
* * *

TÁBOROVÝ ZPĚVNÍK

léto 1999

* * *



BATALION

Emi G D Emi G D Emi
Víno máš a markytánku, dlouhá noc se prohýří.
Emi G D Emi G D Emi
Víno máš a chvilku spánku, díky, díky, verbíři.

Emi G D Emi Hmi
Dříve než se rozední, kapitán k osedlání rozkaz dává,
Emi D Emi Hmi Emi
ostruhami do slabin koně pohání.
Emi G D Emi Hmi
Tam na straně polední čekají ženy, zlaťáky a sláva.
Emi D Emi Hmi Emi
Do výstřelů karabin zvon už vyzvání.

Emi G D Emi
Víno na kuráž a pomilovat markytánku.

G D Emi Hmi Emi
Zítra do Burgund batalion zamíří.
Emi G D Emi
Víno na kuráž a k ránu dvě hodinky spánku.

G D Emi Hmi Emi
Díky, díky vám, královští verbíři.

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.

Víno na kuráž a pomilovat markytánku.
Zítra do Burgund batalion zamíří.
Víno na kuráž a k ránu dvě hodinky spánku.
Díky, díky vám, královští verbíři.

Víno máš a markytánku, dlouhá noc se prohýří.
Víno máš a chvilku spánku, díky, díky, verbíři.



BLÁTIVÁ CESTA

C Emi F C
Blátivou, blátivou cestou dál nechceš jít,

F C Emi
kde jen máš touhu bláznivou,

Dmi G C
kde jen máš, co chtěl jsi mít, chtěl jsi mít.

C Emi Ami
A tak se koukáš, jak si kolem hrajou děti,
C G C
na slunci kotě usíná
F G C Ami
a jak si před hospodou vyprávějí kmeti,
D G
život prej stále začíná.

Z města tě vyhánějí ocelový stíny,
jak dříve šel bys asi rád.
Z bejvalejch cest ti zbyly potrhaný džíny,
čas běží, je to ale znát.

Blátivou, blátivou ... (2x)

Na poli pokoseným přepočítáš snopy,
do trávy hlavu položíš.
Zdá se ti o holkách, co vždycky oči klopí.
Po jiným ani netoužíš.

Měkký jsou stíny, dole zrcadlí se řeka,
nad jezem kolébá se prám,
kolem je ticho, že i vlastní hlas tě leká
a přesto necítíš se sám.

Blátivou, blátivou ... (2x)



CASEY JONES

A
Pojďte ke mně vy, co máte po práci,

E7
strojvůdci, výhybkáři, nádražáci,
A
poslechněte si o srdci jako bronz,

E7 A
který nosil ve svý hrudi Casey Jones.
Bylo to zrovna po těch velkejch deštích,
Casey vylez na mašinu, samej smích,
a jako vždy, i dnes pro něj hlavní je,
ve vlaku že poštu veze do Virginie.
A
Casey Jones, na lokálce svojí,

E7
Casey Jones, mašinfírů král,
A
Casey Jones, smrti se nebojí,

E7 A
do poslední chvíle na mašině stál.

Poslouchejte brzdaři a tuláci,
ty deště v trati udělaly zlou práci,
marný bylo Casey Jonese snažení,
vlak nabíral čím dál větší zpoždění.
C
Ale můžete vzít na to všichni jed,

G7
jet opatrně Casey dlouho nedoved.
C
Náhle řekl: "Ať nás třeba vezme ďas!

G7 C
Poštovní vlak, holt, ten já dovezu včas."
C
Casey Jones, na lokálce svojí,

G7
Casey Jones, mašinfírů král,
C
Casey Jones, smrti se nebojí,

G7 C
do poslední chvíle na mašině stál.
Někdy je život strašnější, než v černejch snech,
někdy má člověk počkat, nebejt samej spěch.
Casey kouká a oči ho boleji, A
proti sobě vidí vlak v tý samý koleji.
Tak se teda řítí proti vlaku vlak,
lidi už se zachraňujou všelijak,



jenom Casey stojí jako kapitán,
když pod ním jeho loď jde vstříc hlubinám.

Casey Jones ...

Až pojedeš tam k Virginskejm horám blíž,
uvidíš tam vedle trati z pražců kříž,
koleje tam v noci svítěj jako bronz,
tam umřel král mašinfírů, Casey 

J
o
n
e
s
. 

Casey Jones ...

ČERVENÁ ŘEKA capo 2

C F
Pod tou skálou, kde proud řeky syčí

C G
a kde ční červený kamení,

C F
žije ten, co mi jen srdce ničí,

C G C
koho já ráda mám k zbláznění.

Vím, že lásku jak trám lehce slíbí,
já ho znám, srdce má děravý,
ale já ho chci mít, mně se líbí,
bez něj žít už mě dál nebaví.

Často k nám jezdívá s kytkou růží,
nejhezčí z kovbojů v okolí.
Vestu má ušitou z hadích kůží,
bitej pás, na něm pár pistolí.

Hned se ptá jak se mám, jak se daří,
kdy mu prý už to svý srdce dám,
na to já odpovím, že čas maří,
srdce blíž červený řeky mám.



Když je tma a jdu spát, noc je černá,
hlavu mám bolavou závratí,
ale já přesto dál budu věrná,
dokud sám se zas k nám nevrátí,
dokud sám se zas k nám nevrátí.



DOKUD SE ZPÍVÁ JEŠTĚ SE NEUMŘELO

C Emi Dmi7 F C Emi Dmi7 G7
Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrthodinu
C Emi Dmi7 F C Emi Dmi7 G7
včera jsem nespal a ani dnes nespočinu
F G C Ami G
svatý Medard můj patron ťuká si na čelo

F G F G C Emi Dmi7 G7
ale dokud se zpívá ještě se neumřelo

Ve stánku koupím si housku a slané tyčky
srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky
ze školy dobře vím co by se dělat mělo
ale dokud se zpívá ještě se neumřelo

Do alba jízdenek lepím si další jednu
vyjel jsem před chvílí konec je v nedohlednu
za oknem míhá se život jak leporelo
ale dokud se zpívá ještě se neumřelo

Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze
houpe to houpe to na housenkové dráze
i kdyby supi se slítali na mé tělo
tak dokud se zpívá ještě se neumřelo

Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa
zvedl jsem telefon a ptám se Lidi jste tam?
a z veliké dálky do uší mi zaznělo
že dokud se zpívá ještě se neumřelo

HLÍDEJ LÁSKU

C G7 C
Jak to v žití chodívá, láska k lidem přichází.

F C
Přijde, jen se rozhlédne a zase odchází.

F C
Mě potkala ve skalách, šel bosej jenom tak,

G7 C
měl svý džíny vybledlý, na zádech starej vak.

Hlídej lásku, skálo má, než se s ránem vytratí,



čeká na nás těžká pouť, až se s ránem vytratí,
mezi lidma je těžké plout, až se s ránem vytratí,
víš co umí člověk, pojď, než se s ránem vytratí.

Když mně ahoj povídá, úsměvem mě pohladí,
prý jsem jedna z mála snad, co jí tulák nevadí.
Sedli jsme si na stráni, dole zpíval řeky proud,
den zmizel za obzorem, stín skryl náš tichej kout.

Hlídej lásku, skálo má ...

HVĚZDA NA VRBĚ

Ami C Emi C
Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí zraky,

Ami C Emi E
ať je nikdy neobrací k vrbě křivolaký.

Ami C Emi C
Jinak jeho oči zjistí i když se to nezdá,

Ami C F Ami
že na větvi kromě listí visí malá hvězda.

C F C F
Viděli jsme jednou v lukách plakat na tý vrbě kluka,

Dmi Bb D7 G
který pevně věřil tomu, že ji sundá z toho stromu.

Kdo o hvězdy jeví zájem, zem když večer chladne,
ať jde klidně přesto hájem, hvězda někdy spadne.
Ať se pro ni rosou brodí a pak vrbu najde si
a pro ty, co kolem chodí, na tu větev zavěsí.

Viděli jsme jednou v lukách plakat na tý vrbě kluka,
který pevně věřil tomu, že ji sundá z toho stromu.

Kdo o hvězdy jeví zájem, zem když večer chladne,
ať jde přesto klidně hájem, hvězda někdy spadne.
Ať se pro ni rosou brodí a pak vrbu najde si
a pro ty, co kolem chodí, na tu větev zavěsí.

KDYBY TADY BYLA TAKOVÁ PANENKA



C G C
Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla,
C G C 
kdyby tady byla taková panenka, která by mě 
chtěla,
F C G C
která by mě chtěla, syna vychovala, přitom pannou byla,
F C G
C která by mě chtěla, syna vychovala, přitom pannou 
byla.

/:Kdybych já ti měla syna vychovati, přitom pannou býti,:/
/:ty by jsi mně musel kolíbku dělati, do dřeva netíti.:/

/:Kdybych já ti musel kolíbku dělati, do dřeva netíti,:/
/:ty bys mně musela košiličku šíti bez jehly a nití.:/

/:Kdybych já ti měla košiličku šíti bez jehly a nití,:/
/:ty by jsi mně musel žebřík udělati až k nebeské výši.:/

/:Kdybych já ti musel žebřík udělati až k nebeské výši,:/
/:lezli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všemu.:/

NEZACHÁZEJ, SLUNCE

G Ami
Nezacházej, slunce, nezacházej ještě,
D7 C D
já mám potěšení na dalekej cestě,
G Emi Ami D7 G
já mám potěšení na dalekej cestě.

Já mám potěšení mezi hory doly,
žádnej neuvěří, co je mezi námi,
žádnej neuvěří, co je mezi námi.

Mezi námi dvouma láska nejstálejší
a ta musí trvat do smrti nejdelší
a ta musí trvat do smrti nejdelší.

Trvej, lásko, trvej, nepřestávej trvat,
až budou skřivánci o půlnoci zpívat,



až budou skřivánci o půlnoci zpívat.

PODZIMNÍ ZPRÁVA

C
Nedej se opít vzduchem léta,

Dmi
když větrem vůně roznáší,

G
obláček v oblak slunce splétá,

(F) C
/:zprávu nám listí přináší.:/

Tu zprávu lesům, vodám, stráním,
jak mají létu sbohem dát,
všem dobrým lidem aspoň přání,
/:nechat si jen o létu zdát.:/

Já malíř podzim jsem tu zpátky,
v korunách stromů plátno mám,
já musím spěchat, čas mám krátký,
/:než řekne zima "jsem tu pán".:/

"Jsem tu pán", řekne zima bílá,
"konec je s malováním tvým,
z barev tvých jenom špína zbývá,
/:tvá plátna sněhem rozpíjím.":/

RŮŽIČKA

D A
Krásná růže v sadu kvetla
D A
u besídky ve chvojí

D Hmi E7 A
/:ta mé milé hlavu spletla



D A Hmi A D A
chtěla ji mít (ach) v pokoji:/
G D Hmi A A7 D

Vykrad jsem se v noci z domu
krásnou růži uloupit
měsíček mi svítil k tomu
/:když mě chytnou
(tak) budu bit:/

Pak jsem s růží k milé spěchal
na okénko zaťukal
/:pantofle jsem venku nechal
na polštář jí (tu) růži dal:/

Ráno do bot rosa padla
posel dobré pohody
/:milá pláče růže zvadla
nedala ji (ach) do vody:/



STARÁ ARCHA

G D G D7 G
Já mám kocábku náram, náram, náram,

G D7 G
kocábku náram, náramnou. 2x

Pršelo a blejskalo se sedm neděl, kocábku ...
Noe nebyl překvapenej, on to věděl, kocábku ...
Já mám ...
Archa má cíl, jé, archa má směr, jé,
plaví se k Araratu na sever
Já mám ...

Šem, Ham a Jáfet byli bratři rodní, kocábku ...
Noe je svolal ještě před povodní, kocábku ...
kázal jim naložiti ptáky, savce, kocábku ...
ryby nechte, zachrání se samy hladce kocábku ...
Já mám ...

Přišla bouře, zlámala jim pádla, vesla, kocábku ...
tu přilétla holubice snítku nesla, kocábku ...
Na břehu pak vyložili náklad celý, kocábku ...
ještě že tu starou dobrou archu měli, kocábku ...
Já mám ...

2. verze:
Když přistáli, vyložili náklad celý, kocábku ...
ptáci, savci množiti se nestyděli, kocábku ...
jenom bratři neměli se ku množení, kocábku ...
tak to chodí, když na lodi ženská není, kocábku ...
Já mám ...



STROM

Ami G
Polní cestou kráčeli šumaři do vísky hrát.
Ami G
Svatby, pohřby tahle cesta poznala mnohokrát.

F G Ami
Po jedné svatbě se chudým lidem synek narodil
F G E E7
a táta mu u prašný cesty života strom zasadil.

A F#mi
A on tam stál a koukal do polí,

D E7
byl jak král, sám v celém okolí,

F#mi D
korunu měl, i když ne ze zlata,

A E A Ami
a jeho pokladem byla tráva střapatá.

Léta běží a na ten příběh si už nikdo nevzpomněl.
Jen košatý strom se u cesty ve větru tiše chvěl.
A z vísky bylo město, a to město začlo chtít,
asfaltový koberec až na náměstí mít.

A on tam stál ...

Že strom byl v cestě plánovaný, to malý problém byl.
Ostrou pilou se ten problém snadno vyřešil.
Tak naposled se do nebe náš strom pak podíval,
a tupou ránu do větvoví snad už ani nevnímal.

Jak tam stál ...

Při stavbě se objevilo, že silnice bude dál,
a tak kousek od nové cesty jen smutný pařez stál.
Dětem a výletníkům z výšky nikdo nemával,
jen přítel vítr si na strništích o něm píseň z nouze hrál.

Jak tam stál ...



THE BATTLE OF NEW ORLEANS

D G
Kdysi a kdesi bylo nebylo,
A D
minomety metaly a dělo pálilo,
pan velitel roty na to nebral ohledy,
řek´, abych si sebral boty a šel na zvědy.

D
Vyfasujem kvér a flašku ginu,

A D
skrze tmu si tunel vydlabem.
Přes Waterloo za Hercegovinu,
kolem Mississipi až do Ústí nad Labem.

I vyšel jsem za malou chvíli směrem k severu,
aby Turci netušili, že je nežeru,
že mám bodák na bodání, pažbu k bušení,
Taliáni nemaj zdání ani tušení.

Vyfasujem .........

V zákopech Němci si tiše seděli,
aniž tu neděli o mně něco věděli,
času bylo málo a mě to táhlo tam,
kde se zdálo, že Tatarům hlavu zamotám.

Vyfasujem .........

Švédové si právě pekli vepřový,
když tu jsem náhle na ně vyběh´ ze křoví,
jejich jediná mě střela minula,
a tak jsem tu bitvu v Kentu vyhrál 3:0.

Vyfasujem .........

Měl jsem jenom jednu flašku ginu,
skrze tmu si kamarádi tunel vydlabem,
přes Waterloo ....



TŘI ČUNÍCI

C
V řadě za sebou tři čuníci jdou

Ami
ťápají si v blátě cestou necestou
Dmi G7
kufry nemají cestu neznají
Dmi G7
vyšli prostě do světa a vesele si zpívají
C
Ui ui ui ui uií ...

Levá pravá teď přední zadní už
tři čuníci jdou jdou jako jeden muž
žito chřoupají ušima bimbají
vyšli prostě do světa a vesele si zpívají

Auta jezdí tam náklaďáky sem
tři čuníci jdou jdou rovnou za nosem
lidé zírají důvod neznají
proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají

Když se spustí déšť roztrhne se mrak
k sobě přitulí se čumák na čumák
blesky blýskají kapky pleskají
oni v dešti v nepohodě vesele si zpívají

Když kopýtka pálí když jim dojde dech
sednou ke studánce na vysoký břeh
do vody koukají kopýtka máchají
chvilinku si odpočinou a pak se dál vydají

Za tu spoustu let co je světem svět
přešli zeměkouli 3x tam a zpět
v řadě za sebou hele támhle jdou
pojďme s nima zazpívat si jejich píseň veselou



VÁLKA RŮŽÍ

Dmi G Dmi A
Už rozplynul se hustý dým, derry down, hej down a down,
Dmi Gmi Dmi A
nad ztichlým polem válečným, derry down.

F C A
Jen ticho stojí kolkolem

Dmi B A
a vítěz plení vlastní zem.

Dmi Gmi A Dmi
Je válka růží, derry, derry, derry down, a down.

Nečekej soucit od rváče, derry down, hej down a down,
kdo zabíjí, ten nepláče, derry down.
Na těle mrtvé krajiny
se mečem píšou dějiny.
Je válka růží, derry, derry, derry down, a down.

Dva erby, dvojí korouhev, derry down, hej down a down,
dva rody živí jeden hněv, derry down.
Kdo změří, kam se nahnul trůn,
zda k Yorkům nebo k Lancasterům?
Je válka růží, derry, derry, derry down, a down.

Dva erby, dvojí korouhev, derry down, hej down a down,
však hlína pije jednu krev, derry down.
Ať ten či druhý přežije,
vždy nejvíc ztratí Anglie.
Je válka růží, derry, derry, derry down, a down.



ZELENÉ PLÁNĚ

Ami Dmi Ami E7
Tam, kde zem duní kopyty stád,
Ami Dmi C G
znám plno vůní, co dejchám je tak rád.
F G7 C Ami
Čpí tam pot koní a voní tymián,
Dmi G C E7
kouř obzor cloní, jak dolinou je hnán.
Ami Dmi Ami E7 Ami
Rád žiju na ní, tý pláni zelený.

Tam, kde mlejn s pilou proud řeky hnal,
já měl svou milou a moc jsem o ni stál.
Až přišlo psaní, ať na ni nečekám,
prý k čemu lhaní a tak jsem zůstal sám.
Sám, znenadání, v tý pláni zelený.

F G7 C
Dál čistím chlív a lovím v ořeší,
F G7 C
jenom jako dřív mě žití netěší.
Ami Dmi
Když hlídám stáj a slyším vítr dout,
Ami Dmi E7 Ami
prosím ať jí poví, že mám v srdci troud.

Kdo ví, až se dozví z větrnejch stran,
dál že jen pro ni tu voní tymián,
vlak hned ten ranní ji u nás vyloží
a ona k spaní se šťastná uloží.
Sem, do mých dlaní, v tý pláni zelený.
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