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ccÍov

HYi\4NY
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:

J: i-

J.
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HYMNY

LIDOVE PISNE
ČERVENÁ SE LI}iE ZÁŘE

Červená se li;e záře'

hřej€ tuce, barví tÝáře'

Z.{PÁD DE\
Zapad d.en,
slůce svit
1T'ÍŤtizel z údo]í,
z temen hor' odPďiň
každý, kdos BožÍ tvor|



rnůj, zeurě ěeská donov
ZA SVOBODU

.Ueskv 'ji už z hTobl' Ýst;Y6'
probouzí sa čcský leY.
/iza svobodu, za svá préva

d:íne rrárli svoij krev. l,/

nůj.

llAD TAtRoU sA BLýSKA

Ý kliČ:
/ :Lo ., co

tonu v

náš l''I9 sař'yku 
'sv"l j r1ě!ný 56n,

+-i Dří saha 1i 
'zlstanen.: /

sp1
isle
.t]!l

ACH, SYNI{U, SYNKU

/:Ach, synkll, s}Ťku, domali jsi:/'

/:tatlček se Ptal, olal_li jsi?:/

oral jsem, oral, al-" nrálo,
koiečko sc :ni polánralo'

pÚ VALAŠI' DÚ

l. Dú valaši, dú, hore dzedzinú.
Jeden ncse česnek,
druhý zase pepiek'
třetí cibulu.

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

Ko}ÍÁŘt SE ŽENI LI
l' 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_

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.

sádlo z něho vybÍaii,
za tri zlaié prodali

I

3' Kd}'Ž se tj z]áma]o, dej je spÍavit;
nauč se' s\Ťleěku, hosPo(Iařit'

BEJVÁv.{Lo

I' /:Bejvávato, bejváva]o,
b<:jvávalo dobře':
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 PoŽehná'
Zase bude, zase bude,
zase bude dobře'

'l! r

ir.'.

4.

1.

5.



Ju{ÁcI vzHŮRU !

Junáci Yzhůru' vo1á den! luh

vede k cíIi: ju]ráci vzhůru
i}'_''I-,.. '''--l' ň^ -__'. ..:l'._\ -r-.erě'!1j--.-=:1:!_-i=i:E:i':l-'.,i'i:l
vo1á den' junáci vzhůnr volá den!

2.Jtm4ci vzhůru,Ýo:;'"''_'řuÝ 
";i "|;'y^-,1.1; ::i::qver !

]/ obrarrř dobro é tTá3]'t
.,''_'; i6 a yrr:Li "vó tD4Py.
.,'lrnáěi vzhťtru,.'..

sKAUTSKÉ

TRAMPsKÉ

písruĚ

kvě t erl

NA SvATÚ KATERÍNU OKOLO HRdDCE

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,
každé dlvči srdcc jásá,
vojáci jdou, vojácj jdou'
pěklč v řadách za srboLr'

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'.'

I' Na tu svatú Katclínu,
kateIinskú ncdělu,
zvcrbovali šuhajíčka na 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

l. /rNemcl.m, r:emclcm,r/ .

s€blala nán \'oda ml.'jn.
Sebrala nám \'šťchna kola,
i tu pilu s lanrrokama,
/:nemelcm, nemclcm,r/
scbrala nám loda 

'llli.j;)'
2' iIJťn ty si' jcn t], sj:;

má pancnko' vzpomťň

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

t.

2.

3.

časy,
pásli,



AMTRIcKf r.ríriloňr'rfu ''

.W sl ouříme 9véin11 níIocu
írv s1oužírne na noŤi '
A oro }irrské práYa' sÝobccu'

nešč srrlc e zahoří '
RETí.:PToto u.idi "- 

svór rristě
L^-'i-v-a 1'"/: zzzrl- ::::'t '
V:l-rle s či s -.'1l š'_1-'e: i3:ova1
anerj ck'i ntncl:lk '

2.Ná Íořj trlvž 1or!i rryoIouvai 

"v o)'í_q{aýu ie 1idí do\r'

r již šťltky ná'řa jí
námořníkům na po z']raY '
REI. :Když ta ieijch písen
je to jařo vŤe1]' dít

'p 'wcboč:; uh4 j í1
americkí nárnořrík '

tdzníÝá

ASCAT,OilÁ

{llí'oorJ'il llvolna zlrc'síná,
o Ja:Qe 1:.! jLle spat,
.l(Jý'JaTa tcskně d.o ztlívá,
do duše padíí ch]-ad.

s.Lí] Íj'i;aŤi č]r]i šerif sešl-ý je,
rrú:ir lo lá]rvi vz'uáir'r
. -a io: i- cl:2,,.: i: -.:l.inr:,
'.xcu].á si Y t g:lillo 'úí,.ch :
l'Kt1;ri 

; 5"='D;.1 r1ád' b:jva']"a .{s](a1oúa
r-Le ',]..ezčí os;:dou'lite]:ou jse]n zual,
j ak časio](Tót i]iři1. Áska-]_ona
divJ':ori ;-] á1i:.(io il.,,.lti7ž jí bfLit p].:ii.
té s 'l'ávé })i.LUlí :vo'lil'- do::,,lár'í,
z <1á]-7í}r už neslyší;rn to v1ěí vo1ánÍ;
J.i půjdu spá't,vša,Jc v1ajka /,ske.lony
:ir]sí nad r,!..;'rn hrober. na věiry v1át.

L

2.

L

PRÍDI, JÁNo, K NÁM

PrÍdi, Jano, k nám, ale lechod sám,
zavolej si kamarády, cez zelený háj.

V zeleném. háju ne la čekajú,

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

TEčE voD.{, T!čx

:eče voda'teče'a€z -:€19.1-Ý rnsjír'
Ó_'_a ci _"'_): '' 's-3:':.áV:'i 

:Ťaj1r.
|:eha] sj ]!la J.ei_z--'ic:re ty 'v-ieš komr.
i-clu čo d'oc:ézí ic 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.

4.

5.

tam ta' Jano pÍemilený, tam ta zabijú'

3. Nezabijú mňa, nebojlm sa já,
mám šavlenku ocdlovú, lTsekám sa já.

Ne'vYsekáš sa, je jich na ta moc,
nebudeš moct zavolati; Milá dobrú oc|

DobÍú noc dávám, všem věríým Pannám,
len té jedné ía'lešnici dobrú noc nedáml

TÁ\cL',J' TANcUJ

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

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'



zwsch1v ji ž lél'hve na st o1e 
'

oobas1 ohiil žér,
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
,{7Ď.,Í'í'!1l 

', 
l,- l) 1 .

''Kdyř js6. l-.v1 rr 4d. ' .

&'BrÚt: l,lARY

zádné 
'uby' 

z jelcnice !Ukně'.le zlto tuhé bic.PJy,
}í.ty ltú Ýždy tlivovici v Putně, Toln Mixe sttčÍ do tÁp6y.
Klit cvttL' v lÍčtně dv.ie letí. bibičt vcháí do dYeií,
ÝPinfu 8inu' lumpoť-'tolctí!': h.zubou d{sni z.láteří.
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 Íú itčchoýicLé P.tlo t ltirdou .vrto'a'lr&ýó tto|y8y' blbičb M&y' tídlujc b.z nímthy po proudu

stJlctj MrÍy, búičt' t{r'y it ao votet,'o,o'L$ 
My'

bdv. v h.z. totvu vyHiL' p'o bÚičku n8til hrozný č3
i€ňoÍ k.]ž/í 5trrn! .YÍd'iL' žc jÍ lťl.ží blbiččin h4É'
r{2b sl€jné j.ko Yc{Li sÍrn| P!.L. žé bude mÍ! o hlas'víc'i. t druhá írrÍu j. n hf.ni, oni žc mai hbs ze sÉcfiovic.

li*no"i"tl t"*un" raý djÍrnz 'v zzdumaném 5tÍnu xoaytl'}'ubÍ"čk #*ťÍ nnŤ:" i€ lo mLdÍ'

' 
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.

'i}ovickj ÍýŽoviJtě zLtz óďí r. v příboji silavy' 
- --.^' _., t.ttr-u á'p<' JJ '.bil' volóní rgj!.cc.

le za to ktčflúiovr 9httr {řcpc Í rytem ctrtepsxe.zroevy' i'ďy bojÚYÍ{ M'ry, už n6.davi v 
'.dL, 

vc volbich
3yi tu nÍhlé'co s.-děj9' diYný š€l.dnoustlm 3P€.re byb vedl€.
)tch. 3tunt' ýi. uiíu polbáni oal Hcdílg'd - n tÝ{i z.k yi:,bElou M.ty' brbřku Mrry volbemr zabitouJ sobě vzrl
(lčmď zh..ne, c.wboyoÉ áic}nou' Príl Ž0cí' 

lfu nito'l.
řJj .q*' * 

"in,ňit. 
p.} iŽdyc}uou' buží tc} nlm 

h pÍÉ 
.

í.Íy' bibičk MtÍy' dvz kol(iky z: P'!'m' nů hbvo'J točí

;toled M.Íy, b.bičk r'{'ty, t" 'bo'Í 
É'p* 

Tt'|fl ei n""t,

slGUTsKÉ €sTA . Dol4J.
:.a* ctŤí 'ii_du dornrl, ooouštín

ul<tenoEu,

srďrr dní koně trmácín'' zpátk',' se

:'=vrlac7, zDétlq/ s. íiae-ín dcEů.
LÝrravou kúň 6c gm'kó' do očí rrt .j

gt éká 
'i.ďu dá]- castou ncccstou, za svojí

..\'ěstou' scďn 1řt nB Enc čcké.
Ta!!' L4. zcm s ob1ohou sr1ívár
':a1' co ccn chodívá s!ót'
*rltr !!o!uší kývd, tar ic ta, co nárn

réú.
_': 9. cí1 ccsty Llíží' už ni ooušř
::u':1íiÍ. Ko]ik is.: Tus.1 najet _':1i1

-rtli rser roc!:cri1, iak dosud
DŤózďi! jrgfr -ži1.

TRAMPsKÉ
A

PISNE



2. oěí rné nevidí, jak se stnívá'
nevidÍ, co jsen ně1 tolik rád.
Jediné, co rni ted ještě zbý'vá,
rodnému údo1í sbohen dát.
lla shledallou, ...

clsTA }.tÁ PíIIDE !flrou v DÁlI MIzÍ

R.

na shl,edalnou

)

clTRÓi\KY

2' .Jeden Ž nrch Povidá Piátelé'
netvařme se tal Llsele'

''dý' '. to dďela ýes.le'
Že niÁ palii ňoi. celé'

4' Tam žijá jedna babjzna,
totiž to hoiská klaliŽna,
ta ýžnla !ři citrónky i s kúrou
a já tak končim ba]adu svou'

J P:ava v clllonL'. ph\aly dál'
]eoen z nlch pnlom ná lytaru hlál'
Plaval\ crrronl.! den cely,
až pilpluly na ostrov ](oÍálový'

ČER-\_Ý }Íl-z

i. ,:ČeÍ ý rnuŽ 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

PÍapoÍ svobody ta'm zdvih.

Rlr.r Glory, glorY ..

3. /|Hrstke statehých však udolána jest:] 3x

iapitán John Brown je jď'
R//'i Glory,8loÍy...

4' /:Zvony chaŤlestownu z dáii teňně zní: 3x

poslednl to Johnúv den'

R/'.: GloÍy, glory'.'

5. /:Tohn BÍoÝŤ mrteÝ je a télo je''-'o l]]: 3x

jůo duch však kriidl dá]'

Rlr.: GlorY, glorY '

D?GA?

lenÓň tn m.lé citlónly zúnaly na hiadjně



R. Singl' iou io!1t iupy iupy jou "'
l. /:Ptácí š91 bych hledat' a1e

3.

4,

5.

1.

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

rr'án l / ...
/:],io je čerllé'děti roa jí stá1e

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

loe oen:/
a já pe.'':lě 'rli'ín, pe_-.'::č včŤírir,

že zas bude čerl]cch svoboden.

DcBRoJ 1;oc' rLČ./'tÁ

Dobrou noc' vlčata'jděte už sp''l

vždyt ::árrc, raníěko,
než ťyjde sluníóko 'nusíte 

vstát'
2. Dobrou noc' v1ěata, už se stnívl

I.1ěsíčeir nahoře
a oheň v táboře dohořívá'

1. Dobrou noc' vlěata' u1ehněte!

Hvězdy se knitaj í,
st:'áže vás hlídaj í 

'
slaáce spěie !

DŽÚI\GT,E Z?TcTi]'Á

\

I\ DI {\

1' Z sedé ie nLr. nad řekou Žávoj stká. dolú v kanoj

;a,J u1e lnJ an ln d'.an' le sů pao'

l'. .\-ca

i]ll\.t 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 '
io ;l:a.r'c' :'-.::: ()::ia.,4..- ,r.'

l).,.12 ,i.i ir...:.e
r.á/.lr. iaij.

io věani'ch ]o\li1 boh)' b)'l Povolán'

kari .i1.

\2!:'.'. ,

.u - 1 ? 1Ónp

-- -' .:-: 1! az!?



2, V1če ví, že zákon srnečky
dobrýn vlkell bi;t nu káže.
Když 

^kela 
k boji velí'

ka|zdý běŽí ptn ku:ráže.
AŤ si někdo nékdy začne
křivdít konu před v1ěáky:
pocuchá si chlupy znaěně

trodka 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
kde rybka s rybl(ou spolu ci
/: Íry p1u1í dá1 a dál -
v zelený háj, :/

li-' sj'iaallíi'i ]í3BI

uá!

t

?.

I

tEavé 
'

hraj e ,

a p.& zhyne pod tesáky.

i'!Y |!ULI Dl], Á xÁ],

i\

vlnka s

,l

ll lr.l'i'):
zalrro dlalé páry

n v ze1en:Í háj' rny p1u

ÁrT ''o'r 
] ,j J 1 -l :l

Jl-
v 7P I Pnv nal.

.. -i-í

I i..ri,'ro LrJr.,,:nJ ).1.t.: \. /:.-ii!.,
/. r!l Oi,,i !1i,.,i.,1
:. i ..
nii.do n.l)\ I J.r:,.1.,1
SťIla ]]íá] cc]Ó! .''. :]]a l.
s l)il,)u pani \ i..: :
\.Íis(l].]l.l |.] ..' _

.lo*.1 z rr.: : -..: :

l "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::: .
I,Íž dávno,.i. to]Í'u' co r')os1!:.1 tac8k
íJo2nx1 karabi!' z žjvota sÝě:.]
zústa1 jcn ž j-vota stín.

': ťl Už í!4vno Ýychladly tá Da3...].
a .]'i'T] z nich o<lncs'v1t: v ďéi,
nré oči nehledí iiž vrsr1c,
žjYot ncďá' eo Ei yzeI.
Jel bouře z7€, kČvž iivo,: píseň
z^1vé, tu cuše :.á s. ř9z.eh!-íYá.
t,';j {4r.to d.zaš11' Ié .j3tÓ].' tgB
|.:l.dc Ý Iii-riJ ša'Ťých g.ka1.

.J
\

své plesy,ny pluli dál a dá1

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

-Lr cta-L a

. ia -'T ::- Gý - ^;

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

_':. : ._.^_ri ,,iióď v;._.
-r' - -:ct.-tj --;.::

.._i.,r ..i,_l

^,. .,. : .. ...:,... .

v
NA OKOR

\a o'{,'i '. ...lJ 1aIo ŽárJra zr lt'

K,l,r ,.i, i' r \ .1a. sn:l r. : ' l::

\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'r

i':lo r,,: :la r::.r:r-- s.:rr-t,r:r.,,I:1r.r ....i . {..., n!.ri[Lr
.; pui:t: ri,,'ri': .rr;..'t at
(). ta.rr .,)tr c. tso! tanr tranrpo!c
:..ri,7 irt acu tr!..
rr,r llnl L nod]lradi S. iťrlii'n V\Vádí,

..] ]..ŤLrk. klj.



vzte}€n chrí se u:;;r í
wiilár oad]

pní'
touha

per:e!1

ň.rňí' stí]'i
stará

rnán.
ks!!,

toho už
-en i6

n.bol f,
kry! .

n1c
Ža 1Ít

2.

.Když c1ouží sr oŤéTií hor
a jí iscÍn tak 9án' ruka oá

hleriívá, go icště tak řád
Áž orud mě zavolá ncznároo

Saka].ové na prerii vyjí píseň
tesknou,

žInté hýězdy v noěním nebi
studeně se 1esknou.
seminolšrí rekové na cestu se

- str"ojí'ploti t'Í1]iT0 v e třelcům
k posledníniu bo ji.
tlá, uá, veaký ilanitou náš .''
Zář sluneění strné ]topce osvíti1

z}3tř 
'nebes vý}re{ padá slarmě

do jez erní slatě.

l. Na tr'ford ďě v1aie zpupně jelon
Y1':'ia 'o/_ é-a drx rok1. t""foi:ir-},vie '

' rud4 síla 
'z'oDt ónE le sÝnboda 

'wvrácen ie totom 
'.udá hlava sťnrtel ným zali]a se

Doto:l,
' ' -'; , ud ' ve1icý ]\Ía-i tou n4 ' l

]_. DŤérji vítr Ťiie hvízdá,
:':k--'Yé Wjí s-'lLnx c. -_]..
:en'kde byla rudá eí]a,
]e'-j koně divocí!Ué,:4, ...

uá' veJ'ký. . .

R.

i.

já ncchcj se bÁt' Eusítc ni né pistcr-

lc na cegtu dát.
lef: Úá déyno......'.

BIKATADO. .

].chlepci z Bikstade ženou svojc stáda

ku Írcxipké hranici'. Zcn sc ei1rrě

!řcsc' strony-padai v 1asc !ře'
oístolí níříct. v gTdci nosí lésku'
každý nó svgu krósku pigto1 nizko
.t' lorr!. Ňcznai gtracbu z Estakáda'
zpívaíí s! ďo krokri.

R.f i

"' :l-":::: il':':lr o'n"' ;"ol, .;r]t-\
":..*:"." to v baru noklapc "., tq{ ,f 'oisto1 h1esni, fa1éšný h;áč klagn;, iDéra lítai z.tanape. Při w6l91gy'.' '

, ói 'ginu Írejí'z toho'pglnu, Řťouctlr+, c]. 'glnu llléiÍ z toho'Dslnu, Řťouchq1
1 ií sc do bŤjcha a pik.c.lé Rjkatád( lzoívé píseň ao ticxe. fiaf,j'.. 1'

Rjketádo iak torŤádo žcne gc širou
stepí, koně řiěí, chlaoci křlěí:
štěstí se ha ně lcpí. Rikatído vc]--
mi róco mévé sornbrérem ngd h']avou.

) rL

RlkatÁdo jak tornádo stÁ1e hýří
ňá ledÓu.



(j.Do

Jak
až

NTÁGARA,

vó<i tt1agary trreďatú14k' stárř 
'svou orvrí 1ásku vzDoníné . . '

tu tt4:l i sDolu'C]í-7a1i se do1f]

ijm pfilnoc sDadla do k:Lína...

oPoUŠTÍ]j svťJ ncD;;ý KRÁJ

t.-i t,,: !

0pouštín

Ťr. ]qj'lví'Ak 'ara v?ela :'jopaaq ._-r: r l .

t rjk:y h. novr/tr'1a zr't...REr' | -' ' ; , )
r's:::á::á, ;c se tá

,-',+
^ HLKA iuqf.

Éťr." {olr v klíÍÍu rozérvaných s}o1'

vítr skuěí' iak by !e všenu jcn snél'vítr škuěí' ijak Dy !e
d.rri tunoí ž]hítár v. EíÝc!.dlouho

,,'i-J**i' urizí tíscí, r'áýz eryur
I

no|ách márn UŽ t'sic

FEI. :'Ťeskně hučí Niagara,
teskně hučí co ňoc: 

'komu touha ý' sldci !:;Tl'
' tomu nelí ponocj.

" střern.1av do DroDgs+.i oaďá Droud 
'rra lin vicír: te:€ ' aěvče, p:]-out !

.i '-, , e 'e: a:p: j' Kr.qf'

zr'teti arvěé'tto sl'é1c !'áÍ! řád'

'.!.rÍěgíc' hvĚzdy na ncbi j8sn{ v:r'lálJ' 1

oroud jen šeptal' když oiec gvou

ch8tou 9tá1i.
šiaeten by1 ve Bvé touzc' ii3k1'
'líb91 Ji d1ouze' Dak jí zoíva1

oísci, kterou réd níÝ81'
ěf : PoD1uicm 9po1u...""

..<1r'! Ťvrc^U o,stí _iň, ']..*n u.ě"+1'i 
" 
j.ilrt J ,'tl_ j ;) |) ),

n j čí i ten nei].rÉsr"'ts.']ší kýit. la cestu se de j;netreške j iCesta ná ;e

)i
Tjliezc..na, snad ta.'n

oi.ho Dí3?n.
a,'l"'i"i.''"""''u tem do1u tou ncřc': '\r

Bnad gc tvé irdéěko té dá1ky nebc:l1

Tan v zátoěině jc našc chajaa ra''':l_

strytá Dř€d ověten, jak sis 'řált.'
ponéonr 1csů př'řregu do tv1ic! oč:t

a gÝět gó g 'náni v té aaríotě zat J_

ěí. Řcka nán píscň budc'tŤát ' 'j

'iť,,".*,i*}ťili[:'

I,l; 't::: i;i:." ....'.iálJ 5 rnaro'' 
"...' '.]. ..*'- ,_:-

Té.h n'c .. ] !.: .. _ -na teden smer . __,- -,"" rt".] -.r", .,_. .:_'

íťď*r:'"i"i"#lia:r 
...é.,

s..}l a m,ij lrl'l a;a l.n. ".stÍ

ír*iíl *:J:l"í':inlt k nebesúň

TtsJc IllL

- ia:-.'

svůj
je



/ň,n ] _1 jt ) ' ^l r lly-..,.iTá
někde najdu zlatý dů1.

2, cizím kŤajen pTo j íždím 
'ko1ty svoje prohlÍžín'

- krl'yž tu zazní l'Iexikánův h1as.
Když Jsem ko1ty tasit chtěl'
I,]ex}Kan rne Dredése L
a ted lrlesára s'kutkou v'ralreni

B. O farelrell ...
]. v I'íexiku náro zlatý důl,

ta!! Jse! prožil žlvot s.,,.lj 
'na da1ekou cestu teď se dán.

stále bloudín sán a sárn
podé1 břehů l]iagár
a vzpooínárn na strůj rodný kIaj

R. o ÍaTewell ...

'l Ř1 l -\]tBoŘI}1' /|Tři tamboři šli kdysi l vojny oomů|/
rapabun' padada bun ' š]i kd}.sj z vojny

[domú.
2' /iTcn nejmla'dšl lr1ěl v ú5tech Ťudou růži]/

rapa''. měl v ústech rudou růži.
3' /;Královská dccra dlva]a sc z okna|/

Iapa'.' \l€n dlvala sr'z okna'
2. /:r,Tambore švalný, dcj mi svoji Íúži|'|/

Iapá.'. ty dcj mi svoji růŽill
5, /|(Královská dcero, dcj mi srdcc za nil:/

rapa... ty dej rni srdcc nilr
6. /:(Tamborc švarný, ptcj se otce méhol|/

Ťapa'.' jen ptej so otcc mého!'
7. /j(Hej, pane králi, dcj mi svoji dccru]|/

rapa... jen dcj mi svoji dccrult
8' /:.Tarnborc švarný, jal4é je {vé jÍněnIl:/

rapa''' mluv' jakó jc 1vé jnrélrl?'
9. /:(Tři koráby mám ]idesi v moři šiÍém':/

rapa'.' mám kdesi v mořj širém'
I0' V jednom je zlato, v druhém drahokamy,v fom lištlm budnm spolu plouii sami'

rapa... v tom bud('rn plouti sami.,
Il. /j"Tambol" švarný' vczmi si mou dccru.:/

raPa''' nuŽ vezmi si mou.lccru!'
l2' /lA byla svatba, byia svatba slavná'|/

rapa''. a byla svatba sh\Ťá|

ti

Pos!oPi]:s'íÁ ]('lPi-iÁ
BošgoTenská kape1a hraje pěkl1ě :

za ní v plné paTádě skau;Iese1a'v icaré::iec;I
- e To slyšet v šir:Í ;1_Ťa j 

';eloŤ, t;]]dc 
' dá1e hraj'

cardo hra j 
' 
b'^.ncio ]1T6j'bando stí1.

d!j'':.'t daj'nr. riii:la drá, hr3j l
ja]i t.l L1,l,']'' D')kn.., hř;
p-Lko i,t : ,,o,,,u.,",io,, ,' ,i. 

"o_*.,,Ye1h/ buben Í ten rna1ý, 
""i::'":i:'::n:a ta, banda ta, banda pěkně hr'- Ještě nán kolena neýřzaj'

J enon' bando 
' 
stále hraj'

bendo hraj,
Jede Slron
ani bláto

a:kie:ak:
k.aj ,.,

hTaj,...

' oheti j asně

hovoi.í, že je příie_: ráš,

žé j e to

2ář Jeho ěervená nad
_ 

"še 
kolen tsebe ozáří

].1ÍJtí stronů ptoió.ží,
na zetn €e stín snáší

s kopeěk'_'Y:'zajÍ tru
aní prac}. Í!.i35i';"

e

:e to s_lyšet Y š.
- zao 'á žízež' !!j

- -----t -.--:!, S ia:e

,nl

Vysol.o necht' vzpla.nou

a't kai'('ý s n1ni ve1ebÍ
ltouz1o celé pŤírody.
;iež nás obk)_opl1ie, ;,r

1es se wznáší,
a

plaEeny
tvo ie

I
,

i:nyž zahcř'í, i'.i

příte1 náš.



-!.J,
se

TECEPT .NA zoRAvÍ

] .Jeden básník napsal
že je má1o krásy na

Kdýby se ten básník
1.yDt 4vi 1 ,

ur_'čitň by svoie VeŤše takto onrav

R!ll'.

s!ÁIY BÁBY

hola hola holala

Punčochy jen nad střevíce'
gatě nei'aj ' nohavice:
heJ ho1a ho1a hola1á'
k tolou na}á ko1ena.
K].obou]< j e}o r!!er9ikán'
ranec j ako staŤej cikán:
hej hola hola hclalá'
k toEu naiá kole:ra.

n.9,u*" ouon sl unuo ] pŠy ro"r 
" 
t}i

i,?s "" ka žďý *,rempík
z města wytrat9. 6+ c
V z416séckéÍ] keqrrr ka'Jar4r1y o^z'l

spí se v rÉ€e,tB i. g?a":l

4á""oa no ,arcrlt )
REF. ;Jedině p_o8 sl"4,"* sat,
před spaníh ť"e rsv KtF?t,
učit se r€"r't 

"á},"o "tÍ , o
děvčatůB šcptat hlbupost1'
veěer.kdvÍ zři"hr'e pa"ekÍ,
o "".,"" 

,. rítrtr_""u"řa, o
tn i€ ta tq%sa $ vž$v oři lrkó ,

,.ravétro t#*pa ťfirotB.

I
I

n

I

!

v rozvité Yět
tonto sYětě.
s nánj na tr



4, s prsten vzhůru káže
počkej 

' ty budeš Ínít
hej hola ho1a hotalá,
nastyainou tl kolena.

vědma:
jednou re

5. Kdo se 61uncen neroá styku'
v stářÍ hledá a'patyku:
hej ho1a ho1a ho1a1á 

'francovkou tře ko1ena.

. Stará
kěyž

REF.:/:Yestq'
ladY vra

STARÁ oK],AHoI!,\

Btozka Yedla rayai otlahourJ
jsefl b,ival u1adú,vyprávóI o!..

ďéd.

nad oblaka Dnou ee Eadré
hory ,

! :': '';':or"owé oh.č 1'i cat iest 
'r:jgb +"ríboroyé ohně vidět jest'

g }.anarádi coýlboyoYé sedí 
'Ir oíseř,která navrací je zpět.

rl
l.'

:4\.f é ožíYáií v srdcj
oc ného nlÁdí mční se
..soo81edy chtě1 bych

starérn 
'vš9 kol

Dro jet
kra jem,

raros]'edy roívat oíseň svo,-r.

Po ní jezdi1 coUboy'když se domů

Yrá ce] 
'

když se v s"dlc houpal a svou pít

lady hou 
'nv

1!ou.
I

i.ady t /1

I

I



CsŤitÝčxK JACK

gt,.,l.lt | ; : l),,( l?lf
. 

původeE z moravské vísky, loře

f ( í1,c,1.J=';111l,-. ,i|
neznal, zato znal vhisky.

2. xdyž Jac!.ovi táhlo kvapen
na ětřnáctý řól.
řek, rnu táta tted uděiáš
do žiTota lcok;
Elína ti dá slÍvovici a já okurkua pojedeš pn'ní třídou
až do HambuTku;

R. Jó, Jack se '..
'. 

v HaflbuTku hned za r_ádraaÍr
v prYní u1ici
jackovi se zaě1o stejs!:at

r po sli1,o vl ci,

il
',ť)

u"J'l
(ll
O"rl

rl
u1q

.' :iít rf

"'l

;;{

i,,

'+^ \ ň tr 
'i?;'t t', Ltr.t \lt

lidyž se strýček Jack naÍod'l_l' to b

i t:qrlJl.',' l ) tr, i \t (

s1ávy, pan staŤosta gratuloval' buč

,"i(.,e ,., ) J / | r , tl,,i "'l ' ) ' v ,
kráv3'' táta z něj chtěl každýro cou

ti (.-l :i r l+7 r,! ! I i I i t t,,
''}ií'0oň1Íl(a nítrnároa proto dáva1a n

iÍcatt:: í lí'' ť. lť. c
slivovici pít - jó'Jack se strašn
t*!']ll i\?||'ílc: ) )\)|.(i .'zj' '-
vody štítí'jalí ná -rárnoi-níJrem býti



I I

,.

+.

zapad' do trE'Wlí putyky' už z
nevyše1'

šcstap,ldeBát fet o něn
níkdo'neíJtyše1.
JO J aCK ...
rdyž mu bylo sédndesát
let a Jeden den,
pohádal se s putykář'em,
zap1ati1' šel ven.
Je to věr"u pěkný pohled na tu

postaýu'
jlk s ýlajícín plnovousem
kráčí lí přístavu.
.lo Jac{ ...
Á té.k Je"ck co vetchý stařec
dílen !áhody'
pc prvó v životě spatřil to1íka

vody !

i'eli'Eí ''he1e ' slivovlce!''
s]icřj_l ';i'č P_ pi1
e nel pi]i.i]el vodě na chuí'
Jaclr ce utopil.

v kraii bohen oDuš těn ér,] -kde věčný ic sníh
do neznána vede cesta nré_Nekoncčnou'ticrrou otaní,v trlÝcir

zllLAcENí sToPl

kde dneg končí 
' 
zÍtra

v těch bí1ých D1álJí ch

záýě il čh
začíná.
už rlne dáŤno
nebÓ'] ]'

iť

že él'oyék zLý
vše chÍÍo zniěil

ni vzal života máj.
třesk ných starých

"_*". ""n,,", "u," "*fi"illl,REF.:Stopa mÁ jc v bílé-poušti

d4r'no už ji sníh|" 
"'';";;;;.

ztra c,€ná 
'

1:"".]: j" poo án" n.onu"'n.,n"u"
1_ien :iÝgt zrý iac tria# aer.,r" sr"tnv a"n " "rutnffi;#i;

nl



t' F lETÍ šÍP sAvANoU

C -ď'-zcDtoj s. děvěe srJ-Ly 
'

lto('lraťch 1189 Ý ďd1i, L
o4Yěna tobř řórre i9k réd tř m4Í'

lšnt,trtl se D6řej tříští 
'

n'l j,l cn své štěgtí příští'
l';.fu ší;r.ln k něEÍu cédJu sj whIodé;
RdF. rl,ští J!íp Fávanour Ý- "}
o ; ní:rr l?t { s'race ne Jn} )
t'r'n ten š'íp ďooaďne rta{r' se qejdeme '

, L_,+.;-,c-
.f oky tvá_oowde ''t c
Jo_ on'crr s1op'tctr (t obrTÍ duch-

: rtísta,the nds navždy spojí z

- 
':] rudýa bůh.

Až Lviťiíš il dá1l stoplat na-ď

'.l.r,] }ar'iqn ein rrodrÝ dýrn 
'

c'qz,'Áx rrrístc, Yď'5 tx č'kÁm

o" syll "racrn 
tóužícírn'REE

znaý en
rikrle

]..lyž \l.va v klín mi }lesne
a Yím'žc nikdo víc už na ronc

n3čeká'
gtopa má je dávno ztracená.

2.Kayby iedroů -bvrrŤý zdkorr
'na š a1 ceatu mou'
krohý .]1é sc v gnxhu zpomalí'
Dat odejďu za svou hvězdou dávno

'tTa c €n ou
ý ohnj 

'aýÍlu ' 
třesku oÍsto1í.

Potom chci doma,tan ood slunccn
z ář í v"r.n ,

k.]e rcstou Dr1my a krla by1 isenr nJ-á<|
v tjchém koutk]r'Y teD1éE stínu

s vĚrnÝn }oněrr'
iako k,]ys j ooď oa']':snj spó!.

.!


