Sbohem, galánečko

BATALION
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1. Sbohem, galánečko, já už musím jíti,
D
Hmi Emi
A7 D
sbohem, galánečko, já už musím jíti,
Ami
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G
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Ami D7 G
Kyselé vínečko, kyselé vínečko podalas' mně k pití,
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D
G
C D7 G Emi
Ami D7 G
kyselé vínečko, kyselé vínečko podalas' mně k pití.
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. :]

DIVOKÉ KONĚ
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1. [: Já viděl divoké koně, běželi soumrakem,:]
Ami Emi Ami
Emi Adim C
vzduch těžký byl a divně voněl tabákem,
Ami Emi Ami
Emi H7 Emi
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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R: Víno máš a markytánku, dlouhá noc se prohýří,
G
D
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víno máš a chvilku spánku, díky, díky, verbíři.
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G
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1. Dříve, než se rozední, kapitán k osedlání rozkaz dává,
Emi
D
Emi Hmi Emi
ostruhami do slabin koně pohání,
G
Ami Emi Hmi
tam na straně polední čekají ženy, zlaťáky a sláva,
Emi
D
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do výstřelů z karabin zvon už vyzvání
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G
D
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*: Víno na kuráž a pomilovat markytánku,
G
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zítra do Burgund batalion zamíří,
G
D
Emi
víno na kuráž a k ránu dvě hodiny spánku,
G
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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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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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G
že ode šel jsem z domo va snad stovky mil.
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Darmo sa ty trápíš můj milý synečku
Dmi
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nenosím ja tebe nenosím v srdéčku
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A já tvoja nebudu ani jednu hodinu

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.

Copak sobě myslíš má milá panenko
vždyť ty si to moje rozmilé srdénko
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá

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.

A já sa udělám malú veverečkú
a uskočím tobě z dubu na jedličku
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu

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.

A já chovám doma takú sekérečku
ona mi podetne dúbek i jedličku
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá
A já sa udělám tú malú rybičkú
a já ti uplynu preč po Dunajíčku
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu
A já chovám doma takovú udičku
co na ni ulovím kdejakú rybičku
A ty přece budeš má lebo mi tě Pán Bůh dá
/: Ami, F, C, F, C, G :/
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F

Je statisticky dokázáno,

2)
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Že slunce vyjde každé ráno,
D

I když je tma jako v ranci,
Hmi

Noc nemá celkem žádnou šanci.
G

A
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Má však cenné údaje,
G

A

Neklesejte na mysli,
G

D

Ona nám to vyčíslí.

A já chovám doma starodávnú kušu
co ona vystřelí všeckým vranám dušu
A ty musíš býti má
lebo mi tě Pán Bůh dá
A já sa udělám hvězdičkú na nebi
a já budu lidem svítiti na nebi
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu

Ref.: Statistika nuda je ....
3)

Ref.: Statistika nuda je,

Když drak si z nosu síru pouští,
A Honza na něj číhá z houští,
Pak statistika předpovídá,
Že nestvůra už neposnídá.

A já sa udělám tú velikú vranú
a já ti uletím na uherskú stranu
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu

Tak vyřiďte to ctěné sani,
Že záleží to čistě na ní,
Když neopustí choutky dračí,
Tak bude o hlavičky kratší.

Ref.: Statistika nuda je ....

A sú u nás doma takoví hvězdáři
co vypočítajú hvězdičky na nebi
A ty musíš býti má
Lebo mi tě Pán Bůh dá
Ami, Dmi7, C, Dmi7, C, G
Ami, Dmi7, C, Dmi7, C, G
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1. Stál tam na stráni dům, v něm židle a stůl,
G

1.
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Otvírám lásku na stránce "rád",

Am
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pár kůží a krb, co dřevo z něj voní,

A

přišel jsem, milá má, něco ti dát,

D7

s jarem, když máj rozdá barvy svý,
D7

G

D
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tu sosna krásná nad chajdou se kloní.
G
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E

A říčka, když stříbrným hávem se přikryje s ránem,
G

A

zeptat se, co děláš a jakej byl den,
A

pohladit tvář, tu kytku si vem.

E

svý ahoj jí dáš a pak je tu den,
C

Em

zazní údolím kytara tvá, ta píseň ráno uvítá,
D7

G
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3. Však náhle volání táhlé ti přeruší snění
a oznámí všem: je poslední den,
voda zaplaví údolí,
sosnu, chajdu, pohled zabolí.
Ta hráz je potřebná všem, však zabíjí den,
co nosil tě v náručí romantickém,
zazní údolím bolest tvá, ta bolest ráno uvítá,
Svět s ním, svět s ním.

A

Ref: Ty jsi tak jiná, tak jiná, kdo ví,

svět s ním, svět s ním.
2. Touláš se po lese, touláš a jenom tak
A koruny stromů tě uvítaj rosou,
víš, že času je dost, to znáš
a možná někde potkáš dívku bosou.
Po slůvkách, který se říkaj, po dnech něžných stisků
vás uvítá chajda a zas je tu den,
zazní údolím kytara tvá, ta píseň ráno uvítá,
svět s ním, svět s ním.
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jestli má touha tě neporaní,
D

A

ty jsi tak jiná, pojď, ruku mi dej,
E

A

s tebou je celej svět jak vyměněnej.
2.

Ref:

Sedíme tu spolu a slova si jdou,
propletený prsty leží na kolenou,
oči jako čert a malinkej nos,
ze všech je nejhezčí, tiše, už dost.

VEČERNÍČEK
A

MONTGOMERY

1. Dříve, než nám klesnou víčka těsně před spaním,
uvidíme Večerníčka, jak se uklání,
D

A

D

A
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pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc,
E

G

C

Z tvých vlasů zbyl prázdný kruh,

A

F

zamává čepičkou,
D

Kde jsou zbytky tvojí krásy,
A

D

G

A
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To ví dneska snad jen Bůh.

z kouzelných hromádek hází lístky pohádek
E

F

Déšť ti holka smáčel vlasy,

A
D

maličkou ručičkou.
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Ref.: Z celé Jižní eskadrony,
A7

2. Nežli Brouček složí krovky, než by řekl "smím?",
z televizní obrazovky krokem Rumcajzím
loupežník vykročí, s každým pánem zatočí,
Manku má copatou,
zahvízdá, zapíská, vždycky najde Cipíska
bradu má vousatou.
3. Červená se muchomůrka, letí motýlek,
v trávě sedí Vochomůrka, vedle Křemílek,
zkoumají pravidla, jak se vaří povidla,
vařečkou míchají,
kdopak dřív uteče, než jim hrnec přeteče,
to se nás neptají.

D
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nezbyl ani jeden muž,
D

G

V Montgomery bijou zvony,
Emi

A7

D
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déšť ti smejvá ze rtů růž.
2)

Na kopečku v prachu cesty,
leží i tvůj generál,
v ruce šátek od nevěsty,
jenže ruka leží dál.

Ref.: Z celé Jižní eskadrony,....
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Tvář má zšedivělou strachem,
zbylo v ní pár těžkých chvil
Proužek krve stéká prachem,
vlasy lepí jako jíl.

Ref.: Z celé Jižní eskadrony,....
4. Méďa Béďa honí v lese vlka-zloděje,
Míček Flíček rozbil okno, nic se neděje,
opičák Hup a Hop řídí loď a barví strop,
najedou na útes,
všechno zná, všechno ví, všechno zdárně vyřeší
chytrý pes maxipes-Fík.
5. = 1.
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Déšť ti šeptá jeho jméno,
šeptá ho i listoví,
Lásku měl rád, víc než život,
to ti nikdo nepoví.

Ref.: Z celé Jižní eskadrony,....

