SBOHEM GALÁNEČKO
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víno máš a chvilku spánku, díky, díky, verbíři.
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Kyselé vínečko, kyselé vínečko podalas' mně k pití,
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sbohem, galánečko, já už musím jíti,
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R: Víno máš a markytánku, dlouhá noc se prohýří,

1. Sbohem, galánečko, já už musím jíti,
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1. Dříve, než se rozední, kapitán k osedlání rozkaz dává,
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kyselé vínečko, kyselé vínečko podalas' mně k pití.
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ostruhami do slabin koně pohání,

2. [: Sbohem, galánečko, rozlučme sa v pánu, :]
[: [: kyselé vínečko :] podalas' mně v džbánu. :]
3. [: Ač bylo kyselé, přecaj sem sa opil, :]
[: [: eště včil sa stydím, :] co sem všecko tropil. :]
4. [: Ale sa něhněvám, žes' mňa ošidila, :]
[: [: to ta moja žízeň, :] ta to zavinila. :]
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tam na straně polední čekají ženy, zlaťáky a sláva,
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do výstřelů z karabin zvon už vyzvání
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*: Víno na kuráž a pomilovat markytánku,
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zítra do Burgund batalion zamíří,
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víno na kuráž a k ránu dvě hodiny spánku,
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díky, díky vám, královští verbíři.
2. Rozprášen je batalion, poslední vojáci se k zemi hroutí,
na polštáři z kopretin budou věčně spát,
neplač, sladká Marion, verbíři nové chlapce přivedou ti,
za královský hermelín padne každý rád.
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1. [: Já viděl divoké koně, běželi soumrakem,:]
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vzduch těžký byl a divně voněl tabákem,
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vzduch těžký byl a divně voněl tabákem.
2. [: Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor:]
[: sper to čert, jaká touha je to vedla za obzor? :]
3. [: Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost:]
[: naše touho, ještě neumírej, sil máme dost. :]
4. [: V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera:]
[: milování je divoká píseň večera.:]
5. [: Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku,:]
[: král s dvořany přijíždí na popravu zbojníků.:]
6. [: Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet,
nemyslet na návrat, :]
[: s koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.:]
Já viděl divoké koně …
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TŘI ČUNÍCI
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1.V řadě za sebou tři čuníci jdou,
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Plakat budeš dívko má, že ode šel jsem z domo va,
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že ode šel jsem z domo va snad stovky mil.
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Stovky mil, stovky mil, stovky mil, hm stovky mil,
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že ode šel jsem z domo va snad stovky mil.
Čas ten lásce ublížil, vzdáleni jsme pět set mil,
srdce mý teď prožívá moc těžkých chvil.
Těžkých chvil, těžkých chvil, těžkých chvil, těžkých chvil,
srdce mý teď prožívá moc těžkých chvil.
Celou noc dnes přemítám, že jsem zůstal sám a sám,
lavici teď nádražní za lože mám.
Za lože mám, za lože mám, za lože mám, za lože mám,
lavici teď nádražní za lože mám za lože mám.
Cestu zpátky dobře znám, ale kapsu prázdnou mám,
tak v tý dálce daleký zůstanu sám - zůstanu sám
Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám,
tak v tý dálce daleký zůstanu sám,
tak v tý dálce daleký zůstanu sám.

ťápají si v blátě cestou-necestou,
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kufry nemají, cestu neznají,
Dmi

G

vyšli prostě do světa a vesele si zpívají: uí uí uí …
2.Auta jezdí tam, náklaďáky sem,
tři čuníci jdou, jdou rovnou za nosem,
ušima bimbají, žito křoupají,
vyšli prostě do světa a vesele si zpívají: uí uí uí …
3.Levá, pravá - teď!, přední, zadní - už!,
tři čuníci jdou, jdou jako jeden muž,
lidé zírají, důvod neznají,
proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají: uí uí uí …
4.Když kopýtka pálí, když jim dojde dech,
sednou ke studánce na vysoký břeh,
ušima bimbají, kopýtka máchají,
chvilinku si odpočinou, a pak dál se vydají: uí uí uí …
5.Když se spustí déšť, roztrhne se mrak,
k sobě přitisknou se čumák na čumák,
blesky bleskají, kapky pleskají,
oni v dešti, nepohodě vesele si zpívají: uí uí uí …
6.Za tu spoustu let, co je světem svět,
přešli zeměkouli třikrát tam a zpět
v řadě za sebou, hele, támhle jdou,
pojďme s nima zazpívat si jejich píseň veselou: uí uí uí …

HO HO WATANAY
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Spinkej můj maličký
D
máš v očích hvězdičky
C
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D
dám ti je do vlasů tak usínej tak usínej

Sladkou vůňi nese ti noční motýl z paseky
vánek ho políbá už usíná už usíná
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V lukách cosi zavoní rád jezdíš na koni
má barvu havraní jak uhání jak uhání
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ho ho Watanay ho ho Watanay
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ho ho Watanay kiokena kiokena

V dlani motýl usína hvězdička už zhasíná
vánek co ji k tobě nes až do léta ti odlétá

