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Vážení přátelé,
na těchto skromných stránkách naleznete zpěvník s řadou folklórních písniček. Téměř všechny písně 
pocházejí z oblasti Moravského Slovácka, Kopanic, Horňácka, Dolňácka a vybraných oblastí Slovenska. 
Ke všem uvedeným písním zde naleznete akordový doprovod a jednohlasou melodii písně ve formě mid-
souboru. Může se Vám stát, že se zde uvedená melodie nebude shodovat s melodií, kterou znáte. V 
takovém případě mi prosím nenadávejte a nezatracujte mé hudební schopnosti, ale raději mi můžete 
napsat tu "vaši" verzi dané písně. (Nebo mi můžete...) Vždyť pomineme-li víno a slivovicu, tak právě v 
rozmanitosti textů a melodií je skryta jedna z největších sil moravského folklóru. 
Písničky jsem čerpal zejména ze sbírek J. Poláčka, Fr. Sušila, Fr. Bartoše, J. Černíka a hlavně z 
repertoárů folklórních souborů JAKUB, Zálesí a Krajina, se kterými jsem měl v životě co dočinění. 

Přeju Vám, ať na týchto stránkách najdete šecko, co jste hledali a hlavně dobré plůca při békání.

S pozdravem Lečo
http://www.sweb.cz/lecco/
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1. Ach, běda mně, přesmutnému
(Zálesí)

G                    D7 G   G                  C  G
Ach, běda mně, přesmutnému, dyž já mosím na tu vojnu,
   C                 D   G                D G   D  C  G  D   G 
|: opustit rodiče staré, co sa o mňa starávali, ťažko vychovali :|

Tambor bije na vše strany, má milá rukama lomí.
|: Neplač, milá, neplač za mnú, šak já si tě jednú veznu, až sa vrátím z vojny :|

2. Ach, Hanička malučká
(Z Kopanic)

D            A7   D 
Ach, Hanička malučká, 
A            E7    A
šak si pekná bielučká,
D            G
já som tebja zamiloval, 
A          A7   D 
eščes bola malučká.

Ach, Hanička, jak se máš,
povedz ty mi hdze spáváš,
a já k tebe v noci pridzem,
ani sa mňa něnazdáš.

Ty, šohajko volačí,
máš falešné obočí,
tys mňa zvjédol, aj podvjédol,
něch ci Pámbo zaplací.

Ty, šohajko, z rúže kvet,
radšej ťa mám, leš ten svet,
radšej ťa mám, keď prídzeš k nám,
jako inšiech dvacac pet.

3. A já dobre vím
(Z Moravského Slovácka)

   Gmi        D    D           Gmi
|: A já dobre vím, že zle pochodím, :|
   F            B    F          Gmi D Gmi  D     Gmi 
|: že od svéj miléj, že od svéj miléj neskoro chodím :|

|: Chodím od miléj, denica hore, :|
|: a náš hospodár, a náš hospodár stójí na dvore. :|

|: Zaplať hospodár, slúžit nebudu, :|
|: našel sem dívča, našel sem dívča, ženit sa budu. :|

4. A já mám koníčka vraného
(Z Horňácka)

G        G       G  D7 G 
A já mám koníčka vraného,
D        D       D A7 D7
na štyry noženky kutého,
   G         G    D  D       C     G
|: on mňa pěkně nosí po studenej rosi,
G       G        G  D7 G
a já si sednu si na něho. :|

Enom mňa ty můj koníčku, pěkně nes,
pres ty hory, pres ty doly, pres ten les.
|: Dám ti podkověnky na štyry noženky
ešče dnes, ešče dnes, ešče dnes. :|
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5. A já su synek z Polanky
(Z Valašska)

G             C   D7 G   
A já su synek z Polanky,
G             Ami
a já su synek z Polanky,
D7             G
a já sy hledám galánky,
G          C   G D7 G 
a já sy hledám galánky,

|: A já su cérka z Lidečka, :|
|: a já si hledám synečka. :|

|: Vem si ňa Juro za ženu, :|
|: budeš mět dobrú gazděnu. :|

|: Ty budeš orat a já seť, :|
|: budem se spolem dobre mět. :|

ver II.

|: Za stodolenkú, za našú, :|
|: tam by svěčalo salašu. :|

|: Aj, na tem našem salaši, :|
|: pasú tam ovce valaši. :|

|: Ten gdo tam bude bačovat, :|
|: nesmí děvčátka milovat. :|

|: A já by sem tam bačoval, :|
|: pěkné děvčátka miloval. :|

6. A ja taka dzivočka
(Z Východního Slovenska)

Emi       H7    Emi Ami  H7    Emi  
A ja taka dzivočka, cingilingi bom,
Emi        H7    Emi Ami  H7    Emi 
rada vijem pieročka, cingilingi bom.
   G           D    G    Ami             A7   H7
|: Rada vijem, rada dam, cingilingi bom, bom, bom,
Emi         H7   Emi  Ami  H7    Emi
aj za kalap zakladam, cingilingi bom. :|

A ja taka jak i mac, cingilingi bom,
čarne oči mušim mac, cingilingi bom,
|: čarne oči mac mala, cingilingi bom, bom, bom,
ja še na ňu podala, cingilingi bom. :|

A ti cigan dobre hraj cingilingi bom,
na na dievčata ňekukaj, cingilingi bom,
|: na dievčata na šumne, cingilingi bom, bom, bom,
naj něchodza po humně, cingilingi bom. :|

7. Aj, ty Juro, cigáne
(Z Moravského Slovácka)

A           A       E         E
Aj, ty Juro cigáne, udělej ně grumlu,
D          D          A           E  A
já si budu grumlovat, až na vojnu půjdu,
A   F#    Hmi   E7 A
ej, až na vojnu půjdu.
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Koníčkovi podkovy budů naše zvony,
ty nám budů zvoniti, až pojedem z vojny,
ej, až pojedem z vojny.

ver II.

Nechodívaj šohaj k nám, nerada ťa vidím,
rozrhané gatě máš, já sa za ťa stydím,
ej, já sa za ťa stydím.

Dondi k nám až v nedělu, až budeš mět šaty,
já ťě ráda uvidím, panimáma taky,
ej, panimáma taky.

8. Aj, vdaj sa, vdaj sa
(Valašsko)

F                         G7  C7  F 
Aj, vdaj sa, vdaj sa, ja, nečekaj sa, 
F         G7    C 
dyž sa ti treba je,
F                       G7 C7 F
ja, za rok za dva, bude ťa haňba,
C           F C7 F 
žádný k vám nepujde.

Ženičky moje, poraďte vy mně,
zlého já muža mám,
pálené pije, potem ňa bije,
co mu udělat mám.

Navař mu, navař, navař mu navař,
dreva bukového
jako ho okusí, hneď skapat musí,
najdeš si druhého. 

9. A pred našim zahrádečka
(Z Moravských Kopanic)

G      '     G     '    G     '    D7
A pred našim zahrádečka trním plecená
G      '     G     '    G     '     D7
na něj roste rozmarýnek biely vršek má,
G    '    D    '    G    Emi   A7    D7
háj, háj, rozmarýn, a já o něm dobre vím, 
G       '     G    '    D7    '    G
hdo mňa něsce milovaci, já mu vypovím.

Miloval mňa švarný šohaj, hezkú dzievčinu,
zaněchal mňa milý bože, skrdze příčinu,
háj, háj, keď něsceš, hladaj si ju, hdze ju vieš,
prídze inší, stokrát milší, banovac budzeš.

10. A vy, páni muzikanti
(Z Valašska)

D                    A              A7  D
A vy páni muzikanti, přišla sem vás jedovať,
D                       A          A7    D
zahrajte ně tuto píseň, kerů vám budu zpívať.
D           Emi     A7         D
Štelujte si muziku, podla mého jazyku,
D                     A           A7   D
vy ste šeci grobiáni, já vám ináč neřeknu.
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Najprv budu jedovaťi teho s tema huslama,
ten by býl dobře udělal, dyby býl ostál doma,
z húslama sa pochlubil, leda peněz nalúdil,
ten by býl dobře udělal, dyby tu byl nechodil.

A tá šelma s tú píšťalkú, ten sa enem usmívá,
temu je tak vždycky dobře, dyž si sem tam zhovívá,
on by šel rád do nebe, ale on tam nepude,
protože tam s píštalkama nepúšťajú do nebe.

Cimbalista na svůj cimbál, ten dycky z husta pere,
dyž si chlapci dobře plaťá, on sa enem usměje,
praví svým kamarádúm "Dávám vám taků radu"
dyž vám chlapci dobře plaťá, hrajte jen bez ohledu.

Muzikanti to sú chlapci, dostanú sa do nebe,
mezi svaté chocholaté, co dělajú he, he, he,
najprv pude huslista a za ním cimbalista,
naposledy na púl kozi ponese sa basista.
Beskyde, beskyde
(Z Valašska)

G        G    D   D        D7  G
Beskyde, beskyde, kdo po tobě ide,
   C             G      G D7 G
|: černooký bača ovečky zatáčá :|

Aj, bačo, bačo náš, černú košulku máš,
|: kdo ti ju opere, když maměnky nemáš :|

Já nemám maměnku, ale mám galánku,
|: ona mně vypere černú košulenku :|

Ona ju vypere, aj pěkně vyválí,
|: až pújdu k muzice, každy mňa pochválí :|

11. Bolela ňa hlava
(Z Horňácka)

C         G7 C    C    G     G7 C
Bolela ňa hlava v pondělí od rána,
G       G D7 G    C      G    
v úterý celů noc, ej nemohli ně pomoct,
G       G D7 G    C      D   G7   C
v úterý celů noc, ej nemohli ně pomoct.

Pomohli, pomohli, kdyby enom sceli,
dyby mně cérečku, ej povoli dovédli,
dyby mně cérečku, ej po voli dovédli.

12. Bože mój, otče mój
(Z Kopanic)

   Ami       E         Ami     G  C G       
|: Bože mój, Otče mój, z vysokého neba :|
C              G     Ami      E      Ami  
keď si mi zuby dal, daj že mi aj chleba.

|: Bože mój, Otče mój, šak mi je hrubo zle :|
kdo ma nevychoval, ten mi rozkazuje.

13. Boženku, otčenku
(Z Horňácka)

G       G        G        G7    C
Boženku otčenku, daj ně taků ženku,
C        Ami    D        G  D7 G
co by ňa vodila ze šenku do šenku.
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ver II.

Měla sem galána tlustého jak dyňa,
než sa k nám dočabral, zežhrala ho sviňa.

Súsede, súsede, zavíraj si sviňu,
zežhrala galána tlustého jak dyňu.

ver III.

Galáne nechutný strčím ťa do putny,
budu ťa v ní nosit, až mňa budeš prosit.

Měla sem galánů, jak na trnce květu,
a včíl mám jedného nehodí sa k světu.

ver IV. (Z velké části zcenzurována)

Učitel, učitel šlape si na pytel,
strč si ho do gatí ať sa ti neztratí.

Faráru, faráru, gatě sa ti párů,
zaší si ich niťů, nechoď s holů řiťů.

Po rece Moravě plavali hovna tri,
ludé si mysleli, že sů to ondatri.

Záchode, záchode, ty budko drevená,
padajů do tebe hovna jak polena.

Otevri má milá, velice ně stojí,
vraný kůň na dvore on sa dešťa bojí.

Hřbitove, hřbitove ty lůko zelená,
proč majů mrtvoly studené kolena.

Studené kolena, řitě červy žerů,
že sa ty mrtvole na to nevyserů.

14. Brněnská kasárňa
(Z Horňácka)

Ami              E7     Ami
Brněnská kasárňa široký dvúr,
C                   G7       C
po něm sa prechádzá milovník múj,
C             G            Ami
ej, prechádzá sa, žalostně plače,
Ami              E7      Ami 
až sa tá kasárňa celá trase.

Počkajte děvčata, za měsíce,
bude nás rukovat na tisíce,
vy budete plakat, my budeme skákat,
v brněnskej kasárni pri muzice.

Tenkrát má mamička navěčí žel,
dyž její synáček na vojnu šel,
na koňa sedá, šablenkú seká,
tenkrát méj mamičce srdce puká.

Neplačte mamičko za svým synem,
snád já na tej vojně nezahynem,
pripne šabličku k levému bočku,
sedňa na koníčka husár budem.
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ver II. (Štěglivá)

Ráno stávajíce k svému dílu, 
každá cérka hledí na svú díru,
ej a pacholek na ten svůj kolek,
div sa mu neroztrhl rozporek.

15. Byl sem u ní
(Valašská točená)

   G            C         D  
|: Byl sem u ní včera v síni :|
   D                       C G  D G
|: začala mně vypovídat :| Bože milý.

16. Čerešničky
(Z Moravských Kopanic)

G                         C  G
Čerešničky, čerešničky, čerešně,
G            E        Ami G D
vy ste sa ně rosypaly na cestě.
   A              A7           D
|: Kdo vás najde, ten vás pozbírá,
D7          G     D7         G
já som mala včera večer frajíra. :|

Bol to frajír malovaný jak růža,
toho bych si vyvolila za muža.
|: Ani bych mu robit nedala,
enom 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. :|

A keď bych ho, a keď bych ho dostala,
pak bych sa mu, pak bych sa mu vysmála,
|: robit bude a já tancovat,
prece si já umím chlapca vychovat. :|

17. Černá vlnka
(Z Valašska)

  G     G     G          C  G
: Černá vlnka na bílém beránku, :|
   C       C         C    D7 G
|: aj kady sa túláš, aj kady sa túláš, 
G   a D7    G
černooký Janku:|

|: Já sa túlám na dalekú cestu, :|
|: idu sobě hledat, idu sobě hledat,
bohatú nevěstu. :|

|: Ludia pravjá, že mně ju nedajú, :|
|: aj dajú, aj dajú, aj dajú, aj dajú 
a eště přidajú,:|
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18. Červené jablíčka
(Zlínská Gúlaná)

Gmi                    B
Červené jablíčka nejsú trvazlivé
B          Gmi
nejsú trvazlivé
Gmi                          B
ty naše galánky nejsú spravedlivé,
B            Gmi
nejsú spravedlivé.

A dyž mi k nim přídem, do očí sa smějú,
do očí sa smějú
a dyž mi odejdem, hned jiné milujú,
hned druhé milujú.
Červené vínečko jak višňa
(Z Moravského Slovácka)

G       G       G   D7 G   D       D       D A7  D
Červené vínečko jak višňa, ty moja galánko šidíš ňa.
   G   C G   G    G7  C     G        G  D7 G
|: Daj pozor na sebe, abych neošidil já tebe. :|

ver II.

Újezdská hospodo hýbaj sa a ve svých základoch otras sa.
|: Šenkérko, pivo daj a ty nám muziko dobre hraj :|

Ono to pivečko dobré je, ono je vařené v tom Brodě.
|: Píme ho, dobré je, šak nám ho šenkérka naleje:|

19. Čie sa to ovečky
(Z Kopanic)

Dmi        C7 F  Gmi      A7 Dmi  
Čie sa to ovečky hore rolú pasú, 
Ami        G7 C  Dmi       C7 F
čie sa to ovečky hore rolú pasú,
Dmi          A   Dmi        A  Dmi  
to sú Janíčkove, to sú Janíčkove,
A       Dmi A Dmi A7           Dmi  
čo ho vešat majú, čo ho vešat majú.

|: A keď ho už védli cez to širé pole, :|
|: milá naňho volá, :|
|: vrať sa srdco moje. :|

|: Akože sa vrátím, keď som okovaný, :|
|: čakajú ma kati :|
|: pod šibenicami. :|

20. Čí že sú to koně
(Z Moravského Slovácka)

Dmi         Dmi   Dmi         A    Dmi 
Čí že sú to koně, čí že sú to koně ve dvore,
Dmi          Dmi    Dmi          A     Dmi
co že s nima žádný, co že s nima žádný neore ?
   F         B           B     E    A
|: Čí že by, čí že by to byli, moje sú, 
Dmi                 Dmi       A     Dmi
oni ma k mej milej, holubence sivej donesú. :|

Hop koníčy moje, hop koníčky moje do skoku ! 
Budem ležat milej, holuběnce sivéj, pri boku.
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|: Nebudem sa, nebudem sa modlit otčenáš !
Hop, teraz ma milá, holuběnka sivá, pobozkáš :|

Tancoval by som, tancovala by som, sama som !
Kup mi, milý, čižmy, kup mi, milý čižmy, bosá som !
|: Aj keď mi ty tie čižmičky nekúpíš, nebudem ťa bozkat, 
nebudem s tebú spat, uvidíš :|

21. Čja že je to biela scena
(Z Kopanic)

Gmi    D     Gmi          D         Gmi
Čja že je to biela scena, celá krvú dostriekaná,
D     Gmi     C7 F  Gmi Dmi     A7 Dmi    
čo sa chlapci bili, pre dva rozmarýny.

A vy chlapci, něbíce sa, prídztě zajtra večer zasa,
rozmarýnku vám dám, eště v zahrádce mám.

Jak sa chlapci dozvedzeli, na rozmarýn prileceli,
vytrhali ho moc, keď bola tmavá noc.

Ale dzievča němeškalo, k rychtárovi hněc bežalo,
že jéj vytrhali rozmarýn zelený.

Ale rychtár ten nemeškal, cedulenku hněc napísal,
poslal po ulici, hzde sú švarní chlapci.

22. Co dělá Kača
(Z Dolňácka)

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

|: Vije pérečko :|
|: z růže červenej :|

|: Až ho uvije :|
|: komu že ho dá :|

|: Tobě šohajku :|
|: že ťa ráda má :|

23. Čo sa dzeje
(Z Kopanic)

Gmi           Cmi  Gm D7 Gmi  
Čo sa dzeje svece, Bože mój,
Gmi          Cmi Gmi D7 Gmi  
němože premluvic jazyk mój,
B F   B    B  C  B   Gmi           Cmi Gmi D7 Gmi   
jazyk mój, srdco mé, němože premluvic, čo je mně.

24. Co sa nastarali múj strarý tatíček
(Z Horňácka)

C     G7 C                C G C 
Co sa nastarali můj starý tatíček,
G       G7 C        Ami       G Ami
dyž sem já byl eště malý pacholíček.

Co sa nastarali má stará mamička
a včil ňa rozseká turecká šablička.

Co sem sa nachodil, děvčata, za váma
a včil ňa roznesú koně podkovama.
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25. Co sa to šupoce
(Z Moravského Slovácka)

   G          D    D          G    
|: Co sa to šupoce za tú stodolú :|
   C              G                       D              G
|: Šohajove koně, šohajove koně, šohajove koně vodu hledajú. :|

|: Nemohli ju najít, chtělo sa jim pit. :|
|: Musela šenkérka, musela šenkérka, musela šenkérka pro vínečko jít. :|

26. Co sem sa pod oknem nastál
(Zlínská Gúlaná)

Gmi                 Dmi7
Co sem sa pod oknem nastál,
B
studenej voděnky naptál,
Gmi         D7       Gmi  
nechtěla má milá vstáti,
Gmi      D7        Gmi 
studenej voděnky dáti.

Ani k nám synečku nechoď,
ani k nám muzigu nevoď,
nebudu synečku tvoja,
nedá mě maměnka moja.

27. Co sem sa pod oknem nastál
(Z Horňácka)

        A         D7 G 
Co sem sa pod oknem nastál, 
G        A       D7 G
studenej voděnky naptál,
G       D       A  D
nescela má milá státi,
A        A       D7 G 
studenej voděnky dáti.

ver. II.

Nesce ňa panenka žádná,
že je má kapsička prázdná,
půjdu já od vdovy k vdově,
naplním kapsičky sobě.

Do jednej nasypu maku,
do druhej nasypu hrachu,
do tretí našlapu zelí,
aby ňa panenky scely.

ver. III.

Nescem já malučkéj ženy,
ta ju má pri samej zemi,
a keď je veliké blato,
ona si nafňágá na to.

Nescem já velikej ženy,
potreboval bych lešení,
kebych bol v největší chuti,
vtedy sa lešení zhrůtí.
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28. Cos porobil Pavelenko
(Z Horňácka)

G   
Cos porobil Pavelenko, Pavle, 
D7     G          Ami    D7  G
Pavelenko, Pavle, Pavelenko, Pavle,
G
že ťa vezú svázaného v kozle, 
D7     G           Ami    D7   G      
svázaného v kozle, svázaného v kozle ?

Ukradél sem na |: Myjavě koňa :| 2x
a včíl ňa tý |: prepadenci hoňá :| 2x

Ukradél sem na |: Myjavě prsten :| 2x
včíl ňa honí |: Myjavský Purkmister :| 2x

Ukradél sem na |: Myjavě ženu :| 2x
a včíl ňa tý |: prepadenci ženú :| 2x

29. Daj ňa, mamičko
(Z Horňácka)

G            A   G   A  D     G
Daj ňa, mamičko, daj ňa do školy,
           A  G   A   D   G    
nech sa naučím drobnej litery.

Drobnej litery, písat psaníčko,
daj ňa do školy, moja mamičko.

30. Daj ně Bože synka
(Z Horňácka)

C      G    G7                     C        
Daj ně Bože synka, co na husle brinká,
G  C    G7 C  G             C 
co bych sa napila červeného vínka.

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

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

Malovaný synak, bylo mu Martinek,
tan ně scel pripravit o zelený vínek.

Malovaný synek, bylo mu Martinek,
daj ně ho, svatý Ján, svatý Antonínek.

31. Dojdi ty šohajku zrána k nám
(Horňácko)

                  E       A 
Dojdi ty, šohajku, zrána k nám,
E               D E
uvidíš, co já dělávám,
A       E       A         E    
já ráno stávam, kravičkám dávám,
E              D        A E A 
koníčky krmím, napájám, napájám.

(...krávy napájám, 
koníčky z maštale vyváďám, vyváďám)
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Došel šohajek na zvědy, 
ona si leží v posteli,
noha kamkerá, rit celá holá,
ona si leží v posteli v posteli.

(...sečka v opálce, voda v puténce, 
koníčky rechcú v maštalce v maštelce)

Var II.

Ja dyž je pěkný mlynárek, 
natéká voda na járek,
vezne si mlečku, mele s ňú sečku
a zavdá vínka pohárek, pohárek.

32. Dory, Dory
(Z Kopanic)

C               G  C
Dory, Dory, obe Dory, 
C       G Ami Emi F C F
ej Dory, Dory, obe Dory,
F                  D7 G
za jednú mňa hlava bolí.

Kače, Kače, obe Kače,
ej, Kače, Kače, obe Kače,
jednu berem, druhá plače.

Jednu berem za ženičku,
ej, jednu berem za ženičku, 
druhú berem za družičku.

33. Dozrávajú hrušky
(Štěglivá z Horňácka)

A                E      A    
Dozrávajú hrušky ovesňačky,
A                E      A  
dozrávajú hrušky ovesňačky,
A         
lehni si má milá, 
E               A    E   A  
holuběnko sivá, hore značky.

|: A já sem si lehla jaks ně kázal :|
|: ale ty sis gatí :| nerozvázal. 

|: Jak sceš se mnú spávat, Kriste Pane :|
|: dyž máš ty gatiska :| zavázané.

|: Tulaj postavený jak cep stójí :|
|: a trúba ho z gatí :| pustit bójí.

34. Dyby byla Morava
(Z Valašska)

               E       A 
Dyby byla Morava jako je Vídeň,
A                    E       A
dala bych ti huběnek na celý týden.
D                         E               A E A
Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka synečka,
D                         E               A E A
ale že je Morava malučká, ošidila cérečka synečka.
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Dyby byla Morava jako sů Čechy,
dala bych ti huběnek na štyry měchy.
|: Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka synečka. :|

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

Dyby byla Morava jako sů Uhry,
dala bych ti huběnek, na štyry truhly.
|: Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka synečka. :|

35. Dybys k nám byl přišel
(z Horňácka)

 
C                  F                   C  
Dybys k nám byl přišel, dyž měsíček vyšel,
C                     G             C        
ej, dala bych ti dala do šátečku višeň

Do šátečku višeň, do kapse karlátel, 
ej, do pravé ručenky vyšívaný šátek.

36. Dyž sem byla
(Z valašska)

   G
|: Dyž sem byla u maměnky v domě, :|
G  C7  F  F 
chodívalo šest mládenců ke mně,
G  C7  F  F             D7      G   
chodívalo šest mládenců ke mně, hej.

|: Každého sem pěkně přivítala, :|
|: každému se obdaruněk dala, :| hej.

|: Tom prvnímu pěkné nové šaty, :|
|: tem druhému prsténeček zlatý, :| hej.

|: Tom třetímu červenů pentličku, :|
|: tom štvrtému péro za čepičku, :| hej.

|: Tom pátému pěkné poležení, :|
|: tom šestému víneček zelený, :| hej.

|: Koho sem já měla najrači, :|
|: dala sem co, bylo mňe najdraší, :| hej.

37. Dyž sem já šel kolem hája
(Z Horňácka)

Ami                        G
Dyž sem já šel kolem hája, milá na mňa zavolala,
C         Ami       C       G  C G   Ami    
ej, Bože, Bože můj, kam sas ně poděl galán můj?

Gulovatéj tváre byla, ona sa ně zalúbila,
ej, až já pújdu pres ten háj, ej já si na ňu zavolám.

Hlavu měla jako kropáč, pysky měla jako potáč,
ej, zuby jako lopata a nos jak fajka čapatá.

Neuměla šišek varit, ani polévky zasmažit,
ej, než měla chleba napéc, otrčila z pece klapec.
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ver II. (Štěglivá)

Prádla baba, prádla niti, nufúkal jí čert do riti,
pravdu, babičko, pravdu máš, nafúkané v riti máš.

38. Ej, Brode Brodečku
(Z Uherského Brodu)

                   C              G 
Ej, Brode, Brodečku na pěkném kopečku,
G                  F             G
co sem sa nachodil za svojú cérečkú.

Nachodil, nachodil, nocí sem nablúdil,
aj našlapal blato, nemrzelo ňa to.

39. Ej, hora, hora
(Z Podluží)

G
Ej hora, hora, zelená hora,
D       G
a s tej horenky, kdosi ňa volá
D       G                 D G
a s tej horenky, kdosi ňa volá.

Volá ňa, volá, galánka moja,
|: Priď k nám šohajku, sama su soma. :|

A já nepudu, néni mně možná
|: Mosím napásti do rána koňa :|

40. Ej, chrást
(Boršická)

                                      D
Ej, chrást, chrást, chrást, zelený chrást,
D                        G 
Ej, daj ně Bože něco ukrást
G                 C                           G
lebo koňa, lebo voly, ej, lebo dívča po mej voli.

Ej, háj, háj, háj, zelený háj,
na mňa sa děvčico nespoléhaj,
budeš-li sa spoléhati, ej, veru budeš banovati.

41. Ej, kameň, kameň
(Horňácko)

C                    G   C                 G  
Ej, kameň, kameň, kameň, ej, ešče jeden kameň,
G               D                     C
ej a na tom kameni, ej, ešče jeden kameň.

var II.
Ej, rodiče, rodiče, ej, co ste za rodiče,
dyž si ně vzít nedáte, ej, chudobné děvčice.

Ej, nebraňte, nebraňte a zebrat sa nám dajte,
lebo sa rádi máme a zebrat sa mosíme.

var III.
Ej, v háji, v háji, v háji na chotári,
ej, ludé povídajú, ej, že sme spolem spali.
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Ej, dybyťa, má milá, ej z kameňa kresali,
ej, enom nepovídaj, ej, že sme spolem spali.

Ej, nespali, nespali, ej, enom sme ležali,
ej, enom sme si cosi, ej, spolem povídali.

Ej, v háji na chotári, ej, tráva poválaná,
ej, povídajú ludé, ej, že su nevyspaná.

Ej, šak sme spolem spali od noci do svítání,
ej, hodinku lebo dvě, snáď z teho nic nebude.

42. Ej lásko, lásko
(Z Moravského Slovácka)

   Ami              Dmi      E  Ami
|: Ej lásko, lásko, ty nejsi stálá, :|
   E    Ami     Dmi     E Ami
|: jako voděnka mezi brehama. :|

|: Voda uplyne, láska pomine, :|
|: jako lísteček na rozmarýně. :|

ver II.

|: Vystavím klášter mezi horama, :|
|: tam budem bývat bez milovaňá. :|

|: Bez milovaňá tam budem bývat, :|
|: nedám sa věcéj panenkám klamat. :|

43. Ej na tem našem díle
(Z Horňácka)

         G7      C   C         C
Ej, na tem našem díle, ej na tem našem díle,
G       G        G         D7 G
štyry koně bílé, štyry koně bílé.

|: Ej kdo že jich poháňá, :|
|: potěšení moje. :|

ver II.

|: Ej, už sú sekerášé :|
|: za malým Dunajkem. :|

|: Ej, plače, dívča plače :|
|: za švarným šohajkem. :|

|: Ej, neplač, dívča, neplač :|
|: šak ti bude jaksi. :|

|: Ej, až si já ponesem :|
|: cedulenku v kapci. :|

|: Ej, cedulenku psanú :|
|: od strážnických pánů. :|

44. Ej, nepi, koňu, vodu
(Ze Slovácka)

   G                         A7   D
|: Ej, nepi, koňu vodu, voda je nečistá, :|
G               D    G               D
ej, napadalo do něj, ej, napadalo do něj,
G                         A7   D 
ej, napadalo do něj i z javora listia.
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|: Ej, míval som já milú u studánky stála, :|
ej, ale už ju nemám, ej, ale už ju nemám,
ej, ale už ju nemám, voda ně ju vzala.

ver. II

|: Ej, koňaré, koňaré, kde ste koňe pásli ? :|
Ej, ztratila som věnec, ej, ztratila som věnec,
ej, ztratila som věnec, či ste ho nenašli.

ver III.

|: Ej, zanes mňa, koníčku, k frajárence mojej :|
Ej, lebo na mňa volá, ej frajárenka moja,
ej, napiješ sa vody ze studánky čistej.

45. Ej, od Buchlova
(Ze Slovácka)

C                    G7
Ej, od Buchlova větr věje,
G7                    C
už tej Kačence pentle bere.
   F                       C
|: Dneskaj nevěsta, zajtra žena,
G7                   C
dnes večer budeš začepená. :|

Ty si, Kačenko, bílá růža,
tobě nebylo třeba muža.
|: Tys mohla chodit po svobodě,
jak tá rybička v bystrej vodě. :|

Ty si, Martine, strom zelený,
tobě nebylo třeba ženy.
|: Tys mohél chodit po galánkách,
jak ten holúbek po hambálkách. :|

46. Ej, orešinko, orešná
(Z Horňácka)

G      G      G D7 G  G     G7    C  
Ej, orešinko, orešná, ej orešinko orešná,
A          D7   G        G          G    G D7 G
proč si má milá falešná, proč si má milá falešná.

|: A já falešná mosím byt :|
|: Tebja šohajku ošidit :|

ver. II.

|: Červené, modré oreší, :|
|: kdo moje srdce potěší :|

|: Potěšit mi ho nemá kdo :|
|: Zarmůtil by ho ledakdo :|

ver III.

|: Na poli mandel doma dva :|
|: na peci děcek hromada :|

|: Mama ich bije lopatů :|
|: dite do šenku za tatů :|

|: A my do šenku nepudem :|
|: rači ti, mamo, nabijem:|
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ver IV.

|: Nebudem dobrý, nebudem :|
|: Ať mňa oderů na buben :|

|: Až na mňa budů bubnovat :|
|: Eště jim budem trucovat :|

ver V.

|: Škaredý Jura, pěkný Jan :|
|: daj mňa mamičko, daj mňa zaň :|

|: Ak vy mňa za ňho nedáte :|
|: Už mňa mamičko nevdáte :|

47. Ej, oves, oves
(Ze Strání)

G         D7    G
Ej, oves, oves, zelený oves,
C               D             G D   G
nežeň sa Janko, rači sa oběs, jeden ráz

Ej, oves, oves, oves pohanka,
ošidila mňa moja galánka jeden ráz

48. Ej, oves, oves
(Bílovská)

G               D7
Ej, oves, oves, oves, pohanka,
D7         G             C    D    G   
ošidila ňa moja galánka, moja galánka.

Ošidila ňa a já ju vidzel,
budem banovat štyry měsíce, štyry měsíce.

49. Ej, šandári, šandári
(Z Kopanic)

C                G
Ej, šandri, šandári,
G                  C
vy ste dívča zklamali,
C               G   C    G     C  
zklamali ste dívča, eja, hoja, hoj,
C            G   Ami
za štyry tolary, Bože moj.

A keď ste ho zklamali,
domů ste ho poslali,
bež, děvečko, domů, eja, hoja, hoj,
neríkaj nikomu, Bože moj.

Dívča domů běžalo,
materi povedalo,
mamko, mám tolary, eja, hoja, hoj,
dali ně šandári, Bože moj.

Ja keď dali nech dali,
šak za darmo nedali,
dala som věneček, eja, hoja, hoj,
zlatý prsténeček, Bože moj.
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50. Ej, tá Hucká Hospoda
(Z Dolňácka - Hluk)

G
j, tá Hucká hospoda, ej tá Hucká hospoda
D       G  C   G   D              G
z drobného kamení, z drobného kamení.

|: A kdo peníze nemá, :|
|: ať do ní nechodí. :|

|: A já peníze nemám, :|
|: já do ní přec pudu. :|

|: Sú tam pěkné děvčata, :|
|: namlúvat si budu. :|

|: Jednu sem si namluvil :|
|: pěkná sa mně zdála :|

|: Chtěl sem jí dát hubičku :|
|: ona sa nesmála :|

51. Ej, umřela ně žena
(Z Valašska)

   C                          G7 C
 Ej, umřela ně žena, už som vdovec, :|
   C                                        G7      C 
|: 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. :|

52. Ej, veru nebudem
(Z Kopanic)

G        Emi     Ami    D      G
Ej, veru nebudem na téj stráni bývat,
G       Emi     Ami   D     G
ej veru nebudem mladé vínko píjat,
   C           G      C           G
|: mladé vínko píjat, s děvčatama líhat.
G       Emi     Ami    D      G
Ej veru nebudem na tej stráni bývat. :|

Straňanské děvčice, pěkné líčka máte,
enem nám povězte, čím sa umýváte.
|: "My sa umýváme, enem jednů v roce,
studenů voděnků, dole na potoce." :|

53. Ej, v tom velickém mlýně
(z Horňácka)

Ami                       C  
Ej, v tom velickém mlýně, ej v tom velickém mlýně
C                   Ami             Emi Ami 
dycky je to stejné, ej, dycky je to stejné.

|: Ej, švarné dívča majů :|
|: (ej) robit mu nedajú :|

|: Ej, enom husy pase :|
|: (ej) pěkně nastrojá se :|
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|: Ej, pase jich na úce :|
|: (ej) napájá v potoce :|

|: Ej, háj, háj, háj, husičky :|
|: (ej) nekalte vodičky :|

|: Ej, pojede tu šohaj :|
|: (ej) obrodit koníčky :|

|: Ej, koníčky napájat :|
|: (ej) dívča pomilovat :|

|: Ej, dávno sme mi tady :|
|: (ej) vodu kalívaly :|

|: Ej, když švarní šohajci :|
|: (ej) koně napájali :|

Var II. - Balada Vandrovali hudci

54. Ej, vy páni, vy
(Ze Strážnice)

   G            G7  C                G   D       Ami  D7
|: Ej, vy páni, vy, vy nevíte co nového, já vám to povím. :|
   G            D       G            D  C     G       D7 G  
|: Ve Strážnici verbujú na dva bubny bubnujú, na vojnu berú. :|

|: Galánečko má, si-li ke mně neuprímná já sa také dám. :|
|: Dám sa mezi vojáky, dostanu nové šaty a koňa taky. :|

|: Až já budu stát v širém poli na patroli, priď sa podívat. :|
|: Príď sa na mňa podívat, jedním prstem zakývat, alebo dvoma. :|

55. Ej, za kostelem bílý dům
(Z Horňácka)

G 
Ej, za kostelem bílý dům, bílý dům
D7                G
ej, je tam dívča, Bože můj, 
D7                G 
ej, je tam dívča, Bože můj.

Ej dyby ně ho sceli dat, sceli dat,
ej, věděl bych ho milovat,
ej, věděl bych ho milova 

56. Ej, zalužicky polo
(Ze Slovenska)

   D                  E         A
|: Ej, zalužicky poľo z ružami okolo, :|
   A           D             A7         D
|: ej, něhodno ku mně prísc, ej něhodno ku mně prísc, 
D                        E        A 
ej něhodno ku mně prísc, pocešeňe mojo. :|

|: Ej, pocešeňe mojo by ružu zlamalo. :|
|: |: Ej, pocešeňe mojo :| 
ej pocešeňe mojo by me ľubovalo :|

57. Ešče byly štyry týdně do hodů
(Z Moravského Slovácka)

G         G             D7 G 
Ešče byly štyry týdně do hodů,
D          D        G  D7 G
už ně milá zakázala pit vodu.
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   G     C       D         G D7 G
|: Abych prý pil červeného vínečka,
G   C        G    Ami A D7 G
ona chce mět veselého synečka. :|

58. Ešče si já pohár vína zaplatím
(Z Kopanic)

Ami  E      Ami  Dmi   E          Ami 
šče si já, ešče si já pohár vína zaplatím.
Emi   H7     Emi   Ami   H7            Emi
Potom sa já, potom sa já k mojej milej navrátím.
   Ami       Dmi  Ami Dmi E      Ami  E 
|: Od večera do rána, muzika nám vyhrává,
Ami  E      Ami           Dmi    E     E7    Ami
a já pijem, pijem, pijem, pijem, len z plného pohára. :|

Ešče si já, ešče si já pohár vína zaplatím.
Potom sa já, potom sa já k mojej milej navrátím.
|: Potom pújdem na pána, co s nama zle nakládá,
a my pijme, pijme, pijme, pijme, len z plného pohára. :|

59. Eště som sa neoženil
(Z Moravského Slovácka)

Emi         Emi       H7         Emi
Eště som sa neoženil, už ma žena bije,
Emi         Emi         H7        Emi D
a já som si narychtoval tri dubové kyje.
   G                    D7 G
|: S jedním budzem ženu bici
Ami            D             H7
a s tým druhým dzeci, dzeci, moje dzeci,
Emi                               H7   Emi  
a s tým tretím kyjačiskom pojdzem na zálety. :|

Kam ty zajdeš, zajdem aj já, pojdzeme do mlýna,
opýtáme sa mlynára čo to za novina.
|: Kolečka sa otáčajú,
žitečko sa mele, mele, mele, mele,
moja milá sa vydává, pojdzem na veselie. :|

60. Ešče svaďba nebyla
(Z Horňácka)

                       D
Ešče svaďba nebyla, nebyla,
D7 G D              D7   G       
-ale by sa zhodila, zhodila.

A tá sváďba mosí byt, mosí byt,
a já na ňu mosím jít, mosím jít.

61. Ešče já sa podívám
(Zlínská Gúlaná)

   G         
|: Ešče já se podívám
Ami              A7   D
k tem Mlacovským zahradám, :|
G        D
lesti je tam ešče
G    D       G
černojoké děvče
C     D     G D  G
lesti já ju zuhlídám.

|: Ani ho tam nevidím,
ani ho tam neslyším, :|
s kým pak já se ešče,
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černojoké děvče,
s kým pak já se potěším.

|: Já se budu těšívat
se svú starú maměnkú, :|
ty se budeš těšit,
ty se budeš těšit
z ocelovú šablenkú.

|: Já se budu těšívat
ze svým starým tatíčkem, :|
ty se budeš těšit,
ty se budeš těšit
ze svým vraným koníčkem.

62. Hajaju, hajaju
(Z Moravských Kopanic)

C               B              C 
Hajaju, hajaju, pójdzem na Myjavu,
C                  B         Gmi  C
vezněm si Myjavča, čiernooké dzievča.

Ber mňa šohaj, ber mňa, budzem žena verná,
budzem ci verňajšjá, něž bola prvňajšja

Počkajce, čujece, budzece banovac,
že sce mi něsceli dzievčátka darovac.

Daruj že mi, daruj, má milá čarovná,
aby moja chůdza něbola darobná

63. Háj, háj, zelené oreší
(Z Horňácka)

   G         A    G    A       D G
|: Háj, háj, háj, háj, zelené oreší. :|
   G                          A     D G
|: Kdo moje srdelenko, kdo mi len potěší :|

|: Háj, háj, háj, háj, zelená ohánka. :|
|: Či si bola, či nebola, preca si galánka :|

64. Hnalo děvča krávy
(Z Uherského Brodu)

A     H7    E
Hnalo děvča krávy, 
E7 A   D    A E
z Uher do Moravy,
   E       A
|: děvča zablúdilo,
H            E   E7 A  E   E7 A
krávy potratilo, krávy potratilo. :|

Pod jabor si sedlo,
snídáníčko jedlo,
na jabor pohlédlo,
|: orla uvidělo :|

Ach orlíčku, orle,
kde sú krávy moje.
Já som ich neviděl,
|: enom som ich slyšel :|
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Pěkně vyzváňaly,
travěnky hledaly,
travěnky zelenej,
|: voděnky studenej :|

Běž děvečko dolem,
najdeš krávy spolem,
šlo děvčátko dolem,
|: našlo krávy spolem :|

65. Hnevala sa moja mati
(Z Kopanic)

Emi        G    C G
Hnevala sa moja mati, 
Emi          G     C G 
že já chodím za děvčaty,
   C           G
|: nehnevaj sa moja stará mati, 
D7          G
veď za tebú chodievaly taky,
Ami Hmi  Emi  
volakedy dávno. :|

66. Hore dědinú
(Zálesí)

   
G    D G D  D
Hore Dědinú voda běží,
G           C 
hore dědinú voda běží,
D
u mojej milej kdosi leží,
G         D   C D     G   
u mojej milej kdosi leží.

|: Ej, leží, leží lebo zaspal :|
|: ej bodaj bych ho při něj zastal :|

|: Ej, šak já bych ho vyzpovídal :|
|: až by sa na něm kyj ohýbal :|

|: Ej, kyjem, kyjem ne palicú :|
|: aby nechodil za děvčicú :|

67. Hrajte ně, husličky
(Ze Slovácka)

          A  D7 G  G              D 
Hrajte ně, husličky z javora jedličky,
   D        Emi E7 A         A7   D
|: vy ste ně hrávaly u mojej mamičky :|

Hrajte ně, husličky, z javora ťatého,
|: vy ste ně hrávaly u tatíčka mého. :|

Hrajte ně husličky, z javora, jedličky,
|: vy ste ně hrávaly, dyž sem byl maličký. :|

68. Hromy bijú
(Z Moravského Slovácka)

G     E    Ami     D    G
Hromy bijú a déšť prší leje sa.
G      E    Ami   D    G
Zem sa puká zbúrené sú nebesa.
   G            D       G     D      
|: Otvor, milá, nech nestojím pod oknem,
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Ami  C    D     C D  G 
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. :|

Neodbývaj tak nakrátko milého
odejde ti nebudeš mět žádného
|: Preletuje v lesi ftáček nejeden,
já nebdem bez frajárky jeden deň. :|

69. Husárovi dobre je
(Z Moravského Slovácka)

   G    D     D   C     C    G     G 
Husárovi dobre je, nic nerobí len pije,
   G     E     Ami    D   D    D      G     G
|: Štyry groše na deň má, eště z teho milej dá :|

ver II.

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

Z kože budú remeně, z kostí budú hrebeně,
|: z hlavy bude klepadlo, z riti bude zrkadlo :|

70. Chodí Martin po zahradě
(Z Horňácka)

D            D          D  A7  D G    D
Chodí Martin po zahradě plača, umrela mu
A         A7 D   G      E7    A
Katerinka, Kača, Katerinka, Kača.

Ja neplač ty, Martine, Martinku,
my ti dáme našu Majdalénku, našu Majdalénku.

Ja co je mně po téj Majdalénce,
pobija ju, uteče k maměnce, uteče k maměnce.

Lepší bola moja nebožička,
Štěbetala jako lastovička, jako lastovička.

71. Chodíme, chodíme
(Z Moravského Slovácka)

                 A         D 
Chodíme, chodíme, hore po dědině,
D        D       G
nejednej maměnce céru obudíme,
G        G       D    D    G 
nejednej maměnce céru obudíme.

Obudí, obudí, kohútek jarabý,
|: Kohútek jarabý, až poletí z hrady. :|

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

Stávaj milá, spíš-li, namlúvat ťa přišli,
|: Horňané, Dolňané, chlapci Vlčnovjané. :|

Chlapci Vlčnovjané majú koně vrané,
|: košulenky tanké, ňadra vyšívané. :|
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Košulenka tenká, šila ju maměnka,
|: šila ju hedvábem pod zeleným hájem. :|

Dyž ju vyšívala vesele sa smála,
|: dyž ně ju dávala, žalostně plakala. :|

72. Ideme tu
(Z Horňácka)

   G                        A    D  G
|: Ideme tu, ideme tu, tady túto cestú :|
   D          G           A    D  G
|: hip, hoja, jája, za mladú nevěstú :|

|: Povidajú, povidajú, že nám ju nedajú :|
|: hip, hoja, jája, že nám ju nedajú :|

|: Ale dajú, ale dajú a eště pridajú, :|
|: hip, hoja, jája, už ju zaplétajú :|

73. Išiel Macek do Malacek
(Slovenská)

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

D7
Ej,___ Macejko, Macejko-ko-ko-ko-ko,
D7              G            
zahraj mi na cenko-ko-ko-ko-ko, 
Gmi             A  
na tú cenkú strunu-nu-nu-nu-nu,
Gmi           D
ej, dzunu, dzunu, dzunu-nu-nu-nu.

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

74. Išla Marína
(Z Moravského Slovácka)

C  F      F  C F 
Išla Marína do Hodonína, 
F  C  F       F   C  F
za ňú šohajek s bečičkú vína.
F     C     F       F    C    F
Huja, huja, hujajá, teče voda kalná,
F     C     F       F    C    F
huja, huja, hujajá, teče voda z hor.

Počkaj Marína, napí sa vína,
budeš červená jako malina.
Huja, huja, hujajá, teče voda kalná,
huja, huja, hujajá, teče voda z hor.

75. Ja, kdo by ně za starého kázal
(Z Horňácka)

G                        D  
a, kdo by ně za starého kázal, 
                     G 
ako by ně ruky, nohy svázal,
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G             [Ami]      D  
ja, kdo by ně za mladého poradil,
D                     G
jako by ňa na koníčka posadil.

Var II. (s obměnou v 9 a 12 taktu)

Takú sem si galánečku vyptal (vybral),
jako by ju vymaloval, vypsal,
taková ně galánečka svečí,
ta, která má pěkné modré oči

76. Ja keď sa Janoško
(Ze Slovácka)

Dmi            Gmi Dmi   A7 Dmi
Ja keď sa Janoško  na vojnu bral,
B                  C7       F
přišel pod okénko, smutně volal:
    B                  F            F A7
|: "Podaj že mně milá, podaj trochu vody,
Dmi           Gmi Dmi   A7 Dmi
lebo ve mně moje  srdco zhorí." :|

"A já bych ti dala trochu vody,
ale sa já bojím tvojich koní."
|: "Neboj sa má milá, neboj koňa mého,
šak leží šablenka podla něho." :| 

77. Janíčenko, Janko
(Z Kopanic)

G          D7 G   G               C G
Janíčenko, Janko, něbudz mňa včas ráno,
G                            D7 G
já něrada stávám, do polodňa spávám.

78. Janíčku, co robíš
(Z Horňácka)

   G   G7   C  G C    G       C   D    G
: Janíčku, co robíš, že ty k nám nechodíš? :|
   G
|: moja mamka povidala, :|
G     G7 C G C    G     C  D   G  
že ty ňa nelúbíš, že ty ňa nelúbíš.

|: Kebych ťa nelúbil, tak bych k vám nechodil, :|
|: moje štyry koně vrané, :|
|: hladem bych nemoril. :|

79. Janko masár
(Z Horňácka)

F            F
anko masár, Janko masár, 
F                    C7
kde že si to žitko zasál,
F     F7     B          B
zasál sem ho mezi vody, mezi vody, 
G        G7     C 
aby měly husy hody.

Janko masár, Janko masár,
kde že si to žitko zasál,
zasál sem ho podla cesty, podla cesty,
aby měly husy štěstí.
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80. Já su tvoja poddaná
(z Horňácka)

C     G     C  G C  
Já su tvoja poddaná,
C    G    C  G C
od večera do rána,
C            F
dělaj se mnú co chceš,
F              C  
obracaj ňa jak sceš,
C      G    C G C 
trebár hore nohama.

81. Jede sedláček z Rakúsi
(z Horňácka)

G                 D G 
Jede sedláček z Rakúsi,
G     A  G     A  G D  G
zpívá si písničku jakú si.
G    A  G    G     A  G Emi   
Že jeho žena na bradě měla 
Emi        G             D Emi
jeden fús, dva fúsy, tri fúsy.

82. Kam ty koníčky
(Z Horňácka)

Ami         Dmi     Ami          Dmi G7 C 
Kam ty koníčky, kam ty, zajeli na profanty,
Ami E7 Ami      E7 Ami    Dmi Ami E7 Ami 
zajeli k Debrecínu vyvážat z magacínu.

Kam ty koníčky, kam ty, zajeli na profanty,
zajeli k Maléj Vrbce vyvážat staré krpce.

ver. II
Štyry hodiny byly, keď sa mládenci bili,
pod naším okénečkem dubovým polénečkem.

Jedna hodina do dňa, má milá, vyprovoď mňa,
pod vaše okénečko, má milá galánečko.

ver III.
Ej, čí si, dívča, čí si, ej, namlúvat ťa přišli,
ej, pod okénkem stójá, ej namlúvat sa bójá.

83. Katerinka husy pásla
(Z Horňácka)

F         C7      F   F        B        F
Katerinka husy pásla, vyšívaný šátek našla,
F         B           F               C7     F 
jak ho našla, ohlédla sa, kde Janošek koně pásá.

Pase on jich na dolině, na téj drobnéj jatelině,
jak jich pase, tak si zpívá, budeš-li ty moja milá.

Přiď šohajku, přiď večer k nám, co sem našla to já ti dám,
šátek bílý, vyšívaný, přiď šohajku malovaný.

Katerinka krásná panna, tancovala s jágerama,
tancovala aj s financi, naposledy ze študenci

Její milý pod oknem stál, na svů milú sa podíval,
namíril on na študenta, trefil milú do srdénka.

Ona na to nic nedbala, vzala šátek ovázala,
bolí, bolí, má matičko, poranil ňe mé srdéčko.
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To sa cérko, takéj stává, kerá není v lásce stálá,
taká nestálá cérečka, je jak ftáček bez hnízdečka.

84. Katerinko, staň hore
(Horňácko)

          D      G             
Katerinko, staň hore, Katerinko, staň hore,
G       D G D            D         G          D     G
ej, máš galánú na dvore, na dvore, máš galánú na dvore.

|: Co ňa po tých na dvore :|
|: ej, dyž je Janek v komore :|

|: Tých na dvoře olejem :|
|: ej, tebja, Janko, obejmem :|

|: Tých na dvoře vodičkú :|
|: ej, tebja, Janko, hubičkú:|

85. Kážů sa mi oženic
(Z Moravských Kopanic)

G    '     G   '
Kážů sa mi oženic, 
C     '     C  G  C
a já něscem privolic,
D   '    D     '
ej na čo je mi žena,
G   '   Ami  D7 G
malučko bývá doma

Žena lúbí tolary,
a já lúbím poháry,
ej na čo je mi žena,
malučko bývá doma.

Žena lúbí čižmičky,
a já lúbím skleničky,
ej na čo je mi žena,
malučko bývá doma.

86. Kdo má počernú galánku
(Z Moravského Slovácka)

Dmi                 A
Kdo má počernú galánku, 
Dmi      A            Dmi
ligotala sa vězdička, anděl moj.
   F           C       B
|: Kdo má počernú galánku, 
F    Dmi Gmi Dmi     A   
ten má pokojnú myšlenku,
Dmi      A            Dmi
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. :|
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Priložíme líčko k líčku,
ligotala sa vězdička, anděl moj.
|: Priložíme líčko k líčku,
pozdravíme večerničku,
ligotala sa vězdička, anděl moj. :|

87. Kdo si tu pěsničku zazpívá
(Ze Slovácka)

   G         D        G
|: Kdo si tu pěsničku zazpívá,
C      D         G
veselá partija z Mistřína :|
   G                   Ami
|: Oni si ju prevelice zpěvajú, 
D                       G 
keď sa večer za děvčaty trajdajú,
G         D        G
trajdajú, trajdajú velice,
C       D         G
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:|

88. Kdo to na mňa žaluje
(Zálesí)

G             D
Kdo to na mňa žaluje,
G             D  
kdo to na mňa nosí,
G  C   G C   G 
že sem zabil jelena
G    D   G    D G
v ořechovskej seči.

Nezabil sem jeleňa,
zabil sem já laňku,
co chodila vodu pit,
k veleckému zámku.

89. Když nás odváďali
(Zálesí)

G
Když nás odváďali v tem Uherském Brodě, 
G                  D  
hvězdičky nám svítily,
   G             C
|: tenkrát o nás naši rodičové, 
C             G  
tenkrát o nás naši rodičové,
G        C G
hořce plakali :| 
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Neplačte, rodiče, nermuťte své srdce,
že jsem já voják,
|: dá-li Pán Bůh šťastné navrácení,
dá-li Pán Bůh šťastné navrácení,
přijdu na urláb :|

90. Když sem šél z Mlacovy
(Zlínská Gúlaná)

Ami               E     C        C
Když sem šél z Mlacovy, ja, byly metelice,
Ami          E     Ami     Dmi  E Ami
mlacovské děvčátka plakaly převelice

Galánečky moje, ja, nezáviďte sobě,
néni mi věc možná, abych si vás vzal obě.

Veznu-li si jednu, tá druhá bude plakat,
až jí budú slzy, ja, po zástěrce kapat.

91. Když sem šel z Hradišťa
(Z Moravského Slovácka)

G              Emi  Ami D        G 
Když sem šél z Hradišťa z požehnání,
G          Emi  Ami D      G  
potkal sem děvčicu z nenadání.
   D    G       G   Emi D
|: Potkala mně, poznala mně,
G       Emi  Ami D      G
červené jablúčko dávala mně. :|

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

Neber si, synečku, co kdo dává,
z takových jablúček bolí hlava.
|: Hlava bolí, srdce svírá,
všecko cos miloval konec mívá. :|

92. Keby nám to pálené
(z Horňácka)

G                            D 
Keby nám to pálené (vínečko) umrelo,
G                    D            C
mnoho by nás po sobě sirotkú nechalo,
Cmi
já jeden, ty druhý, ten tretí, ten štvrtý,
G                     C  D   
byli by ti šenkéré chudobní.

Ale my to pálené (vínečko) píjat budeme,
ale my tým šenkérom pomáhat budeme,
já grajcar, ten druhý, ten tolar, ten zlatý,
aby byli šenkéré bohatí. 

93. Keď sem išel, išel
(Z Horňácka)

             G C   C             G C
Keď sem išel, išel, keď sem išel, išel
C             F            C G  C  
z Očkova dočkova, z Očkova dočkova.

Odpadla ně mému koníčku vranému
podkova, podkova, podkověnka nová
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Išli za mnú išli, išli za mnú išli,
vojáci korláci, vojáci, korláci.

Ja už sa ně z mého koníčka vraného
podkověnka vrací, podkověnka vrací.

94. Keď sem išél zrána
(Z Moravského Slovácka)

C            Dmi    G         C 
Keď sem išél zrána, muzika ně hrála.
   C 
|: Šecky panny tancovaly, 
F
šecky panny tancovaly,
G         C G C ( v rep. jen C) 
enom moja stála. :|

Hojsa, chlapci, hojsa, co kosírky nosá,
|: a né tací drevěnci, 
a né tací drevěnci,
co za sukně visá. :|

Není taký gazda, co má štyry voly,
|: ale ten je eště lepší,
ale ten je eště lepší,
co má štyry ženy. :|

Jednu na sobotu, druhú na robotu,
|: a tú treťú na neděle,
a tú treťú na neděle,
štvrtú do postele. :|

Frajérečky štyry, prečo ste sa bily.
|: To pro tebja, šohajku, 
to pro tebja šohajku,
že sme ťa lúbily. :|

Frajérečky štyry, pro mňa sa nebijte,
|: šak vy mojú ženú, 
šak vy mojú ženú, 
žádná nebudete. :|

95. Keď sem slúžil na tej fári
(Z Horňácka)

E          
Keď sem slúžil na tej fári, 
G            Ami
klekával sem pri oltári
Emi          G  C Emi 
a tam sem sa modlíval
Emi        G  F# Emi
a Boha sem prosíval.

Svatý Jane já ťa prosím,
já to dívča dostat mosím,
nech ně brání celý svět,
já to dívča mosím mět.

Počkaj, děvča, co ti povím,
přišel sem k vám pro rozmarýn,
pro rozmarýn, pérečko,
potěšit své srdéčko.
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96. Keď som išol
(Z Moravských Kopanic)

G            G7
Keď som išol od svéj miléj
C            C F C
bol mesjáček vysoko,
C         C   D   D C  G7 C
ej, podzievaj sa, moja milá,
C          C G7 C
ako som já daleko.

Ešče som bol štyry míle,
už mňa milá vítala,
ej, vítaj, vítaj, šohaj švarný,
prenocuj tu do rána

Já tu nocovac něbudzem,
já som tu aj s koníčkom,
ej, hněc si ona ucierala
svoje slzy ručníkom.

97. Keď sem kosil
(Z Horňácka)

Ami     Ami   Dmi  E     Ami
eď sem kosil poza humny trávu,
   C                G         G  E
|: ej keď sem kosil pozahumny trávu,
Ami   Ami     H          E
došli tri švarné děvčata za mnú,
Ami   Ami     Dmi   E    Ami 
došli tri švarné děvčata za mnú. :|

Já sem jim pěkné pozdravení dal,
|: ej já sem jim pěkné pozdravení dal
a každé sem inší dárek podal
a každé sem inší dárek podal. :|

Katerince pěkné pozdravení,
|: ej Katerince pěkné pozdravení,
dondi večer, moje potěšení,
dondi večer, moje potěšení. :|

98. Kerá je ta vězdička má
(Z Moravského Slovácka)

G          Ami  D7  G
Kerá je tá vězdička má, 
G          D7
kerá je tá vězdička má,
G       Emi A       D
estli bílá, lebo tmavá,
G           Ami  D7 G
estli bílá, lebo tmavá.

|: Si-li tmavá rozsvětli sa, :|
|: moja milá rozmysli sa. :|

|: Už sem sa já rozmyslela, :|
|: na tebja sem zapoměla. :|
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99. Ket sme išli z vršku dole
(Slovenská - Myjava - starobabská)

Dmi
Ket sme išli z vršku dole,
Dmi
to už bolo diefča moje,
   F                Ami
|: oči malo pekné sivé,
Dmi       Ami     Dmi 
usmievalo sa mi mile. :|

Ket sme išli z Malejova,
zahúkala na nás sova,
|: kone sa nám poplašeli,
k mej milej sme netrafeli. :|

Ta Anička minarova,
ta má očka jako sova
|: a nožički ako medved,
nemusi to nigdo vedet. :|

100. Kupec sem já
(Z Horňácka)

C         G   G7           C 
Kupec sem já, panímámo, kupec,
   G7      G                C
|: vodíval sem voli do Hustopeč :|

Vodíval sem, voly aj telata,
|: miloval sem roby aj děvčata. :|

101. Lepší je vínečko
(Z Dolňácka)

A                E        A
Lepší je vínečko než-li voda, 
A                D
lepší je vínečko než-li voda,
E                 A
lepší je frajárka než-li vdova,
A                 E         A
lepší je frajárka než-li vdova.

|: Frajárka miluje nic neríká, :|
|: a vdova vzpomíná nebožtíka :|

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

102. Lístečku z javora
(Z Valašska)

   G        D7    G   G            D7    G
|: Lístečku z javora, spadnůls mně do dvora, :|
   G                               D7  G
|: nebudu sa, milá, ženit, až bude pohoda. :|

|: Lístečku z osiky, spadnúls mně do vyky, :|
|: nebudu sa, milá, ženit, až budu veliký :|

|: Lístečku z jasena, spadnúls mně do sena, :|
|: Nebudu sa, milá, žénit, až bude potřeba. :|
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103. Lučina, lučina zelená
(Valašská točená)

     G 
|: Lučina, lučina zelená,
D
poď se mnou má milá do sena :|
   G          D   G          D
|: Co bych nešla, šak su švarná,
G                           D  G  
nebude ťa můj synečku za to haňba :|

104. Mala som já rukávce
(Z Moravského Slovácka)

Ami         E
Mala som já rukávce, 
Ami           E
dala som jich cigánce. 
C   G7    C    H 
Cigánečko malučká,
Ami  E      Ami D G7
přičaruj mně synečka,
C   G7    C    H
cigánečko malučká,
Ami  E       Ami
přičaruj mně synečka,

Já ti budem čarovat,
ty mně musíš cosi dat,
|: štyry groše, lebo pět, 
bude synek ako kvet:|

105. Mám, mám krepelenku
(Z Kopanic)

   C        G           D7        G  
Mám, mám krepelenku, ona pekne zpievá, :|
   F                       D7         G
|: chojce žac, chojce žac, už sa rozednievá. :|

|: Mám, mám krepelenku, zlámala si nožku, :|
|: podaj mi dzievočka, bystréj vody trošku. :|

|: Mám, mám koňa šimla, ten ma dobre nosí, :|
|: po horách, po dolách, po zeleném lesi. :|

|: Mám, mám koňa šimla, on mi něsce stávac, :|
|: a ja viem, čo mu je, němám čo mu dávac. :|

106. Maršovský stárek
(Z Uherského Brodu)

Ami               G          C 
Maršovský stárek, porúbal hájek,
C               G           Ami
porúbal posekal švarný šohájek.

Maršovský stárku, nerúbaj hájku,
nerúbaj nesekaj, švarný šohajku. 

107. Měla sem já muža
(Horňácko)

A                 E           A
ěla sem já muža, ten sa ježa bál
A                E        A   
a on po tri noci doma neležal,
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A 
jak sem ho dom dostala, do měcha ho večgala 
                       (jest a pit mu nedala)
A               A     E     A     
tu ně milý lež, dojde na ťa jež.                       

108. Měla sem v noci synečka
(Horňácko)

Ami  G   Ami G Ami Emi Ami    
Měla sem v noci synečka,
Ami G Ami G Ami Emi Ami    
měl oči jako trnečka,
Ami         G   C             G  
učula sem cosi, že mu laje kdosi,
C    G  C G Ami Emi Ami
laje mu jeho mamička.

Lajú mu oni oba dva, 
aby šel kerá neco má,
štěpnice a role, rúbanice pole,
to bude galánečka má.

Co vy sa na to pýtáte, 
dyž vy nic sami nemáte,
máte starú krávu, kabát bez rukávu, 
štyré ho oblékáte.

109. Mlynári, Šafári
(Z Horňácka)

   G   Emi  Ami D7
|: Mlynári, Šafári :|
   G           D7 G         G A  G  D7 G
|: 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 :|

110. Moc je to, moc
(Z Horňácka)

G     D    G    G        G
Moc je to, moc, na jednu noc, 
G          Ami      D            G
štyry koně pucovat, švarné dívča milovat,
G     D    G
moc je to, moc.

Už je to, už, pobil ňa muž,
pobil ňa prevelice, že sem išla k muzice,
nepůjdem už.

111. Moja milá veselosc
(Z Moravských Kopanic)

Ami 
Moja milá veselosc, 
G        G D7 G D7 G 
ej, moja milá veselosc,
C        Ami Dmi Ami E7 Ami
ej, kedy mi  ťa  bude dosc.

Ani tuto něbudzem,
ej, ani tuto něbudzem,
ej, ani domů něpojdzem.
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112. Mokrohájské pole
(Z Podluží)

  Gmi  Dmi   B Cmi Gmi      Dmi
: Mokrohájské pole je pěkně zorané, :|
B      Cmi      B   Cmi  Dmi   Gmi       
po něm sa prechádzá potěšení moje.

|: Potěšení moje, černé oči máte, :|
a já sa vás bojím, že mňa oklamáte.

|: Neboj sa děvečko mojho oklamánia, :|
nedal by ně Pán Bůh svojho požehnánia.

|: Svojho požehnania na malom statečku, :|
že som já oklamal chudobnú děvečku.

113. Moravo, Moravo
(Z Moravského Slovácka)

E   Ami E7 Ami  G       C    G7 C
Moravo, Moravo, proč si tak bolavá ?
G             D7 G C    E7     Ami 
Ej, že z teba teče voděnka krvavá.

Neteče, neteče, ale jen počíná.
Zabili šohajka s modrýma očima.

114. Můj koníčku ryzovraný
(Ze Slovácka)

Dmi             A  Dmi
Můj koníčku ryzovraný,
F       B      C     F  
proč si smutný neveselý ?
   F     B     C       A
|: Či ťa trápí zbroja moja,
Dmi           A Dmi
lebo šabla ocelová ? :|

Mňa netrápí zbroja tvoja
ani šabla ocelová.
|: A mňa trápí tvé ostrožky,
co bodajú moje bočky. :|

Bubny bijú, trúby vřešťá,
daj nám, Bože, daj nám ščesťá.
|: Ocel skáče po oceli,
rúbajú sa chlapci smělí. :|

115. My zme tady dvá
(Z Moravského Slovácka)

      D7   G    G   D7    G
My zme tady dvá, kamarád a já,
G  
kdo by nám chtěl rozkazovat,
G
z hospody nás vyhazovat,
G       D7   G    G   D7    G
dyž zme tady dvá, kamarád a já.

116. Nad Myjavú sú dvě hvězdy jasné
(Ze Slovácka)

F                 G7     C
Nad Myjavú sú dvě hvězdy jasné,
F     B  F          C7 
u súsedú majú dívča krásné,
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   F        B    F         C7 
|: keď ho vidím, mosím horekovat,
F                  G7   C     
su chudobný nesmím ho milovat. :|

Načs ňa Bože, chudobného stvoril,
proč sem sa já v chudobě narodil,
|: nemám srdce, enom to jediné,
keď ho ztratím, nebudu mět iné. :|

Věje větr malú fujavičku,
já chodím od okna k okénečku,
|: staň, má milá, spíš-li, polahúčku,
povíme si slovo na rozlúčku. :|

117. Nad Vodú vták
(Z Moravských Kopanic)

   Gmi      Gmi   Gmi    A D
: Nad vodú vták, pod vodú rak, :|
Gmi      Gmi D  Gmi F          B F  B
pod vodú ry-bič-ka, chyc mi ju Hanička
D7       Gmi
pójdzeme spac

|: Nespala som, čakala som, :|
z bystrého Dunaja, švarného šohaja
čekala som

|: Prišol on k nám, já ho neznám, :|
počal ma chytaci, mé líčka špinici,
já ti nědám.

118. Naša Mara
(Z Kopanic)

Gmi       D7      Gmi   Dmi       A7   Dmi  
Naša Mara na kraj jara, vydala sa za Maďara,
   Gmi              F B   Gmi       D7  Gmi
|: Maďar pije, ženu bije, Mara doma něnocuje. :|

Naša Mara šije čepce, co vyšije, to prechlepce,
|: a já si len s Bohom žijem, čo vyrobím, to prepijem. :|

119. Nasela si žitečka
(Z Valašska)

D         D       D           A   E  A
Nasela si žitečka pro synečka z Lidečka,
   D          D     D             G           A7 D 
|: ach, Bože, Bože, jak je nám tu při vínečku dobře. :|

Nasela si jarého pro synečka švarného
|: ach, Bože, Bože, jak je nám tu při vínečku dobře. :|

Nasadila zamňákú pro synečka z Horňákú
|: ach, Bože, Bože, jak je nám tu při vínečku dobře. :|

Naškvařila škvařénky pro synečka z Jasénky
|: ach, Bože, Bože, jak je nám tu při vínečku dobře. :|

Napálila pálenéj pro synečka z Jansenéj
|: ach, Bože, Bože, jak je nám tu při vínečku dobře. :|
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120. Naši dycky lajú
(Zálesí)

   G          D G   G           D G  
|: Naši dycky lajú, dyž ňa doma majú :|
G              Emi   D                Emi D
a jak mňa doma néni, hneď na mňa vzpomínajú,
G              Emi   D                 D G 
a jak mňa doma néni, hneď na mňa vzpomínajú.

|: Naši dycky lajú, dyž ňa doma majú :|
|: a jak su u muziky, hneď pro mňa posílajú :|

121. Na tu svatú Katerinu
(Z Moravského Slovácka)

G                     D7             G
Na tu svatú Katerinu, katerinskú nedělu,
Ami       D7        G
verbovali šohajíčka na vojnu,
     A7   D7        G 
verbovali šohajíčka na vojnu.

G     
Sama královna, sama královna 
D7                         G
ceduličku psala, ceduličku psala,
G
aby šohajka, aby šohajka
D7                           G 
na vojnu dostala, na vojnu dostala.

G                          D7
Čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
D7                         G
čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
G                           D7
čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
D7                                   G
bogaj, bogaj, bogaj, bogaj, čáry nebogaj.

Prečo ste ho verbovali v nedělu,
|: prečo ste to nenechali na stredu :|

Sama královna...
Čobogaj...

122. Něbudzem hajníkom
(Z Kopanic)

D           E7 A                  D A 
Něbudzem hajníkom, lež budzem zbojníkom,
D         A        G          Emi A
budzem si honievac barance chodníkom.

Barance chodníkom a ovce dubinú
ci hrozenští chlapci žebra mi něminú.

123. Nedaleko Moravy
(Z Moravského Slovácka)

        C       C  G  Ami   D G
edaleko Moravy__chodníček krvavý,
G         G      C F  C   G           C
moja milá pravila__že je__to z méj hlavy.

A to néni z méj hlavy, lež z hlavy koníčka,
ja co ju porúbala francúzská šablička.
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Tá francúzská šablička, tá je na dvě strany,
ja, ona ňa vyseká z Uher do Moravy.

Ja, ona na mňa čeká, až já dojdu z vojny,
ja, až já dojdu z vojny, z téj uherskej zemi.

124. Nedaleko od Trenčína
(Z kraje Moravského)

   G                     D7             G
|: Nedaleko od Trenčína, bývá mladá Katerina :|
   G         D7     
|: Černé oči má, to mosí byt má milá,
G                         D7             G 
takú frajárečku já chcem, co má méno Katerina. :|

|: My sme chlapci od dědiny, milujeme Kateriny, :|
|: Černé oči má, to mosí byt má milá,
takú frajárečku já chcem, co má méno Katerina. :|

|: Takú frajárku sem dostal, jako by sám čert poslal :|
|: Černé oči má, hubu na mňa otvírá,
takú frajárečku nechcem, rači budu spávat se psem. :|

125. Nechoď Janku přes Polanku
(Z Valašska)

G            D7        G
Nechoď Janku přes Polanku,
G      C  G            D
nechoď Janku přes Polanku,
   D        D7    G
|: tam ťa zabijú, tam ťa zabijú, 
D             D7       G
tam ťa zabijú pro galánku. :|

Nezabijú, nebojím sa,
nezabijú, nebojím sa,
|: mám já šablenku, mám já šablenku,
mám já šablenku, vysekám sa. :|

126. Oči, oči, černé oči
(Z Moravsko-Slovenského pomezí)

   C                    D             D G
|: Oči, oči, černé oči, čo mám s vámi robit, :|
   G      C     D      G     C    
|: nechců spat, nechců spat, len po frajírovy. :|

|: A já som Ti povedala, povedala dávno, :|
|: nechodievaj ty k nám, lebo chodíš darmo. :|

|: Darmo chodíš, darmo prosíš, darmo u nás máváš, :|
|: darmo si čižmičky, ve voděnce máčáš. :|

127. Odkáď že si, moja milá
(Z Horňácka)

C     G7 C   C    G C
Odkáď že si, moja milá,
Ami            C   G C 
z keréj strany Hodonína,
C         G7 G
Od Nového Mesta,
G             C    C    G Ami 
rychtárova sestra, duša moja.
Od Topolného
(Bílovská)
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G            C        G                 D   
Od topolného je cesta dlúhá až po Bílovice,
G             C        G                D   G
po ní sa točí děvčátko švarné, platí si muzice.

Za sebe platí aj dvacítkama malýma bílýma
a za šohaja aj dukátkama, pěknýma zlatýma.

128. Okolo súče
(Valašsko)

   C          F       C   
|: Okolo Súče voděnka teče :|
   G                  C
|: skázal ně šohajek, že už mňa nechce :|

|: Dyž ty ňa nechceš, já o ťa nedbám :|
|: smutek neponesu, ani ho nemám. :|

|: Proč bych já přesmutná smutek nosila, :|
|: dyž sem ťa, šohaku, nemilovala. :|

|: Milovala sem ťa, bylo to špásem, :|
|: neveděls, šohajku, že falešná sem. :|

|: Falešná sem byla, falešná budu, :|
|: chlapce sem šidila a šidit budu. :|

129. Ořechovský zámek
(Zálesí)

   G                D
|: Ořechovský zámek dokola klenutý :|
   G            D G    G            C D   
|: a v něm je syneček, a v něm je syneček 
C          D   G 
v železech zakutý:|

|: Proč ťa tam synečku, proč ťa tam zakuli :|
|: pro tebe, má milá, pro tebe, má milá,
že sme spolu spali. :|

|: Šak my sme nespali, enom sme ležali, :|
|: štyři úřadové, štyři úřadové,
na nás přísahali. :| 

130. Padá, padá rosenka
(Z Podluží)

D      Emi E7 A7 D  G                 D
Padá, padá rosenka, spaly by moje očenka.
   G              Emi                A7          D A7 D
|: Spaly by moje, spaly by aj tvoje, spaly by ony oboje. :|

Padá, padá listopad, zkažte pozdravení na stokrát.
|: Zkažte pozdravení mému potěšení, že ho tu mosím zanechat. :|

131. Perina
(Z Moravského Slovácka)

   D                                 G     D
|: Perina má štyry rožky, pod perinú štyry nožky :|
   G                D         H7  Emi        A7     D
|: Ej javor, javor, javor zelený, milej pod okénkem saděný. :|

|: Cukor jedla, kávu pila, aby byla pěkná bílá. :|
|: Ej javor, javor, javor zelený, milej pod okénkem saděný. :|

|: Rád ťa vidím pri posteli, eště račej na posteli. :|
|: Ej javor, javor, javor zelený, milej pod okénkem saděný. :|
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|: Rád ťa vidím oblečenú, eště račej vyslečenú. :|
|: Ej javor, javor, javor zelený, milej pod okénkem saděný. :|

132. Piju já
(Z Moravského Slovácka)

G                 G             G7
iju já, piju já, už sem prepil všecko,
       G        D7         G
eště mám prepíjat z koňa sedélečko,
C        G        D7         G
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 ženě rubáčisko :|

133. Pilo by sa, pilo
(Z Moravského Slovácka)

Dmi        A     A7        Dmi
Pilo by sa pilo, keby bolo za čo,
Dmi        A     A7        Dmi
pilo by sa pilo, keby bylo čo,
   B    F     B   F     Gmi  Dmi    A7   Dmi
|: Slivovica, borovica, eště lepšia terkélica :|

134. Počkaj milá
(Z Horňácka)

A      E     A  E      A 
očkaj milá, udělám ti taký špás,
A            D             E
až ty půjdeš se svým milým na sobáš.
   A            D   
|: Veznem život jemu, tobě,
E         A      E     A
naposledy aj sám sobě, u hája. :|

ver II.

Keď som já byl osnáct ročků mládenec,
požádal sem švarné dívča o tanec.
|: Tancuj se mnú duša moja,
šak nebudeš žena moja, u hája :|

135. Pod Babíma horama
(Z Moravského Slovácka)

G          G       C          Ami
Pod Babíma horama, pod Babíma horama
D7 G D7 G   C   C G D  D7  G
široká  dolina, široká dolina.

|: Nastane ti, šohajíčku, :|
|: žalostná novina. :|

|: Aj žalostná, přežalostná, :|
|: žalostná ti bude. :|

|: Až tá tvoja najmilejší, :|
|: na zdávání bude. :|
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136. Pod biskupsků horů
(Zálesí)

   C                   F             C
|: Pod biskupsků horů, hospoda malovaná :|
   C                   G             C 
|: a v ní je šenkýřka, dobré vínko dává :|

|: Přijeli tam páni, ej, před vrátečky stáli :|
|: šenkýřku volali a vínečka ptali :|

|: Šenkérenko milá, ej, nalej nám máz vína :|
|: Keď ho nenaleješ, naleje ho jiná :|

|: Šenkýřka ho léla a děvečka nésla :|
|: od zlata, od stříbra, ručka sa jí leskla :|

|: Šenkérenko milá, je-li to vaša céra :|
|: je-li vaša céra lebo je služebná :|

|: Není naša céra, ej, ani služebkyňa :|
|: ona je kúpená za sklenicu vína :|

|: Za sklenicu vína aj, za otépku sena :|
|: by ludé neřekli, že je ukradená :|

|: Šenkérenko milá, dovolte nám s ňú spati :|
|: nebudeme ani stovky litovati :|

|: Šenkérenka stala a ceruška plakala :|
|: Ach, Bože, rozbože, kde sem sa tu vzala :|

|: Kde sem sa tu vzala, kde sem sa tu nabrala :|
|: Když su já ceruška bavorského krála :|

|: Když ty si ceruška, ej, bavorského krála :|
|: ty si moja sestra, ty pojedeš s náma :|

|: Ach, sestro, sestřičko, aj, dávno ťa hledáme :|
|: je to už sedmý rok z koňa neslézáme :|

|: Poď, paní, za bránu zaplatím tvoju stravu :|
|: šenkýřce za branú ej, husár sťál hlavu :|

137. Podkověnky moje
(Z Horňácka)

C    G7 C  F             G  C   
Podkověnky moje ze samej ocele,
C       G C  G                            C       G     C   
ej, nebudete klapat, tuto daj, darmo daj, v lehotském kostele.

Podkověnky moje ze samého zlata,
ej, nebudete šlapat, tuto daj, darmo daj, lehotského blata.

138. Poď ty, dívča
(Ze Strání)

D              D         F#   G         G        D
oď ty, dívča, poď ty za mňa, nebude ťa hanba žádná.
   D       A D   A    A       D A  D
|: A já sa dobre mám, a já ťa vychovám. :|

Mám já domek malovaný, nemá oken ani dverí.
|: A já sa dobre mám, a já ťa vychovám. :|

Od múky sa nezamúčíš, od slaniny nezamastíš.
|: A já sa dobre mám, a já ťa vychovám. :|
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Nebudú ti husy gágat, ani slépky kokodákat.
|: A já sa dobre mám, a já ťa vychovám. :|

Štyry jamy žita máme nebozízkem vyvrtané.
|: A já sa dobre mám, a já ťa vychovám. :|

Orechové skorúpeřky, to sú moje viné bečky.
|: A já sa dobre mám, a já ťa vychovám. :|

Štyry kočky obahněné, to sú moje krávy dojné.
|: A já sa dobre mám, a já ťa vychovám. :|

Štyry myši podkované, to sú moje koně vrané.
|: A já sa dobre mám, a já ťa vychovám. :|

Jak ně budeš hospodarit, tak ti budu jestli varit.
|: A já sa dobre mám, a já ťa vychovám. :|

Na poledne plané hrušky, na večeru oskorušky.
|: A já sa dobre mám, a já ťa vychovám. :|

139. Pod tým naším okenečkom
(Z kraje Slovenského)

D             Emi       A    A7    D
Pod tým našim okenečkom bývá velký mráz,
D             Emi        A     A7   D
a v téj našej studanečke nieje vody zas.
   D      F#mi  G          Emi         A7 
|: Veznem si já sekerečku, prerúbem tu studenečku,
D             Emi        A    A7   D
a v tej našej studenečke bude voda zas. :|

Pod tým našim okenečkom z bielej ruže kvet,
povedzže mi, moja milá, čo ťa mrzi svet?
|: |: A mňa ten svet nič nemrzí, :| len mňa moje srdce bolí,
plakala bych hned :|

Pod tým našim okenečkom biela lalija,
povedzže mi moja milá, kto k vám chodieva ?
|: |: A k nám nikto nechodieva, :| lebo sa mňa šeci bojá,
že som chudobná.

140. Po potoce chodila
(Boršická)

   G                 D    
|: Po potoce chodila na kačeny volala :|
   G                  D                           G       
|: kač, kač, kač, kačena, nasypu ti zeleného jačmeňa :|

|: Já jačmeňa nejidám, ošidit sa ti nedám :|
|: falešné oči máš, za jinýma, za jinýma pozeráš :|

|: Za jinýma každý den, z mnú jednúc za týden :|
|: a eště v sobotu, keď má dívča, keď má dívča robotu :|

|: Keď má dívča, keď má sact, ty jí dojdeš zavazact :|
|: a keď má buchty péct, ty jí dojdeš, ty jí dojdeš šecky zest :|

141. Povedal mi milý
(Slovenská)

   G                A     D       G     
|: Povedal mi milý, že má štyry voly :|
  Ami E Ami A D
|: že me bude vozic :| 
G                A       D      G    
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že me bude vozic z chýši do komory

|: A on me tak vožil ani neprestával :|
|: z komory do chýši :| 3x
za vlasy me tahal

142. Prečo sa ty za mnú vláčíš
(Z Kopanic)

Ami         Emi    F  G    C          G  C
Prečo sa ty za mnú vláčíš, keď ma ani neopáčíš,
C         G   C Ami Dmi       Emi    Ami Emi
ani večer ani ráno, aký si ty sprostý Jano
C         G   C Ami Dmi       Emi     Ami
ani večer ani ráno, aký si ty sprostý Jano

Prečo sa ty za mnú vláčíš, keď ma ani neopáčíš,
|: ani hore, ani dole, ani ceculenky moje. :|

ver II.

Nepij, Jano, nepij vodu, voda je ti len na škodu,
|: napij sa ty rači vína, to je dobrá medecína :|

Nepij, Jano, nepij vody, lebo po ní žaba chodí,
|: napij sa ty rači vína, to je dobrá medecína :|

Pijme chlapci, pijme víno, šak voděnka teče prímo,
|: až sa vínka napijeme, voděnkú sa umyjeme. :|

ver III.

Slobodný byt není dobre, oženit sa není dobre,
lebo žena ťažké jarmo, mosíš ju živit zadarmo

Peknú ženu nechcem míti, lebo je s ňú ťažké žití,
keby ňe ju druhý lúbil, čo by som já smutný robil.

Škaredú též nechcem míti, lebo je sňú ťažké žíti,
nemohol bych na ňu hledět, ani v noci u nej ležet

Bohatú též nechcem míti, lebo je sňú ťažké žíti,
lebo ona co hodina své bohatství pripomíná.

Chudobnú též nechcem míti, lebo je sňú ťažké žíti,
lebo ona pořád brble, že má prázdné truhly, žigle.

A tak rači ostanem tak, slobodňučký jak ten fták
a půjdem si po slobodě, jak rybička v bystrej vodě.

143. Pred muzikú
(Verbuňk ze Slovácka)

F      Dmi  Gmi     C7    F
red muzikú verbuňk chasa stójí,
F    Dmi  Gmi  C7     F
moju milú namlúvat sa strójí,
   B                         F
|: dočkajte vy verbuňk chaso málo,
F      Dmi   Gmi   C7      F
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 :|

ver II.
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Šly děvčata na červené maliny, 
nescely dat šohajovi pit vody.
|: Lež mu daly dobré vínko z pohára,
prenocuj tu, duša moja, do rána :|

144. Pres Javorničky
(Ze Strání)

C                                   G  C
Pres Javorničky štyry chodníčky, cestička,
C          G   C       G   C G C
prečo ma lúdíš a nepolúbíš Anička.

Pres Javorničky štyry cestičky, chodníček,
prečo ma lúdíš a nepolúbíš Janíček.

Na kopci stála, pěkná sa zdála, jako květ,
keď sem k ní přišel, sopel jí visel po lokeť

145. Pre tvoje biele kolena
(Slovenská - Myjava)

   G                 C G
|: Pre tvoje biele kolená
D                  G
hádzali za mnú polená :|
   D
|: tenké, tlsté, krátké, husté,
G          C   D   G 
hádzali za mnú polená. :|

146. Prídi Jano, k nám
(Z Moravského Slovácka)

   G       D7    G                      C          G
|: Prídi Jano, k nám {carijá juchacha}, ale nechoď sám, :|
   D7          G   C    G     D7   G
|: vem si sebú kamarády cez zelený háj :|

|: V zeleném háju na ťa čakajú, :|
|: tam ťa, Jano, mé srdénko, tam ťa zabijú. :|

|: Nezabijú ňa, nebojím sa já, :|
|: mám šablenku nabrúšenú, já sa vysekám. :|

|: Nevysekáš se, je jich na ťa moc, :|
|: nebudeš moct zavolati milá, dobrú noc. :|

|: Dobrú noc dávám, všem věrným pannám, :|
|: len té jedné, falešnici, dobrú noc nedám. :|

147. Proč bysme veselí nebyli
(Zálesí)

G          C      G     
Proč bysme veselí nebyli,
G        C       G 
šak nám, pánbůh, přeje,
G        C        G   
dává nám vínečko, gořalky
D            G 
a po smrti nebe.

Daj nám, pánbůh, zdravíčka
daj nám, pánbůh, zdraví,
abysme sa spolem sešli
v tom nebeském kraji.
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148. Ptáčku jařabatý
(Valašská točená)
  
   G   A  G         G   A  D   G
|: Ptáčku jařabatý, ptáčku jařabe :|
   D 
|: vyzobal si mojej milej marijánek v zahradě :|

|: Já ho nevyzobal, to není pravda :|
|: přišel za ňú šohajíček a ona mu ho dala :|

149. Pukali lavice
(Zálesí)

F
Pukaly lavice, pukaly stolice,
C         B  F   B            F  
pukaly aj dveři, Jozefku, otevři.

Otevři, otevři, malované dveři
my sa podíváme, kdo u tebe leží.

Neleží, neleží, postýlka je prázdná,
pro tebe, Josefku, pro tebe ustlaná.

Šel Josef orati, zapoměl oprati,
v mačtali na klínku, myslel na milenku.

Var. II

Pršelo, bylo tma, žežulenka zmokla
a my také moknem, pod tým vašim oknem.

150. Rež, rež, rež
(Boršická)

G              D 
Rež, rež, rež, drobná rež,
D                            G
na co sa ty malušičká za mnú dreš.

Rež, rež, rež, drobňučká,
eště si ty moja milá malučká.

151. Nad Vodú vták
(Z Moravských Kopanic)

   Gmi      Gmi   Gmi    A D
|: Nad vodú vták, pod vodú rak, :|
Gmi      Gmi D  Gmi F          B F  B
pod vodú ry-bič-ka, chyc mi ju Hanička
D7       Gmi
pójdzeme spac

|: Nespala som, čakala som, :|
z bystrého Dunaja, švarného šohaja
čekala som

|: Prišol on k nám, já ho neznám, :|
počal ma chytaci, mé líčka špinici,
já ti nědám.

152. Šeci Veličané
(Z Horňácka)

C        G C   C        G C
Šeci Veličané, šeci Veličané, 
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Ami                     E  Ami  
za nama běžali, za nama běžali.

Bylo by nás haňba, bylo by nás haňba, 
keby nás dohnali, keby nás dohnali.

Oni sú z městečka, oni sú z městečka,
a my len z dědiny a my len z dědiny.

Bylo by nás haňba, bylo by nás haňba,
dyby nás chytili, dyby nás chytili.

153. Skládala som pieseň
(Z Moravských Kopanic)

F            F7 B   F         F  B
Skládala som pieseň celú túto jéseň,
Gmi      D7 Gmi C7            F
takovú malučkú, pro tebja Janočku

Lúbim ťa šohájko, len tak potajomně,
aby něvedzeli šetci ludzia o mně

154. Šohajenko šumný
(Z Kopanic)

A            D                   A 
ohajenko šumný, něchodzievaj humny,
A              E  A           E7 A
chodzievaj uličkú na vraném koníčku.

Šohajenko švarný, mramorová skala,
veru bych za tebja své srdenko dala.

Šohaju, šohaju, s tvojú obyčajú,
veru mi pre tebja šetci ludzja lajú.

Šetci ludzja lajú, šetci ludzja hrešja,
prečo ťa, šohajko, radšej něobesja.

Veď ťa něobesja na hadbábnú žinku,
na hadbábnú žinku, tebja, volný synku.

155. Spadla mi šablička
(Zlínská Gúlaná)

G       
Spadla mi šablička 
D
z vraného koníčka,
G               D
poď mi ju milá podat,
D              G
já mosím mašírovat.

Poď, milá, poď honem,
spadla mi na kamen,
ať sa mi nerozlomí
palášek ocelový.

Jak mu ju podala,
žalostně plakala,
ja dybych ťa, synečku,
ja nebyla poznala.
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156. Spadla slépečka
(Zálesí)

        D     G
padla slépečka z hřady,
G     C     D
polámala sa všady,
G     C     D 
polámala sa všecka, 
G         D   G
bude z ní polévečka.

157. S pánem Bohem
(Z Moravského Slovácka)

   D       A D         G  D 
|: S Pánem Bohem, idem od vás, :|
   D     A        G     D            A  D
|: neublížil sem, neublížil sem žádnému z vás. :|

|: Jak mladému, tak starému, :|
|: neublížil sem, neublížil sem z vás žádnému. :|

158. Stála Kačenka u Dunaja
(Z Horňácka)

Ami        G  G   D Emi  
Stála Kačenka u Dunaja
C          G    
stála Kačenka u Dunaja,
G      C  G  Emi   
bílé noženky umývala
Ami       G     D Emi
bílé noženky umývala.

|: Malovaného synka měla :|
|: ej, hodila ho do Dunaja :|

|: Ej, jeď synečku, jeď po vodě, :|
|: a já si půjdem po slobodě. :|

|: Ej, jeď synečku po Dunaji :|
|: a já si půjdem mezi panny. :|

159. Stojí Kača u šentyša
(Ze Slovácka)

A     E    A                E   A
Stojí Kača u šentyša, vínko nalévá,
A   E     A   F#   Hmi    E  A 
oči černé uplakané šátkem utírá.

Nic neplač ty, nenaríkaj, šak ty budeš má,
až kukačka na vánoce trikrát zakuká.

Není som já, múj šohajku, taková hlúpá,
šak kukačka na vánoce nikdá nekuká.

Pán Búh dobrý, Pán Búh mocný, šecko može dat,
aj, kukačka na vánoce može zakukat.

Kukaj, kukaj, kukulenko, na ty vánoce
a já už su opuščená, šohaj mňa nechce.
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160. Sú rodiče, synka měli
(Verbuňk ze Slovácka)

C          G  
Sú rodiče, synka měli,
G           C
na vojnu ho dat moseli,
   F          C
|: jeho mamka plakala,
G           C
že ho ťažko chovala. :|

Proč mamičko, proč pláčete,
šak na vojnu nepůjdete,
|: půjde na ňu koníček, 
na koníčku syneček. :|

ver II.

Teče voda zpod Záhora,
zpod Záhora do jazera,
|: šecky mosty pobrala, 
len poslední nechala. :|

161. Tam ma, bože, tam ma
(Slovenská - Myjava - uklakovaná)

D             A                 D
Tam ma, bože, tam ma, na ti kopanice,
   G          D          A   D 
|: lebo sa mi lúbia žlté kasanice. :|

Tam ma, bože, tam ma, do teho domečku,
|: gde je obrovnané s červenú hlinečkú. :|

Ket sa tam dostanem, obrovnám si modrú,
|: ludia budú vedet, že mám ženu dobrú. :|

162. Ten Bílovský zámek
(Bílovská)

 G                  D7       G 
|: Ten bílovský zámek mezi horama, :| 
   D7       G             Ami   D7     G  
|: povídalo švarné dívča, že pújde s náma. :|

|: Její panimáti na ňu volala, :|
|: že je eště mladé dívča, aby počkala. :|

|: Keby ně tak bylo, tak jako je vám, :|
|: lehnete si do postýlky a pantáta k vám. :|

|: A já nebožátko sama na peci, :|
|: obracám sa z boka na bok, všecko ňa tlačí. :|

163. Ti brodští páni
(Z Uherského Brodu)

C                F
Ti brodští páni, ej to sú páni,
C
zkázali, že budú na vojnu bráti,
C                         G  C
zkázali, že budú na vojnu bráti.

Ani sem nevěděl, že budu voják,
|: cedulenka přišla, mosím rukovat :|

Vlasy ně řežú, líčka ně blednú,
|: už je zle nedobře, má milá, se mnú :|
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164. To ta Heľpa
(Z kraje Slovenského)

Dmi   G      Dmi   G      Dmi   A7    Dmi
To ta Heľpa, to ta Heľpa, to je pekné mesto,
Dmi     G      Dmi     G      Dmi       A7      Dmi
a v tej Heľpe, a v tej Heľpe, švarných chlapcov je sto.
   B       C7   F            C            F A7 
|: Koho je sto, toho je sto, nie po mojej voli,
Dmi    G       Dmi    G      Dmi   A7    Dmi
len za jedným, len za jedným srdiečko ma boli. :|

Za Janíčkom, za Palíčkom krok by nešpravila,
za Ďuríčkom, za Mikšíčkom Dunaj preskočila.
|: Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to širé more, 
len za jedným, len za jedným, počešenie moje. :|

165. Ty si ně, můj milý vinen
(Z Horňácka)

Ami      Dmi     E7 Ami  
y si ně můj milý vinen, 
Ami       Dmi    E7 Ami
žes ty ňa napájal vínem
Ami D7 G7  C G7 C    
ej, vínem, vínečkem, 
Ami            Ami       Ami E7 Ami
pod pěkňůčkým, zeleňůčkým háječkem

Ty si ně má milá vina, 
že tys ňa naléla vína,
ej, vína, vínečka, 
do pěkného kamenného žbánečka

166. U Hradišťa na trávníčku
(Z Moravského Slovácka)

C                 G  C
U Hradišťa na trávníčku, 
G       C  G  F   C  F
u Hradišťa na trávníčku, 
F            D      G
stavjajú tam šibeničku.

|: Pre koho ta šibenička, :|
pre švarného šohajíčka.

|: Šibenička rovno stójí, :|
šohaj sa jí nic nebojí

|: Nebojí sa není vinen, :|
celá obec stojí pri něm.

|: Celá obec aj dědina, :|
aj tá jeho roztomilá

|: Celá obec, hradní páni, :|
že je šohaj malovaný.

167. U Velehradu
(Zálesí)

   A           D     A  
|: U Velehradu první dům :|
A            E                A  
je tam děvčátko, je tam děvčátko,
A           D     A  
u Velehradu první dům,
A      D  E  D  D E  A
je tam děvčátko Bože můj.
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|: Já to děvčátko dobře znám :|
|: protože za ňú :|
já to děvčátko dobře znám,
protože za ňú chodívám.

|: Naši mně za ňu nedajú :| 
|: že to děvčátko :|
naši mně za ňu nedajú,
že to děvčátko neznajú.

Var II.

|: Hořela lipa, hořela :|
|: pod ňú panenka, :|
hořela lipa hořela,
pod ňú panenka seděla.

|: Jiskřičky na ňu padaly :|
|: všeci mládenci :|
jiskřičky na ňu padaly,
všeci mládenci plakaly. 

168. Už dozrála kukurička
(Z Moravského Slovácka)

Dmi        G         C        Ami        D         G         
Už dozrála kukurička dočista, už dozrála kukurička dočista,
   C    F   F    C   C            G            C  
|: dočista, dočista, vyslúžil sem si dva ročky doista. :|

|: Pan kapitán cosi o mně zmýšlajú, :|
|: Zmýšlajú, zmýšlajú, že ně oni dovolenky nedajú. :|

|: Keď nedajú, nech nedajú, já nedbám, :|
|: já nedbám, já nedbám, eště si já švarné dívča vyhledám. :|

169. Už sem obešél celú Moravu
(Valašsko)

             A7     D7   G  A   G
ž sem obešél celú Moravu po Trenčín,
G              A      D      C   D7  G 
ešče sem neměl takové děvča, jak mám včíl.

Ona sa točí, má černé oči, jako já,
daj ně ju, Bože, ať ona može byť moja.

170. V Babicích na kopci
(Bílovská)

G             D  G
V Babicích na kopci,
G             D  G
v Babicích na kopci
Emi                D   Emi
zabili tam synečka vojáci,
Emi                D   Emi
zabili tam synečka vojáci.

|: A proč ho zabili, :| 
|: nechtěl přestat milovat děvčiny. :|

171. Včera bola Neděla
(Z Moravského Slovácka)

   Ami                C             G   C 
|: Včera bola neděla, dneskaj už je sobota :|
   C    F G                    C Ami        Dmi    E Ami
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|: Ach, Bože moj, prebože moj, dobrý, čo je to za robota. :|

|: Vysoko sem vyskočil, odpadly ně kosírky. :|
|: Ach, Bože moj, prebože moj, dobrý, škoda mojej frajárky. :|

172. Včera zvečera
Horňácko)

C     G    C  
Včera zvečera tráva zkosená,
G                 C
vysoko kosenky vyšly, 
G      D       G  C   
vysoko kosenky vyšly.

Ani ně milá, má roztomilá,
|: ani mě nesejdeš z mysli :|

Já bych ti, milý, holúbku sivý,
|: zkázala, aj z mysli sešla :|

Dyby vězdička, dyby vězdička
|: za noci na nebi vyšla :|

173. Veje vetor po ovesném klasu
(Verbuňk z Kopanic)

Ami
Veje vetor po ovesném klasu,
G
poznal frajér frajárku po hlasu,
C          E  Ami
poznal frajér duša moja 
Ami   E     Ami
frajárku po hlasu

A ona si prevesele zpievá,
tá mosí mat po voli frajéra,
tá mosí mat, duša moja,
po voli frajéra.

Lúbosť, lúbosť na svetě panuje,
kdo má milů, nech si ju šanuje,
kdo má milů, duša moja,
nech si ju šanuje.

Mal som milů, já ju nešanoval,
zomrela mi, já ju nebanoval,
zomrela mi duša moja,
já ju nebanoval.

Zomrela mi, smutek po něj nosím,
to len potial, kým sa neožením,
to len potial, duša moja,
kým sa neožením.

174. V Hodoníně za vojáčka
(Z Moravského Slovácka)

D                 A7  D
V hodoníně za vojáčka mňa vzali,
D                   A7  D
moje vlásky na kraťučko strihali,
   D            G    D                  A7
|: moje vlásky, hej, haj, na kolena padaly,
D                   A7 D
moja mamka aj frajárka plakaly. :|
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Neplačte vy moja mamka, matička,
já uskočím až poletí gulička,
já uskočím hej, haj, jak na nebi vězdička,
já uskočím, až poletí gulička.

175. V hore pekná jadlica
(Z Kopanic)

Dmi            Ami Dmi
V hore pekná jadlica, 
      B    C7  F
pod horú šibenica,
Dmi        B               Gmi  
tam budú vešat Janka zbojníka, 
Gmi        Dmi A7          Dmi
tam budú vešat Janka zbojníka.

Zatancuj si Janíčku,
šak ti chystáme kličku,
skákej si jak chceš, už neutečeš,
skákej si jak chceš, už neutečeš.

Ešče ráz sa podívaj
po horách, kdes chodíval,
už neuvidíš tú svoju holu,
už neuvidíš modrú oblohu.

176. Vibierala sem si
(Slovenská - Myjava - Uklakovaná)

G
Vibierala sem si 
G
medzi malinama,
   C 
|: len som si mamičko
D           G
kiselú vibrala. :|

Štefanečku, Štefan,
celú noc ta čekám,
|: celé odpolední,
moje potešeni. :|

V hormém konci bivam,
v dolném frajera mám,
|: na prostred dediny
na vodu chodievam. :|

ver. II

Zahrajte ne huci
já su šohaj súci
|: já viem sečku rezat,
aj s devečkú ležat. :|

177. Vím já o děvčině
(Z Horňácka)

  Gmi      Dmi Gmi Cmi            Gmi
|: Vím já o děvčině v uherskej dolině :|
Dmi     Gmi     Cmi    Dmi       
ona nic nerobí, moje potěšení
             Gmi
len si pěkně chodí.

|: Preháňá husičky z vody na jahody :|
haj, haj, haj, husičky, moje potěšení,
nekalte vodičky
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|: Dávno sme mi túto vodu kalívaly :|
keď sme se šohajkem, moje potěšení,
koně napájaly. 

178. Vínečko bílé
(Od Fanoša Mikuleckého)

   G7    C         F     C
ínečko bílé, si od mej milé,
   C            F       G7   C   G7    C
|: budu ťa pit, co budu žit, vínečko bílé. :|

Vínečko rudé, si od téj druhé,
|: budu ťa pit, co budu žit, vínečko rudé. :|

Vínečka obě, frajárky moje,
|: budu vás pit, co budu žit, vínečka obě. :|

179. Vínečko, ne voda
(Z Moravského Slovácka)

G             D   G             D 
Vínečko, ne voda, pijme ho sloboda,
   D        C   G   Ami    D   G 
|: Treba je kyselé, ale je veselé. :|

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

180. V Javorovej hori
(Z Kopanic)

A                           E    
V javorovej hori tichý oheň horí,
A   H          E7 A 
ej, tichý oheň horí.

A pri tem ohníčku jedenáct zbojníčků,
ej, jedenáct zbojníčků.

Dvanáctý Janošek, porúban šecek,
ej, porúbaný šecek.

Kamarádi moji, tu mňa neněchajtě,
ej, tu mňa neněchajtě.

Pod lipku zelenú, tam mňa pochovajtě,
ej, tam mňa pochovajtě.

181. V širém poli stójí hruška
(Z Horňácka)

Ami                        G       Ami 
V širém poli stójí hruška, orúbaná až do vrška,
C             G Ami G  C                   G Ami
kdo ju orúbal má milá, když na travěnku chodila.

U potoka stójí druhá, múj milý ně vypovídá,
nechoď šohajku, za inú, lebo pro tebja zahynu.

182. V Šomorine
(Z Kopanic)

Cmi         Gmi     D   Cmi         Gmi A7 D7
V Šomorine, téj dolině, leží Janko, zabitý je,
Gmi       D   Gmi        C             D7 Gmi     
hdo ho zabil, jeho milá, rozmarýnku natrhala.

57



Rozmarýnku zeleného, včera večer trhaného,
rozmarýnku zeleného, včera večer trhaného.

183. V tom Újezdci
(Z Uherského Brodu)

A      E      A  D   A
V tom Újezdci na trávníčku,
   A                    A E A
|: trhala tam Katerinka fialečku :|

Natrhala, navázala
|: do šátečka červeného pro šandára :|

Šandáríček, podvodníček
|: položil si Katarinku na trávníček :|

Nepoložil, není pravda,
|: napila sa kořalenky, lehla sama :|

Sama lehla, sama vstala
|: sama si to pacholátko vychovala :|

Šandár půjde, povadndruje
|: komu si to pacholátko požaluje :|

184. Vyhorela stará Turá Brezová
(Z Horňácka)

G                   D    G
yhorela stará Turá Brezová, 
G                   D    G
vyhorela stará Turá Brezová,
   G   D     C   G    G          D    G
|: zapálila, zapálila kucharenka kňazová. :|

|: Nelutujem starej Turej Brezovej, :|
|: lutujem já, lutujem já kucharenky kňazové :|

ver. II

|: Dobre je vám, velebníčku na fáre, :|
|: dokáď sa vám, dokáď sa vám reverenda nepáre. :|

|: Až sa bude reverenda párati, :|
|: mosíme sa, mosíme sa šeci na ňu skládati. :|

185. Vy, hudci, vy, hudci
(Horňácko)

C                 G   C              G 
Vy, hudci, vy, hudci, šak pěkně hrajete,
G     G7    C   G  C   D  C G C     
dá-li Pánbu zdraví dúholi budete.

Už si ně muziko, už si ně dohrála,
už si ně pérečko za klobúček vzala

Pérečko z širáčku, voničku z čepice,
že sem si nevážil poctivej děvčice.

Var. II

Ty velický stárku, máš malú galánku,
namluv si ty věčí, malá ti nesvěčí

Synečku z Jalubí, máš gatě naruby,
obrať jich na líce prosím ťa velice
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Hrbáču, Hrbáču, slépky na ťa vdáčú
aj kohút kokrhá, vajca ti otrhá

Nic sa nestarajte, chlapci neženatí,
nech sa ti starajú, kerí ženy majú

var. III

Má milá rozmilá, máš pěkné kolena, 
pusti mě mezi ně budeme rodina

Neplač, milá, neplač, že sem s tebú ležal,
ležal sem na seně, samas přišla ke mně

Škaredú ženu mám, škaredé stvoření,
keď na ńu pohlédnu, chytne ňa bolení.

186. Vysoký jalovec
(Z Moravského Slovácka)

D               D           A
Vysoký jalovec, vysoký jako já, 
A               G   G           D
přeskoč ho má milá, rovnýma nohama.
D                  D            A
Já ho nepřeskočím, já sa ráda točím,
A           G   G         A D
na tebe šohaju, zapomenút mosím.

187. V Zarazicách krajní dům
(Z Dolňácka)

D                     A7
V Zarazicách krajní dům.
7
V Zarazicách krajní dům,
D                     G   D G  D
měl sem já tam galánečku, Bože můj.
A7
V Zarazicách krajní dům,
D                     G   D A7 D
měl sem já tam galánečku, Bože můj.

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

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

188. Za hájičkem, za zeleným
(Z Horňácka)

G                
Za hájičkem, za zeleným, 
G        C      Ami A7 D
ej, zahájíčkem, za zeleným,
D      D7 G  Ami     D7  G
ej ore dívča z volkem jedným.

|: Ore, ore, preorává :| 
ej, máti na ňu zavolala.

|: Pojeď céro, pojeď domu :|
ej, dala sem ťa nevím komu

|: Dala sem ťa za Janíčka :|
ej, za Janíčka, za zbojníčka.
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|: Janíček je čilý zbojník :|
ej, on zná v horách každý chodník

|: Každý chodník, každů cestu :|
ej, kerá ke kerému mestu.

ver. II.

|: Zabijte ho, šak je marný :|
ej, nezaplače za ním žádný

|: Ani žádný, ani žádná :|
ej, galánečka starodávná

ver. III.

|: Dybych věděl, že zahynu :|
ej, zapálil bych tú dědinu

|:  Zapálil bych od kostela :|
ej, aby milá nezhorela

|: Zapálil bych horní konec :|
ej, aby mohla milá utéct.

189. Zahraj ně hudečku
(Z Horňácka)

A         H7   E
Zahraj ně hudečku, 
E        E7     A
na tenků strunečku
A       H7   E
a já ti zazpívám
E        A E7 A
na pěknů notečku.

Zahrajte ně hudci,
pro Boha vás prosím,
mám tu galánečku,
tancovat s ňů mosím.

Vesele, muziko,
vesele ně hrajte,
šak já vám zaplatím,
nic sa nestarajte.

Zaplatím, zaplatím,
ale včíl nemám čím,
až já si jarého
žitečka namlátím.

190. Zahrajte ně husličky
(Z Horňácka)

C
Zahrajte ně husličky, z javorvej deštičky
F                G                      C
a já mosím domů íti, lebo nemám za čo píti
F                G   C          G7      C 
a já mosím domů íti, lebo nemám za čo píti.

Dočkaj, milá, na straně, až muzika dohraje,
|: a já tebja vyprovodím a potom ti neco povím. :|

A já bych ťa osrala, abych na ťa čakala,
|: ty si budeš mašírovat a já budem děcka chovat. :|
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ver. II

Zavrť sa ty, děvečko, jak to plužné kolečko,
|: zavrť sa ně ty ešče ráz, jak široký rubáč ty máš. :|

Široký je široký, šila sem ho tri roky,
|: široký je prevelice, šila sem si ho k muzice. :|

191. Zakukala kukulienka
(Slovenská - Starobabská)

G
Zakukala kukulienka,
   C           D    G
|: ej, v širom háji pekne. :|

Kerá žena muža bije,
|: ej, každá bude v pekle.:|

Zakukala kukulienka,
|: ej, v širom poli háji. :|

Kerá žena muža bije,
|: ej, každá bude v ráji. :|

192. Žalo dívča, žalo trávu
(Z Moravského Slovácka)

Ami     E   Ami E  Ami
Žalo dívča, ža--lo trávu,
Ami   E  Ami E Ami
nedaleko vi--nohradu,
Ami  Dmi Ami  E   Ami
hej, háj to byla ona,
  Ami  E   Ami
a to byla ona,
  Ami  E    Ami Dmi E7
a to byla děveč-ka  uprimná.

Jak nažalo povázalo,
na šohajka zavolalo,
hej háj, to byla ona,
a to byla ona,
a to byla děvečka uprimná.

Šohaj, šohaj, z druhéj strany,
poď ně zdvíhat nošu trávy,
hej háj, to byla ona,
a to byla ona,
a to byla děvečka uprimná.

Nech ti zdvíhá otec, máti,
nechtěli ťa za mňa dáti,
hej háj, to byla ona,
a to byla ona,
a to byla děvečka uprimná.

193. Žalo dzievča
(Z Moravských Kopanic)

Emi       H7  Emi  H7     Emi  D
Žalo dzievča, žalo trávu v osičí,
D7         G  D G
žalo trávu v osičí,
Emi        H7 Emi   H7    Emi D 
přišli k němu dva hajníci myslivci,
D7          G  H7 Emi
dva hajníci myslivci
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Kosák vzali, polámali : Choj domů,
polámali : Choj domů,
verbujú ci švarné chlapce na vojnu,
švarné chlapce na vojnu.

Keď verbujú, něch verbujú, já nědbám,
něch verbujú, já nědbám,
já za jedno pocešenie kolik mám,
pocešenie kolik mám.

194. Za našima humny
(Z Moravských Kopanic)

B            F
Za našima humny, 
B                F  
ej, za našima humny,
B            Es
za našima humny,
F     Gmi C7 F  
domek malovaný

|: Kdo že ho maloval, :|
barvy nělutoval

|: Maloval ho malér, :|
ze samého něba

|: A on jim dal bárev, :|
kolko bolo treba

195. Zaplakaly děvčata
(Horňácko)

   Ami
|: Zaplakaly děvčata :|
       G         C
u strážnickej brány,
Ami    E         Ami       
u strážnickej brány.

|: Ja, že už jim odvédli :|
|: galánú do vojny :|

|: Neplačte vy děvčata :|
|: už je šecko darmo :|

|: už sú vaši galáné :|
|: za Moravú dávno :|

196. Zasadil sem bobovníček
(Z Uherského Brodu)

A                       E     A
Zasadil sem bobovníček, hojsa sa,
A                        
zasadil sem bobovníček, palagria, palagra,
A              D         A  E  A
mojej milej na dvoreček, hojsa sa.

Bobovníček ně nevzešel, hojsa sa,
bobovníček ně nevzešel, palagria, palagra,
moja milá za mnů přišla, hojsa sa.

Přišla za mnů do maštale, hojsa sa,
přišla za mnů do maštale, palagria, palagra,
mezi štyry koně vrané, hojsa sa.
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Koníčky sa polekali, hojsa sa,
koníčky sa polekali, palagria, palagra,
moju milú pošlapali, hojsa sa.

Pošlapali ju velice, hojsa sa,
pošlapali ju velice, palagria, palagra,
až jí vidět podkovice, hojsa sa.

Sekaj Jano, sekaj lipku, hojsa sa,
sekaj Jano, sekaj lipku, palagria, palagra,
svojej milej na kolíbku, hojsa sa.

197. Za tú horú
(Z kraje Moravského)

   A           D          A                E A
|: Za tú horú, za vysokú, mám frajárku černookú :|
A                              A      D     A   E A 
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.

198. Zdaleka já poznám
(Z Moravského Slovácka)

F          F       F   
Zdaleka já poznám, kerý šohaj šidí,
   F        C      C7    F
|: malučké očka má a daleko vidí :|

Zdaleka já poznám šohaja klamača,
|: Kerý si širúšek na oči zatláčá. :|

Zdaleka já poznám, kerý je ženatý,
|: holenky mu klapjá, širúch ledajaký. :|

Zdaleka já poznám svoju galánečku,
|: červený šátek má, modrú sukénečku. :|

Zdaleka já poznám, kerá je vydatá,
|: zezadu je rovná, zepredu hrbatá. :|

ver II.

Dybych já věděla, čí sú to koníčky,
|: nažala bych já jim zelenej travičky. :|

Dybych já věděla, že sú to milého,
|: nažala bych já jim ovsa zeleného. :|

199. Zhora, chlapci, zhora
(Ze Slovácka)

Ami 
Zhora, chlapci, zhora, 
Dmi
novina sa nese,
Ami                      E7 Ami
bude osentýrka, leluja belavá,
Ami Dmi       E7  Ami 
ej, v našem Novém Meste
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Už tambor bubnuje,
a já mašírujem,
a tá moja milá, leluja belavá,
ej, ruky zalamuje.

Zalom si ihc zalom,
za svoju hlavičku,
urob potěšenie, leluja belavá,
ej, svojemu srdéčku

200. Žitková, Žitková
(Z Moravských Kopanic)

G    D   G    '  D      '  G    '
Žitková, Žitková na peknéj rovnici,
D      ' G    '  G     '   C7    F    
ludzja povedajú, že sů tam zbojníci

Nění sú zbojníci, leš sú dobrí ludzja,
čo ve dne uvidzja, v noci to uchycja.

Lečův folklorní zpěvník naleznete na adrese http://www.sweb.cz/lecco/
převod do PDF ©2007 Staňa „Skippy“ Škubal
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