
Česká beseda

Páni, dámy, beseda začíná. Páni, dámy, beseda je.

Počkej, já povím

Počkej, já povím, žes na mně loudíval,
počkej, já povím, žes na mně chtěl.

S poupátkem růžičku, v zahrádce hubičku.
Počkej, já povím, žes na mně chtěl!

Sedlák, sedlák, sedlák 

Sedlák, sedlák, sedlák,
ještě jednou sedlák, sedlák, sedlák,
je velkej pán:
on má pás na břiše a na svým kožiše,
tuli- tuli- tuli-tu-tulipán.

Alou páni muzikanti

Alou páni muzikanti, hrajte z vesela,
že mně moje nejmilejší vypověděla.
Z toho si nic nedělám, loubouk na stranu si dám,
protože jsem švarný jonák, sobě zazpívám.

Počkej holka 

Počkej holka za tím roštím, však já ti to neodpustím,
Počkej holka za tím roštím, však já ti tam dám,
A co, a proč, a jak a nač, dvě hubičky nebo čtyři, ty já tobě dám.

Komínku, komínku můj 

[: Komínku, komínku, komínku můj,
zato já tě prosím, jen při mně stůj.
Kdybys mě komínku nebyl držel,
dávno bych komínku v písku ležel. :]

Sedlák, sedlák, sedlák 

Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou sedlák, sedlák, sedlák,
je velkej pán:
on má pás na břiše a na svým kožiše, tuli- tuli- tuli-tu-tulipán.



Nechoď tam, poď radš k nám

Nechoď tam, poď radš k nám, já jsem holka vonačejší,
poď radš k nám, nechoď k ní, já jsem holka vonačí:
jest-li vona bohatější, za to já jsem upřímnější;

nechoď k ní, poď radš k nám, já tě ráda uhlídám.

Pata, špička, levá noha 

Pata, špička, celá noha, tak se tančí polka nová.
Pata, špička celá noha, polka nová je.

Učte se panenky 

[: Učte se, panenky, učte se rejdovat, budou vás mládenci,
budou vás milovat. Tra la la la… :]

 Kdybys byl Jeníčku

Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku,
nebyl bys teď nosil po boku šavličku;
neměl bys šavličku a koně vranýho,
nebyl bys poslouchal člověka cizího.

Kalamajka mik, mik, mik 

Kalamajka mik mik mik, oženil se kominík, co si to vzal za ženu? pastejřovic Mařenu.

Měla jsem milého parukáře 

[: Měla jsem milého parukáře, on se mně utopil v pivováře :]
Hledejte, hledejte najděte ho, leží tam paruka vedle něho.
Měla jsem milého parukáře, on se mně utopil v pivováře.

Sedlák, sedlák, sedlák 

Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou sedlák, sedlák, sedlák,
je velkej pán:
on má pás na břiše a na svým kožiše, tuli- tuli- tuli-tu-tulipán.

Však nám tak nebude
Však nám tak nebude, až se oženíme.
Však nám tak nebude, až se vdáme.
Dáme si dělati, kolébku na děti.
Však nám tak nebude, jak se máme !

Dneska jsi Andulko
Dneska jsi Andulko hezká, já tě zjevně miluju,
zejtra věrnost slibuju. Já jen tak jak ten pták, 
pomiluju nechám tak.
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