
19. Rota                                                                                        4.Nie chcemy dziś od was uznania, ni waszych łez ni waszych słów
      e                           H7           e                                  G    D           
1. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy !
   G                       H7     e      a                               e  H7                    
Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy.  
   e                              H7    e     
Nie damy by nas zgnębił wróg ! 

        Ref.:
          C                            a      H7                          e
        Tak nam dopomóż Bóg, Tak nam dopomóż Bóg !

2. Do krwi ostatniej kropli z żył, bronić będziemy ducha,
aż się rozpadnie w proch i pył, krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg. Ref. Ca, H7e

3. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz i dzieci nam germanił,
orężny stanie hufiec nasz, duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdzie zabrzmi złoty róg. Ref. Ca, H7e

4. Przetrwamy złego losu dni, duch nasz się zeń wyzwoli,
a z naszych ofiar, trudu, krwi, powstanie mściciel doli.
W złotej wolności zabrzmi róg: Ref.  Ca, H7e 

20. Legiony (My pierwsza brygada)  
                  e                     a                   H7                     e                  
1. Legiony to - żołnierska nuta, legiony to - straceńców los.
                                      a                  H7                 e           
Legiony to - żołnierska buta, legiony to – ofiarny stos!
          G                          e            H7              e 
Ref.: My, Pierwsza Brygada, strzelecka gromada,
       a                e                    H7                          e  
Na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos – na stos! /2x/

2. Mówili, żeśmy stumanieni, nie wierząc w to, że chcieć to móc.
    Lecz trwaliśmy osamotnieni, a z nami był nasz drogi Wódz.

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

4.Nie chcemy dziś od was uznania, ni waszych łez ni waszych słów

Skończyły się dni kołatania do waszych głów, do waszych serc.

21. Maszerują strzelcy 
          a                              C                         d            G           C        
1. Nie noszą lampasów lecz szary ich strój. Nie noszą ni srebra ni złota
            d                                  a           (F)        E                           a   
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota
           a                            d        a       E                           a 
Ref.: Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój
                                  d    a       E                           a     
A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój.

2. Idą a w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumnie utkwione w dal, piechota – ta szara piechota.
Ref.:
3.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.

22. Pierwsza kadrowa 
      D                         G
1. Raduje się serce, raduje się dusza,
        D                              G
    gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza
          D                              G    
Ref.: Oj da, oj da dana, kompanio kochana, 
           D                                      G   D     G                                         
         nie masz to jak pierwsza, nie, ach nie! 

2. Chociaż do Warszawy długą mamy drogę
    Ale przecież dojdziem, byle iść w nogę.

3. Chociaż w butach dziury i na portkach łaty,
    To Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty.
Ref.:
4. Kiedy pobijemy po drodze Moskali, 
    Ładne warszawianki będziem całowali.

5. A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie,
    To pierwsza kadrowa gwardyją zostanie. 


