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Dowództwo kapitana  

Groźnego 

Wojsko Polskie 

Armia Krajowa 

 

Partyzant 

 

I poszedł w noc ciemną nieznaną 

Zostawiając wszystko co drogie kochane 

Chatę rodzinną gdzie stara matka 

Została sama i modły śle 

By Bóg uchronił Jej jedynaka 

Który dla Polski składa w ofierze życie swe. 

 

Tam na Cie czeka trud bezustanny 

Zbudzi Cie ze snu głos trąbki poranny 

Staniesz i czekać będziesz z sercem bijącym aż broń Ci dadzą 

Bądź dzielny i powiedz z promienną twarzą 

Jak Ci co ponad wszystko cenili miłość Ojczyzny swojej 

Silniejszy jestem więc cięższą dajcie mi zbroję. 

 

I już od tej chwili dla Ciebie 

Na ziemi miłość ojczyzny druga Boga w niebie 

Nic już świętszego i nic droższego niech dla Ciebie nie istnieje 

W godzinie szczęścia wspomnij o Bogu 

W smutku rozterce zwróć do niego myśli swoje 

Poproś o radę dobre myśli zdrowie 

O szczęście w boju i by twej matce Bóg udzielił spokoju. 

 

Pamiętaj o tym że poszedłeś walczyć 

Dla tej co kajdan pęt jeszcze nie zrzuciła 

Szli mordercy a ze strony drugiej 

Nadciągnęła nowa nieprzyjaciół siła 

I ty składając na ołtarzu ofiary życie młode swoje 

Walcz o wolną Ojczyznę o Jej swobodę 

Niech pękną pęta pieśń miłości święta 

O niebo uderz i przed tron Boga bieży 

 

My choć nie bronią lecz modlitwą pomożem 
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Myślą i sercem będziem razem z tobą 

W radości i w szczęściu i smutku godzinie 

Miłość nasza do Ciebie nigdy nie zginie 

  

Walcz i bądź dzielny jak ojcowie nasi 

Co krwią swą broczyli na wszech krańcach świata 

Walcz i bij a w nas masz zawsze ojca matkę brata 

W razie potrzeby my staniemy z tobą do walki z wrogiem 

Już z bronią gotową. 

My tu czekamy i każdej godziny 

Gotowiśmy zdać egzamin z krwi naszej bo my Polski syny 

 

Nie żegnaj lecz powiedz do widzenia 

Życzymy ci tymczasem zdrowia powodzenia 

Więc cześć czuwaj niech ginie Moskal sobaka 

Bo przeciw niemu idą nasi chłopcy z A.K. 

 

ORZEŁ porucznik  
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