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LIDOVE PISNE
ČERVENÁ SE LI}iE ZÁŘE
Červená se

hřej€

li;e

záře'

tuce, barví tÝáře'

Z.{PÁD

DE\

Zapad d.en,
slůce svit

1T'ÍŤtizel z údo]í,

z temen hor' odPďiň

každý, kdos BožÍtvor|

nůj.
rnůj, zeurě ěeská donov
llAD TAtRoU sA BLýSKA

ZA
.Ueskv

SVOBODU

'ji už z hTobl' Ýst;Y6'

probouzí sa čcský leY.
/iza svobodu, za svá préva
d:íne rrárli svoij krev. l,/
náš l''I9 sař'yku
'
Ý kliČ: sp1 sv"l j r1ě!ný
56n,
+-i
/ :Lo co isle
Dří saha 1i
tonu v .t]!l zlstanen.: / '
.,

pÚ VALAŠI' DÚ

ACH, SYNI{U, SYNKU
I

l. Dú valaši, dú, hore

/:Ach, synkll, s}Ťku, domali jsi:/'
/:tatlček se Ptal, olal_li jsi?:/
oral jsem, oral, al-" nrálo,
koiečko sc :ni polánralo'

Jeden ncse česnek,
druhý zase pepiek'
třetí cibulu.

3' Kd}'Ž se tj z]áma]o, dej je spÍavit;

2' Dú, Valaši, dú, hor€ dzedzinú.
Jeden nese jÍšku,
druhý čerta v míšku,
třetÍ cibulu.

nauč se' s\Ťleěku, hosPo(Iařit'

BEJVÁv.{Lo
I' /:Bejvávato,

bejváva]o,
b<:jvávalo dobře':

'l!
ir.'.

r

l'

Za |ašich nt]adÝch ]et
bťj\'al svč1, jako květ.
BťjváValo, bťjl'ávalo,

bejvá\'alo dobře.

2' l|'reď L\ž nelli, 1Pd uŽ n(llí,
tcd uŽ nťni dobŘ''|/
21ó časy nastal}',
dobré ltám J)řčstaly'
Ted uŽ neni, ted už nenl,
ted už nenl dobře.
3. /rzase bude, zase bude,
zese'bude dobře':/
I{dyž Pán Bůh zdÍavl dá,

v práci nám

Ko}ÍÁŘt SE ŽENI LI
Komáři 5e Ženili, bzum' bzum, žcnili,
kapky vlna ncmě]i' bzum, bzum, neměli'
KoÍnáři se ženiIi' Ženili'
kapky vina ncúěli'

;l' Přiletěl k nim slaviček'
přines vina Žejdllček'
3' l(omáři se oPili,
aŽ komára zabi]i_

4.

5.

l(omár leŽí ý komoře,
muška pláče na dvoře.
NePlač' muško, co ti je,
však ti ko]náÍ ožije'
TěŽké jeho ožití,
když tam ležt zabitý.

PoŽehná'

Zase bude, zase bude,
zase bude dobře'

dzedzinú.

1.

sádlo z něho vybÍaii,
za tri zlaié prodali

Ju{ÁcI vzHŮRU

!

Junáci Yzhůru' vo1á den! luh

sKAUTSKÉ

kvě t erl

TRAMPsKÉ

vede k cíIi: ju]ráci vzhůru
i}'_''I-,.. '''--l' ň^ -__'. ..:l'._\

písruĚ
-r-.er

ě'!1j--.-=:1:!_-i=i:E:i':l-'.,i'i:l

vo1á den' junáci vzhůnr volá den!

vzhůru,Ýo:;'"''
2.Jtm4ci
_'řuÝ
::i::qver
";i "|;'y^-,1.1;
]/ obrarrř
dobro é tTá3]'t
.,''_'; i6 a yrr:Li "vó tD4Py.
.,'lrnáěi vzhťtru,.'..
NA

!

SvATÚ KATERÍNU

I' Na tu svatú Katclínu,

kateIinskú ncdělu,
zvcrbovali šuhajíčkana vojnu'
Sama královna ccduljčku psala,
aby šuhajka na vojnu dostala.
2i Prečo ste ma zveřbovali,
zverbovali v ncděIu,
plečo ste to nenccbali na siredu'
Sama králor.rra'.'
3. Muzika bv PeI{ně hrála,
pekně hrála v ncdělu,
má ndlá by tancovala a já s ňú.
Sama krá1ovla.''

\E}ÍELE]I' NEIÍELEM

OKOLO HRdDCE
t. okolo Hradce, v maté zahÍádce,
Íostou tam tři Íůžc'
Jedna jc čcrvená, druhá je biiá'
třcti kvctc modře.

!Íczizpě"| yoiáci jdou' vojáci jcoi:,
Božc, jaká jc to krása'
vojáci jdou, vojáci jdou,
Pěkně v řadách za scbou.
vojáci jdou. vojáci jdolI,
každédlvči srdcc jásá,
vojáci jdou, vojácj jdou'
pěklč v řadách za srboLr'
2.

l. /rNemcl.m, r:emclcm,r/ .
s€blala nán \'oda ml.'jn.

Sebrala nám \'šťchnakola,
lanrrokama,
nemclcm,r/
/:nemelcm,
scbrala nám loda
'llli.j;)'
2' iIJťn ty si' jcn t], sj:;
má pancnko' vzpomťň

i tu pilu s

vzpom€ň ty si na ty časy,
kdyŽ jsme spolu husy pásli,
/:jcn t]' si, jen ty si,:/
má pancnko vzpomeň

3.

Kobylka malá kolat sc n,dá,
kováři ncchcc stát'
Tak jako má milá,
kdj'ž sc na mě hněťá'
hubjčku n( chcc dát'
}Í.:iz?ě!: v ojáci jdoll'''
Kob}lka malá, kovit sc daLa'
kovářj Postála'
tak jako má Ínilá'
k.]] ž se udobři]3,

hlbičku mně dala'
'lÍa:l';pžl:l'ojáci jdou'.'

ASCAT,OilÁ

AMTRIcKf r.ríriloňr'rfu ''

{llí'oorJ'il llvolna zlrc'síná,
o Ja:Qe 1:.! jLle spat,
.l(Jý'JaTa tcskně d.o ztlívá,
do duše padíích]-ad.
neščsrrlc e zahoří '
Íj'i;aŤi č]r]i šerif sešl-ý je,
RETí.:PToto u.idi "- svór rristě s.Lí]
rrú:ir lo lá]rvi vz'uáir'r
L^-'i-v-a 1'"/: zzzrl- ::::'t '
. -a io: i- cl:2,,.: i: -.:l.inr:,
V:l-rle s či s -.'1l š'_1-'e: i3:ova1
'.xcu].á si Y t g:lillo 'úí,.ch:
anerj ck'i ntncl:lk '
l'Kt1;ri ; 5"='D;.1 r1ád' b:jva']"a .{s](a1oúa
rryoIouvai
2.Ná Íořj trlvž 1or!i
r-Le
',]..ezčíos;:dou'lite]:ou jse]n zual,
do\r'
1idí
ie
v o)'í_q{aýu
"
j ak časio](Tót i]iři1. Áska-]_ona
jí
r již šťltkyná'řa
divJ':ori á1i:.(io il.,,.lti7ž jí bfLit p].:ii.
po
z']raY
na
námořníkům
'
té s 'l'ávé })i.LUlí :vo'lil'- do::,,lár'í,
tdzníÝá
písen
REI. :Když ta ieijch
z <1á]-7í}r už neslyší;rnto v1ěí vo1ánÍ;
je to jařo vŤe1]' dít
J.i půjdu spá't,vša,Jc v1ajka /,ske.lony
j í1
uh4
'p 'wcboč:;
:ir]sí nad r,!..;'rn hrober. na věiry v1át.
americkí nárnořrík '
sl ouříme 9véin11 níIocu
írv s1oužírne na noŤi '
A oro }irrské práYa' sÝobccu'

.W

;-]

PRÍDI, JÁNo,

K

NÁM

L PrÍdi, Jano, k nám, ale lechod sám,
zavolej si kamarády, cez zelený háj.
V zeleném. háju ne la čekajú,
tam ta' Jano pÍemilený, tam ta zabijú'

3. Nezabijú mňa, nebojlm sa já,
mám šavlenku ocdlovú, lTsekám sa já.
4. Ne'vYsekáš sa, je jich na ta moc,
nebudeš moct zavolati; Milá dobrú oc|
5. DobÍúnoc dávám, všem věríým Pannám,
len té jedné ía'lešnicidobrú noc nedáml

TÁ\cL',J' TANcUJ
L TancuJ ' taxcuj' \'}krúcaj' vykrúcaj'
lcn mi pccku nezÍúcaj,nczrúcaj,
doblá pecka na zimu, na zimu,
ncmá každý perinu, perinu'
Traialala...

2.

StojI voják na vartě, na \'artě'
v roztrhaném k3bátě' kabátě,
od večcra' do rána, do rána,
rosa ]la něj Padala, padala.

Pobil cigán ci8ánku, cigánku,
po zelcném župár:ku, Župárrku,

cigánečka cigána, cigána,
po zádečkách vidlama, vidlama'

Dala som já ci8ánce, citánce,
roztÍhanéřukávce, Íukávce,
ci6anečko malúčká,malúčká'
pričaruj mi synečka, sYnečka.

TEčE voD.{, T!čx
:eče voda'teče'a€z -:€19.1-Ý rnsjír'
Ó_'_a ci _"'_): ''
:Ťaj1r.
's-3:':.áV:'i
|:eha] sj ]!la J.ei_z--'ic:re ty 'v-ieš komr.
i-clu čo d'oc:ézíic našeho ďomu.
!o .aš8ho t] o:r': r coc naše okénke,
':^ son s9 na]]1e:{al
siÝá ho1u'bieaka.
'
!_-a1 9-,* jl'í'rrrq- c1'od kysuc}Q'' v^d'
: '-i c"or " ni k]Účik od rnoi€'i
s] ob.d\
:k'::' -c qL-rá Tu]"Á V ko'Le :'r.o obr{+í'
:] ^l^":FkP noje ta sa nFn9vrétí.
'_ "1 :-?:"í ň.1r; v L.le.ko ob-^cl '
!']obcč.ě.ka inc-ie ta sa nenavrací.

zwsch1v ji ž lél'hve na
oobas1 ohiil žér,

st o1e

'

zádné
z jelcnice !Ukně'.le zlto tuhé bic.PJy,
'uby'
}í.ty ltú Ýždy tlivovici v Putně, Toln Mixe sttčÍdo tÁp6y.

šerjť gvé t ě žké.j stole
oovňsi ] rra stož{r'
Na 1r]'8 j]ru srnutr:: se ďÍvél
kytaru pohlaďí '
a ieho-hl avg š eii'rá
l,- l) 1 .
',
js6. l-.v1 rr 4d. '

Klit cvttL'

ÝPinfu 8inu'

YyPii| to jeÍ vo rlojG, íu do'voLbního bojo'
zř{lo z.. Í*rlo &thý'|odu volia do Prúy'
DoPilr l rby * nat*b' Putyliř. zÍÍÉní
v mrtvolu'
rr ldy ÍúitčchoýicLéP.tlo t ltirdou .vrto'a'lr&ýó tto|
y8y' blbičb M&y' tídlujc b.z nímthy po proudu

stJlctj MrÍy, búičt't{r'y

,{7Ď.,Í'í'!1l

''Kdyř

v lÍčtnědv.ie letí. bibičt vcháí do dYeií,
lumpoť-'tolctí!': h.zubou d{sni z.láteří.

it

ao votet,'o,o'L$

My'

.

bdv.

v

h.z.

totvu

vyHiL'

p'o bÚičku n8til hrozný č3

i€ňoÍ k.]ž/í5trrn! .YÍd'iL' žc jÍ lťl.žíblbiččinh4É'
r{2b sl€jné j.ko Yc{Li sÍrn|
žébude mÍ! o hlas'víc'
l,lARY
i. t druhá írrÍuj. n hf.ni, P!.L.
oni žc mai hbs ze sÉcfiovic.
i€ lo mLdÍ'
li*no"i"tl t"*un" raý djÍrnz 'v zzdumaném 5tÍnu xoaytl'}'ubÍ"čk
iít tlÍv.venou ierp u žd ÍrÍl,' }.!itá n Pucqe_l€YoÍveÍ' TÍ t btb ič L, pro kt.íoJ v'dy b y l' víll' s hdoFdy legÍace.

&'BrÚt:

#*ťÍ nnŤ:"

příboji silavy' --.^' _., t.ttr-u á'p<' JJ
volóní rgj!.cc.
'i}ovickj ÍýŽoviJtě zLtz óďí r. v
'.bil'
le za to ktčflúiovr9httr {řcpc Í rytem ctrtepsxe.zroevy' i'ďy bojÚYÍ{ M'ry, už
n6.davi v
vc volbich
'.dL,
3yi tu nÍhlé'co s.-děj9' diYný š€l.dnoustlm 3P€.re
byb vedl€.
M.ty' brbřku Mrry volbemr zabitouJ sobě vzrl
)tch. 3tunt' ýi. uiíu polbáni oal Hcdílg'd
yi:,bElou
- n tÝ{i z.k
(lčmď zh..ne, c.wboyoÉ áic}nou' Príl Ž0cí'
lfu nito'l.
nlm
tc}
buží
.
p.} iŽdyc}uou'
řJj .q*' *
h pÍÉ
"in,ňit.
točí
hbvo'J
í.Íy'bibičk MtÍy' dvz kol(iky z: P'!'m' nů

'

;toled M.Íy, b.bičk r'{'ty, t"

'bo'Í

É'p*

slGUTsKÉ
A
TRAMPsKÉ

Tt'|fl

ei n""t,

:.a*

€sTA

Dol4J.
ctŤí 'ii_du dornrl, ooouštín
ul<tenoEu,
.

srďrr dní koně trmácín'' zpátk',' se
:'=vrlac7, zDétlq/ s. íiae-índcEů.
LÝrravou

kúň 6c gm'kó' do očírrt .j
gt éká

PISNE

' svojí
i.ďu dá]- castou ncccstou, za
..\'ěstou' scďn 1řt nB Enc čcké.
Ta!!' L4. zcm s ob1ohou sr1ívár
':a1' co ccn chodívá s!ót'
*rltr !!o!ušíkývd, tar ic ta, co nárn
_': 9. cí1 ccsty

réú.

Llíží'už ni

ooušř

::u':1íiÍ. Ko]ik is.: Tus.1 najet
-rtli rser roc!:cri1, iak dosud
DŤózďi! jrgfr -ži1.

_':1i1

clsTA

}.tÁ

PíIIDE !flrou

v DÁlI MIzÍ

2.

R.

na

oěí rné nevidí, jak se stnívá'
nevidÍ, co jsen ně1 tolik rád.
Jediné, co rni ted ještě zbý'vá,
rodnému údo1ísbohen dát.

lla shledallou, ...

shl,edalnou

)
ČER-\_Ý }Íl-z

clTRÓi\KY

i. ,:ČeÍý rnuŽ

D?GA?
lenÓň tn m.lé citlónly zúnaly na hiadjně

2' .Jeden Ž nrch Povidá Piátelé'
netvařme se tal Llsele'
to dďela ýes.le'

''dý'
'.
Že niÁ palii ňoi.

celé'

Pod bičem oŤ.odaře

žil:/ 3x

kapilán John Brorvn to zřel.
Rlf .1 Gloťy, 8lory, haleluja
8loÍy, glory, haleluja,
kapitán John BÍown to zřel.
2. /:seblal z vir;inie černých Přátel šiki/ 3x
PÍapoÍsvobody ta'm zdvih.
Rlr.r Glory, glorY ..

jest:] 3x
3. /|Hrstke statehých však udolána
iapitán John Brown je jď'
R//'i Glory,8loÍy...

4'

teňně
z
/:Zvony chaŤlestownu dáii
den'
poslednl to Johnúv

R/'.: GloÍy, glory'.'

J

v clllonL'. ph\aly dál'
]eoen z nlch pnlom ná lytaru hlál'
P:ava

Plaval\ crrronl.! den cely,
až pilpluly na ostrov ](oÍálový'

4' Tam žijá jedna babjzna,
totiž to hoiská klaliŽna,
ta
a

ýžnla !ři citrónky i s kúrou

já tak končim ba]adu svou'

5. /:Tohn BÍoÝŤ mrteÝ je a télo je''-'o
jůo duch však kriidl dá]'
Rlr.: GlorY, glorY '

zní: 3x

l]]:

3x

jou "'
R. Singl' iou io!1t iupy iupy

l. /:Ptácí š91 bych hledat'

DŽÚI\GT,E Z?TcTi]'Á

a1e

nevín karn :/ ...
3. /:lIáci nedostanu' čeí]ou-kůži
rr'án

l

/ ...

je čerllé'dětiroa jí stá1e

4, /:],io

bl3d :/ ".
při_
5. /: A já pelné věřÍn, že zas

loe oen:/

a já

pe.'':lě

'rli'ín,

pe_-.'::č včŤírir,

že zas bude čerl]cch svoboden.
DcBRoJ 1;oc' rLČ./'tÁ

1. Dobrou noc' vlčata'jděte už sp''l
vždyt ::árrc, raníěko,
než ťyjde sluníóko 'nusíte vstát'
2. Dobrou noc' v1ěata, už se stnívl
I.1ěsíčeirnahoře
a oheň v táboře dohořívá'
1. Dobrou noc' vlěata' u1ehněte!
Hvězdy se knitaj í,
st:'áže vás hlídaj í '
slaáce spěie !

\
l'. .\-ca

I\

DI

{\

1' Z sedé ie nLr. nad řekou Žávoj

;a,J u1e lnJ

an

ln d'.an' le

i]ll\.t

stká.

dolú v kanoj

sů pao'

ť .il.\iit

Z fa"!, \rr:i:l l:C an leskLou zbrai,
z !(ie ] Ž r. a\' K.ma.a se vali nai
Páli Iesk r.k,]r tiťsL '

kari .i1.
.u - 1 ? 1Ónp

\2!:'.'.

io ;l:a.r'c' :'-.::: ()::ia.,4..- ,r.'
l).,.12

,i.i ir...:.e
iaij.

r.á/.lr.

io

věani'ch ]o\li1 boh)' b)'l Povolán'

-- -' .:-:

1! az!?

,

2, V1če ví,

že zákon srnečky
dobrýn vlkell bi;t nu káže.

k boji velí'

Když

I

ka|zdý^kela
běŽí ptn ku:ráže.
AŤ si někdo nékdy začne
křivdít konu před v1ěáky:
pocuchá si chlupy znaěně
a p.& zhyne pod tesáky.
i'!Y

|!ULI Dl], Á

je nalá' vesfa -jšou kráiky,
pop1ujem chlapci' poplujen zpá.Lky'
/: či raríne ploutÍ dá1 _
v ze1ený ioáj? |/
l']y pluli dál a dál v lákosí tEavé
kde rybka s rybl(ou spolu ci hraj e ,'
/: Íry p1u1í dá1 a dál v zelený háj, :/

?. trodka

xÁ],

li-' sj'iaallíi'i ]í3BI

i\

vlnka

s

své plesy,ny pluli dál a dá1

:,;,: -!-)iaik.i,i r,\ ),

n v

ze1en:Í

''o'r

háj'

J

] ,j
v 7P I Pnv nal.

ÁrT
Jl.

ia

,l

'A

uá!

rny p1u -Lr cta-L a

1

-l

:l

zalrro

I i..ri,'ro LrJr.,,:nJ ).1.t.: \.
/. r!l Oi,,i !1i,.,i.,1

-'T ::- Gý - ^;

..
;..--'i_
. >óř'j!:
..l -q _:-,::'_
'--.^.:Óř

_':. :

-r'

-i-í

NA

i' r \

..
nii.do n.l)\

I J.r:,.1.,1
SťIla ]]íá] cc]Ó! .''. :]]a
s l)il,)u pani \ i..: :

I,Íždávno,.i.

l.

_

to]Í'u' co r')os1!:.1 tac8k

íJo2nx1 karabi!'

1aIo ŽárJra

zr lt'

r.

:

'

\l k.f., t. ...:, :r'ri:i
stí]]l lra:ra lal..l.J
la:r zapaC.r tr;:; ::l::cr " :r::.
nl \a l.i,ia Or-i . r' : -:; :cfr

r,,: :la r::.r:r-- s.:rr
-t,r:r.,,I:1r.r
....i . {...,
.; pui:t: ri,,'ri': .rr;..'t at
i':lo

.J

/:.-ii!.,

"f l:]Ý sT''. rÍ-:. ::;:.L.fK..
'.Táú uDŤostŤ.ď a!é.jc I? z4aadě'
]lde dqn rljzí v tn4c!r'
tEIn star' farlréř sáÍ . s4:r ji:l ve
vzoonír:ké::: .

.

.1a. sn:l

dlalé páry

l

v
OKOR

\a o'{,'i '. ...lJ
K,l,r ,.i,

...:,...

lr.l

'i'):

i

..'
\.Íis(l].]l.l |.]
.lo*.1 z rr.: : -..: :

,,iióď v;._.
--;.::
-:ct.-tj
..i,_l
.._i.,r

^,. .,. : ..

:.

]_a'-
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