnie staje, 
Idąc na armat spiż, 
Temu Ojczyzna daje 
Żołnierskiej cnoty krzyż.

Chorągwie i sztandary, 
Zwycięsko szumią wkrąg, 
A on ów dar nad dary 
Z Ojczyzny bierze rąk.

Szanuj tę pierś, na której 
Błyszczy ten święty znak, 
I proś w pacierzu Boga, 
Byś się zasłużył tak,

By wódz na polu chwały 
Na pierś ci przypiął go: 
Virtuti krzyż, zdobyty 
Pogardą śmierci, krwią...
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MOGIŁY W POLU.

Kędy obrócisz źrenice lotne
Na swoje ziemie wolne,
Pod niskim krzyżem stoją samotne 

Mogiły polne.

Tyle tych mogił w ostatnie lata 
Wyrosło z bitew znoju,
A ty, o dziecię, masz w każdej brata, 

Co poległ w boju.

On to za ciebie dał życie młode
I za nas wszystkich razem, 
A teraz leży w wiosny pogodę

Pod zimnym głazem.

Może i głazu niema na grobie,
I tylko śpiewak polny
Nuci mu piosnkę o mnie i tobie,

O Polsce wolnej.
Leży tam chłopiec blady i krwawy, 
Ojczysty piach go chowa: 
Zabity żołnierz: Anioł Warszawy,

Wilna i Lwowa.

Taką mogiłkę gdy ujrzysz lichą,
We łzach uklęknij przy niej,
W uścisk obejmij — i módl się cicho, 

Tak jak w świątyni...
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ŻOŁNIERZ NIEZNANY.

Na Saskim Placu jest cichy grób, 
Barwią się kwiaty u jego stóp, 
A w grobie, krwawiąc świętemi rany, 
Leży nasz polski żołnierz nieznany.

Na tę mogiłę gdy składasz kwiat, 
To tak, mój chłopcze, jakbyś go kładł 
Na wszystkie groby, dawne i świeże, 
Gdzie śpią za wolność legli żołnierze.
Stań tutaj, chłopcze, i.uczyń ślub: 
Że będziesz zawsze kochał ten grób 
I nie zapomnisz wspomnieć w modlitwach 
Tych, co zginęli w najświętszych bitwach.

I niech ci serce bije, jak dzwon, 
Kiedy pomyślisz, co dał nam on: 
Największe szczęście, jakie być może: 
Sto lat czekaną wolności zorzę!

Młody żołnierzu! spokojnie śpij:
Plon najcudniejszy wzeszedł z twej krwi — 
I na wiek wieków Ojczyzna cała
Dała ci serce — i pamięć dała!

Młody żołnierzu! spokojnie śpij:
Bo jak do boju stanąłeś ty,
Tak cały naród stanie w potrzebie,
Za kraj, za wolność, grób twój i ciebie!
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PACIERZ ZA WOLNOŚĆ.

W kwiatów zapachu, w rozszumianych żytach, 
W słońcu i w gwiazdach nad Polską i Litwą, 
Bądź pochwalony, Boże na błękitach, 
Polskiego dziecka codzienną modlitwą.

Z Twej to przyczyny, wiekuisty Boże,
I twego sługi, polskiego żołnierza,
Znów mu, jak niegdyś, dzwoni polskie morze
1 pieśnią sławy o serce uderza.

Starłeś niewoli ślady ostateczne 
Zwycięskiej broni płomiennemi błyski;
Lecz niech się pełni bojowanie wieczne 
Dla tego dziecka od samej kołyski.

Niech ono Tobie ziemski świat przysparza 
W tern, co jest pięknem i dobrem i świętem,
I niech ta Polska, wydarta z cmentarza, 
Będzie na ziemi Niebem odemkniętem.

Niech ma w swej duszy pól rodzimych polność, 
Niech ma w swem sercu swych lazurów jasność, 
Niech sieje w światy pogodę i wolność
1 wielkość ducha niech im da na własność.
A jeśli jeszcze wróg się na nią ciśnie, 
Ten, co jest nocy i ciemności gońcem, 
Jak Ty na niebie, tak niech ona błyśnie 
I niech swych czynów zabije go słońcem!
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Szepty kwiatów z wiatrem biegą, 
Szumi zboża łan:

Nic na świecie piękniejszego 
Nad żołnierski stan!

Z krwawych mogił lecą gwary: 
Pomnij, chłopcze mój! — 

Cóż górniej sze nad sztandary, 
Gdy prowadzą w bój?

I odgadniesz resztę, dziecię, 
Czystą duszą swą:

Że świętszego nic na świecie 
Nad Ojczyznę twą!..
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