


Idą powstańcy znów na bój, na krwawy,
z odwiecznym wrogiem, aby go zgnieść.
Nie chcą honorów ani żadnej sławy,
li tylko wolności sztandar wznieść.

Cześć wam, o bracia, wy po tamtej stronie,
wytrwajcie wiernie i wierzcie nam.
Staniemy kiedyś ku waszej obronie,
sztandar wolności zatkniemy tam.

Łaba granicą kiedyś naszą będzie,
Bóg dopomoże wroga nam zgnieść.
Śpiew polski tedy nam rozebrzmi wszędzie,
wolności naszej niech będzie cześć.







Hej, Ślązacy, naprzód marsz,
niechaj wieje sztandar nasz.
Niechaj żyje wódz nasz stary
w gronie swojej dzielnej wiary. 
Waszych haseł głos niech brzmi!
On rozpali serca skry.
 Hej, Ślązacy, naprzód marsz!
            Niech oderwie Śląsk się nasz!

Do ostatniej kropli krwi
chcę ja wytrwać na mej ziemi.
Tu, gdzie matka mnie zrodziła,
polską myśl we mnie wszczepiła.
Tobie, Polsko, wznoszę ślub,
który złamie tylko grób.
  Hej, Ślązacy, naprzód marsz!
  niech odrodzi Śląsk się nasz!

My stoimy wszyscy wraz,
pierś przy piersi w każdy czas
bronić swego do ostatka,
bo tak każe Polska - Matka.
Nie rozpaczać w żaden czas.
Dalej chłopcy naprzód marsz.
 Hej, Ślązacy, naprzód marsz!
  Z Polską Śląsk złączymy nasz!



Od Bytomia bita droga, różami obsadzona.
Sadziła je moja najmilejsza, do której ja tam chodzował.

Miała ona trzy różyczki, a mnie ich dać nie chciała.
Mówiła mi, że są latoś drogie i że je musi sprzedawać. 

Innym żeś je darmo dała, a mnie je chcesz sprzedawać.
Czekaj, duszko z fałszywego świata, będziesz ty na mnie narzekać.

Pierścioneczka, coś mi dała, długo nosić nie będę.
Jak ja przyjdę do mojego pułku, to nim karabin nabiję.

I chusteczki, coś mi dała, długo nosić nie będę.
Jak ja przyjdę do mojego pułku, czyścić karabin nią będę.



Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
że za ciebie giną, że za ciebie giną chłopcy malowani.

Jak nasi ojcowie, jak nasze pradziady,
będziem mieli Polskę, będziem mieli Polskę, bez kłótni i zwady.

Bodaj cię Hörsingu, ciężki smutek spotkał.
Wygnałeś nam chłopców, wygnałeś nam chłopców, któż nas będzie kochał?

Nie płaczcie dziewczęta, powrócą chłopczęta.
Po skończonej wojnie, po skończonej wojnie, każda swego pojmie.

Przyszli po wypłatę górnicy masami,
a oni ich za to, a oni ich za to witali strzałami.

Padło ich  niemało, nawet małe dzieci.
Niechaj, że im za to, niechaj, że im za to światłość wieczna świeci.



Do bytomskich strzelców wojsko zaciągają.
Niejednej kochance, niejednej dziewczynie, 
serce zasmucają, serce zasmucają.

Nie płaczże dziewczyno, nie smuć sama siebie,
bo za roczek za dwa, bo za roczek za dwa
powrócę do ciebie, powrócę do ciebie.

A jak nie powrócę, listy będę pisał.
Ty będziesz czytała, ty będziesz płakała,
ja nie będę słyszał, ja nie będę słyszał.

Napisał listeczek krwią palca swojego.
Nie mogła przeczytać, nie mogła przeczytać
od żalu wielkiego, od żalu wielkiego.

Wyszła na góreczkę, gdzie Ślązacy jadą.
Po moim Jasieńku, po moim kochanku
konika prowadzą, konika prowadzą.

Prowadzą, prowadzą, żałobą okryty:
pewnie mój kochanek, pewnie mój kochanek
na wojnie zabity.

Zabili, zabili, pruscy wojownicy
i pochowali go i pochowali go
na śląskiej granicy.

Na śląskiej granicy murawa zielona,
a na tej murawie, a na tej zielonej,
chorągiew czerwona, chorągiew czerwona.

Na chorągwi orzeł biały, wyszywany.
Po moim Jasieńku, po moim kochanku 
listek krwią pisany, listek krwią pisany.







Tam od Odry, tam od Warty,
biją głosy w świat otwarty.

Biją głosy, ziemia jęczy:
Prusak śląskie dzieci męczy.

Niechaj męczy, niech katuje,
Bóg nad Śląskiem się zlituje.

Za ten pacierz w polskiej mowie,
co nam dali go ojcowie.

Co nas go uczyły matki,
Prusak męczy śląskie dziatki.

Niechaj męczy, niech katuje,
Bóg nad Śląskiem się zlituje.





Wlazła na wieżę, bardzo wysoko
i widziała brata swego bardzo daleko.

Bracie kochany, bracie rodzony,
powiydz mi ty, kiedy wrócisz w te nasze strony.

Siostro rodzona, siostro kochana:
jak ta wasza sucha lipka będzie zielona.

Leży jego trup, gawrony go żrą,
corne wrony i gawrony kostki roznosą.

Siostrzycka jego przyszła po niego
i zniyrała do fortuska kostecki jego.

Jak pozbiyrała, bardzo płakała:
Mocny Boże, miły Panie, com docekała.



Znam ja jeden śliczny zamek,
gdzie ma miła przebywa,
siedzi ona na małym stołeczku, 
białe orły wyszywa.

Jest ci dobrze moja miła
białe orły wyszywać.
My musimy, ubodzy powstańcy,
w szczerym polu rzędem stać.

W rzędzie stoi jako skała,
w rzędzie stoi jako słup,
aż przyleci kula rozpalona,
wyrzuci go z rzędu precz.

Ze rzędu mnie wyrzuciła,
do szpitala mnie wiozą.
Piszcie pismo do mej najmilejszej,
że ja jestem raniony.

Lewa ręka ustrzelona,
prawa noga ucięta.
Spojrzyj, spojrzyj, moja najmilejsza, 
jako wojna zawzięta.

Choć zawzięta, choć zażarta,
choć nam zgasł żołnierski śpiew,
wstanie kiedyś lud nasz zagniewany, 
aby mścić powstańczą krew.




