
SBÍRKA ARMÁDNÍ POEZIE 
 
 
 
 

Batalion 
 

Víno máš a markytánku, 
dlouhá noc se prohýří, 

víno máš a chvilku spánku, 
díky, díky verbíři! 

 

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. 

 

Dříve, než se rozední , 
kapitán k osedlání rozkaz dává, 

ostruhami do slabin koně pohání. 
Tam na straně polední, 

čekají ženy, zlaťáky a sláva, 
do výstřelů karabin zvon už vyzvání. 

 

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. 

 

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. 

 
 
 
 
 

Donald MacGillavry 
 

Zprávu když zaslechl Donald MacGillavry, 
se svými muži hned vystoupil na hory, 

to zmijí hnízdo on pořádně vyčistí, 
kdo měl být lovcem, teď stává se kořistí. 

 

Do bitvy míří Donald MacGillavry, 
do bitvy míří Donald MacGillavry, 
přes kopce táhne, tvrdý a zběsilý, 

je mírnější ďábel než Donald MacGillavry. 
 

Sychravým večerem ohně se rozhoří, 
anglické oddíly v údolí táboří, 

Donald MacGillavry na kopcích vyčkává, 
ten, kdo kraj zná, jenom ten bitvu vyhrává. 

 

Čeká jak liška, Donald MacGillavry, 
čeká jak liška, Donald MacGillavry, 
měří a váží, když pohlíží přes hory, 

ať žije král a náš Donald MacGillavry! 
 

Donald jde bojovat s lotry a ničemy, 
Donald jde bojovat se svými zbraněmi, 

za krále Jakuba, za Skotsko bojuje, 
kdo zbraň s ním zkříží, ať hříchů svých lituje! 

 

Je jako krejčí, Donald MacGillavry, 
je jako krejčí, Donald MacGillavry, 

bodá a píchá do nepřátel na poli, 
spas se, kdo můžeš, jde Donald MacGillavry! 

 

Donald je velitel, zbabělce nemá rád, 
Donald je přítel a Donald je kamarád, 
s chudými kráčí, za žebráky bojuje, 

zrádci, jen vraťte se zpátky do Anglie! 
 

Je jako švec, náš Donald MacGillavry, 
je jako švec, náš Donald MacGillavry, 

bije i krájí, vrtá a přišívá, 
děs kolem šíří a vítězství dobývá. 



 

 
 

 
 

 
 

Admirál Benbow 
 

Jen přistup, chlapče, k nám, pojď jen blíž, pojď jen blíž, 
jen přistup, chlapče, k nám, pojď jen blíž, 

kdo admirál Benbow byl, jak se po mořích plavil, 
jak Francouze porazil, uslyšíš, uslyšíš. 

 

Benbow dal rozkaz plout po vlnách, po vlnách, 
Benbow dal rozkaz plout po vlnách, 

přes kanál rozkázal plout, v bouři loďstvo přesunout, 
jeho kapitáni však měli strach, měli strach. 

 

Říká Kirby a Wade: „Vem je ďas, vem je ďas!“, 
říká Kirby a Wade: „Vem je ďas, 

i když zradím vše, co mám, radši život zachovám, 
z téhle bitvy musíme zmizet včas, zmizet včas.“ 

 

Tak admirál Benbow zůstal sám, zůstal sám, 
tak admirál Benbow zůstal sám, 

bojoval však jako lev, až kolem stříkala krev, 
až se nesl bitvy řev přes kanál, přes kanál. 

 

Benbow byl zasažen do nohou, do nohou, 
Benbow byl zasažen do nohou, 

tam, kde předtím nohu měl, jen krvavý pahýl čněl. 
„Zaútočte na povel!“, zakřičel, zakřičel. 

 

A Benbow pálit dal ze všech děl, ze všech děl, 
a Benbow pálit dal ze všech děl, 

pálil do nich ze všech sil, šest lodí jim potopil, 
až Francouze obrátil na útěk, na útěk. 

 

Jen přistup, chlapče, k nám, pojď jen blíž, pojď jen blíž, 
jen přistup, chlapče, k nám, pojď jen blíž, 

kdo admirál Benbow byl, jak se po mořích plavil, 
jak Francouze porazil, uslyšíš, uslyšíš. 

 

Voják 
 

Když jsem nezahynul, 
když ta vojna byla, 

také nezahynu, 
když už pominula. 

 

Když jsem nezahynul 
ve francouzských lukách, 

také nezahynu 
své panence v rukách. 

 

Když jsem nezahynul 
mezi Rakušany, 
také nezahynu 

mezi svými pány. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hercegovina 
  

Za Císaře Pána 
 a jeho rodinu 

museli jsme vybojovat 
Hercegovinu.    

Hercegovina, 
lautr rovina, 

tu musela vybojovat 
infanteria.  

 

Infanteria, 
to je láska má,  

ta musela bojovat 
za Císaře Pána. 

 

Dole po stráni 
šnelcug uhání 

a pod strání jsou schováni 
mohamedáni. 

 

Mohamedáni, 
to jsou pohani, 

kalhoty maj’ roztrhaný, 
smrkaj’ do dlaní. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Náměstek: Český vojín 
 

Chaloupěnka česká – malá a chudičká – 
před malou chaloupkou předobrá matička – 
předobrá matička, co mne s láskou vedla, 

do válečné bouře koníčka mi sedlá. – 
 

Chaloupěnka česká – malá a chudičká – 
Naposled mne líbá matka v bílá líčka. 
Marnou jest nepřátel rozpálená zloba. 

Budeme zápasit s bouří hněvu oba. 
 

Matička má stará modlitbou v své duši 
a já mladou pěstí, která mocně kruší. 

Kdyby snad nepřátel bylo jak vln v řece, 
však nás Pán Bůh nedá. – Zvítězíme přece! 

 

Pod praporem starým naše pluky v čele 
zápasících bratří ženou nepřítele. – 

Vítězství den slavný brzy u nás prodlí. – 
Však se drahá matka doma za nás modlí! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Leip: Děvče pod lucernou 
 

Tam u kasáren, u těch velkých vrat, 
tam pod lucernou jsme vídali ji stát. 

Tam uvidět se znovu chcem’ 
v tom žlutém světle zamželém 

s tebou, Lili Marleen. 
 

Oba naše stíny byl jen jeden stín, 
jak se máme rádi, on se mnou a já s ním, 

to viděl každej, ten náš sen, 
kde kdysi v světle zamželém 

stála Lili Marleen. 
 

Běžíš jako kvítí, tvoje kroky zná, 
každý večer svítí, a mě už nevídá. 

A co když budu zastřelen? 
Kdo přijde v světle zamželém 

s tebou, Lili Marleen? 
 

Tam z tý těžký země, země pohřební, 
odtud se k nám zvednou sladký ústa tvý, 

a když se mlhou zastře zem, 
kdo bude v světle zamželém 

s tebou Lili Marleen? 
 

Už volají stráže, už večerka zní, 
za tři dny jsme zpátky jak vítr na koni. 

Tak řekli jsme si: „Znovu chcem’ 
jít s tebou v světle zamželém, 

s tebou, Lili Marleen.“ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fráňa Šrámek: Náš mlčící voják 
 

Podzim 1938 
 

Mně nesmíš se ptát, jak bylo mi. 
Mysli si třeba, jak ten čas spěl, 

že jsem to všechno už zapomněl, 
to září, ten říjen. Že v sobě mám hrob 

a nad ním ani ta vrba už nešumí. 
 

Mysli si všechno a nic. Já mlčím dál. 
Tu svou řeč najdu zas, a to mi věř, 

až znovu rozkvete železný keř. 
Jenom z úst nevypusť, že jsem se bál. 

Patroni čeští, stál jsem tam? Stál! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M. Isakovskij: Kaťuša 
 

Kvítky krášlí v sadě větve stromu, 
v dálku mráčky plují nad řekou. 
Šla Kaťuša, vyšla čile z domu, 
říčce blíž na skálu vysokou. 

 

Kráčí výš a písničku si zpívá, 
v dáli svého orla kdesi má, 

za ním s láskou, důvěrou se dívá, 
věrnou lásku jeho dobře zná. 

 

Oj, ty písni, dívčina již zpívá, 
V dálku leť, tam slunka záři vstříc, 

bojovníku, u hranic jenž dlívá, 
od Kaťuši pozdrav spěchej říc’. 

 

Dívky své ať často vzpomínává, 
Z dálky píseň její slyší znít, 

na vlast svou ať dobrý pozor dává, 
ráda jej Kaťuša bude mít. 
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