
32. Warszawianka – 1831                                                           34. Rozkwitają pąki 
             C                       G                C                          G    C            
1. Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był!
                   C                       G                   C              G       C            
    W tęczę Franków, Orzeł Biały patrząc, lot swój w niebo wzbił.
                      G               H7             e            H7         e                     
    Słońcem lipca podniecany, woła na nas z górnych stron:  
                     C                        F                         C       G7     C
    powstań Polsko, skrusz kajdany, dziś Twój tryumf albo zgon.

Ref.:               F                   C                  G                   C
         Hej, kto Polak na bagnety! Żyj swobodo, Polsko żyj!
                     F                         C              G                      C
         Takim hasłem cnej podniety, trąbo nasza wrogom grzmij!
                     C        G          C 
         Trąbo nasza wrogom grzmij!

2. Droga Polsko, dzieci twoje, dziś szczęśliwych doszły chwil.
    Od twych sławnych, gdy ich boje wieńczył kreml, Tybr i Nil.
    Lat dwadzieścia nasze męże los po obcych ziemiach siał,
    dziś, o Matko, kto polegnie, na Twym łonie będzie spał. 

33. O mój rozmarynie 
     a                 d        E7          a   C                 d       G         E7
1. O mój rozmarynie, rozwijaj się, o mój rozmarynie rozwijaj się,
     a                      d         G7              E7                    a  
    pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. /2x/

 2. A jak mi odpowie – nie kocham cię/ 2x, ułani werbują,
     strzelcy maszerują, zaciągnę się.

3. Dadzą mi buciki z ostrogami 2x, i siwy kabacik 2x, z wyłogami.

4. Dadzą mi konika cisawego 2x, i ostrą szabelkę 2x, do boku mego

5. Dadzą mi uniform popielaty 2x, ażebym nie tęsknił 2x, 
    do swej chaty.
6. Dadzą mi manierkę z gorzałczyną 2x, ażebym nie tęsknił 2x,
    za dziewczyną. 
7. A kiedy już wyjdę na wiarusa 2x, pójdę do dziewczyny, 
    pójdę do jedynej po całusa.

      a                E                  a    d                       a                E  
1. Rozkwitają pąki białych róż, wróć Jasieńku z tej wojenki już. 
     G                 a                               E                                                
    Wróć ucałuj, jak za dawnych lat, dam 
                         a                      E                   2x  - F,a,E,d,a.              
    ci za to róży najpiękniejszy kwiat.           . 

2. Kładłam ci ja idącemu w bój, białą różę za karabin twój.
    / Nimeś odszedł, Jasiuleńku stąd, nimeś próg przestąpił,
      kwiat na ziemi zwiądł./ 2x

3. Ponad stepem nieprzejrzana mgła, 
    wiatr w burzanach cichuteńko łka.
    / przyszła zima, opadł róży kwiat, poszedł w świat
      Jasieńko, zginął po nim ślad. / 2x
  
4. Już przekwitły pęki białych róż, przeszło lato, jesień, zima już.
    / Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej? gdy z wojenki wrócisz
      do dziewczyny twej?/ 2x 

5. Jasieńkowi nic nie trzeba już, rosną ci mu nowe pęki róż.
    / Tam nad jarem, gdzie w wojence padł,
      rozkwitł u mogiły biały róży kwiat./ 2x

35. Przybyli ułani 
      D                          A7   D                                 A7
1. Przybyli ulani pod okienko, przybyli ułani pod okienko,
  D                       A7                       G          D          A7            D
stukają, wołają: ”Puść panienko!” stukają, wołają: „Puść panienko”.

2. O Jezu, a cóż to za wojacy?2x 
    Otwieraj! Nie bój się! to Czwartacy!  2x

3. Przyszliśmy napoić nasze konie.2x Za nami piechoty całe błonie.

4.O Jezu a dokąd Bóg prowadzi?/ Warszawę zobaczyć byśmy radzi.

5. A stamtąd już droga nam gotowa 2x 
    do serca polskości – do Krakowa. 2x

6. Gdy Kraków odwiedzim, już nam pilno, 2x
    Zobaczyć i nasze stare Wilno! 2x  


