
KRESOWE STANICE 44 

PIOSENKI LEGIONOWE (2) 
W numerze tym prezentujemy 2 następne 

piosenki legionowe ze śpiewnika „Piosenki leguna 
tułacza” Bogusława Szul-Skjöldkrony wydanego w 
roku 1919. 

Łączko - łączko 
Ta „wojacka” piosenka śpiewana na ludową nutę, 
popularna była najpierw wśród polskich żołnierzy w 
wojsku austriackim, a następnie w Legionach. 

1.  Łączko, łączko, łączko zielona! 
Hej! Łączko, łączko, łączko zielona! 
Któż cię będzie łączko kosił, 
Gdy ja będę szablę nosił? 
Hej! Łączko, łączko, łączko zielona! 

2.  Pole, pole, pole szerokie! 
Hej! Pole, pole, pole szerokie! 
Któż cię pole będzie orał, 
Jak się będę z Mochem porał? 
Hej! Pole, pole, pole szerokie! 

3.  Fajo, fajo porcelanowa! 
Hej! Fajo, fajo porcelanowa! 
Któż cię fajo będzie kurzył, 
Jak ja będę w wojsku służył? 
Hej! Fajo, fajo porcelanowa! 

4.  Wódko, wódko, wódko czerwona! 
Hej! Wódko, wódko, wódko czerwona! 
Któż cię wódko będzie pijał, 
Jak ja będę Mochów bijał? 
Hej! Wódko, wódko, wódko czerwona! 

5.  Maryś, Maryś, Maryś kochana! 
Hej! Maryś, Maryś, Maryś kochana! 
Któż cię Maryś będzie kochał, 
Jak ja będę w wojsku szlochał? 
Hej! Maryś, Maryś, Maryś kochana! 

6.  Koniu, koniu, koniku siwy! 
Hej! Koniu, koniu, koniku siwy! 
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Któż cię koniu będzie pasał, 
Jak ja będę w bojach hasał? 
Hej! Koniu, koniu, koniku siwy! 

7.  Krówki, krówki, krówki łaciate! 
Hej! Krówki, krówki, krówki łaciate! 
Któż wam krówki poda trawy, 
Gdy ja na bój pójdę krwawy? 
Hej! Krówki, krówki, krówki łaciate! 

8.  Żono, żono, żono kochana! 
Hej! Żono, żono, żono kochana! 
Któż pocieszał ciebie będzie, 
Gdy mnie już ustawią w rzędzie? 
Hej! Żono, żono, żono kochana! 

Przybyli ułani pod okienko 
Ta popularna piosenka najczęściej śpiewana była w czwartym szwadronie 
ułanów, następnie stała się utworem ogólnolegionowym. 

l.  Przybyli ułani pod okienko, bis 
Pukają, wołają: Puść panienko. bis 

2.  O Boże! A cóż to za wojacy? bis 
Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. bis 

3.  Przyszliśmy tu poić nasze konie, bis 
Za nami piechoty pełne błonie. bis 

4.  O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi? bis 
Warszawę odwiedzić byśmy radzi. bis 

5.  Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno, bis 
Zobaczyć to stare nasze Wilno. bis 

6.  A z Wilna już droga nam gotowa, bis 
Do serca, do Rusi, do Kijowa. bis 

7.  Panienka wnet wrota otworzyła, bis 
Ułanów na nocleg zaprosiła. bis 

Na podstawie „Złotej Księgi Pieśni Polskich” Zbigniewa Adrjańskiego wydanej 
przez Oficynę Wydawniczą VOLUMEN, Wydawnictwo BELLONA, Warszawa 
1997 r, opracował Janusz Szuba. 


