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Beskyde Beskyde

Beskyde Beskyde, kdo po tobě ide, 
[: černooký bača, ovečky zatáčá :]

Aj bačo bačo náš, černů košulku máš
[: kdo ti ju vypere když maměnky nemáš :]

Já nemám maměnku, ale mám galánku
[: ona mně vypere černů košulenku:]

Ona ju vypere a pěkně vyválí
[: až půjdu k muzice, každý mňa pochválí :]

Břeclavská kasárňa

Břeclavská kasárňa malovaná,
malujú ju chlapci ze šablama,
chlapci ze šablama, děvčata slzama,
Břeclavská kasárňa malovaná.

Břeclavská kasárňa, široký dvůr
po něm sa prochází šohajek můj,
po něm sa prochází, převelice pláče,
až sa tá kasárňa celá třase.

Počkajte děvčata tři měsíce,
bude nás rukovat na tisíce,
vy budete plakat, my budeme skákat,
v břeclavskej hospodě při muzice

Co sa to šupoce

[:Co sa to šupoce za tú stodolú:]
[:Šohajovy koně, šohajovy koně,
šohajovy koně vodu nemajú.:] 

[:Nemajů nemajů, chtělo sa jim pit.:]
[:Musela šenkérka, musela šenkérka,
musela šenkérka pro vínečko jít.:]

[:Špatný jsi synečku špatný hospodář:],
[:že svojim koníčkům, že svojim koníčkům, že 
svojim koníčkům, vody nepodáš:].

[:Špatná jsi ceréčo špatná kuchařka:],
[:že se ti na plotně palí zásmažka:]

[:Špatná jsi ceréčko špatná švadlena:],
[:žes´ušila trenky, žes´ušila trenky, žes´ušila trenky 
až po kolena:].

[:Špatní ste vy oba špatní manželé:]
[:že ste včera v noci, že ste včera v noci, že ste 
včera v noci spadli z postele:]

[:Neošidil som sa iba na ženě:], 
[: voly možeš prodat, koňa vyhandlovat, 
koňa vyhandlovat, ale ženu ne:]

Co ste hasiči

Co ste hasiči, co ste dělali
[:Že ste nám ten pívo pívo pívovárek 
shořet nechali :]

Zhořet nechali i tu hospodu
[:My staří mazáci, staří ulejváci máme pít vodu:]

Vodu nepijem, my pijeme rum
[:Vodu pijou žáby, pivo starý báby my pijeme rum:]

Čí so hode

Či so hode, naše hode, pojďme stará do hospode, 
hojajá hojája hojaja ja.

Išla Anča do hospode, podívat se na te hode, 
hojajá hojája hojaja ja.

Chtělo se ji tancovati, nechtěli ju chlapci bráti, 
hojajá hojája hojaja ja.

Leze Francek podle meze, košula mu z gati leze, 
hojajá hojája hojaja ja.

Anča za ním poskakuje, košulu mu zastrkuje, 
hojajá hojája hojaja ja.
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Nebuď Ančo, nebuď tele, kopni Francka do prdele, 
hojajá hojája hojaja ja.

Hody byly, hode budou, zabili sme kozu chudou, 
hojajá hojája hojaja ja.

Chudá koza bez vocasa, není na ní kousek masa, 
hojajá hojája hojaja ja.

Málo masa, hodně kostí, bylo u nás hodně hostí, 
hojajá hojája hojaja ja.

Čí že ste, husličky 

[: Čí že ste, husličky, čie, 
kdo vás tu zanechal :]
Na trávě poválané, na trávě poválané 
u paty ořecha.

A kdože tu trávu tak zválal, aj modré fialy, 
a kdo tu trávu tak zválal, aj modré fialy 
že ste, husličky, samé, že ste, husličky, samé 
na světě zostaly .

A kerý tu muzikant usnul 
co sa mu přišlo zdát 
kerý tu mládenec usnul 
co sa mu přišlo zdát, 
co sa mu v noci zdálo, 
Bože, co sa mu enem zdálo, 
že už vjac nechtěl hrát .

Zahrajte, husličky samy, zahrajte z vesela 
Až sa tá bude trápit, až sa tá bude trápit, 
kerá ho nechtěla

Čerešničky

Čerešničky, čerešničky, čerešně,
vy ste sa ně rozsypaly na cestě.
[:Kdo vás najde, ten vás posbírá,
já som mala včera večer frajíra. :]

Bol to frajír malovaný jak růža,
toho bych si vyvolila za muža.
[:Ani bych mu robit nedala,
enem ako růžu bych ho chovala. :]

Ako růžu, ako růžu červenú,
ja bych bola jeho ženů milenů,
[:ja bych bola jeho lalija
a on maja růža, růža červená. :]

Černá vlnka na bílém beránku

[: Černá vlnka na bílém beránku :] 
[: aj kady sa túláš aj kady sa túláš 
černo-oký Janku :] 

[: Já sa túlám na dalekú cestu :] 
[: idu sobě hledat idu sobě hledat 
bohatú nevěstu :] 

[: Ludé pravjá že mně ju nedajú :] 
[: aj dajú aj dajú aj eště přidajú 
na mú věru dajú :]

Daj ně Bože synka

Daj ně Bože synka co na husle brinká, 
abych sa napila červeného vínka. 

Daj ně Bože ten dar co sa ně v noci zdál, 
malovaný šohaj pod našim oknem stál. 

Daj ně Bože ten dar darem darovaný, 
co by sa ně dostal šohaj malovaný. 

Malovaný synek, bylo mu Martinek 
a on ňa pripravil o zelený vínek.

Dívča korytňanské

Dívča korytňanské, pújdeme na panské,
[: budeme oráňat, budeme oráňat, jablúčka 
míšaňské. :]
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Dívča z Javoriny, pújdem na maliny,
[: Až sa malin najím, potom si ťa zvalím, z vršku 
do doliny. :]

Dívča zelený háj, hore sukně zvíhaj,
[: Sukně na vysoko, nožky na široko, aj tú riťkú 
míhaj. :]

Dyž jsem já šel kolem panskej zahrady

Dyž jsem já šel kolem panskej zahrady, zavoňal ně 
rozmarýnek zelený.
[: Hore, háj, dolínú, pozdravujte mú milú, 
frajárečku moju. :]

A já jsem sa zahradníčka opítal, esli by mně 
rozmarýnek vykopal?
[: Hore, háj, dolínú, pozdravujte mú milú, 
frajárečku moju. :]

Keď nesadils, nesmíš ani vykopat, nesmíš ani 
švarné dívča milovat!
[: Hore, háj, dolínú, pozdravujte mú milú, 
frajárečku moju. :]

Ej, umřela ně žena

[:Ej, umřela ně žena, už som vdovec, :]
[:dal som ju pochovat, dal som ju pochovat pod 
jalovec. :]

[:Ej, kopali jí jamu dvá mládenci, :]
[:nemohli vykopat, nemohli vykopat do půl noci. :]

[:Ej, vykopali jamu do půl pasa, :]
[:a tam odpočívá, a tam odpočívá moja krása. :]

Ej, veru nebudem

Ej, veru nebudem na téj stráni bývat,
ej veru nebudem mladé vínko píjat,
[: mladé vínko píjat, s děvčatama líhat.
Ej veru nebudem na tej stráni bývat. :]
 

Straňanské děvčata, pěkné líčka máte,
enem nám povězte, čím sa umýváte.
[: "My sa umýváme, enem jednú v roce,
studenú voděnkú, dole na potoce." :]

Eště si já pohár vína zaplatím

Eště si já, eště si já, pohár vína zaplatím, potom sa 
já, potom sa já, ke svej milej navrátím.

[: Od večera do rána muzika nám vyhrává, pijme, 
chlapci, pijme, chlapci, dobré víno z pohára.:]
Eště si já, eště si já, pohár vína zaplatím, potom sa 
já, potom sa já, ke svej milej navrátím.

[:Potom půjdem na pána, co s náma zle nakládá, 
pijme, chlapci, pijme, chlapci, dobré víno z 
pohára.:]

Ešte vínko nevykyslo 

[:Ešte vínko nevykyslo, chlapci, pijme ho,:] 
[:chlapci, pijme ho, chlapci, pijme ho, 
chlapci, pijme ho až do rána, až do rána, až do rána 
bileho.:] 

[:Ešte dievča nevyrástlo, chlapci, berme ho,:] 
[:Chlapci, berme ho, chlapci, berme ho, 
chlapci, berme ho, budeme s ním tancovati až do 
rána bileho.:] 

Eště som sa neoženil

Eště som sa neoženil, už ma žena bije,
a já som si narychtoval tri dubové kyje.
[:S jedním budzem ženu bici
a s tým druhým dzeci, dzeci, moje dzeci,
a s tým tretím kyja-kyjačiskom pojdem na zálety. :]

Keď pojděš ty pojdem aj já, pojdeme obajá,
opýtáme sa mlynára čo to za novina.
[: Kolečka sa otáčajú, žitečko sa mele mele mele 
mele, moja milá sa vydává, podjem na vesele. :]
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Hody milé hody 

Hody milé hody, už jsem dohodoval,
už sem čtyry noce doma nenocoval. 

Doma nenocoval, koně nepucoval,
hody, milé hody, už sem dohodoval. 

Hrozny zrajů, hody budů

Hrozny zrajů, hody budů
už chlapci koně kšírujů
[: dvě koníčky ryzovrané, 
jedů chlapci z Chudčic, pane :]

Hore chlapci hore sklenky,
zpívajme si na verbuňky.
[:Ty muziko veselo hraj, 
však ti zpívá švarný šohaj. :]

Chudčičáci 

Chudčičáci to sů chlapci, sů sů sů
však oni sa na parádu nenesů.

Co vypijů zaplatijů, žádného sa nebojijů, sů sů sů
však oni sa na parádu nenesů.

Chyťte sa šohaji, chyťte sa koštýřa

Chyťte sa šohaji, chyťte sa koštýřa, 
nemožu vám dneskaj, dělat tu šenkýřa,
[:šenkujte bílé, šenkujte rudé, 
enom sa nebojte, eště dost bude:]

Popijme šohaji, popijme vínečka, 
lebo mňa zklamala, moja frajárečka,
[: mě nalévajte, vínečko bílé, 
já dneskaj budu pít, na truc mej milej :]

Pre takú frajárku, škoda Ťa sohajku, 
co každý den s iným, chodívá do hájku,
[: na radost připij, žes ju nedostal, 
lebo už kdekdo jí, sukénky sčítal :]

Chodíme, chodíme

Chodíme, chodíme hore po dědině nejedné 
maměnce céru obudíme.

Obudí, obudí kohútek jarabý,  kohútek jarabý až 
poletí z řady.

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

Stávaj milá spíš-li, namlúvať ťa přišli, horňané, 
dolňané, chlapci Vlčovjané.

Chlapci vlčovjané majů koně vrané, košulenky 
tenké, ňadra vyšívané.

Košulenka tenká šila ju švadlenka, šila ju 
hedvábem, pod zeleným hájem.

Když ju vyšívala vesele se smála, když mě ju 
dávala, žalostně plakala.

Išiel Macek do Malacek

Išiel Macek do Malacek
šošovičku mlácic,
zabudol si cepy doma
musel sa on vrácic.

Ej,___ Macejko, Macejko-ko-ko-ko-ko,
zahraj mi na cenko-ko-ko-ko-ko, 
na tú cenkú strunu-nu-nu-nu-nu,
ej, dzunu, dzunu, dzunu-nu-nu-nu.

Zahral Macek dzunu, dzunu,
potom pretal hráci,
husle sa mu rozsypaly,
cepom po nich mlácil.
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Išla Marína, do Hodonína

Išla Marína, do Hodonína, za ňú šohajek, 
s bečičkú vína. 
Hoja, hoja, hojajá, teče voda kalná, hoja, hoja, 
hojajá, teče voda z hor.

Počkaj Marína, napij sa vína, budeš červená, jako 
malina. 
Hoja, hoja, hojajá, teče voda kalná, hoja, hoja, 
hojajá, teče voda z hor.

Nechcem ja vína, ani pálenia, mala bych som já, 
hlavy bolenia.
Hoja, hoja, hojajá, teče voda kalná, hoja, hoja, 
hojajá, teče voda z hor.

Spadl lísteček, spald z javora kdo sa ožení ten je 
potvora. 
Hoja, hoja, hojajá... 
Spadl lísteček, spald z osiky kdo sa ožení ten je 
trůba veliký. 
Hoja, hoja, hojajá...

Já mám panenku za horama

Já mám panenku za horama, 
cesta je dlouhá k ní.
Vyšlapu já ju koníčkama, až pojedu za ní.
Hyjahou, pojedou, za pannou, rozmilou.
Svážu jim hřívy pentličkama, a vesele klusat 
budou.

Štyři páry bílejch koní, podkovy jim pěkně zvoní,
ty mě povezou, jednou za tebou.
Štyři páry bílejch koní, a ty nikdo nedohoní,
až za naší zahradou, prásknu bičem nad hlavou.

Vstávej kováři, koně kovej, a´t dlouho nečekám.
Dvě podkověnky pro mě schovej, ty já si 
ponechám.
Jednu z nich, chtěl bych dát, té co mám tolik rád
vstávej kováři koně kovej, však můžeš zítra dlouho 
spát.

Štyři páry bílejch koní...

Jak sa to jezdí ode zdi ke zdi

[: Jak sa to jezdí ode zdi ke zdi, kola sa otáčajů. :]
[: Auto Praga Škoda Populár, švarné dívča je náš 
ideál. Slivovica, rum aj borovica, pohoné 
materiál. :]

[: Motor vrčí rychlost skočí, kola sa otáčajů. 
[: Řidič v ducha přítomnosti, drží volant ve svej 
hrsti. Slivovica, rum aj borovica nikdy ho neopustí.
:]

Kdyby byla Morava
 
Dyby byla Morava jako je Vídeň,
dala bych ti hubiček na celý týden.
[: Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka 
synečka. :]

Dyby byla Morava jako sú Čechy,
dala bych ti hubiček na štyry měchy.
[: Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka 
synečka. :]

Dyby byla Morava jako je Slezko,
dala bych ti hubiček, až by to plesklo.
[: Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka 
synečka. :]

Dyby byla Morava jako sú Uhry,
dala bych ti hubiček, na štyry truhly.
[: Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka 
synečka. :]

Když sem šel z Hradišťa

Když sem šel z Hradišťa z požehnání,
potkal sem děvčicu z nenadání.
[: Potkala mně, poznala mně,
červené jablúčko dávala mně. :]

Že sem byl syneček nerozumný,
vzal sem si jablúčko z ručky její.
[:To jablúčko je kyselé
a moje srdéčko zarmúcené. :]



7/28 zpěvník Chudčických Hodů

Neber si, synečku, co kdo dává,
z takových jablúček bolí hlava.
[:Hlava bolí, srdce svírá,
všecko cos míval rád konec mívá. :]

Když sme šli na hody

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

Zastavme sa chlapci, v chudčickej seči,
nechť sa spočítáme, sme-li tady šeci.

Když sem já šel pres hory

Když sem já šel pres hory, pres zelené javory,
čul sem skale lámat, čul sem skale lámat
 
Milá na mňa volala, ručenku mě podala,
že sa bude vdávat, že sa bude vdávat
 
Nevdávaj sa má milá, ostaň radši slobodná,
já sa ženit nesmím, já na vojnu mosím

Kdo má počernú galánku

Kdo má počernú galánku , ligotala sa vězdička, 
anděl moj. 
[: Kdo má počernú galánku, ten má pokojnú 
myšlenku, ligotala sa vězdička, anděl moj. :]

Ale já mám popelavú, ligotala sa vězdička, 
anděl moj. 
[: Ale já mám popelavú, a ta trápí moju hlavu, 
ligotala sa vězdička, anděl moj. :]

Milá, milá, milušičká,  ligotala sa vězdička, 
anděl moj. 
[: Milá, milá, milušičká, daj ně bozkat svoje líčka,  
ligotala sa vězdička, anděl moj. :]

Priložíme líčko k líčku, ligotala sa vězdička, 
anděl moj. 
[: Priložíme líčko k líčku, pozdravíme večerničku, 
ligotala sa vězdička, anděl moj. :]

Kdo si tu pěsničku zazpívá

[:Kdo si tu pěsničku zazpívá,
veselá partija z Mistřína :]
[:Oni si ju prevelice zpěvajú, 
keď sa večer za děvčaty trajdajú,
trajdajú, zpěvaů velice,
keď idú pres pole k muzice :]

[:Z Mistřína chlapci sa scházajú,
nikomu dobit sa nedájú. :]
[:Ja, kdo cekne, už ho bijú vesele,
po paštěce, po paprčách, po čele,
potom sa šikovno ztrácajú,
pres pole domů sa vracajú. :]

[:Anička, dušička, někáž mi, 
aby ma u tebja nenašli. :]
[:Já ťa chytím, polúbím aj postískám
a pri tom si prevelice zavýskám,
zavýskám na celú dědinu,
akú mám šikovnú děvčínu:]

Keď som ja bol mladý

Keď som ja bol mladý, šesdesiatdvaročný, 
bolo mi na žeňenie, vzal som sebe ženu, 
němladú, něstarú, mal som sňou ľen trápenie. 
[: Očko mala ľen jedno, aj na tom mala beľmo, 
vlasy mala sivé , nohy mala krivé, 
zuba ani jedného. :]

[: To nebolo všecko, mal som s ňnou aj děcko, 
aj to bolo krpaté :]
[: Očko mala ľen jedno, aj na tom mala beľmo, 
vlasy mala sivé , nohy mala krivé, 
zuba ani jedného. :]

Keď som išel, išel, z nohavíc mi vyšel, šáteček 
vyšívaný, všetci sa mi smiali, že mám taký malý, 
šáteček vyšívaný. 
[: Očko mala ľen jedno, aj na tom mala beľmo, 
vlasy mala sivé , nohy mala krivé, 
zuba ani jedného. :]
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Kohútku jarabý

Kohátku jarabý, nekutaj v zahrady.
Vykutáš laliju, potom ťa zabijú.

A keď mňa zabijú, tak mňa aj zahrabú
V chudčickém kostele, kde panny klekajú.

Kominíček

Já jsem malý kominíček šupsajda,
svého mistra pomocníček šupsajda,
své řemeslo dobře znám,
každý komín vymetám štětkou.

Jednoho dne za svítání šupsajda,
šel jsem za svým povoláním šupsajda, 
jedna panna nespala,z okna na mě volala pojď sem.

Pojď sem malý kominíčku šupsajda, 
pojď do mého pokojíčku šupsajda, 
já ti tu něco povím,
vymeteš mě můj komín štětkou.

Ježíšmarja to byl komín šupsajda, 
takovejm já nerozumím šupsajda, 
zarostlej byl jako les, 
nadřel jsem se jako pes na něm.

Lepší je vínečko nežli voda

[: Lepší je vínečko nežli voda :]
[: lepší je panenka nežli vdova, :]

[: Panenka miluje, nic neříká :]
[: a vdova vzpomíná nebožtíka :]

[: Lepší je žitečko nežli oves :]
[: lepší je mládenec nežli vdovec :]

[: Mládenec miluje, aspoň trošku, :]
[: a vdovec vzpomíná na nebožku :]

Mám ja kosu

Mám já kosu, kosenku, mám já kosu ostru,
ona mě pokosí, když mosí, jatelinku rosnú.

Když jsme počal kositi, kosenka mě spadla,
než sem si kosenku nasadil, jatelinka zvadla.

Mám já kosu, kosenku, mám já kosu tupú
ona mě pokosí, když mosí jatelinku suchú.

Moja postelenka 

Moja postelenka, moja postelenka čista režna 
slama. A ja nebožátko a ja nebožátko, 
lehám na ňu sama. 

[: Sama si ju stelu, sama si aj lehnu, na tebja, 
šohajku, na teba, šohajku, nikdy nezabudnu. :]
Keby mamka spali, pozor nedávali, otvorila bych ti.
Svojú postelenku svoju postelenku, 
rozestlala bych ti.

[: Mohel by sis lehnút, celú mňa obejmůt. 
Abys na mňa Janko, abys na mňa Janko, 
nemohel zabudnůt.:] 

Na kopečku stála plakala, plakala

Na kopečku stála plakala, plakala
jezu jezu marja volala, volala,
jezu jezu marja, jezu jeminé
[: Bude li-to chlapec nebo né :]

Bude-li to chlapec, bude švec, bude švec
bude robit čižmy na tanec, na tanec,
bude- li to dívča jezu marija,
[:  bude frajárka ta jak su já. :]

Čiže sú to koně [: ve dvoře :]
já že s nima žáden  [: neoře:]
čí že by to byly, moje moje sú
[: oni mně k mej milej  donesú:]

Hop koníčky moje do skoku, do skoku,
budem ležat milej pri boku, pri boku,
něbuděm sa modlit Bože otče náš,
pojedeme spolem na sobáš (ukaž frajárka akú máš).
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Na těch panských lúkách

[: Na těch panských lúkách našel sem tam dukát, :]
[: Kdo mě ho proměnímilej doma není. :]
[: Půjdu do hospodykde cikáni hrajú, :]
[: Ti ně ho proměníti peníze majú. :]
[: A dyž nepromění hodím do cimbála, :]
[: Muzika bude hrát do bílého rána. :]
[: Do bílého rána až denice vyjde, :]
[: Až pro mě má milá do hospody prijde. :]

Na tu svatú Katerinu

Na tu svatú Katerinu, katerinskú nedělu,
verbovali šohajíčka na vojnu.
Sama královna, sama královna ceduličku psala,
aby šohajka na vojnu dostala.

Čabogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
čabogaj nebogaj, čáry nebogaj,
čabogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
bogaj, bogaj, bogaj, bogaj, čáry nebogaj.

Prečo ste mňa zverbovali, zverbovali v nedělu,
prečo ste to nenechali na stredu?
Sama královna, sama královna ceduličku psala,
aby šohajka z vojny dom dostala.
Čabogaj, nebogaj,...

Nalej ty ně, šenkérečko

Nalej ty ně, šenkérečko, máz vína,
za mnú stojí moja milá, ona by pila.
[:Na hlavě má čepení, fěrtúšek omašlený,
bývala má najmilejší, už néni.:]

Dajme my si, kamarádi, hore hrát,
než nás začnú naše ženy doma sužovat.
[:Jak sa člověk ožení, nastane mu trápení,
přestane mu do hospody chodění.:]

Nedaleko od Trenčína

[: Nedaleko od Trenčína bývá mladá Kateřina :]

[: Černé oči má, to musí být má milá, taků 
frajárečku ja chcem, co má jméno Kateřina :]

[: My sme chlapci od dědiny, milujeme Kateřiny :]

[: Černé oči má, to musí být má milá, taků 
frajárečku ja chcem, co má jméno Kateřina :]

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

[: Černé oči má, to musí být má milá, taků 
frajárečku ja chcem, co má jméno Kateřina :]

Nechoď Janku přes polanku

[: Nechoď Janku přes polanku, :]
[: tam ťa zabijú, :] tam ťa zabiijú pro galánku
[: Nezabijú, nebojím sa :]
[: mám já šavlenku :]
mám já šavlenku vysekám sa

Néní lepší jak v nedělu

[: Néní lepší jak v nedělu, když sa všeci chlapci 
sejdú :]
[: každý má to svoje potěšení, to moje už leží v 
černej zemi :]
 
[: V černej zemi neoranej, sedum rokú nekopanej :]
[: Kam sa já podívám nikde není, kam sas ně 
podělo potěšení  :]

Nepij Jano nepij vodu

Nepij Jano nepij vodu, voda je ti len na škodu.
[:Napij sa ty radšej vína, to je dobrá medecína. :]

Keď nepiješ hlava bolí, keď vypiješ hlava horí.
[: ťažko sa ti bude žíti, keď nebude za co píti :]

Pijme chlapci pijme, víno, šak voděnka teče mimo.
[: Až sa vínka napijeme, voděnkú sa umyjeme. :]
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Nechem já malučkej ženy

Nechem já malučkej ženy, ta ju má pri samej zemi,
a keď bude veliké blato, ona si naščágá na to
 
Nechcem já vysokej žěny, potreboval bych lešéní,
keď bych byl nejlepší chutí, vtedy sa  lešení zhrútí.

Okolo Hradce

[: Okolo Hradce, v malé zahrádce, 
rostou tam tři růže :]
[: jedna je červená, druhá je bílá, 
třetí kvete modře, :]

Vojáci, jdou vojáci jdou, Bože, jaká je to krása,
vojáci, jdou vojáci jdou, pěkně v řadách za sebou,
vojáci, jdou vojáci jdou, každé dívčí srdce jásá,
vojáci, jdou vojáci jdou, pěkně v řadách za sebou.

[:Kobylka malá, kovat se nedá, 
kováři nechce stát, :], potvora
[: tak jako má milá, když se na mě hněvá,
 hubičku nechce dát, :] potvora

Vojáci, jdou vojáci jdou,...

[: Kobylka malá, kovat se dala, kováři postála :]
[: tak jako má milá, když se udobřila, 
hubičku mi dala, :] je hodná, potvora

Vojáci, jdou vojáci jdou, ...

Padá, padá rosenka

Padá, padá rosenka, spaly by moje očenka
[: Spaly by moje, spaly by aj tvoje, 
spaly by ony oboje :]

Padá, padá listopad, vzkažte pozdravení nastokrát,
[: Vzkažte pozdravení, mému potěšení, 
že já ho tu musím zanechat :]

Pilo by sa, pilo

[:Pilo by sa pilo, keby bolo za čo:]
[:Slivovica, borovica, eště lepšia terkélica :]

Piju já

Piju já, piju já, už sem prepil všecko,
[:eště mám prepíjat z koňa sedélečko :]

Piju já, piju já, už sem prepil všecko,
[:eště mám prepíjat tebja galánečko :]

Piju já, piju já, už sem prepil všecko,
[:eště mám prepíjat galánečce děcko :]

Piju já, piju já, už sem prepil všecko,
[: eště mám prepíjat ženě rubáčisko :]

Piju já, piješ ty, my sme oba lumpi
[: až všecko prepijem, napijem sa z pumpy :]

Píšťalička píská

[: Píšťalička píská, otěc mater stíská :]
[: Aj my sa budeme ,aj my sa budeme až sa 
zobereme :]
[: píšťalička trůbí, otec mater lúbí :]
[: Aj my sa budeme, aj my sa budeme až sa 
zobereme :]

Perina má štyry rožky

[: Perina má štyry rožky, pod perinů štyry nožky. :] 
[: Ej javor, javor, javor zelený, milej pod okénkom 
saděný :]

[: Rád ťa vidím pri posteli, eště radšej na posteli :] 
[: Ej javor, javor, javor zelený, milej pod okénkom 
saděný :] 

[: Rád Ťa vidím oblečenú, eště račej vyslečenú :] 
[: Ej javor, javor, javor zelený, milej pod okénkom 
saděný :]

[: Cukor jedla, kávu pila, aby bola pěkná bílá :] 
[: Ej javor, javor, javor zelený, milej pod okénkom 
saděný :] 
[: Cukor, káva, nepomáhá, brúško sa jej 
rozrůstává :] 
[: Ej javor, javor, javor zelený, milej pod okénkom 
saděný :]
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Pri červeném víně 

Pri červeném víně, hej, pri červeném víně, 
[: na vzdory mej miléj :] 

Muzika nám hrála, hej, muzika nám hrála 
[: do bílého rána :] 

Píjme chlapci víno, hej, pijme chlapci víno. 
[: to víno červené :] 

Však sú nám frajárky, hej, však sú nám frajárky 
[: však sú nám nevěrné :]

Studentská halenka

[: Studentská halenka, ta je tuze tenká, :]
[: pod ní se vyspala, poctivost ztratila, nejedna 
panenka. :]

[: Nejedna panenka, nejeden mládenec, který tu 
panenku, poctivou studentku připravilo věnec. :]
[: Kdyby se poctivost, ta mrška na poli rodila, :]
[: nejedna panenka poctivá studentka s kosou by 
chodila. :]

[:Ale že poctivost, ta mrška na poli nerodí, :]
[: nejedna panenka poctivá studentka předčasně 
porodí. :]

Studená rosenka, studená jako led

Studená rosenka, studená jako led,
[: nemožu má milá na tebja zapomnět:]
 
Jednú zapomenu, podruhé vzpomenu,
[: potřetí milá má, slze mňa polejú :]

Šustne lístek šustne

Šustne lístek šustne, až má milá usne,
[:ej má milá usnula, ej listeček nečula :]
 
Lísteček dubový, spadl nám do vody
[: ej už ma tá voděnka na vrch nevyhodí :]

 Ten, kdo má ženušku mladú

Ten, kdo má ženušku mladú,
tomu dám takovů radu.
[: Nasbíraj trnek, nadělaj kváska,
ej, aby věděla co je to láska. :]

Ty, co máš ženušku starší,
kerá sa celý den mračí.
[: Nasbíraj trnek, nadělaj kváska,
ej, aby věděla co je to láska. :]

Ty, kerý máš babu starů,
co smrdí kostelem, farů.
[: Nasbíraj trnek, nadělaj kváska,
ej, aby věděla co je to láska. :]

A když je z baby stařenka,
růženec, křížek, kropenka.
[: Nasbíraj trnek, nadělaj kváska,
ej, aby věděla co je to láska. :]

Těžký život muzikanta

Vlezl jsem do pěkné pasti,
čekají mě samé strasti.
[: Šláp sem mezi hudebníky,
opilce a milovníky. :] 

Dostali mě do nálady,
vykreslili všechny vnady.
[: Pivo, víno, krásné ženy. 
Na to jsem byl polapený.:] 

Popili jsme mnohem více,
piva, vína slivovice.
[: V hlavě guláš v očích blesky,
teď jsou všecky holky hezký. :]

Nejhezčí sou po fernetu,
to vypadá každá k světu.
[: Stará, stará, ušišlaná
zacloumá vám se smyslama. :]

Moje smysli měli tu čest,
po pití se šeredně splést.
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[: Spojili mě s krásnou ženou, 
mladou, zdravou, nezkaženou :]

Ale ráno nevesele, 
krutý pohled do postele.
[: Líba mě a zuby nemá,
stará baba nakažená. :]

Těžký život muzikanta,
ať si Petr, Pavel, Franta.
Lepší býti poustevníkem,
než nemocným hudebníkem.
ALE
Lepší býti hudebníkem,
než nemocným poustevníkem.

To ta Heľpa

To ta Heľpa, to ta Heľpa, to je pekné mesto,
a v tej Heľpe, a v tej Heľpe, 
švarných chlapcov je sto.
[: Koho je sto, toho je sto, nie po mojej voli,
len za jedným, len za jedným srdéko ma boli. :]
Za Janíčkom, za Palíčkom krok by nešpravila,
za Ďuríčkom, za Mikšíčkom Dunaj preskočila.
[:Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to širé pole,
len za jedným, len za jedným, počešenie moje. :]

Tluču, tluču, otevřete 

Tluču, tluču, otevřete, 
nechal sem klobúček u děvčete. 

Divča spalo, ja taky spal, 
někdo mě z hlavičky klobúček vzal.

Nevzal, nevzal, můj stárečku, 
visí tam v komůrce na hřebíčku. 

Sama sem ho pověsila, 
abych se s klobúčkem potěšila.

U starej Breclavi na hrázi 

U starej Breclavi na hrázi, mysliveček se tam  
prochází, 
[: strelil na lišku, trefil Maryšku, Maryška už leží 
na bříšku. :] 

Jak sa mi milá pěkná zdáš, budeš-li taková až se 
vdáš, 
[: ještě pěknější, můj najmilejší, vem si mě za ženu 
uhlídáš. :]

V Hodoníně za vojáčka mňa vzali

V Hodoníně za vojáčka mňa vzali,
moje vlásky na kraťučko strihali,
moje vlásky, hej háj, na kolena padaly, 
moja mamka aj frajárka plakaly.
Neplačte vy moja mamka, mamička,
já uskočím až poletí kulička,
já uskočím, hej háj, jak na nebi hvězdička, 
já uskočím až poletí kulička.

V Rychtárovej studni

V rychtárovej studni, bystrá voda šumí,
spadla do ní jiskra, bystrá voda vyschla.

Bystrá voda vyschla, ryby pokapaly,
chudčických chlapců na vojnu sebrali.

V širém poli studánečka

[: V šírém poli studánečka kamenná :] 
a v ní voda, voděnka, a v ní voda studená.

[: Išlo dívča, išlo v sukni červené :] 
podaj ty mně, šohajku, podaj vody studené.

[: Když sem podal ze studánky voděnku :] 
dojdi večer, šohajku, dám ti sladkú huběnku.
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V Zarazicách krajní dům

V Zarazicách krajní dům, 
[: V Zarazicách krajní dům, 
měl jsem já tam galánečku, Bože můj. :] 

Keby ně ju chceli dát, 
[: keby ně ju chceli dát, 
věděl bych ju, ach můj Bože, milovat. :] 

Ve dně bych ju šanoval, 
[: ve dně bych ju šanoval, 
ale v noci, ach můj Bože, miloval. :]

Včera jsem byl u muziky

Včera sem byl u muziky, u muziky celý den,
nikde sem tam svoju milú, nikde sem tam neviděl.

Ona stála uplakaná, uplakaná u dveří,
zeptej se jí kamaráde, zeptej se jí ,co je jí.

Ona ti to kamaráde, ona ti to nepoví,
připravils ji včera večer o věneček zelený.

Nepřipravil není pravda, připravila se sama,
vzala si mě do komůrky, spali sme až do rána.

Vínečko bílé

Vínečko bílé jsi od méj milej, budu ťa pít, co budu 
žít, vínečko bílé.

Vínečko rudé, jsi od měj druhej, budu ťa pít co 
budu žít, vínečko rudé.

Vinéčka obě, frajárky moje, budu vás mít, co budu 
žít, vínečkaq obě, frajárky moje.

Vysoký jalovec

Vysoký jalovec, vysoký jako já
přeskoč ho má milá rovnýma nohama.
Já ho nepřeskočím, já se ráda točím,
na tebe šohajku zapomenout musím.

Uvázali kozu u tr tr tr u tr tr tr uvázali kozu u trna.
Ona se jim v noci u tr tr tr u tr tr tr ona se jim v 
noci utrhla.

Vysoký jalovec, vysoký jako já, přeskoč ho má 
milá rovnejma nohama. Já ho nepřeskočím, já se 
ráda točím, na tebe šohajku zapomenout musím.

Za tú horú

[:Za tú horú, za vysokú, mám frajárku černookú. :]
Palagrija hoja, milá duša moja, mám frajárku 
černookú.

[: Šel bych za ňú, cesta je zlá, ve dně prší, v noci je 
tma. :]
Palagrija hoja, milá duša moja, ve dně prší, v noci 
je tma.

[: Smutné naše rozlúčení, dyž zme spolem 
naučení. :]
Palagrija hoja, milá duša moja, dyž zme spolem 
naučení.

Zima byla bláto bylo

[: Zima byla, bláto bylo, cikáně se narodilo. :]
[: Navařili čaj, čaj, černou kávu, čokoládu. Navařili
čaj, čaj, černou kávu, rum. :]

[: A cikánka byla ráda, že to mělo černá záda. :]

[: Navařili čaj, čaj, černou kávu, čokoládu. Navařili
čaj, čaj, černou kávu, rum. :]

[: A cikán byl eště radši, že to mělo černé oči. :]
[: Navařili čaj, čaj, černou kávu, čokoládu. Navařili
čaj, čaj, černou kávu, rum. :]
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K A R I Č K Y

Ani já ani ty robiť nebudeme

[: Ani já ani ty robiť nebudzeme :] 
[: Sedneme do kočár, sedneme do kočár, vozit sa 
budeme :]

[: Na jednej posteli robili, čo chceli :] 
[: Zrobili děvčátko, zrobili děvčátko, eště chlapca 
chceli :]

[: Temu daj, temu daj, kemu dobre stójí :] 
[: Len temu nedávaj, len temu nedávaj, čo sa teho 
bójí :]

Oči, oči, černé oči

[: Oči, oči, černé oči, čo mám s vámi robit :]
[:  nechcú spat, nechcú spat, lebo frajír chodí. :]
 
[: A já som Ti, povedala, povedala dávno :]
[:  nechoď, k nám šohajku, lebo chodíš darmo. :]
 
[: Darmo chodíš, darmo prosíš, darmo sa k nám 
vláčáš :]
[: darmo si, čižmičky, po rosence máčáš.  :]
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S E D L Á C K É

Cos porobil Pavelenko Pavle

Cos porobil Pavelenko Pavle, Pavelenko Pavle, 
Pavelenko Pavle,
že ťa vezu svázaného v kozle, svázaného v kozle, 
svázaného v kozle.

Ukradel jsem na Mijavě koňa, na Mijavě koňa, na 
Mijavě koňa.
A včil mňa ti zprepadenci hoňá, zprepadenci hoňá, 
zprepadenci hoňá.

Ukradel jsem na Mijavě kozu, na Mijavě kozu, na 
Mijavě kozu.
A včil mňa ti zprepadenci vezů, zprepadenci vezů, 
zprepadenci vezů.

Urobil jsem já z panenky ženu, já z panenky ženu, 
já z panenky ženu.
A včil mňa ti zprepadenci ženů, zprepadenci ženů, 
zprepadenci ženů.

Ukradel jsem na Mijavě prsten, Mijavě prsten, 
Mijavě prsten.
Včil mňa veze Mijavský purkmister, Mijavský 
purkmister, Mijavský purkmister.

Ukradel jsem litr slivovice, litr slivovice,
že já vůl ji neukradel více, neukradel více, 
neukradel více.

Ukradel jsem v Kopřivnici tatru, v Kopřivnici tatru,
v Kopřivnici tatru.
Včil s ňů jedu na tu Malů Fatru, na tu Malů Fatru, 
na tu Malů Fatru.

Ej orešinko orešná

[: Ej orešinko orešná, :]
[: proč si má milá falešná :]

[: A já falešná mosím byt, :]
[: tebja šohajku ošidit :]

Ej už sú sekeráše

[: Ej už sú sekeráše :]
[: nad naším huménkem :]
 
[: Ej plače dívča plače :]
[: nad švarným šohajkem :]

Mlynári, Šafári

[: Mlynári, Šafári :]
[: z vašeho mlýna švarná děvčina vychází :]
 
[: A já ju neznám ju, :]
[: ona má šaty po samé paty z hedvábu :]
 
[: A já zas zlatý pás, :]
[: stríbrné pásky, zlaté reťázky na sobáš :]

Moc je to moc

Moc je to moc na jednu noc,
[: štyri koně pucovat, švarné dívča milovat.
moc je to moc. :]
 
Má milá spíš ani nevíš,
[: že ti leze po břúšku potichučku pošušku
turecká myš. :]

Nebudem dobrý nebudem

[: Nebudem dobrý nebudem :],
[: až mňa odvedú na buben :]
 
[: Až na mňa budú bubnovat :]
[: eště jim budem trucovat :]



16/28 zpěvník Chudčických Hodů

Pro tebja milá, pro tvoje líčka

Pro tebja milá, pro tvoje líčka,
[: lajú mně doma, moja mamička.:]
 
Pro tebja milá, pro tvé ručičky,
[: lajú mně doma, moje sestřičky. :]

Takú sem si galánečku vybral

Tryndy ryndy na ulici stála,
tryndy ryndy na mňa sa dívala,
tryndy ryndy, nedívaj sa na mňa,
tryndy ryndy, šak nepújdeš za mňa.
 
Takú sem si galánečku vybral,
jako by ju vymaloval, vypsál,
taková mně galánečka svěčí,
ta kerá má pěkné modré oči.

V Lipově je rychtár velkým pánem
 
[: V Lipově je rychtár velkým pánem, :]
[: v noci je rychtárka :] 
pod rychtárem. 

Zahraj ty mně hudečku

Zahraj ty mně hudečku na tu tenkú strunečku,
zahraj mně k mojemu potěšní, 
nech sa mé srdéčko rozveselí.

Galánečko, zlatý pás, zavrť sa mně eště raz,
zavrť sa mně moje potěšení, 
nech sa mně srdéčko rozveselí.

H L U C K É

 Aj, ta Hucká hospoda 

[: Aj, ta Hucká hospoda :]
[: z drobného kamení :]
[: A kdo peníze nemá, :]
[: ať do ní nechodí :]

 [: A já peníze nemám, :]
[: já do ní prec pújdu :]
[: Sú tam pěkné děvčata, :]
[: namlúvat si budu :]

Dozrávajú hrušky ovesňačky

[: Dozrávajú hrušky ovesňačky :]
[: lehni si má milá, holuběnko sivá hore značky :]
 
[: a já sem si lehla jaks mně kázal :]
[: ale ty sis gatí :]
nerozvázal

Tak ťa budem tejto noci laskat

Tak ťa budem tejto noci laskat,
až nám bude postelenka praskat
na druhý deň dá pánbú nebeský,
zostanú nám z postelenky desky.
 
Pán Búh ti to moja milá zaplať,
žes mně dala tejto noci dvakrát.
A já tobě múh šohajku děkuju,
žes mně zdvihal tejto noci košulu.

Pod Babíma horama

[: Pod Babíma horama :]
[: široká rovina :]
[: Nastane Ti, šohajku, :]
[: žalostná novina :]
 
[: Aj žalostná, přežalostná, :]
[: žalostná Ti bude :]
[: Až tá tvoja najmilejší, :]
[: na vdávání pújde :]
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B O R Š I C K É

Rež, rež, rež, drobná rež

Rež, rež, rež, drobná rež, darmo sa ty malušičká za 
mnú dreš . 
Rež, rež, rež drobňučká, eště si ty, moja milá, 
malučká

Hopsa s nú pod strešnu, nech sa jí ty harafice 
rozčesnú. 
Hopsa s nú stará je, zuby sa jí škobrtajů, ráda je.

[: Po potoce chodila, na kačeny volala :] 
[: kač, kač, kač, kačena, nasypem ti zeleného 
jačmeňa :]

[:Já jačmeňa nejídám, ošidit sa ti nedám :] 
[: falešné oči máš, za jinýma, za jinýma pozeráš :]

[: Za jinýma každý deň, za mnů jednů za týdeň :] 
[: a eště v sobotu, keď má dívča, keď má dívča 
robotu :]
[: Háj, háj, háj, háj, zelený háj, na mňa sa moja 
milá nespoléhaj budeš-li sa spoléhati, ej, veru 
budeš banovati :]

Ej, chrást, ej, chrást, zelený chrást, ej, daj ně Bože 
něco ukrast. 
Lebo koňa, lebo voly, ej, lebo dívča po mej vóli.
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S K O Č N É

Ani žádný neví

Ani žádný neví, ani vědět nesmí,
za kým mé srdénko ve dně v noci teskní.
 
Ani žádný nevím ani neuhádne,
za kým mé srdénko ve dně v noci prahne.

Až já pújdu povandruju

Až já pújdu povandruju, kemu se já požaluju,
[: hrajte mně, trubte mně, bubnujte mně, marš a já 
musím preč od vás :]
 
A já pújdu k svému otci, on mně poví di mně z očí,
[: hrajte mně, trubte mně, bubnujte mně, marš a já 
musím preč od vás :]

Co sa ně zdálo

Co sa ně zdálo v pondělí ráno,
chyťa do kapce, peňázú málo, malučko

A dyž je málo, nech si je málo,
aspoň sa milej, po vůli stalo, dnes ráno.

Eště sme byli nad Koryčany

Eště sme byli nad Koryčany,
 aj už sme čuli jak hudci hráli,
hojá hojá sa.
 
Eště sme byli nad starú huťú,
aj už sme čuli jak hudci hudú,
hojá hojá sa.

 

Hudci milí hudci, ej vy pěkně hrajete

Hudci milí hudci, ej vy pěkně hrajete,
ale zajtra bože, zajtra už nebudete.
 
Nech zahrajú eště, ej ty vaše huslenky,
veselme sa chlapci, z tej vašej sloboděnky.

Má zlatá mamulko už je zle

Má zlatá mamulko už je zle,
zítra nás povezú k asendě.
[: Čeká na nás fúra a to časně z rána
a ta nás poveze do Kyjova:]
 
Když sme ke Kyjovu přijeli,
hned sme na brány udeřili.
[: Otvírajte brány, vy kyjovští pání,
vezem vám tři voze s legrútami. :]

Na tej vojně

[: Na tej vojně, na tej vojně, tam je hojně :]
majú koníčka pod šohajíčka, to je dobře to je dobře.
 
[: Neplač milá, neplač milá, neplač o mně :]
mně chytali, mně lapali, ja šel sem já dobrovolně.

Na tem našem natoní 

[: Na tem našem natoní :]
zatočil sa švarný šohaj na vraném koni.

[: Zatočil sa sem aj tam :]
kemu já tě moja milá kemu zanechám.



19/28 zpěvník Chudčických Hodů

Nepohlédaj za mnú

[:Nepohlédaj za mnú, očka ti vypadnů:]
[:Měla si pohlédat, dokaďs byla pannů:]

[:Když sem byla panů, poctivů panenků:]
[:Nosili mě chlapci sladků kořalenku:]

[:Sladků kořalenku aj červené víno:]
[:Neměla ses vdávat, nebylo ti pilno:]

Páslo dívča páslo koně

Páslo dívča páslo koně, při Dunaji, při tej vodě.
[:Ej dojeli k ní dva hajníci z pola, zajeli koně do 
dvora:]

Dávala jim tři tolare, jeden hrubý a dva malé.
[:Ej nechaj dívča, nechaj peněz sobě, zajtra večer 
dojdem k tobě:]

Přes ty proseče voděnka teče

Přes ty proseče voděnka teče,
[: mosíš má milá do vojny přece :]

Do vojny jela šable neměla,
[: čím sas má milá, čím sas bránila :]

Svatoborský dvorku, svěčí ti dvorkem byt

Svatoborský dvorku, svěčí ti dvorkem byt,
[: mojej galánečce svěčí po něm chodit. :]
 
Kdyby byla brána z železa štýrského,
[: nikdo nezabrání do dvora panského. :]

Šafárova dcera ta mně pověděla,
[: tady je cestička do panského dvora :]

Tady je cestička, tady je chodníček,
[: po něm sa procházá švarný šohajíček. :]

Tady je ten chodníček mezi vinohrady

[: Tady je ten chodníček mezi vinohrady :]
[: po kerém sem chodíval, po kerém sem chodíval 
k mej milej napředzvědy :]
 
[: Tady máš ten šáteček, cos mně milá dala :]
[: a já ti ho zaplatím, a já ti ho zaplatím, ej abys 
neplakala :]

Uderila jedna, uderila druhá

Uderila jedna, uderila druhá,
[: a ešte sa švarný šohaj po dědině tůlí :]
 
Druhá sa odbula, nemože trefiti
[:nechce jemu galánečka dveri otevriti:]

Otevři mě milá, holubičko sivá 
[: ja když ty mě neotevřeš, otevře mě jiná :]

Už je ráno už je ve dně

[: Už je ráno už je ve dně staň má milá vyprovoď 
mně :]
[: k městečku Kyjovu až na kraj, eště mně muziko 
pěkně hraj :]
 
[: A já bych šla s tebú ráda ale naša panimáma :]
[: ona mně velice zbraňuje, štyry očka dvě srdéčka 
zraňuje :]
[: Dvě srdéčka štyry oči budú plakat ve dne 
v noci :]
[: pro jednu mírečku sólovú, aby chlapci nechodili 
na vojnu :]

V Kyjově na rohu

[: V kyjově na rohu ja v tem krajním domě :]
[: súdijá synečka, co chodil k děvčině :]  

[: Nesuďte, nesuďte aj vy radní páni :]
[: kdo by nemiloval, není tu z vás žádný :]
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V pondělí doma nebudu

V pondělí doma nebudu, v úterý na jarmark půjdu.
Ve středu z jarmarku, ve čtvrtek z palířně do šenku.

A v pátek to buude hoja, ty budeš frajárka moja.
V sobotu perko dáš, v nedělu půjdeme na sobáš.

Vyletěla křepelenka z prosa

Vyletěla křepelenka z prosa,
[: chytala ju moja milá bosa:]
 
Keď si chcela křpelenku chytat,
[: měla si se na červeno vyspat :]



21/28 zpěvník Chudčických Hodů

V R T Ě N É

Co děláš, co robíš

Co děláš, co robíš [: moja frajárečko:],
já stojím pod oknem [: ťukám na skélečko :]

Otevři mě milá, [: lebo je mě zima :],
já sem si zapoměl [: halénečku doma :].

Zapoměl, zapoměl, [: alebo ju nemáš :],
špatný si synečku [:špatný si hospodář :]

Co dělá Kača

Co dělá Kača, co dělá Kača, 
v trávě zelenej, v trávě zelenej.

Vije pérečko, vije pérečko, 
z růže červenej, z růže červenej.

Až ho uvije, až ho uvije, 
komu že ho dá, komu že ho dá.

Tobě šohajku, Tobě šohajku, 
že Ťa ráda má, že Ťa ráda má. 

Co to dívča hovorí

Co to dívča hovorí, hovorí, na šohajka svědčí,
že on zabil jeleňa, jeleňa, v javorovej seči.

Nezabil on jeleňa, jeleňa, ale zabil laňku,
co chodila vodu pit, vodu pit k břeclavskému 
zámku.

Daleko, široko

Daleko, široko, u tých Nových Zámků,
stavjajů tam věžu, ze samých šohajků.

Mojeho milého na sám vršek dali,
zlatů kopulenku z něho udělali.

Zlatá kopulenka na sám vršku stojí,
Moja frajárenka vydávat sa strójí.

Zlatá kopulenka, ze sám vršku spadla,
moja frajárenka, do klína ju vzala

Ej šandári, šandári

Ej šandári, šandári, vy ste dívča zklamali,
[: zklamali ste dívča, hoja, hoja, hoj, 
za štyri tolary, bože moj :]

A ked' ste ho zklamali, domů ste ho poslali,
[: běž děvčátko domů, hoja, hoja, hoj,
neríkaj nikemu, bože moj. :]

Dívča domů běžalo, na mamičku volalo,
[: Mamko mám tolary, aja, hoja, hoj,
dali mě šandári, bože moj. :]

Ja keď dali, nech dali, šak za darmo nedali,
[: dala sem věneček hoja, hoja, hoj,
zlatý prsténeček, bože moj :]

Evičko, Evo

[: Evičko, Evo :] [: v trávě zelenej :]
[: viješ pérečko :] [: z růže červenej :].
[: Až ho uviješ :] [: kemu, že ho dáš :]
[: tobě šohajku :] [: že k nám chodíváš :].
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Išla bych já do kostela

[: Išla bych já do kostela, 
 něskoro mně zvony zvoňa :] 
[: z volačího dvora, z volačího dvora, šohaj na mňa 
volá:] 

[: Nevolaj mňa múj šohajku, 
lebo sa mňa nedovoláš:] 

[: u breclavských pánú, u breclavských pánú, 
tam se se mnú srovnáš:] 

Keby sa ptali

Keby sa ptali Hodonští páni,
pověz jim milá [: že mňa tu néni :].

Že mňa tu néni, ani nebylo,
že mňa v hájíčku [: drevo zabilo :].

Nebylo drevo, bylo slovéčko,
co mě zranilo [: moje srdéčko :].

Keď sem išel přes ty hory

[:Keď sem išel přes ty hory, přes ty hory zelené:] 
[:Potkal sem tam švarné dívča mělo očka zkalené:]

[:Já sem sa jí počal ptáti, co je dívča co je ti:]
[:Aj ona mně povídala, že je smutná jakási:]

Když sem já šel kolem panskej zahrádky

Když sem já šel kolem panskej zahrádky
zavoněl mě rozmarýnek zelený
[:hore háj dolinů, pozdravujte mú milú, frajárečku 
moju:]

A já sem sa zahradníčka opítal,
esi by mě rozmarýnek vykopal.
[:hore háj dolinů, pozdravujte mú milú, frajárečku 
moju:]

Páslo dívča páva

[: Páslo dívča páva, za horama sama :]
[: Dojeli k ní dvá hajníci :],
[: poď Aničko s nama :].

[: Já bych s vama jela, kam bych páva dala :]
[: Zažeň páva do hájíčka :],
[: poď s nama Anička :].

Vyletěla laštověnka

[: Vyletěla laštověnka :],
[: zaletěla do maštale, mezi štyry koně vrané :].

[: Koníčky sa polekali :], [: moju milů pošlapali :].

[: Pošlapali ji hlavičku :] 
[: S Pánem Bohem šohajíčku :]

Zavrť sa ně cérečko

Zavrť sa ně cérečko, jak to plužné kolečko,
[:ej, zavrť sa ně eště raz, jak široký rubáš máš:]

Široký je široký, šila sem ho tri roky,
[:ej, široký je velice, šila sem ho k muzice:]
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V E R B U Ň K Y

Až já na tu vojnu půjdu

Až já na tu vojnu půjdu, komu já sa požaluju.
[: Rodičové  v hrobě sů, obráťá sa, zapláčů :]

Podívám se na lavečku,
kde jsem vídál svů matičku
[: aj starého tatíčka, co mně sedlal koníčka :]

A vtém Brně, v krajním domě

[:V tém Kyjově, v krajním domě
tam sa šíjů šaty pro mě :]
[: Kamizolka, kabátek,
na všední den, na svátek :]

[:Pojď se milá podívati,
jak mě budó voblíkáti :]
[:Do bílého kabáta,
za dragůna vojáka :]

Až, já budu z Košic mašírovat

Až, já budu z Košic mašírovat, nechám si já 
koníčka osedlat
[:dám já jemu zlaté klínce robit, frajárečko moja 
jak ťa mám ošidit. :]

Ošidím ťa budeš za mnú plakat, budeš za mnú 
drobné lístky písať
[:drobné lístky aj drobné litery, vrať sa šohaj skoro, 
šohaj malovaný:]

Brodil Jano koně

Brodil Jano koně v tej hlubokej vodě 
[: ej koníčky obrodil, ak sa sam utopil. :]

Koníčky nad vodů, Janíček pod vodů,
[: ej koníčky rechtajů Janíčka hledajů. :]

Co sa stalo kdysi

Co sa stalo kdysi, v tem strážnickém lesi,
[: zabili tam, myslivečka, vracovští raubčíci :]

Zabil ho tam jeden, Glava ho menujem,
[: ten Jurikl, ten to vznikl, ten to propověděl :]

Dyž pan verbíř

Dyž pan verbíř na vojnu rukuje,
[: každá mamka ruky zalamuje :]
 
Těžká chvíla, já rukovat mosím
[: neplač mamko vojny sa nobójím :]

Eště si já hore, dole zajdem

 [:[:Eště si já hore, dole zajdem, :]
tam si svoju galánečku najdem. :]

[:[:Už sem si já hore, dole zašel, :]
a tam sem si galánečku našel. :]

Hej vy páni zemanové

Hej vy páni zemanové, proste pannu Mariu,
aby ona ochránila tu moravsků krajinu.
[: Zemané sa modlili, šavlenky si brůsili, do boja sa
chystali. :]

Husári, husári

Husári husári, pěkné koně máte
[: zverbujem sa já mezi vás, ej kerého ně dáte :]

Dáme my ti dáme, koníčka vraného
[: jak si sedneš tak pojedeš, ej do pola širého :]
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Husárovi dobre je

Husárovi dobre je, nic nerobí len pije,
[: Štyry groše na deň má, eště z teho milej dá :]

U muziky su já chlap, doma koně žerú žlab,
[: a já povím tatovi, dajte końa rasovi :]

Z kože budú remeně, z kostí budů hrebeně,
[: z hlavy bude hrkadlo, z očí bude zrkadlo :]

Hromy bijú

Hromy bijú a déšť prší, leje sa, zem sa puká 
zbúrené sú nebesa.
[: Otvor, milá, nech nestojím pod oknem, 
lebo tady až do niti premoknem. :]

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

Jede šohaj z Vídňa

Jede šohaj z Vídňa, má koníčka šimla,
na něm retázečky, ej, ze samého stříbra.

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

Oje preskakuje, na obě dvě strany,
to je, bože, to je, ej, potěšení moje.

Kam sa ně ten grajcár děl

Kam sa ně ten grajcár děl, co sem ho na okně měl, 
[:staré baby u nás draly, ony ně ho sebraly. :] 

Zle mamičko, zle je zle, cosi leží vedle mě, 
[:má to nožky, aj pančošky, nechce to jít ode mě.:]

Kapalica, ospalica

Kapalica, ospalica, zhorela jí kasanica,
kebych na ňu nebyl volal, byl by jej aj rubáš zhoral.

Pod okénkem vyskakoval, štyry groše ukazoval,
dajte vy mně dívča vaše, dám vám tyto štyry groše.

Když na vojnu verbovali

Když na vojnu verbovali
sto tolarů slibovali
[:sto tolarů, celý mundůr
a ty synku koňa kšíruj :]

Počal synek koňa sedlat,
počaly mu slza padat
[: a pán kaprál napřed jede,
jeho kůň mu smutno ide :]

Keď sem išel od galánky

Keď sem išel od galánky, štrngaly ně podkověnky
[: štrngaly ně, štrngaly, švarné očka plakaly :]
 
Černé očka proč plačete, šak vy moje nebude,
[: nebudete, nesmíte, darmo na mňa myslíte. :]

Keď sem išel z rána

Keď sem išel z rána,
muzika ně hrála,
[: šecky panny tancovaly, 
enom moja stála. :]

Hojsa, chlapci hojsa,
co kosárky nosá,
[: a né tací drevenci, 
co ža ženit mosá. :]
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Keď sem kosil poza humny trávu

[:Keď sem kosil poza humny trávu :]
[: došly tři švarné děvčata za mnú :]
 
[: Já sem jim pěkně pozdravení dal :]
[: a každé sem inší dárek podal. :]
 
[: Katrerince pěkné pozdravení :]
[: dojdi večer moje potěšení :]

Kolem našej zahrádečky

Kolem našej zahrádečky, kolem našej zahrádky, 
[: plakalo tam švarnej dzivca mělo počerné 
vlásky :]
Co tu pláčeš a narikáš co tu plačes nademnů,
[: narukujem na tri roky nečekaj mna vic domů. :]

Aj keď bys ma najmilejší, aj keď bys ma čekala, 
[: až já dojdem z vojny domu ty budeš pro mňa 
stará. :]

[: Tri roky sem mojej milej nepísal, :]
 ani sem já slova od ni neslýchal, 
[: budem písat mojej milej jeden list :]
že sa budem usilovat dom dojít. 

[: Píšem druhý odpovědz mi nedává, :]
až ma cela trpezlivost premáhá, 
[: pišem tretzi odepovedzi sem dostal, :] 
začnem čítat celý bledý sem zostal. 

[: Nepiš milý však já mám už jíného, :]  
dal mi prsten, že mám být žena jeho.
Nepiš milý však já mám už jíného,
dal mi prsten, že mám být žena jeho.

Krumvířská dědina hodně dlůhá

Krumvířská dědina hodně dlůhá, ide tam cérečka za
ňů druhá. 
[: První mě dávajů,nemám síly,tu druhá mám já 
rád,bože milý. :]

Vy moji rodiče,vy myslíte, že mě svojů milů 
rozlůčíte. 
[: Nechcu aj nebudu vám po vůli, rád se všeckýho 
vzdám bože milý. :]

Můj koníčku ryzovraný

Můj koníčku ryzovraný, proč si smutný neveselý.
[: Či ťa trápí zbroja moja, lebo šavla ocelová :]

Mňa netrápí zbroja tvoja ani šavla ocelová
[:Mňa len trápjá tvé ostružky, co bodajú moje 
bočky:]

Bubny bijú, trubky vřešťá, daj nám, Bože, 
daj nám štěsťá
[:Ocel skáče po oceli, rubajú sa chlapci smělí:]

Na tú svatú Katerinskú nedělu

Na tú svatú Katerinskú nedělu, zverbovali 
šohajíčka na vojnu
[:všecí ludé zaplakali, že Jánoška zverbovali, v 
nedělu:]

Preco ste mna zverbovali v nedelu, preco ste to 
nenechali na stredu,
[: ze mna bude mrcha vojak, ja vam budem 
uskakovat za milu. :]

Podhoranským stárkům otevíraj dveřa

[: Podhoranským stárkům otevíraj dveřa, :] 
[: otevíraj dvéřa, otevři aj vrátka, zavdaj ty nám 
vína, jde pro tebja chasa :] 

[: Podhoranská stárko otevíraj dvéřa:] 
[:  otevíraj dvéřa, otevři aj vrátka, vedeme ti stárka 
ale bez klobůčka. :] 

[: Klobůček mu podaj a vínečka zavdaj :] 
[: všeci sa napijem a verbuňk skočíme, dneskaj 
hody máme muzika ať hraje. :]
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Pod tím naším okénečkem bývá velký mráz

Pod tím naším okénečkem bývá velký mráz,
A v tej našej studanečce neni vody zas.
Vezmem si já sekerečku, Prerubem tu studanečku
A v té naší studanečce bude voda zas.

Pod tím naším okénečkem roste z růže květ.
Pověz ty mě, moje milá, proč ťa mrzí svět?
A mňa ten svět nic nemrzí, mňa len moje srdce 
bolí, plakala bych hned.

Pred muzikú

Pred muzikú verbuňk chasa stójí, moju milú 
namlúvat sa strójí,
[:dočkajte vy verbuňk chaso málo, já vám povím co
sa ně dnes zdálo. :]

Po čem si mňa, moja milá, poznala, že si na mňa 
včéra veřér volala ?
[:Či po čáku, či po pérku zeleném, či po líčku, duša
moja, červéném :]

Počkej milá

Keď se já byl osmnáct roků mládenec, vyzval sem 
já švarné dívča na tanec
[: A ona mě povídala, že je eště velmi mladá, duša 
má. :]
Počkej milá urobím ti taký špás, až ty půjdeš se 
svým milým na sobáš,
[: Vezmu život jemu, tobě, naposledy aj sám sobě, 
duša má. :]

Seděla sem v okénečku

[: Seděla sem v okénečku, šila sem :]
[: pýtali sa oficíre, čí já sem, pýtali sa oficíre, čí já 
sem :]

[: Nemyslíte oficíre, že Vaša :]
[: mám na vojně šohajíčka, hojá sa, mám na vojně 
šohajíčka, hojá sa :]

Spadla mně šavlička

Spadla mně šavlička, z vranýho koníčka.
[: Pojď mně ju milá podat, já musím mašírovat :]

Pojď milá, pojď honem, spadla mně na kameň,
[: ať se mně nerozlomí, pálášek ocelový. :]

Tá kyjovská brána

Tá kyjovská brána,
pěkně malovaná,
[: vedú k asentýrce,
ej švarněho šohaja :]
 
Pátý stojí venku,
patří k regimentu,
[: počkajte, postojte, 
ej před mojú galánkú. :]

Teče voda z pozahora

Teče voda z pozahora, z pozahora, do jazera,
[: všechny mosty pobrala, ten poslední nechala. :]
 
Sú rodiče, synka měli, na vojnu ho dat moseli,
[: jeho mamka plakala, že ho ťažko chovala. :]
 
Proč mamičko, proč plačete, šak na vojnu 
nepújdete,
[: pújde na ňu koníček, na koníčku syneček :]

U dunaja šaty prala

U dunaja šaty prala, plakala
[: svoju mysel za šohajkem skládala :]

Jak dyckys mě z noci na noc sliboval
[: a včils mě tu přežalostno zanechal :]
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V lesi ftáček poletuje nejeden

[: V lesi ftáček poletuje nejeden :]
[: nebudem já bez frajírky jeden den :]

[: Otvor milá nech nestojím pod oknem :]
[: lebo tady až do niti premoknem :]

V poli stojí Anička

V poli stojí Anička, čeká z vojny Janíčka, 
[: Janíček z vojny jede, vraného koňa vede. :]

Ty muj vraný koníčku, máš bolavů nožičku, 
[: zavaž mu ju Aničko, moje zlate srdéčko. :]

Voják su já voják

Voják su já voják,
aj sa voják volám,
[: pojedu bojovat, 
k tým tureckým horám :]
 
V tých tureckých horách,
vojna převeliká,
[: nejeden zavolá,
ach mamičko moja :]

Za Moravú třešně

Za Moravú třešně sú a já si na jednu vylezu. 
[: Natrhám si třešničky, až pujdu ráno od Aničky. :]

Už je ráno, už je den, ženy vymetajú z pod oken. 
[: Vymetajú, ptajú sa, či je to šohajek, hojasa. :]

Za mořem je bílá růža

Za mořem je bílá růža, já ju trhat nebudu, miloval 
sem švarné dívča, viac milovat nebudu.

Moselas mě moja milá do vinečka cosi dát, 
[: moselas mě tejto noci celeho očarovat. :]
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B R N Ě N S K O

Verbuňky

A v tem Brně v prostřed rynku zeleňá se,
roste tam rozmarýnek netrhá se.

[: Já ho mosí utrhnút, aj kdybych měl zahynút,
a na tebe moja milá zapomenút. :]

Šenkovala Mariánka v Praze víno,
došel za ňú pán polesný nalej ně ho.
[: Mariánka nalévá, pan polesný ovímá, její milý z 
okénečka smutně se dívá. :]

A na Brně verbujú, já jsem se dal na vojnu.
Má milá neplač pro mě, dal jsem se dobrovolně.

Pěkný bílý kabát mám, palaš sobě připínám.
A boty s ostrožkama, jsem voják mezi váma.

A v tém Brně, v krajním domě, 
tam sa šijů šaty pro mě.
Kamizolka, kabátek, na všední den na svátek

Pojď se milá podívati, jak mě budó voblíkati.
Do bílého kabáta, za dragůna, vojáka

Co robíte u Brna vojáci, zajali Vám generála v 
tanci.
Ej nezajali my ho máme, ej my ho tak hned 
nevydáme.

Nezajali není žádna pravda, však vy máte generála 
doma.
Ej nezajali my ho máme, ej my ho tak hned 
nevydáme.

Ostatní

[: Ja, co se to šóstá za tó stodoló, :]
[: šohaj u milenky, koňe u studénky vodu hledajó:]

[: Ja, co se to šóstá za tó stodoló,:]
[: šohajovy koně, šohajovy koně vodu hledajó. :]

[: Hledajó, hledájo chcelo se jim pit,:]
[: musela šenkyřka, musela šenkyřka 
pro vínečko jít :]

Mám já koňa ryzovraného, od císařa darovaného.
[: Já si na ňé vylezo a do Brna pojedo,
a v tém Brně vojákem bodom.:]
Kdýž jsem objel okolo Brna, zavoněla ně 
rozmarýna.
[: Rozmarýna zelené co mě dala mámilá, abych si 
ju za klobóček dal. :]

Nedaleko města Brna, co je to tam za dědina?
[: Je tam studýnka kamenná
a v ní voděnka studená :]

Když jsem vodu z ní pijával, dobře jsem se já 
mívával.
[: Miloval jem já panenku, 
nechodíval jsem do šenku :]

Jak ta studňa vysychala, má mílá ně zanechala.
[: Včil musím chodit do šenku, 
piju tam režnó pálenku.:]


