Džungle ztichla
D
G
1. Džungle ztichla, večer nastal,
Hmi
A7 D
ku spánku se všechno klade,
D
G
jen v táboře smečky vlků
Hmi
A7 D
na stráži je vlče mladé.
D
A7
REF. Vlče se nebojí nikoho, nikoho,
A7
D
přece má tesáky od toho, od toho
E7
aby, když nepřítel ozve se, ozve se,
A7
D
pořádně ho prohnal po lese.(až dom)
2. Vlče ví, že zákon smečky
dobrým vlkem být mu káže.
Když Akéla k boji velí,
každý běží pln kuráže.
REF. Vlče se nebojí ...
3. Ať si někdy někdo začne
křivdit komu před vlčáky,
pocuchaj mu chlupy značně,
a pak zhyne pod tesáky.
REF. Vlče se nebojí ...

Poštorenská kapela
D
A7
Poštorenská kapela hraje pěkně zvesela
D
za ní v plné parádě skauti v dobré náladě.
A7
E7
Je to slyšet v širý kraj, jenom, bando, dále hraj, bando hraj,
A
E7
A A7
bando hraj, bando dále hráj.
R:
D
A7
Džina džina, džinadrá, jak ta banda pěkně hrá,
D
pikolu i bombardon, i ten velký heligon,
A7
velký buben, džinadrá, i ten malý estadra
A
D
A7
D
ta banda, ta banda ta banda pěkně hrá.
Ještě nám kolena nevrzaj,
Jen ty bando …
Kdo mí žízeň, pije čaj,
Jen ty bando …

Šel okolo vandrovník,
Praštil sebou o chodník,
Za ním v plné parádě …

Jede dědek z kopečka,
Vrzají mu kolečka,
Za ním v plné parádě …

Měl dědeček kolotoč,
Sežral mu ho červotoč,
Sežral mu i figurky,
Teď prodává okurky.
Je to slyšet …¨

Šel okolo vandrovník,
Praštil sebou o chodník,
Za ním v plné parádě …

U …… na kredenci,
mají myši konferenci,
za nima v plné parádě..

My pluli dál a dál

Loďka malá

2. Loďka je malá, vesla jsou krátký,
poplujem bratři, poplujem zpátky,
/:či máme plouti dál v zelený háj. :/

D
A
Tak byla jedna malá loďka
D
tak byla jedna malá loďka
A
na moři nik, nik,nikdy nebyla
D
na moři nik, nik,nikdy nebyla
A D
ohe ,ohé, óhé
A
D
R: Ohé ohé matelots, matelots naviguez sur les flote
A
D
Ohé ohé matelots, matelots naviguez sur les flote

3. My pluli dál a dál v rákosí tmavé,
kde rybka s rybkou spolu si hraje,
/:my pluli dál a dál v zelený háj. :/

|: Šest neděl v moři proud ji houpal :|
|: tu náhle do-do-došly zásoby :|
ohé, ohé,ohé

E
H
1. My pluli dál a dál v zelené lesy,
H7
E
kde vlnka s vlnkou slaví své plesy,
E7
A
my pluli dál a dál v zelený háj,
E
H
E
my pluli dál a dál v zelený háj.

R: Ohé ohé matelots...
|: Tahali sirky, určit los měl :|
|: kdo musí sně-sně-sněden první být :|
ohé, ohé, ohé
R: Ohé ohé matelots...
|: Nejmladší prohrál, smutný moc byl :|
|: snědli ho s bí-, s bí, s bílou omáčkou :|
ohé, ohé, ohé
R: Ohé ohé matelots...
|: A jestli jsme vás otrávili :|
|: my můžem za-, za-, začít na novo :|
ohé, ohé, ohé

Třináct starejch lotrasů

Nikdo nemá zdání

D
A7
D
A7
D
1.Třináct strejch lotrasů, jako vlčích zubů
D
A7
D
vraždí kupce u cesty, u starýho dubu…
E
A
…a pijou džus, potvory!

F
C7
F
1.: Nikdo nemá zdání, nikdo nemá zdání, co je to skautování
B
F
C
F
Na táboře je to prima, i když je ti v noci zima,
F
C7
F
Nikdo nemá zdání, nikdo nemá zdání, co je to skautování

Třináct starejch lotrasů zavraždilo kupce,
píchli mu nůž do břicha, a to velmi prudce…
…a pijou džus, potvory!

2. Když se slunko k spánku, když se slunko k spánku ukládá do
červánků,
řeka hučí svoji píseň a z nás padá všecka tíseň.
Nikdo nemá zdání, nikdo nemá zdání co je to skautování

Kupec leží u cesty, játra se mu kazí,
rachachachachachacha, chechtají se vrazi…
…a pijou džus, potvory!

3. A když vatra vzplane, a když vatra vzplane, každý junák povstane.
Ruku svoji k dílu zvedá, národu, že umřít nedá.
Nikdo nemá zdání, nikdo nemá zdání co je to skautování

Dvanáct starejch lotrasů bručí v kriminále,
ten třináctej u cesty vraždí kupce dále…
…a pije džus, potvora!

4. Potom v kruh se chytnem, potom v kruh se chynem, jedním
hlasem vykřiknem:
V jednotě je naše síla, důvěřuj nám, vlasti milá!
Nikdo nemá zdání, nikdo nemá zdání co je to skautování

Za městem jim postavil erár šibenice,
nebudou už lotrasi vraždit kupce více…
…a píti džus, potvory!

Junácká hymna

Skautská večerka

Junáci vzhůru volá den,
luh květem kývá orosen.
Sluníčko blankytem pílí,
před námi pouť vede k cíli.
[: Junáci vzhůru, volá, den, junáci vzhůru, volá den ! :]

Zapad den, slunce svit, vymizel z údolí, z temen hor,
odpočiň každý, kdos Boží tvor.

Junáci, vzhůru volá, volá den!
Buď připraven, buď připraven!
V obraně dobra krásy
dožiješ vlasti svých spásy,
[: buď připraven, buď připraven! :]
Nás neomýlí nástraha,
je na stráži nám odvaha,
jsme silni svalem i duší,
jak růže krásný čin luší.
[: nás neomýlí nástraha! :]
A každý z nás přímo stát
a před nikým šij nehýbat,
do očí pravdu a v pýše
jen vlast svou výše a výše.
[: Tu každý znás vždy duší stát! :]
Chcem´ věrni zůstat také dál,
čím k lepšímu duch mladý vzplál,
příslušni vnitřního kynu,
muž budem´ krásného činu.
[: Chcem´ věrni zůstat také dál! :]

V lesa klín, padl stín, hasne již vatry zář,
svatý mír, kráčí z hor, usíná Boží tvor.

Červená se line záře
Červená se line záře,
červená se line záře,
ooooheň, oooooheň,
hřeje ruce,
barví tváře.
Červená se line záře….

Po bílé silnici

Tři citrónky

C
1.Po bílé silnici skauti jdou,
G
C
v ruce hůl a těžké rance, vlajku nad hlavou.
F
C
Sluníčko tak nelítostně pálí,
D
G
cílem cesty modré hory v dáli.
C
Unaveni na zem sedli chviličku,
G
C
Zazpívali si tu svojí písničku:

C
Ami
Dmi G7
V jedné mořské pustině
C
Ami Dmi G7
ztroskotal parník v hlubině,
C
Ami Dmi G7
jenom tři malé citrónky
C
zůstaly na hladině.

C
G
R: My jsme skautská noblesa,
C
nás to láká do lesa;
C
G
C G C
v torně stan a spousta jídla na hřbetě,
G
C
My touláme se po světě.

Jeden z nich povídá: „přátelé,
netvařte se tak kysele,
vždyť je to přece veselé,
že nám patří moře celé

ALT R:
My jsme skautská elita,
Říkají nám jelita, (polena)
Spoustu ran a spoustu krve po těle
My tváříme se vesele..

Ref:
Ryba roba ryba roba, ryba roba ču ču…..

Ref:
A tak se citrónky plavily dál,
jeden jim k tomu na kytaru hrál,
a tak se plavily do dáli,
až na ostrov korálový.
Ref:
Tam je však stihla nehoda zlá,
byla to mořská příšera,
Sežrala citrónky i s kůrou,
zakončila tak baladu mou.

Tři čuníci
C
V řadě za sebou, tři čuníci jdou
Ami
ťápají se v blátě cestou necestou
Dmi
G7
Kufry nemají, cestu neznají
Dmi
G7
Vyšli prostě do světa a vesele si zpívají
Ref:
Uiiiiii ui uiiiii, ui ui ui ui, uiiii ..
Auta jezdí tam a náklaďáky sem
Tři čuníci jdou jdou rovnou za nosem
Žito chroupají, ušima bimbají
Vyšli prostě do světa a vesele si zpívají
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
Když kopýtka pálí, když jim dojde dech
sednou ku studánce na vysoký břeh
ušima bimbají, kopýtka máchají
Chvilinku si odpočinou a pak dál se vydají
Když se spustí déšť, roztrhne se mrak,
k sobě přitisknou se čumák na čumák
Blesky blýskají, kapky pleskají
Oni v dešti, nepohodě vesele si zpívají
Za tu spoustu let co je světem svět
Přešli zeměkouli třikrát tam a zpět
V řade za sebou, hele támhle jdou
Pojďme s nima zazpívat si jejich píseň veselou.

Grónská píseň
D
Emi
A7
D
1. Daleko na severu je Grónská zem
,
D
Emi
A7
D
žije tam Eskymačka s Eskymákem,
Emi
G
D
[: my bychom umrzli, jim není zima,
Emi
A7 D
snídají nanuky a eskima. :]
2. Mají se bezvadně, vyspí se moc,
půl roku trvá tam polární noc,
[: na jaře vzbudí se a vyběhnou ven,
půl roku trvá tam polární den. :]
3. Když sněhu napadne nad kotníky,
hrávají s medvědy na četníky,
[: medvědi těžko jsou k poražení,
neboť medvědy ve sněhu vidět není. :]
4. Pokaždé ve středu, přesně ve dvě
zaklepe na na íglů hlavní medvěd:
[: "Dobrý den, mohu dál na vteřinu?
Nesu vám trochu ryb na svačinu." :]
5. V kotlíku bublá čaj, kamna hřejí,
psi venku hlídají před zloději,
[: smíchem se otřásá celé íglů,
neboť medvěd jim předvádí spoustu fíglů. :]
6. Tak žijou vesele na severu,
srandu si dělají z teploměrů,
[: my bychom umrzli, jim není zima,
neboť jsou doma a mezi svýma. :]

Holešovští skauti

Stály báby u silnice

D
Kdo to kráčí pevným krokem,
A
Tak jak řeka šumným tokem,
E
E7
Nezlákán jsa odplatou,
D
A7
Nýbrž vlastní odvahou.

D
A7
D
Stály báby u silnice, divily se převelice:
G D
A7
D
Hej, hola, hola, holalá, skaut má nahá kolena, cha, cha, cha,
G D
A7
D
hej, hola, hola, holalá, skaut má nahá kolena.

Přes hory a stinné doly
Přes luka a šumné bory.
Je to láká, jsou stále vpřed,
Jak orlů let.
D
To holešovští skauti jsou,
A
Ti přes překážky k cíli jdou,
D
A
D
A jdou a jdou a jdou a jdou,
A
D
Ti nezradí vlast svou.
Nad překážky vítězství je,
Vzhůru dokud srdce bije,
Ať se táží kdo jsou to as
Pak zazní hlas:
To holešovští skauti jsou,
Ti přes překážky k cíli jdou,
a jdou a jdou a jdou a jdou,
Ti nezradí vlast svou.

Punčochy jen nad střevíce, gatě nemaj nohavice.
: Hej, hola, hola, holalá, skaut má nahá kolena.:
Klobouk jako Amerikán, ranec jako starej cikán.
: Hej, hola, hola, holalá, k tomu nahá kolena. :
S prstem vzhůru káže vědma: Počkej, však ty chytíš regma!
: Hej, hola, hola, holalá, nastydnou ti kolena! :
Kdo se sluncem nemá styku, v stáří hledá apatyku.
: Hej, hola, hola, holalá, francovkou tře kolena! :

Lilie skautská
D
A
G
Na léta klukovský si často vzpomínám
D
A A7
na první skautskej slib na jeho krásný slova
D
A
G
a v duchu s bráchou zas pod stanem usínám
D
A
D
skončil den v táboře a do tmy houká sova
Novej rok přines mráz a únor v srdcích led
zlej vítr zafoukal ve stepi od východu
sebral nám naději né nebude to med
stát za svým názorem a nejít do průvodu
D
A
G
Lilie skautská ohněm kalená
D
A A7
máme ji v sobě v nás nikdy nezvadne
G
D
dej bůh ať hvězda krví zbarvená
D
A
D
už jednou, provždy zapadne
Poslední prázdniny bratr řek akorát
skautskému slibu,že zůstanem věrný
za to nám na podzim přišili na kabát
vojenský vejložky jak saze černý
Když jsme pak po vojně svobodni chtěli být
zbylo nám jediný na západ přejít čáru
novýho bobříka odvahy ulovit
pod stanem usínat a hrávat na kytaru

Lilie skautská ohněm kalená
máme ji v sobě v nás nikdy nezvadne
dej bůh ať hvězda krví zbarvená
už jednou, provždy zapadne
Vidím tu krutou noc vidím vše jako dnes
plazím se po zemi kolem nás ostnatej drát
zableskly výstřely po krku skočil pes
tys brácho odešel do věčnejch lovišť spát
To už mi nebylo bráško můj do tance
ani jsem nemoh' ti naposled zamávat
na rukách pouta a k tomu kopance
před sebou uran na osm let dolovat
Lilie skautská ohněm kalená
máme ji v sobě v nás nikdy nezvadne
dej bůh ať hvězda krví zbarvená
už jednou, provždy zapadne
Lilie skautská ohněm kalená
máme ji v sobě v nás nikdy nezvadne
dej bůh ať hvězda krví zbarvená
už jednou, provždy zapadne
Lilie skautská ohněm kalená
máme ji v sobě v nás nikdy.....

Masaryk

A já su synek
D
G A7 D
Emi
1. A já su synek z Polanky a já su synek z Polanky
A7
D
A7
D
a já si hledám galánky a já si hledám galánky.

D
Masaryk nás svolává, rozkazy nám vydává.
D
A
A7
D
Vstávejte vy čeští legionáři, zlá vojna vám nastává
Každá česká matička má na vojně synečka
ta se musí každičkého rána podívat do slunéčka
Když je slunce červený synáček je raněný
ale když to slunce jasně svítí synáček je veselý
Kdyby jste to mámo, má matičko, kdyby jste to věděla
co já na ty vojně zkusit musím plakat by jste musela
Kdyby jste to můj táto, tatíčku kdyby jste to vy věděl
jak jsem se já na zelený louce pod kulometem svíjel
Když je palba nejprudší naše rota útočí
naše rota, rota kulometná Masarykovi hoši
Přiletěla kulka zlá, kulička prorazila prsa má
já se loučím se svou drahou vlastí která mě vychovala
V celé zemi pláč a vzlyk, v celé zemi pláč a vzlyk,
to nám zemřel velký otec vlasti Tomáš Garrígue Masaryk.
Přes ty naše hranice vedou dvě kolejnice
ty odvezly našich kamarádů do rájů na tisíce

2. [: A já su dcerka z Lidecka :]
[: a já si hledám synecka.:]
3. Vem si na,Juro,za ženu ,
budeš mít dobrú gazdenu.
4. Ty budeš orat a já sit,
budem sa spolu dobre mit.

Beskyde, beskyde
G
D
G
1. Beskyde,Beskyde, kdo po tobe ide?
C
G
D G
[: Cernooký baca ovecky zatácá. :]
2. Aj, baco, baco náš, cernú košulku máš,
kdo ti ju vypere, když mamenku nemáš?
3. Já nemám mamenku, ale mám galánku,
ona mne vypere cernú košulenku.
4. Ona ju vypere, ona ju vyválí,
až pujdu k muzice,každý mna pochválí.
5. Všeci sa starajú o moju chudobu,
[: a já sa nestarám, chvála Pánu Bohu. :]
6. Všeci sa ženíja, vojny sa bojíja,
[: a já sa nežením, vojny sa nebojím. :]

Príjdi Jano k nám
D
G
D
1. [: Prídi, Jano, k nám, ale nechod sám.:]
A7
D
A7 D
[: Vem si s sebú,vem si sebú kamarády pres zelený, háj:]
2. [: V zeleném háju na ta cakajú,:]
[: tam ta,Jano premilený,tam ta zabijú.:]
3. Nezabijú mna,nebojím sa já,
mám šavlenku ocelovú,vysekám sa já.
4. Nevysekáš sa, je jich na ta moc,
nebudeš moct zavolati, milá, dobrú noc.

My jsme valaši
G
D7
G
1. My jsme muzikanti, staří Valaši,
G
D7
G
hrajeme, zpíváme po vlasti naší.
G
D7
G
Hrajeme, zpíváme pěkně vesele,
G
D7
G
nenajdeš na světě takej kapele.
C
R: My jsme Valaši,jedna rodina,
F
G7
C E7 Ami G7
valašské hory jsou naše otčina,
C
my jsme Valaši,chlapci jako fík
F
G7
C E7 Ami G7
a náš kapelník je strýc Macalík.

2. Ta naše kapela, ta dovede hrát,
veselou pěsničkou srdce rozehřát.
Veselá pěsnička ať světem letí,
všem lidem pro radosť,i našich dětí.
R: My jsme Valaši …
3. Uvázali kozu u - tr - tr - tr, u - tr - tr - tr,
uvázali kozu u trna.
Ona sa jim v noci u - tr - tr - tr, u - tr - tr - tr,
Ona sa jim v noci utrhla.
G
D
R: Vysoký jalovec, vysoký jako já,
C
G
přeskoč ho má milá rovnýma nohama.
Já ho nepřeskočím, já se ráda točím, na tebe, šohajku, zapomenout
musím.

Co sa to šupoce
D
A A7
D
1. /: Co sa to šupoce za tú stodolú, :/
G
D
A A7
D
/: šohajovi koně, šohajovi koně, šohajovi koně vody nemajú. :/
2. /: Nemajú, nemajú, chtělo sa jim pít, /:
/: mosela šenkýřka, mosela šenkýřka,
mosela šenkýřka pro vínečko jít. :/
3. /: Špatný si synečku, špatný hospodář, :/
/: že svojím koníčkám, že svojím koníčkám,
že svojím koníčkám vody nepodáš. :/
4. Špatná si dceréčko, špatná kuchařka,
že se ti na plotně pálí zásmažka.

Eště som sa neoženil
Ami
E7
Ami
1.Eště som sa neoženil už ma žena bije.
E7
Ami
A já som si narychtoval tri dubové kije.
C
S jedým budem ženu bici,
Dmi
E7
a s tým druhým dzeci dzeci, dzeci, dzeci,
Ami
Dmi
Ami
E7 Ami
a s tým tretím kyja,kyjačiskom pojdzem na zálety.
2.Kam ty zajdeš, aj já zajdu, pojdeme do mlýna,
opytáme se mlynára co že za novina.
Kolečka se otáčajů,
žitéčko se mele, mele, mele, mele,
moja milá se vydává,pojdzem na veselie.

Javorník
G
G7 C
Javorník, Javor - ník,
C
G
cez Javorník chod - ník.
G
D
Až sa ně milá vdáš,
C
G
kde já budu cho - dit.
G
D
Až sa ně milá vdáš,
C
G
kde já budu cho - dit.

Neraňaj, neraňaj
zelené padajů.
Take si děuča ber
ake ti dávajů.
Take si děuča ber
ake ti dávajů.
Jedna sa vydává
a druhá vyrastě.
Cez Javorník chodník
nikdá nězarástě.
Cez Javorník chodník
nikdá nězarástě.

Rožnovské hodiny
D
A7
D
/: Rožnovské hodiny smutně bijů :/
A7/G
D
A7
D
/: že ňa s mojů milů :/ rozváďajů :/
/: Rozváďajů, ale nerozvedů :/
/: příjde ta hodina :/ ožením sa :/
/: Ožeň sa, synečku, spánembohem :/
/: vyber si dcérečku :/ sobě roven :/
/: Šak já sa ožením, ty sa nezvíš :/
/: ty moje ohlášky :/ nezastavíš :/

Když jsem šel z Hradišťa
D
G Emi
A7 D
Když jsem šel z Hradišťa z požehnání,
potkal jsem děvčicu znenadání.
A7 D
A7 D
Emi
A7 D
/:Potkala mě, poznala mě, červené jablúčko dávala mě:/
Že jsem byl šohajek nerozumný,
vzal jsem si jablúčko z ručky její.
Jak jsem zjedl, tak jsem zbledl:
Už ťa dom, děvčico, nezavedu.
Neber si, synečku, co kdo dává,
z takových jablúček bolí hlava.
Hlava bolí, sdrce zpívá:
Všecko, cos miloval, konec mívá.

Na tu svatú Katerinu
D
A7
D
1.Na tu svatú Katerinu, katerinskú nedělu,
A7
D
verbovali šohajíčka na vojnu,
Emi A7
D
verbovali šohajička na vojnu.
Sama královna, sama královna
A7
D
ceduličku psala, ceduličku psala,
aby šohajka, aby šohajka
A7
D
na vojnu dostala, na vojnu dostala.
A7
Čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj,

D
čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
A7
čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
D
bogaj, bogaj, bogaj, bogaj, čáry nebogaj.
2.Prečo ste ma zverbovali, zverbovali v nedělu,
prečo ste to něnechali na stredu?
Sama královna, sama královna
ceduličku psala, ceduličku psala,
aby šohajka, aby šohajka
dom z vojny dostala, dom z vojny dostala.
Čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
bogaj, bogaj, bogaj, bogaj, čáry nebogaj.

Ej padá padá
Emi
Ami Emi H7 Emi G
D G
1. Ej, padá, padá ro – sič - ka, spaly by moje očička.
G
D
H7
Emi
C Ami H7 Emi
Spaly by moje, spaly by aj tvoje, spaly by o ny o-bo-je.
G
D H7
Emi
C Ami H7 Emi
Spaly by moje, spaly by aj tvoje, spaly by o ny o-bo-je.
2. Ej, padá, padá listopad, pozdravuj milú nastokrát,
pozdravuj milú, holuběnku sivú, že ju tu mosím zanechat,
pozdravuj milú, holuběnku sivú, že ju tu mosím zanechat.

