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A JÁ SU SYNEK Z POLANKY 
 

    G                   C    D7 G    
1. A já su synek z Polanky, 
    G                   Ami 
    a já su synek z Polanky, 
    D7             G 
    a já sy hledám galánky, 
    G              C     G D7G  
    a já sy hledám galánky, 
 
2. |: A já su cérka z Lidečka, :| 
     |: a já si hledám synečka. :| 
 
3. |: Vem si ňa Juro za ženu, :| 
     |: budeš mět dobrú gazděnu. :| 
 
4. |: Ty budeš orat a já seť, :| 
     |: budem se spolem dobre mět. :| 
 
 
ver II. 
 
1. |: Za stodolenkú, za našú, :| 
     |: tam by svěčalo salašu. :| 
 
2. |: Aj, na tem našem salaši, :| 
     |: pasú tam ovce valaši. :| 
 
3. |: Ten gdo tam bude bačovat, :| 
     |: nesmí děvčátka milovat. :| 
 
4. |: A já by sem tam bačoval, :| 
     |: pěkné děvčátka miloval. :|  
 

 Teče voda, teče, po kameni skáče … 110 

Teče voda, teče, cez velecký majír … 109 

Ten chlumecký zámek … 111 
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ACH SYNKU, SYNKU 
 

    C                           G7        C                          
1. Ach synku synku, doma-li jsi?  

                             A7 
Ach, synku synku, doma-li jsi,  
Dmi                G7            
tatíček se ptá, oral-li jsi,  
C         Ami     DmiG7C 
tatíček se ptá, oral-li,  jsi.  
 

2. |: Oral jsem oral, ale málo :|  
|: Kolečko se mi polámalo :|  
 

3. |: Když se ti zlámalo, dej ho spravit :|  
| Nauč se synáčku hospodařit :| 
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A VY PÁNI MUZIKANTI (Vlasta Redl) 
 
    G                               A7             D  G         
1. A vy, páni muzikanti, ničeho nehleďte,  

                                  A7                   D   G 
     nech všeci porúčajú, svoju vždycky veďte,  
       C                    E                                     A D 
       nech sa třeba všeci bijú, kdo bude mět sólo,  
     G                            A7              D G 
       muziky nepoščajte chytrým ani volom.  
 
2. A vy, páni muzikanti, chvály nečekajte,  
    klobúky přes uši, přes oči si dajte,  
    nech stará žaluje a nech statek pustne,  
    nech si každý sused třeba před váma odflustne - tfuj!  
 
3. A vy, páni muzikanti, nikomu neslužte,  
    nedajte sa předeplatiť, radši huby sušte,  
    chudým aj bohatým hrajte rovným šmytcem,  
    aby byla spravedlnost aspoň při muzice.  
 
4. Muziko, muzičenko, ty čarodějná,  
    do pekla pro ťa půjdu, jak jsi mi věrná,  
    nech si ňa Lucifer na vidle bere,  
    dušu jsem dal aj tak tobě, tož tu mi nezebere! 
 

 

 

 

 

 

A JÁ TAKÁ ČÁRNA 

        Em                Am H                    Em 
1. /: A ja taká čárna  jak čárna čarnica,:/  
        G                           D                                           Em  H 
    /: naj še mi vystúpi šej, haj, naj še mi vystúpi šej, haj,  
        Em                Am     Em    H        Em 
           naj še mi vystúpi z rady paradnica.:/  
 
2. /:Z rady paradnica, z poľa robotnica,:/  
    /:bo ja taká čárna šej, haj, bo ja taká čárna šej, haj,  
       bo ja taká čárna jak čárna čarnica.:/  
 
3. /:Čárna ja, čárna ja, jak čárna čarnica,:/  
    /:bo ja od maľučka šej, haj, bo ja od maľučka šej, haj,  
       bo ja od maľučka na poľo chodzila.:/ 
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A JA TAKÁ DZIVOČKA 

     Em         H7     Em  Am H7    Em 
1. A ja taka dzivočka   cingilingi bom  

 Em            H7  Em Am   H7   Em    
      rada vijem pirečka cingilingi bom  
      G                D      G 

      Rada vijem rada dam  
      Am                Adim H7 
      cingilingi bom bom  bom  
      Em          H7     Em  Am    H7  Em                        
      i za kalap zakladam cingilingibom  
 
2. A ja taka jak i mac cingilingi bom  
    čarne oči mušim ma cingilingi bom  
    čarne oči mac mala cingilingibombombom  
    ja še na ňu podala cingilingi bom  
 
3. A ti cigan dobre hraj cingilingi bom  
    na dzifčata ňekukaj cingilingi bom  
    na dzifčata na šumne cingilingibombombom  
    naj ňechodza po humňe cingilingi bom  
 
4. A ty cigán šaľený,cingilingi bom  
    Čarajme že na ženy, cingiligi bom  
    Tvoja čárna kandratá, cingilingi bom, bom, bom  
    Moja biela bohatá, ciingilingi bom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TE REHRADICE 
 

     Emi                  D                G 
1. A te Rehradice na pěkný rovině 
     A                 Hmi    Emi  A      D 
     Teče tam voděnka dolů po dědině 
     Ami    Hmi   Emi 
     Je pěkná, je čistá 
 
2. A po tej voděnce drobný rebé skáčó 
     Pověz mi má milá, proč tvý oči pláčó 
     Tak smutně, žalostně 
 
3. Pláčó oné pláčó šohajó po tebé 
     Že sme sa dostali daleko vod sebe 
     Daleko vod sebe 
 
4. Proč by neplakaly, když srdénko bolí 
     Musijó zaplakat šohajovi kvůli 
     Šohajovi kvůli. 
 
5. A te Rehradice na pěkný rovině 
     Teče tam voděnka dolů po dědině 
     Je pěkná, je čistá. 
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ACH, NENÍ TU, NENÍ 
 
   G7            C           G7             C 
1. Ach, není tu, není, co by mne těšilo,  
   G7           C           G7           C 
   ach, není tu, není, co mne těší. 
   G7          C          G7           C 
   Kdyby tu bývalo, co mne těšívalo,  
   G7        C            G7       C 
   bylo by mé srdce veselejší. 
    
2. Jaké to vorání bez pluhu, bez koní, 
   jaké to vorání bez koleček? 
   Takové vorání, jako milování, 
   jako milování bez hubiček. 
    
3. Pořád mně dávají, co se mně nelíbí, 
   pořád mně dávají, co já nechci. 
   Dávají mně vdovce, ten má jen půl srdce, 
   půl ho dal nebožce, půl by dal mně. 
 
 
ANDULKO ŠAFÁŘOVÁ 
 
    G           D7      G               D7           G 
1. Andulko šafářova, husičky nemáš doma. 
   D7            G               D7                     G 
   Husy jsou v ječmeně, Andulko, vyžeň je! 
                 D7             G                       D7         G 
   Vyžeň je z ječmene ven dřív, než bude bílej den. 
 
2. Já bych je ven vyhnala, jen kdybych se nebála. 
   Paňmáma lehce spí, jak se hnu, všecko ví! 
   Já nesmím z komůrky ven dřív, než bude bílej den. 
 

A VY PÁNI MUZIKANTI  
  
      D                               A                       A7  D  
  1. A vy, páni muzikanti, přišla jsem vas jedovať,  
      D                                  A                     A7 D  
      zahrejte ně túto píseň, kerú vám budu zpívat.  
                        Emi       A7                D  
      štemujte si muziku, podla mého jazyku,  
                                        A                     A7 D  
      vy ste všeci grobiáni, já vám ináč neřeknu.  
   
  2. Najprve budu jedovať teho s tyma huslama,  
      ten by býl dobře udělál, dyby býl ostál doma  
      z huslama sa pochlubil, leda peněz nalúdil,  
      ten by býl dobře udělál, dyby tu býl,nechodil.  
  
  3. A ten šelma s tú píšťalku, ten sa enem usmívá,  
      temu je tak dycky dobře, dyž si sem tam zhovívá,  
      on by šél rád do nebe, ale on tam nebude,  
      protože tam s píšťalkama nepúšťajú do nebe.  
  
  4. Cymbalista na svůj cymbál, ten dycky zhusta pere,  
      dyž mu chlapci dobře plaťá, on se enem usměje,  
      praví svým kamarádům: dávám vám takú radu,  
      dyž vám chlapci dobře plaťá, hrajte jen bez ohledu.  
  
  5. Muzikanti,to sú chlapci, dostanú sa do nebe  
      mezi svaté chocholaté, co dělajú he, he,he,  
      najprv pújde huslista a za ním cymbalista,  
      najposledy na púl kozi ponese sa basista.  
 
 
 
 
 



8 9 

ABY NÁS PÁN BŮH MILOVAL 
 
     D    G    A     D    G  A  D  A7   D 
1. Aby nás Pán Bůh miloval, miloval, 
     D        G  A  D   G  A  D   A7    D 
     hříchy odpustil, nebe dal, nebe dal! 
          F#mi G D    G        DEmiHmi     
     Nic nežádáme, jenom to samé: 
     D    G    A     D     G A D   A7  D 
     aby nás Pán Bůh miloval, miloval. 
 
2. Ach, Bože, prebože, co mám robit, 

tým svetom vandrovat či sa ženiť, 
či mám íti tým svetom širokým, 
lebo za děvčátkom černojokým, 
či mám íti tým svetom širokým, 
lebo za děvčátkom černojokým. 

 
3. Už som sa oženel, už je darmo, 

už som si zavesel ťažké jarmo, 
keré mosím nosiť až do smrti, 
na svoju svobodu zabudnuti, 
keré mosím nosiť až do smrti, 
na svoju svobodu zabudnuti.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACH BOŽE Z NEBE 
 

Ami 
Ach bože z nebe já prosím tebe 
Starého muže mám 
 
        Ami                   D            G 
1. |: Rač mi ho vzáti mladého dáti, 
        Ami         E      Ami 
        ať hříchu nepáchám :| 
        Ami 
        Ach bože z nebe, já prosím tebe 
        Jak já mu zvonit dám. 
 
2. |: Na staré hrnce hotové zvonce 
        Tak já mu zvonit dám :| 
        Ach bože z nebe já prosím tebe, 
        jak já ho pochovám.  
 
3. |: Na starém došku zapřáhnu kočku 
        Tak já ho pochovám :| 
 
Ami 
Ach bože z nebe já prosím tebe 
Jak já plakat budu 
         
4. |: Na jeho hrobě vyskočím sobě 
        Co je mi po tobě :| 
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BODAJ BY VÁS VY MLÁDENCI 
 
    G 
1. Bodaj by vás vy mládenci čerti vzali 
    Am                                        D7 
    keď ste vy mňa na ten tanec nepozvali 
    G                              Am  

    Ja by bola tancovala aj na cimbál niečo dala 
    C                      D7         G      

    aj vás všetkých pobozkala. 
 
2.  Čo sa mamka tejto noci natrápila,  
     aby sa vám len nejako zavďačila, spiekla múky, 
     za tri korce, pre vás chlapci na koláče, 
     len aby som tancovala. 
 
3. Už je amen už je koniec milí chlapci, 
    keď je už raz keď je už raz po tom tanci, 
    keď sa nový tanec strhne, pamätajte chlapci, 
    na mne trébars bude po polnoci.  
 
 

BOLESLAV, BOLESLAV 

     D                                                   A7 
1. Boleslav, Boleslav, překrásné město :/ 
       G                     D               A7            D 

/: Neplač holka , nenaříkej, moje nevěsto :/ 
 

2. /: Jakpak nemám plakat, smutná naříkat :/ 

/: Když tě vidím do vojenských šatů oblíkat :/ 

 

3. /: Ty vojenské šaty trápí srdce mé :/ 

/: Neplač, holka, nenaříkej, vždyť se sejdeme :/  

ANI TAK NEHOŘÍ  
  
 
     G                        C              D  
1.  Ani tak nehoří svíčka farářovi,  
        D7              G     C    D     G  
     /: jako se bělají mojí milé nohy :/  
  
2.  Ani tak nevoní kořalička sladká,  
  /:jako mně vonějí mojí milé jabka :/  
  
3.  Ani tak nebolí rána do srdéčka,  
  /:jako mě bolela milé zahrádečka :/  
 
 
ANIČKA, DUŠIČKA, KDE SI BOLA 
 
    Emi                    A7          D 
1. Anička, dušička, kde si bola, 
    G                          D7    G 
    keď si si čižmičky zarosila? 
      G             D             Emi         H7 
   |: Bola som v hájičku, žala som travičku, 
      Emi            Edim  H7Emi 
      duša moja, duša   moja. :| 
 
2. A ja som po tri dni trávu kosil, 
    ešte som si čižmy nezarosil 
    a ja som hrabala, teba som čakala, 
    duša moja, duša moja. 
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AŽ JÁ PŮJDU POVANDRUJU 
 
    G 
1. Až já půjdu, povandruju, 
    C          D    G 
    ej bude bílá hmlíčka, 
    C                 D     G 
    ej bude bílá hmlíčka, 
    G 
    Bude za mnú plakat dievča, 
    C        D      G 
    pěkné jak růžička, 
    C                     D G 
    ej pěkné jak růžička. 
 
2. Až já půjdu, povandruju, 
   ej bude bílý mrázek, 
   ej bude bílý mrázek, 
   Bude za mnú plakat dievča, 
   pěkné jak obrázek, 
   ej pěkné jak obrázek. 
 
3. = 1. 
 
 

 

 

 

 

 

BESKYDE, BESKYDE 

     G                       D   D            D7  G  
1. Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide,  
        C                     G             D7G  
     |: černooký bača ovečky zatáčá :|  
  
2. Aj, bačo, bačo náš, černú košulku máš,  
     |: kdo ti ju vypere, když maměnky nemáš :|  
3. Já nemám maměnku, ale mám galánku,  
     |: ona mně vypere černú košulenku :|  
4. Ona ju vypere, aj pěkně vyválí,  

|: až pújdu k muzice, každý mňa pochválí :|  
 

 
BĚŽELA OVEČKA 

 
    C           F                          C 
1. Běžela ovečka hore do kopečka 
                G                       C 
    a za ní beránek žalovat na zámek. 
     
2. Co děláš beranku, na tom našem zámku 
    já jí du žalovat, na svoju galánku. 
 
3. Nežaluj beránku, na svoji galánku, 
    ona ti uvěje, věneček z rozmarýnku. 
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ČERNÁ VLNKA 
 
         G                                   C   G      
1. /: Černá vlnka na bílém beránku, :/  

    C                                   D7 G      G       Am  D7G 
/: aj kady sa túláš, aj kady sa túláš, černooký Janku:| 
         

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

 
3. /: Ludia pravjá, že mně ju nedajú, :/ 

/: aj dajú, aj dajú, aj dajú, aj dajú a eště přidajú,  
                                                            na mou věru dajú :/ 
 

 
ČERNÉ OČI 
 
     D                   A7D                      H7   
1. Černé oči, jděte spát, černé oči, jděte spát, 
     Emi              A7             D                     A7D 
     však musíte ráno vstát, však musíte ráno vstát. 
 
2. Ráno, ráno, raníčko, ráno, ráno, raníčko, 
     dřív, než vyjde sluníčko, dřív, než vyjde sluníčko. 
 
3. Sluníčko už vychází, sluníčko už vychází,  
     má milá se prochází, má milá se prochází. 
 

 

 

 

 

CO JSTE HASIČI 

    A          D    A                   E 
1. Co jste hasiči, co jste dělali, 
   E7                                                       A       E7      A 
   že jste nám ten pívo, pívo pívovárek shořet nechali. 
   E7                                                       A       E7      A 
   Že jste nám ten pívo, pívo pívovárek shořet nechali. 
 
2. Shořet nechali, i tu hospodu, 
    /: my staří mazáci, staří ulejváci, máme pít vodu. :/ 
 
3. Vodu nepijem, my pijeme rum, 
    /: vodu pijou žáby, víno starý báby, my pijeme rum. :/ 
(alter.: My vínečko pijem, vesele si žijem, za pár jdem domů.) 
 
4. Za pár za čtyři, už tu nebudem, 
  /: už vás milí páni, páni lampasáci, zdravit nebudem. :/ 
 
 
CO TO TAM ŠUPÓCE 
 
       D                  A      A7             D 
1. |: Co to tam šupoce za tú stodolú, :| 
       G                     D         
    |: šohajovi koně, šohajovi koně,  
                     A       A7             D 
       šohajovi koně vody nemajú. :| 
 
2. |: Nemajú voděnky, chtělo sa jim pít, |: 
 |: mosela šenkérka :/ mosela šenkérka pro vínečko jít. :| 
  
3. |: Špatný si synečku, špatný hospodář, :| 
       3x |: že svojím koníčkom :/ vody nepodáš. :| 
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COŽ SE MĚ, MÁ MILÁ 
 
    Emi                             H7       Emi 
1. Což se mně, má milá, hezká zdáš. 
    G                            D7      G 
    Budeš-li tak hezká, až se vdáš? 
      G            D7     Emi         H7 
   [: Ješte hezčejší, můj nejmilejší, 
      Emi           Ami            H7  Emi 
      vem si mě, vem si mě, uhlídáš. :] 
 
2. Což se mně, má milá, hezká zdáš. 
    Copak ti máti dá, až se vdáš? 
    [: Krávu s telátkem, ovci s jehňátkem, 
       strakatou slepičku s kuřátkem. :] 
 
3. Vem si mě, můj milej, vem, vem, vem, 
    dobrá hospodyňka jsem, jsem, jsem. 
    [: Já ráno vstávám, kravičkám dávám, 
       kuželík každej den vypřádám. :] 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ČEREŠNIČKY, ČEREŠNIČKY 

 
    G                                       C   G 
1. Čerešničky, čerešničky, čerešně, 
                        E            AmiG   D 
    vy ste sa ně rozsypaly na cestě. 
      A                      A7                 D 
   |: Kdo vás najde, ten vás posbírá, 
      D7                G       D7           G 
      já som mala včéra večér frajíra.:| 
 
2. Bol to frajír malovaný ak růža, 
    toho bych si vyvolila za muža. 
    |:Ani bych mu robit nedala, 
      jenom ako růžu bych ho chovala.:| 
 
3. Ako růžu, ako růžu červenů, 
    ja bych bola jeho ženů milenu. 
    |:Ja bych bola jeho lilija 
      a on moja růža, růža červená:| 
 
4. A keď bych ho a keď bych ho dostala, 
    pak bych se mu, pak bych se mu vysmála. 
    |:Robiť bude a já tancovať, 
      preca já si umím chlapca vychovat.:| 
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EJ VY PÁNI, VY 
 

        G               G7  C                         G   D         Ami   D7 
1. |:Ej, vy páni, vy, vy nevíte co nového, já vám to povím. :| 
 G                 D           G                   D       C   G           D7G   
|:Ve Strážnici verbujú na dva bubny bubnujú na vojnu berú:| 
 
2. |: Galánečko má, si-li ke mně neuprímná já sa také dám. :| 

|: Dám sa mezi vojáky, dostanu nové šaty a koňa taky. :| 
 
3. |:Až já budu stát v širém poli na patroli, priď sa podívat.:| 
|:Príď sa na mňa podívat jedním prstem zakývat alebo dvoma:| 
 

EJ ZOMRELA MI ŽENA 

       C                                            G7 C 
1. [: Ej, zomrela mi žena, už som vdovec.:] 
       C                                                             G7        C 
[: Dal som ju pochovat, dal som ju pochovat pod jalovec.:] 
 
2. [:Ej, kopali ji jamu tri mládenci.:] 

[:Nemohli vykopať, nemohli vykopať do polnoci.:] 
 
3. [:Ej, vykopali jámu do půl pása.:] 

[:A v ní odpočívá a v ní odpočívá moja krása.:] 
 
4. [:Ej, zomrela mi žena, už som vdovec.:] 

[:Dal som ju pochovat, dal som ju pochovat pod jalovec.:] 
 
 
 
 
 
 

DOMAŽLICE 
 
       D                        
1. |: Žádnyj neví co sou Domažlice,  

A 
žádnyj neví co je to Taus. :|  
 
Taus je to německy  
D 
Domažlice česky,  
                   A7        D 
žádnyj neví co je to Taus.  
 

2. |: Žádnyj neví co je to železo,  
žádnyj neví co je kroužek. :|  
Kroužek je železo,  
má zlatá Terezo,  
žádnyj neví co je kroužek.  
 

3. |: Proto sem se tak mladá vdávala  
abych dělat nemusela :|  
Muž mi koupil krávu  
já musím na trávu  
toho sem se nenadála  
 

4. |: Měj se dobře stará košatino  
měj se dobře stará nůše :|  
Dycky si bejvala  
za čtyři krejcary  
hele tejď si za dva groše 
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DYŽ SA BÚČEK ZELEŇÁ 
 
         F                               Gm                    G7  C 
1. /: Dyž sa buček zeleňá, Valach hodně ovec má. :/ 
   F          B                             C             F                      C7   F 
/: Zeleňaj sa bučku, pěkně pomalučku, Valach hodně ovec má. :/ 
 
2. /: Dyž sa buček zeleňá, Valach hodně peněz má. :/ 

/: Zeleňaj sa bučku, pěkně pomalučku, Valach hodně peněz 
má:/ 

 

3. /: Dyž sa buček zeleňá, Valach pěknú ženku má. :/ 
/: Zeleňaj sa bučku, pěkně pomalučku, Valach pěknú ženku 
má :/ 
 

4. /: Dyž sa buček zeleňá, Valach vúbec nic nemá. :/ 
/: Zeleňaj sa bučku, pěkně pomalučku, Valach vúbec nic nemá. :/ 

 
 

EJ LÁSKO, LÁSKO 
 
        Ami                  Dmi      E  Ami 
1. |: Ej lásko, lásko, ty nejsi stálá, :| 
        E    Ami         Dmi       E Ami 
     |: jako voděnka mezi brehama. :| 
 
2. |: Voda uplyne, láska pomine, :| 

|: jako lísteček na rozmarýně. :| 
 
ver II.   1. |: Vystavím klášter mezi horama, :| 
                |: tam budem bývat bez milovaňá. :| 

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

EJ PADÁ, PADÁ ROSENKA 
 
     Hmi       D  A  G  F#  Hmi 
1. Ej padá, padá ro-sen-ka 
     Hmi        D A  G F#mi Hmi A 
     Spaly by moje o-čen-ka 
     D            Emi   F#mi        Hmi F# 
     Spaly by moje, spaly by aj tvo-je 
     Hmi         D  A   G F# Hmi A 
     Spaly by, duša má, o-bo-je 
     D            E        F#mi        Hmi F# 
     Spaly by moje, spaly by aj tvo-je 
     Hmi         D      A    G F# Hmi 
     Spaly by, duša má, o-bo-je 
 
2. Ej padá, padá listopad 

Pozdravuj milů na stokrát 
  |: Pozdravuj milů, holuběnku sivů 
     že sa už nevrátím nikdy viac :| 
     Ej padá, padá rosenka ... 
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GENERÁL LAUDON 
 
C                        G7           C 
Generál Laudon jede skrz vesnici, 
                          G7           C 
generál Laudon jede skrz ves. 
F              C           G7           C 
Jede skrz vesnici, má novou čepici 
                          G7           C 
generál Laudon jede skrz ves. 
 
Stůj ! Kdo tam ? Patrola ! Jaká ? Vojenská ! 
Kdo jí vede ? Ženská ! Jaká ? Pihatá !  ( Zrzavá, ...) 
 
C                                          G7 
Pihatou, pihatou, tu já mám nejradši 
                                             C 
pihatou, pihatou, tu já mám rád. 
        G7                          C 
Já ji pomiluju, ona zase mne, mne, mne, 
         G7                        C 
že je pihatá trápí srdce mé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EŠČE SI JÁ POHÁR VÍNA ZAPLATÍM 

    Ami  E      Ami  Dmi E               Ami  
1. Ešče 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        Ami   E  
   |: Od  večera do rá-na, muzi-ka nám vyhrá-vá,  
      AmiE        Ami              Dmi    E           E7    Ami  
      a já pijem, pijem, pijem, pijem, len z pl-ného pohára. :|  
  
2. Ešče si já, ešče si já pohár vína zaplatím.  
    Potom sa já, potom sa já k mojej milej navrátím.  
    |: Potom pújdem na pá-na, co s nama zle nakládá,  
       pijme, pijme, dobré vínko z pohára. :|  
 
 
EŠČE SOM SA NEOŽENIL 
 
     Em                               H7               Em 
1. Ešče som sa neoženil, už ma žena bije 

Em                                H7           EmD    

A ja som si narychtoval tri dubové kyje 
        G                                              Am 
     /: S jedným budem ženu bici a s tým druhým 
        D                            H7 
        dzeci, dzeci, dzeci, dzeci :/ 
        Em                                                Am       H7    Em 
        A s tým tretím kyjak - kyjačiskom pójdem na zálety 
 
2. Ked ty zajdeš, aj ja zajdu, pojdeme do mlýna, 
    Opýtame sa mlynára co že za novina, 
    Kolečka še otačaju, pšenička sa mele mele mele mele 
    moja milá sa vydáva, pojdzem na veselie.  
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EŠTĚ VÍNKO NEVYKYSLO 

       D       A      D       A       D          A7    D  
1.  /: Eště vínko nevy-kyslo, chlapci pime ho :/  
        D          A            G         D  
     /: chlapci pime ho, chlapci pime ho  
        D          A         
        chlapci pime ho, až do rána, až do rána,  
        A7             D  
        až do rána bílého :/  
  
2.  /: Eště dívča nevyrástlo, chlapci berme ho :/  
    /: chlapci berme ho, chlapci berme ho,  
       chlapci berme ho, až do rána, až do rána,  
       až do rána bílého :/  
 
 
GAMBRINUS 
 
     C               G                             C 
1. Gambrinus dvanáctka, to je moje láska, 

                  G                               C 
Gambrinus dvanáctka, to je můj sen. 
            F                     C 
Hujajá, hujája, hujajá, hujája, 
                  G                               C 
Gambrinus dvanáctka, to je můj sen. 

 
2. Chlazená třináctka … 
 
3. Demižón patnáctka … 
 
4. Vyzrálá šestnáctka … 
 

 

GAUDEAMUS IGITUR 
 
     G                 C 
1. Gaudeamus igitur, 

D7                G 
Iuvenes dum sumus; 
D                      G      D 
Post iucundam iuventutem, 
D                      G       D 
Post molestam senectutem 
G         C     G  H7 Emi 
Nos habebit humus, 
G        C Cmi G D7  G 
Nos habebit humus. 

 
 
2. Ubi sunt, qui ante nos 

In mundo fuere? 
Vadite ad superos, 
Transite ad inferos, 
Ubi iam fuere, 
Ubi iam fuere. 

 
3. Vita nostra brevis est, 

Brevi finietur; 
Venit mors velociter, 
Rapit nos atrociter; 
Nemini parcetur, 
Nemini parcetur. 

 
4. Vivat academia, 

Vivant professores, 
Vivat membrum quod libet, 
Vivant membra quae libet; 
/: Semper sint in flore. :/ 
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HA TY SVATEJ VAVŘENEČKU 
 

     D                 A7          D                       A7             D 
1. Ha ty svatyj Vavřenečku, stojíš na pěkným kopečku. 

          G    A7      D                A7                    D 
     Vycházejí panny z tebe jako handělové z nebe.  
 
2. První vyšla celá bílá, ha ta druhá jen se skvíla. 

Ha ta třetí, eště hezčí, to bula má z nejmilejší.  
 
Štvrtá vyšla jako vobraz, hdyž mě nechceš, hrom tě rozraz.  
Hrom tě rozraz na dvě strany, pro falešný milování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GORALE 
 
     D              G              A            D 
1. Za lasami za gorami za dolinami  

               G                 A          D 
     pobili sie dwaj gorale ciupagami . 
 
                      G A          D   
Ref.: /:Ej gorale nie bijta sie  
                              G 
           ma goralka dwa warkocze  
           A             D 
                 podzielita sie:/  
 
2. Za lasami za gorami za dolinami  
    pobili sie dwaj gorale ciupagami  
 
Ref.: /:Ej gorale nie bijta sie  
          ma goralka dwoje oczu  
          podzielita sie:/  
 
3. Za lasami za gorami za dolinami  
pobili sie dwaj gorale ciupagami  
 
Ref.: /:Ej gorale nie bijta sie  
          ma goralka wielke serce  
          podzielita sie:/  
 
4. Za lasami za gorami za dolinami  
pobili sie dwaj gorale ciupagami  
 
Ref.: /:Ej gorale nie bijta sie  
          ma goralka z przodu z tylu  
          podzielita sie:/ 
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HEJ HAJ ZELENÝ HÁJ 
 
    G                       D        G 
1. Hej haj, hej haj, zelený háj 
                  C          G         D 
     Hej haj, hej haj, zelený háj 
       C… 
   /:  doma šuhajko, doma šuhajko, 
 
        doma šuhajko, doma líhaj.:/ 
 
2. /: Doma líhaj na lavici :/ 
    /: tam, kde líhajú, tam, kde líhajú, 
        tam, kde líhajú čeľadníci.:/ 
 
3.  /: Ja bych milá doma líhal :/ 
     /: keby ťa verne, keby ťa verne, 
         keby ťa verne nemiloval.:/ 
 
4. /: Ale že ťa verne ľúbim :/ 
    /: preto ja k tebe, preto ja k tebe, 
        preto ja k tebe chodiť musím.:/ 
 
alebo: 
5. /: Nechoď Janko cez Polianku :/ 
    /: tam ťa zabijú, tam ťa zabijú, 
        tam ťa zabijú pre galanku.:/ 
 
6. /: Nezabijú nebojím sa :/ 
    /: mám šabličku, mám šabličku, 
        mám šabličku, vysekám sa.:/ 
 
7. /: Mám šabličku oceľovú :/ 
    /: na obe strany, na obe strany, 
        na obe strany nabrúsenú.:/  

 
alebo: 
8. /: Janku, Janku, zle gazduješ :/ 
    /: keď celé noci, keď celé noci, 
       keď celé noci proverbuješ.:/ 
 
9. /: Není nad tu sloboděnku :/ 
    /: Žena je doma a děti chová 
       a já si sedím pěkně v šenku.:/ 
 
10. /: Nedaj bože, abych umrel :/ 
      /: ej až zaplatím, ej až zaplatím,  
          ej až zaplatím, čo sem dlužen :/ 
 
11. /: Šenkérovi za vínečko :/ 
       /: a mojej milej, a mojej milej, 
           a mojej milej za pérečko :/ 
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HRUŠKA 

      A  D                   A       D  
  1. Stojí hruška v širém poli  
      D               G   A  
      vršek se jí zelená  
         D             G       A        D  
      /: Pod ní se pase kůň vraný  
                       A       D  
         pase ho má milá :/  
  
2. Proč má milá dnes pasete  
     z večera do rána  
     /: Kam můj milý pojedete  
        já pojedu s váma :/    
   G   D  G  C  D  
   G   C  D  G  D  G    G  C  D  G  D  G  
  
3. O já pojedu daleko  
     přes vody hluboké  
     /: Kéž bych byl nikdy nepoznal  
        panny černooké :/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOLÚBEK A HOLUBIČKA 
 
    Eb               B        Eb           B 
1. Viděla sem svého holúbka sivého, 
     C           C4sus 
     letěl k mořu. 
     Cmi7                   BEb Cmi    F7     B Eb 
     Počkaj mňa, můj milý, můj holúbku sivý, 
     F7              B 
     půjdem spolu. 
 
2. Holubičko sivá, si-li eště živá, 

jak sa míváš? 
Si-li v řečách stálá, lebo sas vydala, 
lebo čekáš? 

 
3. Já sem sa nevdala, na tebja čekala, 

sivý sokol, 
pro tvé peří hladké, vrkotání sladké 
nemám pokoj. 

 
4. Esli ťa nenajdu, já ťa hledat budu 

u chodníčka. 
Kady ludé půjdú, já sa pýtať budu 
na Janíčka. 
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HOP HÉ 
 
       D                                A   D          
1. /: Hop hé, hop hé, hop hé, hop hé :/ 
        D                    A                 D    A 
        Já bych se nejradši ve vsi neviděl 
        D            A               D         A      D 
        ať přídu, kam přídu, abych se styděl 
        D 
        Anča mě nechala v kolečku stát 
                                      A                D 
        že prej se nebude se mnou motat 
 
2. /: Hop hé, hop hé, hop hé, hop hé :/ 
        Počkej ty Andulo, ty budeš koukat 
        jak budeš po mě jen vočima loupat 
        učím se tancovat Maděráka 
        stoupnu si bez tebe před dudáka 
 
3. /: Hop hé, hop hé, hop hé, hop hé :/ 
       Já bych se voženil, žádná mě nechce 
       šel bych na námluvy jde mi to těžce 
       panenky i vdovy, každá se bojí 
       že bych je tloukával dubovou holí 
 
/: Hop hé, hop hé, hop hé, hop hé :/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORO, HORO, VYSOKÁ JSI 
 
    A        D      E7        A 
1. Horo, horo, vysoká jsi, 

D                                 A 
má panenko vzdálená jsi, 
   E7               A 
/: vzdálená jsi za horama,  
              D      E7         A     
   vadne láska mezi náma :/ 

 
2. Vadne, vadne, až uvadne, 

Není v světě pro mne žádné, 
Není žádné potěšení  
pro mne více k nalezení :/ 
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IŠEL MACEK DO MALACEK 
 
    Dmi                                                A 
1. Išiel Macek do Malacek šošovičku mlácic, 
   Dmi                                         A      Dmi 
   zabudol si cepy doma, musel sa on vrácic. 
 
         D7     
Ref.: Ej, Macejko, Macejko, ko-ko-ko-ko, 
                                   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-nu! 
 
2. Zahral Macek dzunu, dzunu, potom prestal hráci, 
    husle sa mu rozsypaly, cepom po nich mlácil. 
 
R. Ej, Macejko, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUSLIČKY 
 
     A                            D A       
1. Čí že ste, husličky, čie,  

Hmi          F#mi  E   
     kdo vás tu zanechal  
     A                            D A    
     Čí že ste, husličky, čie,  
     Hmi          F#mi E 
     kdo vás tu zanechal  
     Hmi7             A     D 
     na trávě poválané,  
     Hmi7      E     A    D 
     na trávě poválané  
     Hmi  F#mi E    Hmi F#mi E 
     u paty ořecha?  
 
2. A kdože tu trávu tak zválal, aj modré fialy,  
    A kdože tu trávu tak zválal, aj modré fialy,  
    že ste, husličky, samé  
    že ste, husličky, samé na světě zostaly?  
 
3. A který tu muzikant usnul a co sa mu přišlo zdát,  
    A který tu muzikant usnul a co sa mu přišlo zdát,  
    co sa mu enem zdálo, bože(-),  
    co sa mu enem zdálo, bože(-), že už vjec nechtěl hrát?  
 
4. Zahrajte, husličky, samy, zahrajte zvesela,  
    Zahrajte, husličky, samy, zahrajte zvesela,  
    až sa tá bude trápit,  
    až sa tá bude trápit, která ho nechtěla. 
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CHODÍME, CHODÍME 
 
     G                                              D 
1. Chodíme, chodíme, hore po dedine,  

       G                               D 
nejednej mamičke dcérku zobudíme,  
                                          G    D G  
nejednej mamičke dcérku zobudíme,  
 

2. Zobudí, zobudí, kohútik jarabý,  
/:kohútik jarabý, až poletí z hrady.:/  

 

3. Kohút z hrady letí, veselo si spieva:  
/:Vstávaj milá hore, už sa rozvidnieva.:/  

 

4. Vstávaj milá hore, namlúvať ťa prišli,  
/:Horňania, Dolňania, chlapci Vrškovania.:/  

 

5. Chlapci Vrškovania majú kone vrané,  
/:košielenky tenké striebrom vyšívané.:/  

 

6. Košielenka tenká, šila ju švadlenka,  
/:šila ju hodvábom pod zeleným hájom.:/  

 

7. Keď ju vyšívala, veselo sa smiala,  
/:keď mi ju dávala, žalostne plakala.:/  

 

8. Načo ti, môj milý, tá košieľka bude,  
/:keď pôjdeš na vojnu, kto ju nosiť bude.:/  

 

9. Keď pôjdem na vojnu, vezmem si ju sebou,  
/:budem sa s ňou tešiť ako s mladou ženou.:/  

 

10. Keď ma porúbajú, bude mi na rany,  
/:a keď ma zabijú, bude mi do jamy.:/  

 

11. Ktorá má mamička na vojne synáčka,  
/:nech sa ona pozrie večer do mesiačka.:/  

 

12. Keď bude červený, bude dorúbaný,  
/:a keď bude tmavý, bude ležeť v zemi.:/ 

 

CHVÁLA BOHU, ŽE JSEM SE NARODIL 
 
     Emi               H7EmiAmiBH7Emi 
1. Chvala Bohu že sem sa narodil 
     Hmi                  F# Hmi  EmiFF#7Hmi H7 
     Že sem svojich mladých roků užil  
     E7                       A7           D7G 
     měl sem v světě enem ty jediné 
     Emi                     C#C7  H7Emi 
     odešly mně nebudu mět jiné 
     D7  G                  A7            DG 
     měl sem v světě enem ty jediné 
     Emi             A7              H7Emi 
     odešly mně nebudu mět jiné 
 
2. Kdyby nebe za peňáze bylo 

Málo by tam chudáku pobylo 
Ale nebe za peňáze není 
Tam je chuďák cisárovi rovný 
Ale nebe za peňáze není 
Tam je chuďák cisárovi rovný 

 
3. Ty člověče rozpomeň se na to 

Že si tady enem prach a bláto 
Až ty prídeš na súd Boha Pána 
Nepomóže ti výmluva žádna 
Až ty prídeš na súd Boha Pána 
Nepomóže ti výmluva žádna. 
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JAKÉ JE TO HEZKÉ 
 
    E                                       
1. Jaké je to hezké, dva kováři v městě, 
    H7                      E 
    dva kováři na rynku. 
       H7                         E 
    |: Jeden může kovat a druhý milovat 
       H7                            E 
       ša a šafářovic Andulku. :| 
 
2. Vzkázala mně včera šafářova dcera 
    ze de dvorečka, ze dvora, 
    |: že mně dá šáteček, vyšívaný všecek 
       dokolečka, dokola. :| 
 
3. Neber si, synečku, ze dvra dcerečku, 
   ze dvorečka, ze dvora, 
   |: ona má sukničky ucouraný všecky, 
   dokolečka, dokola. :| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IŠLA MARINA 
 
    CG C          C  G C 
1. Išla Marina do cintorína,  
   C G  C               C      GC 
   šuhajček za ňou s holbičkou vína. 
   C       G      C         C     G     C 
   Huja, huja, hujajá, teče voda kalná, 
   C      G      C         C     G      C 
   huja, huja, hujajá, teče voda z hor. 
 
2. Počkaj, Marina, napij se vína, 
    budeš červená ako malina. 
    Huja, huja, hujajá, teče voda kalná, 
    huja, huja, hujajá, teče voda z hor. 
 
3. Nechcem ja vína, ani pálenia,  
    mala bych potom srdca bolenia. 
    Huja, huja, hujajá, teče voda kalná, 
    huja, huja, hujajá, teče voda z hor. 
 
 
JÁ HUSÁREK MALÝ 
 
     Em             G 
1. Já husárek malý,  

D7          G B7 
     boty roztrhaný, 
     Em             Am  C 
     já na vojnu nepojedu,  
     Edim B7      Em 
     až budu mít nový. 
 
2. Tatíček to slyšel, ven z komůrky vyšel, 
    boty mu dal udělati, na vojnu jet musel.  
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JÁ JSEM Z KUTNÉ HORY 
 
C  G7    C                                                    G7     C 
Já jsem z Kutné Hory, z Kutné Hory koudelníkův syn. 
                           F             G7                C 
Já mám v Praze tři domy, až je koupím budou mý, 
    G7    C                                                    G7     C 
já jsem z Kutné Hory, z Kutné Hory koudelníkův syn. 
 
 

JA KEĎ SA JANOŠKO  

     Dmi                 Gmi Dmi   A7 Dmi  
1. Ja keď sa Janoško  na vojnu bral,  
     B                           C7            F  
     přišel pod okénko, smutně volal:  
          H                            F                  F A7  
     |: "Podaj že mně milá, podaj trochu vody,  
         Dmi                 Gmi Dmi   A7Dmi  
         lebo ve mně moje   srdce zhorí." :|  
  
2. "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." :|  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA, CO JE TO ZA POLA 
 
Dmi  Ami  Dmi  C  Dmi  Ami  Dmi  Ami  Dmi  
Dmi  Ami  Dmi  C  Dmi  Ami  Dmi  Ami  Dmi  
 
     Dmi           Ami 
1. Ja, co je to za pola  
     C      Emi    F  Ami 
     skala vedle žleba  
     Dmi           Ami 
     rodí sa len kamení  
     Dmi           A 
     nerodí sa chleba.  
 
2. Ja a nech sú aké sú  

přeca ještě kvete  
červené aj zelené  
na vesnu i v létě. 
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KDE JE SLÁDEK 
 

       E                     H                      E                          H 
1. |: Kde je sládek, tam je mládek, tam je taky pivovárek :| 
       H                         E 
       kde se pivo vaří, tam se dobře daří 
       H                           E 
       tam se dobře daří, kde se pivo vaří 
       A                     E            H               E 
       pojďme tam a píme ho, až do rána bílého, 
       A                     E            H                E 
       pojďme tam a píme ho, až do rána bílého. 
 
2. |: Pivo píme, ať to zvíme, zdali sobě rozumíme :| 
       máme-li se rádi, jsme-li kamarádi 
       pojďme tam a píme ho, 
       až do rána bílého. 
 
3. |: Pívo píti, vesel býti, hezké děvče v lásce míti :| 
       to nás bratři milí, blaží každou chvíli 
       pojďme tam a píme ho, 
       až do rána bílého. 
 
4. |: Pívo píti, vlasti žíti, řeč a krále slušně ctíti :| 
       tak zní naše právo, Česko ať je zdrávo 
       pojďme tam a píme ho, 
       až do rána bílého. 

 
 

 
 
 
 
 
 

JANOŠEK 
 
    C                     G       C  
1. Ej, cos porobil, Janošku,  
    C                      F  
    Ej, cos porobil, Janošku, 
    C                   G  
    Že ťa svázali za nožku, 
    C                   G       C  
    Že ťa svázali za nožku.  
  
2. [: Ej, neporobil jsem nic zlého, :] 
    [: zabil jsem srnca mladého. :] 
  
   [: A D A D A E A :] 
  
3. [: Ej, to nebyl srnec, byla laň, :]  
    [: ja, už ňa vezú, nevím kam. :]  
  
4. [: Už je má milá, už je zle, :]  
    [: už sú pútečka na noze. :]  
  
   [: A D A D A E A :] 
  
5. [: Chystaj má milá dva nože, :]  
    [: přeřež pútečka na noze. :]  
  
6. [: Ach, jaké je to řezání, :]  
    [: když sú pútečka kovaný. :]  
    
   [: A D A D A E A :] 
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JETELÍČEK 

     C                                      G 
1. Tam v údolí ...... pod topoly,  

                      C                             G    C 
     tam roste jetelíček a roste pěkně u vody,  
     G                          C 
     snad proto můj hošíček,  
                                  G       C 
     už více k nám teď nechodí. 
  
    C                                          G 
2. Vem hošíčku ..... vem kosičku,  
     poseč ten jetel v květu, posekej aspoň cestičku,  
     já potom řeknu světu,  
     že máš rád svoji holčičku. 
 
         C           G                            C 
Ref.: Proč ten jetelíček, roste u vody  

   C                G                                               CDmiEmi 
   proč k nám můj hošíček, proč k nám nechodí,  
   F 
   snad k nám zase cestu na jde,  
   C 
   až ten jetel kosou zajde,  
                F C   G               C 
   jetel ten jetel, jetelíček vody,  
   F      
   snad k nám zase cestu na jde,  
   C 
   až ten jetel kosou zajde,  
                F C   G               C 
   jetel ten jetel, jetelíček vody. 

 
 

KDE DOMOV MŮJ 
 
     C                G7                      C 
1. Kde domov můj, kde domov můj?  

C7    F            C  
Voda hučí po lučinách,  
        F                 C 
bory šumí po skalinách,  
           G7               C 
v sadě skví se jara květ,  
             G7             C 
zemský ráj to na pohled.  
       E                AmiF 
A to je ta krásná země,  
         C   G7             Amo  F#dim  
země česká, domov můj, 
          C G7               C 

     země česká, domov můj!  
 
2. Kde domov můj, kde domov můj?  
    V kraji znáš-li bohumilém  
    duše útlé v těle čilém,  
    mysl jasnou, vznik a zdar,  
    a tu sílu vzdoru zmar!  
    To je Čechů slavné plémě,  
    mezi Čechy domov můj,  
    mezi Čechy domov můj. 
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KDYŽ JSEM JÁ ŠEL TOU PUTIMSKOU BRANOU 

     A  
1. Když jsem já šel tou putimskou branou,  
     E             E7  
     dívaly se dvě panenky za mnou  
        A            E        D  E      E7            A  
     /: a volaly: študente, ty malý premiante! :/  
  
2. Proč, panenky, proč na mě voláte,  
    pročpak vy mě študovat nedáte,  
    /: já vás nesmím milovat, já musím študýrovat. :/  
  
3. Sedm let jsem v Písku študýroval,  
    ani jednu pannu nemiloval,  
    /: jenom jednu měl jsem rád, tu mi přebral kamarád. :/  
  
4. Počkej, holka, však ty budeš plakat,  
    až já budu kázáníčko kázat,  
    /: kázáníčko, kázání, o věrném milování. :/  
  
5. Počkej, holka, ty se budeš soužit,  
    až já budu tu mši svatou sloužit  
    /: v tom píseckým kostele, první bude za tebe. :/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KDYBY BYL BAVOROV 
 
    A                            E                     A  
1. Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany,  
    A                            E                A  
    dal bych ti hubičku na obě strany.  
       D            A              E                  A  
    /: Ale že je za vodou, za vodičkou studenou,  
                                     E          A  
       nedám ti, má milá, ani jedinou. :/ 
 
2. Kdyby byl Bavorov, co Prachatice,  
    dal bych ti hubiček na sta tisíce.  
    /: Ale že je za vodou, za vodičkou studenou,  
       nedám ti, má milá, ani jedinou. :/ 
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KDYBY BYLA MORAVA 
 
     A                           E         A 
1. 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. 
   
2. Dyby byla Morava jako sů Čechy, 
    dala bych ti huběnek na štyry měchy. 
    |: Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka synečka. :| 
 
3. Dyby byla Morava jako je Slezko, 
     dala bych ti huběnek, až by to plesklo. 
     |: Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka synečka. :| 
 
4. Dyby byla Morava jako sů Uhry, 
     dala bych ti huběnek, na štyry truhly. 
     |: Ale že je Morava malučká, ošidila cérečka synečka. :| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KDYBY TADY BALA TAKOVÁ PANENKA 
 
       D 
1. |: Kdyby tady byla taková panenka, 
       A7                      D 
       která by mě chtěla. :| 
       G                            D 
    |: Která by mě chtěla syna vychovala, 
       A7                       D 
       přitom pannou byla. :| 
 
2. |: Kdybych já ti měla syna vychovati, 
       přitom pannou býti. :| 
    |: Ty by jsi mě musel kolébku dělati, 
       do dřeva netíti. :| 
 
3. |: Kdybych já ti musel kolébku dělati, 
       do dřeva netíti. :| 
    |: Ty bys mi musela košiličku šíti, 
       bez jahel a nití. :| 
 
4. |: Kdybych já ti měla košiličku šíti, 
       bez jahel a nití. :| 
    |: Ty by si mě musel žebřík udělati, 
       až k nebeské výši. :| 
 
5. |: Kdybych já ti musel žebřík udělati, 
       až k nebeské výši. :| 
    |: Lezli bysme spolu, spadli bysme dolů, 
       byl by konec všemu. :| 
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LEPŠÍ JE VÍNEČKO 
 
     A                        E           A 
1. 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. 
 
2. |: Frajárka miluje nic neríká, :|   

|: a vdova vzpomíná nebožtíka :| 
 
3. |: Lepší je žitečko než-li oves, :| 

|: lepší je mládenec, než-li vdovec :| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KDYŽ JSEM ŠEL Z HRADIŠŤA 
 
    G                    C       Ami D7            G 
1. Když jsem šel z Hradišťa z požehnání, 
    G                C    AmiD7          G 
    potkal jsem děvčicu z nenadání. 
       D7    G                     D7 
    |: Potkala mě, neznala mě, 
       G           C  Ami  D7       G 
       červené jablúčko dávala mně.:| 
 
2. Že jsem byl šohajek nerozumný, 
    vzal jsem si jablúčko z ručky její. 
    |: To jablúčko je kyselé, 
       a moje srdéčko zarmůcené.:| 
    
3. Neber si, synečku, co kdo dává. 
    Z takových jablúček bolí hlava. 
    |: Hlava bolí, srdce svírá, 
       Všecko, cos miloval, konec mívá.:| 
 
 
KOLÍNE, KOLÍNE 
 
    A  E      A D A           D            E  A  E 
1. Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné ro-vi-ně! 
      A        D              A      D        A   E       A 
   |: Šenkuje tam má milá, má panenka rozmilá, 
                          E      A 
      šenkuje tam ve víně.:| 
 
2. Přišel tam Pepíček, měl na stranu klobouček, 
    |: dal si nalejt máz vína a při tom si zazpívá: 
       Kolínečku, Kolíne.:| 
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KONÍČKY 
 
     Emi  
1. Když jsem koval koníčky  
                           Ami Emi  
    byl jsem u svý Ančičky  
                         Ami  
    Nechtěla mě domů pustit  
    G      Emi   H7     Emi  
    až nebudú hvězdičky  
                         Ami  
    Nechtěla mě domů pustit  
    G      Emi   H7     Emi  
    až nebudú hvězdičky.  
   
2. Hvězdičky už nebyly  

a já jsem řek svý milý  
Pojď má milá, vyprovoď mě  
vyprovoď mě na chvíli  
Pojď má milá, vyprovoď mě 

     vyprovoď mě na chvíli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOULELO SE, KOULELO 
 
     Ami            Dmi 
1. Koulelo se, koulelo  

Ami         E  
červené jablíčko  
Ami             F      C  
Komu ty se dostaneš  
Ami             E7Ami   
má zlatá holčičko.  
 

2. Koulely se, koulely  
dvě naproti sobě  
Komu bych se dostala  
než, Janíčku, tobě  
 

3. Komu bych se dostala  
než můj milej, tobě  
Ty jsi hezkej, já taky  
hodíme se k sobě 

 
 
LÁSKA, BOŽE, LÁSKA 
 
    G                  D7G    Ami 
1. Láska, bože, láska! Kde ťa luďia berú? 
    C                    D     G       D7       G 
    Na hore nerastieš, v poli ťa nesejú. 
 
2. Ľúbosti, ľúbosti, mala som ťa dosti, 
    ale už ťa nemám ani medzi prsty. 
 
3. Aby sa tá láska na brali rodila, 
    nejedna panenka hlavu by zlomila. 
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MICHÁLEK 

Mezihra (M): Dmi, B, Dmi, B, Dmi  
 
    Dmi                B  C             F C 
1. Ta Uninská rola černo pooraná  
    Gmi                   Dmi F    C      Dmi 
    Zabil tam pacholka  Ujhéli z Unína  
 
2. Vy tetko doračko smutná neveselá  
    vezem vám synáčka v halénečce z pola  
 
1. Vy tetko doračko nic sa nelekajte  

na vašeho synka bielú plachtu dajte + M 
 

2. Michale Michálku kdo je ti příčina  
kdo by byl matičko Ujhéli z Unína  

 
3. Pošlite matičko pro tých knězú Kbelských  

já sa vyzpovídám svojich hříchú těžkých  
 

4. A proč ty Michálku Kbelských knězú žádáš  
avšak ty Michálku tolik hříchú nemáš  

 
5. Jak bych já matičko tolik hříchú neměl  

však jsem já nejednu panenku podvédel + M 
 

6. A ten Kbelský cinter kolem malovaný  
leží tam Michálek pěkně pochovaný.  
 

7. Na jeho hrobečku rozmarýn zelený  
Těm Kbelským pacholkom roste na znamení  
 
Dmi B 

 
 

MARJÁNKO, MARJÁNKO 
 
    G                                               D  
1. Marjánko, Marjánko, Marjánko má,  
                                              G  
     zavaž mi šáteček na uzle dva,  
                                                   D  
     zavaž, zavaž, zavaž, dítě zlatý,  
                                         G  
     aby se nemohl rozvázati.  
  
2. Já bych ti šáteček zavázala,  
    jen kdyby paňmáma nebránila,  
    ta naše paňmáma tuze brání,  
    Že nemáš peníze, pole žádný.  
  
3. Paňmámo, paňmámo nebraňte mi,  

vždyť já jsem bohatší,  
nežli jste vy já mám dvě poctivý zdravý ruce  
a vaší Marjánky věrný srdce.  

 
 
MÁ ROZTOMILÁ BARUŠKO 
 
C    F             C             G7                      C 
Má roztomilá Báruško, vem mě s sebou na lůžko, 
C    F             C            G7                       C 
má roztomilá Báruško, vem mě s sebou spát 
C            G7         C               G7                 C 
Nepudu, nepudu, ty si prase včera si chtěl dneska zase. 
C      G7    C                 G7              C 
Jaká by to hanba byla, kdyby žena muže bila, 
Jaká by to hanba byla, kdyby se jí bál. 
Žena muže bít nemůže, protože ho nepřemůže, 
Žena muže bít nemůže, protože ho ráda má. 
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MĚLA JSEM HOLOUBKA 
 
          D         A7      D          G       D      A7  
1. Měla jsem holoubka v truhle zavřeného, 

    D          A7 D      G     D   A7 
on jest mi uletěl do pole širého. 
                   D        G               D 
Do pole širého, na zelený doubek, 
       G      D       A7  G    D  A7 D A7 D 
tam sobě zahoukal, můj zlatej holoubek. 
 

2. Nehoukej, nebroukej, ůj zlatej holoubku, 
nelej svej milej většího zármutku. 
Já jí ho nedělám, dělá si ho sama, 
když já nejsem doma, s jinšími sedává. 

 
3. Já jí koupil pentli barvy proměňavé, 

by si proplétala vlásky kadeřavé. 
Já ji koupil jinou a to pěkně bílou, 
by pamatovala, že byla mou milou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSÍČEK SVÍTÍ 

 
    C 
1. Měsíček svítí, já musím jíti, 

                  G7               C 
za pannou, za pannou, za panenkou. 
A7          Dm     G7          C   
Měsíček zašel, já tam nedošel, 
já jsem zabloudil, mně jí odloudil 
                 G7            C 
v zeleném kloboučku mysliveček. 
 

2. Ta naše láska bejvala hezká, 
když se zrušila, což je po ní? 
Dej Pán Bůh štestí, děvčátko hezký! 
Však jiná růže mně voňet může, 
však jiná růžička taky voní.  

 
MEZI HORAMI 
 

        Ami  G    Ami C      G    C 
1. /: Mezi horami   lipka zelená :/ 

  C                  G           Ami                EmiAmi 
/:Zabili Janka Janíčka, Janka, miesto jeleňa:/ 
   

2. Keď ho zabili, zamordovali, 
na jeho hrobě, na jeho hrobě, kříž postavili. 
 

3. Ej, křížu, křížu, ukřižovaný, 
zde leží Janík, Janíček, Janík, Zamordovaný. 

 

4. Tu šla Anička, plakat Janíčka, 
hneď na hrob padla a viac nevstala, dobrá Anička. 
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NA KOPEČKU STÁLA, PLAKALA 
 
    Ami 
1. Čieže sú to kone ve dvore, ve dvore,  

F                              Ami 

     žiaden šuhaj s nimi neorie, neorie.  
       F                        Ami 

       Čieže by to boli, moje, moje sú,  
        Dmi                         Ami   
     /: čo ma k mojej milej zanesú, zanesú.:/  
 
2. Na kopečku stála, plakala, plakala,  

jezu, Jezu, Maria, volala, volala.  
Jezu, Jezu, Maria, Jezu jemine,  
/: bude li to chlapec, nebo ne :/ 
 

3. Bude li to chlapec, bude švec, bude švec,  
bude robit čižmy na tanec, na tanec.  
Bude li to devče, Jezu Mária,  
/: bude to frajarka jako ja.:/  

 

4. Hop, koníčky moje, do skoku, do skoku, 
budem ležať milej pri boku, pri boku.  
Nebudem sa modliť otče, otče náš,  
/: Ukaž frajárka aků máš.:/ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

MORAVO, MORAVO 
 
    Emi                     H7              Emi 
1. Moravo, Moravo, Moravěnko milá! 
    G                           D                  G 
    Co z tebe pochází chasa ušlechtilá! 
    Emi                      H7           Emi 
    Chasa ušlechtilá, žádostivá boje 
    D7      G              D7            G 
    a jaké to koňstvo rodí půda tvoje 
    D7      G               D7           G 
    a jaké to koňstvo rodí půda tvoje! 
 
 
MUZIKANTI, CO DĚLÁTE 
 
    Emi           A         D G              D         G 
1. Muzikanti co děláte, muzikanti co děláte 
    Emi                 H7            E                    A    H7 E 
    aj máte husle a nehráte, aj máte husle a nehráte 
 
2. Zahréte mně na husličky, zahréte mně na husličky 
   a rozveselte ty dróžičky a rozveselte ty dróžičky 
 
3. Zahréte mně na cimbále, zahréte mně na cimbále 
   ať moja milá veselá je, ať moja milá veselá je 
 
4. Zahréte mně na tó basu, zahréte mně na tó basu 
   a rozveselte všecku chasu a rozveselte všecku chasu 
 
5. Zahréte mně všeci spolu, zahréte mně všeci spolu 
   a vyprovoďte mně až domu a vyprovoďte mně až domu 
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MY JSME VALAŠI 
 
    G                             D7          G 
1. My jsme muzikanti, staří Valaši, 
                                 D7              G G7 
    hrajeme, zpíváme po vlasti naší. 
    G                           D7              G 
    Hrajeme, zpíváme pěkně vesele, 
                                  D7            G G7 
    nenajdeš na světě takej kapele. 
 
        C 
Ref.: My jsme Valaši,jedna rodina, 
         F                G7 C  G7C  GFC 
         valašské hory  sú naše otčina, 
         C 
         my jsme Valaši,chlapci jako fík 
         F                G7 C  G7    C 
         a náš kapelník sú strýc Matalík. 
 
 
2. Ta naše kapela, ta dovede hrát, 
    veselou pěsničkou srdce rozehřát. 
    veselá pěsnička ať světem letí, 
    všem lidem pro radosť, i našich dětí. + Ref.: 
 
3. My jsme muzikanti, staří Valaši, 
    hrajeme,zpíváme po vlasti naší. 
    až my vám přestanem zpívat pěsničky, 
    budete vzpomínat na nás, lidičky. + Ref.: 
 
 
 
 

MY PLULI DÁL A DÁL 

                   G                         D  
1.  My pluli dál a dál v zelené lesy,  
                                  D7           G  
    kde vlnka s vlnkou slaví své plesy,  
                                G7         C  
    my pluli dál a dál v zelený háj,  
                 G            D           G  
    my pluli dál a dál v zelený háj.  
  
2.  Loďka je malá, vesla jsou krátký,  
     poplujem hoši, poplujem zpátky,  
     /:či máme plouti dál v zelený háj. :/  
  
3.  My pluli dál a dál v rákosí tmavé,  
     kde rybka s rybkou spolu si hraje,  
     /:my pluli dál a dál v zelený háj. :/  
  
4.  My pluli dál a dál s malou lodičkou,  
     my pluli dál a dál tichou vodičkou,  
     my pluli dál a dál v neznámý svět,  
     my pluli dál a dál a nikdy zpět.  
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NA TU SVATÚ KATERINU 
 
    D                                A7             D 
1. Na tú svatú Katerínu, katerinskú nedělu, 
    A7                           D 
    verbovali šohajíčka na vojnu, 
    D             A7           D 
    verbovali šohajíčka na vojnu. 
 
     D 
R: Sama královna, sama královna 
    A7                                      D 
    ceduličku psala, ceduličku psala 
    D 
    aby šohajka, aby šohajka 
    A7                                               D 
    na vojnu dostala, na vojnu dostala, 
    D                                          A7 
    čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj, 
    A7                                         D 
    čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj, 
    D                                           A7 
    čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj, 
    A7                                                    D 
    bogaj, bogaj bogaj bogaj, čáry nebogaj. 
 
2. Prečo ste ho verbovali, verbovali v nedělu? 
    Prečo ste to nenechali na stredu? 
    Prečo ste to nenechali na stredu? 
 
R: 
 
 
 
 

NA ROZLOUČENÍ, MÝ POTĚŠENÍ 

     D  
1. Na rozloučení, mý potěšení,  
                                    A7  
     postavím pod okny máj,  
     D                A  
     haby vědíli falešný lidi,  
     D              A            D  
     že sem já chodíval k vám.  
  
2. Panskej pacholku, puč mi pistolku,  

já si dám jednu ranku,  
haby vedíli, falešný lidi,  
že sem měl ve vsi holku.  

  
3. Ptáček neseje, zpívá vesele,  

má milá nevdávej se!  
Esli ty se vdáš, na mě nepočkáš,  
huvidíš, vošidíš se!  
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NA TĚCH PANSKÝCH LUKÁCH 
 
A                           D 

1. Na těch panských lukách  
E                   A 
ztratil jsem já dukát  
A                             D   
Kdo mi ho promění kdo mi ho promění  
E               A 

Milá doma není  
 
2. Já pojděm do hospody kdě cigání hrají  

Ty mě ho promění, ty mě ho promění  
Ty peňaze mají  
 

3. A když ho nepromění, dám ho do cimbála  
Muzika bude hrát muzika bude hrát  
do bílého rána . 

 

4. Do bílého rána muzika nám hrála  
Všechny panny tancovaly všechny panny tancovaly  
jen ta moja stála. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA TOM BOŠILECKÝM MOSTKU 
 
     C 
1. Na tom bošileckym mostku 

F 
hrály tam dvě pany v kostku 
   F                         C   
/: Hrály hrály hrály, až se obehrály 
   G7            C 
   shodily se z mostku. :/ 
 

2. Nejsou všechny holky stejný 
některá má voči černý 
Některá má voči, některá má voči 
některá má černý 

 

3. Nevěř holka chlapci, nevěř, 
na řičici vodu neměř, 
/: Voda ti vyteče, chlapec ti uteče, 
bude lásky konec. :/ 

 

NA TOM PRAŽSKÝM MOSTĚ 
 
    A           
1. Na tom pražským mostě, rozmarýnka roste, 
    D                   A              E              A 
    žádnej ji tam nezalejvá, ona sama roste, 
    D                   A              E              A 
    žádnej ji tam nezalejvá, ona sama roste. 
 
2. Já tam tudy půjdu, zalejvat ji budu, 
   ona se mi zazelená, já ji trhat budu, 
   ona se mi zazelená, já ji trhat budu. 
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NEDALEKO OD TRENČÍNA 
 
        G                                 D7                      G 
1. |: Nedaleko od Trenčína bývá mladá Kateřina, 

 
                         D7              
Ref.: Černé oči má, to musí být má milá, 
        G                                      D7                        G 
        takú frajárečku já chcem, co má jméno Kateřina. 
 
 
2. |: My jsme chlapci od dědiny, milujeme Kateřiny.:| + R 
    
3. |: Takú frajárku sem dostal, jako by ju sám čert poslal.:| + R 
 

 
 
NECHOĎ JANKU PŘES POLANKU 
 
                             D7            G 
1. Nechoď Janku přes Polanku, 

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

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

 
 
 

NA TÝ LOUCE ZELENÝ 
 
     A               E           E7                 A 
1. Na tý louce zelený, pasou se tam jeleni,   
    D                 A                E                 A 
    pase je tam mysliveček v kamizolce zelený, zelený, 
    D                 A                E                 A 
    pase je tam mysliveček v kamizolce zelený. 
 
2. Počkej na mě, má milá, zastřelím ti jelena, 
   aby se ti zalíbila kamizolka zelená, zelená, 
   aby se ti zalíbila kamizolka zelená. 
 
3. Počkej na mě, mé srdce, zastřelím ti zajíce, 
   aby se ti zalíbila myslivecká čepice, čepice, 
   aby se ti zalíbila myslivecká čepice. 
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NAD TATROU SA BLÝSKA 

 
     Emi                             H7                 Emi 
1. Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.  

G                                 Ami     D       G 
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.  
   G              D               H7       Emi 
/: Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia,  
   Ami       H7Emi 
   Slováci ožijú. :/ 
 

2. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo.  
To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo.  
Ale blesky hromy vzbudzujú ho k tomu,  
aby sa prebralo.  
Ale blesky hromy vzbudzujú ho k tomu,  
aby sa prebralo.  
 

3. Už Slovensko vstáva púta si strháva.  
Už Slovensko vstáva púta si strháva.  
Hoj, rodina milá, hodina odbila,  
žije matka Sláva  
Hoj, rodina milá, hodina odbila,  
žije matka Sláva  

 

4. Ešte jedle rastú na Krivánskej strane  
Ešte jedle rastú na Krivánskej strane  
Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí  
a medzi nás stane.  
Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí  
a medzi nás stane. 
 
 

 

 

NAVAŘILA 
 
        G                                              A7        D   
2. /: Navařila škvařenky, pro ogary z Jasénky. :/ 

       G                                            C                D7  G 
Ref.: /: Ej, Bože, Bože, jak je nám tu při vínečku dobře. :/ 
 
2. /: Navařila kyselice, pro ogary z Jasenice. :/ + R 
3. /: Navařila zemňáků, pro ogary z Horňáků. :/ + R 
 
4. /: Navařila slivovice, pro ogary z Vizovice. :/ + R 
5. /: Navařila psí hlavy, pro ogary z Jihlavy. :/ + R 
 
6. /: Navařila trs trávy, pro ogary z Ostravy. :/ + R 
7. /: Navařila otruby, pro ogary z Poruby. :/ + R 
 
8. /: Navařila hrst kmína, pro ogary ze Zlína. :/ + R 
9. /: Navařila lanýže, pro ogary z Paříže. :/ + R 
 
10. /: Navařila osla, pro ogary z Osla. :/ + R 
11. /: Navařila burizony, pro ogary z Arizony. :/ + R 
 
12. /: Navařila sajrajtu, pro ogary z Kuvajtu. :/ + R 
13. /: Navařila čaj vanu, pro ogary z Tchajwanu. :/ + R 
 
14. /: Navařila kýbl hrachu, pro ogary z Karabachu. :/ + R 
15. /: Navařila dřeva z topola, pro ogary z Sevastopola. :/ + R 
 
16. /: Navařila kladivo sto kusů,  
         pro ogary, co z Vladivostoku sú. :/ + R 
 
17. /: Navařila roupy, hlísty, pro ogary komunisty. :/ + R 
18. /: Navařila jogurtu nad kahanem,  
         pro ogary z Frankfurtu nad Mohanem. :/ + R 
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OKOLO FRÝDKU 
 
    C                   G7                                C 
1. Okolo Frýdku cestička, okolo Frýdku cestička 
      C     G7    C         G7            C             G7C   
   [: a na ní se zelená a na ní se zelená travička.:] 
 
2. [: Když jsem šel po ní jedenkrát,:] 
   [: slyšel jsem tam muziku:/ pěkně hrát.:] 
 
    C                                 F                      C 
M. Vy řeznici, řemesnici, vy se dobře matě, 
     G7                                                         C 
     dyž vy něco kupujetě, dycky se smluvatě. 
     F                C F              C 
     zač teho vola datě doslova, 
     C                  G7              F C 
     zač ho datě, dyž nic neřikatě, 
     C                  G7            C 
     zač ho datě, datě doslova? 
 
3. Muzika hrála břinkala, 
   moje ze všech nejmilejší plakala. 
 
4. Muziko, nehrej, nebřinkej, 
   moje ze všech nejmilejší, neplakej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEPI JANO, NEPI VODU 
 

     Ami           E      Ami   C             G        C 
1. Nepi Jano, nepi vodu, voda ti je len na škodu,  

C            E     Ami  E      E7      Ami        C 
ale sa ty napi vína, to je dobrá medicína,  
C            E     Ami   E     E7      Ami 

ale sa ty napi vína, to je dobrá medicína.  
 

     Ami              E Ami  C               G         C 
Keby nebolo pršalo, bolo by mi dievča dalo,  
C               E   Ami    E                       AmiC 
rozmarínu zeleného, včera večer trhaného,  
C              G    C       E                       Ami 
rozmarínu zeleného, včera večer trhaného.  

 
 
2. Ale začalo pršati, nechcelo mi dievča dati,  

/: rozmarínu zeleného, včera večer trhaného, :/ 
 
Načo sa ty za mnou vláčiš, keď ma ani neopáčiš,  
/: ani večer, ani ráno, aký si ty sprostý Jano, :/ 
 
 

3. Keby nebolo pršalo, bolo by mi dievča dalo,  
/: ale začalo pršati, nechcelo dievča držati, :/ 
 
Načo sú nám malé ženy, čo majú pri samej zemi,  
/: a keď prší a je blato, všetko im to fŕka na to, :/ 
 
Načo sú nám veľké ženy, na ktoré treba lešení,  
/: a keď si v najlepšej chuti, lešenie sa s tebou zrúti, :/ 
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NEPUDEM DOMŮ 
 
    A7             D G     D7         G C 
1. Nepudem domů, až bude ráno 

G                   A  D                   G 
až bude na nebi hvězdiček málo.  
 

2. Nepudem domů, budeme tady  
až bude slunéčko nad napajedly.  

3. Nepudem domů, budeme zpívat  
až budú tatíček palicu svírat. 
 

NESTŮJTE MLÁDENCI 
 
    C                             F        Dmi   
1. Nestůjte, mládenci, pod okny, 
    G7                             C   G7 a opakovat 
    poďte radši do světnice, 
    jestli vás nožičky bolejí, 
    sedněte na židlice.  
 
2. My jsme k vám nepřišli posedět, 
    my jsme se přišli poptat, 
    vy máte tři hezká děvčata, 
    můžem li jednu dostat?  
 
3. Neber si, Jeníčku takovou, 
    která je tuze pyšná,  
    ona by snad ani za tebou 
    ze dveří ven nevyšla. 
 
4. Neber si, Jeníčku, takovou, 
    která je zamračená, 
    ona by se na tě mračila 
    od rána do večera.  

NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK 

     D              A           D  
1. Nešťastný šafářův dvoreček,  
                     G           D  
     nešťastný šafářův dvůr,   
                              A         G            D  
     /: když jsem šel okolo, srdce mě bolelo,  
                       A               D  
         zařehtal můj vranej kůň,:/  
  
2. Neřehtej můj vranej koníčku,  
     objedem třikrát kolem,  
     /: jestli je upřímná, Andulka rozmilá,  
        otevře dveře honem:/  
  
3. Třikrát jsme panskej dvůr objeli,  
     kůň se na vrata vzpíná,  
     /: copak je novýho u děvčete mýho,  
        že vrata neotvírá:/  
  
4. I když mě má milá zanecháš,  
     přece jsem na světě rád,  
     /: může mě Pánbůh dát, že budu milovat,  
        děvče jak karafiát:/  
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PÁSOL JANO TRI VOLY 
 
     A               E     E7A E7A H7 
1. Pásol jano tri voly, u hája,  

E               H7         EH7E 
pasol Jano tri voly, u hája. 
A                           D       D7      E   A 
Pasol Jano tri voly na zelenom úhori,  
                   E    E7A E7A   
na zelenom úhori, u hája. 

 
2. Prišli k nemu hájnici, u hája,  

tí maďarskí zbojníci, u hája. 
 
3. Daj nám, Janko, halenu, u hája,  

spásol si nám ďateľu, u hája. 
 
4. Ja vám halenu nedám, u hája, 

ja sa s vami pojednám, u hája. 
 
5. Tak sa oni jednali, u hája, 

až Janíka zabili, u hája. 
 
6. Leží Janík zabitý, u hája,  

s rozmarínkom prikrytý, u hája. 
 
7. Ktože za ním narieka, u hája,  

otec, mati, frajerka, u hája. 
 
 
 
 
 
 
 

OKOLO HRADCE 
 
       D                                                E                       A7 
1. |: Okolo Hradce v malé zahrádce rostou tam tři růže. :| 
       D            G            A7         D                  A7     D 
    |: Jedna je červená, druhá je bílá, třetí kvete modře. :| 
    
     D                                                            A7 
R. Vojáci jdou, vojáci jdou, bože jaká je to krása, 
                                                                            D 
     vojáci jdou, vojáci jdou pěkně v řadách za sebou, 
                                                              D7     G 
     vojáci jdou, vojáci jdou, každé dívčí srdce jásá,  
                        D                                  A7                   D 
     když vojáci jdou, vojáci jdou pěkně v řadách za sebou. 
    
2. |: Kobylka malá, kovat se nedá, kováři nechce stát, :| 
    |: tak jako má milá, když se na mě hněvá,  
                                                      hubičku nechce dát. :| 
    
3. |: Kobylka malá, kovat se dala, kováři postála. :| 
    |: tak jako má milá, když se udobřila, hubičku mi dala. :| 
    

 

OKOLO TŘEBONĚ 
 
     D       A7     D   D        G    
1. Okolo Třeboně, okolo Třeboně, 

D             G              D             A7       D 
     pasou se tam koně, Pasou se tam koně. 
 
        D                   A7         D                          A7D 
Ref.: Dej kobylám to ti povídám, dej kobylám ovsa. 
 
2. A když se napasou, a když se napasou 
    domů mě povezou, domů mě povezou.  + R 



76

4 

77

4 

Ó, ŘEBÍČKU ZAHRADNICKÝ 
 
    D               Hmi              Emi          A7 
1. Ó, řebíčku zahradnický, ó, růžičko voňavá! 
      Emi    A7    D                A7               D 
   |: Kerak na tě zapomenu, dyž to není věc možná. :| 
    
2. Zapomenu-li přec jednou, zas mi lidi zpomenou, 
    |: žes bejvala upořímnější, dyž sem chodil za tebou. :| 
 
 
Ó, VELVARY 
 
B  F               C            F                  C   F 
Ó, Velvary, ó, Velvary, kde jsou mé tolary? 
C             F            C      F            C         F       C    F 
Jed jsem, pil jsem, hodoval jsem, hezké holky miloval jsem,  
Ó, Velvary, ó, Velvary, kde jsou mé tolary? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTYZÁNSKÁ  
 
     Fmi    Hmi  Fmi  
1. Skal a stepí divo-činou,  
     Es7   As  Es7  As  
     hladový a roztrhán,  
     F7           Hmi     F            Hmi  
     s puškou v ruce, s ohněm v srdci,  
            As        C7    Fmi  
     uhání vpřed partyzán.  
     F7           Hmi            F      Hmi  
     s puškou v ruce, s ohněm v srdci,  
           As          C7   Fmi  
     uhání vpřed partyzán.  
  
2. V Ukrajině a Povolží,  

jako hejna hladných vran,  
řádí bílých eskadrony,  
jde je potřít partyzán  
řádí bílých eskadrony,  
jde je potřít partyzán.  

  
3. Od Baltu s větrem o závod,  

až po Tichý oceán,  
rozmetal divize bílých  
slavný rudý partyzán,  
rozmetal divize bílých  
slavný rudý partyzán.  

  
4. Všechna síla, štěstí, život  

byl jim revolucí dán.  
Proletářům všeho světa  
příkladem je partyzán,  
proletářům všeho světa  
příkladem je partyzán.  
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PLAVALA HUSIČKA PO DUNAJI 
 
        C                                              G7 
1. /: Plavala husička po Dunaji, housátka se za ní kolébají :/ 
                           C                 F              C          G7          C 
     /: mysliveček, na ně čeká, že starou zastřelí mladé nechá :/ 
  
2. /: Počkej myslivečku povím na tě, žes prodal jedličku na 

stojatě :/ 
     /: povím na tě v kanceláři, žes prodal jedličku hospodáři :/ 
  
3. /:Žes prodal jedličku vzrostlý doubek, žes vypil vínečka celý 

soudek:/ 

    /: povím na tě v kanceláři, žes prodal jedličku hospodáři :/ 
 

 

PO KALÍŠKU 
 
     C                G         C                           G    C 
1. Po kalíšku, po kalíšku, po kalíšku, po kalíšku.  

C               F         G       C                                       G    C 
Po kalíšku dáme, pak si zazpíváme, po kalíšku po kalíšku.  
C               F         G               C                  Ami  G          C 
Po kalíšku dáme, pak si zazpíváme, po kalíšku po kalíšku.  
C          F            G         C  
Hojahoj hojahoj, alkohol je síly zdroj,  
C          F          G                  C 
hojahoj hojahoj abstinentům boj. 

 
 
 
 
 
 

PĚJME PÍSEŇ DOKOLA 
 
     C                             G7          C     
1. Pějme píseň dokola okolo stola, la, la, 

                                G7          C 
Pějme píseň dokola okolo stola, la, la. 
G7               C         G7              C 
komu píseň schází, zaplatí dva mázy, 
                                G7          C 
pějme píseň dokola okolo stola, la, la, 
                                G7          C 
pějme píseň dokola okolo stola. 
 
anebo 

 
2. Pejme pieseň dokola okolo stola, la, la, 

pejme pieseň dokola okolo stola, 
pejme pieseň krásne, Janka nám ju začne, 
pejme pieseň dokola okolo stola, la, la, 
pejme pieseň dokola okolo stola. 
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PĚTATŘICÁTNÍCI 
 

     D#dim A7 
     D 
1. Ten plzeňskej regiment, 

 
himl, hergot, sakrament, 
                               A7 
to jsou chlapci jako panny, 
                           D      A7 
každý je jak malovaný.  
D 
Žádné bázně neznají, 
A7                   D C G/H D/A 
vesele si zpívají:  
 
    G                   D                  G 

Ref.: Pětatřicátníci, chlapci jako květ, 
                                         D                 G 
        na vás byla vždycky radost pohledět. 
        D7                             G                      D 
        Když jste mašírovali, všechny panny plakaly. 
        G                    D7              G 
        Pětatřicátníci, navraťte se zpět.  
        D7                             G                       D 
        Když jste mašírovali, všechny panny plakaly. 
        G                    D7              G      D G A7  
        Pětatřicátníci, navraťte se zpět.  
 
2. Ten plzeňskej regiment, 

himl, hergot, sakrament, 
vesele vstříc smrti kráčí, 
třebas doma hořce pláčí.  
Pro sté hochy ze zlata, 
ta Plzeňská děvčata.    + Ref.:  

PIJU JÁ 
 
    D  
1. Piju já, piju já, už jsem prepil všecko, 
   G               D           A7              D 
   ešče mám prepíjat z koňa sedélečko, 
   G               D           A7              D 
   ešče mám prepíjat z koňa sedélečko. 
 
2. Piju ...   ešče mám prepíjat tebe, galánečko! 
 
3. Piju ...   ešče mám prepíjat ženě rubáčisko. 
 
 
PIME CHLAPCI, PIME VÍNO 
 
     Dmi   Gmi               A Dmi 
1. Pime, chlapci, pime víno  

               Gmi           A  Dmi  
šak nám tečie potok mimo,  
C     F  C              A Dmi 
Keď sa vínka napijeme,  
         Gmi     A    Dmi 
Vodičkou sa umyjeme.  
 

2. Nech mi nehovorí žáden,  
Abych išieu ze šenku ven.  
Potom pojdem ze šenku ven,  
Ked zaplatim, čo som dlžen.  

 

3. Krčmárovi za vínečko  
Mojej milej za perečko.  
Potom pojdem ze šenku ven,  
Ked zaplatim, čo som dlžen. 
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PŘED VEJTOŇSKOU HOSPODOU 
 
    A                                E 
1. Na Smíchově o pouti na rynku, na rynku, 
    E7                              A            
    potkal voják rozmilou Márinku, Márinku, 
                            F#miHmi 
    zeptal se jí zvesela, jestli by ho nechtěla, 
    E               A                E               A 
    že byl jako malovanej, řekla celá zardělá: 
 
          D                                                                    A7 
Ref.1: Za vodou, za vodou, před vejtoňskou hospodou, 
                                                                             D 
           až vyjde měsíček, dám ti z lásky tisíc hubiček. 
          D                                                         D7      G  
          Za vodou, za vodou, před vejtoňskou hospodou, 
                                 D                       A7  D   
           až vyjde měsíček, dám ti tisíc hubiček. 
 
2. Z večera na Vejtoni u vody, 
    chodil voják okolo hospody. 
    Měsíční když vzešel jas, zavolal ho dívčí hlas, 
    a pak poznal, že ta světská láska není žádnej špás. 
 
Ref.2: Za vodou, za vodou, před vejtoňskou hospodou, 
           když vyšel měsíček, dostal z lásky tisíc hubiček. 
           Za vodou, za vodou, před vejtoňskou hospodou, 
           když vyšel měsíček, dostal tisíc hubiček. 
 
3. Voják nikdy netuší, neví dnes, neví dnes, 
    nebude-li zítra spát v poli kdes. 
    Milé musel sbohem dát, s regimentem pryč se brát 
    a na její sladké sliby v dáli vzpomínat:  + Ref.1: 

 

PO STARÝCH ZÁMECKÝCH SCHODECH 
 
       G                                                                         EmiA7D7 
1. /:Po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene:/ 

   D7                                          G                                              
/: každý večer panna chodí, za ruku se s hochem vodí,  
         A7      D7        G  
   srdce má zmámené.  
 

 
2. |: Srdce má zmámené láskou, srdce své z mramoru :|  

|: Měsíček když večer vchází, pan Alois ji doprovází  
   po schodech nahoru. :|  

 
3. |: Po schodech vzhůru ji vodí do Zlaté uličky, :|  

|: a tam v domku malovaném, blátem, hlínou slepovaném,  
   dává jí hubičky. :| 

 
POD HOROU, POD HOROU 
 
        G                                             C       D7 
1. /: Pod horou, pod horou, čierno psíča breše :/ 

   G                                          D7                      G 
/: susedovie Mara, susedovie Mara, nerada sa češe :/ 

 
2. Nerada sa češe, nerada umýva 

/: ten Paľo Paľovie :/ rád sa za ňou díva. 
 
3. Poďže sem, poďže sem, veď ťa ja učešem 
/: s takým hrebienčekom :/ čo kravičky češem. 

 
4. Čo kravičky češem, koníčky umývam 

/: takým ťa ja Mara :/ takým ťa učešem. 
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POD NAŠIMA OKNY 
 

      C                 F       G             C 
1. Pod našíma okny teče vodička  

                       G                       C 
napoj mne má milá, mého koníčka.  
                              F   
/:Já ho nenapojím, já se koňe bojím,  
   C                         G                  C 
   já se koňe bojím, že jsem maličká:/  

 
2. Můj koníček vraný, ten nič nedělá,  

jenom, když mu řekneš, že jsi má milá.  
/:On jen hlavu sehne, ani se ti nehne,  
ani se ti nehne, holka rozmilá:/  
 

3. Pod našima okny roste oliva,  
pověz mně, má milá, kdo k vám chodívá.  
/: K nám žádný nechodí, k nám se každý bojí,  
k nám se každý bojí, že jsem chudobná. :/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

POD TÝM NAŠÍM OKÉNEČKOM 

   D                       Emi             A      A7     D  
1. Pod tým našim okénečkom bývá veĺký mráz,  
   D                  Emi             A       A7   D  
   a v téj našej studénečke nie to vody zas.  
   D            F#miG               Emi              A7  
/: Vezmem si já sekerečku, prerúbem tu studenečku,  
   D                 Emi             A       A7    D  
   a v tej našej studenečke bude voda zas. :/  
  
2. Pod tým našim okenečkom z bielej ruže kvet,  
    povedz že mi, moja milá, čo ťa mrzi svet?  
    /: A mňa ten svet nič nemrzí, a mňa ten svet nič nemrzí  
       len mňa moje srdce bolí, plaka-la bych hned :/  
  
3. Pod tým našim okenečkom biela lali-ja,  
    povedz že mi moja milá, kto k vám chodie-va ?  
    /: A k nám nikto nechodieva, a k nám nikto nechodieva,  
       lebo sa mňa každý bojí, že som chudob-ná. :/  
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JETELÍČEK 
 
    C                                G  
1. Tam v údolí pod topoly,  

                          C                             G    C 

     tam roste jetelíček a roste pěkně u vody,  

     G                         C 

     snad proto můj hošíček,  

                                  G       C 

     už více k nám teď nechodí  

 

2. Vem hošíčku, vem kosičku,  

     poseč ten jetel v květu, posekej aspoň cestičku,  

     já potom řeknu světu,  

     že máš rád svoji holčičku  

    

        C            G                           C 

Ref: Proč ten jetelíček, roste u vody   
                           G                                               C Dmi Emi 
        proč k nám můj hošíček, proč k nám nechodí,   
        F 
        snad k nám zase cestu na jde,  
        C 
        až ten jetel kosou zajde,  
                     F C 
        jetel ten jetel,  
        G               C 
        jetelíček vody,  
        F 
        snad k nám zase cestu na jde,  
        C 
        až ten jetel kosou zajde,  
                     F C    G              C 
        jetel ten jetel, jetelíček vody 

PŘED MUZIKÚ 
 
     F           DmiGmi       C7      F 
1. Pred 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. :| 
 
2. Po čem si mňa, moja milá, poznala, 
     že si na mňa včéra večer volala ? 
     |: Či po čáku, či po pérku zeleném,  
        či po líčku, duša moja, červéném :| 
 
3. Šly děvčata na červené maliny,  

nescely dat šohajovi pit vody. 
|: Lež mu daly dobré vínko z pohára, 
prenocuj tu, duša moja, do rána :| 

 
anebo zjednodušeně: 
 
     A                  E7                    A           
1. Pred muzikú verbuňk chasa stójí, 
     A              E7               A    

moju milú namlúvat sa strójí, 
       D                                         A 

|: dočkajte vy verbuňk chaso málo, 
        A                   E7                   A     

   já vám povím co sa ně dnes zdálo. :| 
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PRÍDI JANO K NÁM 
 
       C                          F                 C 
1. |: Prijdi Jano k nám, ale nechoď sám :| 
       G7                C                  (F)             C         G7   C 
    |: Vem si sebú, vem si sebú kamaráda přes zelený háj :| 
 
2. V zeleném háju na ťa čakajú. 
    Tam ťa Jano, tam ťa Jano premilený, tam ťa zabijú 
 
3. Nezabjijú ma, nebojím sa já 
    Mám šavlenku, mám šavlenku ocelovů, vysekám sa já 
 
4. Nevysekáš sa, je jich na ťa moc 
    Nebudeš moct, nebudeš moct zavolati "Milá dobrú noc !" 
 
5. Dobrů noc dávám všem věrným pannám 
    Jen té jedné, jen té jedné falešnici dobrú noc nedám 

 
 
PRÍDI TY, ŠUHAJKO 
 
    A   E     A             E    A 
1. Prídi ty, šuhajko, ráno k nám, 
    E  H7   E          H7    E 
    uvidíš, čo ja to robievam. 
    A                          D 
    Ja ráno vstávám, krávy napájam, 
    E                  A  E     A 
    ovečky na pole vyháňam. 
 
2. A keď si tu práci vykonám, 
    potom si veselo zaspievam, 
    a pri tom speve, ako pri práci, 
    zavše len na teba myslievám.  

PROČ TA SOVA TOLIK HOUKALA 
 
     C                            G             C 
1. Sova po lese slídí, svítí si očima, 

C                           G                      C 

nikdy tam neuvidí, kdo tě nejradši má, 
G                                                            C 

do hnízda jí vítr fouká, a proto tak málo houká, 
C                         G                         C 
lítá až do svítání, nemá čas na spaní  
 
   C 

Ref. Proč ta sova tolik houkala, 
    G            C 

           hů a hů a hů, 
  C 

       na mě se tak divně koukala, 
  G            C 

          hů a hů a hů, 
  F                              C              G     C  

        Ta na tebe má lásko něco ví a nepoví, 
 C                                     G             C   

         proto včera tolik houkala hů a hů a hů. 
 C                         G        C   
 Hajá, hajá, má panenka hezká. 
  a já, a já márně čekám dneska. 

        G                              C 
[: Otevři svoje okénko, má hezká malá panenko, 
   C     G     C 

           a já, a já, márně čekám dneska :]  
 
2. V dáli se rozednívá,  sova už letí spát, 

ptáček na větvi zpívá, že je na světě rád 
do hnízda mu vítr fučí, a přitom se zpívat učí 
sova celý den zívá, na svět se nedívá.  



91 94 

ROŽNOVSKÉ HODINY 
 
        G                           D7           G  
1. |: Rožnovské hodiny smutně bijů :| 
        D/C           G             D7       G 
     |: že ňa s mojů milů :| rozváďajů :|  
 
2. |: Rozváďajů, ale nerozvedů :|  

|: příjde ta hodina :| ožením sa :|  
 
3. |: Ožeň sa, synečku, spánembohem :|  
     |: vyber si dcérečku :| sobě roven :|  
 
4. |: Šak já sa ožením, ty sa nezvíš :|  
     |: ty moje ohlášky :| nezastavíš :| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REŽ, REŽ, REŽ  (Boršická) 

 
     G                                       D                              G 
1. Rež, rež, rež, drobná rež, kade sa ty moja milá za mnú 

dreš. 
G                               D                                            G 
Rež, rež, rež, drobňučká, eště si ty moja milá malučká. 

 

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

 

3. Ej, chrást, ej, chrást, zelený chrást, ej, daj ně Bože něco 
ukrást. 
Lebo koňa, lebo voly, ej, lebo dívča po mej vóli. 

 
4. Po potoce chodila, drobné rybky lovila 
     kač, kač, kač, kačena, nasypu ti zeleného jačmeňa 
 
 
PO POTOCE (Boršická) 
 
       G                           D                     G 
1. |: Po potoce chodila na kačeny volala :| 

   G                            D                                            G        
     |: kač, kač, kač, kačena, nasypu ti zeleného jačmeňa :| 
 
2. |: Já jačmeňa nejidám, ošidit sa ti nedám :| 
     |: falešné oči máš, za jinýma, za jinýma pozeráš :| 
 
3. |: Za jinýma každý den, z mnú jednúc za týden :| 
     |: a eště v sobotu, keď má dívča, keď má dívča robotu :| 
 
4. |: Keď má dívča, keď má sact, ty jí dojdeš zavazact :| 
     |:a keď má buchty péct, ty jí dojdeš, ty jí dojdeš šecky zest :|  
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PROMĚNY 
 

     Ami                       G               C 
1. Darmo sa ty trápíš můj milý synečku 
                                E                  Ami 
     nenosím ja tebe nenosím v srdéčku 
                G  C G  C  Dmi        E     Ami 
     a já tvoja nebudu ani jednu hodinu 
 
2. Copak sobě myslíš má milá panenko 

vždyť ty si to moje rozmilé srdénko 
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá 

 
3. A já sa udělám malú veverečkú 
    a uskočím tobě z dubu na jedličku 
    Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu 
 
4. A já chovám doma takú sekérečku 

ona mi podetne dúbek i jedličku 
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá 

 
5. A já sa udělám tú malú rybičkú 

a já ti uplynu preč po Dunajíčku 
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu 

 
6. A já chovám doma takovú udičku 

co na ni ulovím kdejakú rybičku 
A ty přece budeš má lebo mi tě Pán Bůh dá 

 
Ami F C F C G Ami F C F C G  
 
7. A já sa udělám tú velikú vranú 

a já ti uletím na uherskú stranu 
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu 

 

 
 
 
8. A já chovám doma starodávnú kušu 

co ona vystřelí všeckým vranám dušu 
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá 

 
9. A já sa udělám hvězdičkú na nebi 

a já budu lidem svítiti na nebi 
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu 

 
10. A sú u nás doma takoví hvězdáři 

co vypočítajú hvězdičky na nebi 
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá 

 
Ami F C F C G Ami F C F C G  
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SLUNÉČKO 
 
     D             D4         D          D4    D  D4 D D4 
1. Slunéčko zachodí za Janovu horu, 
     D  A  D             A/D    A7/D      D  D4 D D4 
     už bude večer, chvála Pánu Bohu. 
 
2. Slunéčko zachodí za veliký kámen 

a moje srdénko zahoří jak plamen. 
 
3. Zahoří, zahoří bolesťú na dlúze 

že moja frajárka do večera umře. 
 
C D C D C A D D4 
 
4. Zkazujú zkazujú do Širého pola, 
     mú milú nezralú smrtonka dostala. 
 
5. Už nám ta děvinka už nám zahynula, 

nešťastná láska ta ju ukosila. 
 
6. Slunéčko zachodí za Janovu horu, 

A už bude večer chvála Pánu Bohu. 
 
D C/G D C/G G D A 
D C/G D G A D 
D D4  

 
 
 
 
 
 
 
 

RUČIČKY NEBOJTE SE 
 
     G 
1. Kdo se kdo se kdo se flinká  

D7 
dobře dobře dobře spinká  
C       D   C        D  D7                   G 
nikam se nikam se nikam se nežene  

 
2. Když je když je když je třeba  

kousek kousek kousek chleba  
dycky se dycky se dycky se sežene  

 
         D                                 A7    D 
Ref.: Práce špiní proto se jí vyhejbám  
         D                                            A7       D 
         a svejm ručkám boubelatejm domlouvám  
         G 
         Ručičky nebojte se vy makat nebudete  
         D7                                                                          G 
         však vy se práci však vy se práci vyhnout dovedete  
         G 
         Co byste z toho měly i kdybyste se dřely  
         D7                                                                   G 
         nakonec byste nakonec byste ještě zdřevěněly  
         D                 G                D               G   
         Nutno ještě podotknouti ať si maká kdo vás nutí  
         G 
         Ručičky nebojte se vy makat nebudete  
         D7                                                                          G 
         však vy se práci však vy se práci vyhnout dovedete. 
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S PÁNEM BOHEM 
 
       D              A D               G  D  
1. |: S Pánem Bohem, idem od vás, :| 
        D       A           G       D                   A   D 
     |: neublížil sem, neublížil sem žádnému z vás. :| 
 
2. |: Jak mladému, tak starému, :| 
     |: neublížil sem, neublížil sem z vás žádnému. :| 
 
 
 
SBOHEM GALÁNEČKO 
 
    G                    Emi    Ami            D7G  
1. Sbohem, galánečko, já už musím jíti, 
    D                   Hmi    Emi              AD 
    sbohem, galánečko, já už musím jíti, 
    Ami       D         G          EmiD    G                   EmiDG 
    kyselé vínečko, kyselé vínečko  podalas' mně k pi - tí, 
    Ami       D         G           EmiD G                   EmiDG 
    kyselé vínečko, kyselé vínečko podalas' mně k pi - tí. 
 
2. [: Sbohem, galánečko, rozlučme sa v pánu, :] 
    [: [: kyselé vínečko :] podalas' mně v džbánu. :] 
 
3. [: Ač bylo kyselé, přecaj sem sa opil, :] 
    [: [: eště včil sa stydím, :] co sem všecko tropil. :] 
 
4. [: Ale sa něhněvám, žes' mňa ošidila, :] 
    [: [: to ta moja žízeň, :] ta to zavinila. :] 
 
 
 
 

SIVÁ HOLUBIČKO, KDES BYLA 
 
     D               A7   D 
1. Sivá holubičko, kdes byla, 

A            E7      A7 
sivá holubičko, kdes byla, 
D                   B7 
kdes ty svoje popelavé peří, 
Emi                A7                   D 
kdes ty svoje popelavé peří, ztratila? 

 
2. /: Ztratila jsem já ho na poli, :/ 

/: a to tobě, můj zlatej synečku :/ navzdory. 
 
3. /: Nalíčím já na tě žitný klas, :/ 

/: abys ty k nám, sivá holubičko :/ přišla zas. 
 
4. /: Už jsme holubičku chytili, :/ 

/: a to tenkrát, když nám muzikanti, :/ troubili. 
 
5. /: Hrajte, muzikanti, vesele, :/ 

/: dokud já mám svůj zelený věnec, :/ na hlavě. 
 
6. /: Až já věnce míti nebudu, :/ 

/: tenkrát já vám, páni muzikanti, :/ za muziku děkuju. 
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STŮJ BŘÍZO ZELENÁ 
 
    C     G 
1. Stůj břízo zelená  

C           Ami 
Pod městečkem vojna silná  
B         C 

stůj břízo zelená  
 

2. Můj bratříček do ní jede  
3. Co on si tam vybojuje  
4. Můj bratříček z vojny jede  
5. Tři jablíčka v ruce nese  
6. Jedno on dal své matičce  
7. Druhé on dal své sestřičce  
8. Třetí on dal své milence  
9. Milenka se rozhněvala  
10. Že všech jablek nedostala  
11. Matička mě vychovala  
12. Sestřička mě kolíbala  
13. Tys mě milá nic nedala  
14. Bílé šaty jsem ti dala  
15. Tys ušpinil, já vyprala  
16. Pod městečkem vojna silne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMRTI 
 

          D    Emi A7 D 
1. Byl tě jeden člověk 
        Fmi#  G        A4susA 
    Byl tě jeden člověk 
        G       Hmi7 A4sus A 
    Bylo mu jakkolvěk 
        D     Emi A7D 
    Bylo mu jakkolvěk 
 
2. Šel od role k roli, obhlídat obilí 
   /: Obilíčko moje, co jsi jest tak pěkné :/ 
 
     A 
M: Potkala ho smrti 
     Dmi 
     Na pěkné silnici 
     G 
     Co děláš můj choti 
     Dmi 
     Mám s tebú mluviti 
 
4. Nech mě milá smrti, mám já co činiti 
    /: Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti. :/ 
 
5. Zanechaj obilé, stroj sa v rúcho bílé, 
    /: Už ty musíš jíti, všecko opustiti :/ 
 
6. Běda mně hříšnému, jsem dlužen každému, 
    /: A najvjéc jednému, Pánu Bohu svému :/ 
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SPADLA MI ŠABLIČKA 
 
    G                            D 
1. Spadla mi šablička z vraného koníčka, 

G                         D                               G 
poď mi ju milá podat, já mosím mašírovat. 

 
2. Poď, milá, poď honem, spadla mi na kamen, 

ať sa mi nerozlomí palášek ocelový. 
 
3. Jak mu ju podala, žalostně plakala, 

ja dybych ťa, synečku, ja nebyla poznala. 
 
 
STARÁ PIVNIČKOVÁ 
 
 A Ami                     Dmi           G   C 
1. Stará Pivničková na jarmark se stroja 
    Ami Dmi   Ami   Adim     E      E7     Ami 
    Jaj danom danaj danom na jarmark se stroja 
 
2. Ja ty dcero moja pozor davaj doma, jaj danom ... 
3. Ona pozor dala zle sa zachovala, jaj danom ... 
4. Jak práh překročila syna porodila, jaj danom ... 
5. Dlúhý nůž si vzala krk mu podřezala, jaj danom ... 
6. Na milého lúce zakopala ruce, jaj danom ... 

 
7. Na milého roli zakopala nohy, jaj danom ... 
8. Na mileho nivu zakopala hlavu. jaj danom ... 
9. Do Kosně běžala biele groše brala, jaj danom ... 
10. Zahrajte mě hudci za mé biele groše, jaj danom ... 
11. Abych si užila panenskej rozkoše, jaj danom ... 
 
A Ami  Dmi  G  C  Ami  Dmi  Ami  Dmi  E  Ami 
 

HRUŠKA 
 
 A      D                  A           D               G   A 
1. Stojí hruška v širém poli vršek se jí zelená 

        D     G    A     Hmi             D       A       D 
|: Pod ní se pase kůň vraný, pase ho má milá :| 

 
2. Proč má milá dnes pasete, z večera do rána, 
     |: Kam můj milý pojedete, já pojedu s váma :| 
 
3. A já pojedu daleko, přes vody hluboké, 
    |: Kéž bych byl nikdy nepoznal panny černooké :| 
 
 
STUDENTSKÁ HALENKA 
 
       C                               G7      F 
1. |: Študentská halenka, ta je tuze tenká. :| 
       G7                        C                                     G7      C 
    |: Na ní se vyspala, poctivost ztratila nejedna panenka. :| 
 
2. |: Nejedna panenka, nejeden mládenec, :| 
    |: který tu panenku, poctivou frajerku, připravil o věnec. :| 
 
3. |: Kdyby se poctivost, ta mrška, na poli rodila, :| 
    |: nejedna panenka, študentská frajerka pro ní by chodila. :| 
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TA NAŠE MORAVA  
 
    D 
1. Morava krásná zem  
                        A  
    v ní sem byl já zrozen  
 
    a v ní vychován  
                            D 
    od matky pěstován  
         G           D 
    Ta mě k srdci svému  
                   A 
     Lnula mateřskému  
                                               D 
     Jí buď můj život vždy věnován  
 
        G                      D 
Ref.: Morava je jistě krásná zem  
                  A               D 
         osázená vinohradem  
                    G 
         ta jižní Morava  
                    D 
         je jistě krásná zem  
                  A               D 
         osázená vinohradem  
 
2. Až jednou po letech  
    Svůj život dokonám  
    Nechť je na moravském poli pochován  
    Tam kde spějí bratři  
    Co drazí vlastenci  
    Tam kde hroby jsou kryté věnci  + Ref.:  
 

SVATBA 
 
    D   
1. Stála svatba, stála do bílého rána.  
                          C                        D 
   v pondělí celý den, celý boží týden.  
    
2. Ty družbo nejmladší, pro Boha Tě prosím,  
    neukládej mě s ním, nebo umřít musím.  
 
3. Byť bys i umřela, ty s ním spáti musíš,  
    Bože můj, Otče můj, k čemu Ty mě nutíš.  
    
4. Když bylo k půlnoci, k dvanácté hodině.  
    Obrať se Ty milá, mladým líčkem ke mně.  
 
5. Já se neobrátím, své krásy neztratím.  
    Krásu bych ztratila, pannou bych nebyla.  
 
6. Za klobouček sáhnul, ostrý meč vytáhnul,  
    svoji nejmilejší, do srdéčka bodnul.  
 
7. A ráno, raníčko, ženky se schodily,  
    jeho nejmilejší, snídani strojily.  
 
8. Její stará máti, do komůrky vkročí,  
    svoje bílé nohy, v jasnej krvi smočí.  
 
9. Ach Bože, rozbože, co jsem udělala,  
    že jsem tu svou dceru, na ten slib nahnala.  
 
10. A hosti se ptajú, jaký jí šat dají.  
      Nedejte jí ženský, dejte jí panenský. 
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ŠIMBOLICE 
 
GAD  
    Gmi  
1. Na Březovej tři ulice, sú tam dzjevky šimbolice 
    F                           B                                 D           Gmi 
    sú tam dzjevonky bohaté, chcú za huběnku tři zlaté 
 
2. Ja som sa šjol domů spýtať, mám i za ňu tolko čítať, 
    za její huběnku spanilú lebo mám běžať za jinú. 
 
3. A doma mi radu dali, koníčka mi osedlali: 
    Sedaj, šuhajku, na něho, pojedzeš do pola širého. 
 
 
 
ŠIROKÝ, HLUBOKÝ 
 
     D         A      D               G  A7D  
1. Široký, hluboký, ty vltavský tůně,  
D             G                 D            F#miD         Hmi         A       D 
/:měl jsem já panenku,měl jsem já panenku,teď mi srdce stůně/ 
     
2. Měl jsem já panenku, měl jsem ji dvě léta,  
     |: teď mi ji odvedli, teď mi ji odvedli, po lásce je veta :|  
  
3. Co jsem se nachodil, co našlapal bláta  
|: Přec jsem tě nedostal, přec jsem tě nedostal, má panenko 

zlatá. :|  
  
4. Co jsem se nachodil, našlapal kamení  
    |: Přec jsem tě nedostal, přec jsem tě nedostal, moje 

potěšení. :|  
 
 

ŠLY PANENKY 
 
    F                              C7      F 
1. Šly panenky silnicí, silnicí, silnicí, 
                                   C7        F 
    potkali je myslivci, myslivci dva: 
    C7                   F                C7             F 
    Kam panenky, kam jdete, kam jdete, kam jdete? 
    C7              F           C7       F 
    Která moje budete, budete má? 
 
     Dmi                A7             Dmi             
R: V lese, v lese, v lese zeleném, 
                G                                       C 
     to bylo tam, kde láska hoří plamenem. 
            C7   F                               
    |: To bylo v háji, v měsíci máji,  
                  C7            F 
       to bylo v háji zeleném. :| 
       
2. Ta maličká, ta je má, ta je má, ta je má, 
    ta má oči, jako já, jako já mám. 
    Na krku má granáty, granáty, granáty, 
    mezi nima dukáty, dukáty jsou. 
    
3. Jakpak já to vyvedu, vyvedu, vyvedu? 
    Já si pro ni přijedu, přijedu tam. 
    Čtyřma koňma vranejma, vranejma, vranejma, 
    Jako sedlák do mlejna, do mlejna jede. 
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TEČE VODA, TEČE, PO KAMENI SKÁČE 
 
    D                                         A/A7 
1. Běží voda běží, po kameni šustí, 
                                                  D/D7 
    řekla mě má milá, že mě už opustí 
                                               A/A7 
    teče voda teče, po kameni skáče 
                                                  D 
    když tě milá nechá, ať si jiný pláče. 
 
2. U našeho dvora, teče voda dvojí, 
    tak si jen nemysli, že ty budeš mojí 
    za horou vysokou, zapadá slunečko, 
    já tebe nechci, falešná dcerečko. 
 
           D                                                                     A/A7 
Ref.: |: A já tě nechci a já tě nemiluju a já tě nemám rád :| 
            A/A7                                                                  D 
         |: Protože už ráno, protože už ráno, má si tě jiný brát. :| 
 
3. Když už jsi věděla, to co vím až dneska 
    mohla sis ušetřit svoje slova hezká 
    hezká slova hezká, málo lásky ke mně 
    jak jsem teď bož rád, že tě nemám v domě. 
 
4. Taková falešná, jak ta by tam žila, 
    iba jejich trápení a taková jsi byla 
    budeš-li taková, někomu jen zbývá 
    že když tě dostane, ať tě taky hlídá.  + Ref.: 
 
 
 
 
 

TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ 
 
     A                          E                             A                           E 
1. Ty naše písničky, jsou jak ty perličky, na šňůrce navlečené. 

A                              D                           H7                         E 
E7 
Kolik je krásy v nich a je to velký hřích, že jsou tak 
upuštěné. 
  
         A           E            A    A7D                             A       A7 
Ref.: Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká,  
         D                         A           Hmi       E          A       E 
              tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička.  
         A           E            A    A7D                              A   A7 
         Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít,  
         D                           A                   H7 
              jestli nám zahyne, všechno s ní pomine,  
         E             E7            A 
              potom už nebudem žít.  
 
2. Zpívejte lidičky, ty naše písničky, písničky z Moravy, z Čech,  
    ta naše písnička, je sice prostičká, ale je nejhezčí z všech. 
 
TAM OKOLO LEVOČI 
 
         C       C7   F      C  Dmi    G7     C 
1. |: Tam okolo Levoči, tam še voda točí.:|  

   F       F7      C   C7 F       D7     DmiG7   
|: Ktorá nemá frajíra, ktorá nemá frajíra,  
   C      C7      F   C   Dmi    G7     C 
     ktorá nemá frajíra, ta naj do nej skočí.:|  
 

2. |: A čom by ja, čom by ja, do vody skakála :|  
|: Pre jedého beťára, pre jedného beťára,  
   pre jedného beťára, život utrácala. :|  



108 109 

TANCUJ, TANCUJ 
 
     G                    Ami 
1. Tancuj, tancuj vykrúcaj, vykrúcaj, 

D                    G 
     len mi piecku nezrúcaj, nezrúcaj. 
     Emi              Ami 
     Lepší piecka na zimu, na zimu, 
     D                  G 
     nemá každý perinu, perinu. 
 
        G                 C                D              G 
Ref.: Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-lalala-lalala, 
                           C                D               G 
         tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-lala-la-la. 
 
2. Stojí voják na vartě, na vartě 
     v roztrhaném kabátě, kabátě, 
     od večera do rána, do rána, 
     rosa na ňho padala, padala. + Ref.: 
 
3. Dala som já cigance, cigance 
     roztrhané rukávce, rukávce, 
     cigánečko maličká, maličká, 
     přičaruj mi synečka, synečka. + Ref.: 
 
4. Polil cigán cigánku, cigánku 
     po zeleném župánku, župánku, 
     cigánečka cigána, cigána, 
     po zádečkách vidlama, vidlama. + Ref.: 
 
5. Keď ja budem čarovať, čarovať, 
     musíš ty mě něco dát, něco dát, 
     čtyři gruše nebo pět, nebo pět, 
     bude šohaj ako kvet, ako kvet. + Ref.:  

TEČE VODA, TEČE OD POTOKA K ŘECE 
  
         G     D      Emi    C    Emi     D 
1. Teče voda teče, od potoka k řece. 

   G            E      Ami    D        Emi D        G 
|: Namluvil si mladý hulán, modrooké děvče :|  
   

2. Ach,mámo matičko, dodejte mně rady.  
|: Naučil se za mnou chodit, jeden hulán mladý :|  

 

3. Ach dcéro,dcéro má, zanechej hulána.  
|: Hulán ten musí do pole, ty zůstaneš sama :|  

 

4. Ach matko, matičko, špatná vaše rada.  
|: Já už mám uzlíček svázaný, půjdu s hulánama :| 

 
 
 
TEČE VODA, TEČE, CEZ VELECKÝ MAJÍR  
 
        D                                             A7 
1. Teče voda, teče cez velecký majír,  

                           D    E      A7          D 
     /: prečo si ma nehal, starodávný frajír. :/  

 

2. Nechal som ťa, nechal, šak dobre vieš komu,  

     /: čo ty réči nosí do našeho domu. :/  

 

3. Do našeho domu, pod naše okénka,  

     /: čo som sa naplakal, sivá holubienka. :/ 
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TÝNOM, TÁNOM 
 
    Ami                  E                  Ami 
1. Týnom, tánom, na kopečku stála, 

                       E                  Ami 
týnom, tánom na mňa pozerala, 
   F                       C              E 
/: Týnom, tánom, nepozeraj na mňa, 
   Ami                 E                 Ami 
   týnom, tánom něpojdeš ty za mňa :/ 
 

2. Týnom, tánom, přečo by ja nešla, 
týnom, tánom, však som ja nie pyšná, 
/: týnom, tánom, královna je pyšná, 
   týnom, tánom, predsa za muž išla :/ 

 
 
 
U MUZIKY 
 
     G             D                C                G 
1. U muziky su já chlap, doma koně žerú žlab,  

G    E         Ami    D               G 
a já povím tatovi, dajte koňa rasovi.  

 
2. Z koži budú remeně, z kosti budú hrebeně,  

z hlavy bude hrkadlo, z rici bude zrkadlo  
 
3. Husárovi dobre je, nic nerobí, len pije,  

Štyri groše na deň má, eště z toho miléj dá. 
 
 
 
 
 

TEN CHLUMECKÝ ZÁMEK  
 
     A                                  E7         A 
1. Ten chlumecký zámek je za lesem. 

                                     D 
Ten chlumecký zámek je za lesem, 
E7 
vzali mě na vojnu, nevěděl jsem 
A                            E7         A 
Vzali mě na vojnu, nevěděl jsem. 

 
2. |: Když vzali, tak vzali, já tam půjdu, :| 

|: se svojí šavličkou bít se budu. :| 
 
3. |: Šavlička broušená na dvě strany, :| 

|: poveze mě od vás koník vraný. :| 
 

4. |: Můj koníček vraný pěkně skáče, :| 
|: ale má panenka tuze pláče. :| 

 
TO TA HELPA 

 
    Dmi   G        Dmi G         Dmi A7      Dmi 
1. To ta Helpa, to ta Helpa, to je pekné mesto 
    Dmi    G        Dmi     G       Dmi         A7          Dmi 
    a v tej Helpe, a v tej Helpe švarných chlapcov je sto. 
       B           C7  F                C                  FA7 
    /: Koho je sto, toho je sto, nie po mojej vóli, 
       Dmi    G           Dmi   G          Dmi  A7       Dmi  
       len za jednym, len za jednym srdiečko ma boli 
 
2. Za Janíčkom, za Palíčkom krok by něspravila, 
    za Ďuríčkom, za Mišíčkom Dunaj preskočila. 
    [: Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to širé pole, 
       len za jedním, len za jedním, počešenie moje. :]  
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TOVAČOV 
 
    A  
1. Tovačov, Tovačov, tovačovský zámek,  
    E                               E7  
    nebyl bych vojákem, kdyby ne galánek,  
    Hmi              E     E7  
    hujá, hujaja, hujá, hujaja  
    E     E7        A E7 A  
    hujá, hujaja, ja ja ja.  
     
2. Tovačov, Tovačov, tovačovský hatě,  
     nemohu, má milá, zapomenout na tě,  
     hujá, hujaja, hujá, hujaja  
     hujá, hujaja, ja ja ja.  
  
3. Jednou zapomenu, podruhé vzpomenu,  
    potřetí chodníček slzama poleju,  
    hujá, hujaja, hujá, hujaja  
    hujá, hujaja, ja ja ja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRÁVA NEROSTE 
 
     C                     G7              C 
1. Tráva neroste, enem za vodú,  

                                D7            C  
tam kde Rožnovští, mládenci idú, 
G            C             G                C 
tramtára, tramtára, tramtarara, tramtarara,  
G            C             G                C 
tramtára, tramtára, tramtarara, ra. 

 
2. A idú, idú, enem někteří,  

kteří nosijá na hlavách peří, 
tramtára, tramtára, tramtarara, tramtarara,  
tramtára, tramtára, tramtarara, ra. 

 

3. Na hlavách peří, bílé klobúky,  
oni sa nesú, jako panenky, 
tramtára, tramtára, tramtarara, tramtarara,  
tramtára, tramtára, tramtarara, ra. 

 

4. Stávej má milá, běž pro vodičku,  
Honzíček čeká, dá ti hubičku, 
tramtára, tramtára, tramtarara, tramtarara,  
tramtára, tramtára, tramtarara, ra. 

 

5. A já nestanu, hlava mňa bolí,  
točila som sa s tebú v tom koli, 
tramtára, tramtára, tramtarara, tramtarara,  
tramtára, tramtára, tramtarara, ra. 

 

6. S tebú v tom koli, při tej muzice,  
kde si synečku, plakal velice, 
tramtára, tramtára, tramtarara, tramtarara,  
tramtára, tramtára, tramtarara, ra. 
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V ŠIRÉM POLI STUDÁNEČKA 
 
       D                                A  G        D 
1. [: V širém poli studánečka kamenná :] 
       Emi   A7     D             Hmi    H7   Emi A7D 
    [: a v ní voda, voděnka, a v ní voda   studená :] 
 
2. [: Išlo divča, išlo v sukni červenej :] 
    [: Podaj ty ně, šohajku, podaj vody studenej :] 
 
3. [: Dyž sem podal ze studánky voděnku :] 
    [: dojdi večer, šohajku, dám ti za to huběnku :] 

 
 

VČELÍN 
 
       Ami                     G   Ami               G 
1. /: Sousedovic Věra má jako žádná jiná  
      Ami                       G          Ami Emi  Ami 
      Viděl jsem ji včera máchat dole u včelína :/ 
   
        Ami                         C 
R: /: Dole dole dole dole, dole dole dole,  
        G                                             Ami 
        Hej dole dole dole, dole u včelína :/ 
     
2. /: Líčka jako růže máš, já tě musím dostat  
      Nic ti nepomůže spát - skočím třeba do sna :/ + R 
 
3. /: Ať v poledne radost má, slunko hezky hřeje  
      Když se na mě podívá, dám jí co si přeje :/ + R 
    
4. /: Líčka jako růže máš, zajdu k panu králi  
      Ať přikázat vašim dá, aby mi tě dali :/  
R + hej, hej, hej 

U PANSKÉHO DVORA 
 
     D                           A7                          D                        A7 
1. U panského dvora náš Vitoušek vorá, strakaté volečky má, 

D          G        D            B7        Emi         A7         D  
až pole doorá, na mě si zavolá, on mě už zdaleka zná. 

 
2. Darmo ty, můj milej, Vitoušku rozmilej, darmo ty na mě 

voláš, 
volej ve dne v noci, není ti pomoci, mě se víc nedovoláš. 

 

3. Já už mám jiného, hocha upřímného, ten mi je nad tě 
dražší, 
víc na mne nevolej, hluboko zavorej, navěky lásku naši. 

 
 
UŽ JE TO UDĚLÁNO 

 
     C          G7  C                   G7 C  
1. Už je to uděláno, už je to hotovo, 

G7    C      G7     C                                G7   C 
      pár vajíček na rendlíček, kousek másla do toho.  
 
2. To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle,  
    máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně.  
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UŽ MĚ KOŇA VYVÁDĚJÍ 
 
    A                    E        A                       D       A 
1. Už mně koně vyvádějí, už mně koně sedlají, 
                           E      D    E      A           E A 
   |: už mně koně vyvádějí a hornysti troubějí. :| 
 
2. Přestaňte mně koně sedlat, přestaňte mně troubiti, 
    |: přestaňte mně koně sedlat, já se musím loučiti. :| 
 
3. Nejprv s mojí matičou, která mě vychovala, 
    |: a podruhý s mou panenkou, která mě milovala. :| 
 
4. Děkuji vám, má matičko, za vaše vychování, 
    |: děkuji ti, má panenko, za tvoje milování. :| 
 
 

UŽ SE TEN TÁLINSKEJ RYBNÍK 
 
    D                                    
1. Už se tan tálínskej rybník nahání, 
    G          D            E                   A7 
    dosahá voděnka k samému kraji; 
       D                     A7 G            A7       D 
    |: dosahá dosahuje, cestičku zaplavuje. :| 
 
2. Vyjdi ty, cestičko, vyjdi z vody ven, 
    po které jsem chodil s mým kamarádem, 
    |: chodíval ve dne, v noci, pro tvoje modré oči. :| 
 
 
 
 
 
 

UŽ SOM SA DOZVĚDĚL 
 
    D               A       D    E               A  E   A 
1. Už som sa dozvěděl, už som sa do-čí-tal, 
       A                                  D                        E  A 
    /: Ja, kdo mi tu cestéčku, ja, kdo mi tu cestéčku, 

       E                 A D 
       kamením zasypal :/  

 
2. Cestéčku kamením, aj chodníček trním,  
    /: Nerada tě synečku, nerada tě synečku, nerada tě vidím :/  
 
3. Neořu, neseju, samo sa mi rodí,  
/:Ale znám ja dzevuchu, ale znám já dzevuchu, ktorá za mnú 
chodí:/  
 
4. Nechodím ja za ňu, chodí ona za mnú,  
    /: Tak jako ta ovečka, tak jako ta ovečka, za zelenú trávú :/ 
 
 
V HODONÍNĚ 
 
    D                             A7  D 
1. V Hodoníně za vojáčka mňa vzali 
    D                               A7 D 
    moje vlásky na kraťučko strihali, 
                        G    D                            A7 
    moje vlásky hej, haj, na kolena padaly, 
    D                              A7 D 
    moje mamka aj frajárka plakali. 
 
2. Neplačte vy, moja mamka, matička, 
    já uskočím, až poletí gulička, 
    já uskočím hej, haj, jak na nebi hvězdička, 
    já uskočím, až poletí gulička. 
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VÍNEČKO BÍLÉ 
 
    C     G7     C           F       C 
1. Vínečko bílé, si od mé milé, 
                       F            G    C    G       C   
    budu ťa pít, co budu žít,  vínečko bílé, 
                        F           G    C    G       C 
    budu ťa pít, co budu žít,  vínečko bílé. 
 
2. Vínečko rudé, si od té druhé, 
    budu ťa pít, co budu žít, vínečko rudé, 
    budu ťa pít, co budu žít, vínečko rudé. 
 
3. Vínečka obě, frajárky moje, 
    budu vás pít, co budu žít, vínečka obě, 
    budu vás pít, co budu žít, vínečka obě. 
 
VÍNKO, VÍNKO 
 
    DmiA DmiGmi Dmi  A7   DmiE  AmiE AmiDmi Ami  E      
Ami 
1. Vín-ko, vín-ko, vínko červené,     vín-ko, vín-ko, vínko 

červené.  

        F        B      C7         F   Gmi  C#dim Dmi A B 

     /: kto ťa bude vínko píjať, až ja budem mašírovať?  

        DmiA DmiGmi Dmi   A7   Dmi           

        Vín-ko, vín-ko,  vínko červené. :/ 

 

2. /: Lúčka, lúčka, lúčka, zelená. :/ 

     /: kto ťa bude lúčka kosiť, až ja budem šabľu nosiť?  

       lúčka, lúčka, lúčka zelená.:/  

3. /: Hora, hora, hora vysoká, :/ 

     /: kto ťa bude, hora, rúbať, keď ja budem v zemi ležať,  

        hora, hora, hora vysoká.:/  

VČERA NEDĚLE BYLA 
 
                          C                               G7 
1. Včera neděle byla, včera byl hezký čas, 
                                                         C 
    včera neděle byla, za týden bude zas. 
 
2. Nikdy bych nevěřila, že se to může stát, 
    včera neděle byla, řekl, že mě má rád. 
 
         C        C7            F                              C 
Ref.: Poslal mi úsměv letmý, tolik nesmělý byl, 
                                   G7                           C 
         počkal si, až se setmí, a pak mě políbil, 
                   C7          F                                 C 
         láska celý svět změní, všechno je jinačí, 
                                  G7                         C 
         zima studená není,tvrdá mez netlačí. 
 
3.=1. 
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VELICKÉ ZVONY 
  

/: Ami  G  D  Emi  A  D  C  G  D  C  D  G  G :/ 

    
    Emi     A         D  G            A      Hmi 
1. Ty Velické zvony pěkně vyzváňajú, 
    C           G      D Emi   A        D      C                 D G 
    Ľudé sa čudujú, co to znamenajú, co to znamenajú. 
    
 
2. Jedni povídajú, pútničkové idú,  
    druzí povídajú, pochovávat budú, pochovávat budú.  
 
3. Pochovávat budú, jednej mamce syna,  
    co ho otrávila, jeho roztomilá, jeho roztomilá.  
 
   Ami  G  D  Emi  A  D  C  G  D  C  D  G  G  
 
4. Nešťastná galánko, jak na pohreb půjdeš  
    nešťastná galánko, kerak plakat budeš, kerak plakat budeš.  
 
5. Ty Velické zvony pěkně vyzváňajú,  
    Ľudé sa čudujú, co to znamenajú, co to znamenajú.  
 
   Ami  D  G  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĚTŘÍČEK 
 
     Ami                                                           G 
1. Věj větříčku z Dunaje, věj větříčku z Dunaje,  

Ami                            Emi                      Ami 
věj větříčku z Dunaje, řekni mě kde milá je.  

     Ami                                                        G 
Věj větříčku zvečera, věj větříčku zvečera,  

     Ami                    G                   D     
aby milá věděla, aby milá věděla.  

 
2. Věj větříčku do rána, věj větříčku do rána, 
     pozdravuj od galána, pozdravuj od galána.  
     Věj větříčku do noci, věj větříčku do noci,  
     že mě není pomoci, že mě není pomoci.  
  
Mezihra 
 
3. Věj větříčku z Dunaje, věj větříčku z Dunaje,  

ať ta zima roztaje, ať ta zima roztaje.  
Věj větříčku do jara, věj větříčku do jara,  
ať se milá nestará, ať se milá nestará.  

 
Mezihra 
 
    Ami                                                             G 
4. Věj větříčku z Dunaje, Věj větříčku z Dunaje,  

Ami                            Emi                       Ami 
věj větříčku z Dunaje, řekni mě kde milá je,  
Emi                           Emi                      Ami 
řekni mě kde milá je, řekni mě kde milá je.  
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VYŠLY RYBY 
 
     D                                            G 
1. Vyšly ryby vyšly z Dunaja do Visly, 
     D    Hmi A           D       A7   D 
     není tu   děvčíny podle mojí mysli. 
     D              A   D             G 
     Co sem sa nachodil po tej tmavej noci 
     D     Hmi      A      D     A7     D       A7 D 
     ještě sem neviděl dubovej nemoci. 
 
2. Dubovej nemoci hrabového sádla, 
   už je má galánka u černého ďábla. 
   Vyšly ryby vyšly z Dunaja do Visly, 
   není tu děvčíny podle mojí mysli. 
 
 
ZA SOLÁNĚM 
  
       C                 G           C   Dmi          C       G 
1. [: Za Soláněm datel klove, bílé dřevo javorové, :] 
       Dmi                 C              F      C                 G              C 
    [: hergot, chlapi, skočte ke mně, dyť ňa kujú při tem dřevě. :] 
               
2. [: Tenkú ocel na mně kujú, moju mladosť nešanujú, :] 
    [: kujú na mně ocel chladnú, až ju skujú, dolú spadnu. :] 
 
       D                 A           D  Emi             D              A 
3. [: Už ňa vedú ludé dobří, za Soláněm hvězda hoří, :] 
       Emi            D        G  D                       A            D 
    [: už ňa vedú ludé živí, byl sem zbojník spravedlivý. :] 
 
 
 
 

VINOHRADY, VINOHRADY 
 
Ami           Dmi           Ami              E G C 

1. Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte  
Ami           Dmi           Ami             E     Ami   
vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte  
          F       G              C 
a kdo sa ho jednu napije  
          F     G                   C E 
dobrú vulu z něho dostane   
Ami           Dmi           Ami             E    Ami 
vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte  
 

2. Vínko bílé, vínko bilé, vínko naše červené  
vínko bílé, vínko bilé, vínko naše červené  
keď ho šohaj pohár vypije  
zazpívá si pěkně vesele  
vínko bílé, vínko bilé, vínko naše červené  
 

3. Keď ho šohaj pohár vypije  
zazpívá si pěkně vesele  
vínko bílé, vínko bilé, vínko naše červené 
 

VOJÁK 
 
        Ami                                                  G Ami 
1. |: Když jsem nezahynul, když ta vojna byla :| 
        G                       Ami                                        GAmi 

|: Také nezahynu, také nezahynu, když už pominula :| 
 
2. |: Když jsem nezahynul ve franvouzských lukách :| 
     |: Také nezahynu, také nezahynu své panence v rukách :| 
 
3. |: Když jsem nezahynul mezi Rakušany :| 

|: Také nezahynu, také nezahynu mezi svými pány :| 
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VRŤ SA DÍVČA  
 

D                                       A7     D 
1. Vrť sa dívča, vrť sa dívča, okolo mňa, 

                                         E        A 
vrť sa dívča, vrť sa dívča, okolo mňa, 
   D            Emi    A7           D 
/: Udělej kolečko, moja galánečko, 
                                            A7           D 
   budeš moja, budeš moja, budeš moja. :/ 
 

2. /: Dyby ne ťa, moja milá, dyby ne ťa, :/ 
/: byli by ňa chytili, do Hradišča odvézli 
   za regrúta, za regrúta. :/ 

 
3. /: Ale že si, moja milá, milosrdná, :/ 

/: tys koníčka sedlala a za mnú si přijela 
   až do Brna, až do Brna. :/ 

 

VYLETĚL HOLOUBEK  
 
     C         G7    C     Dmi     D7      G7 
1. Vyletěl holoubek, na zelený doubek. 

            C                               G7            C              G7     C 
Vyletěl, zahoukal, až se dub zahoupal, až se dub zahoupal. 

 
2. Za ním holubička, hledala samečka.  

Sameček uletěl, za ten panskej jetel, za ten panskej jetel. 
 
3. Za jetel, za lesy: Holoubku můj, kde jsi? 
     Za jetel, za lesy: Holoubku můj, kde jsi? Holoubku můj,  
     kde jsi? 
 
 
 

VYLETĚLA HOLUBIČKA 
 
    C           G7            Ami  EmiF       C 
1. Vyletěla holubička ze skály, ze skály, 
      Dmi         C               G7     C 
   [: probudila modré oči ze spaní :] 
 
2. Kdyby byly modré oči nespaly, nespaly, 
    [: byly by tu holubičku dostaly :] 
 
3. Nebyla to holubička, byl to pták, byl to pták, 
    [: když mě nechceš můj holečku, nechej tak. :] 
 
4. Když mě nechceš milovati, nechtěj si, nechtěj si, 
    [: bude si mne namlouvati hodnější :] 
 
 
VYSOKÝ JALOVEC 
 
        C                                          G  
Ref: Vysoký jalovec, vysoký jako já,  
                                     F                         C  
        přeskoč ho má milá, rovnýma nohama,  
                                                           G  
        já ho nepřeskočím, já se ráda točím,  
                              F                             C  
        na tebe šohajku, zapomenout musím.  
  
    C                   G       C                              G   C  
1. Uvázali kozu u trtrtr u trtrtr ,uvázali kozu u trdla,  
    C                           G        C                                  G   C  
    koza se jim v noci u trtrtr u trtr, ona se jim v noci utrhla. + R 
  
2. Na úbočí hora zelelele zelelele na úbočí hora zelená,  
    vzali hudci jele jelelele jelelele vzali hudci jele, jelena.  + R 
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ZDÁLO SA NĚ, ZDÁLO 
 
Ami  G  D  Ami  G  D  
  
     D                       A  C           G          D 
1. Zdálo sa ně zdálo, že sa od hor mračí, 
                        Ami Ami/F         Dmi  Ami Dmi 
     a to sa čerňajó   mojej milej oči  
     
Ami  G  D  
  
2. Zdálo sa ně zdálo, že sa od hor blýská,  
     to sa červeňajó mojej milej líčka. 
  
Ami  G  D  Ami  G  D  
Dmi  C  G  Dmi  C  G  
  
3. Zdálo sa ně zdálo, že sa mračno valí,  
     a to sa šohajek s miló milovali.  
 
 
ZDÁLO SE MNĚ, ZDÁLO 
 
    Emi                     C  Emi                  Am    
1. Zdálo se mně zdálo, aj na nedělu ráno 
    Emi             C   Emi       Ami         Emi  
    že byla muzika, a na ní chlapců málo. 
 
2. Na ní chlapců málo, a dívek na tisíce, 
    třema řade stále, samé klebetnice. 
 
3. Třema řade stále, a klebet vázale. 
    Na jedno panenko všecke jich skládale. 
 
 

ZA STARÚ BRECLAVÚ 
 
     D     
1. Za starú Breclavú, za starú Breclavú 
     Emi                    A7           D 
     u tej boží muky, u tej boží muky. 
 
2. Stojí tam děvečka, zalajume ruky. 
3. Zalamuje si jich, za svojú hlavičkú. 
4. Komus ňa zanechal, švarný šohajíčku. 
5. Já sem ťa zanechal, enom Pánu Bohu. 
6. Aby sas modlila, abych došel domů. 
7. Šohaj z vojny jede s hlavú porúbanú. 
8. Zavaž ně ju, milá, naši nepoznajú. 
9. Matička poznala, tatíček nemohel. 
10. Tatíčku můj starý, já sem z vojny dojel. 
 
 
ZA TÚ HORÚ 
 
       A                D               A                             EA 
1. [: Za tú horú, za vysokú, mám frajárku černookú :] 
       A                                               A7         D      A     E A 
    [: Palagria hojá, milá duša moja, mám frajárku černookú :] 
    
2. [: Šel bych za ňú, cesta je zlá, ve dně prší, v noci je tma :] 
    [: Palagria hojá, milá duša moja, mám frajárku černookú :] 
 
3. [: Ťažké, ťažké rozlúčení, keď sme spolem naučení :] 
    [: V komůrce sedávat, huběnky si dávat, do samého rozednění :] 
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ZABILI, ZABILI 
 
    C        F       Dmi               F      C   
1. Zabili, zabili chlapa z Koločavy, 
    C          F           Dmi              F      C  
    řekněte hrobaři, kde je pochovaný. 
 
         C                                     F 
Ref.: Bylo tu, není tu, havrani na plotu, 
         C                                               F 
         bylo víno v sudě, teď tam voda bude, 
         C      F      C 
         není, není tu. 
 
2. Špatně ho zabili, špatně pochovali, 
    vlci ho pojedli, ptáci rozklovali. + Ref.: 
 
3. Vítr ho roznesl po dalekém kraji, 
    havrani pro něho po poli krákají. + Ref.: 
 
4. Kráká starý havran, krákat nepřestane, 
    dokud v Koločavě živý chlap zůstane, 
    živý chlap zůstane, 
    a-a-a-a-a-a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁLINSKÝ 
 
     Ami                               G                 Ami 
1. Což tak těm zálinskejm pěkně vyhrávají, 
                                          C  G   EmiAmi 
     což tak těm zálinskejm pěkně hrajou. 
     Ami                      G                 Ami 
     Muziky jim hrajou a voni tancujou 
                                    C GEmiAmi 
     potom pěkný holky pomilujou. 
 
2. Nehaňte, netupte, zálinský mládence, 

Nehaňte, netupte, že jsou malí. 
     Když voni jsou malí, přec rádi tancují, 
     F                     C   G   EmiAmi 
     dávají hubičky na dvě strany 
 
G  Ami  G  Emi  Ami 
 
3. Když hubičku dají teprve se ptají, 
     má milá rozmilá jakpak se máš. 
     Já se mám moc hezky jako hrách u cesty, 
     F                         C  G EmiAmi 
     kdo přijde utrhne zanechá tak. 
 
4. = 1. 
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Bonus: 
 
KLATOVY BRÁNA ŠUMAVY 
 
1. Kdo jen své bydlo chválí,  
     za pecí tělo válí, neví  
     jak kohouti nový den  
     vítají, jak šumí březový háj.  
     Jak hlavu omámí rozkvetlé  
     palouky, když krajem prochází máj.  
 
Ref. 1: Jedno pěkné místo znám,  
            vysokou černou má věž.  
            Neznáš-li ho, neváhej,  
            zavaž si boty a běž.  
 
Ref. 2: Vůní tě tam přivítá  
           rozkvetlý karafiát.  
           Mordyje tyhle Klatovy,  
           prastará brána je Šumavy,  
           nenajdu nikde takový  
           městečko jako Vy.  
 
kapela 
 
2. Nevěřím na názory,  

zavřít se na závory.  
Samota těžká je sám  
člověk prohraje,  
měl by mít někoho rád.  
Za láskou za štěstím  
za lidským přátelstvím  
zatím se musíme dát.  + Ref.1 + Ref.2: 

 
kapela - mezihra - kapela  + Ref. 2 



 
 

Již vyšlo: 
 
 
Honzův zpěvník … rok 1997 
Zpěvník vánočních koled … rok 2013 
Zpěvník rodinných písní … rok 2016 
Narozeninový skromníček … rok 2017 
Zpěvník lidových písní … rok 2018 
 
 
 
Připravujeme: 
 
Zpěvník dětských písní  
Zpěvník písniček z filmů a pohádek 
Zpěvník rodinných písní (upgrade) 
Honzův zpěvník (upgrade) 
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