Hodový zpěvník

Breclavská kasárna

|: Špatný jsi synečku, špatný hospodář, (aj bože), :|
|: že svojim koníčkom, že svojim koníčkom,
že svojim koníčkom vody nepodáš. :|

Breclavská kasárna malovaná,
malujú ju chlapci se šavlama.
|: Chlapci se šavlama, děvčata slzama,

|: Špatná jsi ceréčko, špatná kuchařka, (aj bože),:|

Breclavská kasárna malovaná. :|

|: že se ti na plotně, že se ti na plotně,
že se ti na plotně pálí zásmažka. :|

Breclavská kasárna široký dvůr,
po něm sa precházá šohajek můj.

|: Špatná jsi ceréčko, špatná švadlena, (aj bože), :|

|: Po něm sa precházá, prevelice pláče,

|: žes ušila trenky, žes ušila trenky,

až se ta kasárna celá třase. :|

žes ušila trenky až po kolena. :|

Počkajte děvčata tri měsíce,

|: Neoženil som sa, iba naženil, (aj bože), :|

bude nás rukovat na tisíce.

|: koňa možeš prodat, vola vyhandlovat,

|: Vy budete plakat, my budeme skákat,

vola vyhandlovat, ale ženu ne. :|

v breclavskej hospodě při muzice. :|
|: Špatní jste vy oba, špatní manželé, (aj bože), :|
|: že ste včera v noci, že ste včera v noci,

Bude večer

že ste včera v noci spadli z postele. :|

|: Bude večer, už zapadá slunéčko. :|
|: Za hory, za lesy, potěšení kde že jsi?
Pro tebe ma rozbolelo srdéčko. :|

Co jste hasiči

|: Už je večer a už vyšla vězdička :|

Co jste hasiči, co jste dělali,

|: Na lúce, u hája, zabili tam šohajka,

|: že jste nám ten pivo, pivo, pivovárek shořet nechali. :|

Zabili tam panští drábi Janíčka. :|
Shořet nechali i tu hospodu.
|: My starý mazáci, starý ulejváci, máme pít vodu. :|

|: Kde zabili, pochovali pod javor. :|
|: Černý kříž stavjali a na něho napsali:

Vodu nepijem, my pijeme rum.

Tady leží pochovaný zbojník z hor. :|

|: Vodu pijou žáby, pivo starý báby, my pijeme rum. :|

Co sa to šupoce
|: Co sa to šupoce za tů stodolů, (aj bože), :|
|: Šohajovi koně, šohajovi koně,
šohajovi koně vody nemajú. :|
|: Nemajú, nemajú chcelo sa jim piť, (aj bože),:|
|: mosela šenkérka, mosela šenkérka,
mosela šenkérka pro vínečko jít. :|
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Voře Antoš podle meze, košolu mu z gatí leze,

Čerešničky

hojája, hojája, hojajája
budem tam do rána tancovat holána hojajaja.

Čerešničky, čerešničky,
čerešně, vy ste sa ně rosypaly

Hej, vy páni, vy

na cestě.
|: Kdo vás najde, ten vás
pozbírá, já som mala včera

|: Hej, vy páni, vy, vy nevíte co nového, já vám

večer frajíra. :|

to povím. :|
|: Ve Strážnici verbujú, na dva bubny bubnujú, na

Bol to frajír malovaný jak

vojnu berú. :|

růža, toho bych si vyvolila za
muža.

|: Galánečko má, si-li ke mně neuprímná, já sa

|: Ani bych mu robit nedala,

také dám. :|

enem ako růžu bych ho chovala. :|

|: Dám sa mezi vojáky, dostanu nové šaty, a koňa
taky. :|

Ako růžu, ako růžu červenú,
ja bych bola jeho ženů

|: Až já budu stát v širém poli na patroli, prijď sa

milenů,

podívat. :|

|: ja bych bola jeho lalija

|: Prijď sa na mňa podívat, jedním prstem zakývat, alebo

a on maja růža, růža červená. :|

dvoma. :|

A keď bych ho, a keď bych ho dostala,

Hledám galánečku

pak bych sa mu, pak bych sa mu
vysmála,

|:Hledám galánečku, která doma není, :|

|: robit bude a já tancovat,

|:spíš a nebo nespíš, nebo mě neslyšíš, moje potěšení. :|

prece si já umím chlapca vychovat. :|

|:A já ještě nespím, já tě dobře slyším, :|
|:jenomže já tobě, v tejto noční době, otevříti nesmím, :|

Čí jsou hode

|:Když mě neotevřeš, otevře mě jiná, :|

Čí so hode naše hode, pojďme stará do
hospodě,

|:otevře mě jiná, holuběnka sivá a to, ještě dneska:|

hojája, hojája, hojája
Budem tam do rána tancovat holána hojajája
Přišla Anka do hospodě, podívat se na te hode,
hojája, hojája, hojajája
budem tam do rána tancovat holána hojajaja.
Chtělo se ji tancovati, nechtěli ju chlapci bráti,
hojája, hojája, hojajája
budem tam do rána tancovat holána hojajaja.
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Chodíme, chodíme

|: ona má sukničky ušubraný všecky,
do a do kolečka, dokola (dokola, do kolečka) :|

Chodíme, chodíme, hore po dědině,

Kdyby byla Morava

|: nejednej maměnce, dceru obudíme. :|

Kdyby byla Morava jako je Vídeň, dala

Obudí, obudí kohůtek jarabí,

bych ti huběnek na celý týden,

|: kohůtek jarabí, až poletí z řady. :|

|: ale že je Morava malučká,
ošidila cérečka synečka. :|

Kohút z řady letí, vesele si zpívá,
|: stávaj milá hore, už sa rozednívá. :|

Kdyby byla Morava jako sú Čechy dala
bych ti huběnek na štyry měchy,

Stávaj milá, spíš-li, namlúvať ťa prišli,

|: ale že je Morava malučká,

|: Horňané, Dolňané, chlapci Vlčňovjané. :|

ošidila ceréčka synečka. :|

Chlapci Vlčňovjané majú koně vrané,

Kdyby byla Morava jako je Slezko dala

|: košulenky tenké, ňadra vyšívané. :|

bych ti huběnek, až by to plesklo,
|: ale že je Morava malučká,

Košulenka tenká, šila ju maměnka,

ošidila cérečka synečka. :|

|: šila ju hedvábem pod zeleným hájem. :|

Kdyby byla Morava jako sú Uhry dala

Když ju vyšívala, vesele se smála,

bych ti huběnek na štyry truhly,

|: když ně ju dávala, žalostně plakala. :|

|: ale že je Morava malučká,
ošidila cérečka synečka. :|

Neplač milá, neplač, kúpime ti klepač,
|: budeš-li plakati, my budem klepati. :|

Když jsem já šel kolem panskej zahrady
Jaké je to hezké

Když sem já šel kolem panskej zahrady,
zavoněl mňa rozmarýnek zelený.

|: Jaké je to hezké, dva kováři v městě,

Hore háj dědinú, pozdravujte

dva a dva kováři na rynku, (na rynku, na
rynečku) :|

mú milú, frajárečku moju.

|: Jeden koně kuje a druhý miluje
A já som sa zahradníčka opítal, jestli

ša a šafářovic Andulku (Andulku, Anduličku) |:

by mi rozmarýnek neprodal. Hore háj
dědinú,pozdravujte mú milú,

|: Vzkázala mně včera šafářova dcera

frajárečku moju.

ze a ze dvorečka, ze dvora (ze dvora, ze
dvorečka) :|
|: že mně dá šáteček, vyšívaný všecek

Když nesadils, nesmíš ani vykopat,

do a do kolečka, dokola (dokola, do kolečka) :|

nesmíš ani švarné divča milovat.
Hore háj dědinú, pozdravujte

|: Neber si, synečku, ze dvora dcerečku,

mú milú, frajárečku moju.

ze a ze dvorečka, ze dvora (ze dvora, ze
dvorečka) :|
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Když jsem já šel okolo vás

Lásko bože lásko

Když jsem já šel

Lásko, bože, lásko, kde ťa ludia berú

okolo vás,

|: na horách nerasteš, v poli ťa nesejú. :|

zavoňal mě
karafiát.

Lúbosti, lúbosti, mela som ta dosti,

|: Když jsem já šel okolo (okolo),

|: ale už ťa nemám, ani mezi prsty. :|

srdénko mňa bolelo, že sem nebyl včera u vás. :|
Keby sa ta láska na poli rodila,
Ale já tam zajtra

|: nejedna panenka hlavu by zlomila. :|

půjdu, vašu

Mám já kosu, kosenku

mamku prosit
budu.
|: Mamko moja, mamko má

|: Mám já kosu, kosenku, mám já kosu ostrú, :|

(mamko má), já vás prosím pre

|: ona mě pokosí, když mosí, jatelinku rosnú. :|

Boha,
dajte vy mně vašu dcéru. :|

|: Když jsem počal kositi, kosenka mě spadla, :|
|: než jsem si kosenku nasadil, jatelinka zvadla. :|

A když mně ju
nechcete dát, dajte

|: Mám já kosu, kosenku, mám já kosu tupú, :|

si ju vymalovat.

|: ona mě pokosí, když mosí, jatelinku suchú. :|

|: Dajte si ju aj za sklo (aj
za sklo), aby sa vám
nestesklo,
možete sa na ňu dívat. :|

Kohútku jarabí
Kohútku jarabí, nekutaj zahrady,
|: vykutáš láliju, potom ťa zabijú. :|
A keď ma zabijú, ať ma aj zahrabú,
|: v Kyjovském kostele, kde panny klekajú.:|
Kohútku jarabí, nekutaj zahrady,
|: vykutáš tulipán, dojde na ťa tvůj pán. :|
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Mistřínská

Na tu svatú Katerinu

|: Kdo si tu pěsničku

Na tu svatú Katerinu, katerinskú nedělu, verbovali

zazpěvá? Veselá

šohajíčka na vojnu,

partija z Mistřína! :|

verbovali šohajička na vojnu.

|: Oni si ju prevelice
zpěvajú, keď sa večer

Sama královna, sama královna, ceduličku

za děvčaty trajdajú.

psala, ceduličku psala, aby šohajka, aby

Trajdajú, zpěvajú

šohajka

velice,

na vojnu dostala, na vojnu dostala.

keď idú přes pole k muzice. :|
Čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj, čobogaj,
|: Z Mistřína chlapci sa

nebogaj, čáry nebogaj, čobogaj, nebogaj,

scházajú, nikemu dobiť

čáry nebogaj,

sa nedajú. :|

bogaj, bogaj, bogaj, bogaj, čáry nebogaj.

|: Jak ho chytnú, už ho
bijú vesele, po paprčách,

Prečo ste ho verbovali, verbovali v nedělu, prečo ste to

po papuli, po čele.

nenechali na stredu,

Potom sa šikovno

prečo ste to nenechali na stredu. Sama

ztrácajú, přes pole k

královna, sama královna, ceduličku psala,

Mistřínu trajdajú. :|

ceduličku psala, aby šohajka, aby šohajka
z vojny dom dostala, z vojny dom dostala.

|: Anička,
dušička, nekašli,

Čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj, čobogaj,

aby ma u teba

nebogaj, čáry nebogaj, čobogaj, nebogaj,

nenašli. :|

čáry nebogaj,

|: Já ťa chytím, polúbím, aj

bogaj, bogaj, bogaj, bogaj, čáry nebogaj.

postískám a při tom si

Nebola som veselá

prevelice zavýskám.
Zavýskám na celú
dědinu, jakú mám

|:Nebola som veselá od soboty večera, :|

šikovnú děvčinu. :|

|:lebo mňa moja mať pre frajára hrešila, :|
|:Keby ma len hrešila, ale mňa aj nabila, :|
|:že som eště mladá, frajárka mně netřeba. :|
|:Já sa mamky nebojím, eště si aj privolím, :|
|:keď príde sobota, dverečka mu otvorim. :|
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Nedaleko od Trenčína
|: Kobylka malá, kovat se nedá, kováři nechce stát, :|
|: tak jako má milá, když se na mě hněvá,

|: Nedaleko od Trenčína, bývá mladá Katerina. :|

hubičku nechce dát. :|

|: Černé oči má, to musí být má milá,
takú frajárečku já chcem, co má jméno Katerina. :|

Jdou vojáci, jdou vojáci, jdou, bože jaká je to krása,
jdou vojáci, jdou vojáci, jdou, každé dívčí srdce

|: My jsme chlapci od dědiny, milujeme Kateriny. :|

jásá, jdou vojáci, jdou vojáci, jdou, pěkně v řadách

|: Černé oči má, to musí být má milá,

za sebou.

takú frajárečku já chcem, co má jméno Katerina. :|

|: Kobylka malá, kovat se dala, kováři postála, :|

|: Takú frajárku sem dostal, jako by ju sám čert
poslal. :|

|: tak jako má milá, když se udobřila, hubičku mně
dala. :|

|: Černé oči má, za jinýma pozerá,
takú frajárečku já mám, co má jméno Katerina. :|

Jdou vojáci, jdou vojáci, jdou, bože jaká je to krása,
jdou vojáci, jdou vojáci, jdou, každé dívčí srdce

Nepij Jano, nepij vodu

jásá, jdou vojáci, jdou vojáci, jdou, pěkně v řadách
za sebou.

Nepi Jano, nepi vodu, voda ti je len na škodu,
|: napij ty sa račej vína, to je dobrá medicína. :|

Okolo Súče

Načo sa ty za mnou vláčiš, keď ma ani neopáčiš,

|: Okolo Súče voděnka teče, :|

|: ani večer, ani ráno, aký si ty sprostý Jano. :|

|: vzkázal mně syneček, že už ňa nechce. :|

Keby nebolo pršalo, bolo by mi dievča dalo,

|: Když ty ňa nechceš, já o ťa nedbám, :|

|: ale začalo pršati, nechcelo dievča držati. :|

|: smutek neponesu, ani ho nemám. :|

Načo sú nám malé ženy, čo majú pri samej zemi,

|: Proč bych já přesmutná smutek nosila, :|

|: a keď prší a je blato, všetko im to fúka na to. :|

|: když jsem ťa synečku nemilovala. :|

Načo sú nám veľké ženy, na ktoré treba lešení,
|: a keď si v najlepšej chuti, lešenie sa s tebou zrúti. :|

Okolo Hradce

|: Milovala som ťa, bylo to špásom, :|
|: nevěděl syneček, že falešná som. :|
|: Falešná som bola, falešná budu, :|
|: chlapce som šidila a šidit budu. :|

|: Okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři růže,
:|
|: jedna je červená, druhá je bílá, třetí kvete modře. :|
Jdou vojáci, jdou vojáci, jdou, bože jaká je to krása,
jdou vojáci, jdou vojáci, jdou, každé dívčí srdce
jásá, jdou vojáci, jdou vojáci, jdou, pěkně v řadách
za sebou.
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|: Ošidila som jich, bolo ich dvě stě, :|

|: to ta moja žízeň, to ta moja žízeň,

|: a tebe synečku ošidím ještě. :|

ta to zavinila. :|

|: Ošidila som jich, bolo ich tisíc, :|

Také sa mi dievča páči

|: a tebe synečku ošidím nejvíc. :|
|: Také sa mi dievča páči, čo má čipky na rubáši. :|
|: Pro jedno kvítí, slunce nesvítí, :|

|: Sukienky si hore vykasuje, biele nóžky ukazuje. :|

|: já tebe synečku nemusím míti. :|
|: Lezla na pec a ja za ňu, spadla z pece ja na ňu. :|

Prídi Jano k nám

|: Sukienky si hore vykasala, biele nóžky ukázala. :|

|: Prídi, Jano, k nám, ale nechoď sám, :|

|: Kde že je to tá ulica, čo v nej býva tá vdovica:|

|: vem si sebou kamarády cez zelený háj. :|

|: Nemá, nemá deti ani muža, len prekvitá ako ruža :|

|: V zeleném háju, na ťa čekajů, :|

To naše stavení

|: tam ťa, Jano, premilený, tam ťa zabijú. :|
|: To naše stavení z drobného kamení, :|
|: Nezabijú ňa, nebojím sa já, :|

|: šel šohaj okolo, nedal pozdravení, duša moja. :|

|: mám šablenku ocelovú, vysekám sa já. :|
|: Nedal pozdravení ani půl slovečka, :|
|: Nevysekáš sa, je jich na ťa moc, :|

|:že su já pre něho chudobná cerečka, duša moja:|

|: nebudeš moct zavolati milá, dobrú noc. :|
|: Chudobná cerečka, která už nic nemá, :|
|: Dobrú noc dávám, všem věrným pannám, :|

|:jen tu svou poctivost a tu si zanechá, duša moja:|

|: jen té jedné falešnici dobrú noc nedám. :|

Ty falešná frajárko
Sbohem galánečko
Ty falešná frajárko, ty falešná frajárko,

|: Sbohem, galánečko, já už musím jíti, :|

|: cos mě včera večer, cos mě včera

|: kyselé vínečko, kyselé vínečko podalas mi k pití. :|

večer, cos mě dala za pérko. :|

|: Sbohem, galánečko, rozlučme sa v Pánu, :|

Měj si také pérečko, měj si také pérečko,

|:kyselé vínečko, kyselé vínečko,

|: když máš nade všecko, když máš nade

podalas mě v džbánu. :|

všecko, když máš radši vínečko. :|
Nebudeme vodu pít, nebudeme vodu pít,

|: Ač bylo kyselé, přeca som sa opil, :|

|: máme dobré vínko, milá Kateřinko,

|: eště včil sa stydím, eště včil sa stydím, co

budeme sa dobře mít. :|

sem všecko tropil. :|

|: Ale sa něhněvám, žes mňa ošidila, :|
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U našeho mlýna

|: Císařovna, mladá paní cedulenku psala :|, |: aby
milá šohajíčka dom z vojny dostala. :|

U našeho mlýna velká hlubočina,
|: utopil sa šohaj s modrýma očima. :|

V širém poli studánečka
|: V širém poli studánečka kamenná, :|

Keď sa topit začal kamarádů volal,

|: a v ní voda, voděnka, a v ní voda studená. :|

|: kamarádi moji už som sa vám schoval. :|

|: Išlo divča, išlo v sukni červenej, :|

Už som sa Vám schoval do tej hlubočiny,

|: podaj ty ně šohajku, podaj vody studenej. :|

|: že som si nevšímal chodobnej děvčiny. :|

|: Dyž sem podal ze studánky voděnku, :|

Chudobná cérečka jako iskérečka,

|: dojdi večer, šohajku, dám ti sladkou huběnku. :|

|: ona sa vrezala do mého srdéčka. :|
Ona do mojeho a já do jejího,

V tem Kyjově na rohu

|: tak sme sa vrezali jeden do druhého. :|

V tem Kyjově na rohu,stojí řada šohajů.

V rychtárovej studni

|:Mezi nima švarný šohajíček, zajtra ide k odvodu. :|

|: V rychtárovej studni bystrá voda šumí:|

A estli ho odvedů, dvě srdéčka rozvedů.

|: spadla do ní iskra, bystrá voda vyschla.:|

|:Dvě srdéčka, štyry modré očka, víckrát už sa
nesejdů:|

|: Bystrá voda vyschla, ryby pokapaly:|,
Odvedli aj Janíčka, švarného šohajíčka.

|: tých kyjovských chlapcov na vojnu sebrali.:|

|:Kdo dnes dojde a kdo pomiluje, ty moje bledé líčka.
:|

|: Sebrali, sebrali do města Trenčína,:|
|: za nimi zapláče nejedna dívčina.:|

Včera jsem byl u muziky

|: Nejedna dívčina ručky zalamuje:|
|: Včera jsem byl u muziky, u muziky celý den,:|

|: škoda ťa, přeškoda, na tej vojne bude.:|

|: nikde jsem tam svoju milú, nikde jsem tam neviděl.
:|

V tej milockej bažantnici

|: Ona stála uplakaná, uplakaná u dveří,:|
|: V tej milockej bažantnici kukačky kukajú :|,

|: zeptej se jí kamaráde, zeptej se jí, co je jí. :|

|: tých milockých švarných chlapců na vojnu chytajú :|
|: Ona ti to kamaráde, ona ti to nepoví,:|
|: Chytajú jich při měsíčku, chytli ně milého :|,

|: připravils ji včera večer o věneček zelený.

|: a já půjdu zaňho prosit císara samého. :|
|: Nepřipravil není pravda, připravila se sama, :|
|: vzala si ho do ručičky, dala si ho tam sama. :|

|: Císaříčku, dobrý pane propusť ně milého :|
|: a dyž ně ho nepropustíš, půjdu já za něho. :|
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Vdávala matička

Zasadil sem čerešenku

Vdávala matička, vdávala

|:|: Zasadil sem čerešenku v humně, :|

cérečku, vdávala ju přes pole,

|: dá-li Pán Bůh ona sa mně ujme. :|:|

|: když ju vydávala, tak ji
říkávala, nevracej se vic ke

|:|: Keď počala čerešenka rodit, :|

mně. :|

|: začal jsem já za svú milú chodit. :|:|

Udělám se ptáčkem malým

|:|: Když jsem došel, ona ještě spala, :|

jarabáčkem a poletím k maměnce,

|: bozkal jsem ju, aby hore vstala. :|:|

|: sednu na větvičku proti
|:|: Bozkal jsem ju na obě dvě líčka, :|

okénečku, na šípkovou růžičku.

|: vstávaj hore sivá holubička :|:|

:|
Nejmladší cerečka u okénka stála a na ptáčka volala,

|: kšo, kšo, malý ptáčku,

Zaspala nevěsta
|: Zaspala nevěsta v strážnickej dolině, :|

malý jarabáčku, nepolam tu růžičku. :|

|: prišla pro ňu mamka, prišla pro ňu
mamka: "Staň, nevěsto, hore, staň,

Vysoký jalovec

nevěsto, hore!" :|

Uvázali kozu u trtrtr u trtrtr,

|: Staň, nevěsto, hore, snáď si sa vyspala, :|

uvázali kozu u trna,

|: poť podójit krávy, poť podójit

ona sa jim v noci utrtrtr utrtrtr,

krávy, kerés nedostala, kerés

ona sa jim v noci utrhla.

nedostala. :|

Vysoký jalovec, vysoký jako já,

|: Šak vy ste věděli, že su sirotečka, že vám
nedovedu, :|

přeskoč ho má milá, rovnýma nohama.

|: že vám nedovedu, krávy do dvorečka,

Já ho nepřeskočím, já se ráda točím,

krávy do dvorečka. :|

na tebe šohajku, zapomenout musím.

|: Ja dyž ste vy chceli kravičku rohatú, :|

Za Lanžhotem v poli

|: měli ste si vybrat, měli ste si
vybrat, něvestu bohatú, nevěstu

Za lanžhotem v poli studánečka vody, studená je.

bohatú. :|

|: Když sem já tam oral a v ní sem napájal vrané koně
moje, vrané koně moje. :|
Nedaleko z poľa frajárka mňa volá, šátek v ruce.
|: Jak úsměv slunéčka je má frajárečka, tej dám svoje
srdce, tej dám svoje srdce. :|
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VERBUŇKY

Kde si zmokel, švarný šohaj, tam sa suš,
mé srdénko zarmúcené netrap už!
|: Lebo moje líčka pěkné červené sú od tebja,

Aj vy páni, radní páni

falešníku, ztrápené. :|

|: Aj vy páni, radní páni, Vám je Vám, :|

Neodbývaj tak nakrátko milého,

|: dali ste si losem tahat, že budete chlapců

odejde ti nebudeš mět žádného

brávat na vojnu. :|

|: Preletuje v lesi ftáček nejeden,
já nebudem bez frajárky jeden deň. :|

|: Janoškova stará máti, plakala, :|
|: že jedneho synka měla a aj teho dát

Chodím, chodím hore po dědině

mosela s husárma. :|

|: Chodím, chodím, hore po dědině, a na horním

Aj, za tú našú stodoličkú

konci hraje muzika, :|
|: a já pijem, verbujem, dokáď nenarukujem,

|: Aj, za tú našú stodoličkú, aj, za tú našú stodolú, :|

až já budu rukovati, bude za mnú naříkati frajírka. :|

|: plakala tam moja milá, plakala tam na-de mnú. :|
|: Chodím, chodím, hore po dědině, a na horním
|: Aj, za tú našú stodoličkú, aj, za tú našú stodolú, :|

konci hraje muzika, :|

|: plakala tam moja milá, že na vojnu verbujú. :|

|: nenaříkaj, má milá, frajírenko upřímná, ja Ti budem
listy písat, a Ty budeš na mňa čekat dva roky.:|

|: Aj, neplač, holka, nenaříkej, aj, neplač holka, neběduj,:|
|: v Olomouci sú vojáci, já za něma pojedu. :|

Já su stárek

|: Aj, moselas mně očarovat, aj, moselas mně udělat, :|
|: moselas mně, má panenka, do vínečka něco dat. :|

Já su stárek slobodný, žádný na mňa nic neví,
|: enom moja frajárečka, ẗa to na mňa nepoví. :|

Eště si já hore, dole zajdem

|: Kdyby povědět chtěla, pověděti nemože,
|: jak sme my sa milovali, na zelenej, na lúce. :|

|: |: Eště si já hore, dole zajdem, :|
ẗam si svoju galánečku najdem. :|

Jede šohaj z Vídňa

|: |: Už sem si já hore, dole zašel, :|

Jede šohaj z Vídňa, má koníčka šimla,

a tam sem si galánečku našel. :|

|: na něm retázečky, ej, ze samého stříbra. :|

Hromy bijú a déšť prší

To je, bože, to je potěšení moje,
|: keď ňa můj koníček, ej, preskakuje oje. :|

Hromy bijú a déšť prší leje sa.

Oje preskakuje, na obě dvě strany,

Zem sa puká zbúrené sú nebesa.

|: to je, bože, to je, ej, potěšení moje. :|

|: Otvor, milá, nech nestojím pod oknem,
lebo tady až do niti premoknem. :|
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Keď jsem išel z rána

Do bílého rána, až denice vyjde.
|: Až pro mě má milá, až pro mě má milá
do hospody přijde. :|

Keď sem išél zrána, muzika ně hrála.
|: Šecky panny tancovaly, šecky panny tancovaly,
enom moja stála. :|

Padá, padá rosička

Hojsa, chlapci, hojsa, co kosárky nosá,

Padá, padá rosička, spaly by moje očička. |: Spaly by

|: a né tací dreveňáci, a né tací dreveňáci,

moje, spaly by aj tvoje, spaly by ony oboje. :|

co za sukně visá. :|
Padá, padá listopad, pozdravujte milú nastokrát.
Není taký gazda, co má štyry voly,

|: Vzkažte pozdravení mému potěšení,

|: ale ten je eště lepší, ale ten je eště lepší,

že ho tu mosím zanechat. :|

co má štyry ženy. :|

Pod tým naším okénečkem
Jednu na sobotu, druhú na robotu,
|: a tú treťú na neděle, a tú treťú na neděle,

Pod tým naším okénečkem bývá velký mráz.

štvrtú do postele. :|

A v tej našej studánečke není vody zas.

Frajérečky štyry, prečo ste sa bily.

Vezmem si já sekérečku, prerubem tu studánečku

|: To pro teba, šohajíčku, to pro teba šohajíčku,

a v tej našej studánečke bude vody zas.

že sme ťa lúbily. :|

Pred muzikú
Frajérečky štyry, pro mňa sa nebijte,
|: šak vy mojú ženú, šak vy mojú ženú,

Pred muzikú verbuňk chasa stójí,

žádná nebudete. :|

moju milú namlúvat sa strójí,
|: dočkajte vy verbuňk chaso málo,

Na tých panských lukách

já vám povím co sa ně dnes zdálo. :|

Na tých panských lukách, našel jsem já dukát.

Po čem si mňa, moja milá,

|: Kdo mně ho promění, kdo mě ho promění,

poznala, že si na mňa včéra veřér volala ?

milá doma není. :|

|: Či po čáku, či po pérku zeleném,
či po líčku, duša moja, červéném :|

Zajdu do hospody, kde cikáni hrajú.
|: Ti mně ho promění, ti mně ho promění,
ti peníze majú. :|
Když ho nepromění, dám ho do cimbála.
|: Muzika bude hrát, muzika bude hrát do bílého rána. :|
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Proč kalino v struze stojíš

V tem Kyjově

|: Proč kalino v struze stojíš, :|

V tem Kyjově, v krajním domě,

|: snad sa teho sucha bojíš. :|

tam se šije mundur na mě,
|: poď má milá, doprovoď ňa,

|: Proč bych sa já sucha bála, :|

už je malá chvilka do dňa. :|

|: šak jsem rástla u Dunaja. :|
Už nás vezú na kancelář,
|: Já sa sucha nic nebojím, |:

první radní, starosta náš,

|: kde jsem rástla, tam aj stojím. :|

|: všeci páni tam sedijú,
že nás odváďat mosijú. :|

Seděla jsem v okénečku
Za Moravú třešně sú
|: Seděla sem v okénečku, šila sem. :|
|: Pýtali sa oficíre, či já sem. :|

Za Moravú třešně sú, a já si na jednu vylezu,

|: Pýtali sa oficíre, či já sem. :|

|: natrhám si třešničky, až pujdu ráno od Aničky. :|

|: Nemyslíte oficíre, že Vaša, :|

Už je ráno, už je den, ženy vymetajú zpopodstěn,

|: mám na vojně šohajíčka, hojá sa. :|

|: vymetajú, ptajú sa, čí je to šohajek, hojása. :|

|: mám na vojně šohajíčka, hojá sa. :|

Teče voda
|: Teče voda z pod záhora, z pod záhora do jazera, :|
|: všecky mosty pobrala, len ten jeden nechala. :|
|: Sú rodiče synka měly na vojnu ho dát mosely, :|
|: jeho mamka plakala, že ho ťažko chovala. :|
|: Proč mamičko, proč plačete,šak na vojnu nepujdete, :|
|: půjde na ňu koníček, na koníčku syneček. :|
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VRTĚNÉ

Tady je cestička, tady je chodníček,
|: po něm sa prochází švarný šohajíček. :|

Evičko, Evo

Šohajíčku čí si

|: Evičko, Evo, :| |: v trávě zelenej, :|

Šohajíčku čí si, velice pěkný si,

|: viješ pérečko, :| |: z růže červenej. :|

|: a já bych ťa chtěla, badaj chudobný si. :|

|: Až ho uviješ, :| |: kemu, že ho dáš, :|
Šohaj ledačina s modrýma očima

|: tobě šohajku, :| |: že k nám chodíváš.:|

|: a já bych pro něho Dunaj preskočila. :|

Vyletěla lašťověnka

Dunaj, Dunaj, Dunaj aj to širé more,
|: pre teba šohajku, potěšení moje. :|

|: Vyletěla laštověnka :| ¨
zaletěla do maštale,

Už je ráno, už je ve dně

mezi štyry koně vrané.

|: Už je ráno, už je ve dně,

|: Koníčky sa polekali, :|

vstaň má milá, vyprovoď mě. :|

|: moju milú pošlapali. :|

|: K městečku Kyjovu až na kraj,
ešče ně muziko pěkně hraj! :|

Zavrť sa ně dcérečko

|: A já bych šla s tebú ráda,

Zavrť sa ně dcérečko, jak to bludné kolečko,

ale naša panímáma,:|

|: hej, zavrť sa ně eště ráz, jak široký rubáš máš. :|

|: ona mně velice zbraňuje,
štyry očka, dvě srdéčka zraňuje. :|

Široký je široký, šila sem ho tri roky,
|: hej, široký je velice, šila sem ho k muzice. :|

V Kyjově na rohu

Nechoď šohal v sobotu, keď má dívča robotu,

V Kyjově na rohu, tam v tem krajním domě,

|: hej, dojdi rači v nedělu, postelku ti ustelu. :|

|: sudijá synečka, co chodil k děvčině. :|

SKOČNÉ

Nesuďte, nesuďte, aj vy rádi páni,
|: kdo by nemiloval, není tu z vás žádný. :|

Svatoborský dvorku
Svatoborský dvorku, dvorkem ti svědčí byt,

Syneček miloval podľa svej lubosti,

|: mojej galánečce, svědčí po něm chodit. :|

|: vy ste ho chytili, máte na tom dosti. :|

Kdyby byla brána, z železa štyrského,
|: nikdo nezabrání, do dvora panského. :|
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V pondělí doma nebudu

ĆARDÁŠE

V pondělí doma nebudu, v úterý na jarmark pújdu, ve

A já taká dzivočka

středu z jarmarku, ve štvrtek z palírně do šenku.
A v pátek to bude hoja, ty budeš frajárka moja, v sobotu
pérko dáš, v nedělu pújdeme na sobáš.

A já taká dzivočka, cingilingi bom,
ráda pijem vínečka, cingilingi bom,
|: rada pijem rada dam, cingilingi bombombom,
a na tom si zakladam, cingilingi bom. :|

Za naším huménkem

A já taká jak i mať, cingilingi bom,
Za naším huménkem, nade dvorem,

černé oči mosím mať, cingilingi bom,

zatočil sa šohaj s vraným koněm,

|: černé oči mať mala, cingilingi bombombom,

|: milá naňho volá, vrata mu otvírá, pojeď honem. :|

já sa na ňu podala, cingilingi bom. :|

Pojeď sem, ty moje potěšení.

A Ty cikán dobre hraj, cingilingi bom,

nech sa mé srdénko rozveselí,

na dzívčata někúkaj, cingilingi bom,

|: já nemám žádného, tatíčka starého, bože milý. :|

|: na dzívčata na šumné, cingilingi bombombom,
najmě chodzia po humně, cingilingi bom. :|

SEDLÁCKÉ
Čí že sú to koně
Cos porobil Pavelenko, Pavle
Čí že sú to koně ve dvoře, ve dvoře,
Cos porobil Pavelenko, Pavle, Pavelenko, Pavle,

že on s nima žádnej neoře, neoře.

Pavelenko, Pavle, že ťa vezú svázaného v kozle,

Čí že by to boli moje moje su,

svázaného v kozle, svázaného v kozle?

|: oni ma k mej milej ma donesú. :|

Ukradél sem na |:|: Myjavě koňa :|:|

U potučku stala, plakala, plakala

a včíl ňa tý |:|: zprepadenci hoňá :|:|

Jezu Jezu marja volala,
volala Jezu Jezu marja, Jezu jemine,
|: bude-li to chlapec nebo ne. :|

Ukradél sem na |: Myjavě prsten :|:|
včíl ňa honí |:|: Myjavský Purkmister :|:|

Bude-li to chlapec, bude švec, bude švec,
Ukradél sem na |: Myjavě ženu :|:|

bude robiť čižmy na tanec, na tanec,

a včíl ňa tý |:|: prepadenci ženú :|:|

bude-li to dívča, jezusmarja,
|: bude frajárka a jak su já. :|
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Kdo má počernú galánku

OSTATNÍ PÍSNIČKY K CIMBÁLU

Kdo má počernú galánku, ligotala sa hvězdička,

Ani já, ani ty

anděl moj,
|: kdo má počernú galánku, ten má pokojnú myšlénku,
ligotala sa hvězdička, anděl moj. :|

|: Ani já, ani ty robit nebudeme, :| |:
|: sedneme do koča :|, vozit sa budeme. :|

Ale já mám popelavú, ligotala sa hvězdička, anděl moj,
|: ale já mám popelavú, a ta trápí moju hlavu, ligotala sa
hvězdička, anděl moj. :|

|: Na jedné posteli robili co chceli, :| |:
|: zrobili devcatko :|, ešte chlapca chceli. :|

|: Temu daj, temu daj, temu dobre stoji, :| |:

Milá milá milušička, ligotala sa hvězdička, anděl moj, |:
milá milá milušička, daj mně bozkať Tvoje líčka, ligotala
sa hvězdička, anděl moj. :|
Priložíme líčko k líčku, ligotala sa hvězdička, anděl moj,
|: priložíme líčko k líčku, pozdravíme večerničku, ligotala
sa hvězdička, anděl moj. :|

|: len temu nedavaj :|, ten sa teho boji. :|

Což se mě má milá hezká zdáš
Což se mně, má milá, hezká zdáš,
budeš-li tak hezká, až se vdáš?
|: Ještě pěknější, můj najmilejší,
vem si mě, vem si mě, uhlídáš. :|

To ta Helpa

Což se mně, má milá, hezká zdáš,
copak Ti máti dá, až sa vdáš?

|: To ta Helpa :|, to je pekné mesto.

|: Krávu s telátkem, ovci s jehnátkem,

|: A v tej Helpe :|, švarných chlapcôv je sto.

strakatou slepičku s kuřátkem. :|

|: Koho je sto, toho je sto, aj po mojej vôli,
|: len za jednym :| srdečko ma boli. :|

Vem si mě, můj milej, vem, vem, vem,
dobrá hospodyňka sem, sem, sem.

Za Janíčkom, za Paličkom krok bych nespravila.

|: Já ráno vstávám, kravičkám dávám,

Za Ďuříčkom, za Mišičkom Dunaj preskočila. |:

kuželík každej den vypřádám. :|

|: Dunaj, Dunaj :|, aj to širé more,
|: len za jednym :| pocešenie moje. :|

Ej, veru nebudem
Ej, veru nebudem na tej stráni bývat,
ej, veru nebudem mladé vínko píjat.
Mladé vínko píjat, s devčatama léhat,
ej, veru nebudem na tej stráni bývat.
Slatinské děvčata, pěkné líčka máte,
enem mi povězte, kde sa umýváte.
My sa umýváme enem jednú v roce,
v studenej voděnce dole pri potoce.
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Ešče si já pohár vína zaplatím

Ešte dívca nevyrástlo, |: (chlapci, berme ho)3x,
budeme s ním tancovati až do rána bílého. :|

Ešče si já, ešče si já pohár vína zaplatím.

Když sem šel z Hradišťa

Potom sa já, potom sa já k mojej milej navrátím.
|: Od večera do rána, muzika nám vyhrává, a já pijem,
pijem, pijem, pijem, len z plného pohára. :|

Když sem šel z Hradišťa z požehnání,
sem děvčicu z nenadání.

Ešče si já, ešče si já pohár vína zaplatím. Potom sa já,

|: Potkala mně, poznala mně,

potom sa já k mojej milej navrátím.

červené jablúčko dávala mně. :|

|: Potom pújdem na pána, co s nama zle nakládá,
a my pijme, pijme, pijme, pijme, len z plného pohára. :|

Že sem byl syneček nerozumný,
vzal sem si jablúčko z ručky její.

Eště byly štyry týždně do hodů

|: To jablúčko je kyselé
a moje srdéčko zarmúcené. :|

Eště byly štyry týždně do hodů,
už mě milá zakázala pít vodu.

Neber si, synečku, co kdo dává,

|: Nalela mě červeného vínečka,

z takových jablúček bolí hlava.

že ona chce veselého synečka. :|

|: Hlava bolí, srdce svírá,
všecko cos miloval konec mívá. :|

Tobě dobře můj šohajku a mě zle,

Když sme šli na hody

Tobě líčka červenajú a mě ne,
|: Tobě roste za klobúčkem rozmarýn
a mě plače v kolébaču malý syn. :|

Když sme šli na hody, bylo nás jedenáct,
když sme šli z hodů dom, chyboval jeden z nás.

Eště som sa neoženil
Zastavme sa chlapci, v javorovej seči,
nechť sa spočítáme, sme-li tady šeci.

Eště som sa neoženil, už ma žena bije,
a já som si narychtoval tri dubové kyje.

Lepší je vínečko

|: S jedním budzem ženu bici a s tým druhým dzeci,
dzeci, moje dzeci,
a s tým tretím kyjačiskom pojdzem na zálety. :|

|: Lepší je vínečko než-li voda, :|
|: lepší je dcérečka než-li vdova. :|

|: Keď pojdeš ty, pojdem aj ja, pojdeme obaja. :|
|: Kolečka sa otáčajú, pšenička sa mele, mele, mele,

|: Dcérečka miluje nic neríká, :|

mele, moja milá sa vydává, pojdzem na veselie. :|

|: a vdova vzpomíná nebožtíka :|

Eště vinko nevykyslo

|: Lepší je žitečko než-li oves, :|
|: lepší je mládenec, než-li vdovec. :|

Ešte vínko nevykyslo, |: (chlapci, pijme ho)3x,
(až do rána)3x bílého. :|
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|: Za jinýma každý deň, za mnú jednú za týden. :|

Mikulecká dědina

|: A ještě v sobotu, keď má dívča,
keď má dívča robotu. :|

Mikulecká dědina malovaná, malovaná,
|:a v ní bývá moja milá,:| frajárečka starodávná.

Háj, háj, háj, háj, zelený háj,
Dyž já jedu dědinú s jatelinú, s jatelinú,

doma šohajku, doma léhaj.

|:hledím na tu zahrádečku,:| kde sem stával s frajárečkú.

Doma léhaj na lavici, tam kde léhajú šohajíci.

U zahrádky lavečka je nizúčká, je nizúčká.

Lež, lež, lež, drobná lež,

|:Kalina tam nad ňú voní,:| s mojú milú jiný chodí.

na mně si ty moja milá neprijdeš.
Lež, lež, lež drobňučká,
na mně si ty moja milá kraťučká.

Mikulecká dědino, malovaná, malovaná.
Dyž ťa v tichej noci přejdu, pod okénko milej dojdu,
jak ťa milá zapomenu.

Rež, rež, řez

Perina má čtyřy rožky

Rež, rež, rež, drobná rež,

|: Perina má čtyry rožky, pod perinú čtyry nožky :|

komu sa ty moja milá dostaneš.

|: Ej javor, javor, javor zelený,

Rež, rež, rež, drobňučká,

milej pod okénkem saděný. :|

šak si byla moja milá hodňúčká.

|: Cukor jedla, kávu pila, aby byla pěkná bílá. :|

Háj, háj, háj, háj, zelený háj,

|: Ej javor, javor, javor zelený,

na mňa sa děvčico nespolehaj,

milej pod okénkem saděný.:|

budeš-li sa spolehati, ej veru budeš banovati.

|: Rád ťa vidím pri posteli, eště račej na posteli. :|

Ej chrást, ej chrást, zelený chrást,

|: Ej javor, javor, javor zelený,

ej daj ně bože něco ukrást, lebo koňa, lebo voli,

milej pod okénkem saděný. :|

ej lebo divča po mej vôli.

|: Rád ťa vidím oblečenú, eště račej vyslečenú. :|

|: Po potoce chodila, na kačeny volala :|

|: Ej javor, javor, javor zelený,

|: kač, kač, kač, kačena,

milej pod okénkem saděný. :|

nasypem ti zeleného jačmeňa. :|
|: Ja jačmeňa nejídám, oženit sa ti nedám. :|

Po potoce chodila

|: Falešné oči máš, za jinýma, za jinýma pozeráš. :|
Po potoce chodila, na kačeny volala, :|

|: Za jinýma každý den, za mnú jednú za týden. :|

|: Kač, kač, kač, kačena, nasypem ti zeleného

|: A ještě v sobotu, keď má dívča,

jačmeňa. :|

keď má dívča robotu. :|

|: Já jačmeňa nejídám, oženit sa ti nedám. :|
|: Falešné oči máš za jinýma, za jinýma pozeráš. :|
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Skleničko ty skleněná

Bráňajú otec, máti.
nesmíš k nám chodívati,

Skleničko ty skleněná, skleněná, dobré vínko z tebja, |:

nesmíš k nám synečku chodívati.

pozdrav pánbu sklenára, sklenára, kerý zrobil tebja. :|
Šecky hospodyně po celej dědině,
Dyž sa z tebja napije, napijem, hned sme všeci mladší,

moja milá eště spí, moja milá eště spí.

|: skleničko ty skleněná, skleněná, tebja mám nejradši. :|

Bude-li tak spávat, až sa bude vdávat,
uděláme gajdy z ní, uděláme gajdy z ní.

Keď ste bratra zabili, zabili, zabijte nás oba,
Dalej, dalej ty hý, múj koníčku sivý,

|: ponese nás voděnka, studená, kolem Jarošova. :|

nebudem tu nocovat, nebudem tu nocovat.
Ponese nás ponese, ponese, bude s náma házat, |:

Pojedem do Seče, je tam pěkné děvče,

jarošovské děvčata, děvčata, budú pro nás plakať. :|

budem si ho namlúvat, budem si ho namlúvat.

Skleničko ty skleněná, skleněná, dobré vínko z tebja,

A já ťa tak ráda mám. A já ťa tak ráda mám,

dokáď v tobě kvapečka, kvapečka, nepojdem od tebja. :|

každý den ťa vyhlédám,
každý den synečku ťa vyhlédám.

Svitaj, bože svitaj
U muziky su já chlap

Svítaj, bože svítaj, aby skorej deň byl, |: nech sa já
podívám, v kerém domku sem byl. :|

U muziky su já chlap, doma koně žerú žlab,
|: a já povím tatovi, dajtě koňa rasovi. :|

Byl sem já v domečku, majú tam cérečku,
|: majú obrovnané červenú hlinečků. :|

Z kože budú remeně, z kostí budú hrebeně,
|: z hlavy bude hrkadlo, z ricy bude zrcadlo, :|

Červenú hlinečkú, zalíčené vápnem,
|: okénko zastrené, cinborovým šátkem. :|

Husárovi dobre je, nic nerobí len pije,
|: štyry groše na den má, eště z teho milej dá. :|

Okénko zastrené, pěkně malované
|: nechoď tam šuhajku, je tam čarované. :|

V Hodoníně za vojáčka

Synečku, chtěla bych ťa
V hodoníně za vojáčka mňa vzali,
moje vlásky na kraťučko strihali,

|: Synečku, chtěla bych ťa:|

|: moje vlásky, hej, haj, na kolena padaly,

kdybys byl z gruntu díťa,

moja mamka aj frajárka plakaly. :|

kdybys byl synečku z gruntu díťa.

Neplačte vy moja mamka, matička,

|:Ale si z chalúpečky.

já uskočím až poletí gulička,

bráňajú mňa ťa všeci,

|: já uskočím hej, haj, jak na nebi vězdička,

bráňajú synečku mňa ťa všeci.

já uskočím, až poletí gulička. :|
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V horném konci svítá

|: Vinohrady neprodám, dobré vínko ráda mám. :|
|: Dobré vínko ráda piju, slivovičku nevyliju. :|

V horném konci svítá, v dolném zažehajú,
uprostřed dědiny |: dívča namlúvajú. :|

Vínečko bílé

Nenamlúvajte ňa, šak já vám neslúbím,

Vínečko bílé, jsi od mej milej,

vašeho frajéra |: dokonca nelúbím. :|

budu ta pít, co budu žít, vínečko bílé.

Namlúvali skalu, namlúvali kameň,

Vínečko rudé, jsi od tej druhej,

a tebe, cérečko, |: nenamluví žáden. :|

budu ta pít, co budu žít, vínečko rudé.

V Zarazicách krajní dům

Vínečka obě, frajárky moje,
budu vás pít, co budu žít, vínečka obě.

V Zarazicách krajní dům.

Vínečko, né voda

|: V Zarazicách krajní dům,
měl sem já tam frajárečku, Bože můj. :|

Vínečko, né voda, pije ho sloboda
Dyby ně ju sceli dat,

|: třeba je kyselé, ale je veselé. :|

|: dyby ně ju sceli dat, věděl bych ju,
ach můj Bože, milovat. :|

Pijme ho, pijme ho, do rána bílého
|: až ho vypijeme, dáme si druhého. :|

Ve dně bych ju šanoval,
|: ve dně bych ju šanoval, ale v noci,

Vínečko jak višňa, má milá šidíš ňa

ach můj Bože, miloval. :|

|: neošidíš ty mňa, ošidím já tebja. :|

Veselá je dědina

Všecí sa starajú, nad mojú slobodú
|: jen já sa nestarám, chvála Pánu Bohu. :|

|: Veselá je dědina, kde se milá zrodila. :|
|: Ešče je veselejší, kde je můj najmilejší. :|
|: Veselá je veselá, jak hodová neděla, :|
|: dědina šohajkova, kytica polajková. :|
|: Za dědinú černý les, žežulenko napověz, :|
|: kdy bude také moja, dědina šohajkova. :|
|: Esli ty mě ráda máš prodej pole, vše co máš. :|
|: Prodaj pole, vinohrady vysvoboď ňa milá z vojny. :|
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Za starú Breclavú
|: Za starú Breclavú,:| |: u tej boží muky. :|
|: Stojí tam děvečka,:| |: zalajume ruky. :|
|: Zalamuje si jich,:| |: za svojú hlavičkú. :|
|: Komus ňa zanechal,:| |: švarný šohajíčku. :|

|: Já sem ťa zanechal,:| |: enom Pánu Bohu. :|
|: Aby sas modlila,:| |: abych došel domů. :|
|: Šohaj z vojny jede:| |: s hlavú porúbanú. :|
|: Zavaž ně ju, milá,:| |: naši nepoznajú. :|
|: Matička poznala,:| |: tatíček nemohel. :|
|: Tatíčku můj starý,:| |: já sem z vojny dojel. :|

Za tú horú
|: Za tú horú, za vysokú, mám frajárku černookú :|
Palagria hoja, milá duša moja, mám frajárku černookú.
|: Šel bych za ňú, cesta je zlá, ve dne prší, v noci je tma :|
Palagria hoja, milá duša moja, ve dne prší v noci je tma.

|: Ťažké, ťažké rozlúčení, keď sme spolem naučení :|
V komůrce sedávat, huběnky si dávat, do samého rozednění.

ČESKÁ BESEDA

Za dámou, za pánem,
čtyři kroky do prostředka.

Páni, dámy, beseda začíná,

ze středu, do středu, otočím se sám.

páni, dámy, beseda je.

Kolo sobě uděláme a přitom si zazpíváme, nechoď
tam,
pojď rač k nám, já tě ráda mám.

Počkej, já povím, žes na mě loudíval,
počkej, já povím, žes na mě chtěl.
S poupátkem růžičku, v zahrádce hubičku,

Pata, špička, celá noha,

Počkej, já povím, žes na mě chtěl.

tohle je ta polka nová,

Počkej, já povím, žes na mě loudíval,

pata, špička, nožička,

počkej, já povím, žes na mě chtěl.

tak se tančí polčička.

Sedlák, sedlák, sedlák,

Za dámou, za pánem,

ještě jednou sedlák,

čtyři kroky do prostředka.

Sedlák, sedlák, sedlák je velký pán.

ze středu, do středu, otočím se sám.

On má pas na břiše a na svým kožiše

Kolo sobě uděláme a přitom si zazpíváme, nechoď

Tuli, tuli, tuli, pán, tulipán.

tam,
pojď rač k nám, já tě ráda mám.

Alou páni muzikanti, zahrajte mě zvesela,
že mě moje z nejmilejších vypověděla.

Učte se panenky, učte se rejdovat,

Z toho si nic nedělám, klobouk na stranu si dám,

Budou vás mládenci, budou vás milovat,

protože jsem švarný šohaj, sobě zazpívám.

Trálalalalalala, trálalalalalala,
Trálalalalalala, tralalala.

Počkej holka za tím roštím, však já ti to

Učte se panenky, učte se rejdovat,

neodpustím,

Budou vás mládenci, budou vás milovat,

počkej holka za tím roštím, však já ti to dám.

Trálalalalalala, trálalalalalala,

A co? A proč? A jak? A nač?

Trálalalalalala, tralalala.

Dvě hubičky nebo čtyři, ty já tobě dám.
Sedlák, sedlák, sedlák,
ještě jednou sedlák,
Komínku, komínku, komínku můj,

Sedlák, sedlák, sedlák je velký pán.

za to já tě prosím, jen při mně stůj.

On má pas na břiše a na svým kožiše

Kdybys mě komínku nebyl držel,

Tuli, tuli, tuli, pán, tulipán.

dávno bys komínku v písku ležel.
Kdybys byl Janíčku poslouchal matičku,
Sedlák, sedlák, sedlák,

Nebyl bys teď nosil po boku šavličku,

ještě jednou sedlák,

Neměl bys šavličku a koně vraného,

Sedlák, sedlák, sedlák je velký pán.

Nebyl bys poslouchal člověka cizího.

On má pas na břiše a na svým kožiše
Tuli, tuli, tuli, pán, tulipán.

Kalamajka mik mik mik, oženil se komíník, koho si
vzal za ženu, Šafářovic Mařenu.
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MORAVSKÁ BESEDA (náš text)

Kdybys byl Janíčku poslouchal matičku,
Nebyl bys teď nosil po boku šavličku,
Neměl bys šavličku a koně vraného,

|: Sivá holubičko, kdes byla,

Nebyl bys poslouchal člověka cizího.

Sivá holubičko, kdes byla. :|

Kalamajka mik mik mik, oženil se komíník, koho si

|: Že jsi svoje popelavé peří,

vzal za ženu, Šafářovic Mařenu.

Že jsi svoje popelavé peří ztratila. :|

Měla jsem milého parukáře,

|: Ztratila jsem já ho na poli,

on se mi utopil v pivovaře,

Ztratila jsem já ho na poli, :|

měla jsem milého parukáře,
on se mi utopil v pivovaře.

|: A to tobě můj zlatý synečku,

Hledejte, hledejte, najdete ho,

A to tobě můj zlatý synečku navzdory:|

leží tam paruka vedle něho, měla jsem
milého parukáře,

Tetka kam jdete, co to nesete,

on se mi utopil v pivovaře.

Škrambaličky a jehličky vozím po světě.

Sedlák, sedlák, sedlák,

|: Měl jsem, měl jsem a už nemám více,

ještě jednou sedlák,

Miloval jsem červenavé líce,

Sedlák, sedlák, sedlák je velký pán.

Když to není pravda, je to lež,

On má pas na břiše a na svým kožiše

Že mládenci jsou samá faleš.

Tuli, tuli, tuli, pán, tulipán.

Když to není pravda, je to lež,
Že mládenci jsou samá faleš. :|

Páni udělají kolo, kolo,
páni udělají kolo, kolečko.

|: Malení, malení listu širokého,

Má Andulko stroj koně,

Že nemá Hanačka galána žádného. :|

pojedeme na vandr,
má Andulko stroj koně,

Šel bych k vám má milá, když nesmím,

pojedeme pryč.

Zarost mě chodníček ořeším,
Ořeší a duby vysekám,

Šak nám tak nebude, až se oženíme,

Tebe tu má milá

šak nám tak nebude, až se vdáme.

nenechám.

Dáme si dělati kolébku na děti,
šak nám tak nebude, jak se máme.

Šly panenky po silnici,
Potkali je dva myslivci,
Šly panenky do háječka,
Viděly tam myslivečka.
|: Kdo neskáče není Čech,
Hop, hop, hop, hop.
Ukažme si malíček,
Hop, hop, hop, hop. :|
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|: Rostó, rostó, rostó, konopě za cestó
a só pěkně zelené. :|
|: Leží tam syneček, porubaný všecek,
volá vody studené. :|

Tetka kam jdete, co to nesete,
Škrambaličky a jehličky vozím po světě.
Já mám v levé noze trn a trn a trnaveček,
Já mám v levé noze trnaveček trn.
Kde je trn? Není trn?
Chodila jsem po háječku,
trhala jsem trnavečku.
Já mám v levé noze trn a trn a trnaveček
Já mám v levé noze trnaveček trn.
A když já si vyskočím,
Tak já si trn vyrazím,
Já mám v levé noze trn a trn a trnaveček,
Já mám v levé noze trnaveček trn.
Šly panenky po silnici,
Potkali je dva myslivci,
Šly panenky do háječka,
Viděly tam myslivečka.

Ztratila jsem kanafasku,
Pomoz mi ji hledat Vašku,
Ztratila jsem kanafasku,
Pomoz mi ji hledat zas. :|
Pásla husy pode dvorem,
Pásla husy pode dvorem,
Sama seděla, sama seděla,
Pod javorem, pod javorem.
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K: A o tobě stárko, drby dú dědinú,

SLATINSKÁ POVOLÁVAČKA

|: že tvůj galán chodí po nocách za jinú. :|
H: Z daleka já poznám, který šohaj vidí,
H: Chlapci slatiňané, kde ste sa túlali,

|: maličká očka má a daleko vidí. :|

|: když v Brně na rynku rozum rozdávali. :|
K: Z daleka já poznám, která je vydatá,
K: Slatinské děvčice, když měsíček svítí,

|: zepředu je rovná, zezadu hrbatá. :|

|: můžete nás přijít kdesi políbiti. :|
H: Vy slatinští chlapci, kde vy máte stárka,
H: Vzkazujem vám chlapci přes pohárek vína,

|: leží za dědinú pije vodu z járka. :|

|: ať z vás dneska není každý jak ta sviňa. :|
K: Vy slatinské děvčice krátké sukně máte,
Ty slatinská chaso, už sa nedráždime,

|: svoje nohy křivé pod ně neschováte. :|

|: šak sa eště dneska večer udobříme. :|
H: Ten slatinský stárek vyšel v novém kroji,
|: Jak se vracal domů, vyválal sa v hnoji. :|
K: Ty slatinské děvčice, to sú parádnice,
|: šak majú od blata špinavé spodnice. :|
H: Ti slatinští chlapci, ti se dobře majú,
|: jak dondú k muzice, tak jim nabřinkajú :|
K: Ta slatinská stárka pod kopečkem bývá,
|: kaplička sa třase, jak falešně zpívá. :|
H: Vy slatinští chlapci, snad máte trn v noze,
|: když máte tancovat, skáčete jak koze. :|
K: Sakramentské baby, na co sa hádáte,
|: naučte sa vařit, potom sa vdávajte. :|
H: Chlapci slatiňané, ženit sa nechcete,
|: Věnečky zelené frajárkám berete. :|
K: Slatinské děvčice chcú se honem vdávat,
|: neumijú eště slípkám chleba dávat. :|
H: Vy slatinští chlapci vám nikdy nestojí
|: pérko za klobúkem, dajte si tam chvojí. :|
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