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Předmluva.

Národní písně slovanské za doby poslední hojně pěstovatelů
z nejedné příčiny nalezly. 8 jedné strany líbeznost, prostota a
svěžest samorostlých těch kvítků zajala duše těch, jejichžto zra
kové na nich spočinuli; s druhé strany viděly se „písně ty čaro
dějným klíčembýti, jimž tajnice povahy národa se otvírá a mnoho
stranně se nazírati dává. I tyto jež vydáváme písně obojí ráz
ten do sebe mají a ač bohužel nemůžeme říci, že jsou obrazem
historie národa našeho, aneb že jsou chrámem posvátného
vědění, vědomí a věření jeho, předce se v nich co v prozračitém
křišťálu soukromý život národní obráží, dolování v nich pro sta
rožití není zhola nevýnosno a vzduch nad nimi se vznáší, jímž
duše blahodějně osvěžuje se.

Ale my nevolíme tu mluůviti o povazé národních písní slo
vanských; učinili to Václav z Oleska, Berviňský, Boďanský, Štůr
a jiní. Ani o povaze písní v naší sbírce zahrnutých se šířiti ne
budeme, ač by snad nebýlo nemístno, zvláště o povaze nábožných
písní národních a o rázu melodií písní našich některé slovo pro
vésti. Obmezíme se tu něco krátce pověděti o povstání sbírky
té a o poměru, v jakém se k jiným sbírkám písní moravských
povahuje.

Drahně let tomu jest, co ve vydavateli těchto písní myšlenka
povstala, národní ty perly po vlasti moravské sbírati. Dálo se to
L. 1824, když sl. neb. Fr. Čelakovský nějakých písní z Moravy
pro všeslovanskousbírku svoji dovolával se. Uznav potřebu takového
sbírání, vydal jsem se ve prázných od studií dobách v práci tu
a ačkoli do dalejších přes nejbližší okolí svéhc rodiště okresů,
podati se nemoha, předce'za čtyry léta dosti značnou sbírku písní
národních sebral jsem. Sbírka ta, některými náhodě sebranými
písněmi rozmnožená, tepruv 1. 1835 světla Božího došla (v Brně
u Trasslera), aniž pak sběratel její o dalejší sbírání pokoušeti
se mohl. Tepruv když léta 1837 nového postavení se mu dostalo,
za povinnost sobě uložil, v prázninách a vůbec v dobách ode školy
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svobodných ve sbírání písní národních pokračovati. Tenkrát roz
prostranil pole úkolu toho a veškery kraje, v-nichžto se moravsky
mluví, v obor činnosti své pojal. Tudy projížděl netoliko vlast
svou Moravu, nýbrž i Opavsko a tu část Těšínska, ve kteréžto
okres řeči české jazyku polskému neustoupá; kromě toho se mu
vidělo slovanských osad v severném Rakousku nepomíjeti, anyť v
nejužším svazku se vsemi v Moravě stojí. Samozřejmo pak jest,
že uherského Slovenska při sbírání moravských n. n. p. p. k účelům
svojim potáhnouti nemohl.

Nejpruv se domýšlel, že s prospěchem bude několik pomoc
níků, aby dílo tím lépe se dařilo a tím spíše konce došlo, sobě
přidružiti. I svěřil část práce těm, jenž přirozeně za svým posta
vením k ní určeni býti se zdáli, učitelům totiž venkovským, té
jsa náděje, že se všelijak jemu propůjčí, aby sbírka dokonalou a
všestrannou se stala. Skutečně ho nemálo takových částečných
sbírek došlo, z nichž některých při druhém svazku 1. 1840 v Brně
vydaném ač některé se zdráháním použil. Když se ale při pozdějším
vlastním sbírání byl předsvěčil, že dotčení pomahatele ani dost
šetrně a správně, ani dosti věrně sobě nepočínají, upustil od posa
vádného spůsobu a pomocníkům výhost dav, sám v práci tu se uvázal.
Ovocem mnoholetého, krušného a mozolného v báněch moravské
národní poesie dolování jest sbírka tato. Ona sice větším dílem
prvnější dvě v sobě zahrnuje, avšak písně dříve od jiných sběra
telů přijaté a v druhém onom svazku 1840 položené nalézají se
v ní v tom spůsobu, v jakém z nova z úst lidu dle slov i nápěvu
odemne napsány byly. Obyčejně udává se místo, kde píseň ta
buď nejprvé buď nejúplněji zpívána, při čemž pamatovati jest, že
Nová ves Břeclavská, Pavlovice Brněnské se kladou, není-li
okrají místněji naznačeno. Málo která se tů nachází, buď dle textu
buď dle melodie od jiného sběratele přijatá, o kteréž bych .se nebyl
sám přesvědčil, že skutečně z úst lidu čerpána jest; při té pak
stojí ochotníka toho, jenž ji byl zaslal, jméno napsáno. Mezi jmény
těmi nejhustěji se nalézá p. Cypr. Lelek, jenž mi sbírku svou v
pruském Opavsku shledanou připustil, ovšem bez nápěvův, ale
ku které jsem melodie tím lehčeji z úst lidu naznamenal, moha
již určitou píseň udati, jejížto melodie jšem vyhledával. Mnoho z
písní námi sebraných jsme vypustili, poněvadž se týž text a táž
melodie v nár. česk. p. p. Erbenových nalézá. Směle říci můžeme,
že není teměř žádné písně nár. české, jenž by se na Moravě ne
slyšela! Tolikéž se o písněch slovenských v Uhrách dá tvrditi.
Méně zhusta se písně naše s jinoslovanskými stýkají; kde se nám
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akóvá shoda objevila, tam jsme to na svém místě poznamenali;
kratkem Mein. potahujeme se na sbírku německých v morav
kém Kravarsku sebraných a od Meinerta pod názvem Fyelgie
1817 vydaných písní národních.

Při textu rovně jako při nápěvích především věrnosti
šetřeno, aby nic nepřimudrováno, nic proměněno, nic vynecháno
nebylo. Tudy každá píseň v tom podřečí napsána, v němžto zpí
rána byla. Nedůslednosti v tom nemálo zábíhá, ana škola značný
vliv na otírání podřečových zvláštností vyvírá; ozvláště ale nedů
slednosti ty patrny bývají při těch písněch, jenž odjinud, z dru
hého podřečí, přejaty a poněkud dle vlastního výhovoru přikrojeny
byly. "Tudyjde, že národní písně za dokonalý obraz podřečí
sloužiti nemohou. S naší strany také bohužel jak tam ve sbírce
Kollárově nedostatek v tom zašel, že tvrdého 1 od měkkého ne
rozlikujeme leč tam, kde se ono jak u vyslovuje; snad také ne
bylo by nemístno bývalo $ a ž měkké od tvrdého z a s rozeznávati,
poněvadž rozdílu toho na východní straně Moravy k Polsku, ač
ne všady dosavad stává, a poněvadž by nebylo nehodno, podle
něho pravopis některého slova určiti.*) Podobně litujeme, že jsme
při písněch některých rozdílu mezi e a ď nešetřili; leč doufáme,
že malichernosti ty se nám prominou, an výhovor v písních vezdy
se k češtině blíží.

Neméně melodie tak převzaty napsány jsou, jak původně
zpívány byly; vidí-li se tudy ta neb ona od obyčejného způsobu
odchodna, to jediné lidu či zpěvákovi tomu, z jehož úst nápěv
napsán jest, přičítati dlužno. Při žádném nápěvu na jednom sly
šení a napsání jeho jsme nepřestávali, nébrž tutéž melodii ně
"kolikráte pro jistotu 1 v jiných krajech sobě zpívati dávali, a tedy
žádná melodie na -povaze jediného, abychom tak mluvili, čtení
nespoléhá. O. krásotě ryzosti, hloubi a výši nápěvů těch již
veřejné znatelé kompetentní, jak n. p. proslulý Chrysander v Mo
huckých hud. novinách, (což Slovenské noviny již I. 1854 přelo
žily) a ve zvláštních, k sběrateli samozvaně daných, velmi pochleb
ních listech (ač textu nerozuměje) se vyslovili a musíme ovšem
opakovati tu i vo sbírce písní německých n. p. od Erka (Berlin

*), Rusové a Poláci n. p. píší sice posýlati; ale jako v staré Češtině
slovo to měkkým i (posielati) psané nalezáme, tak posavad totéž slovce
se měkkým s vyzvukuje v Moravě tam, kdež rozdíl ten mezi tvrdým a
měkkým esem dosud se nesetřel n. p. v Kozlovicích u Příbora, kdež
jsme my zvláště a schválně věc tů vyšetřovali.
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1856) vydané vyslovenou poznámku, že theorie hudby ledakteré
věci, jížto si posud nevšímala, z národních melodií se přiučiti může.
Ani to, že melodie některá s malými proměnami dvakráte ve
sbírce čte se, bez poučení a bez zajímavosti nebude. Tempo se
povahou písně určuje.

Hned po vyjití prvého svazku 1. 1853 a opět nejnovněji se
žádalo, aby sběratel, jak tam při Zpěvánkách se dálo, hojná pozna
menání, ano celá pojednání přičinil a jmenovitě zvukosloví morav
ských podřečí a nějakou topografii písní a nápěvů sestavil. Lituje
on, že ani té ani oné požádce vyhověti nemůže, dílem pro nedosta
tečnost svoji, dílem pro nebytí místa (an sbírka výše 50 archů
vyrostla) dílem, že pojednání taková již odjinud se strojí a brzo
bohdá světla Božího dojdou. Pro druhou příčinutaké na ten Čas
upustil od vydání dramatických her lidu po Moravě s nápěvy
sebraných, což však za vadu sbírky národních mor. pp. nepova
žuje, poněvadž dotčené bry povahu ryze a přesně národní jen
z části chovají.

Ostatně ze sbírky nové na konci tohoto vydání viděti, že
netoliko nové písně z nepřesechlého pramene života národního
vyvírají, nébrž že ještě mnohá perla z dávnověkosti nás došlá
pod rumem někde zasuta se tají. Záslužno i dále k tomu prohlé
dati, aby ty drahé zbytky pod povlakou skryté na jasné světlo
vynešeny byly.

Buďtež tuto posléze upřímé díky všechněm těm vyjádřeny,
kteříž jakýmkoli spůsobem při sbírání těchto písní sběrateli se
propůjčovali.

V Brně, 17. prosince 1859.

František Nušil.
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81, 777.
Co ty ženy 440.
Což ty jsi mně slibo

val 258,

Cej to pachole 217.
Čeho želíš 798.
Čemu jsi' se ožeml
„ 40.
Černá hora 219.
Černé oči 219.
Červenaj se 407.
Červená modrá 220.
Červená růžička 441.
Červená růžičko 221.
Červené jabličko 406,
„ 407.
Červené jablučko 578.
Červené jabučko 651.
Cervené ořeší 221.
Červený tulipán 602.
Červený rojovník 689.
Čích je to lóka 521.
Cích pak je to 639.
Cija to dzěvečka 362.
Čí je to dceruška 677.
Čí je to děvče 390,
Cí je to děvčina 252.

Co mně žalujete 49%
Co pak je ti 215.
Co pak k nám synečko

215.
Co pak tak Antčko 469.
Co sa stalo v nově 38.
Co sa stauo v nově

98, 99, 778.

Cí je to lučka 691.
1Čí je to polečko 534.
Čí je to svadbička 469,
Čí je to syneček 659.
Čím jsi ty děvečko
„ 678.
Cis něbyl doma 222.

1Cí to husičky 520. 

Čí to lůka 520.
Čí to pachole 218.
Čí to rola 520,
Čižmáři 522.
Číž to pachole 218.

Da; maměnko 463.
Daj mi m. daj 522.
Daj mi m. vědět 467.
Daj nám panáčku 555.
Dej myslivečku 582.
Daj si šohaj 614.
Dajte nám 427.
Dalby mně 785.
Dala sem ti 222.
Dals mně to 689.
Dal sem sobě 421.
Daleká, široká 222.
Daleko, široko 551,

795.
Dařpaňmaměnko 761
Darmo's 225,
Darmo se ty 692.
Dávno si já 289.
Dávé vajec 734.
Dcera matku 99.Debechbela© stárkó

715.
Debech bela paní 255.
Debe mně 256.
Debe prodávale 253.
Debe vojna 600.
Decke mně 494.
Dé mně Bože dar 224
Dej Bože 328. ©
Dej Bůh 755.
Dej mi Bože dar 224.
Dej mi B. dej 420.
Dej mi panenko 223.
Dejme my se 629.
Dej Pán B. 755.
Děkujeme 447.
Děkuju 452.
Des te milé 610.
Děvčata 523.
Děvče husy 546.
Děvečka husy 101.
Děvečka chudobná

471.
Děvečkasvobodná469.
Děvečko, d. 470.
Dež sem šil 658.
Divijó se 685.
Dívča, d 225, 782.
Dobře je mně 440,

648.
Dobře je ti 568,
Dobró noc 471.
Dobrý večer 227.
Dolů d. m. věneček

445.

IX

Dolína 225, 226.
Doléno d. 226.
Dovolte 718.
Do voza 594.
Do zahrádky 523, 524.

JDříme se mi 497.
Dubku d. 471..
Dů kravičky 724.
Dva kapůni 42.
Dva kobóti 696.
Dvanáct trubačů 798.
Dyby byla kasa 658.
Dyby b. M. 700.
Dybych byla vtáček

579, 581.
Dybych byl sedlák 389,
Dybych já byl 353.
Dybych já věděl 684.
Dybych já věděla 255,

255, 1785.
Dybych mohl býti 200.
Dybych já mamičko

500.
Dybych věděl 652.
Dyby mně dal p. B.

421.

Dyby mi p. B. 701.
Dyby mi tak bylo 250.
Dyby mi tak p. B. 53.
Dyby mi svítil 255.
Dyby nebyl p. tr. 655.
Dybys byl k nám 257.
Dybys měl být 678.
Dycky mněbývalo 579,

576.
Dycky mně má milá

662.
Dycky sem ti pov. 655.
Dycky sa bohatý 525.
Dycky sa sedláci 524.
Dycky mně maměnka

401.
Dycky ta novina 587.
Dy sem byla p. 202.
Dy sem byla u mam.

257, 783, 448.
Dyž sem u maměnky

501.
Dy sem jájel 207, 644.
Dyž sem já jel m, chl.

685.
Dy sem já se vdávala

475.
Dysem já šel 340, 648,

570, 258, 259.
Dyž sem šel k muzice

272.
Dyž sem na konička

578.
Dyžsem plela len 260.
Dyžsem slóžil 610,796,



x

Dyž sem šel dom 6065.
Dyž sem šel 7 hosp.

665.
Dyž komáraženili 694,

695.
Dyž naší 617.
Dyž půdu na trávu 72,

260.
Dyž my do t. hor 458.
Dyž si mne nechtěla

263,
„Dyž tě vidím 271.
Dyž tys m. necht. 262.
Dyž ty pudeš 201.
Dzěvečka b. z. 452.

Ej Bože 785.
Ej B. 3. můj 195.
E) dívča d. 228.

j hanba 323
j hej, b. v. 439,
| hoja k. 528.
1 hora 780.
j Janku 228.
. kad. 800.
1 lásko 228,

mamo 707.
| měla máti 792.
p mosela 642,
p na horách 379.
j pravím 229.
p sedí 545,
j stvé 229.
1 škoda 664.

Ej v onen d.č. 15, 775.
Ej už mia 578.
Eliška v kole 724.
Ešče já si 585.
Ešče jednů 230.
Ešče se já p. 230.
Ešče se tě 348.
Ešče sem se 661.
Ešče si zazpívám.
Evička nechtěla %81.

Falešné synečku 251.
Fialenko m.-499.
Fialo modrá 231.
Fóké větř. z D. 434,
Frajerenky m. 232.
Fuč větříčku 438,
Fúůkaj větře 436.
Fuká větr 4306.

Gajdoš 614.
Galanečky m. 647.
Gořalenka 647.

Hajej 508.
Haj, haj. 462, %, 17.
Hajíčku z. 255.
Hajič. 80,
Haj husičky 422,456.

Hajsa 757.
Halé dítě 508, 509.
Hanačka ryby 609,
Hanačko, děv. 601,
Haničko 384.
Ha ty vtáčku 441,
Hdzě můj nocleh 55.
Hej, hej 446.
Hej, vej 745.
Helekám 525, 526.
Helenko 52.
Helička 724.
Herlička 725.
Herličko 726.
Heriška 785.
Hezký Janek 464.
Hlavěnka mě 8235.
Hlubočí 375.
Hnala Anička 234.
Hnala Auka 101, 102.
Hnalo děvča 102.
Haala Dorka 102.
Hnala hysičky 692.
Hněvaj sa 234, 782.
Hněvam sa 185.
Hody, hody 433.
Hody h. só 569,
Hoja, 526, 527, 528,

181.
Hojasa 651.
Hojné 722.
Hole, hole 271.
Holianské pastocha
„ 555.
Hohanské hode 721.
Holianský prótí 367.
Hol beli 511.
Holiánščí zak, 703.
Holuběnka sivá. 472.
Holubička lítá 295.
Holubičko bílá 413,
Holontůc 584.
Hom, hom 733.
Hop holka 609.
Hompe 509.
Hopsa 684.
Hora, hora 631.
Hora černá 339.
Horala jinda 641.
Heralo 415.
Hore hájek 254, 782.
Hoře je 235.
Hořela lípa 641.
Hore slunečko 557.
Horko je 559.
Hore Ranovicí 569.
Hoří 134.
Horno mi 235.
Ho rebníčka 370.
Horo krásná ší.
Horo milá 54.

JHory, hory 423.
Hory milé 122.
Hory se černajů 552,

(Hospodář 597.
Hou, hou 1734.
Hradišču 239
Hraj muziko 798.
Hrajem 444
Hrále bechme 127.
Hrbatá 691.
Hrozenko 684.
Hrušky zrajó 712.
Hu, hu 508.
Hulaj 510.
Huličky 510.
Hulečka 530,
Ruli 511,
Hulu belu 509,
Hululu 508.
Husa, h. 729.
Husa zlá 729
Husaři, h. 579.
Husaři jedou 519.
Husička divoká 530.
Husičky, h. 422.
Husi bílé 423.
Hybaj 459.
Hybajte 531.
Hy koničku 51,
Hýlečku 616,
Hýlom, h. 762.

(Chaso braniborská
586.

Chceme se 237.
Chodijó chlapci 678.
Chodí hlásný 247.
Chodí králka 759.
Chodila děvucha 404.
Uhodila po roli 238
Chodilatě máti 580.
Chodil Kristus 787,

|Chodili chlapci 239,
Chodil p. Bůh 3, 14,

114.
Chodí
Chodí
Chodí
Chodí
Chodí

Martin 238.
ptáček 629.
smrti 775.
syneček 239.
synék 17%.

Chodí šohaj 632.
Chodí trubač 238. —
Chodíval k nám 103.
Chodíval sem 240.
Chodniček 239, 185
Chodzila ch. 240.
Chodila holka 156.
Chodila po lesi 240.
Chtěl se komár 694.
Chudeho 386.
Chvála Bohu 748.

[Chvála p. Bohu 648.
(Chval každý 55.
Chytlas mia. 657,

Jaborník, j. 531, 626.
Jaborové husličky 615.
Jaborové lodi 241.
Já bych toho Fr. 764,
Ja co sa to 122.
Ja coz mně to 569.
Ja dolina 244.
Já do budy 733,
Jahoda 355.
Ja Helo 527.
Ja chodila 242.
Jak je mně 236, 242.
Jak po zahradě 335.
Jakýjsi hospodář 533.
Jak z vojenky 92, 778.
Jak živa 199.
Jak živi 535.
Já milého 306.
Já na světě 56.
Janek do vojny 93,
„ 778.

Janek můj 657.
Janíčku, J. 498.
Janíčku kde jsi 568.
Janko 536.
Janku náš 243.
Janku synku 534,
Ja počkaj p. 243.
Ja pozná 472.
Ja proč ty k nám 700.
Já sem jednó 117.
Já sem se umínil 590.
Já sem synek 626.
Já sem zeman 678.
Já sem z Opavy 583.
Jas ti koňa 617%.
Já su malý ž. 756.
Jatelinko 288.
Ja ty milý.přev. 243.
Já vjem čo 609,
Jdu já 489.
Jdzě dzěvucha 424.
Jde sedlák 11.
Je cestička 244.
Jede člověk 6176.
Jede forman 104.
Jede Janiček 255.
Jede Janošek 105.
Jede, Jede výv. 106.

778.
Jede Kudrna 701.
Jedeme j. 458.
Jede Poloch 684.
Jede synek 348.
Jedna matka 175.
Jedou myslivci 569.
Jedou fortáši 569.



Jedu kupci 445.
Je hospoda 1177.
Jejte 514,
Jel synek 557,
Jeli váš 730.
Jenom ty mně 246,

659, 782.
Jestli mne ráda 580.
Je pěkná 342,
Ještě jednou 582,
Ještě já ráz 391.
Ješče kůža 647.
Ješče sa vás 448.
Ješče sem s miló 247.
Ješče sobě kole 248.
Jezerečko 299.
Je zima 417.
Ježíši světlo 56.
Jide šohaj 632.
Jidů ženci 417.
Jiříkovské stárek 715,
Jmala sam 799.
Jedů panny 400.
Jojdana 248.
Jozífek 511.
Jož nám pomin. 721.
Jož nám t. vtáček 248.
Jož slonýčko557.
Jož to slonýčko 357.
Jsi tyhospodynka 533.
Jsom já synek 609.
Jšel Janko 794,
Juž jsi Aničko 532.
Juž ju vezó 459.
Juž jsem se dost 655.
Juž ty můžeš 373,

Kačenko poď 685.
Kačena divoká 550.
Kady my 458, 459.
Kaj si přebývala 658.
Kaj ty jedeš 244.
Kamarádko 244, 249.
Kameňu 249, 783.
Kam jedeš 726.
Kampak povandr. 742,
Kam půjdem 701.
Kam se' smutná 452.
Kam zaletíš 730.
Katerinko 557.
Kázala mně 538,482.
K Biskópkám 250.
Kde jedeš 726.
Kde jsi můj 537.
Kdes byl J. 668.
Kdes holubinko 250.
Kdes má milá 251.
Kde sme žali 552.
Kde ste se 720.
Kdes ty holubku 231.
Kdoby řekl 311

Kdo chodí 109.
Kdo gořalku 648.
Kdo se ten masopust

649.
Kdo se to proch. 251,

783.
Kdo se v pátek 16,
„ 175.

Kdo si bere 4173.
Kdo si na mne 560.
Kdo snídaní 558.
Kdo to chodí 108.
Kdyby černé oči 252.
Kdybych já se B. 254.
Kdybych já věděl 506,

501.
Kdybych se já nebál

R55.

Kdyby mně dal 421.
Když děvečka 112.
Když ja spomenu 490.
Když idu 58.
Když pomaširuju 581.
Když sem byla 638.
Když sa Janko 111.
Když sem já byl85.
Když milý p. Kr. 17.
Když sem k vám 250.
Když sem šel 17, 110,

208, 257* 259, 260,
310, 380, 512, 569.

Když sem slóžil 621.
Když sem za milů 272.
Když se náš p.J. 19:
Když sme sem 432.
Když nebe 19.
Když syneček 115.
Když v úterý 461.
Keď já pojděm .314,
Keď sme šli 720.
Kedy šokajko 265.
Ke koncu 655.
Kemu mně 763.
Kerá bude 639.
Kerá je zlá 669.
Kerá panenka 718.
Kerchove 492.
Keré vtáček 268.
K -fojtovi 264.
K horám 799.
Klečela 605..
Kobyla se 728.“
Koleda k 743.
Kole Jarošova 265.
Kole n. oken 205.
Koleda nám 744.
Kolem do k. 723.
Kolednice 745.
Koledníci 744.
Kolíbala 610.
Kolik je 307.

Kolik rožků 446.
Kolíne 585.
Komenský dvore 512,

266.
Komu je tak 545.
Kolomazník 642.
Komuje nejl. 649,666.
Komu je horší 495.
Konec Věteř. 581.
Koníčku 460, 552.
Konvalinka 645,
Konopě 2060.
Kosí 267.
Košute 586.
Kopřivo 308.
K smolinům 658.
Koteček 618.
Ková synek 749.
Koza leží 694.
Krejčíři 70%.
Krajino 267.
Král na vojnu 106.
Krasna 770.
Krásná moja 267.
Krávy 529
Křeček to 688.
Křepelenka 544.
Křepelila 561.
Kristus P. 736.
Kterak bys ty 680.
Kucharka 704.
Kukulenka 549,
Kulaj mně 268.
Kulalo se 407.
Kul se 117.
Kupala se 115, 548,

ILandava 584.
Láska není 653.
Lásko, I. 431.
Lásko milá 229.
Laštověnka 197, 293.
Ledajaké 685.
Lepší hoblíček 544.
Lepší vínečko 199.
Lesti fa 605.
Leta moje. 59.
Letěla husička 386,

649.
Letěl holub 269,
Letěl roj 115.
Letěu vtáček 679.
Letěu kraholiček 693.
Letí vták 755.
Ležel L. 13.
Liboce se 280.
Libám já 58.
Lípo 472.
Listeček 519.
Lišička 116.
Litoval se 698.

XI

Líto je mně 452.
Lóčení 453.
Lúbí se mi 2%0.
Lůčení 453.
Ludé sa smůvajů 101.
Lúka sečená 521.
Luňák 508.

Má duše 60.
Máji 770.
Májový vršku 270.
Má hlavičko 702.
Maličké ščestí 279.
Málo pšenic 679.
Maloměrské st. 719,

790.
Maloměrščí dó 711.
Mal sem 610.
Má maměnko 200.
Má maměnka 705, 420.
Maměnko vožením se

707.
Maměnko 428, %08.
Máme pána 559.
Marničko 42f.
Mám já koňa 544,
Mámjá piščelenku 107.
Mám já můdrů 679.
Mám já ženu 610. *
Mám já pole 516.
Mámjá v Hodslav 271.
Má milá děvečko 60.
Má milá Hejličko 737.
Má m. je nem. 505.
Má milá Mařeno 17%0.

Má m. je za městem
580.

Má milá mně 275.
Mainko mamko 706,

107.
Mámo, mámo 708.
Mámoja mamička 570.
Mám maličko 049.
Mám synečka 626.
Mamulenko 212.
Má panenko 659, 275.
Mařena m. 771.
Maria panna %57.
Maria p. Boha 61.
Marnost 61.
Martinek je 561,
Maširuju 586.
Máš děvečko 273.
Máš, máš 611.
Máte mňa 495.
Matičko B. 62.
Máti sa dcery 659.
Medu maměnko 463.
Měla babička 607.
Měla paní kuňa 154.
Měla sem galánů £89.
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Měla sem já milučkého
689.

Měla sem já šohaj
643.

Měla sem milého 659
Měla sem synečka

116, 117, 214,
Měla sem včerá 814.
Měla žena 666.
Mělcě sv. Juři 40.
Měl jest synek 632.
Měljsem píštalku 107.
Měl jsem já615.
Měltě tatíček 118,
Mé pantličky 442.
Mé srdečko 214, 1751,

183.
Mezi kopci 436.
Milá paní 722.
Milá plemenico 754.
Milá zelí ok. 275, 784.
Milo je mně 200,

256.

Mlý sv. Matěji 734.
Mimo n. eken 276
Mistře 7%.

Míšačka 705.
Mládenec má 474.
Mladost milá 502.
Mladženečku 21.
Močila konopě 680.
Moja mamuličko 1177,
Moja nejrnilejší 583.
Moja panimamo 709.
Moja žena 6178.
Moje milá 633.
Mom jo 272.
Moravčí vojáci 591.
Može tě 252.
Mračí se 120.
Můj Janičku 785.
Můj koničku 552,644
Můj klobůček 626.
Můj milé 281.
Můj milý 252, 217,

418, 582, 659.
Můj synečku 659.
Můj tatíček 610, 646.
Můj tatíčku 490, 505.
Musím domů 050.
Muzikanti 615, 616.
Může vám 475. '
My Březovcí 575.
Mý červený p. 289,
Mý koničke 644.
My máme dceru 617.
Mý milý sesí 755,
Mý pantličky 442.
My Pavlovčí 717.
Myselko 2177.
My vezeme 446.

Na Brezovej 570.
Brez. veži 590.
Bystrick. poli 371.
čajču 659.
čem p. B. 747.
člupečku 632.
co je ti 681.

Nad Buděckem 120.,
Nad Hluzovem 121.
Nad hostýnsků horů

65.
Nad Kostelcem 94.
Nad naším hum. 278.
Na dole 522.
Nad Podolí 281.
Na drýtomské d. 121.
Nad Slavíkóvice 219.
Na dušičky 63.
Na horách 121, 669
Na hoře 281.
Na janovských p.581.
Na javornici 279.
Na jedne dolině 142
Na kaménku 767.
Na konec 123.
Na kopečku 709.
Na košaté j. 282.
Ma kroměřížsk. m. 282.
Na Lichnovských h,

282.
Na lanž. poli 600.
Namluval mia 705.
Na mšu sv. 20, 23.
Va nasilskyým p. 541.
a náspěčkách 627.

Na našem dvoře 286.
Na naší zahradě 366
Na onej hoře 587.
Na panskej roli 517.
Na peci 680.
Na olívě 280.
Na nebesích 737.

a nedělu 21, 175.
Na osice 279.
Na pěkné luce 167.
Na Petrovském polu

380.

Napi sa 502,
Napila se 695.
Na polanskej vodě 280.
Na prahu 455, 454.
Na poli 680.
Na půl mostě 560.
Na roboto 513.
Narodzil se K. P. 24.
Na rynku 499.
Nasadil sem 383.
Nasela sem 283, 292,

319, 553, 689.
Na slavkovskéch 1.

634.

Na slavkovském p.
285.

Na stokrát 64.

Na sv. Blažeje 1722.
Na sv. Rehoře 722.
Na svatém kopečku

62, 643.
Naša Hanička 688.
Naša královna 759.
Naša paní 660.
Náše trdlo 697.
Našeu sem 251.
Náš panáček 474.

Na tej Br, veži 590.
Na tej hoře 28%.
Na tej lůce 124, 695.
Na tej našej slřeše

284.
Na tej panskej 750.
Na tej vojně 591.

Na tom našem díle
283.

Na lom n. dvoře 285,
280, 599.

Na tom n.nátoní 367.
Na tom světě 65.
Na tom zlín. zámku

181.
Na to rozlóčení 276.
Na tureckem pomezí

124.
Na tu svatu 575.
Na
Na
Na
Na
Na

tym moscě 580.
t. racib. m. 340.

vrch 415.
Na zahrádce 586.
Na záhumní 74?.Aperou
Neberte sit 606
Nebudeš má 540..
Nebudu robit 287.

Nebyla Heliška 725.
Nebyla sem 288.
Nebyl bych 289.

Nedaj sa 498.
Nedalečko 454.
Nechcejte ho 686.
Nechce mně 660.

Na svatého Bart., 123.

Nášpán 731,761, 762.
Naš slařiček 824,775.

Na té nové děd. 284.
Na techlhotských 699.
Na tem dole 139, 779.
Na t. lhot. poli 780.

(Nepůjdu475,536,560,

tych I, lukách 185.

Veleckých k. 611,

Nebuduse vdávat 287.
Nebddu synečku 695.
Nebudzem dobrý 673.

Nedaj Bože 504, 799.

|Nechcu tě 559.
Nechodívej 290, 292.
NechoďJanku262,135,
Nechoď k nám 290,

291, 398.
Nechoďšohaj291,292.
Nechoďty 292.

JNechoď švarný 796.
Nechoď za mnó 198.
Nejednó 293.
Nejednýc532.
Nemarni 534..
Nemáš tolej 344,
Nenadála sem se 657.
Néní hezčejší 660,
Není lepší 294.
Neni mňanajlutěj 415.
Není na Moravě 295.
Není na okole 294.
Není, není 611.
Není toho čl. 439.
Není una 650.
Neoru 295.
Nepij 650.
Nepohlídej 290, 534.
Nepovím 295.
Neprš 25.

680.
Neřek sem 568.
Neseme 770, 771, 173.
Neskoro 295.
Neščasné 296, 784.
Netak po z. 270.
Ne tak st 667.
Neuhódne 296.
Nevandruj 571.
Nevědělach 371.
Nevěř 307.
Nevezte 4061.
Neviděli ste 640.
Nevojnička 80, 777.
Nevrkoc 441,
Nevybírej 297.
Nezachoď 4106.
Nežeň se 4706, 680.
Nic mi tu 207.
Nic to 298..
Nocovali 298.
Nosím, nosím 735.
Novina, n. 126.

Obávám se 58
Obecký děvčata 660.
Objel 127.
Oboro 1806.
O cožto 397.
Oči černé 299,
Odbila 366.
Odbírej 449,
Ode mlýna 128,



Odkud že ti 617.
Od pondělí 85, 777.
Od východu 766,
O foil. syně 128.
O hleďte 355,
O hory 65.
O chmelu 300.
O Jezu 66.
0; Bože 515.
0; Janíčku 554.
0) jedě 681.
Oj kerý 555.
0) masare 627.
0j na t. hoře 332.
03 pošlo 160.
0) přišlo 587.
Oj vím 588,
Okolo Buchlova 462.
Okolo hájička 165.
Okoio Hodolan 129.
Okolo Hradišča 672.
Okolo Jarošova 529.
Okolo Milotic 315.
Okolo Mutěnic 373.
Okolo Pavlovic 300.
Okolo Strážnice 127.
Okolo zahrádky 300.
0 Maria 66.
O můj kominíčku

617.
Oralo 517.
Orali 765.
Oře sedlák 503.
Ořeší 221.
Oře šohaj 220.
Osiřelo 161.
O službičko 496.
O tom s. Valentině 28,

175.
Otrhana chalupa 611.
Otvírej 459, 462, 464.
Ouvej 661.
Ovečko 67.
O vimci 750.
Oženil bych 6%0,
Oženilo se 997.
Oženil sa 131.
Oženil se 710.
Ožením se 650.
Oženiu sa 150.

Padá rosa 28.
Padla rosa 209.
Pan Bůh náš 611,
Pan Bůh vám 455.
Pan Bůh zaplať 741.
Paně B. pomahej 565.
Pane B, všemoh. 717%.
Pane náš 555.
Panenka Maria 30.
Panimáma zlá 640.

Panimámo 558, 589,
646.

Panimámo švarná 589.
Panimámo ženci 558.
Páni, vojenščí 572.
Paní syna uklád. 152
Pase pastýř 133.
Pase šohaj 391.
Pásla děvečka 545.
Pásla hanačká 301.
Pásla husy 133.
Paslach husky 750.
Pásla som 544.
Pásli ovce 33,
Pásh voly 182,
Páslo děvča 102, 167.
Pásl -ovčák 132.
Pásl sem ja 719.
Pas sa 529.
Pec se nám 744.
Pěkně vám 562.
Pěkné zkázaníčko 413.
Peřiny 447.
Pijme vínečko 64%.
Pirme za Mariu 655.
Pite chlapci 651,
Plače kočka 711.
Plelo děvče 302,
Pletla sem 751.
Pleuo divča 320.
Plha 698.
Pobil 794.
Pobuda nebudem 622.
Poctivosť 498,
Počkaj děvče 6927.
Počkaj Janku 667.
Počkaj postoj 455.
Počkaj šohajíčku 303.
Počké synečko 302.
Po čom's mia 572.
Počuvaj, 304.
Poď Aničko 672.
Poděkujme 67.
Pod hájičkem 304,

590.
Pod horama 305.
Pod horů studenečka

286.
Pod horu studénka

305.
Pod javorem 134, 135,

486.
Pod kopečkem 555.
Pod kostelem 663.

391.
Pod Křópalovém 785.
Poďme domů 768.
Pod městem 605.
Pod našim dom. 748
Pod. naším humenkem

278.

Pod Slavkovem 174
Pod synečkem 606.
Pod šable 752.
Pod Stramberk %81.
Poďte chlapci 514.
Pod tím naším 0690).
Pod tů černů 406
Pohleď 73%.
Pachválen buď %17,

760.
Pojeď 445.
Pojedem do ml, 643.
Pojedzěm, p. 748.
Pojedzěmy na h. 622.
Pojete, pojete 741.
Pokud sem byl 504.
Pokutovaly 787.
Polajko 232.
Polívečka 476.
Polovníček 555.
Pomale 386.
Pomalutky 345.
Pomodli se 646.
Pomožte 401,
Ponáhli 774.
Pondělí 308.
Poslala královna 572.
Poslala mně hanačka

640.
Poslal Sobol 135.
Poslechněte 136, 680.
Poslóchéte 761, 762.
Postil se tě 33.
Postůj 785.
Posvícení %17.
Pošla Anička 137.
Pošla děvečka 619.
Pošla Kačenka 156.
Pošlu ti 308.
Poštorské: děvě. 550,
Poštorščí 572.

(Pověz mi synečku 310,
377.

Pověz mně děv. 309,
414, 361, 388, 470.

Pověz mně gauanečko
309.

Pověz mně ma milá
246, 387.

Pověz mně má 257.
Pověz te m. 635,040.
Povězte, povězte 88,
Pověz ty m. 210, 450,

504.

Povidajó lidi 311.
Povidajů ludé 232.
Povídali 667.
Povi ty 800.
Povole 502.
Povol sobě 502.

* [Po zahradě 3511, 435,

XI

Po zahrádce 437.
Pozná 472.
Pozorský 594.
Přaďte 766,
Přebývali 298.
Před holení 367

„Před Křópalovém 7605.
Před námi 3128.
Před naše 180, 312,

312, 314, 606.
Před našém 315, 730.
Před naší 314,
Před našíma 315,417.
Před naším dom. 597,
Před sousedovym 449,

751, 752.
Před te naše 315.
Před tím naším 357,
Před to Proch. 467.
Překerak sem 638.
Překrásná dennice 68.
Přelečela huska 591,
Přeleť pláčku 3146.
Přeletěla laštov. 316.
Přeletěl havrun 756.
Pře má milá 726.
Pře můj m. 443, 661.
Přeneščasná 138, 779.
Přes Bukovinku 592.
Přes hory 319.
Přes poléčko 320.
Přes potok 515,
Přes ten Slavíč. 320.
Přes vinohrady 596.
Přešiltě 685.
Přeškoda 592.
Při Morave 352.
Přijdi 618.
Při jedné dolině 319,

141.

Přijeli 792.
Přiletěl 317, 421.
Přimluvaj se 68.
Přišel k nám 690.
Přišel pod okýnko 89.
Přišel sem 643, 674.
Přišel ti k nám 732.
Přišla mně 142.
Přišli mně 321, 784.
Pro Boha vás 462.
Proč by koza 615.
Proč kalino 321, 784.
Proč k. nám 328.
Proč krušino 582.
Proč linduško 322.
Proč pak plačeš 323.
Proč pak syneč, 223.
Proč stružinko 322,
Prodala rubáč 660,
Profukaj 323, 324.
Prokvítala 384.



XIV

Propil 612.
| Propusť 325.

Prošvarná 641,

Sem pospěšte 69.
Sem synek 384.
Sestra bratra 174,

Proti fáře 212. Sigotě 485.
Provázky 7066. „|Sil Petr 727.Pršdeščíčku724.| |Sisí755
Pršelo 525, 782.
Prší 723.
Prvej by 326.
Prvším razem 575.
Prýščí se 34.
Ptajó se 572.
Ptala se tě 483,
Ptám se ja 695.
Pudeme my 495.
Půjdeme má 389.
Půjdeme 457.
Půjdu do. Brna 711.
Půjdu, 745.
Puste mia 679.
Pustím já ho 759.
Putóvali dva 36.
Putovali hudci 143.
Putoval robenek 11.
Pytala se 641, 659,
Pytal se svej 681,

Ráda na půť 634.
Radošina 687.
Rodinečko 505
Rojily se 100.
Rokyta 326.
Rostó 326, 329.
Rousnatý 400.
Rozmarýn, 327, 629.
Rozvi se 597.

Sadila jsem 712.
Sadila, sadila: 327.
Sama sem 337.
Seče komár 695.
Sedaj na vůz 455,
Sedajte 455.
Seděla děvečka 584,
Seděla na vršku %12.
Seděla tě na k. 477.
Seděl jeden vězeň 144,

779, 328, 784.
Sedělo děvča 330.
Seděl sokol 696.
Sedí Adam 37.
Sedí brablec 477.
Sedí káčer 478.
Sedí kocór 618.
Sedí máti 3530.
Sedí pantáta 796.
Sedí ptáček 330, 331,
Sedláci 513.
Sel Petr 727.
Sel sedláček 676.

|

Sivá husa 375.
Sivý sokol 93.
Skáče straka 332.
Skákej 732.
Skalička 573,
Skleničko 651.
Skoro ráno 339.
Slavíkovský pol..635.
Slavkovský farár 474.
Slíbila mně 663.
Sliboval's 258,
Sloboda 469.
Slóžilo děvče 689.
Slůbil pan Sobolý 147.
Slunečko zachádí 352,

333, 552, 560,
Slůžilo děvčátko 546.
Smlóvali se 148,
Smre klupe 13.
Smrtná neděla 758.
Smrtnice krásná 770.
Smulná je mně 573.
Snad sa's 742.
Sobotěnky 333,
Sódijo 149.
Sokolové oči 307, 373.
96, só 738.
Spadla slípečka 651.
Spadla tutěnka 651.
Spadl s pece 728.

(|Spala bych 70.
S pánem Bohem 440,

456.

Spi 509, 510.
Spieše sa rozlůčí 478
Spíšej by se 326.
Sprovoď mia 2062.
Srp plachetku 444.
Stádo husí 199.
Stála Kačenka 157.
Stála láska 662.
Stala panenka 38.
Stala se v pilču 9%.
Stála svadba 149, 779.
Stála u studánky 651
Stanula dzěvucha 635.
Starajó se 682.
Starala se 61.
Starám se %1, 776,

682.

779.
Starobilský kost. 191.
Starojitský kost. 334.

Sem já synek 331. Stárý mladé 151.

Stará Pivničková 151,

Stavaj koníčku 552.
Stávaj hospodářu 613,
Stavijó zedníci 548.
Stodolenka 555,
Stodýnka 286.
Stojí dřevo 59.
Stojí hora %51,
Stojí hruška 155, 354,

385, 540, 564, 704.
Stojí hrůščička 5062,

751.
Stojí kostelíček 738.
Stojí kostel 48,
"Stojí limba 161.
Stojí lipka stojí 151,

168, 564, 7539,
Stojí tyčka 749..
Stojí v poli 202,525
Stojí vrba 742.
Stojí zahrádka 752..
Stonó 612.
Straka 698, 666.
Stroj se 428
Strojte 558.
Stromečku 544.

Studená rosenka 332.
Studýnka rajská 741,
Studýnka róbená 355.
Stůj -březo 752.
Stůj jabluňko 426.
Stupaj 460.
Stupavčí 699,
Súdijů 356.
Sůsedova dívka
Svatá Anna 788.
Svatá Barborka 741
Svatý Jiří 39, 776.
Svalý Lukáš 41.
Svatý Michale 7060.
Svatý Stěpán 739,747.
Svěc měsíčku 336,

339, 559.
Svět se točí 592.
Svitaj 250, 357, 655.
Svitila mně 338, 392,
Svítí měsíc 336, 558.
Svif měsíčku 339, 406,

416, 465, 479.
Syneček do vojny 114.
Syneček se 652.
Synečku můj 341.
Synečku, synečku348,

345

682

Synečku v halině 345.
Synečku-zlá rada 344

Safářovy žnice 561.
Sak sem já 345.
Saratice 346.
Sčestí 740.

Studenárosa543,758.|,

Sebišovské 354.
Sel bych 346,
Šel dudáček 152,
Šel je milej 753.
Šel jsem 47, 776.
Sel Jura na víno 624.

Šel Kristus P. 3, 741.
Šel mysliveček 462.
Šel Pán Bůh 43.
Šel stařiček 110.
ŠeltěPanTrum153,779
Šenkyřko 652,
Šest dní 346.
Šil sem 545.
Široká příkopa 347,
Široká lelíček 441.
Široko, daleko 522.
Široký les 430.
Škoda je tě 348.
Škoda mojeho 547.
Škoda tě šohajku 347.
Šla Anička 642.
Šla dceruška 642,
Šla děvečka 153, 348,

7074.

Šla do komory 454.
Šla Dorna 154.
Šla dzěvucha 3.
Šla jest Maria 739,
Šla Kača 125.
Šla Kačenka 155.
Šla Maria do Bet. 32,
Šla Maria do KI. 43.
Šla milá 349

la panenka 178, 349.
Šla sirotka 159.
Šla ševčička 703.

la žena 162.
Šle dvě 645.
Šlo děvča 164.
Šle děvčátka 156, 162,

189, 780.
Šlo děvče 165.
Šlo dítě 159.
Šly děvčátka 164, 350,

780.
Šohajíčku 543,
Šohajku 350, 517, 661.
Šohajova láska 249,
Šohaj 350, 548.
Šohaju 351, 535, 794.
Špatná radost 325.
Štyry koně 712.
Štyry míle 381, 697,

791.
Šohajkovo 630.
Šuhajova hlava 407.
Šuo děvčátko 547.
Švarná dzevečko 351
Švarné děvče 352.



Švarný šohajíčku 547,
Švarný šohaj 276.

Ta Brněnská 573.
Ta dzěvucha 755.
Ta fojtova 662.
Tajila sem 427.
Také sem já 686.
Taků sem si 352.
Ta Kyjovská599.
Tam z tej strany 189,
Ta naša 353,
Tancovala 708.
Tancujte 619.
Tanovská 522.
Tatíčku 505, 595.
Ta Uninská 105.
Ta Velčovská 555,
Ta zvezda 500.
Ta Zídenská 710.
Ťažko je mně 354.
Ťažko sa učily 357.
Teče voda 289, 355,

356, 325, 493, 677,
713.

Teče voděnka 412.
Tečou dvě 48.
Te Holianský 688.
Ten Bořecký 5356.
Ten Fraštatský 147.
Ten Hodonský 146.
Ten mladý pan 550.
Ten Perštenský 357.
Ten Stražovský 492.
Ten Stupavský 358.
Ten šafařů synek 358,
Tesaři 548.
Těžko je mi 354.
Těžko tomu 358.
Těžký kameň 479,
Tichá voda 263.
Ticho šohaj 327.
Ti Koménščí 718.
Ti Lhotcí pach. 779.
Ti Pavlovčí chl, 699,
Ti Pavlovčí úřad. 574
Ti Světlovčí páni 412.
Tluku jsem 359.
To Úvečkovo p. 399.
To je Bože 645.
To je ten 359.
To mňa mrzí 359.
To naše stavení 360.
Topolu 375.
To šaratské pole 361.
Toto je 796.
Toulali jsou se 429.
Trajda 638.
Tráva mala 627.
frávo 601.
[restal 44,

Trnóé 574.
Trubjů 175.
Trudova žena 780.
Třeba lavek 342.
Třeba sem198.
Třeba seš 713.
Třesu 735.
Tulali se 429.
Tulemy se 746.
Tulipán 782.
Tuším 562.
Tůžení 562.
Tužičky 365.
Tvrdý-li je 731.
Ty Bobrovský 394.
Ty Březovské 363.
Ty Cacovské p. 562.
Ty Cučické kost, 464,
Ty děvečko 5380.
Ty hodiny 302.
Ty junáčku 728.
Ty Karlovské 441.
Ty Kojetské hatě 236.
Ty měsíčku kr, 78.
Ty Milotské 166.
Ty Moščenský 305.
Ty Ochozké 718.
Ty panenko 364.
Ty Perštenské 364.
Ty střížičku 728,
Ty Tuřanský 575,

Ubíraj se 459.
U Brna 304.
U Brněnské 5065.
Učila se 619.
Udělali Bačaláci 612.
Udeřila 366.
U Dunaja 359, 797.
Uhynula 715.
U Jamolic 366.
Ujis nevěsta 429,
U kostela 45.
U Krakova 100.
U Kyjova 185.
U Kyjovské 259.
Uliána krásná +68.
Uliánka čistá 137
U Martinků 687%.

U Marýny 546.
U mé matky 324, 563.
Umřela 170, 780.
U, našeho dvor. 368.
U našeho fojta 759.
U našeho jazera 369,
U našeho mynářa 370,
U oltáře 480.
Upadla 596.
U Píščeků v síni 306.
Upřímnost 72.
Usni Aničko 509.

1Už

Už

Usnula 576, 789.
U studenky 370.
U sůseda 368, 755.
U sůsedů 183, 318,

371, 372, 575.
UŠčítenskej muky365.
Utech Dvorských766.
U tech Prudkejch 562,
U těch Vítků 766.
U tej muky 305.
Utekla 728, 618.
Utikej 374.
Utnu 719.
U toho háječka 170
U Zarošic 75.
Už baběnka 607.
UŽ já musím 713.
Užjá typentličky 445
Už je slůnečko 374.
Už je toho masoposto

690.
Už je vás Mokerščí

574.
Už je zima 519.
Už je zle 575.
Už jsi ty Aničko 432
Už mi tak nebude

256, 470.
mó miló 450, 431.
na lože 52.
sa navracáme 798
sa svatba 44%.
sa ta 'lavečka 353
sa všecí 588,
sa fašaň 374,
se já 376.
sem já 480, 652.
sem propil 655.
sem te pantličke

443.
Už sem ty střevíčky

445.
Už se my 789.
Už se ta lavečka 353.
Už sme sežali 556.
Už sme to dostali 451
Už sme všecko 517.

Už

Už
Už
Už
Už
Už
Už

v
z

Už

Vadili se 336.
Vadlo 418.
Valaši 376.
Vandrovala 171.
Vandrovali dva 37.
Vandrovali hudci 144.
Vandrovali tři 141.
Vandroval jest 46.
Vandroval mládenec

12, 794.
Vandroval šohajek597.
Vánoce 491,
Vařecha 705.

xV

V Brně na placu 598,
VBuchlovských horách

523.
Včerá na poledne

382.
Včerá od poledňa 582.
V černej hoře 192.
V čérným lese 172,

193, 538.
Včílej ty 480.
Včírem poli 158, 172.
Vdala sem se 470.
V dobrém sme se 625.
Ve Bzenci 598.

IVečera nám 559.
Večere 559.
Večeřo nám 559
Vedle naších 630.
Vejou 553.
Velef 628.
Verustla 365,
Veselů 481.
Větr-li 304.
Viděla sem 383.
Viděli-i ste 385.
Vila věnec 305, 758.
Vím-ci zahrádku 383.
Vím hajíček pěkný 5.
Vím já hájíček zelený

154.
Vím já hruščičku 584,
385.
Vím já

175.
Vím já hospodu 117,

780,
Vím já
Vím já
Vím já

776.
Vím já kostelíček 47,

776.
Vím já kostel 48.
Vím já lučinu 2, 190.
Vím já ptáčka 697.
Vím já studenku 36.
Vím já studňu 35.
Vím já v horách 403.
Vímjá zahrádečku 48.
Vím já zahrádku 75.
Vím já zámek 179.
Vím já bařinečku 522.
Vím zahrádku 524.
Vínečko 655.
Vinku 227.
V Jičíně 656.
VKosteleckém mléně

105.

VYKostelíčku 4Ď.
V Kyjově 585.
Vletěla 586.

jeden hájíček

Uupku 468.
skalu 431.
kopeček 47,



XVI

vlk 722.
V městě Holomůci

595.
V Metylovskej věži

589.
V Mlynařovem splavku

179.
V našem domě 590,
V našem dvoře 534,

756.
V nedělu po obědě

174.
Vnedělu sa napit 654.
V nedělu se rád na

piju 653, 654.
W nedzeličku 775.
Vod kostela 644.
Vojáček 593,
Vojáčku504.
"Voli 505.
Voňavý 562.
Vorali 549,
Votinský děvčátka 590.
V poledne 444
V ponděli 654.
Vrana letí 508.
V Ratibořu 391, 570.
Vrať mi milá 591.
Vrať sa šohaj 392.
V Rosinově 180.
Vsadila sem 636.
Všicí hospodáři 613.
Vstávajče 392.
V Šaraticích 393, 784.
Všecílidi 73, 636, 672.

„Všecke moche 696.
V širém pol hruška

285, 563, 615.
V tej Hodonské 151,
V tej Sardickej 600.
V tej Teleckej 594.
V tej Uherskej 594.
V tem Brodečku 1890.
V tem Čejkovskýmšenku 598,
V tem hrozen. koste,

452.
V tem Mark. domku

395.
V té naše zahrádce

393.
V té Vavřinče 592.
V tom Hovězkémko

steličku 636, 133.
V tom klášteře 5853,
V tom Račic. zámku

395,

V tomto zeleným 396.
V tom zeleném boří

181.
V úbočí 575.
Vůře šohaj 220.
Vy Březovské 396,
Vydaj se 425,
Vydala máti 484.
Vydala matička 485.
Vyhledala 517,
Vyhořela 759.
Vy chlapci 396.
Vyjel do pole 411.
Vyletěla duše 25.
Vyletěla holubička

182, 425, 351,424,
397, 442,

Vyletěla křepelenka
637,

Vyletěla sojka 746,
Vyletěl holoubek 598.
Vyletěl holub 115.
Vyletělsokol 745, 756.
Vyletěl-tě sokol 184,

185.
Vyleza 589,
Vylivá se 606.
Vyndi 723.
Vynšujem 740.
Vyptala 226.
Vysekám 659.
Vyskočilo 24.

1Vysoké jsů 399, 645.
Vystup 467.
Vyšel 399.
Vyšla děvčina. 79%.
Vyšla hvězda 50, 591.
Vyšla je Marianka 400,
Vyšly ryby 400.
Vyviň 75.
V zahradě 481,
Vzdejme čest 74,
V zelenej dubině 542.
V zeleném hájíčku

657,
V Žídenicich na rynko

687.

Zabečala 483.
Zabila 96.
Zabolela 388.
Zabrdovské vrchní

512.
Zábřeščí pacholci 401.
Za Bzeneckýma hum

nama 714.
Zadala máti 484.

Za horama 486, .670,
687.

Zahrej 487.
Zahrejte 616, 617.
Zahučaly 402.
Za humnama 670.
Zajel 402.
Zajtra 637.
Zakázali 107,
ZaKrakovem 169,598,
Za kravařem 660,
Zakukaj 549.
Zakukala zezulenká

198, 405, 668, 670.
Zamiloval sem si 403,
Zamračilo se 715.
Zamrku 403.
Zamykaj 404.

-|Za naše homne 404.
Za našema humnama

714, 378.
Za našíma okny 408,
Za naším humnem 405.
Za našími humny 207,

355, 592, 404,406,
408, 450, 505.

Za našim před našim
372.

Za našó vsó 690.
Za našum stodolum
- 409.

Za Opavu 85.
Za Ostravu 409.
Za padesát 507.
zapálejte se 410,
Za panskými humny

158.
Zápleť 682.
Zapomněl sem 671.
Zaspalo 541.
Za stoly 785.
Zažen mně 410.
Zatmělo se 411.
Zatočse411,619,620.
Za zdraví 655.
Zavěj větříčku Dunaje

438.
Zazpíváltě 428.
Zbéšovkýděvčátkad11
Zdaleka 472.
Zdálo se 186, 187,

412, 413, 414,415,
630.

Zdař vám 740.
Zdola se mračí 120.
Zdonaje 235.
Zdravůs mia 487,—(2

Zelenaj se 264, 407
Zelená se 407, 744.
Zelená trávička 783.
Zelené sem 41,
Zelený rozmaryn 688,
Zelený víneček 417,
Zelinečko má 518.
Zeliňko milá 417.
Zešel Balšan 177.
Ze země 506,
Zezulenka 8537.
Zhůru chaso 716.
Zhůru stežka 401.
Zhůru, zhůru 741.
Zingaj 781.
Zižděli se 188, 795.
Z jednej strany 187,

188, 369, 456, 448,
549, 786, 181.

Zlaté husy 729.
Zle ste mia 495.
Zostaň s Bohem 394.
Zpívaj st 549.
Zpívala bych 214,
Zpívéte 577.
Z ráju 788.
Zrálo 418,
Zrána 521.
Zrojili se 424.
Ztratila se 550.
Ztratila sem 607,
Z večera 437.
Zvolenovčí chlap. 764.
Zvůlečko 502,

Žaba 696.
Začku 75,
Zádný nevychová 663,
Za) srpečku 556,
Zala milá 560.
Zala sem 356.
Zala trávu 191..
Zalo děvče 189, 196,
„ 538.
Zalostné kvílení 75.
Zaloval 698.
Zaly děvčátka 345.
Zecke jož 557.
Zelí sa 419.
Zenichovy stěny 487,
Zení sa 418.
Zeno má 507.
Zeň se 85.
Zněte 557.
Zidenský děvě. 601.
Zitečko 699.
Ziv jsem 419.



I Posvátné.

a) Legendy.

1. Sv. V aAvVřin,
Z Polanky od Klinkovic.Pp Ie-I1e-€E ia

A by-la cě jedna macička,

A byla cě jedna macička,
Měla překrasneho synačka.

Zly pohan se o něm dovědzěl,
Kazal to dzicjatko přinesci,
Do vřuciho masla vložici.

Peče se dzicjatko jako ryba:
AŽ se ten zly pohan posnida.

Jehož to macička slyšela,
Stala za dveřami, plakala.

Ach moji macičko něplačcě,
Ležim ja v rosičce studenej,
Ležim na travičce zelenej.

Zly pohan se o tom dovědzěl,
Kazal to dzicjatko přinesci,
Do vřuciho oleje vložici.

Omaže se dzicjatko jak ryba:
AŽ se ten zly pohan posnida.

Jehož to macička slyšela,
Stala za dveřami, plakala.

Ach moji macičko něplačcě,
Ležim ja v rosičce studenej,
Ležim na travičce zelenej.

ES
——

měla překra-sneho synačka.

Zly pohan se o tom dovědzěl,
Kazal to dzicjatko přinesci,
Na železny rožeň strčici.

Peče se dzicjatko jak ryba:
Až se ten zly pohan posnida.

Jehož to macička slyšela,
Stala za dveřami, plakala.

Ach moji macičko něplačcě,
Ležim ja v rosičce studenej,
Ležim na travičce zelenej.

Zly pohan se o tom dovědzěl,
Kazal to dzicjatko přinesci,
Na cinovy taliř vložici.

Zly pohan do něho zakroji,
A dzicjatko k němu promluvi:

A ty zly pohane někrajej,
A moji dušičky vězjadej.

Bo moja dušička spasena,
Tvoja je na věky spalena,

Zpivali to žačci v kostele,
A svaty Vavřiněc při stole.



2. Sv. David.
Vraz. I. 6. Luž. [. 273. Z Bělé a 2 horní Bečvi.
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na nílin - di-čku sázenůú.

Aj vím já lúčku zelenú,
Na ní lindičku sázenú. ')
Pod ňů seděl David král,
Svaté pěsničky sobě hrál. “)
O radostná novina,
Přišla k němu Maria.

O Davide, Davide,
Tvoja matička v pekle je. *)
Svatý David nemeškal,
Vezma husličky hned se bral.

Když tam před peklo přišel,
Svoju matičku uslyšel.

1) Vím já lučinu široků,
Na ní olívu vysoků.

2) Na té olívě David hrál,
Až se hajíček rozléhal.

3.

Hned na husličkách zahudal,
Svoju matičku ven volal.
Dušičky se jí chytaly,
Z pekla ven vyjít nedaly,
Hned se s ďáblem zakládal,
Kdoby z nich pěkněj zahudal..

David lepší zahudal,
Svoju matičku vyhudal.
Aj Davide, Davide,
Budešli ty služiť u mně?
Nebudeš těžce dělávať,
Enom v měsíčku sedávaft,
Svaté pisničky zpívávat, “)

3) O Davide, co děláš,
Svoju matičku v pekle máš.

4) Na harfé své hrávati.

išnice.
Od Hranice. Luž. I. 287. II. 149.
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A veštvr-tek po ve-če - ři šel pan Je- na procházku
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A ve štvr-tek po ve - če- ři šel pan Ježíš na procházku: ——m==E
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S Av nedělu po 0 - bě-dě, a v nedělu po o-bědě„chodil p. Bůh po be-8e- dě.

A ve štvrtek po večeři
Sel pan Ježíš na procházku
Se dvanásti apoštoly.

Postřetli tam jednu dívku,
A ta dívka nesla vodu.:/

Daj nám dívko daj tej vody,
Ať umyjem ruce, nohy.

A ta voda není čistá,
Napršalo do ní lista.

A ta voda, ta je čistá,
Než ty dívko nejsi čista.

Devět mužů jsi ty měla,
S žádným zdávána nebyla,
S každým's dítky zmordovala.

Ata dívka se ulekla,
Hned na své kolena klekla,
Ani slova mu neřekla.

Ale dívko nelekaj se,
Jdi před kněza, spovidaj se,
Vezmi rúšku a zavij se.

A jak do kostela vešla
Hned před obraz Krista klekla.

Obrazy se zobracaly,
Na sebe hleděť nedaly.

Oltáře se poklonily,
Svíčky z vosku zhasinaly.

1) Šel pán Ježíš po slobodě.

Jiný začátek:
Chodil pán Bůh kole hrobu,

la děvečka šla na vodu.

V širém polu vodu brala,
S pánem Bohem se potkala.

A jak dále pokleknula,
Na tom místě zkameňala.

To učinil pán Bůh milý
Všem panehkám na znamení.
Kerá je můdrá panenka,
Nedá rozviť svého vínka.

Jako sem já rozviťtdala,
Do pekla sem se dostala.

Jiné čtení.
A v nedělu po obědě
Chodil pán Bůhpo besedě. ')

Nadešel tam pansků dívku,
Nabírala vodu čistů.

Podaj děvče podaj vody,
Umyjem si svoje nohy.

A to voda není čistá,
Napadalo do ní lista. *)

A ta voda ta je Čistá,
Než ty dívko nejsi jistá. *)

Padesáte's mužů měla,
S každým dítě zahubila.

Mužma's peklo zahustila,
Dětma's moře zaplavila.

Začátek jiný od Vizovic:
Šel Kristus pán na procházku
S učelníky jedenásti,
Sám pan Kristus byl dvanástý,

Aneb v Polomi:
Šla dzěvucha šla na vodu
Potkal ju tam mily pan Bůh.

2) Teho lisca duboveho,
Teho prášku cestoveho.

3) Tys dzěvucho tys je hřišna.
j*



Pannů si se udělala,
Knězi se nespovídala.
Sám-li ste vy pán Bůh milý,

e vy znáte moje viny? *)
Jdi děvečko do kostela,
Padni na holé kolena. *;
Jak na krchovo vkročila
Samy zvony zazvonily. “)

Co ty zvony znamenajů
Či mě ony hříšnů znajú?

4) Sam-lis ty 8 nebe pan Bůh naš,
Že moje hříchy všecky znaš?

5) Ona se hned spovidala,
Že pět muži prolehala.

Jak do kostela vkročila,
Obrazy se potrhaly,
Naopak se obracaly.

Co obrazy znamenajů,
Ci mě ony hříšnů znajúů?

Jak v kostele pokleknula,
V solný slůp se obrátila.

Pět muži sem prolehala,
A s každym sem dzěci měla.

Dzěcma moře zastavila,
Mužma peklo zahuscila.

6) Zvony same zazvonily,
Ze v kostele vraha měly.

I. 274. Meinert 257, Ž Polanky slov.(O7tyEEEA4. Maria a Alžběta.
Luž.4, Ae jcecic2PE=Fe

Byla cesta byla ušla - panámc aTAZHE
—0—6 —— 0—|-—

matka Krista Pána.

swjbjfed0
kdoju šlapal, kdoju šlapal?

Od Fridlandu.
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p 7 Mk 31 mm 3 aG4 PaEwi LI ATLETIBy-lace-sta— bylaušla© pa-ná,bylacesta
CMI M3 JZ M HH

byla u-šla - paná, kdo ju

Byla cesta byla ušlapaná, :/
Kdoju šlapal? matka Krista Pána.

Postřetla ju tam svatá Alžběta:
Kam ty kráčíš, sestřičkomá milá?

šlapal? matka Krista Pána.
PV?

Kráčím sestro, kráčím dokostela,
Poslůchat mše, svatého nešpora.

Nechoď sestro nechoď do kostela,
Povidajů že porodíš syna.



Máš ho zrodit na ty slavné hody,
Když zamrznú v studenenkách vody.

A co by to za novina byla,
Kdyby panna syna porodila!

Porodila v ty vánoční hody,
Co zamrzly všecky všady vody.

Není ptáčka ani křepelice,
Samé zimy, samé metelice.

Edem jedna voda nezamrzlů
Kde Maria pro vodu chodila,
By Ježišku kúpel udělala.

Jiné čtení.
Ai pošla nám panenka Mana,
Pošla ona zrana do kostela.

Potkala ju svata Alžbětyja,
Kaj tež iděš sestřičko ma miiu?

A ja idu sestro do kostela,
Posluchať mše, svateho nešpora.“)

Něchoďty tam, sestřičkoma mila,
Bo sem ja tam včeraj večer byla.

Lide tam o tobě povědaji
Ba i z toho velku radost maji,

Že maš zvodiťpana Jezu Krista,
Po porodu maš byť panna čista.

1) A ja kračim k svatemu klašieru
Bych nězmeškala slavných nešporů.

O

Kterak by to sestro mohlo byti
Abych měla Krista poroditi,
Po porodu čistů pannu byti?

Jak živa sem muže nepoznala,
Ani tež sem na mysli něměla.

Maš ty syna, maš ho poroditi,
Po porodu čistů pannu byti.

Á o tobě sestřičko pravija
Že porodiš to svateho Jana.

Sestry sobě ruky podavály,
Pacholatka v životech plesaly. *)

Pověz ty mně mily avaty Jane,
Kdy tvojeho narozeni budě?

Budě mi ho střed mileho leta,
Budě hojnost po všem světě květa.

Budě kvitnuť rež ba i pšenica,
Budě zpivať ptaček křepelica.

Pověz ty mně*) mily Kriste Pane,
Kdy tvojeho narození budě?

Buděť mi ho na ty slavne hody,
Jak zamrznu po všem světě vody.

Něuvidi ptačka křepelice
Edem same zimne metelice. *)

2) Děťfatka se v životě vitaly.
3) Vitej, vitej.
4) Same zimy, velke šuteřice.

Jiné pění a čtení.

P|
Vímhá-jíčekpěknýzelé-ný© Avnémby-dle-jísvatíandě-li.js:jeAISIA4
Vím há-jíček pěkný zele - ný

Zeeit xi
Avněm by-dlejí svatí andě-li.

Z Provodova.

Vímhá eček pěknyo Avněmbydle-jí svatíandě-li.
Vím bájíček pěkný zelený,
Á v něm bydlejí svatí anděli. ")
a) A v tém hájičku svaté bydlení.

Pod hájíčkem lúka zelená,
Kráčela po ní panna Maria.
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Potkala ju svatá Alběta:
Kam pak to kráčíš panno Maria ?*)

Kráčím já, kráčím do kláštera,
Bych nezmeškala Božího anděla.“)

Seslal pán Bůh anděly s nebe,
Aby hledali panny Marie.

2) Postřetla ju svatá Helena:
Ach daleko-li panno Maria?

3) Idu, idu k jednom" klášteru
Abych zastihla 8 nebe nešporů.

aneb:
Bych nezmeškala svátých nešporů.

4) Tomu pambůh zdraví, ščestí dá.

Našli ju tam pří mší v kostele,
A ona klečí při Božím těle.

Svého syna v rukách pěstuje,
A za nás za hříšné oroduje.

Kdo tu píseň třikrát vyspívá
Skoro ráno dřív než posnídá,
Tomu pán Bůh bříchy odmývá.“)

Spívala ju panna Maria
Když kolébala Božího syna. *)

5) Zpívala ju jedna děvečka
Když kolibala panna Ježiška.
Hajej, hajej, děťátko milé,
Ty jsi narozen z panny Marie.

5. Anděl a ditě.
Z Kunovic.

——GEEE
Bylaje-dnabylasta| ráže-na.Mě-lamn EFEEp|onaje-di| ného| sy-na.

Byla jedna byla stará žena,
Měla ona jediného syna.

A ten leží v smrtelnej nemoci,
Chtělo se mu studenej vody píti.

Neměl mu kdo pro voděnku jíti,
Šla mu pro ňu jeho stará máti.

Potkalo ju mladé pacholátko,
A to bylo od Boha poslátko.

Už já nesu jeho milů duši,
Do radosti, do nebeskej vlasti.

6. Sv..Anna.
Z Černotína od Hranic.

m] R= . = Dana==zes= n ==Bylaje-dna| staráže-na,BylajednastaráEEEEEbagyVy aE
Byla jedna stará žena:/
Co se byla na prošení dala.

Sla ona tam, šla tů cestů,
Kde nejvíce formánkové jedů.



V čirém poli forman stojí,
Své koničky o hladě je moří.

„Což formánku, což stojíte,
Své koničky o hladě moříte?“

Jak já nemám, ženo, státi, ©
Dyť nemožu kolem ani hnúti.

„P
Já

újč, formánku, biče svého,
ti šlažím koňa švortelného.“

«. Dcera nezdárnice.

Stará žena bičem točí,
Hned všecky čtyry kola vyskočí,

„Kdež půjdete, pojedete,
Všude sobě na mne zpomenete.“

Nebyla to žádná žena,
A to byla milá svatá Anna,
Co to formánkovi pomáhala.

Z Pozlovice.IIS maoa;FF
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By la je - dna sta-rá že - na, Enom je-dnu dceru mě-la.

Byla jedna stará žena,
Enom jednu dceru měla.

Poslala ju do kostela,
Aby mši svatů slyšela.

Mělo evanděljum býti,
Dcera chtěla domů jíti.

„Pověz dcero Sibilio,
Jaké evanděljum bylo.“

„Dys chtěla matko věděti,
Měla's se jít kněza ptáti.“

„Nedám ti jest ani píti,
Ty mně mosíš pověděti-“

„„Nestojím ti o tvé jídlo,
U tebe mám čertí bydlo.““

V tejto chvíli a v tej době
Zemské žaby měla v hubě,

Počaly ju vyjímati,
Počala jedem stříkati.

Kom ten jed na ruku padne,
Kned mu ta ruka odpadne.

8. Sv. Dorota.
Od Slavkova.2 ] E ZAZM|C1ca191g jcm410—agzadu F
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ného© živo-ta,© pobožného— živo-ta.
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Byla krásná Dorota:/
Pobožného života.:/ ")
A ta krásná Dorota
Měla věnec ze zlata.

A z tej bilej leluje
Od panenky Marie.

Zamiloval si ju král,
Za Dorotou listy psal. *)

Chcešli Dorko moja být?
Má tě svět co paní ctít.

A já už mám jiného,
Krista Pána samého. *)

Král se na. to rozhněval,
Do vězení Dorku dal,
A na vojnu odjechal. *)

Sedum let tam bojoval
A na osmý přijechal.

Zpomněl si na Dorotu,
ijeli či nežije. “)j

Ach žije pane, žije,
Ač nic nejí, nepije.

Dorotka vyvedena
Před krále představena.

Chcešli Dorko mojá být?
Má tě svět co paní ctít.

A já už mám jiného,
Krista Pána samého.

A ta svatá Dorota
Slunci se rovnala
Poctivě se chovala.

Šla jednou skrz králů dvůr:/
Přišel na ni sám král Trum.:/

anebo:
Potkal ju tam sám pán Brun,.

3
-7

Na-dal ji pan stři-bra, zla - ta.

Král se na to rozhněval
A pec hrozně topit dal.

Čím se déle pálila,
Tím víc krásy nabyla.

Dorotka vyvedena,
Před krále představena.

Chcešli Dorko moja být?
Má tě svět co paní ctít.

A já už mám jiného,
Krista Pána samého.

Král dal olej vařiti,
Dorku na něm smažiti.

Čím se déle smažila,
Tím víc krásy nabyla.

Z oleje vyvedena,
Před krále postavena.

Chtěj Dorotko moja být,
Má tě svět co paní ctít.

A já už mám jiného,
Krista Pána samého.

Král dal kolo dělati,
Pannu na něm lámati.

Dorka Boha prosila,
Aby ju zbavil kola.

Bůh se nad ní smiloval,
Hrom to kolo polámal.

Nevzala bych celý svět
Bych panenství zrušila
A tvú královnů byla.

4) Doroťka ve vězení
Nepije ani nejí.

5) Sedum let je na vojně,
Osmý rok domů jede,
Na Dorotku zpomene.



A to z čistého jasna,
AŽ se země zatřásla.

Pomůže ti ostrý meč,
Až ti hlavu setne preč.

Za město ju kázal vést,
A jí mečem hlavu smést.

Potkal ju tam Eliáš:
Kam Doroto pospícháš?

Do Kristové štěpnice,
Budu trhat ovoce.

Budu trhat lilije,
U panenky Marie.

Dyž ho budeš trhati,
Chcešli mi ho poslati?

Kat ju mečem udeří
A meč se jí pokoří.

Pane králi pravda je
Že Dorotka svatá je.

6)

Když kat nejprv uhodil,
Meč se nad ní poklonil,
Na dvoje se rozlomil.

Kat se na to rozhněval
Od razu jí hlavu sťal.)

Svatá hlava je sťata,
Duše do nebe vzata.

Stojí mezi anděly
Jako hvězda na nebi.

Přišlo s nebe difátko,
Překrásné pacholátko.
Mělo košík na ruce
A v něm krásné ovoce.

Eliáši důvěrče,
Tu ti nesu ovoce
S nebeského obrojce. *)

Co ti sestra slíbila,
Dyž se na smrť strojila.

T) Jablunce.

9. Smrí.
Od Příbora a Opavy.

iejnkennB yeoEnEn
Byl-tě je-den člo- věk, byl- tě je den člo- věk, by= 6-2 | II ] 1

=
če

lo mu jak- kol- věk, by - lo mu jakkol - věk.=le >-Emzj EE=
Byltě jeden člověk, byltě jeden člověk, bylo mujakkolvěk,[== —T-H= HamiČ7 Čo

člověk, byltě je-den
C TL MM <) I-ae i T II
C DNÍ |< © U -U “ J ILI IÍE j o o = ji
kolvěk, bylo mu jak--kolvěk.

člověk,plo rmujal
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Byltě jeden člověk, :/
Bylo mujakkolvěk.:/

Šel od roli k roli,
Hleděť na obili. ')

Obiličko moje,
Co si je tak pěkne!*)

Je pěkne zelene
Od vrchu do země.

Kterak ja tě sežnu,
Do stodoly svezu.

Potkala ho smrti
Na velkej silnici.

Co dělaš můj choti?
Mam s tebu mluviti.

Jdu od role k roli,
Hledět na obili.

Mocny, mily Bože,
Jak je ono pěkne.

Zaněchaj obile,
Stroj se v rucho bile,

1) Obhlídal obilí.
2) Mocný, milý Bože

Jak je ono pěkné.
3) Už ty musíš jíti,

Všecko opustiti.
Smrti milá smrti,
Zanechaj mne ešče.

Mam s tebu mluviti,
Maš ty semnu jiti.

Něch mne mila smrti,
Ja mam co činiti.

Dam ti peněz dosti,
Co můžeš unesti. “)

A což mi to zlato,
To kladu za blato.

Mam ja drobne děti,
Choujich spořadati.“)

Tvoje drobne ditky
Budě Bůh živiti.

Malženku mam mladu,
Komu ju poručim?

Tu tvoju malženku
Sam Pan Bůh opatři.*)

Zaněchaj mne smrti,
Až pošlu pro kněze.

Co sem v mladi činil,
Na oči mi leze.

Mám ja mnoho peněz
Vyplatím se esče.

4) Zaněchaj mne smrti,
Až zajdu do domu.
Svoje drobne děti
Odporučim komu.

5) Smrti, milá smrti
Zanechaj mne ešče.

Jiné pění.

Juž tam kněze něchaj,
Jenom sémnu spěchaj.

Běda mně hřišnemu,
Jsem dlužen každemu.

A najvěc jednemu
Panu Bohu svemu.

Střelila ho smrti
Střelu přeukrutnu.

A pichla ho v srdce,
Převelice těžce.

Už ten vtipny rozum
Už mi služit něchce.

Rozmili přatele,
Z toho přiklad vemtě,

Což na mněviditě,
Na sobě čekajtě.

Moje mile děti,
Na mne pamatujtě.

Při každej mši svatej
Jen mne obětujtě.

Mám já mladů ženu,
Drobné děti k toiau.
Tvojí mladej ženě
Zlého se nestane.
Tvojím drobným ditkám
Tatík se dostane.

Z Hošťalkovic.
on%Ha LTI Ta Z jia 3
ey |Lee:==u

Byl tu je - den člo-věk, měl jmeno jak-kol - věk, chodil od« Jamy" J 3 3 ;= =E]
-— d—y z“ 58 —5 sj

role kro- li, ob - hli-dal o - bi - lí; mo-cny, mi - ly Bo
PN-—— 4- J a 4

L Im B. | JI J ——I JApopem —H=
že, ob - hli-dal

—
o - bi - li
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Jiné čtení a pění. Z Březnice.LE EEEJdesedlákdopole,| prohlídat| svéro-le;| potkala
hosmr-ti,ne-da-lamu— jí-ti;nechoďtamsed-láč-ku,= |ec

nebudeš to ží - ti.

Jde sedlák do pole Nech leze jak leze,
Prohlídat své role. Ja tu stat nemožu,
Potkala ho smrti, Nemožešli umřit,
Nedala mujíti: Ja tobě pomožu.
Nechoď tam sedláčku
Nebudeš to žíti. Zabodla ho v srdce

Převelice těžce:
Počkaj milá smrti, Už můj vtipný rozum,
Mám mnoho činiti; Už mi slúžit nechce.

Mám moc drobných dítek, O Bože, Rozbože,
Ženu 9 příbytek, Už je semnů veta,
Mám ich opatřiti.:/ Poslední hodinu

Počkaj milá smrti, Mám jít z toho světa.
Až pošlu pro kněze; Pospěš a nemeškej
Co jsem z mládi činil, Milý hospodáři, —
Na oči mi leze.:/ Ty půjdeš na hody

K nebeskému otci.

Čtení a pění jiné. OdPřibora.E LLLE =EELPutoval| robenek,putoval| robenek© odot-cema
C 3 3 JÍT

=
te-ři,© odot-cema-te-ři.

Putoval robenek Ma mila smrtničko, Smrť buři na dveře,
Od otce, mateři. Zaněchaj mne ešče Vyšlo k ni pachole.
Nadešla ho smrti Do dně devateho, Ma mila stařeno,Najednejsilnici.Dorokusedmeho.© Něnitužadneho.
Počkajrobenečku© Sedmyrokpřichodi;Mamydomaněni,
Mam s tebu mluviti. Devaty deň stoji. A taty pěmamy.
Mam s tebu mluviti, Dal se oholiti, Smrť na to nědbala,

e maš dnes umřiti. Vylez' mezi děti. Do dveři se brala,
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Přes prah překračala, Hned ho za krk vzala, Běda mně hřišnemu,Napecpohlidala.— Aozemnimprala.Dlužensemkaždemu.Napecpohlidala,— AtakhlehostisklaAnajvěcjednemu,
Po peci sahala. Ežkrevzněhovyšla.“) Panu Bohu svemu.

Vstaň z peca ty, holy, Hleďtě mili pani, Musim před nim stati,
Dy robenka něni. Jak se on jí brani. Jemu počet dati.

| 1) piskla. — , ,
Jiné čtení a pění. Z Bělé.==Eo =z

al <

Vandro - val mla-dzeněe od svých rodzi či preč, od 8voF; dro] j 1=
C—r-fF—<gcIu0—8jaa- j<3:T E NÍjima-tery,nercu-ze© lu-dzi,odsvo-jimate-ry© me-zicuzelu-dzi.

Vandroval mladzěněc od svych rodziči preč,
Od svoji matery mezi cuze ludzi.:/

Nadešla ho smrci na jednej silnici:
Mladzěněčku mlady, maš na raz umřici.

Smrci, mila smrci, zaněchaj mně ešče;
Do roku jednoho, abych se moh' dostaé

Do tacička sveho.

Měls juž času dosel do tacička jisci;
Mladzěněčku mlady, maš za raz umřici.

Smrci, mila smrci, zaněchaj mne ešče
Choé do dne třeciho, abych se moh' vyznaé

Z břichu smrtelneho.

Měl's už času dosci z hřichu se vyznaci;
Mladzěněčku mlady, maš na raz umřici.

Tak ona nim pere, ež se zema chvěje,
Tak ona ho hněce, ež z něho krev teče,
Tak ona ho sciska, ež z něho krev prska.

Č tení jiné. OdOpavy.
- PTT AM J >č nenene m=„mzen=S E SFIFupzdprr8fTfGrcCositamnavenkucosislu-chaé,© cositamnadveřeEEEEEE E EECmomomanjap fd pF

v sini bu- cha, co si tam na dveře v si-ni bu - cha.



Co si tam na venku co si sluchaé,
Co si tam na dveře v sini bucha.:/

Jeli to žebraček, almužnu mu,
Jsuli pani hosci, ja sam vyndu.

Nejsu to tam hosci, smré tam stoji
A našeho pana vzač se stroji.

Vitaj ty mi, vitaj smrci mila,
Hdzě si toli času, hdzě si byla?

Byla sem v Dundzěši při vychodu,
Vedla sem cisaře na sud k Bohu.

Uchop sobě misto na stolici,
Z tak dalekej cesty odpočiň si.

Němam se ja tady kdy bavici,
Než ty musiš, paně, semnu jisci.

Zapřihajcě koně služebnici,
Ujiždzějcě semnu ve dně v noci.

Ucěkajcě s panem ve dně v noci,
Něujedzě přece moji moci.

Co budzěš ucěkaé za cely rok,
Dohonimja cěbe na jedenkrok.

Ty budzěš na koněch a ja bosa,
Ale cě doscihne moja kosa.

10. Bohač a
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IV. Čtení jiné.
Smre klupe nadveři, klupe z novu:
Jeli tu jaky pan, něch de z domu.

Vyjdzi ty sluho ven, co jest to tam,
Eli je žebraček, almužnu daj,
A eli su hoscě, vijdu k nim sam.

Oj nejsu to paně, hoscě žadne,
Ale přeukrutna smré tam stoji,
K panu residenci isé se stroji.

Vitam cě čekanko, smré ma mila
Kaj si se tak dluho obavila?

Byla sem v Indii od vychodu,
Vedla sem.cisaře na sud k Bohu.

Vyjdzi, vyjdzi sluho pro stolici,
A ty smrci mila, odpočiň si.

Němam ja tu času odpočivaé,
Musim k panu Bohu na sud hybaé.

Napsala se na lože, na dveři,
Na pamjať měj,kaj chodziš, kaj ležiš.

1 ITI LTI] 14P —R6 — —2—6Fm=„ |

63 NNjn jl Mu „NÍr —0—0—0—--3—I—-—J
Byltě je - den pán boha- tý,

TTe

un|
TIL TACÍ 111ZCIce 51„WOT Ése ]

m 1 |
ZE
CZE JIL Sv)

921 TI 1)
+ - 2p- —--=-

a-ni své-mu podda-né- mu sedlá-čko-vi chudobné - mu.

Byl tě jeden pán bohatý
Žádnému nic nechtěl dati.
Ani svému poddanému,
Sedláčkovi chudobnému.

Byltě tam jeden sedláček
Velmi pobožný človíček;
Zádal, prosil pána svého,
By obživil chudobného:

Tu pán hned v stal ze stolice,
Vyvedl ho ven za ruce;
Vyvedl ho ven ze dveří:
Jdi sedláče, kam ti měří,

Šeltě odsud plakající,
Pro pláč cesty neznající.
Potkala ho jedna žena,
A to byla smrt hotová.
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Co sedláčku co naříkáš?
Kam se bereš, koho hledáš?
Hledám chleba, své živnosti;
Pomůž mně Bože s výsosti.

Pospěš rychle pospěš domů,
Najdeš statku velmi mnoho,
Pan Bůh ti dal požehnání,
Na tvém statku rozmnožení.

Jak ty slova promluvila,
Hned se k zámku ubírala:
Co vy, páne, co děláte?
Zdáliž vy co pro mne máte?

Já jsem žena dost chudobná,
Ráda bych se obživila.
A vy tolí statku máte,
Jistě vy mně něco dáte.

Jdi mně z domu jdi z domu ven,
Taková žena nesmí sem.

11. Christus Pán a mýtný.PEE

Brzoli mně ven nepůjdeš,
Vymrskána prutem budeš.

Nesu já na tebe psaní,
Čti v něm tvůj osud napsaný.
Tu se pán hnedky ulekl,
A hned na kolena klekl.

Vem si statku všeho dosti,
A co bude k tvé libosti,
Vem si stříbra, vem si zlata,
Má dušička už je zjata.

A co bych peníze brala,
Kam pak bych je schovávala!
Mlč boháči, nemeškej mi,
Ať se nám ta chvíla mění.

Půjdem spolu ku kerchovu,
A já tobě tam ustelu,
Tam si budeš odpočívat,
Dne soudného očekávat.

Od Přibora.
paKIpHVX TÍ 72 : =a-ze zed PEL we JERZACÁT=Ly

Chodilpan Bůh po poli, chodilpan Bůhpopo-li, sbi-ra-ja a== EE “
poštoly, sbi-ra - ja a-pošto - ly.

Sr. náp. č, 8. bd. Ve Skřipove.
ET = 1 LIZTI 1 Z = OL A-77D8ANITEFCG eSATA6 F jny:

Chodil pan Bůh po po - li, chódil pan Bůh po poli, sbi-ra-ja aEITFSFs
poštoly,

Chodil pán Bůh po poli:/
Sbiraja apoštoly.:/

Nasbiral jich dvanaste,
Sam pan Bůh byl třinacty.

Přišli oni na pole,
Nadešlo jich pachole
Pacholatko maličke.

ZE
sbi-ra-ja a - po-što -ly.

Pověz ty nam pachole,
Kdě je tudy hospoda
Pro putničky sloboda ?

To městečko na rohu,
Na tem drobnem kameňu.

Tam jest dobra hospoda,
Pro putničky sloboda.

/
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Když se odtamtud brali Štyry kůry anjelske
Mytneho polezali. A kralovstvi nebeske.

Poď ty s nami putovat Toho's mytny něhoden,
Na horu Kalvariu. Ve hřichach si potopen.

Lepší mi tu myto brat, Povstaň na pravu nohu,
Než na horu putovať. Pohleď zhůru i dolů.

Mytny, mily mytničku, Ach Bože všemohuci,
Pusť nas přes to mytečko. Vidim peklo horuci.

A ja vas tam něpustim, Ach kdybych ja byl věděl
Dokad vy mně nědatě, Že jsi ty ten pan Bůh sám,

Co ja sobě vyvolim. Bylbych putoval s tebu
Mytny mily mytničku, Na Kalvariu horu.

2

Co ty sobě vyvoliš! Mytny, mily mytničku,
Štyry tůně hluboke, Něskoro ty lituješ,
V nich penize široke. Už kralovstvi pozbuděš.

12. Bouře na moři.GF- = En FEm-E
« iEjvoneno dá-vnýčas,ejvoonendá-vnýČás,FEE EE==

Je - žíš spa - si- tel náš.
3 JZ s ] ]€$—I 1 == E —n. I== Zpie3F Fj7j

Ej vonen dáv-ný čas, ej vonen dáv- ný čas, Je-žíš spaEE
si- tel náš.EEEEEE
Ejvo-nendáv-nýčasejvo-nen|dáv.-nýčas,| Je-Žžíš

TT
=

==EE
spa - a tel náš.————| ———FEE ———6 ==2 je FZLEEP=E=E£pos=H
Ej vonen dávný čas, ej v onendávnýčas, Ježíšasi] náš.
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Ej v onen davný čas:/ Spomožiš nám Pane, Lidé se divili,
Ježíš spasitel náš:/

Stoupil na lodičku,
Bral se přes vodičku.

Ej bouře veliká,

Aťnezahyneme.

Pročež se bojíte,
Snad malé víry jste? Jeho poslúchají.

Pán Ježíš tiše vstal,

e je moc veliká,

Že větrové, moře

Už se nám narodil,
Strach, hrůza všeliká. Moři,větrům přikázal. Co všecek svět stvořil.

Velké vlny bily
Lodi přikrývaly.

Pán spal na podušce
V konci na lodičce.

Volali na něho
Učedníci jeho:

I ve Španělích píseň podobná:

Na to rozkázání*)
Bylo utíšení,

Moře se zdvihnulo,
Větry zastavilo.

*) povelení.

Co stvořil stvoření,
I v zemi koření.

I drobný dobytek,
Lidom na úžitek.

„Ježíš na lodi“ od starodávna známa.
Viz: Geschichte der span. Liter. im Mittelalter von Clarus. I. 184.

13. Umrti. Z Buchlovic.-X— -T o—RATe——R——0Giop =
Kdo se v pátek roznemů-že, kdo se v pátek roznemů-že, tomu žádnýnepomů| Že,
Kdo se v pátek roznemůže:/
Tomu žádný nepomůže.:/
Leda pán Bůh všemohúcí,
Co má všecko ve své moci.

Přátelé se k němu sejdů
Pohledňa naň zas odejdú,
Bolesti mu neodejmů.

Což je po tom, dy se sešli,
Dyž mně zdraví nepřinesli.
Dyž člověka k hrobu vezů
Přátelé se zase sejdů,
O statek se pohádajíů.
Tys dostal moc a já málo,
Třetímu se nedostalo.

*

Dyž já umřu co mně dáte?
Košulenku, bilé gatě.
Kúsek dřeva jedlového,
Co by byla truhla z něho.

tomu žádný nepomů- že.

Na tej truhle slovo Boží
By věděli, kdo tu leží.

Leží, leží ležet bude
Až ten anděl trůbit bude.

*

Kdo to chodí po mém dvoře
Dělá se mi za šafáře?

Já jsem smrti Hospodina,
Prosím tebe, odevři mňa.

A já tobě neotevřu,
Ješče sobě túžej zavřu.

Tvé závory nic neplatí,
Již ty musíš se mnú jíti.

M

A když bylo před kostelem,
Hádala se duše s tělem:

Tělo, tělo cos dělalo,
O duši jsi nic nedbalo.
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Cos vidělo všecko's chtělo, Tys chodilo po muzikách,
Na hříchy si nepomnělo, A já musím v těžkých mukách.

Do kostela's nechodilo. Nedávej mně, duše, viny,
Tělo, tělo, tělo hříšné, Byla's semnú v každé chvíli.

jvalo jsi v světě pyšné. ., ,
Bývalo j pYš Bylali sem já kdy s tebú,
Chodilo jsi v stříbře, zlatě, Nevládla sem sama sebú.

A já duše trpím za tě. 2) Činila-li sem já s tebů,
Upiata sem byla tebů
Jak to dřevo tvrdů kůrů.

1) Trp to duše trp jen semnú. Včil sem s tebú rozlůčená,
Šak činila's také semnú. Pánu Bohu poručena,

14. Cesta ku p. Marii.
| Ň | Od Hranic z Černotina.p -Ajococido |< 8c0—01——a(2STEZEK=biNE Z

Kdyžjsem já šel na svatý ko-peček, Ptámse játě hanácký chla
potkal mětam hanáckýchlapeček,
= = T jar TTTTTTE—Ry—6—9 -|—R9———BS

Když jsem já šel na svatý kopeček, „Tamhle' je ta panenka Maria,
Potkal mě tam hanácký chlapeček. Ona voní jako konvalija.
Ptám se já tě hanácký chlapečku, Jenom pospěš můjmilýpútničku,
Kudy cesta k svatému kopečku? Tamtynajdešsvů milůmatičku.“

15. Vstoupení Páně.
Z Vičnova a Kuřima.

„NN k Ml )Sp- ST -I e-lo ISIg1ISI 3poo La EE
o1-T E Í IT [TÍ TÍLTI+ | -L

Když mi-lý Kristus Pándo nebe vstupo-val, ma-tičku svoumi
— MXCISITI + I TIZIZIE

pe
C IE UTÍÍ ISTÍL-=
lou na ze-mi za-ne-chal.

Z Polanky vsacké.ZiITea 1-6ET-Tr“ JM„A
G4ZZ Te pr =-a PE -EE

Kdyžmi-lýpan Ja- žíš do ne-be vstupoval, matičku svou===
LZESEL -ke (CCÍ-T-6S1 —t- t Umi-lou| nazemiza-ne-chal.
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Když milý pán Ježíš do nebe vstupoval,
Matičku svou milou na zemi zanechal.

Synáčku můj milý, a já. prosím tebe,
Rač mě sebou vzíti do věčného nebe. ')

Nemůže, matičko, nemůže to býti,
Ty musíš, matičko, na zemi umříti.

Když budu, synáčku, na zemi umírat,
Nedej, můj svnáčku, ďáblu přistupovat. “)

Neboj se, matičko, ďábla šeredného,
Já pro tebe pošlu anděla krásného. “)

Anděla krásného, dvanást apoštolů,
A já sám třinástý přijdu pro tě spolu. “)

Půjdeš ty matičko půjdeš mezi námi
Jak jasný měsíček mezi hvězdičkami. *)

Když já sedět budu na soudné stolici,
Budeš ty matičko sedět na pravici.“)

Za koho matičko ty budeš prositi,
Necheu já matičko žádného ztratiti.")

Ten kámen veliký z hrobu odvalený,
Pán Ježíš svou mocí na nebe vznešený.

Rozmilé dušičky, nermuťte se nyní,
Máte pomocnici panenku Marii.

VD
Ta za vás prosila Ježíše milého,
Budete zbaveni ohně pověčného.

Ach milí křesťané, přidržme se Krista,
Bude nám prospěšna k nebi naše cesta.

Maria, Maria, budiž pozdravena,
Spolu s Kristem pánem až na věky Amen.

1) Nenech mne, synáčku, nenech mne na zemi,
Já s tebou volím být raději ná nebi.

2) Když já tu na zemi budu umírati,
Nenechej synáčku mně dlouho zívati.

3) svatého
Jinak: Neboj se matičko tu chvíli nic zlého,

Já pošlu anděla s trůnu Otce svého.
4) 8 nimiž já v tu chvíli sám přítomen budu.
5) Jako to slunečko mezi hvězdičkami.
6) A já budu tenkrát spravedlivě soudit,

Ty budeš matičko za hříšníky prosit,
ALA 4 P

Za všecky hříšníky, kteří v světě bydlí
By raděj poznali již zde svoje chyby,

7) Ten žádný nemůže zatracený býti.
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16. Útěk Marie Panny.
Luž. I. B Z Bělé.

*Tk

Když se náš pánJe-žiš

Když se naš pan Ježiš narodzil,
Hvězdy, měsic zazrak vyvodzil.
Jak se dovědzěl Herodes kral,
Všecky male dzitky pobic dal.
Jozef s Mariu to slyšali,
Hned s dzicjatkem preč ucikali.
Našli chlopka vpoli žito sjaé:
Vraé se pro srp, hodzi se už žaé
Račil mi Bůh mily ščesci daé,
Dnes sem sel a možu dnes i žaé.

Když se toho žide zvědzěli
Za pannu Marii běželi.

—
na-ro - dzil,

17. Sv. Anna a duše.

=FEE
hvězdy, měsic za-zrak vy-vo-duil.

Nadešli tam chlopka, žito žal,
Svate pěsničky při tom zpival.

Něvidzělsli panny iducej
Co nesla dzěcjatko na ruce?
Dy sem ja to žito rozsival
Překrasnu sem pannu uhlidal.

O ty chlopku, chlopku šaleny,
Ty jsi to žitečko sel vloni.
Vracmy se židove do města,
Bo tu něšla taka něvěsta.

Oď Opavy.

Když s nebe vola hlas

bo== >:-Ikde8nebovo--lahlasBo- ži,
Stojí satan stoji: v no- Sedla ona na hajiček

EREC
Dušička se s cě-lem lu- či.

Boži, hach, Na ten zeleny tra
Dušička sě s cělemluči. Štoji anjel stoji v hla- vniček,

vach. Přišla kuni svata Anna:
Cělo leži, hrubě stuka,
Dušička se v cěle leka.

Vylecěla duša z cěla,
Žaden něvi, kaj lecěla.

Dzi satane do propasci,
Němaš tu žadnej ra

dosci.

Co se staraš dušo
hřišna?

Chyc se dušo meho
plašča,

Půjdzěmy před pana
Krista.

. Uazar a bohatec,

PV, ď

Ležel Lazar v nemoti,ZNČOT=-= =
Boha pomo - ci.

Ležel Lazar v nemoci,:/ Přišeltě k boháčovi,
ŽádalodBoha pomoci.:/ Žádal kus chleba

ubohý,

l
le-žel Lazar vnemoci, žá-dal od

Boháč mu ho nechtěl
dat,

Kázal ho psami ven
vyštvat,

2%
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Psíčkové ho litovali,
Rány jeho mu lízali.
Odstup Lazare stolu,
Nečiň mi tu nic na

mzdoru.

Lazar stolu odstoupil,
Převelice se zarmoutil.

Neminula hodina,
Přišla k Lazaru novina.

Stroj se Lazare, máš
ČAS,

Jde pro tebe s nebe
hlas ")

Po té velké úzkosti
Dodješ nebeské ra

dosti.
Přiletěli andělé
A vzali ho na křídla.

Na křídla ho pojali,
Do nebe se s ním brali.

Otvírejte nám vrata,
Nesem milého brata.
Posaďte ho na lůně
Pánu Bohu na klíně.
Přineste mu stolici
A vínečka sklenici.

Nech se Lazar napije
A nechať si odpočine.

1) Ustroj se již Lazare.

Neminula hodina,
Došla boháče novina:

Stroj se boháči, máš
ČA8,

Jde pro tebe z pekla
hlas.

Jdou pro tebe ďáblové
Luciperovi poslové.
Boháč na to nic

nedbal,
Nejdražší šaty na se

bral.

Pí a hoduj duše má,
ak máš dost na léta

mnohá.

Ďábli dva přiletěli
A vzali ho na rohy.

Na rohy ho ujali,
Do pekla s ním pospí

chali.

Když před peklo přijeli,
Na ně hlukem udeřili,

Otevřte tovaryši,
Nesem vám tělo i duši.

Dejte pánu stolici,
Nalejte vína sklenici,
Čiré smoly konvici.

Boháč vína okusil,
Plamen modrý z úst vy

Ach přeběda, nastojte,
Co jest víno to ne

chutné!

Chtěl-lis dobré víno pít,
Měl se's s chudými dělit,
A na světě lépe činit.
Hledí boháč na stranu,
Zří Lazara v Božím

lůnu.
O Lazare bratře můj,
Omoč prst, ovlaž jazyk

můj.
Aťmne tak prudce ne

pálí,
Bratře Lazare rozmilý.
Teprva mě bratrem

Zveš,
Kdy v ohni věčném by

tuješ,
Byl jsi mi horší nežli

pes.
Skličila tě moc Boží,
Nespomáháti tvé zboží.
Mámtam ještě dva bsa

ry,
Rač jim po někom zká

zati,
Aby lépe činili
A s chudýmise zdělili.
Netřeba jim zkazovat,
Ví každý, jak se spra

Jdou pro tebe andělé.— pustil. vovat. —

Ctení a pění jiné. OdPříbora.
By A ZA SI 0—0-1 JI KKLmmný“S mmč m mnja
ž a—>—9—y—“ — I YY SDIA —I — gm0— 0

schodi-li, by se lu-de schodi - li.

Na mšu svatu zvonili Kněz mši svatu doko- Vyhnali ho před vrata,
By se lude schodili.
Všeci lude na mšu šli
I ten Lazar ubohy.

nal,
Bohač na hostinu zval,
Bratra Lazara něchal.

Jak se Lazar dověděl,
K bratru na hostinu šel.

Přišla k němu ščeňata.

Rany jeho lizaly,
Drobka jemu nosily.
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Jak se bohač dověděl, Lazarkvik jichuslyšel, Vem mne k sobě, Bože
Ščeňata pozaviral K Bohu oči pozdvižel. můj.
A je kyjmi biti dal. Ach Bože můj, Bože Něminula hodina atd.

můj,

19. P. Maria opatřitelkyně.
a Z BěléIE EEGEEE654IES- ei E p -E90TF —Z* Ť 11 -TCIÍT CDI Í ILLv v vMla-dzč-ně-čku© mla-dy,mla-dzčně-čkumla-dy,kaj

—T 5 I 9 I CZII ICIZI=jeEI IFLITST TTL
[zew— s -= IZ i ici IC

ty po van - dru - ješ, kaj ty po- van- dru - ješ?Mladzěněčkumlady,© „MamjatamsvumiluDotruhlymnevloži,
Kaj ty povandruješ ? Panenku Mariu.“ Do hrobu položi.

„Z tej země do jinej, Ona mne opatři, Do hrobu položi,
Do krajiny cuzej.“ Dy mne smré zachvaci. Do nebe sprovodzi.Kdocětamopatři,© Košuluušije,
Dy cě smré zachvaci? Do ni mne obleče.

20. Nesvěcení neděle.
Erb. III. 8. Zp. II.12. Voje.I. 99. 101.291; II.301, Mein.218. Žeg. P.76. Olesk.411.+- 1

K L j AL h A JE m. I5-4-HE 41k
v CI E S IS 8 Si- [FDT

Na nedě- lu raníčko, aj na ne-dě-lu raníčko, aj vycho

dilo slunečko.
Jiný nápěv.P PEoa C —

P HHP PSETEZEICŮ== =
ea

Na nedělu ra- náč.-jé na nedě-lu ra-níč-ko, vychodilo

slanečko, vyoho.-di-lo u. n0ě- ko.

Nanedě*:,raničko:/© Vtomkostelezvonili,Dozahradyvkročila,Vychodiloslunečko:/Byseludéschodili.| Třirůžečkyutrhla,
Na tů horu (vysoků Šla matička s cerami, Tři pérenka uvila!
Na tú lúku široků. Dvě byly pod věncami. Jedno pérko dovíjá,
Na ty láce nic není, A tá třetí nebyla, Kněz mšu svatů začíná.
Edem kostel kamenný. Z krchovase vrátila.



22

Druhé pérko dovíjá,
Kněz hostiu pozdvíhá.

Třetí pérko dovíjá,
Ďábel se k ní dobývá.
Pomož Pán Bůh děve

čko,
Komu viješ pérečko?

Daj to pán Bůh, mlá
denee, :

Není péro, lež věnec.

Dyby přišel mládenec,
Dala bych mu ten

věnec.

Dyby přišla osoba,
Dala bych já jí oba.

Daj děvečko daj věnec,
Šak jsu hodný mlá

denec.

Daj děvečko daj oba,
ak jsem hodná osoba.

Daj děvečkovšeckytři,
Sak jsem heský jako ty.
A já vínka nesmín dat,
Mohla by mně máti

lát. ")

Matky se ty nic nebůj,
Víneček mipřecedaruj.

Stupděvečkonakamen,
Azkameňa na střemeň.

Ze střemeňa na koňa,
Pojedeme do rája.

Tam's jak živa nebyla,
Ani tvoja rodina.
Vzal Kačenku na rohy,
A letěl sňů přes hory.

1) A já vinka nesmím vít,
Třeba je mi na mšujít.
Už děvečko už po mši,
Už se lidé rozešli.

2) Stup děvečko do koče,
Jak nám to pěkně svědčí!
Tři dni tři noci jeli,
Nikde cesty neměli.

Jak za humny vyjeli
Nikde cesty neměli,
Po samém trní jeli.

Po trní a po boří,
Po ďábelském šáchoří.*)

ŽZvihnimilá sukničkuAť se netkneš trá
vníčku.

Zvihni milá kazajku
Aťse netkneš turánku.

Když přijeli před peklo,
Zaklepal on na okno.

Otevřte tovaryši,
Vezu tělo i duši.

Chystejte nám stolicu,
Dajte vína skleniocu,

Ať se panna napije,
A s nami tu spočine.

Jedni s koňa snímali,
Druzí vínko chystali.“)

Sedníi Kačo na stolek,
Vypij vínka spohárek.
Co's tělo co's dělalo
Že's do pekla muselo?

A to tělo hřešilo,
Věnečky ve mšu vilo.

Ponejprv se napila,
Hned jí krása změnila,

Samo šáší, hamrazí,
Kde se ďábel prochází,

aneb:

Jenom dycky po horách
Po ďábelských komo

rách.

3) Jeden dvéřa otvírá,
Druhý pohár vymývá.

4) V oheň se obrátila
(a tu končí někde píseň,
snad zmatením s písní

jinou.)

Po druhé se napila,
Modrý plamen pustila.

Po třetí se napila,
Plamenem se chytila.“)

Vystavte mě za dveře,
Nech mě větr prověje.

Dy se's chtěla provějat,
Měla's na mšu chodí

vat. *)

Proč zvony nezvoníte,
A snad o mně nevíte?

Zvony začaly zvonit:
Nechtěla's na mšu

chodit.

Dyby's byla chodila
Tož's v pekle byt ne

měla.

Dajte ju tam na lože
Kde jsú břitvy a nože.

A jeli tu formani,
Velmi biči praskali.

O formani, formani,
Esli ste vy z mej strany
Z Holomůca, z Opavy?

Rekněte tam matce mé,
Dcerušky máešče dvě,

By je lepši trestala,
Než mě hřišnů chovala,
Do peklach se dostala.

Do pekla horůúcího,
Nevijdu nikdá z uěho.“)

5) Otevřete mřežičku
Af si schladím hlavičku.

Nepřišlas na to milá
Aby's se tu chladila,
Ale by's tu shořela.

6) Kerá můúdrá děvečka
Nevij ve mšu věnečka.
Jako já semvijala,
Do peklach se dostala.



Jiné čtení a pění.

23

WZ Osvětiman.

Na mšu svatů zvo-ni-li, al namšu svatů zvoni-jú, pa-nen
2+-—

==
ke se stro-ji - jů.

Na mšusvatů zvonijů:/ Skoč děvečko na ka- Po třetí se napila,
Panenky se strojijů.:/

Všeckyidú pod věnci
A za nimi mládenoi.

Jenom jedna nebyla,
Pro věnec se vrátila. ")

Do zahrady vkročila,
Tři růžečky utrhla.

Tři růžečkyutrhla,
Tři věnečky uvila.

První vínek zavíjá,
Knězmšu svatů začíná.

Druhý vínek zavíjá,
Kněz svůj kalich po

zvíhá.

Třetí vínek zavíjá,
Kněz mšu svatů zavírá.

Do kostela běžela,
Mšu svatů omeškala.

Potkal tě ju jeden pán,
A to bylten ďdábeisám.“)

Kam děvečko kam ideš,
Do kostela nepřindeš.

Du pane do kostela. —
Mšu svatů sem zmeš

kala?

Mšu států si zmeškala,
Kázány,neslyšela.

(

1) Na Vranově zvonijó,
Všecky panny na mšujdó.
Šel tatik se synami
A matka šla s dcerami.

men,
A z kamena na třemen,

A z třemena na můj
kůň,

Pojedeme na hrad můj.

Pojedeme do pola
Kde's jak živa nebyla.

Ke kostelom přijeli,
Zdaleka vyhýbali.

K šibenicám přijeli,
Zdaleka se klaňali.

Co to pane děláte,
Kostelom vyhýbáte?

Kostelom vyhýbáte,
Šibenicám se klaňáte?

To jsú naše kostely,
By ste hřišní věděli.

A kdy k peklu přijeli
Na dveře udeřili.

Otevřte tovaryši,
Vezem vám tělo i duši.

Postavte jí stolicu,
Dejte jí vína sklenicu.

Ponýprv se napila
Modrý plamen pustila.

Po druhé se napila,
Cervený plamen pu

stila.

Všecky byly pod vínky
Pod zlatými prstýnky.

„A ta jedna nebyla,
Do domu Se vrátila.

Bílý plamýnek pustila.

Otevřte okynečko
Aťsi ochladím srdýčko.

„Kdy si chtěla chladiti
Měla's dobře činiti.“

Kdo je tady z Moravy,
Od mamulky z tej

strany ?

Zkažte tam mé mateři,
Ať mě nečeká k večeři.

Ani zítra k obědu,
e už já věc nedondu.

Ješče jednu dceru má,
Ať jí vůle nedává,

Jako mně ju dávala;
Kam sem se smutná

dostala!

Proč zvony nezvonite,
Snad už o.mně nevite?

Jak ti máme zvoniti?
Nechtěla's nás slyšeti.

Kohůti nezpíváte,
Snaduž omněnedbáte?

Jak ti máme zpívati ?
Nechtěla's nám sypati.

2) Přijeltěkní z hradu pán
aneb:

Přijel tě k ní ryci pán
Na vraném koničku sám.
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=pe = lčicích začínají.ANTIC
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oaaacůFe Ee
Vyskoči-uo sunečko skoro ráno ranůčko hej, hej skoroZÍLIETee

C L E E L
==

rá-no ranúč-ko.

Vyskočiuo sunečko
Skoro ráno ranúčko, Žádný pro ně nemože,Hejhejskororánoranúčko.— Hejhejžádnýproněnemože.
Vyskočiuo na stěnu

Vyrůstuy tam tři růže,

A šua pro ně děvečka
Na zahrádku trněnů, Co chovaua synečka,
Hej hej na zahrádku trněnů Hej hej co chovaua synečka.atd.

v o

21. Pláč Ježiškův. ZeStudenky.
Ajopieelecj<T 0—k—e———-0—2 T————-+-0———GPeE ZE-PEmnenTza FE

Narod-zil sěKristuspan, narodzilsěKristus pantehodne,tehor——

ud
—

v
F =E=JE

teho dne, s velkym ve-se- lim.
Narodzil sě Kristus

pan:/
Teho dne, teho teho

dne
S velkym veselim.

Na ubohej posteli,
Teho dne, teho teho

dne
S velkym veselim.

Třikrat pan Bůh za
plakal,

Teho dne, teho teho
dne

S velkym veselim.

24.

Macička ho kojila, Mam křescjany vyku
Teho dne, teho teho“ pié,

dne Teho dne, teho teho
S velkym veselim. dne

S velikym veselim.
Ach můj synu něplačiž,
Teho dne, teho teho A ně stříbrem ně

zlatem,dne

S velikym veselim. Teho Úno)Jeho teho

Kterak němamplakaci, S velkym veselim,Tehodne,tehoteho© Svymnejdražšímživo
dne tem,

S velkym veselim. Teho dne, teho teho
dne

S velikym veselim.

Duše a Panna Maria.
Luž. I, 281. Kukuljev. 186.

B—o 1—-— F -1—9—|--+-— FETÍTÍ Í |z
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holNášsta-ři-čekso-běvzdy-chá,© Nášsta-řičekso-běvzdychá,
FTIETDEIE ==

Hříšná du - še se vněm leká.

Od„Zilavy.I j 1BÍT I<31<73 oný-00 m z=
1 < tlNášstaři-čekso-běvzdy-chá,Nášsta-ři-ček| so-bě

E -p I 4 ——m— TIE—4—D1—02913 paCZE Í [IDT 0 WIS ÍIvzdychá,Hříšnádu-šesevněmle© ká.
Nášstařičeksoběvzdychá,:/© Méhoandělasempustte,
Hříšná duše se v něm leká. Hříšné duši pryč ukažte,

Nelekaj se duše milá, Ukažte jí cestu šírů,
Juž si se tu dost nabyla. Kady hříšní do pekla jdú.

Duše z těla vyletěla, Šla dušička plakající 
Na zelenů lúku sedla. ") A svých hříchů litující,

A tam sobě naříkala Potkala ju matka Boží:
Až se lúůka rozléhbala.*) Co naříkáš hříšná duše?

Přiletěl k ní anděl Boží: A jak nemám naříkati
Co naříkáš hříšná duše? Dy se nevím kam poděti!

Kterak nemám naříkati Vrať se duše vrať se seémnůú,
Dyž se nemám kam poděti. Přimluvím se k mému synu.*)

Chyť se duše mého křídla, Jak k nebeským vratům přišly,
Poletíme v rájské sídla. *) Na ty vrata zabúřily.

A jak k rájským dvéřím přišli, Svatý Petře vemte klíče,
Na ty dvéře zabůřili. *) Pohlednite kdo to tlůče.

Svatý Petře vemte klíče, Tluče to, pane, matka tvá,
Pohledněte kdo to tluče. Za ňů stojí duše hříšná.

Tluče to tam anděl Boží,
Za ním hříšná duše stojí. 5) Chyf se duše meho plašée,

Půjděmy zas k rajskym dveřom.4
———

1) Někuzpíseň odtad začínají: Někde tuto zavírají tím spůsobem:
Vyletěiá duše z tělagatd. Klekni duše na kolena,

2) Co sem hříšná udělala. Poprosím za tebe syna.

3) Sedni duše na mé křídla Tak dlúho na ních klečela
Poletíme k rajským vratům. Až jí z kolen krev běžela.

4) Ráčil pán Bůh uslyšeti Staň má duše vyvolená,
A na Petra zavolati. Vina tvá jest odpuščena.
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Mú matičku mně sem pusťte,
Duši hříšné odtad kažte.

Kažte jí cestů široků
Kady hříšní do pekla jdů.

Netak, netak, synu milý,
Odpusť hříšné duši viny.

Já jí viny neodpustím,
Za hříchy ju trestat inusím,
Nedávala ona chudým.

Do kostela nechodila,
Na ofěry nedávala.

Pátečky se nepostila
A svátečky nesvětila.

Podej duše svého prsta,
Povedu tě do očistea.

Duše prsta podávala,
Po- pás v smole zostávala.

Podej duše pravé. ruky,
Povedu tě skrze muky.

Skrze muky do propasti,
Potom do nebeské slasti. “)

Duše ruky podávala,
Celá ve smole zůstala.

Podej duše pravé ruky,
Vyvedu tě z těžké muky.

6) Z těžké muky do radosti
Kde není žádné žalosti.

aneb:

Skrze muky do temnosti
Kde není žádné světlosti.

Duše ruky podávala,
K živému Bohu volala.

Chyť se duše mého prstu,
Přivedu tě k pánu Kristu.“)

Jak k nebeským vratům přišly
Na ty vrata zabůřily.

Svatý Petře, vemte klíče,
Pohledněte kdo to tluče.

Tluče to pana matka tvá,
A za ňů zas hříšnice ta.

Mú matičku mně sem pusťte,
Hříšné duši odtad kažte.

Kažte jí cestu širokú,
Kady bříšní do pekla jdú.

Ne tak, ne tak, synu milý,
Odpusť hříšné duši viny.

Já jí viny neodpustím,
Za hříchy ju trestat musím.

Už ona dost podstůpila,
V očistcových mukách byla.

Poď dušičko vyvolená,
Drahú krví vykupená.

Poď dušičko večeřati,
Budeš s námi přebývati.

Pane Bože budiš chvála,
Do nebe sem se dostala.

7) K pánu Kristu do radosti
Kde není smutku žalosti.

Dušička prstu podala,
Hned se s Kristem radovala.

Jiné čtení a pění.$EEE
By-la ce-sta u-šla-pa-ná,

Od sa - mé-ho Kri-sta Pána.
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Byla cesta ušlapaná:/ Vrať se semnou hříšná duše,
Od samého Krista Pána. ')

Kráčely po ní dvě duše,
Za něma velká hříšnice.

Když k nebeským dveřompřišly,
Hned na dveře udeřily.

Svatý Petře, vemte klíče,
Podivte se kdo to tluče.

Tlučou to pane dvě duše,
Za něma velká hříšnice.

Ty dvě duše mně sem pusťte,
Hříšné duši odtad kažte.

Ukažte jí
vPY

Kady hříšní
cestu dolů,

do pekla jdou.

Šla od nebe plakající
A svých hříchů litující.

Potkala ju matka Boží:
Odkad kráčíš hříšná duše?

Kráčím matičko od nebe,
Nemám přímluvčí jak tebe.

1) K pánu Kristu je vedená,
Je pěkná bílá červená.
Jindé začínají:
Byla cesta utlačená
Od města Jeruzaléma,

aneb:
Byla tě lúka zelená,
Po ní rosička krvavá,
Kráčaly přes ňúů dvě "duše atd.

Poprosím za tě Ježíše.

Když k nebeským dvéřem přišly
Zas na dvéře udeřily.

Svatý Petře, vemte klíče,
Podivte se kdo to tluče.

Tluče tam pane matka tvá,
A za ní zas hříšníce ta.

Mou matičku mně sem pusťte,
Hříšné duši odtud kažte,

Netak, netak, synu milý,
Odpusť hříšné duši viny.

Optej se jí matko milá
Kolik svátků osvětila.

Kolik chudých obživila,
Kolik pátků se postila.

Já sem svátků nesvětila,
Ani pátkůnepostila;
Almužny jen troník dala.

Ten troníček malý peníz,
Ten ti do nebe spomůž.*)

2) a. Tonto jeden marný peníz
Ten mne do kralovství donís.

b. Jenom jeden halíř dala,
Ten jí do nebe spomáhá.
Amen, Amen to nám Bůh daj
Bysme přišli v nebeský ráj,
Abysme se tam dostali,
S Kristem pánem přebývali.
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23. Sv. Valentin.
Od Příbora.l KEREE

KT
EEEE=IEEWee—L-4—PEtdW

Fe
O tom svatem Valenti -ně, otom svatem Valenti - ně, pěkna
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slava o něm sly - ně, pěkna slava o něm aly - ně.

O tom svatem Valentině :/
Pěkna slava o něm slyně.:/

Že na světě tak krasny byl;
Dřevolivnu podobny byl.

Panny se ho zakochaly,
Pěkne dary jemu slaly.

A on prosil Boha sveho
By mu změnil krasu jeho.

A pan Bůh ho v tom uslyšel,
Valentinek knězstvíi došel.

Jak prvšu mšu svatu služil,
Přetěžky ho vřed obrazil.

Hazalo nim po kostele
Od oltařa ež ku stěně.

Panny se ho odkochaly,
Pěkne dary odebraly.

Prosil Boha přemileho,
By mu vratil zdravi jeho.

A pan Bůh ho hned uslyšel,
Valentinek zdravi došel.

Ešče ho tak obdaroval,
Aby lidi ozdravoval.

Valentinku, popros za nas,
By byl pan Bůh laskav na nas.

Amen, Amen tak nám Bůh daj,
By smy přišli v nebesky raj.

24. Křestění Ježíšovo.
Karadž. I. 121. 122. Z Buchlovic.

G
“© Padáro-sastudená,Kristene-bes-ký.Padáro-sastude-ná,

A1le -lu-ja, zdrávas Ma-ri

Padá rosa studená,
Kriste nebeský.
Padá rosa studená,
ANeluja zdrávas Maria.

Chodí po níMaria,
Kriste nebeský,
Chodí po ní Maria,

Syna námporodila.
Potkala ju Alžběta;

Kam pospícháš Maria? Kterážto matka byla?
Do Betléma Judova.

Co tam budeš dělati? Kterýž to byl stareček ?

Čím ho kříti budeme?

Čistů vodů z Jordána.

Á to byla Maria.

Alleluja, zdrávas Maria.*) Budem křtiti děťátko. A to byl svatý Jachym.

*) Tak se po každém verši opakuje.
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Kteráž byla stařenka? Kteří byli kmotrové? Svatá Anna s Alžbětí.
To byla svatá Anna. Svatý Štěpán, svatý

Jan.

Kterážto tetka byla? Kteréž byli kmotřičky? Ježíš, náš vykupitel.
A to byla Alžběta.

Jak mu říkat budeme?

Jiné čtení a pění.
BT | T ZATII ]= 364== Te= pe ZE

Co se té - to no- ci sta-lo. Ky-ri-e - el - 80n,
Wi.
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pa-nen-koMa-ri— a.

Co se této noci stalo? Kyrieleison
Co se této noci stalo? leluja
Zdrávas buď panenko Maria.
Narodilo se nám dítě, Kyrieleison
Narodilo se nám dítě, leluja
Zdrávas buď panenko Maria.*)
Jaké my mu jméno dáme?

*) Tak se každá sloha opakuje.

=-to no- ci sta - lo
9 —g—-
le - lu- ja, zdrá-vas buď

Jak by jiné, než Pán Ježíš?

Jakéž my mu kmotry dáme?

Svatý Jachym křestný tata.

Svatá Anna, křestná máma;

A kdež- my ho křtíti budem?

Kdežby jinde, jak- v Jordáně.

Z Mysliboře od Telče.6 ==-ELEGIE
ea|-L-TE = =

Padla ro-sa stu-de-ná, Kri-ste ne-beský. Chodí po ní Ma-ri-aEE=
Ce——t—F-Tt—p4fyrt-F

Alle - lu-ja zdrávas Mari - a.

Padla rosa studená,
Kriste nebeský,
Chodí po ní Maria.
Allejuja, zdrávas

Maria.

Kam pak kráčíš Maria? Starala se Maria,
Kriste nebeský
Kdež ho křtíti budeme, Kdež mu plenky vez
Alleluja, zdrávas

Maria.

Kriste nebeský,
Do Betléma Judova,
ANeluja, zdrávas

Maria.

Do Betléma vkročila, V Jordáně, v čistej
Kriste nebeský
Synáčka porodila,
Alleluja, zdrávas

Maria.

vodě,
Kriste nebeský!
Tam ho křtíti budeme.
Alleluja, zdrávas

Maria!

Starala se Maria,
Kriste nebeský!

meme.
Aleluja, zdrávas

Maria!
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Utrhnemez růže květ, Starala se Maria, Svatý Stěpán, svatý Jan,
Kriste nebeský! Kriste nebeský! Kriste nebeský!Budemmítiplenky© Kdežmukmotryvez-Tennámbudekmotrem

hned. ") meme. sám.
Alleluja, zdrávas Alleluja, zdrávas AlNeluja, zdrávas

Maria! Maria! Maria!

1)4 Vydří u Dačic: Roztrhlá ho vejpoly, Kriste nebeskýMělafěrtochdvěpoly,ANeluja,zdrávasMaria.| Apůlse8nímzavila.
Kriste nebeský Půl synáčka ovila, ANelujezará vas

23. Porod panny Marie. Erb.II. 6.LPT TPE TITLEZE
I ZE
- 7 v ' 7 F P helPanenkaMa-ri-a| posvětěchodi-la,Boží-ho© synač-ka
CKNATC
pammmm mjmmý ji mmC j SÍCvživo-tě| no-8i-la.
CZ C [ ICCLIENT CLA IECL TL LITÉ ITÍCC C- CgXCEEE EENAk Z u ei—r-I—u—41-fe—1-eyPanenkaMa-ri-aposvě-těchodi-la,© Bo-ží-hosynáčka
r—e é E e CN ij E 3 ? TE< tý8jjémc—eEVži-votěno-si| la.

Panenka Maria po světěchodila,
Božího synáčka v životě nosila. ')
Přišla ona přišla do jednoho města,
Do jednoho města kam ju vedla cesta.
Vešla tě tam vešla k jednemu šenkýři:
Senkyrečku milý, přenocvj mne tady.“)

1) Po světě chodila, noclehu hledala,
Celé kraje prošla, noclehu nenašla.

2) Šenkyřečku milý, dej mně přeležení.
aneb: Vešla jest tam vešla do jednej uličky,
Do jednej uličky mezi kovaličky.
Kovalu, kovalu, popřaj mi nocleha,
Popřaj mi nocleha, předaj kusek chleba.
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Nemožu matičko vás tu nocovati,
Ožralci tu pijů a kartáři hrajú,
Ve dně v noci pijů, světla nezhasujú. “)

Přišla tě tam přišla do jedné uličky,
Do jedné uličky mezi kovářičky.

Vešla ona vešla k jednemu kováři:
Kovařičku milý přenocuj mne tady. *)

Nemožu matičko vás tu nocovati,
Musíme matičko celů noc kovati. *)

Můj milý kováři, co to tak kujete,
Co to tak kujete a nenocujete? “)

A kujeme my to tři kolní hřebíky,
To na Krista Pána, má se naroditi. 7).

Ona se ulekla, hned odtud utekla,
Do jednoho chlíva kde dobytek bývá.“)

Přes prah překročila, syna porodila,
Syna Jezu Krista sama panna čistá.

Porodila tě ho na té prosté slámě,
Do plen ovinula,v jesle položila..

Kovářova dcera na ráno běžela,
Na ráno běžela, do chléva pohledla. *)

Kovářova dcero, podej mně dítěte,
Podej mně dítěte mého pacholete. '")

3) Přeležení nedám, mnoho ožralců mám,
Vedně v noci píjú, světla nezhasujů.

4) Kovaříčku milý, dej mi přeležení.

5) Přeležení nedám, moc tovaryšů mám,
Vedně v noci kujů, nikdá nenocujů.

6) Můj milý kováři, co tak pilně kujů,
Co tak pilně kujů, nikdá nenocujú.

7) Kujú oni kujů tři železné klíny,
Aby měli přibit Krista pána ními.

8) A panna Maria jak to uslyšela,
Jak to uslyšela, odtud pospíchala:

Můj milý synáčku ty o ničem nevíš,
Postel ti chystajů, ty po světě chodíš.

9) Vešla tě tam vešla kovářova dcera:
Mé milé děvčátko, kolib mi difátko.

10) Já bych kolibala, dybych ručky měla,
Na oči nevidím, na uši neslyším.
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Jak já vám ho podám, dy já ruků nemám,
Jenom ty gramličky '') co držím knížečky.
Dotkni se hůlečky, dá ti pán Bůh ručky.
Maličko se sehla, obě ruce měla. '*)

A domů běžela, rukama košala: !*)
Má dcerko rozmilá kdes ručičky vzala?

A tato, tatíčku, už se ten narodil,
Už se ten narodil co mé ruce stvořil.

Dala mně jich dala ta ženička mladá,
Ta ženička mladá co noclehu ptala!

Dybych já byl věděl že to matka Boží,
Byl bych jí dal ležet v novém bílém loži.
Byl bych jí uhostil v té pěkné komnatě,'“)
V té pěkné komnatě na stříbře na zlatě.

A sám bych byl lehl hlavou na kamení,
Hlavou na kamení, nohama do trní.

To bych byl udělal lidům na znamení,
Aby matce Boží dali přeležení.
Včil já nejsem hoden po té zemi chodit,
Ale sem já hoden do ohně mne hodit. '*)

11) brlečky.

12) Dotkni se jak můžeš, hned ruček nabudeš.
Dotkla se jak mohla, hned ruček nabyla.

Na oči viděla, na uši slyšela.
Do domu běžela, rukama čapkala.

13) tleskala, pleskala, čundala.
14) korvátě, komoře, komžatě.

15) Neskoro kováři, neskoro lituješ,
Dy už ty na věčnost u pekle bydluješ.

Č tení jiné. 04 Třebíčez Rudíkova.ee Ekeih
ST jaF—rzizE TaZ—[ETCII snbí L- U

Šla Ma-ri- a do Bet-lé - ma, so-bě podruzství hleda-la.

Šla Maria do Betléma, Vzala ti ho na své ruce,
Sobě podruzství hledala. Spívala mu velmi sladce.

My ti podruzství nedáme, Spívala mu: nynej, nynej
Žádné chaloupky nemáme. Můj synáčku roztomilej.

Máme jen jednu maštalku, Spívali jsou mu anděli,
Přebývá v ní vůl, oslátko. Až ho do nebe dostali.

Maria prah překročila,
Hned synáčka porodila.
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26. Pastýři Betlémšti.
„HI aj jm 9-6 JS EL <D06 InoRIP- Be
EE

Pá-sli ov-ce Va-la-ši, pá-sli ov-ce Va -la-ši, přiBetlém—T7 Iz LÍCI
[—ěTFELEIELOILL sCIS- CTI JF- 1t-——
ském sa-la- -Ši, přiBetlémském sa-la-Šši,

Jiné pění.T NOTI9-1eg18 I Am -80-1192-erekceTÍ EzIcýWETC 1 E T
Pásli ovce Va-la-ši, pá-sli ov- ce Va-la-ši, při Betlémském

C NM KS C ZZ IE8 —9——7—m9
TD e—— TY LTÍ C IC
sa-la-ši, při Betlémském sa-la - ši.

PásliovceValaši,:;/— Atamběžte,pospěšte,Hajej,belejsynumůj,PřiBetlémskémsa-© Ježíškatamnajdete.SvatýJozefpěstůntvůj.
laši.: v o .“v ? 3

/9 A on leží v jesličkách, Maria se starala,
Anděl se jim ukázal, Obvinutý v pleničkách. Kdeby plének nabrala.
Do Betléma jim kázal.

J Maria ho kolíbá, Utrhneme z růže květ,
2 d

1) Pásli ovce pastýři, Svatý Jozef mu spívá. ) Obvineme celý svět. )
Ti nebeščí malíři. 2) Maria ho kolíbá, Zdrávas panno Maria.

aneb: Nynej, nynej mu Sspívá. Milosti Boží plná.

Pásli pastuši voly, Anděl spívá písničku, 3) Budeme mět plénky
U Betlémské doliny. Pozdravuje matičku. hned.

,2. Pokušení Páně.z A F r a-jz?:Nj—2I——-I—g—8—l —3——-A—I——j —0—8—-mE 3námVEEmPostilsetěpánBůhštyry-dcetidní,| postilsetěpánBůhp UTEELTE—8—9—Rj ——0——-ký——i j—3—a5j 3= —P=edj DM jreitštyrydceti© dní,© šty-ry-dcetdní,štyrydcetno-cí.
Jiný nápěv.AKAI JEMU96 I—E=:p=

Postil se tě pán Bůh štyrydce-ti dní, postil se tě pán Bůh==Ha
Id |- u id J JE štyry-dce-tidní,© štťy-ry-dcetdní,(Štyrydeetno-cí.
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Postil se tě pán Bůh štyrydcetidní,:
Štyrydcet dní,| štyrydcet nocí :/
A přišel tě k němu pokušitel zlý,
Přišel k němu ďábel šeredný.

Zkoušel pána Krista zkoušel po
první,

Vyvedl ho k hromadě kamení. ')
Jsili Jesu Kriste jsili syn Boží,
Udělej mně chleba z kamení.
Není jenom člověk samým chle

bem živ,
Je živ také tím slovem Božím.

Zkoušel Krista pána, zkoušel po
druhý,

Vynesl tě ho na chrám vysoký.
Aj jsili tý Kriste, jsi-li syn Boží,
Spusť se dolů a s'aň na nohy,
Zadrží tě andělé tvoji,

1) Vzal jest pana Boha své na ramena,
Dones' ho k hromadě kameňa.

2) a. Já sa tobě ďáble klanět nebudu,
Já krajinu všecku mět budu.

Netřeba mě ďáble dolů spouštěti,
Mám své nohy, možu choditi.

Zkoušel Pána Krista zkoušel po
třetí,

Vynesl ho na hora vysoký.

A z té milé hory mnoho viděti,
Mnoho světa, drahého květa.

Chcešli se mně Kriste chcešli kla
něti,

Volím tobě to všecko dati.

Všecky je to ďáble všecko je to mý,
I tady to drahé kamení. “)

Kopnul*) pán Bůb ďábla pravým
kolenem,

Hled dáble, hledďdo propasti,“)
Nemáš ty mě v ničem podvesti.

b. Netřeba se ďáble tobě klaněti,
Já si možu krajinu vzíti.

3) Šturnul.

+) Hýbej ďáble do propasti tvé,
A ja půjdu do radosti mé.

28. Snidaní panny Marie.
Z Polanky Fsacké.BESS — —£ —(£— —— JI Spí tp =

Prý-ščí se stu-dená vo-dička z kameňa av ní se u-mý-váEEE
panen-ka Ma-ri - a.

Prýščí se studená vodička z kameňa,
A v ní se umývá panenka Maria.

A jak se umyla, na břežek stúůpila,
Na břežek stúpila, syna porodila.

Synáčku můj milý, já bych už snídala,
Já bych už snídala rybičky z Dunaja.

Shov milá matičko, až ti jich nalovím,
Z ledu vheň složím, tobě jich přistrojím.

Synáčku můj milý, jak bys' jich nalovil,
S ledu oheň složil, dy se's dnes narodil?
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Ty toho, matičko, ty toho nevěříš?
A já sem syn Boží, já sem všecko stvořil.

Já sem stvořil nebe i matičko tebe,
Ty ptáčky na horách, rybičky ve vodách.

Ten dobrý dobytek lidom na užitek,
To drobné Kamení lidom na znamení.

Nestvořil sem horšího jako ty prsteně,
Jako ty prsteně, ty drahé kameně. ')

Šla panenka Maria cestú nedaleků,
Potkala děťátko malé neveliké.

Plám se tebe děťátko, kde's růžičky vzalo?
„V tej zahrádce rajské tam růžička roste.

Tam je růžička milá červená a bílá,
Jdi sobě jí natrhať panenko Maria.“

Nestvořil sem horšího jako ty peníze,
Lidé se jim raduji, na duši nedbají.

Jiné čtení.
Vím já studňu srúbenú, kamením dláženú,
A co sa v ní umyla panenka Maria.

A jak sa v ní umyla na kamýnek sedla,
Na kamýnek sedla, syna porodila.

Porodila, umyla, do plének vinula,
V plenky obvinula, v jesle položila.

Jala mu spívati o šesteré žalosti,
O šesteré žalosti, o sedmé radosti.

Hulaj belaj můj synu, už bych já snídala,
Už bych já snídala rybičky z Dunaja. ©

Shov matičko na chvílu, až ti jich nalovím,
Z ledu oheň složím, tobě jich přistrojím.

Synáčku můj milý, jak by's jich nalovil,
Jak bys jich nalovil, dy se's dnes narodil?

Strčil ručičku do moře; ulovil úhoře,
Strčil ručičku do říčky, ulovil rybičky.

Zňal oheň na ledě, smažil rybky v medě:
To matičko snídaní za tvé kolíbání,

gk
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A teče vodička, vodička studená,
V ní se umévala panenka Maria.

A dyž se umyla, na břeh vystópila,
Na břeb vystópila, syna porodila.
Mé milé děťátko, co jesti budeme?
Cojesti budeme, přishora půjdeme.
Má milá matičko, nestaréte se nic,
Ja půjdu na ryby do vody studené,
Mé milé děťátko, jak by's na ryby

šlo,

Jeli tam dvá pánové, obá zemanové,
Potkali děťátko, ono růžu neslo.

Mé milé děťátko,kde's růžu utrhlo,
Není hodinečka, co se's narodilo?

Pojejte pánové, pojejte vy semnÓó,
Postavte koničky pod lindu zelenó.

Ony budó čekat jarního vobroku,
Tak jak my čekáme sluníčka z vo

blaků.

Není hodinečka co se's narodilo.

Jiné pění. Ze Sklenovaod Příbora.= EFF IILECEEASFCCELTImkommNÍ SjÁ„mnn oL
S Fn UVimjastu-denku© sru-be| nu,kamenemdla-že-nu,
ee ] =.I "jc 7 TITTEZp48TE-F— 8——8— I—2-1FEPEPEE LIEE

= > “
co se vmiu- my-la panen-ka Ma - ri-a

Jiné pění.
TÍZICTIÍo=

L m | LLI —J E
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Vímjá studen-ku srú - benú, ka-me-nem dlá -že - nů,

OdVizovicz deZEIEE
m=pEE r

CO Sa

+9.III —]I 7 a
Nalezeň

Pu-to-va -li dva mladzěn-ci,pu-to-va - li dva mladzě

átko. Od Klimkovic.
J I j
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C OIC T333I ezZILÍLeM jay4 Ere=—1dvamladzěn-ci,© 0-babra-tři



Putovali dva mladzěn
ci,:/

Dva mladzěnci, oba
bratři.

Pohledz bratře, cojsmy
našli,

Nějsmy teho, nějsmy
hodni,

Jeden pravi: je to
psjatko,

Druhy pravi: je dzi
cjatko. ')

') Jiný začátek:
Vandrovali dva vandrovni,
Byli sobě oba rovni.

Vandrovali přes polečko,
Nadešli tam dzicjatečko

í Adam na kopečku, seFe==[Ze
ným trávníč-ku.
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Sejmi, bratře rukavice, Adzicjatko nemeškalo,
Vemtocělonasveruce. Ku mladzěncům pro
Poněsem ho do kla- mluvilo:

„ štera, Dzčěkuju vam, dva
Az klaštera do kostela. mladzěnei,
Ku kostelu přichazeli,, Dva mladzěnei, oba
Dveře se jim otevřely, bratři,

Zvony samy zazvonily. Budu za vas by služici.
Položili ho na oltař
Před pana Jesu Krista

trař. 2) 3) Bůh vam zaplat dvamladzěnci,
NO Dva mladzěnci, oba

Jeden pravi: to je psjatko, bratři,
Druhy pravi: je dzicjatko, » .

, Ze scě mne tu položili,Jedenpravi:Utopmybo,© Pěcislovyobložili.
Druhy pravi : Pokřcimy ho.

2) Na oltař ho položili,
Pěci slovy obložili.

Adam a Eva.
Zn. II. 65. Erb. II. 1.

30.

dí Alam na ko-pe-čku, natýmzcle

Jiný nápěv.6E=E T=Be
J

Se-dí Adam na kopečku, se-dí Adam na ko-pečku, na tým[== FBE
ze-le-ným trá- vničku.

Jiné pění.eeEeb
Se-díAdamnakope-čku,pldí A- damnakopečkuz==

-m =natým| ze-le-nýmtrávni-čkn.
Sedí Adam na kopečku;:/
Na tým zeleným trávníčku.:/

Přišel k němu milý pán Bůh:
Co Adame co tu děláš?
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Vyjal žebro z boku jeho,
Udělal mu ženu z něho.

To Adame žena tvoja,
Opatruj ji, a tě ona.

Chodil pán Bůh kolem ráje,
Adam za ním pospíchaje.

Jak do ráje přichodili,
Mluvil pán Bůh Adamovi:

Ze všech stromů požívejte,
Jednoho jen vynechejte.

Který stojí prostřed ráje,
Modrým kvítkem prokvetaje,

erveným jabkem zasedaje.

Učinil se ďábel hadem,
Svedl Evu i s Adamem.)

Uvinul se po jablůnce,
Urval jabko na balůsce,
Dal ho Evě v její ruce.

Jez Evičko jez to jabko,
Jak je po něm velmi sladko!

1) A to podivným způsobem,
anebo:

A vlez na strom jedným pádem.
2) Eva dala Adamovi

Jakož svému manželovi.

3) Z Kuželov.
Vyvedl jich na podolek,
Ukázal jim trn a hložek.

Eva vzala, okusila,
S Adamem se rozdělila. 2)

Jez Adámku„Jez to jabko,
Jak je po něm velmi sladko.

Když to jabko okusili,
Tak se obá prohřešili,
Obá z ráje pryč museli,

Dal jim pán Bůh po motyce,
A seménka po trošičce,
A zaved jich na vinice.

Jděte, dělejte, kopejte,
Chleba sobě dobývejte.“)

Kady Adam pokopával,
Hned se oves rozzelenal, “)

Kde Evička pokopala,
Pšenička se zelenala.*)

Ten Adam jest první otec,
Do velkej nás práce“) doved.

A ta Eva první matka,Zavedla nás nebožátka.

Tu kopajte, tu kučujte,
Tu si chleba dobývajte.

4) Kady Adam kady kope,
Zelená se réž, konopě.

5) Než se chleba dokopali,
Do syta se naplakali.

6) bídy.

31. Zvěstování panně Marii.PEp =
Stá-la pa-neuka Ma-ri-a,

"8iLES
Stá-la panen-ka Ma - ri-a,

Stála panenka Maria,:/
Jako růžička červená.:/

Amau J k-E ee=SL FEE
jako rů-ži-čka čer- ve-ná.

Z Kounic horn.

==
ja-ko růžička čer-ve - ná.

Přišel tě k ní anjel Páně,
Dal pozdravení té panně.
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Ta panenka se ulekla, Pána Krista porodila,
Hned na své kolínka klekla.') Žádné bolesti neměla.

Nelekej se panno čistá, Pán Kristus je malé dítě,
Máš porodit pána Krista.*) A on chodí po všem světě. *)

1) Ulekla se promluvení Jak pak by to mělo býti,
Andělského pozdravení. A já měla poroditi ?

2) Pána Krista, slabé dítě, 3) On má vládu po všem světě
Má vládnouti v celéin světě.

Z Rudikova u Šumberga.
„bi EEFEEEFTTEZEham ZI J LI A L l A | IL AITE-. JL JI mJÍ z AJ . m JI L —Ja JSto-jídře-vo© o-lí-va,| sto-jídře-voo-Jí-va.

— |
= ==

na něm pán Bůh od-po-čí - vá.
svó předra - hó krev vy-lí - vá.

Stojí dřevo olíva:/ Tém křížem se žehnala
Na něm pán Bůh odpočívá. Zlýho dábla se nebála.

Svó předrahó krev vylívá. Žehnéma se ním taky,
Sla tě tady Maria, Odženem ďábly proklaty.
Našla na cestě kříž Boha.

33. Sv. JiřIL
Od Příbora, Meinert 254. Luž. I. 278. II. 147.

PEFE—9———I—jj —I———© —A—S ——3—A-—N—9——| ————-
A- T-o- s 07- 9 jo j—94—jE- a IJ - -Jj
U v ZTESKÉ JEN| J

vo
Sva-ty Ju-ři po horách cho-di-val, po horach cho- di-val,

LFAm ýonufEe
po cestach je - zdi-val.

Cjep oakuan
Sva-tyJu-řipohorachcho-di-val,© pohorachcho-di-vál,eco

F "= ] cHCe 5-3 Jaeiits- o
po cestach je - zdival.

Svaty Juři po horach chodival,:/ Přijel un tam k jednemu jazeru,
Po horach chodival, po cestach Nadešel tam klečeť tisařovudceru

jezdiv al.:/
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Co krasna panno, co ty tady sediš,
A tak truchle, smutně do jazera

hlediš?

Ach jak němam, ach přesmutna
byti,

Dy ja už dněs musim smrti pod
stupiti?

Chcešli krasna panno v Boha uvě
řiti,

Chcu tě tej sanuti smrti obhajiti.

O ja by rada v Boha uvěřila,
A kdyžby to jenom možna věc to

byla.

Svaty Juři na koničku jedě,
A ta zla sanuti už z jazera lezé.

Svaty Juři vytahnul kopiju,
A prohnal ji hlavu ež na druhu

stranu.

Krasna panno, daj zlateho pasu,
Poveděmy my tu Ssanuti k mě

stečku.')

1)Podaj krasna panno pasečkasvojeho,
Okuznam ja tobě draka pekelneho.
Včil tykrasna panno veď sanuťza sebu,
A ja tež pojedu na koni za tebu.

Jiný začátek a konec.

Seděla kralovna v vrchním oke
nečku,

Přirovnala se jasnemu slunečku.

Ai lude, lude, něviditě divu? %)
Už ta naša dcera vedě sanuť živu.

O jak ta sanuti jak ona ryčela,
Městečkose třaslo, zeďse osypala.

A jak dojiždžali palacu panskeho,
Přebod svaty Juři draka pekelneho.

Zapřahlitě tři tisice volův,
Tři tisice volův a dvě sta koni,A ešče sanuti z mista hnuť ně

mohli.*)
Chcetěli lude v Boha uvěřiti?
A ja vam chci tu saň z města vy

smyčiti.

A my bysme radi v Boha uvěřili,
A když by to ach možne věci byly.

Svaty Juři zapřahnul konička
A vyvez un sanuti z městečka. —

2)Vyzři mily paně z velikeho divu.
3)Na sedmero saně sanuť nakladali,

Ješče seji nohy po zemi smykali—

Od Opavy.kba—e== =
S :

Měl-cě sva-ty Ju-ři

T R=ze ehEA
ko-ni-čka bra- ne - ho, mělcě svaty Ju-řiré EE

ko-nička bra-ne-ho,

Mělcěsvaty Juři konička braneho,
A chojil*) un chojil do města je

dneho.

Nadešel dzěvečku nad jazerem
klečeé,

Do teho jazera tak přesmutněhle
dzěé.

Což ty to dzěvečko nad jazerem
klečiš,

Do teho jazera tak přesmutně hle
dziš ?

*) Chojil —.šel či jel.

a cho-jil un

EEE=
—sžele—eFEET Paz—< —

cho-jil do města je - dno- ho.

Ach co ja to němam tak smutně
hledzěci,

Dy už mne maten drak, už mne
ma sežraci.

a. t. d.

A co my panimamo, a co my mu
damy?

V tym našim koscěle malovaé ho
damy.
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34. Obraz panny Marie.
Od Val. Mezřiče, Příbora a Opavy.

4 j j iPi — = I <I—-LI 3 h-—5-J T3GL EJEaje
: = '

ma - léř Bo-ží, sva-tý Lu-káš ma-léřu-káš

—-z z J ] 2 -T JC—9-42 6 —gy- — -© —-1-—COFCIFTIZFETIpamn EEEtl
Bo-ží, on ma-lo-val o-braz Bo-ží.p = z ach" TYC]= ICH

Jj EZ4
Sva-tý Lu- káš maléř Bo-ží, sva-tý Lu-ká5 maléř Bo-ží,

C

Cv

; 5 VIIIpzeje SEET jaj jcSTTConma-lo-val© 0-brazBo-ží.
Svatý Lukáš maléř Boží,
On maloval obraz Boží.')

Nemoh on ho vymalovať,
Musel nad ním podřimovať.*)

Matka Boží přistůpila,
"Obraz svatý malovala.

Svoje líčka přiložila,
Hned obrázek ozdobila.

,
Staň, Lukáši, staň ze spání,
Už je obraz malovaný,?)
Častochovu oběcaný,

Zapřahajte šest pár volů,
Vezte obraz k Castochovu.“)

Postavte ho na kopečku,
Proti jasnému slunéčku.

1) Svatý Lukáš evangelista
Maloval obraz pána Krista.

2) Chtělo se mu velice spat.
v Bránkách:

Maloval ho malů chvíli,
Styrycet let, ešče štyry.

Malá chvíla se mu zdála,
Kdy se duše radovala.

3) a. Staň Lukáši, nelekaj se,
Svatým křížem požehnaj so.

Budů lidé putovati,
Zdraví tamo nabývati.

A když jeli krajem lesa,
Pohonič bičem zapleskal.

Když prostřed lesa přijeli,
Třé zbůjníci vyskočili.

Stůjte, stůjte nešmihajte,
Co vezete to nám dajte.*)

Vezem obraz svatej panny,
Na Častochov oběcaný.“)

A my vám ho porúbáme,
A my vám ho posekáme.

Nerúbajte, nesekajte,
Zkameňáte; zdřevěnáte.

b. Staň Lukáši, spracovany,
Už maš obraz zhotoveny.

Povezemy obraz novy,
Do Častova oběcany.

4) Jeďtě, jeďtě s panem Bohem,
S tym obrazem Mariovym.

Zapřahajtě dvacet koni,
Ješče k tomu volů toli.

5) Stůjte s vozem, co vezete,
Ze vy tak těžko jedete?

6) Vezeme my obraz Boží,
Co maloval maléř Boží.
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Zkameňáte jako múry,
Na památku tej figúry.")

Jali růbať, jali sekať,
Matky Boží nelitovať.

Jeden zaťal, hned zkameňal,
Druhý zaťal, hned zdřevěnal.

A to máte na památku,
Nerúbajte Boží matku.

7) Jinde tu končí píseň takto:
Jak jsú ten hlas uslyšeli,
Hnedkaj na kolena padli:
Odpusť Bože odpusť vinu,
A dej nám ščasnů hodinu.

8) Nechocu rubati, sekati,
Raději budu vzývati,

A ten třetí Boha chválil,
Že obrazu neporanil, *)

K Častochovu dále jeli,
Na kopečku zastavili,
Dále už jeti nemohli.

Tu mě složte na kopečku,
Proti jasnému slunéčku.

Budů ke mně putovati,
Zdraví u mne nabývati.*)

9) Budu ku mně putovati
Slepi, chromi, trudovati.
Ja jich budu uzdravovať,
Chromym brla odhazovať,
Něvidomym zrak navraoaft.

35. Den soudný.
Z Polanky Vsacké.$—| [EPk a lasi ÍZTÝLPCILILATIS ETLEESva-týMi-chaltrů| bítrů-bů;sva-tý| Mi-chaltrů

Ě——— 4 —————EEEE EEEDIZ TOTTILIA
VP

bí trů - bůú: vstaň-te hříš-ní,

Svatý Michal trůbí trúbů: :/
Vstaňte hříšní, poďte k súdu.

Hříšníci se radovali,
Na súd Boží pospíchali.

Došli tě tam k rájským dveřím,
Tlúkli na ně, aj volali:

Odpověděl jim Kristus Pán:
„Jistě, jistě, já vás neznám.

Jděte vy tam k Pánu tomu,
V jehož ste slúžili domu.

Slúžili ste tomu světu,
Svět vám nyní dá odplatu

Dušičky sé polekaly,
Hned na hory posedaly.

poď-te k sú-du.

Hory milé, přikrýte nás,
A ovlažte srdéčko v nás.

Kterak my vás přikrýťtmáme?
Samy zítra shořeťt márne.

Dušičky se polekaly,
Hned na vody posedaly.

Vody milé, přikrýte nás,
A ovlažte srdéčko v nás.

Kterak my vás přikrýt máme?
Samy zítra vyschnůť máme.

Dušičky se polekaly,
Hned na peklo posedaly.

O běda nám hříšným bude,
Dyž den súdný Páně přijde.
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36. Myšlénka a skutek.
baz AKAI -M TTYZTÝ3 a

p
Vany

co o“ 2>|SŠelpánBůhna podpekel-nůbrá-nu,— šelpán-EEa a| ma+——9——2-—0—©—Ř—6—I —gy —-+==E
2—Zh J j——————S —6 ——RAe]ZAEL TEPEE

v p- ——— I L B — J
Šel pán Bůh na procházku pod pekelnů bránu, šel pán Bůh na—0———2— 9 IT==

procházku pod pekelnů bránu.

Šel Pán Bůh na pro- Vem si jednu lebo dvě, „Proč bych smutná ne
cházku, Jdi s něma do ráje. byla?

Pod pekelnů bránu. „Já nejidu pro jednu, Otce, máti bila.
Všeckydvéře zavřeny, Ani pro dvě, pro tři; 1 nebila, nebila,Nazámkyzamčený.| Jásempřišelpro Jenomjsemmyslela.')

; so všecky
Jak Pán dodveří stušil S uná "bo u | los
Hned zámky porušil. Pro věrné dušičky. Za to pomyšlení,

Všecky duše řadem Boha jsem ztratila.“ +)
Cojestto zamocnýPán, jdou,
Že ruší zámky nám? Vesele zpívají;

Jenom jedna smutná
jde,

Žalostivě plače. 1) pomyslila.

Horší jest pomyšlení,
Nežli udeření.

„Já jsem Pán Bůh s
výsosti,

Přišel jsem pro duše.“
Proč dušičko smutná 2) Předcejsi tím dušičko

jdeš, Předcejsi tím vinna.
Žalostivě plačešíp

Jiné čtení a pění.
Voje. I. 195. 266. Z Polanky Vsacké.

PRACIŇ KI MR C313 A x
EESí

SlaMa-ri-adoklášte-ra,— šlaMa-ri-adoklášte-ra,FZEAI
m mmmmmo n (stamsynáčka| po-ro-dl-la.
Šla Maria do kláštera,:/ Lež tu synu lež tu milý,
Tam synáčka porodila. A já půjdu pro anděly.

Porodila i povila, Andělé proň přiletěli,
Do. jeslíček položila. Pod své křídla syna vzali.
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Letěli s ním pod nebesa,
Nebesa se otevřely.

Křižíčky se poklonily,
Zvony samy zazvonily,

„A já sem hříšná nebila,
A jenom sem pomyslila.“

A dy jsi ty pomyslila,
Jako bys to učinila,

Dušičky se zradovaly. A hned padla v věčný plameň,
Jedna jen se neraduje, Uchovej nás Kriste, Amen.
Kerá otce, matku bije.

37. Syn posměvač.
Od Lranic.$£— ecoiarIEicrisecikogia tako EIZ=

Trestal kovář sy-na svého, že pýchu provo - dí, jakby ně
C P AJ j o J J 2 JJ j Ji m j J j „ILLTEVSIITI LILFLIIIIIpkejnéde

ja-ký zeman byl, v pyšných šatech chodí,

Trestal kovář syna svého, že pýchu provodí,
Jakby nějaký zeman byl, v pyšných šatech chodí.

„Do roku dvě sta tolarů z truhly's mně vynosil,
Dělals co se ti líbilo, nikdá se's neprosil,“

Obořil se syn na otce: mně to přináleží,
Já mosím jíť mezi lidi, tebe tu čert drží.

O tebe už svět nestojí, jsi bílý jako květ,
Jakby tě čert v pekle pražil a mlýn s tebů vymet.

Hledaj mně spovědlníčka, má malženko milá,
Už se mi to přibližuje poslední hodina.

Na první pondělek ráno s tebú se rozlúčínu:,
Duši Bohu, statek tobě všecko v moc poručím.

Když už bylo na osmý deň po pohřebě vyšlo,
V bílém růchu pacholátko k tomu synu přišlo.

Vzalo ho za pravů ruku, octlo se s ním v bráně:
Cos to činil svémuOtci? půjdeš semnů dále. ')

To jsú děti, jenžto někdy rodiče hněvali;
Aj jak ptáci prostřed v pekle oči jim klubají!

Prosím tebe pacholátko, vyveď mne z tej hory,
Pták mně chce vyklubať oči, ujděme pryč radši.

1) Hrne se tam mnoho pyšných, pýcha čeká na ně.
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A na pravej straně viděl snop na snopě státi,
Na levici devět ženců, a to byly smrti,

Měly tě srpy zubaté a jedna z nich kogu:
Na tebe, pyšný mládenče, na tebe ju nesu.

Podetnu tvó krásnů mladosť, měl's byť dosti starý,
Ale se's otci posmíval, hodím tě na máry.*)

Legenda tato vidí se býti z počtu oněch písní, jež písničkáři listy
běhlými po vlasti naši rozšiřují. Písně takové napotom z úst do úst
přecházejíce proměnám mnohým podléhají a drsnatost obyčejnou tytýž
ztrácejí. Z nesčíslného množství takovéhoto klademe zde jedinou
legendu tuto jako na ukázku, ovšem v takovéto již proměně. Povahu
takovou nese poněkud legenda o smrti hore č. 10. jakož i doleji
písně č, 44, 49, 53. 60. 62. 67. 69. 70. 72. 80. 82.

38. Bezesnost Ježiškova. Od Kyjova.

Náp. č. 10.

U kostela na kopečku
Na zeleném na trávníčku
Kolébala panna čistá,
Kolébala pána Krista')

Nynej, nynej, synu milý,
Trpíš muka pro křesťany.
Matičko, nemožu spáti,
Ani se sníčka dobrati.*)

Hospodáři nastávají,
Ve svátek hnůj“) vozívajů.
To mě bolí, to mě sadá,
To všecko do mých ran padá

U kostela na kopečku,
Na zeleném trávníčku
Kolébala panna čistá,
Kolébala pána Krista.

Nynej, nynej, synu milý,
Trpíš muka pro křesťany,

Matičko, nemožu spáti,
Ani se sníčka dobrati.

Včil mládenci nastávajů,
Do mší svatých vkarty h:ajů.
To mě bolí, to mě sadá,
To všecko do mých ran padá.“)

U kostela na kopečku,
Na zeleném na trávníčku
Kolébala panna čistá,
Kolébala pána Krista.

Nynoj, nynej, synu milý,
Trpíš muka pro křesťany.
Matičko, nemožu spáti,
Ani se sníčka dobrati.

Hospodyně nastávajů,
Ve mši svatú pekávajú;“)
To mě bolí, to mě sadá,
To všecko do mých ran padá.

V kostelíčku na kopečku 3) a. V pátek hnoje,
Panenka Maria stála, b. Na suché dni hnůj vozijú.
Krista Pána kolébala,
Svaté písně mu spívala. 4) a. Co z těch kartů odletuje,

Hulaj, belaj, Jezu Kriste,
Narozený z panny Čisté.
Matičko nemožu spáti,
Ani sa sníčka shledati,

To mé rany obnovuje.
b. Ti mé rany obnovují,
Že se krví prolévají.

5) V pátek šaty zvařávajú.



U kostela na kopečku,
Na zeleném na trávníčku
Kolébala panna čistá
Kolébala pána Krista.

Nynej, nynej, synu milý,
Trpíš muka pro křesťany.
Nemožu matičko spáti,
Ani se sníčka dobrati.

Včil panenky nastávajů,
Do mší svatých vínky vijů:“)
To mě bolí, to mě sadá,

U kostela na kopečku,
Na zeleném na trávníčku
Kolébala panna čistá,
Kolébala pána Krista.

Nynej, nynej, synu milý,
Trpíš viny pro křesťany.
Matičko, nemožu spáti,
Ani se sníčka dobrati.

Včilej děti nastávajů,
Otčenáše zaspávajů;
To mě všecko bolí, to mě sadá,

To všecko do mých ran padá. To všecko do mých ran padá.

6) Ve dni suché vínky vijú.

39. Svět a milost Boží.
Od Příbora,py 3 aci 3GiaE ZSEP

š-nyzto--hosvisvě-taz zar-mu-ce-ny,zto
Van-dro--val jest člo-věkhří
==

ho svě - ta zar-mu - ce - ny.
Od Val. Mezříč.IJ 1se1a=5a 11u

AE Z BAILL SLI ÍTELLÍLCTTÍJI s |- | JI JL - ©<.„„|
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Vandroval jest člo - věk hříš - ný z toho svě-ta zar-můFZ jz j | ]I PT—L —————YY——M———l ——C————LÍ——E ELLAÍLEH=
< Jj

ce-ný, zto-ho svě-ta zar-mú - ce-ný.

Vandroval jest člověk hříšný,
Z toho světa zarmůcený.:/

Potkala ho milosť Boží,
Plná nebeského zboží.

Kam putuješ, můj člověče,
Proč naříkaš pořád hořce?

Putuju od světa zlého,
Není na něm nic dobrého.

„Neschyluj se z cesty pravé,Ať tě svět ten nezavede,“

Svět mu toho hned zbraňoval
Aby dále nevandroval.

Vrať -se semnú k své radosti,
Nezarmucuj své mladosti.')

A já se s tebú nevrátím,
Radši se k Bohu obrátím.

Sliboval jsem Bohu svému,
Ze půjdu na službu k němu.

On mne přijme, živit bude,
Za službu mně platit bude.

Sliboval jsem, nepřišel sem,
Pane Bože, prohřešil jsem!

1) Budů plakať panny, paní,
S kerýmis měl utěšení.
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40. Tré loží.
Žeg. P.v. I. 9p. 78.74. Voje.II. 319. Sachar. I. 98. sl, 133. sl. Ze Suché Lozy.

—= -1|u8io ca TMAET5cii<a<9<a<527:

P
Vímjá ko-pe-ček, na něm dome-ček, Bože, Bože, Bože,EF

na něm do-me- ček.

Vímjá kopeček, na něm domeček,
Bože, Bože, Bože, na němdomeček.

A v tom domečku tři bílé lože,
Bože, Bože, Bože, tři bílé lože.

Najednom loži Maria leží; Božeatd.
Na druhém loži svatý Ján leží;
Na třetím loži Kristus Pán leží.

Před pannú Marjí růže prokvetá;
Před svatým Jánem andělé hrajú;
Před Kristem pánem svíce hořijů.

Kdo tu pěsničku třikrát vyspívá,
Ten tři dušičky z pekla vystříhá.
Jednu otcovu, druhů matčinu,
Bože, Bože, Bože, a třetí svoju.

Jiné čtení.
Od Kyjova.

Šel jsem, našel sem kamýnek bílý,
A v tém kamýnku klášter stavený.
A v tom klášteře tři lože stojí,
Na prvním loži sám pán Bůh leží.
Na druhém loži Maria leží,
Na třetím loži svatý Ján leží.
Nad pánem Bobem anděli hrajú,
Nad pannů Marjúů svíce hořijů.

Nad svatým Jánem růže rozkvétá,
A z tej růžečky vtáček vylítá.

To není vtáček, to je syn Boží,
Cov celém světě každý lid stvořil.)

1) Kerý nám dává milý dar Boží.

Jiné pění a čtení.
. í Od Brna.BKEa za- s—e—e1JŠEE zaje—=8EE

Vímjá koste - lí-ček podjednóho - ró, a vtém koste—88jc8552— FR T
Ep=

= 7 C8 vlí-čku,avtémko-ste— lí-čku— třiol-tá-ře| 8ó.
AI n JN X-73 ]Ee page

3 ALI LIT 60 ú—ý j<4€ IIELYLIVímjákoste-lí-ček| podjednóho— ró,hej,
«EEEEEShej,© podjednóho-ró.ÍTYLÝTÝ IL TTLIÍÍ

Vímjá kostelíček pod jednó horó,:/ Na jednom oltáři panna Maria,
A v tom kostelíčku:/ tři oltáře só. Na druhém oltáři milý svatý Ján,

Na třetím oltáři milý Kristus Pán.
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Nad pannó Marií svíce hořij,
A nad svatým Jánem varhany

hrajó.
A před trůnem Božím růže roz

kvétá,
A z té bílé růže vtáček vyhlídá,

A to nebyl vtáček, to byl syn Boží,
Kerýpro nás umřelna svatémkříži.

Jiné pění. Od Olomouce.

- HK mA3 jz3 ] - = — =K8NEPE E:Z H
mw“

Vím já zahra-dečku tr-ním

Vím já zahradečku /:trním ple
tenó,:/

A v té zahrádece trávu zelenó.

ple- te-nó, trním ple-te-nó.

A pod tó travičkó kostýlek malé,
A v tém kostýlku só tři oltáře atd.

Od Dačic z Vydři.EEEEEEEE
C) —F- -— C IJ E

Tečou dvě vo-dy o-bě pro - ti so - bě. Zvo -lej-meE 1 LC —FSTEEEEEE =
bez přestá - ní: Smi-luj se Je-zu Kri - ste nad ná - mi.

Tečou dvě vody, obě proti sobě,
Zvolejme bez přestání:
Smiluj se Jezu Kriste nad námi!

Mezi vodama trávníček zelený.
Zvolejme a. t, d.

Na tom trávníčkutři lože ustlany,
Zvolejme a. t. d.

Na prvním loži svatý Josef leží;
Na druhém loži panna Marja leží.
Na třetím loži sám pán Kristus

leží. a. t. d.

41. Krev Páně.
— “ m Z Vičnova.bb-ALA =El TÍ: I<5a2aiiPA SI Ta = „Nm

Vím já kostel kamen-ný, Ky-ri- e, vím já kostel kamen] [aa] RICITIT ŘEpm Jm jnn OP =EEN day Te-H=
©

ný, lexem do-mi-ne; Je-zu Kriste z Mari - e.

Vímjá kostel kamenný, kyrie,
Vím já kostel kamenný, lexem

domine;
Jezu Kriste z Marie.

Je v něm sedum oltářů, kyrie,
Je v něm sedum oltářů, lexem

domine,
Jezu Kriste z Marie.

U každéhožid stojí, kyrie atd.

Každý drží hrst hloží,
Krista pána bičují,
Až krev z něho stříkala.
Maria ju sbírala,
Do zlateho pohára.
Po zahradě chodila,
A tů krvjů kropila.
Kde kapečka ukápla,
Všady révek vypukl,
A z révečka pupenec,



A z pupenca listeček,
A z listečka kvítečko,
A z kvítečka zrnečko,

49

Ze zrnečka vínečko ;
Kdo to vínko pit bude
Na věky spasen bude.

Jinéč čtenía pění.
RION-AP IEEEEzebo

Stojí kostel kamen - ný, li-li- - je, sto-jí kostel kamen=ERAETPEEEE
ný, li-li - je, Je-zu KristezMa-ri e

Stojí kotel kamenný, lilie,:/
Jezu Kriste z Marie.

A v něm devět oltářů, atd.

U každého žid stojí,
Každý drží hrst roždí.
Jali Krista šlahati,
Až z něho krev stříkala,
Maria nemeškala,

Čtení a pění jiné.

Tu svatou krev sebrala,
Do šátečka svázala.
Co s tou krví dělala?
Do zahrádky vsadila.
Co z té krvi poroste ?
Poroste z ní slunýčko,
Po slunýčku měsíček,
Po měsíčku hvězdičky,
Po hvězdičkách syn Boží.

| M67

s |= =
6 ov —y—Y- be-ský, sto-jí kostel na skalíSto-jí kostel na skalí, Kriste n

C = NOK 'EEEEE
>, C8 -CC o
a-le - lu-ja, zdrávas Mari

Stojí kostel na skalí, Kriste
nebeský,

Stojí kostel na skalí, aleluja
zdrávas Maria:

Je v něm devět oltářů, atd.
U každého žid stojí;
Každý drží nůž, hloží.

1) a. Co z té krvje vyrůste?
Vyrůste z ní drahý květ
Ten vykoupí celý svět.

aneb:
Obveselý celý svět.
b. Co z té krvi poroste?
Vyrůstla z ní růžička,
Z té růžičky věneček.

Krista Pána bodají,
Až z něho krev fikala.
Maria ju sbírala,
Do šátečka svázala.

Do zahrady skočila,
Třikrát rýčem zaryla,
Tu krev svatou rozsela. ")
Růstni, růstni révečku,

Komuž ten věnec dáme?
Pánu Kristu na hlavu.

c. Co z té krvi vyrůste?
Vyrůste z ní libeček,
A z libečka pupýnek,
A z pupýnka růžička,
A z růžičky zrnečko,
Ze zrnečka vínečko,
Kdo to víno pit bude,
Všech hříchů zbaven bude.

4
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Z toho révka pupénko,
Z toho pupna listeček;“)
Z toho listka hrozének,

2) po revíčku Jisteček,
po listečku kvíteček atd.

Z toho hrozna vínečko.
Kdo to víno pit bude,
Ten na'věky živ bude.
Bude je pit svatý Ján,
Naposledy Kristus Pán.

42. Utrpení Páně.kgLT 2965 —--4LETElis
Vyšlahvězda na kraj svě-ta,

Vyšla hvězda na kraj světa,
Osvítila do půl světa.

Nebyla to hvězda jasná,
Než to byla panna krásná.)

Šla Maria, šla plačící,
Syna svého hledající.

Přišla tě tam na údolí,
Nalezla tam Apoštoly.

A vy milí Apoštoli,
Co jste smutní, neveselí?

My sme smutní, neveselí,
Že sme Krista neviděli.

Neviděli, neslyšeli,
Jak ve čtvrtek při večeři.

Když chléb lámal a rozdával,
A svou svatou krev nám dával.

Jezte, píte, pamatujte,
Této noci mne ztratíte.

A jak bylo po večeři,
Hned ti židi Krista jali.

Octa, žluči nastrojili,
Na dřevo kříže přibili.*)

1) Byla to Maria krásná.
2) Dejme Kristu octu zluči,

Ať se v něm srdce rozpučí.

AE
o-sví-ti-la do.půl svě - ta.

Maria to uslyšela,
Hned pod svatý kříž běžela.

A tam stála. a plakala,“)
Kde ta svatá krev kapala.

Kde ta svatá krev kapala,
Všady růže prokvétala.

Co tu matičko stojíte,
Tak přežalostně hledíte?

Jak tu nemám smutná státi,
Nad synáčkem naříkati!

Když z něho krev svatá stříká;
Což jest ta bolest veliká!

Sstup můj synu s kříže dolů,
Já za tebe trpět budu.

Neplač, neplač, milá máti,
Třetího dne volím vstáti.“)

Já netrpím za žádného,
Jen za hříchy světa zlého.

A já trpím za křesťany,
Aby v pekle nezůstali.

V pekle pálí věčný plamen,
Uchovej nás Kriste. Amen.

3) Matka stála jako skála.
4) Mlč matičko, mlč a neplač,

Šak já vstanu třetí den zas.



b) Lyrické»
41. Starost a doufání. *)omFE E;
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Ach Bože do-brý, mámděti drob-ný, nůú-zave - li-ká,
jzE nJNmnachlebni| žádný.
Ach Bože dobrý, mám děti drobný,
Núza veliká, a chleb nižádný.

Co pak mám dělat, komu stěžovat!
Děti chců chleba, co pak si počat!

Půjdu já k Otci, on je všemocný,
On mně spomůže v tejto úzkosti.

+) Zpívají tu píseň při tanci: na tři kroky — zvláště na svadbách.

44.+ rudy Páně. *)

Ach člově - če hříš - ný, poslyš mé zpí-vá - ní,

po-hleď a roz-va- Žuj Je-ží - šo - vy rány!

Ach člověče hříšný, poslyš mé zpívání,
Pohleď a rozvažuj Ježíšovy rány!

Náš milý Spasitel hned od narození,
Věrně jest pracoval pro naše spasení.

Tak nás milý Ježíš, tak nás zamiloval,
e své drahé tělo pro nás nelitoval.

Dal se od katanů ukrutně trýzniti,
Dal pro nás své tělo na kříži probiti.

O člověče hříšný, to často rozjímej,
Pro Christovu lásku hříchům výhost dávej.

Takého nenajdeš sobě upřimného,
Jakého spatřuješ Spasitele svého.

O Christe Ježíši, uděl mně milosti,
Abych jenom v tobě nacházel radosti.

*) viz pozn. 2. k č. 37.

4*
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45. Večerní.ara 60T [s EIAFLELL
v W p Ú C4 W [ C4 v | UL ud . ——— —

,

sva-tý Šče- pán, dyž měl bý-ti ka-meno-ván.

Nápěv jiný.RRIALADLA =E ZE —přsE—T> =je+ 
A užmy se spatstrojíme, Bohu du-ši po-ru-čí-me, tak ja-ko

„=Je M- 131
, i | —| -a m) : 1 L L L ET © TeCO—ej CZIETESTFj jz EI HA

ten sva - tý Šče - pán, dyž měl bý ti. ka-me- no -ván.

A už myse spat strojíme, Bil se nábožně v prsy své:
Bohu duši poručíme, Pane odpusť mně hříchy mé,
Tak jako ten svatý Sčepán, Všecky hříchy nepravosti,
Dyž měl býti kamenován. Ach můj Bože na výsosti. ')

1) Co sem činil od mladosti.

né. Od Příbora.
A TI I 3 3 z65zL BDÍ

„LI S Tj TIICTGTITTETILITLVÝEEIÍC3
Už na lo-že li-ha-my k Tobě Bo-že vo-la - my, Bo-žeEEHE

naš, To-bě se po -ru-ča - my.Užnaloželihamy,© OpatrujnastejnociOdvraťodnasvšecko
K Tobě Bože volamy: Nědaj zlemu tej moci, zle,
Bože naš, Bože naš, Myšlenky něpoctive,Toběseporučamy.© Račnambyťnapo-© Boženaš,

mocny. Tobě se poručamy.

46. Opuštěnec. OdOstravy.
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Běži voda běži, po kameni šusci,
Zkazala mně moja mila, /: že mne už opusci.:/
Už mne'opuscila cela ma rodzina,
Ene mne ty něopuščaj, panenko Maria!
Už mne opuscili bratři, tovaryši,
Ene mne ty nčopuščaj, můj Kriste Ježíši!
Už mne opusecili, kteři byli se mnu,
Ene mne ty něopuščaj, ktery jsi nade mnu!

Ze Studenky.

Běži voda běži z hrazky do rybnička,
A už sem ja pochovala svojiho tacička.
Běži voda běži, kolečkem te toči,
Ach už sem ja vyplakala svoje černé oči.

Běži voda běži, po kameňu šusci,
Enem ty mne něopuščaj můj Kriste Ježiši.

47. Postesk.

L
TTT
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to na mne ne--do-pusf!

Bože můj, Bože můj, jenom mě neopusť,
Co nemožu snésti to na mne nedopusť!
Bože můj, Bože můj, Bože můj nebeský,
To na mne nedopusť, co nemožu snésti.

48. Opatření Boží.
í Z Černotina od Hranic.pPa—e—s—s—9| 199017rýAE Z

Dyby mitak pan Bůh přpřil, jak mi li-di přejů, už bych dávno

aLE
P, C J<

hi£ , , M )CIZINCI3Def Wat
py © a ©le-že-la© podtůčer-nůzemú.

Dyby mi tak pán Bůh přil, jak mi lidi přejů,
Už bych dávno ležela pod tů černů zemú.

Ale že mi Pánbiček všecko dobré přeje,
Taky se mi na světě všecko dobré děje.



49. Poutní. *)G =Tenů
ET aaa
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Horo krásná spani--lá, kde přebývá Ma-ri =a, jak jsi krásnáELENM
FBE

k mi-lo-vá-ní, Svato-hor-ská Ma- ri - a.

Px ZÁ 873 | M ] > 7W.E ELEEF -IA EI j
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Horo krásná spani-lá, kde přebý-vá Ma-ri-a, jak jjsi krásná
CLK jjpeFe

k mi-lo-vá-ní, Svato-horská Ma-ri-á.

Horo krásná, spanilá,
Kde přebývá Maria,
Jak jsi krásná k milování,
Svatohorská Maria!

Uslyšel sem krásný hlas,
Jak Maria volá nás:
Poďte ke mně moje děti,
Přišel čas, již přišel čas.

Ti ptáčkové spanilí
Chválí pannu Mari;
Zezulenky milým hlasem
Cukrují, aj cukrují.
Poutníčkové rozmilí,
Pozdravujme Marii,
Cisté srdce Boží matce
Darujme, o darujme.

+) Viz pozn. 2. k č. 37.

O převzáený klenote
Nejkrasší na tom světě!
Kdo tebe má ten se s tebou
Jako v nebi raduje.
Slyš matičko volání,
Pros za věrné křesťany,
By se ráčil Bůh smilovat
Nad námi, ach nad námi!
Vypros nám požehnání,
O Svatohorská paní,
Ať víra, náděje, láska
Přebývá mezi námi.
Zvlášť se rač přimlouvati,
Když budem umírati,
Bychom hodně tělo Páně
Přijali, ach přijali.

50. Nocleh po smrti. Z Bělé,GEM E43zz:FeJmje:= ee
Ho-ro mi - la, vy-80-A sje, ko-pe--čku ze - le - ný! jak ja==FE ==zeE= =E

so - bě roz-po --menu na můj deň po - i - dni.

Horo mila, vysoka's je,
Kopečku zeleny!
Jak ja sobě rozpomenu,
Na můj deň posledni.

Ach Bože můj, moeny Bože,
Kaj můj nocleh budzě,
Tenkrat když moja dušička,
Z meho cěla vyjdzě.



Snad u Krista Spasitele,
Tam si odpočině,
Ach tam ona prvšu nocku
Ach dobře spat budzě.

Mam ja postelku ustlanu,
Ale vim že dobře,
Co mi Kristus Ježiš ustlal
Na kalvarskej hoře.

Jiné čtení a pění.

Hdzěmůjprvninoclehbudzě,hdzěmůjprvniněclehbu-dzě,© ažmadu-še
C5 J JIC

T
C2 Jj IC©

z cěla vy - jdzě.

Hdzě můj prvni nocleh budzě,:/ Dej, bychme se radovali,
Až ma duše z cěla vyjdzě? ') |A tam ščasně putovali.

Půjdzě ona k panu Bohu, Do domu tveho jasneho,
Ach již ten čas přijdzě domů. Na věky něskonaleho.

O dej nam to, mily „Paně,
1) kladou též před veršem tímto ještě A% se nam to všem dostaně.

jiný tento:
Přivedz nas tam, slavny hosci,

Cělo leží, hrozně štuka, Do tej něbeskej radosciDušička se v cěle leka.

51. Hlásný.
Hlásný opovídaje hodiny večír takto zpívá:i =]=ESI == EE=) j dropadoE das = >:5:zj

Chval každý duch Ho-spodi - na, i Je-ží - še je - ho syCV FELIUAIA ILL LILATITEee 6—E
na, od-bi-la de-vá-tá ho-di - na.

Chval každý duch Hospodina,
I Ježíše jeho Syna,
Odbila devátá hodina.

Opatrujte světlo, oheň,
Ať není žádnému škoden,
Odpočiňte s Pánem Bohem.

Svatý milý Floriáne,
Této dědiny patrone,
Chraň nás od věčného ohně.*)

*) Svatá panenko Maria,
Matko naše milostivá,
Pros Ježíše svého Syna!
By nám ráčil odpustiti,
Nás té noci ostříhati.
Od neštěstí chrániti.

Z rána:
Chval každý duch Hospodina,
I Ježíše jeho syna,
Odbila již druhá hodina.
Odbila druhá hodina,
Vstávej, vstávej duše věrná,
A poklekni na kolena!
Vstávej, již bude svitati,
Máš Pána Boha chváliti,
Žo tě ráčil ostříhati.
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L L “242 ] ] , 3== FTEEa
=Dvanásthodinjednaštvrť,© mnohýmlidomži-vot| smrť,

C ] = J |=PLPK s-ZEZ =H
ta přijde ne-na dá - le, se-be-re pá-ny, krá - le.

Dvanást hodin, jedna štvrť,
Mnohým lidom život — smrť;
Ta přijde nenadále, 
Sebere pány, krále.

52. K sv. Janu Nep.

MÁ kola tancujíce ji zpívají). ZČučie.4es
hb

L h 1EEE=EEE
žá-dného kromě Já--na sva-té-ho.

Já na světě zarmócená, ode všech sem opuštěná,
Nemám v světě žádného, kromě Jána svatého.

Nemám kdo by orodoval, za mne k Bohu stížnost podal,
Proti utrhačům mým, bezbožným nešlechetným.

Zlé huby se staví na mne, jazyky si brousí na mne,
Kterak by mě skazili, v hanbu mě přivodili.

Ale toho nedovedó, a v hanbu mě nepřivedó,
Svatý Jan mně spomůže, utrhače přemůže.

O zastaň mě Jene svatý, zahub jazyk jedovatý,
By se všickni poznali, na pokání se dali,

33. Vzdychot na pouti života. *)
Sr. náp. 55.« J |
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*) Viz. pozn. 2 k č. 37.



Ježíši světlo života,
Potěšení všeho světa!
Na zemi nejsem nežli host,
Uděl ať sem hříchů svých prost.

Mám před sebou práznou cestu
K Tvému nebeskému městu;
Tam je má vlasť zaslíbená,
Krví tvojí vysloužená.

Tvé svaté bolestné rány
Jsou mé duše jisté schrány,
V nichž by se skryla holubice,
A nebála se vichřice.

5Ť

Když mně smrtí stuhne srdce,
Budiž slovo Tvé má svíce.
A když nakloním své hlavy,
Přej mi Christe věčné slávy.

Tvůj kříž berla k putování,
Tvůj kříž mé odpočívání;
Nechť Tvé prostěradlo lněné
Jest mé roucho smrtedlné.

Dej ať před soudem obstojím,
Odsouzeníse nebojím;
Otevři mně nebes vrata,
Když dokonám pouť života.

54. Christus poklad největší. *)
Od žebráka v Ivančicích. p. T. Pr.

P » TÍ
na kte-rém mí-stě?

Kde jsi můj přemilý Ježíši Kriste?
Kde Tě hledat budu, na kterém místě?

Pusť od sebe světlo, o slunce jasné,
Bez Tebe nám svíce života hasne.

S Tebou se mé srdce žádá spojiti,
Bez Tebe nemůže dél živo býti.

Dokad Tě nenajdu, volat Tě
Ve dně také v noci volat Tě

budu,
budu.

Ach pospěš k smutnému, dél neodkládej,
Můj drahý poklade, pomoci mně dej.

Kdekoli Ty půjdeš, za Tebou půjdu,
Tebe se na věky přidržet budu.

Když Tebe mít budu, předrahý hosti,
Nech jiného nemám, na tom mám dosti.

*) Viz č. 37. pozn. 2.



55. Okolo kříže.
Sr. náp. 53. Z Laškova.

EE p =,-T-heALI NILŘCTYCUC"
Kdyži-du| 0-ko-lokříže,lejósemněvočisloze,kdyžpohlednu

C ICIL3lICÍAAA LE<=—í-+—s ————4jEOEs o c n1
=nasva-týkříž,© naněmžumřelmůjpanJe-žíš.

Když idu okolo kříže, Nedopóščej Bože na mne,
Lejó se mně v oči sloze, Ze sem zhřešil přenáramně!Kdyžpohlednunasvatýkříž,© Kdyžjábuduvčernézemi,
Na němž umřel můj pan Ježíš. Rač spokojit mé svědomí.

Jiné čtení a pění. Z Osvětiman.o
EL =

F £ a CI 1 -IJd

Lí - bám já ten-to kříž sva-tý, na němžjest Ježíš rozpia-tý.

Líbám já tento kříž svatý, Jezu Christe netrestej nás,NaněmžjestJežíšrozpiatý.© Tvámatičkaprosízanás.
Líbám Tebe o Ježíši, Prosí Tebe: O synáčku,
Draho's vykůpil mů duši. Nerač trestat svú ovčičku.
Děkuji Tobě za všecko, Vztáhni Christe svů ručičku,Dal'sprobodnútsvésrdečko.© Apožehnejmůdušičku.

Jiná podobná.IJ TEKES IU CEESI CITPOSE= FE OLE.i-E3
| Z s ( . k i| . : K- : . JJA (

Zo bá-vámsesú-duTvé-ho,kdyžTěvi| dímrozEn
C.. „i JÁ

pia- tó - ho.

Obávám se sůdu Tvého, Požehnej nás, zachovej nás,
Když Tě vidím rozpiatého. S svů milostí budiž při nás.
O Ježíšku, o kvítečku,
Požehnej nás svůúručičkú.

56. Život lidský.
„Tarde. Od Hodonína.W-RLN Ta 3322) TT ji84 82 AL

ped
ULL jE- UAH 1 ILL VWKdyžsomjábylmla-dý,by-lomnědvadcetlet,| byvalmněpovů-li,

bý-val mně ce-lý svět.
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Když sem já byl mladý, bylo mně dvadcet let,
Býval mně po vůli, býval mně celý svět.

A od tech dvadceti šlo mně ke třidceti,
Už mně počínaly mé líčka měňati.

A od tech třidceti šlo mně k štyrydceti,
Už mně počínaly mé údy klesati.

Od tech štyrydceti šlo mně k padesáti,
Už mia obsypaly moje drobné děti.

Od tech padesáti bylo mně šedesát,
Už mně počínaly mé vlásky šedivjat.

Od tech šedesáti bylo sedemdesát,
Už sem si já začal ten svět rozvažovat.

Od sedemdesáti bylo osemdesát,
Už sem sa já začal húlečků podpírat,

Od osemďesáti bylo devadesát,
Už sem si já počal s malýma dětma hrát.

Od tech devadesát už mně ide ke stu,
Už mně ukazujů ke krchovu cestu.

A po tech sto letech ešče jedno leto,
Už mně rozžíhajte moje děti světlo.

Do hrobu mia dajte, do hrobu tmavého,
Tam budu spočívat až do dně súdného.

Tam vás moje děti všecky čekat budu,
Až na ten súdný deň přinde anděl s trůbů.

(57. Mládí a stáří.
Od Přibora.

67 —- i———e--—FR-4— =—|—9- —Aj kAAh
Le-ta mo-je le ta, kajstě se po - dě ly?ele- j 3 KITp neey=eb= EEE 51

něvě-dě-ly nožky moje, jak by chodiťměly, jak by chodiť mě - ly.

Leta moje leta, kam stě se poděly? Co je už tu po mně, po tym
Něvěděly nožky moje, mrtvým těle,
Jakby chodiť měly. :/ Zaněstě mne na krchovo,

Chodivaly ony po hoře, dolině; Do tej tmavej země.:;/ —
A včul chodiť už něchcetě,

Choť vam hraju šumně,
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58. Útulekv ChristuPánu. |.,
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scho--va-la doran Kri-sta Pá-na, já již ne - bo-jím se.

Má duše schovej se, Veď ji a zastávej,
Nepřítel blíží se. Padat ji nedávej,
„Já sem se schovala Až můj čas vyprší.
Do ran Krista Pána,
Já již nebojím se. Pak, Kriste, duši mou,

Vem ji k sobě sebou,
Ty Kristovyrány Do věčné radosti,
To jsou moje brány, Do nebeské vlasti,
Aby ve dně v noci Ať přebývá s Tebou.

Neměl ke mně moci Ještě taky žádám
Ten dábel pekelný. A svou prosbu skládám,
Tobě, o Ježíši, Za své dobrodince,
Odevzdávám duši, V poslední hodince

Tobě jich oddávám.

59. Choť Christus.
Od Ostravy.

ZTŘTIT I JLIZIZIKIKIK Iabz969 a—hma piLY-IAAg- TÍ TE
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u
Ma mi-la dzě-večko, jak se pěkna zdaš! Edem spomeň na to,Fmeee= -H=

že jal popel bla-to, koněc lasky maš.

Ma mila dzěvečko, Nač jsi ty dzěvečko,
Jak se pěkna zdaš! Nač jsi myslela?
Edem spomeň na to, Stvořitele sveho,

e jsi popel blato, Ježiše mileho,
Koněc lasky maš. Jsi opuscila!
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Edem, ty dzěvečko, Marii Přiborsku
Světa zaněchaj! Sem si oblibil. *)
Stvořitele sveho, Kdo se ji něspusci,
Ježiše mileho, Ona něopusci,
Za ženicha měj. Že by pochybil.

*) Tu sobě oblib.

J JMa-ri-apo| Bo-huvtomsvě-těná-dě-je,te-bezeFFee ==
srdce na. še mi-lo. vat sli - bu = je.

L

Maria po Bohu v tom světě náděje,
Tebe naše srdce milovat slibuje.

Ty jsi překrásného matka milování,
Na tebe po Bohu krásnějšího není.

Není hoden míti srdce ve svém těle,
Kdoby nemiloval matičky spanilé.

Patř na srdce naše, jak láskou plápolá,
K tobě o Maria ustavičně volá.

Tys poklad, tys klenot v tom světě nejdražší;
Budiž o matičko pomocnicí naší.

Poníženě k svatým nohám tvým padáme,
Dej nám ať se s tebou v nebesích shledáme.

*) Viz č. 37. pozn. 2.

61. Obaávání se,
h Z Nové vsi.a ETF RT TEI ERA EA-A]©YNADOP LILIILÝIII
o) JU =—6 o oMarnosť,světskámarnosť,kčemu'smiapod-ve-dua,odmé-ho© mi-ué-ho
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Boha's mia od - ve-dua.

Marnosť, svěstká marnost, k čemu's mia podvedua
Od mého miuého Boha's mia odvedua.

On mia na to stvořiu, abych jemu suúžiu,
A já sem, můj Bože, k tvej libosti nebyu.
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Ej došeu mňa mandat od Boha samého,
Že sa mám představit před velebnosť jeho.
Že mám počet vydat z mých rozličných skutků,
Leká sa duše má velkého zármutku.

62. Maria záštita. *)
Beč. 142.

bbjmege-4ectE EE = FEE =
Ma-tičko Bo-ží, ne- beské zboží,tys ráj-ská rů-ži - čka

===== -F
=

va Boží ma-ti - čka.

Matičko Boží, nebeské zboží,
Tys rájská růžička a Boží matička.
Nebeská bráno, duší ochrano,
Neopouštěj mého srdce strápeného,
Panenko čistá, tys schránka Christa,
Pros za nas Synáčka, tys naše matička.
Ty jsi to milé slunce spanilé;
Koho osvěcuješ, temnosti zbavuješ.

O milá záře, skloň k nám své tváře,
Nerač opouštěti Svojich věrných dětí.
Ten kdo je v boji, bezpečně stojí,
Koho přiodíváš a štítem přikrýváš.
Ty jsi Boží chrám, Christa's dala nám,
O drahá perličko, předobrá matičko.

+) Viz č. 37. pozn. 2.

63, "Troji pozdravení Panny Marie.
(Tanečná svatá).

Z Něčic u Soběchleb.
T AZ =S5—T TI6z LP mem-ELT ER4 .= (=o E=EE—II

Na svatémKo-pečku, na svatém Ho- sté- -ně, a tam js dvěze I 92 =, ]FEEL =:==ETF EI LIKEper-lí-čky,atamjsódvě| per-lí-čky,né-níjichvMo-ra-vě.
NasvatémKopečku,nasvatém| NenínaMoravěpřestydvěMarie:

Hosténě, Jedna na svatém Kopečku,
A tam jsó dvě perličky,:/ Druhá na Hosténě.
Néní jich v Moravě.



Ja kdybych byl umřel na svatém
Kopečku,

Byli by mně pochovali
V samém izopečku.

Ja kdybych byl umřel na svatém
Hosténě,

Byli by mně dali přikrýt
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Budiž pozdravena, odevšech
uctěna,

Fridecká Mania.

Nad svatým Hosténem stojí na
poledně,

Budiž pozdravena, odevšech
uctěna,

Hosténská Maria.
m rozmarýně.

V samý ý Nad svatým Kopečkem slunečko
Za svatým Fridečkem slunečko M zachází,

vychází, Budiž pozdravena, odevšech
uctěna,

Kopecká Maria.

Jiné čtení a pění.EE====a ==-4 IL“ TÍ EZNad"Hostýnskůhorúvycházíslu-nečko,| nastokrátbuďEEEEEE
CAcy Í Inv Uham
pozdrave-na má mi-lá ma- ti-čko.

Nad Hostýnsků horů vychází slunečko;
Na stokrát buď pozdravena má milá matičko.
Přimlúvej se za nás vždycky a každý čas;
A když duše z těla vyjde, přijmi ji pod svůj plášť.
Když se postavíme pod úřad nebeský,
Matka Boží prosbu složí u milosrdenství.

A když matka Boží za nás prosbu složí,
Má u Boha přislíbeno, zač žádá, obdrží.

Když se tam dostanem, buď pán Bůh pochválen,
A i se všemi svatými, až na věky. Amen.

Od Brna.
64. PomněnínaMnnšh

Ů
it

da -= - čky spo-mí-nej - te >
čist-ce jim ?m Budónana vás

spo- máhej - te.
— J- | L= 5= EC=jmet

mí
úzasspomi-nat,dyžbu-de-te| u-mí-rat,u- rat.

Na dušičky spomínejte,
Z očistce jim spomáhejte.
Budó na vás zas spomínat,
Dyž budete umírat.
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65. Maria Žarošská. *)E f=:EE FezeE

a stokrátbuďpo-zdrave-ná, O Ma-ri. a,0 Ma-i
0

a-r
Na ti-síc-krát po-chvále -ná. O Ma-ri. a, Tů-žiBEEEEE

a, ty jsi ne - be- ská li-li - ja,
čko, zdrávas Ža - roš - ská ma-ti - čko.

Jiné pění
III- ICI I

= kEk
Nastokrátbuďpo-zdrave-ná,| nati-sío-krátpo-chvále-ná.

=F; I E I | IZ3.1]===Aeya
O Ma-ri a, o Ma-ri-a; ty si ne-be-ská i - li-ja,
O Ma-ri - a, o rů - ži-čko, zdrávas Ža-rošská ma-ti-čko.

Na stokrát buď pozdravená, Turek pohan sem přitáhl,
Na tisíckrát pochválená, Po tvém sídle ruku vztáhl.
O Maria o Maria! O Maria, a. t. d.

„Ty jsi nebeská lilija;
O Maria, o růžičko, Padnul slepý u oltáře,
Zdrávas Žarošská matičko. Oslepila ho tvá záře.

Z východních jsi krajin vyšla, O Maria, a. t. d.
Do Moravy si k nám přišla, Hájila jsi svého místa,
O Maria, 0 Maria! Morava hned byla jistá.
Ty jsi nebeská lilija; O Maria
O Maria, o růžičko, |. í
Zdrávas Žarošská matičko. Horlivě nás se ujímej,
Svatý Cyrill z Boží rad Krista Pána za nás vzývej,
Postaviti tě dal tady, ; O Maria
O Maria, a. t. d. Nedopouštěj na nás pádu,
Na tisíc let již jest tomu, Chraň od moru, vojny, hladu,
Co přebýváš.v tomto domu, O Maria
O Maria, a. t. d.

v v Nejvíc pros Boha, žádáme
Korunu neseš na hlavě, J P ' ) )Ať ho hříchem nehněváme,

iníš zázraky v Moravě.
O Maria, a. t. d. O Maria

Vědí to co byli chromí, Při poslední pak nás době
Hluší, němí, nevidomí. Do nebe zavolej k sobě,
O Maria, a. t. d. O Maria, a. t. d.

+) Viz č. 37, pozn. 2.
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66. Svět všechen marný.
Zp. II. 254. Od Uh. Brodu.

Na tom světě nic stálé-ho, onje Řocel marný,|
Mo-je le-ba ta-ky i- dů rovnosho-di -na-mi.| ÁAdypěpřiEASA

jde amen, složá namne kamen, duša vskrůščnosti
půjde do věč-no-sti,| půjde na e-xamen.

Na tom světě nic stálého, on je všecek márný,
Moje leta taky idů rovno s hodinami.
A dy přijde amen, složá na mne kamen,
Duša v skrůšenosti půjde do věčnosti,

Půjde na examen.
Tenkráte se každý doví, jaké to tam bude;
Budemli mět dobré skutky, dobře nám tam půjde.
Ale ty zlé skutky, ty budů zármutky,
Ty nás budú hnísti, ty na srdci hrýzti,

Ach po všecky věky!

Ale na to žádný člověk předce dbati nechce,
Jenom sobě naplňuje každý svoje měšce.
Nech je mladý, starý, předce je lakomý,
Statky sobě shání, hříchu se nechrání,

Až dojde na máry.

67. Rozjímání skutků Božích.re:ELE =Zee]
a —— (-—Z |
ČC ť

< Oho ry, kopce a do-lí - ny! jak jste mně bý-va-lyFzzJ=IEII ace Rep teNAT
u-přím>ny! Kdyžjsem já kvámchodíval, mě-síček mně pěkně

L- r I M===—
sví-tí val

O hory, kopce a doliny, Všecko všady vesele,
Jak jste mně bývaly upřímny! Utěšení moje spanilé.
Když jsem vámi chodíval, Chodil jsem přes všecky doliny,
Měsíček mně pěkně svítíval. Přes hory louky a roviny,
Svítily hvězdičky překrásné, Chodníček mně ubýval,
Obloha, celé nebe jasné, Když jsem si na Boha myslíval.

5
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Myslil jsem v srdci svém na
něho,

Rozjímal jsem ty skutkyjeho:
Bože jak jsi rozmilý,
Slavný, dobrotivý, spanilý!

Krásu Tvou zvěstuje obloha,
Dobrotu dobrodiní mnohá,
Nebe, země, dílo Tvé,
K lásce probuzuje srdce mé.

Každý pozemský tvor Tě vzývá,
Pták, jenžto nad mou hlavou

zpívá,
Všecko Tě oslavuje,
Nademnou moc Boží zvěstuje.

Půjdu tak ve svatém pokoji,
Pán Bůh mě na cestě zprovodí;
Doveď Pane, doveď mě
Po této časnosti do nebe.

68. Dětská večerní.

O Je-su, můj Je-su, ty

O Jesu, můj Jesu,
Ty's obrana moje.

A půjdu já, půjdu
Do svého pokoje.

“

A když nyni usnu,
Opatruj mě, pane,

Ať moja dušička
Ráno zdravá vstane.

s o-brana mo-je.

Ochraň všecky lidi
Od ohně a vody.

Od moru a hladu,
A všeliké škody.

69. Důvěra ku přímluvám P. Marie. *)Sbé3I ee -Ia ==EEE deka
O Ma-ri - a hvěz-do mor-ská, pře-bolestná matko bož-ská,FEEESSEE P—FeEen,

na tom mo-ři svě - ta vzdychám

O Maria hvězdo morská,
Přebolestná matko božská,
Na tom moři světa vzdychám,
A s prosbou k Tobě pospíchám.

Račiž mě v smutku těšili,
V nebezpečenství chrániti,
Abych nikdy nepoklesl,
Zlé 1 dobré jednak nesl.

+) Viz č. 37, pozn. 2.

a 8prosboukToběpospí-a

A když přijde čas určitý,
A smrť se bude blížiti,
Tenkrát v poslední nemoci
Přispěj svou mocnou pomocí.

Umříti se já nebojím,
Nebo se nádějí kojím,
Že skrz tvou svatou ochranu
K Tvému Synu se dostanu.



70. Hlas Páně. *)
I JIL TTL 1 L TILE TT
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ky ye -a <a EPE

O-večko ztrace-ná, ce-lá za - rmou-ce-ná, sém ke mně
3. I j[=3EEE =5 ————G——— ZZ—6——

po- spí-chej, nic se ne-o -stý-chej,

Ovečko ztracená,
Celá zarmoucená!
Sem ke mněpospíchej,
Nic se neostýchej.

„Achjá nesmím k Tobě,
Stydím se v té době,
Těžce sem shřešila,
Tvou lásku ztratila.“

Pastvou tě nakrmín.,
Svým tělem nasytím,
Navrať se brzičko,
Ztracená ovečko!

„Ráda bych šla blíže,
Nedá hříchů tíže.
Podvěst sem se dala,
Na Tebe nedbala.“

Tys drahý poklad Můj,
Ajá sem pastýř tvůj.
Bok tobě odvírám,
A v stráž tě zavírám,

*) Viz č. 37. pozn. 2.

Ruce roztahuji,
Sebe obětuji;
Přijmu tě na milost,
Odpustím ti vši zlost.

„Ach já omámená,
Ovečka ztracená !
Hle zdaleka stojím,
Vrátiti se bojím.“

Neboj se spanilá,
Pojď ke mněrozmilá.
Vstaň, ó vstaň od země,
A obrať se ke mně.

Hled, jak Já pro tebe
Opustil sem nebe.
Pojď tedy brzičko,
Ztracená ovečko.

„O pastýři milý,
Miláčku spanilý!
Slyším Tvé volání,
Již činím pokání,

71. Muka Páně.

Prosím v truchlivosti,
Odpusť mně mé zlosti!
A již mne ozdravuj,
Neb jsi Ty lekař můj,

Byla sem vyhnaná,
A hříchům prodaná,
Hynula sem cele,
Na duši na těle.

Již činím pokání,
Uděl smilování!
Přijmi navrácenou,
Ovečku ztracenou.“

O vítej ztracená,
Vítej opuštěná!
Vítej holubičko,
Vítej má ovečko!

Hlavu nakloňuji,
V lásce se skloňuji,
Polib mne dušičko,
Ztracená ovečko.

(Spívají děvy na smrtnou neděli).
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neboť pro své u-mu- če- ní rá - čil nám dat hříchů od-pu-ště-ní.

Poděkujme. pánu Bohu,
A vzdávejme čest chválu jemu,
Neboť pro své umučení
Ráčil nám dat hříchů odpuštění.

S nebe stúpil, ponížil se,
A z Marie panny narodil se;
Tři a třicet let pracoval,

VPN

A pak na svatém kříži umíral.
5*
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Lámala matka své ruce, Svatá krev jest po němtekla,
Když viděla syna v těžké muce, Z hlavy, z boku, z čistého života,
Od nepřátel zhaněného, A tá krev nás vykúpila
A na svatém kříži rozpjatého. Z muk velikých, z horúcího pekla.

Slyšela ho plačícího, Kriste pro tvé umučení,
Viděla ho ukrvaveného, Račiž námdat hříchů odpuštění,
Nemohla ho slovem těšit, Ať nás nezže věčný plamen,
Ani jeho svatou krev zastavit. Uchovej nás Jezu Kriste. Amen.

2. Christus choťduše, o

FTTN

a mě al

Tyjsít ten ko-řf-nek dJes- se, k Tobě hří-šní modlí-me se.

Překrásná dennice vzejdi, Počátek jsi a skonání,
V čas našeho zarmoucení! Milost Tvá nás vždycky chrání.
Ty jsi ten kořínek Jesse, Uchop mne v své svaté ruce,
K Tobě hříšní modlíme se. AČ tě nepustím dokonce.

Krásný kvítku libovonný, Čím víc lásku Tvou rozjímám,
Králi z Boha narozený. Víc Tě milovati žádám;
Srdce moje Tebou jaté Tvé milosti, o můj Bože,
Spočine v Tvé lásce svaté. Kdož se nasytiti může?

Rač mně milost prokázati, *' V libém ochrany Tvé stínu
Nademnou se smilovati, Beze strachu odpočinu,
O můj Pane, můj Ježíši, Nebo na mé nepřátely
Přijmi za choť moji duši. Obracuješ svoje střely.

Kriste, překrásná lílije, O Ježíši choti vzácný,
Vykvetlá z panny Marie, Připrav duši palác krásný,
Rozviň sklad své spanilosti, K věčnému s Tebou bydlení
Opoj duši svou milostí, Ozdob ji kmentem, perlami.

*) Viz č. 37. pozn. 2.

73. K sv. Michalu archang.
Ze Lhotky u Příbora.

35-51 SI z | TI E T HE -vF 3ESF ==



'69ELEE EEE-12 iai te1 [TE S1rSetFFTsi“
IS

Micha - le, my k tobě vo-la - me, o pomoc ža-da - me, naš mi-lý

pa tro - ne.

Přimluvaj se za nas,
Dycky a každy čas,
O svaty Michale!
My k tobě volame,
A pomoc žadame,
Naš mily patrone.

Ochraň nas od škody,
Od ohně a vody,

74. Uspávání Ježíška.

O svaty Michale atd.

Ochraň nam od škody
Na poli urody,
O svaty atd.

Když budem v nemoci, ,
Přispěj nam k pomoci! Amen ať se staně,„ td.

Obzvláštně při smrti
Rač přitomen byti atd.
My vždycky každy čas
Běžime pod tvůj plašč.

a. t. d.

Tak všickni žadame.
atd.
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spi, spi, náš Ježíš-ku spi.

Sem pospěšte ptáčátka, zvířátka,
Spívejte u děťátka: spi, spi, spi,

Náš Ježíšku spi.

Sem, sem jarní slavíčku, čížičku,
Spívej libou písničku : spi, spi, spi,

Náš miláčku spi.

Čížiček pokřikuje, pokřikuje,
Hrdlička mu cukruje, spi spi, spi,

Věčný králi spi.

Síkorka ho vítá k nám, vítá k nám:
Ty jsivšeho světa Pán, spi,spi, spi,

Náš panáčku spi.

Zezulenka mu kuká, mu kuká,
Holoubek jemu vrká: spi, spi, spi,

Dítě sladce spi.

Přiběhnultě zajíček, zajíček,
Pokleknul u jeslíček : spi, spi, spi,

Věčný králi spi.

Dej zajíčku kožíšek, kožíšek,
Zimu snáší Ježíšek, ať spi, spi,

Ať v tepličku spí.

„Kdož mě srstí přiodil, přiodil,
Než Ty jenž si mě stvořil? ach

spi, spi,
Stvořiteli spi.

Co's mi dal, vem si zase, vem zase,
Dám se svléct v každém čase;spi,

spi, spi,
Mocný králi spi.

Všechno co kdeživo jest, živo jest,
Prokazuje Bohu čest. Spi, spi spi,

Dobrý Bože spi.

O člověče rozumný, rozumný,
Patřna tvornerozumný,jak ctí,ctí,

Svého Boha ctí.
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(5. Večerní.
Erb. III. ©

1 — P81m 1 1t1a=Fe TUTeEEie EEEL
—Spalabychspa- la, a-lenesa-ma,spánemJe-žíSY =zeE 0m

"v m
šem, san - je-lič- ka - ma.5=FLZTEeo(ěSPESE pdaLiu iSpalabychspa-la,a-lene© 8a-ma,spánemJe-žíšem
C5 2 T =- IE——2—| —BFLE=ZLEN

s anje-lič -kama,65LTEEEEG4—je EduardEJSpalabychspala,a-lene© sama,spánemJe© ží-šemEm
s anje-lič- kama.

Spala bych spala, ale ne sama,
S pánem Ježíšem, s anjelíčkama.

Ještě bych k tomu modlitbu dala, !)
Dybych s panenkou Marií spala.

O Kriste, Kriste můj nejmilejší,
Tobě poroučím, tělo i duši.*)

1)zato almužnu dala.
2)dálejšek jiný:

Poroučím tobě pod tvou ochranu,
Aby's nás přijal do svého domu.

Kdybych tuto noc umřít musela,
Přiď mi na pomoc panno Maria.

Když budu muset před súdcem státi,
Z mého života počet vydati;

Když bude na mne ďábel žalovat,
Tenkrát se budu strachem, hrúzů třást;

Ať mně .nesúdí po Bpravedlnosti,
Ať mně učiní milosrdenství.

Ať na levici duch můj nestojí,
Ale na pravici v svatém pokoji, —

Stup můj Ježíši do srdce mého,
Najdeš tam, najdeš Jesu napsáno.

Svou duši kladu do tvých pěti ran,
Nechť v tvé milosti život do

konám.“)

Při mém skonánístůj anjel strážce,
Maria panna orodovnice.*)

3) Kludu se, kladu do tvých svatých ran
Dej mně Ježíši, ať šťastně skonám.

4) Ještě jinde přidávají:
Ach světe, světe mě“8 podmaňoval,
O mó dušičku mě's připravoval.

Věřila jsem ti, nebudu více,
Stup můj Ježíšku do mého srdce.

Jiný dálejšek takto:
Pane Ježíši vem ty mou duši,
Do svého domu pod svou ochranu.
Co v tom tvém domě dělati budem?
Panně Marii věnce vit budem.

A. v tom tvém domě je sláva a moc,
Uděl nám"Bože šťastnou dobrou noc.
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76. Svadba poslední.
Erb, II. 102. Zp. II. 33, Sr. Meinert. 98,

—-Kk—
1
4

3

EZ: Ee
8 tm WI ý CZIyeE:Sta-ra-lase© má-timá,| sta-ra-lasemá-timá,hejnamZELENECOE- o JN ze I

hej, kde mne k místu docho- vá
pe]
Sta-ra-lasa© má-ti| má,sta-ra-lase© má-timá,

3 3 SI 3 -3 A4E SS >=
hej-namhej,kdemnekmístu| do-cho-vá.

Starala se máti má:/ hej nam hej,
Kde mě k místu dochová.

Nestarej se matičko:/ hej nam hej,
Dá mi pán Bůh místečko.

Na Slavkovském krchově,
Tam mám místo v hotové.

Ty nebeské hvězdičky
Budou moje družičky.

Nebeští andělové
Budou moji družbové.

Ti Slavkovští zvoníci,
To jsou moji muzici.

Ty Slavkovské zvonečky,
To jsou moje husličky.

-»

Ty mně budou pěkně hrát,
A já budu tvrdo spat.

By mi hráli sto hodin,
Já se už neobudím.

By mě hráli dvě sta let,
Už nepřijdu na ten svět.

By mi hráli přes tři sta,
Já už půjdu před Christa,
Je tam daleká cesta.

Je tam cesta daleká,
Nech se žádný neleká. — *)

*)Někde dodávají:
Budu ležet na márách,
Jak nevěsta v peřinách.
Hodijó mě do jamy,
Mezi červy a žaby. —

Jiné čtení a pění.
Ze Strážnice.

é I x U = | h ] r 9 -Ň K 3 5-13 - 3
p 8ELSE
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Starám se já sta - rám, starů maměnku mám, kdo mi== ==—zl ——lLmLX —L——-|i>—————S Pcm
jich 0- pa - tří, až já se jim vydám.



Oď Příbora.
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z JILE—EZIICÍ J Ji—4-e = v- 3 o div | 1.Staramseja| sta-ram,kdomijicho-pa-tři,ažja
Sta-ru maměn-ku mam,JEsejim| vy-dam.

Staram ja se staram, A co pak my bychmy Vezmu si družičky
Staru maměnku mam, Byly za přately, Knězove ručičky,Kdomijichopatři,© DybysmymytebeOnymneodvedu
Až ja se jim vydam. Něvyprovodili? Od moji mamičky. ")

Vydam se ja, vydam Budu měť za družbu 1)oni mně podajů
Za štyry neděle, Svateho Jozefa, Svěcenévodičky.
Za štyry neděle, A za starosvatku Vezmusi mládence
Do tej cizi země. Krista Pana matku. Z růžového věnce.

Rozmili přatele, Budu měť ženicha Keří mně ponesú« v v: . K Marii panence.
Něstyďtě se za mne, Ježiše mileho,
A vyprovodtě mne A on mne přivedě.
Do tej cizi země. Do kralovstvi sveho.

Čtení třetí. Z OchozeodBrna.

E=K —e——I] |: JI-ZNID3]J
ELE

Dyžpudunatrá-vu,pudupodo-li-ně,© abychu-sly-še-la
(ITV ] KIT

JI ][nETE
ty Ochoz-ky zvone, abych u-sly - Š

JIZ LÍCI ]| I]Jde- Jin =j-t-e-T9—J
-Ja ty Ochoz-ky zvo-ne.

LULLJ

Dyž pudu na trávu, Ly Ochozky zvone,
Pudu po dolině, To je má muzika,
Abych uslyšela Ony mě budó hrát,
Ty Ochozky zvone. Dyž pudu ze světa.

70. Upřímnost.
v ee =e-J = Jj 3 | JjESI LÍH
—yHT FLy, -IE SJ]

U-přim-nost pěkná cnost, ta bude trvat na věčnost.

Upřimnost pěkná cnost, Maria matičko milá,
Ta bude trvat na věčnost. Vypros nám milost u Syna.

Miluj mě bratře, já tebe, U syna svého milého,
Dostaneme se do nebe. Vypros nám milost každého.

Tam bude v nebi sláva má,
Ježíš, Maria matka má.
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8. Zahrada Boží.
Ú„W336:Ad T378

Vím já zahrád-ku, mí-stečko krásné, svítí tam slunce převel-mi

Vímjá zahrádku, místečkokrásné,
Svítí tam slunce převelmi jasné.

Pravda a víra, láska, pokora,
Do té zahrádky dvéře odvírá.
Ach Bože, komu ráčíš to dáti,
Ve Tvé zahrádce slávy dajíti.
Zde člověk dychtí po světské slávě,
A zítra již má hrob na hřbitově.

Zde pyšní hdé ve zlatě chodí,
Zítra je červi a žaby snědí.

jas-né,

Já nežádám víc světské„rozkoše,
Žádám já vidět pána Ježíše.
V tom věčnémráji, kde starci hrají,
Andělé pěkné písně zpívají.
R aduj se duše a buď veselá,
Tvého zde bydla je chvílka malá.
Budešli stále zde bojovati,
Chce ti Bůh za to korunu dáti.

Od BrnaA SN E FAT NSSEL ETLTEILICŘ
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mi-ló za hinó, za panenko Ma-ri - ó.

Všecí lidi pravijó,
Ze já chodím za miló,
Já chodím za míló za hinó,
Za panenkó Maríó.

V Tuřanech má domeček,
Překrásné kostelíček.
Panenko Maria, Mania,
Ach boď mně milostivá!

, Jiné čtení.
U Zarošic kopeček,
Na kopečku domeček,
V tom domečku tam je má milá,
Ta panenka Maria.

80. Vánoční. *)SEE -8—0—n ISL<= RLEA pk 89T
Vyviň, vyviňsvou ručičku, o bozské pa-cholátko,

T

8- PT

*) Viz č. 37. pozn. 2.

sknu hubi-čku, 0 sladké Je - zu-látko.
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Vyviň, vyviň svou ručičku,
O božské pacholátko;
Já do ní vtisknu hubičku,
O sladké Jezulátko.

Nynej, nynej holubičko,
Marijanské' poupátko;
Podložím ti své srdéčko,
O nevinné robátko,

Vyhlídáš z lůna matičky,
A snad hledáš beránky?
Z mé duše, bludné ovčičky,
Ustroj své radovánky.

O matko plná milosti,
Půjč mi tvého synáčka,
Ať objímám do sytosti
Andělského panáčka.

Pro to útlé pacholátko
Drsnaté jsou jesličky,
V srdci láskou zapáleném
Lepší jsou poduštičky.

Nebeští dvořenínové,
Sem s nebe pospíchejte,
A rozkošné nemluvňátko
S matičkou *) kolíbejto.

V kralů východních šlepěji
Do Betléma přistoupím,
A víru, lásku. naději
Od nich sobě zakoupím.

O děťátko roztomilé,
Do srdce mého vpadni,
A v duši mé od té chvíle
Na věky věků vládní.

Stavím na Tvém smilování,
Já sem Tvůj, spas mě, pane,
Ať setrvám do skonání,
Dej Bože ať se stane.

Měj se dobře marný světe
S tou podvodnou radostí,
Již Ježíš v srdci mém kvete,
Ten květ plný sladkosti,

+) "Tu semnou.

S1. Před svadební hostinou.
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vše rá-čil stvo -ři - ti. a na tom světě ří di-ti

Vzdejme čest Bohu samému,
Bohu Otci nebeskému,
Jenž nás vše ráčil stvořiti,
A na tom světě říditi.

Buď čest božská Bohu Synu,
e z nás odňal věčnou vinu,

Kdy za nás ráčil trpěli,
Na dřevu kříže umříti,

Buď čest 1 Duchu Svatému,
Posvětiteli našemu.

Že nás na křtu svatém zplodil,
Dítkami Božími zvolil.

Požehnej Bože ty dary,
Ať nám všem slouží ke zdraví,
Jako na svadbě chudobské,
V městě Kám Galilejské.

Ať jsou tělu k otavení,
Duši naší ke spasení,
My. Tě chceme chválit vděčně,
Zde a v nebi nekonečně.
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82. Loučení Páně s mateří svou. *)
$—————IE- TEA(TT -—6aE EE—ruEEre prekiSHE:E?

Žalostné kví-le - ní, roz-mi-lí křel sta--né, 8 sy--náčkem
Přesmutné lou-če-ní panenky Ma-ri-e k hrozným mu==FT: =“

svým nej- mi-lej - ším
kám při-pra-ve-ným,|

Žalostné kvílení, rozmilí křesťané,
Přesmutné loučení panenky Marie
S synáčkem svým nejmilejším,
K hrozným mukám odsouzeným;
K smrti se ubírá, žalostí omdlívá.

„Matičko má milá, moje potěšení,
Hodina nastává smutného loučení.
Již já musím na smrť jíti
A hrozné muka trpěti;
Již se s tebou loučím,
Bohu tě poroučím.“

Synáčku můj milý, mé srdce roz
milé,

Ach neopouštěj mne matičky své
milé.

Rozpomeň se na mou lásku,
A na mou lítost mateřskou, .
Neb nemám žádného krom Tebe

samého.

„Matičko má milá, nemůž jinak
býti,

My se již musíme apolu rozloučiti.
Již mě Jidáš židům zradí,
A mě falešně políbí,
Budou měvázati, po zemismýkati.“
Synáčku můj milý, nech mne s Te

bou jíti,
Já volím za Tebe ty muky trpěti.

*) Viz č. 37. pozn. 2.

| kemrtise u-bí - rá,

zEPEE
-L -I

ja Jo-stí omdlé- vá.

Stokrát chci raděj umříti,
Než bez Tebe živa býti,
Mé srdce rozmilé, ach k sobě vezmi

mne.

„Achto musí býti, matičko má milá,
Láska má mne nutí, Otec toho žádá.
Všechen svět mám vykoupiti,
A smrti věčné zbaviti.
K smrti se ubírám, tebe zane

chávám.“

Žalostná já máti již sem opuštěná,
Již vidím synáčka jak v krvi om

dlívá,
Po všem těle sbičovaný,
A trním korunovaný,
Křížpřetěžký nese, bolestí se třese.

Synáčka milého na křížjsou přibili,
Když vypustil ducha kopím bok

prohnali;
Jak já nemám smutná býti,
Nad synáčkem omdlévati!
Ze všech ran krev teče, pro tebe

člověče.

O hříšný člověče, vezmisi do srdce
Mého Syna rány, mé velké trápení!
Budešli to rozjímati,
Máš věčnou slávu dostati,
Budeš s mojím synem až na věky.

Amen,

83. Dvánactero počtů.
rd, IIM. 163. Luž. II. 150.TIC

%9aEE1

A:

|
žá. čku, žáčku u-če-ný,|

Ze všech školvy-bí-ra-ný,|

===HEHEJA
Aty víš, nám povíš,co jestje-den?
ajá vím,vám povím,cojest jeden:
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je-den jest Je-su Krist, co nad námi králem jest.

Druhé slohy.

Ze všech škol vy-bí-ra-ný,

FEC 9-5 1L
Ce

tolikrát kolikrátOEE U na
Žáčku, žáčku učený,
Ze všech škol vybíraný,
A ty víš, nám povíš,
Co je jeden?
A já vím, vám povím,
Co je jeden.
Jeden jest Jesu Krist,
Co nad námi králem jest

Žáčku, žáčku učený,
Ze všech škol vybíraný,
A ty víš, nám povíš,
Co to jsúů dvě?
A já vím, vám povím,
Co to jsů dvě.
Dvě tabule Mojžišovy;
Jeden jest Jesu Krist,
Co nad námi králem jest.

„Žáčku, žáčku učený,
Po všech školách cvičený,
A ty víš, nám povíš,
Co to jsů tři?
A já vím, vám povím,
Co to jsů tři:
Tři patriarchové,
Dvě tabule Mojžišovy;
Jeden jest Jesu Krist,
Co nad námi králem jest.

Žáčku, žáčku učený,
Po všech školách ovičený,
A ty víš, nám povíš,

Co jsů čtyry?
A já vím, vám povím,
Co jsú čtyry:

tyry evangelistové,
Tři patriarchové a. t. d.

Žáčku, žáčku učený,
Ze všech škol vybíraný,
A ty víš, nám povíš,
Co to jest pět?
A já vím, vám povím,
Co to jest pět:
Pět ran Kristových krvavých,

tyry evangelistové. a. t. d.

Žáčku, žáčku učený,
Ze všech škol vybíraný,
A ty víš, nám povíš,
Co to jest šest?
A já vím, vám povím,
Co to jest šest:
Sest jest stoudví kamenných,
V Galileji postavených,
Pět ran Kristových krvavých

tyry evangelistové, a. t. d.

Žáčku, žáčku učený,
Po všech školách ovičený,
A ty víš, nám povíš,
Co jest sedum?
A já vím, vám povím,
Co jest sedum:
Sedum darů Ducha svatého,



Šest jest stoudví kamenných,
V Galileji postavených,
Pět ran Kristových krvavých, atd.
Žáčku, žáčku učený,
Ze všech škol vybíraný,
A ty víš, nám povíš,
Co jest osum?
A já vím, vám povím,
Co jest osum:
Osmero blahoslavenství,
Sedum darů Ducha svatého,
Šest je stoudví kamenných,
V Galileji postavených, atd.
Žáčku, žáčku učený,
Po všech školách ovičený,
A ty víš, nám povíš,
Co jest devět?
A já vím, vám povím,
Cojest devět:
Devět je zborů anjelských,

Osmero Plahoslavenství, atd.
Žáčku, žáčku učený,
Ze všech škol vybíraný,
A ty víš, nám povíš,
Co jest deset?
A já vím, vám povím,
Co jest deset:
Deset Božích přikázaní,
Devět sborů anjelských, atd.
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Žáčku, žáčku učený,
Po všech* školách ovičený,
A ty víš, nám povíš,
Co jedenást ?
A já vím, vám povím,
Co jedenást:
Jedenást panen zamordovaných,
Deset Božích přikázaní, atd.
Žáčku, žáčku učený,
Ze všech škol vybíraný,
A ty víš, nám povíš,
Co jest dvanást?
A já vím, vám povím,
Co jest dvanást:
Dvanást apoštolů po světě po

slaných,
Jedenást panen zamordovaných,
Deset Božích přikázaní,
Devět je sborů anjelských,
Osmero blahoslavenství,
Sedum darů Ducha svatého,
Sest je stoudví kamenných,
V Galileji postavených,
Pět ran Kristových krvavých,
Čtyry evangelistové,
Tři patriarchové,
Dvě tabule Mojžišovy,
Jeden jest Jesu Krist,
Co nad námi králem jest.

Pěnií jiné.

Mistřenad mi-stry u-če-n

A po školách vy-oviče- n
ve

=

Ek
a já

ovězmně,cojest je- dno? já to

do-bře vímvím,

běa

AALATAFAAzNE>

Nee $—0—y-e-9—j]

a a jeden je pánBůhsnámi,kterýpanu-jenadnámihříšnými.

Mistřenad mi-stry u-če-ný, |
A po školách vy-eviče-ný. /

kolikráttolikrát

-++ 1 j -I „Efe- S- EEE
v v . v já

pověz mně to, co je dvě? 4 toop r =H
dobře vím, pověja:-bu-l: Moj-ži-šo-vya jeden je p.Bůhs námi,bě po-vím: jkterý pa-nu-je nad námi hříšnými.
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Mistře nad mistry učený,
A po školách vycvíčený,
Pověz mně co jest jedno?
A já dobře vím,
Já tobě povím:
A jeden je pán Bůh s námi,
Který panuje nad námi hříšnými.

Mistře nad mistry učený,
A po školách vycvíčený,
Pověz mně to, co je dvě?
A já dobře vím,
Já tobě povím:
Dvě tabule Mojžišovy,
A jeden je pán Bůh s námi,
Který panuje nad námi bříšnými.

Mistře nad mistry učený,
A po školách vycvíčený,
Pověz ty mně, co jsou tři?
A já dobře vím,
Já tobě povím:
Tři svatí patriarchové,
Dvě tabule Mojžišovy,

A jeden je pán Bůh s námi,
Který panuje nad námi hříšnými.
Mistře nad mistry učenýatd.
Čtyry evangelistové.
A pět jest ran Ježíšových.
A šest jest stoudví kamenných,
V Galileji postavených.
Sedm darů Ducha svatého.
Osmero blahoslavenství.

Devět jest kůrů anjelských.
Deset Božích přikázaní.

Jedenást panen zmordovaných,
U Kolína pochovaných.
Dvanást článků apoštolských,

aneb:

Dvanást apoštolů svatých,
Po všem světě rozeslaných.

84. Zlomek od Lachů za Přiborem.

Ty měsičku krasny,
Kaj je naš tatiček vzacny?

Ach půjděmy k němu,
Ach k Jeruzalemu,
S Maři Majdalenu.

Ty slunečko jasne,
Půjděm k matce krasnej.

Zemo, zemo dobra,
Aj ty nas živivaš,
Po smrti přikryvaš.

My se ti sklonimy,
Z tebe se živimy.



I. Dějepravné.

85. Postřelený. Z dolníBečri.

E | -T|MATE] j1]44T EFreFi-e—mictMM—
A cototam pí-ská v tej na -šej ja-vo - ri-ně? v tej naZENA

(m9m9 a.
šej ja-vo - ri-ně.

A co to tam píská,:/ Přišel naň myslivec,
V tej našej javorině?:/ Postřelil jeho srdce.

Pase synek ovce, Čemu sa nebránil, í
Ja na zelenej lúůce. Dyž měl obušek v rukách?

86. Pohřeb milého OdRajhr63a < plazme 32ose jc 40 jEA-jroAja 8$-—ej s J ELZA- JZ CdAchmů)Bo-žezne-be,© Bo-ženavý-so“-sti,— dalsemně
m JLEE DS

sy-neček, dal se mně sy-neček do těž© =
I

|=©(B© ( c
jenů

AchmůjBožeznebe,Jožtehomládenca© Dokapcečkesáhla,
Bože na výsosti! Po krchově nesó, Tolárek vetáhla,
Dal se mně syneček Jeho nemiléší Tem malém žáčkovémDotěžkénemoci.| Zaňémkhrobuvedó.Pojednémdávala.Debechjávěděla,© Jožtohomládenca© Tomáte,žáčkové,
Ze homře za Prahó, Do hroba dávajó, Za vaše slóžení,
Dala bech mo dělat Jeho némiléší Že ste poslóžiliTrohlobramoruvó.© Vodóhomévajó.Mýmopotěšení.
Trohlobramoruvó,Jožtehomládenca© Pochovalistemně
Z rozmarýno věnee, Do hroba vložili, Z červené růže květ,Habekaždévěděl,© JehonémiléšíTenmněbelmiléší
Že bel můj mládenec, Dvá vod hroba vedli. Nežle ten celé svět.
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Hajičku, hajičku,
Si pěkny zeleny;
Leži tam syneček
Cely poraněny.

Dyby ja věděla,
Ze tě hlava boli,
Poslala by ja ti
Někaj pro dochtory.

Něchcu, ma děvečko,
Dochtorovej masti,
Už su porubane
Na hlavě me kosti.

P

Č tenií jiné. OdPřibora.
A bilym šatečkemDyby ja věděla,
Oči utirala.Že už musíš umřiť,

Dala by ja tobě
Košulu zlatem šiť. Něplakaj děvečko

O synka mrtveho,
Možeš sobě vybratNědavej, děvečko,
Z tisica jedneho.Košulu zlatem Ššiť,

Klekni na kolena
A pros pana Boha,
Bych moh co spěš umřiť.

Na hrobě klečela,
Žalostně plakala,

A ja bych vybrala
Až bych baj přebrala,
Něni žadny milši
Nežli ten najprvši.

87. Vojna nehojna.
Zp. II. 27. Žeg. P. p. 93. Z Osvětiman.

Ach vojna, vojna, voj
na,*

Není každému hojná,
Jenom tomu šohajkovi
Kerý sedá na koňa.

Na koníčka si sednu,
Smrti se bát nebudu.
Vezmu svoju nejmilejší
A s ňů bojovat budu.

A když přišli pod lindu,
Pod tu lindu vysoků:
Slízej milá slízej skoňa,
Odpočinem si trochu,

Včil mně kážešslízati,
Měls: mě nebrat od

máti,
Začala si galanečka
Zalostně naříkati.

*) Nevojnička, nevojna.

Nedaleko chodníčka Uvidíšli tam armáduTečedobrávodička,© Ašohajkamilého.
Slízej milá slízej dolů,
Napojíme koníčka. Nevidím tam žádného,Jenom svého milého,

A on sobě smutně vzdy
chá,

A krev teče od něho.

Naše vrané koníčky
Napily se vodičky:
Sedej milá sedej na ně,

Pojedempomalůčky. ga mémladosti,
Dvacet roků starosti,
Dyž já musím v cizím

světě
Složit své mladé kosti.

Dyž dovojny přijeli,
Na holů zem si lehli,
Nopočalo ešče svítat
Tambor začal bubno

vat: Ach L k mil;
S pánemBohem,moja Dybvstet P á,

milá, ybyste to věděla,
Jak vysoko krev stří

kala
Vylez milá na dřevo, Z mého mladého těla!
Podívej se na levo,

Musíme maširovat.



PxKETFREEká ef
Cotomi-lázaláskumáš© cotomi-lá— zalá-"skumáš,

M C | -II

E
dyžkvámpřijdu,tysa© hně-váš.
Co to milá za lásku máš?:/ Ty si sedneš na koníčka,
Dyž k vám přijdu, ty sa hněváš. A já půjdu vedle bočka.“)

Co bych já sa nehněvala? Dyž dojeli prostřed mořa:
Obudils mia, jak sem spala. Slezaj, milá, dolů s koňa.

Možeš milá tepruv spáti, Co sem ti já provinila,
Až já budu bojovati. Abych moře přeplavila? *)

Dyž ty budeš, budu aj já, Budu vědět povídati,
Budem bojovat obá dvá.!) Jak je s milým bojovati. “)
Malého my koňa máme

y a 3) Načo's mia mal na koňa braf,v » o
Jak na něho posedáme: Keď mi kážeš s něho sedať?

4) To máš milá to máš za to,
1) pojdzem spolu, duša moja. Strávili sme spolu leto.

2) Treba, Janko, vedla koňa, Ale zimu nebudeme,
Preca budzem žena tvoja. Jako sa my zabudeme ?

88. *řopasená halena.52TUN KN NjJNA "5 a F =; | 1 K NÍ ]j m—ý——r+—E-EIEA i——l ——m
Vav d<d ZÍnEv me u 9 L E=ue J a "3 -—Ajpa-sešo-hajko-ně,Wko-ně,© ajko-ně,ajkoně,

na Hójezdské do- li-ně.Ajpasešohajkoně,ajkoně,© Vzalimutamhalenu,
Aj koně:/*) Až zaplatí dolinu.

Na Hójezdské dolině. Dolinu sem vypásl,
Přišli na ňé hájící, Halenu sem propásl.
Ti Slavkovščí myslivoi.

+) Tak se v každé sloze opětuje.
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89. Nešťastná svadba.
Od Ivančic z Čučic. Erb. IIT. 1. Luž. II. 81. Zp. 34. Čel. I. 26. 80. Karadě.I. 309.PLC ==ee

©mýr ETA9 jE
A vpondě lí po ne-dě- li, česalHeřmankoněvra

£ >| o J 2 m o A-JLpcjÁcdor8iy jdi
C Jj -IE TILTý -L JÍný,© če-salHeřmanko-něvra-ný.

A v pondělí po neděli
Česal Heřman koně vraný.:/

Přišla k němu jeho matka,
Přinesla mu krásné jabka.

Co si, Heřman, co si smutný,
Zdaliž tě hlava nebolí? ')

Jak pak nemám smutný býti,
Dyž mám pro nevěstu jeti,
A domů se nevrátiti?

Nejeď, Heřman, nejeď pro ni,
Pošli pro ni tři sta koní.

Tři sta koní to nic není,
Dyž já musím přece pro ni.

Jak jsó mrskli, tak jsó jeli,
Až na tó lóku přijeli,

Na tó lóku na širokó,
Pod tó lípu pod vysokó.*)

Koníček zlámal nožičku,
Heřmánek srazil hlavičku. *)

Formani só se radili,
Mají pro ni přece jeti,Ci se domů navrátitl.

Tělo mrtvé promluvilo,
By se pro ni přece jelo,

„Nebudeli mně samému,
Bude bratrovi mladšímu.“

1) Ach můj synu roztomilý,
Co pak si tak zarmócený?

2) A dyž přišli na rozcestí,
Nenadáli se neščestí.

3) Koně se jim zatočili,
Ženichoví hlavu.strhli.

Jak só mrskli tak só jeli,
AŽ na její dvůr přijeli. “)

Vítám vás, páni mládenci,
Kde ste ženicha nechali?

A ženich nám doma zůstal,
Aby hostům stoly chystal.

Jak živa sem neviděla,
Jak živa sem neslyšela,

Aby ženich doma zůstal,
Aby hosťům stoly chystal.

Jak só mrskli, tak só jeli,
Až na tó lóku přijeli.

Nevěsta se s vozu nahla,“)
Cervenó krev uhlídala.

Tady vidím krev červenó,
Nenili to Heřmanova? “)

A to není krev člověčí,
Ale to je krev zvířecí.

Zabil Heřman, zabil lani,
Aby měl hostům chystání.

Jak só mrskli, tak só jeli,
Až na jeho dvůr přijeli.

Vítám vás, páni mládenci,
Vítám vás, panny družičky.

Tebe nevěsto nemilá,
Dy bys byla krk srazila,
Než mého Heřmana znala!

4) Hned zas jeli, nemeškali,
Pro nevěstu pospíchali.

5) Nevěsta se našinula.
6) Zdali néní ze ženicha,

Mého drahého klenóta?



Komu pak to máti přaví?
Nepraví-li to mně samý?

A to nepraví mně samý,
A to praví Heřmanovi.

Dyž počaly stolů chystat,
Heřmanovi hrany zvoní.

Komu pak to hrany zvoní?
Nezvoní to Heřmanovi? *)

Umřelo tady děťátko,
A to malé nemluvňátko.

Dyž počali k stolu sedat,
Heřmanovi prepus zvoní.

7) Pověz ty mně starší dróžko,
Má nejlepší tovaryško,

Komu ty zvony zvonijó,
Že oni tak smutně idó?
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Komu pak to prepus zvoní?
Nezvoníli Heřmanovi?

Komu pak by to jinému,
Nežli Heřmanovi tvému?")

Nevěsta to uslyšela,
Hned jim oknem vyskočila,
A na krchov hned běžela.*“)

Jedním nožem hrob hrabala,
Druhým nožem k srdoi jela.

Kdo tady půjde, pojede,
Každý litovati bude.

Leží tady tělo s tělem,
Dvě dušičky s pánem Bohem.

8) To zvonijó ženichovi,
Temu tvému klenótovi.

9) Nevěsta hned ven vylezla,
Dva zlaté nože nalezla.

Jiné čtení a pění. Z Vidčes
L l

G EES
S EZ E: i e-

Od pondě-lí na ú- te- rý, byl Heřmánek zarmúce-ný, bylEEE
A Í £ | JIaj Ccma ďjm III

06
Heř-mánek zar-můce - ný.

Od pondělí na úterý
Byl Heřmánek zarmúcený.

Přišla k němu jeho matka,
Přinesla mu v klíně jabka.

Můj synáčku kam pojedeš,
e své vrané koně češeš?

Já pojedu pro svú milú,
Pro nevěstu roztomilů.

Já si musím pro ňu jeti,
Dybych měl život ztratiti.

1) Dyž do pole vyjeli,
Bubnovali a trúbili,
Vrané koně poskočili.
Heřmánků kůň nejvíc skočil,
Až mu z pošvy meč vyskočil,
A do srdce jemu skočil.

Když ze dvorka vyjiždžali,
Ze sta ručnic vystřílali.')

Když na lůku přijiždžali,
Ze sta ručnic vystřílali,
Až Heřmánka postřílali.

Když k hájíčku přijiždžali,
Ze sta ručnic vystřílali.
Až Heřmanka zastřelili. *)

„A jední sa semnů vraťte,
A jední mně pro ňu jedte.“

A jední sa s ním vrálili,
A jední mu pro ňu jeli,

2) Můj Heřmanku roztomilý,
Mámeli pro milú jeti,
Leboli doma ostati ?

6*
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Když ke dvorku přijiždžali,
Ze sta ručnic vystřílali. *)

„Všecky hosti tady vidím,
Jenom ženicha nevidím.

Kde je, kde je můj Heřmánek,
Že-on sám pro mne nejede?

Tvůj Heřmánek doma zůstal,
Hodným hostom stoly chystal.

Jak živa sem neviděla,
Aby ženich zůstal doma.

Když ze dvorka vyjíždžali,
Ze sta ručnic vystřílali.

Když k hájíčku přijíždžali,
Ze sta ručnic vystřílali,
Krev červenů tam spatřili.

Ptám sa já ťa, družičko má,
Z čeho je tá krév červená?

Zabili sme tu jelena,
Z toho je tá krév červená.

Když za humna přijíždžali,
Ze sta ručnic vystřílali,

„Ptám sa já ťa, družičko má,
Komu to tak pěkně zvoňá?“

Umřelo tam pacholátko,
Jemu to tak pěkně zvoňá.

Když ke dvorku přijíždžali,
Ze sta ručnic vystřílali.

„Ptám sa já ťa družičko má,
Co můj Heřmánek včil dělá ?“

Tvůj Heřmánek ve sklepě je,
Hodným hostom víno leje.

3) Nevěsta na vrátoch stála,
Bílý střevíc obúvala,
Uctivě jich přivítala.
Vítám já vás hostě milí,
Hostě milí, nejvzácnější,
Můj Ermánku nejkrásnější.

3) Hermánek tvůj v truhle leží,
Rozmarýnem obložený.

Jak živa sem neviděla,
Co by ženich ve sklepě byl,
Hodným hosťtom víno točil.

Když za stoly posedaly,
Ze sta ručnic vystřílaly.

Ptám sa já fa družičko má,
Co můj Heřmánek včil dělá ?

Tvůj Heřmánek v komoře je,
Leží v malovanej truhle. *“)

Štyry stoly přeskočila,
Na pátém se zatočila,
Hned do komory skočila. *)

Dva zlaté nože nalezla,
Jeden bodla v pravém boce,
Druhý bodla proti srdce.“)

Ulomte chvojku zelenů,
Přikryjte tu krév nevinnů.

Ať na ňu vrany nekvačů,
Černé oči ať neplačů.

Na druhý deň matka její
Přijela tam s peřinami.

„Všecky hostě tady vidím,
Enom svej dcery nevidím.“

Vaša dcera je v komoře,
Stele pěkné bílé lože.

Jak pak by ho smutná stlala,
Dyž tady peřin neměla?

A ležá tam milá s milým,
Jsú přikrytí rozmarýnem,

5) Jiný konec:
Devět stolů přeskočila,
V devátém se vytočila.

Budiž Bohu čest a chvála,
Že sem v panenstvjů zůstala.

6) Umřel milý pro milenku,
A milenka pro milého,
Byli srdenka věrného.
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vy-to-čil se na

Za Opavu na rovni, na
rovni,

Hejnam na rovni,
Vytočil se na koni.:/
Na koni se vytočil, vy

točil, |
Hejnam vytočil,
Meč mu z pošvy vy

skočil,
Milej do boku skočil.
Šatku z sebe odvazal,
Milenku ju opasal.

Trp ženičko, trp bolu,
Až dojedzěm do domu.

A ona to tajila.
Od rana do večera.

A jak bylo na večer:
„Starosvatko scěl lože,
Me srdečko němože.“

1) A jak bilo ranni,
Tak o dobrym snidani.

Žeň se Janko, žeň se
rad,

Pojedzěm ci namluvaé.

Jak za humny vyjeli,
Vytočil se na koni.

Upadla mu šablička,
To svej milej do bočka.

A ona to tajila,
Ež do pole přijela.

„Ach memile družečky,
Pojčajcě mi šatečky.“

Vyjal šatku z toboly,
Přepasal ju přes poly.

ko ni.

Ta něvěsta leniva,
Sama mne spát pobiza.

A jak bylo půlnoci,
Janiček se obraci.

Ona byla studena,
Jak by byla umřena.

A jak bylo na ranu,
A o dobrem snidaňu, ")

Maéza dceru přijela, *“)
Na třech vozech šat

měla.

A na štvrtem peřiny,
To všecko dceruščiny.

A všeci ju vitali,
Edem jeji dcera ni.

Ach kaj je madceřička,
Že mne ona něvita ?

2) Matka kravy přihnala.

Jiné čtení.
Trvaj mila jak možeš,
Ež do domu dojedzěš,
Sak ci pan Bůh spo

može.

Jak do domu přijeli,
Všeci 8 vozu slizali.

To za stoly sedali,
Jidla, pici chystali.
Všeci se jim libili,
Enem ta něvěsta ni.

Něchou i$é ani pici,
Volim sobě lehnuci.

A jak bylo půlnoci,
Už něbylo pomoci.

hejnam, na rovni,

Dceruška je v komoře,
Seěle tam bile lože.

Z čeho by ho ustlala?
S sebu peřin něvzala.

Ej z drelichu bileho,
Už nětřeba ineho.

Za co si se zradco bral,
Zie'sju už zamordoval?

Oj macičko, něchejuci,
Vi pan Bůh všemohuci.
Obraé pachole ku

dvoru,
Pojedzěmi do domu.

A kravičky mučely,
Už Aničky neměly.“)
Ajkdo namdatravičky,
Už němamy Aničky.

3) A kravičky ryčely,
Svej Aničky želely.

Ona byla studena,
Dy už živa něbyla.
A on s lože vyskočil,
Na sve kolena skočil.

Ach můj Božes vysosci,
Co's to na mne do

puseil?
Vyjal si miz růže květ,
Byl mi milši než ten

svět,

Rano matka přijela,
Tři vozy šat přivezla.
A na štvrtym peřiny,
A bylo jich žebřiny.
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Jdzicě kravy do domu,
Němam vas něchaé

komu.

Jak přes prah pře
kročila,

Sedym razů omdlela.

To ju všeci vitali,
Enem jeji dcerka ni.

Kaj je moja dceruška,2. „Na co's mi ju, kate,e mne ona něvita? Šly kravičky ryčuci,
„„ Vzal, A macička plačuci.

Lo 3 „ Dys mi ju zamor
Dceruška je v komoře, — doval?“
Scěle tam bile lože.

„Ach mamičko, něch
éuci,

Vi to Bůh všemohuci.

90. Utonulý.
Z Kuželového. Sr. Mein. 137.BEZEFEE FEEEEE

© Brodil Jan-ko koně, brodil Jan- ko koně v Polan-skej do- li-ně,
ICIICZÍ

=
v Polan-skej do - li-ně.6

“ Brodil y:anko

Brodil Janko koně
V Polanskej dolíně. ')

Koničky nad vodů,
Janíček pod vodů.

TT

Ěv Polanskej do-lině
Po druhé zatáhli,
Širáček vytáhli.
Po třetí zatáhli,
Janóška vytáhli.
To-li je ta ryba,
Mémusrdci milá? *“)
Milá nemeškala,
K zvonařum běžala.
Zvonaři, zvonali,
Zvoňte na vše strany,
Utopilo sa mi
Moje potěšení.
Milá nemeškala,
K stolařům běžala.

2) Mily rybařičku,
Ulov mně rybičku,
Co by byla ryba
Mému srdci libá.

91. Utonulá.

ko-n ;

Koničky řehtali,
Jakoby plakali,
Janička hledali.

Milá nemeškala,
K rybařom běžala.

Rybáři, rybáři,
Zatahujte moře,
Utopilo sa mi
Potěšení moje.*)
Ponajprv zatáhli,
Klobúček *) vytáhli.

1) v tej Jordanskej vodě.

Od Rousinova, Tišňova a Zábřeha. Erb. I. 172.Lip, I 77.

Z Polanky.AmSE
Polanskej do--li- ně.

Stoláři, stoláři,
Dělajte mi truhlu.
Velikú, širokú,
Co dvá do ní lehnú,
Milý se svů milú.

Milá nemeškala,
K hrobařům běžala.

Hrobaři, hrobaři,
Ukopte mi jamu,
Velikú, široků,Co dvá do ní lehnú.

Janóšek a i já,
Lehneme obadvá.

3) Tatárek.

4) A to je ta ryba,
Mému srdci libá.

Čel. III. 18.„Ij ml.m)Lm ivBŘEh.„A
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Bude vojna, bude,
Kdo pak na ňu půjde?
Která má milého,
Sobě upřímného,
Tá naříkat bude.

Já bych taky jela,
Dybych koňa měla,
Koníčka vraného,
Pěkně sedlaného,
Sedla bych na něho.

Co bys tam, má milá,
Co bys tam dělala?
„U Dunaje stála,
Košulenky prala,
To bych tam dělala, ")“

Kde bys je, má milá,
Kde bys je máchala?
U Dunaje kameň,
Stála bych já na něm,
Tam bych je máchala.

1) Košulenky prala,
Můj synečku milé,
Abys chodil bílé.
Na císarském dvoře
Na hedbávné šnůře,
Tam bych je sušila.

2)

aneb:
V tem císarském domě,
SÓ tam šnůry na ně.

3) Na zlaté stolici,
Stříbrnýma válci,
Tam bych je válela.

4) Běž má milá domů,
Poruč pánu Bohu,
Až já z vojny přijdu,
Já si tebe vezmu.

Kde bys je má milá,
Kde bys je sušila?
Na zelených lókách,
Na hedbávných šnůr

kách.
Tam bych je sušila.?)

Kde bys je má milá,
Kde bys je válela?
V císarské komoře,
SÓ tam vále dvoje,
Tam bych je válela.“)

Vrať se milá domů,
Já tam sám pojedu,
AŽ mine sedum let,
Potom si tě vezmu.*)

Počkám já sedum let,
Šak nepomine svět,
Milé z vojny přijde,
A on 8i mě vezme,
Budeli pán Bůh chtět.

5) Odtad u Zábřel a tak dale
celá píseň jde:

Sedum let minulo,
Milý z vojny jede.
A jeho vraný kůň
Pod ním si těžko jde.

Co pak ty koníčku,
Co pak tak těžko jdeš?
Zdaliž mého těla
Unésti nemůžeš ?

Netíží tvé tělo,
Tíží tvoja milá,
Co se předevčírem
Jinému provdala.

Když ke vratům přijel,
Na vrata udeřil,
Na svó miló volal,
Až se dvůr rozléhal,

Sedum let dochází,
Můj milé. nejede.
Ach Bože, Rozbože,
Kdy pak mně přijede !“)

Sedum let už došlo,
Milého neslyším,
Ach Bože, Rozbože,
Ach já se oběsím.

Já se neoběsím,
Radši se utopím,
Svoje mladé tělo
Po Dunaji pustím.

K Dunaji běžela,
Dunaje se ptala:
Jsili tak hluboká,
Jak su já vysoká,
Bych do tě skočila?

Co dělá Kače má,
Ze mně neotvírá?
Tvá Kače svatbu mí,
S inším je zezdaná.

Synek se obrátil,
Třikrát se zatočil,
A svůj ostrý paláš
Do srdce namočil.

Káče to slyšela,
Přes stoly skočila,
K Dunaji běžela,
Dunaje se ptala:

Dunaji, Dunaji,
Jsili tak hluboký,
Jak se zdáš široký,
Bych se utopila?

Já sem tak bluboký,
Jak se zdám široky,
Jenom se má milá,
Jenoin se boj Boh..
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Rodičové milí,
Já se s vama lóčím,
Bratrové a sestry,
Bohu vás poróčím.

Její bilé nohy
Do písku sahaly,“)
Její bílé ruce
Břehu se chytaly.

Její černé vlasy
Po vodě plovaly,
Její černé oči
K nebi se zdvihaly.

6) šlapaly.

Jedů páni, jedů
Brněnsků silniců,
Až se jim šablenky
Na boku liboců.

Hoja, chlapci, hoja,
Ja s vama pojedu,
A já vám v Opavě
Košulky prať budu.
Kde bys ich má milá,
Kde bys ich právala,
Dyž tam vody není,
Jen skala, kamení?

Sedum let minulo,
Milé z vojny jede.
Což jeho vrané kůň
Pod ňém tak smutně

jde.
Co pak můj koníčku,
Co pak tak smutno

jdeš ?
Zdali mého těla
Unésti nemůžeš?
Netíží tvé tělo,
Tíží mě tvá milá,
Kerá se pro tebe
Včerá utopila.

7) Milý se obrátil,
Vytáh dvě pistole,

Jiné čtení.
Já bych si stanula
Pod lindu zelenů,
Já bych si natřásla
Rosenku studenú.

Kde bys ich, má milá,
Kde bys ich věšala,
Dyž tam plota není,
Jen skala, kamení?
Já bych ich věšala
Na hedbávnej šňoře,

Čtení a pění jiné.

Hned s koníčka slezl,
Kord do něho vrazil,
Do svého srdečka
Z pistole vystřelil. ")

Už só vobá mrťví,
Pochovat jich dejte,
Z rozmarýnu věnec
Na hrob jim posadte.

Zrozmarýnu věnec
Bílým kvítkem kvete;
Nenašli se spolu
Ti milí na světě.

Dal ránu do koňa,
Druhou dal do sebe.

Od Val. Mezř.

Na hedbavnej šňoře,
V cisarskej komoře.

Kde bys ich má milá,
Kdebys ich válela,
Dyž tam válů není,
Jen skala, kamení?

Já bych ich válela
Na zlatém válečku,
Na zlatém válečku,
S tebů, šohajíčku.

Z Nov. Hrozenk.
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Povězte, pověz-te vy ma-lé ry-bičky, povězte, povězte vy ma-lé

ry-bičky, vi-dě-ly-iste tam,

Povězte, povězte,
Vy malé rybičky,
Viděly-i ste tam,
Děvča u vodičky?

Viděli, viděli,
Dívalo sa do ní:

Si-1 tak hluboká,
Jako si široká,
Skočila bych do ní.

Neskákaj, neskákaj,
Nedělaj mi toho;

vi-dě-ly-i ste tam děvča u vo-dičky.

Jak sa ti nelůbím,
Hledaj si jiného.

Rožnove, Rožnove,
Stojíš na kopečku,
Pro tebe sem pozbyl
Svoju galanečku.



Podobné tresti.
Z Rajhrad a od Zábřeha.
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Přišelpodokynko:© Achskýmpakbyjin-Dovodyskočila,
Spíšli Marijanko, ším, Ešče zavolala,
Spíšli nebo nespíš, Se svým nejmilejším, Ešče zavolala,Lebomneneslyšíš?© Onknámdyckychodí,PanenkoMaria.*)

A mne ze sna budí.
Nespím, ach já nespím, Její černé vlasy
Dobře tebe slyším, Počkej Marijanko, Po Dunaji plyly,
Ale k nám, synečku, Esli pravda néní, Její bílé ruce
Tebe pustit nesmím. Bůj se Marijanko, Břehu se chytaly.., v, Bů1 se utopení.'
Panimáma leží J P )
Nedaleko dveří, Marianka vstala,
Ona všecko slyší, K Dunaji běžela:vý?Kdyžkočičkaběží.— Dunaji,Dunaji,

Dunajenko milá.

Její černé oči
Se světem se lóčí,

e jsó oklamaný
Od šohaja v noci.“)

Ráno by přivstala,Amnebyseptala:— JsiliDunajenko,3)Šohajsedověděl,
9 kým's to Marijanko, Jsili tak hluboká, K Dunaji hned běžel,
S kým'storozmlóvala? Jako sem vysoká, Aby Marijanku

Já do tebe skočím. Ešče jednó viděl.
1) "Stroj se, Marijanko,Strojsek utopení, 777

Už je nedaleko 5) Bože na výsosti,
Vaše rozlóčení. Přej mně do radosti.

o ?

92. Milenka sťata. ZeStrážnice.
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By-la jedna chudá vdova, bylajedna chudá vdova, svojich osem
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sy-nů mě - la.

Byla jedna chudá Á tu dala do majira, Šak sa mně tam neco
o vdova:/ Do Heršekového dvora. stane,

Svojich osem synů Panímámo moja milá, Co mia velce hanbaměla. bude.
Nedávaj mia do majira.

Měla ona osem synů, Neminula malá chvíla,
A devátů Katerinu. Katerina sama druhá.
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Na koho mám žalovati,
Na koho mámpovídati?
Na Hleršeka na mladébo,
Či na služebníka jeho?

Nepovídaj na jiného,
Na Heršeka na mladého.

Už páni do vojny jedů,
Svojich paní si nevezů.
Heršek mladý taky jede,
Katerinky si neveze,
Hnedizbetkyzametala,
Slzami jich polévala.
Ach čeho sem tu doč

kala,
Svůj věnečekjsem ztratla!
Při věnečku živobytí!
Dali mia sem moja máti.

Už ti páni z vojnyjedů,
Svojim paňám dary

vezů.

Heršek mladý taky jede,

Jak ho máti uviděla,
Hned mu vrata otvírala.

Paní mámo moja milá,
Kde je moja Katerina?

A vkravárni krávy dojí,
Druhá dívka u ní stojí.

Heršek mladý s koňa
skočil,

A bned do kravárně
vkročil.

Kdeje moja Katerina,
Moja věrná služeb

kyňa?

Není tu tvá Katerina,
Šak o ní ví paní máma.

Paní mámo moja milá,
Kde je moja Katerina ?

Poslala jsem ju prat
šaty,

Nemožu sa jí dočkati.

Heršek mladý koňa bo

Postřetl ho tam starý
án:

Heršek mladý, kam je
deš, kam?

A já jedu ku Dunaju,
Ajá tam mám Katerinu,
Svoju věrnů služeb

kyňu!

Není tu tvá Katerina,
Sak o níví paní máma.

Paní mámo moja milá,
Kdeje moja Katerina?

Dala jsem ju katom
sťáti,

Měla na fa nesvádati.

Amělondva nože čisté,
Na oba dva boky ostré.

Jedným sobě hrob vy
kopal,

Tym druhým si hlavěn
ku sťal.

Kateřince dary veze. del, Zostavaj tu tělos tělem,
Veze on jí postelenku, A hned rychle k Duna- A dušičky s pánem Bo
V postelence kolé- ju jel. hem.

benku.
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šeste pod srd-cem no

Byla jedna smutna žena,
Co patero ditek měla;
Šeste pod srdcem nosila,
Z toho světa isť musela,

To nejmladší pacholatko
Po krchově chodivalo,

Drobne kvitečka zbiralo. š

Uslyšelo v brobě zpivaf,
Male diťatko kolibať.

Čo

-si - la, ztoho svě- ta

Tatičku můj roztomily,
Podte k hrobu v tuto

chvili,
Mamička tam v hrobě

zpive,
Male diťatko kolibe.

Tatik tomu něchtěl věřit,
el se na faru poradiť.

Na faře mu fak radili,
By byl ten hrob otevřeny.

isť mu-se = la.

A dy ten hrob otevřeli,
Ona na truhle, seděla,
Male diťatko držela.
A on se ji počal bati,
Počal od ni utikati,

Aty muži,něbůj se mne,
Vem to diťatko odemne;
Štyry leta s tebu budu,
Na paty rok zas tu

půjdu,
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94. Nešťastná matka.

Byla jedna vdovička,
Patero dzěci měla,
Živié jich čim něměla.

Dzěci nad ňu plakaly,
Žeby velice jedly.

Ach něplačcě, dzěci me,
Půjdu ja do švagrovej.

Buduprosié pro Boha,
By mi dala kus chleba.

Ta ji chleba nědala,
A ešče ji vylala.

Rob, švagrova,jakoja,
To budzěš měé kus

Byla jedna „dovička patero učí měla,
Ona s plačem běžela,
K dzětom svým pospi

chala,
Všecky je pověšala. *) ž
Jeji brat dom při

chodzil,
A do chleba zakrojil. Š

Jak zakrojil do chleba,
To krev z něho běžela.

Ptam se cjebe,ženo ma,
Bylli tu chudši ež ja?

Byla tu tva sestřička,
Prosila mne pro Boha,
Bychji dala kus chleba.

Od Ostravy.GNAZATMEE880 NITÍ TEEEEOEE
živié jich čimněměla.

Ja sem ji ho nědala,
Ešče sem ji vylala.
By robila jako ja,

e budzě měé kus
chleba.

Nahůru sehnedky bral,
tyry pecny chleba vzal.

K sestře svoji pospi
chal.

Na sestřičko, na moja,
Bys sirotky živila.

Už nicněchcu od cjebe,
Už jich živi Bůhs nebe.

Litala tam hrdlička,
Krista Pana macička.

chleba. *) Jiný dálejšek.
Na haluzku lipovu, Litala tam, litala,
A sama na vrcholu. A přehořce plakala.

95. Václavek vrah.
Zp. I. 340 — 1I. 395. Erb. II. 30.
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mě-la sy - náčka Václavka, měla sy - náčka Václav-ka.

Bylatě stará kovářka,:/ A zabiltě tam jednoho, Nech mně pošle košuMělasynáčkaVác-© UHolešovadruhého.lenku,
lavka.:/

Nedala se mu ženiti,
Kázala mu vandrovati.

Vandruj Václavku van
druj preč,

Dám ti na cestu ostrý
| meč.
A Václavek se roz

hněval,
Do Holešova van

droval.

Už v Holešově zvonijú,
A Václavka už honijů.

Už v Holešově přestali,
Ze už Václavka dostali.

Zkažte tam mojé mateři,
Ať mě nečeká k večeři.

Ach ani zítra k obědu,
Užmě do Brna povedů.

Tu konopnú a tu tenků,

Vkonopné budu choditi,
A v tenké budu viseti.

Nevěšejte mne na duby,
Objedli by mě holubi.

Pověšte mě radš naje
dlu,

Kam chodí milá pro
vodu.
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Až té voděnky nabere,
Holubi se mne zežene.

Ej hukša, hukša s mi
lého,

Nejezte těla bílého.

Ej nežerte mu nožiček,
Co k nám šlapaly cho

dníček.

96. Milá v hrobě.

Ej nežerte mu ručiček,
Comněnosily perníček.

Ej nežerte mu hlavěnku,
Co mě lúůbala huběnku.

1)a. Ej hešo, hešo vtáčička,
Nejezte černé očička,

b. Ej hešo, hešo táčata.
Už je má hlava načata,

Nežerte těch černých očí,
Co mě přivodili k pláči. *)

A holubi jenom žrali,
Kosti jenom zanechali. “)

2)Ej roste, roste travička,
Kde je milého hlavička,

Ej roste, roste kvítečko,
Kde je milého srdečko.

Ze Studenky. Erb. I. 19. Luž. I. 34. 58. Voje. I.56. TI. 295. Ol. 399. Z.DP.r. II. 15.
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Bylo Juři pachole,:/
Sluhovalo ve dvoře.:/

Vyslužilo brany kůň,
Na konička sedelko,
Pod sedelkotřmeněčko.

Pod třmeněčkošatečku,
varnu Marijanečku.

Marianko dzěvečko,
Ež do ročku sedmeho,
Němiluj ty žadneho.

Sedmy roček přichodzi,
Juřiček jedzě z vojny.

Natrefil tam pastyře,
Co černe bydlo pase.

Jak z vojenky přijechal,
Do macičky pospichal,
Na okenko zaklepal.

Matka k němu vyběhla,
S koňa mu slezé kazala.

Ja s konička něslezu,
Dokad milej něuzdřu.

Ptam se ja cě pastyři,
Jeli živa Slezkova,
Cošvarnu dcerku měla?

Och Slezkova živa je,
Dněska dcerku vydaje.

Už vy jenom pospěšecě,
Na svadbu přijedzěcě.

Jak za humny přijechal,
Velku střelbu udzělal,
Marijance hlas vydal.

Vyšla k němu Anička,
Marjančina sestřička.

Vitej z vojny Juřičku,
Můj rozmily švagřičku.

Z Hošťálkovice.

Ty už milej něuzdřeš,
Včeraj tydzěň co je

preč,
Pod zeleným krchovem

On koničkovi zacjal,
Na krchovo pospichal,
Věřim, zdravas vyřikal.

Marianka umřela,
V klašteře jeschovana,
Bilym ruchem odzita.

Bilym ruchem odzita,
jernu hlinu přikryta.

Třikrat klašter ob
jechal,

Marijanku zavolal.
Marijanko dzěvečko,
Přemluv ke mně slo

večko!

Cěžké moje mluveni,
Dy ve mně dechu něni.

Zlaty prsteň sprstu sjal,
Marijance na prst dal,
A sam se zamordoval.

Moje mile srdečko,
Promluvke mněslovečkol

Od koho si to slyšel,
Že by mrtvy mluvié měl?

Pan Bůh zaplaé, dzě
večko,

Za to jedno slovečko.



Sivy sokol zaletěl hej,
hej,

Ež přes Krakov pře
letěl.

Krakovjanky, měščanky .
hej, hej,

Nikda nic nědělaju,
Sokola posluchaju.
Sokoličku, Janíčku,
Kaj maš svoju milučku?

M x"o

Moja mila umřela,
V klašteřeje schovana.

Bilym ruchem oděta,
Cernu hlinku přisuta.

Třikrat klašter obešel,
Žadnych dverek nena

šel

Edem jedno okynečko,
Svoji milej srdečko.,L Een

Janek do voj-ny je--de, Janek do voj-nyEBEejpři-ka- zizu-je.
Janek do vojny jede, :/
Svej milej přikazuje.

Aby se nevdávala,
Sedum roku čekala.

Až on z vojny přijede,
Že si ju potomvezme.

Neminulo sedum let,
Janka viděťz vojny jet.
Jeho sestra Dorota
Otvírala mu vrata.

Ach sestřičko, sestro
má?

Jak setu Kačenkamá?

Kačenka se dobře má,
Včera týden schovaná
Do nového kláštera.

Třikrát klášter obešel,
Nide dveří nenašel.

Jenom malé okénko,
Co svítilo slunýnko,
Kačenčino srdénko.

Ach Kačenko milá má,
Kam's ty dary poděla,
Co'sodemne dostala ?')

„Zlatý obraz na oltář,
Zlatů sukňu na ornát.

Zlatý řefťazna zvony,
Aby hlasno zvonily,
Tvé srdéčko těšily.

Ptám se já tě má milá,
Kam"s ten prsten po

děla?

Zlatý prsten ješče mám,
Ten já ti Janičku dám.

sestrám sem
dala,

Něco chudým rozdala.

1) Bratrom,
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Ze Sklenova.

Hej milenko děvečko,
Potěš moje srdečko.

Ja sem ti ho těšila,
Dokud sem živa byla.

Včil ho těšiť něbudu,
Ani už tež němožu.

Nech ho těši svaty Jan,
Na ostatku pan Bůh

sam.

Z Černotina vd Hranic.n
je- de, svej| mi

Až půjdeš podle moře,
Vhoď ten prsten do

moře,
Vylej si svoje hoře.

Až půjdeš vedle vody,
Vhoď ten prsten do

vody,
Ať tě hlava nebolí.

Neminula hodina
Janka hlava bolela.

Neminulo to týdeň,
Janka nesú změsta ven

Co sis od Boha žádal,
To ti Bůh nebeský dal,
S Kačenků odpočívaj.



Čtení a pění jiné. Z Vidče.
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Kdo pak na ňu pujde?:/ Lež bych sa vydala. Co svítilo slunéčko,
V xe v Na divčinolíčko.

Kdož pak by šel jinší, Slovo nevyřekla,Chybanajmilejší.© Hneďaiumřela.Milúnkáděvečko,
Na koníčka sedal, Milý z vojny jede, Potěš mé srdečko!
Spláčem sa s ňú žehnal. Kůň pod ním smutnějdé. Prvej sem těšila,
Čekaj mia do leta, Můjkoníčku sivý, „„ Věilej už nemožu.
Do leta sedmého, Proč si tak truchlivý? |

Až do úplného. Snad milá umřela, E koněm sa zalo
Sedmý rok dochodí, Lebo sa vydala? 97émB SP
Miléhv tu není. Milúčka umřela, Zhynul on pro milú,

Máti se dcery ptala V klášter je schována. Ona pro milého.Budeš-inaňčekat,© Třikrátklášterobjel,Zhynuliobádvá,
Lebo sa vydávat? A dveří nenašel. Jeden pro druhého.

Jiné čtení a pění.
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Za Kostelcemje černý les, za Kostelcem je černýles, žalo tam pět
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C p- Sitpanen| oves.
NadKosteleemječernýJelitadymojamilá,© Zvoňtezvonypovšem

les, :/ Jeli zdravá jako jiná? © světě,

Žalo tam pět panen Tvoja milá už umřela, Zeužjá nemám děvčete.oves.:/ Včeráránopohřeb© Ukažtemnětustež
Povězte mně mé pa- měla. . čenku,

nenky, Zvoňte zvony na vše Kady vezli mó panrnku.
Mého srdca holuběnky: strany, Ta cesta je právě známá,

Umřelo mé potěšení. Rozmarýnem vypletená.



Kady panenka vezená,
Všady rosička sražená.
Povězte mně, kde tam

leží?
„Na kerchově vedle

dveří.“

Ponejprv kerchov obe
šel,

Najejí hrobek nepřišel.
Po druhé kerchov obe

šel,
Najejí hrobek nepřišel.

Po třetíkerchov obešel,
Najejí hrobeček přišel.
„Kdo se šlape po mém

hrobě,
Nedá mně v hrobě po

koje?“
Já se šlapu, moja milá,
Jsili ty ke mně upří

mná ?

„A to je Janiček milý,
Co tu po mém hrobě

chodí.“

97. Zasnoubenci.
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A šel cestó pod podlóbí,
Tam kde má hrobař ná

dobí,

Avzalryčku a motyčku,
Aby vykopal Aničku.

Běž Janičku běž ty
domů,

Poruč mě tu pánu Bohu.

A šak ty mne už ne
zvihneš,

Ešče spíše za mnó
přindeš.

Z Vidče,

61KEE
By-ly dvě sú-se 7 dy,
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dle druhej,

Byly dvě sůsedy,:/
Jedna podle druhej,
Obě samodruhé.

Kdy ony sa sešly,
Ony sobě řekly:

Ty budeš měť syna,
Synáčka Viléma.
Já budu měť dceru,
Dceru Majdalenu.
Až oba urostů,
Oni sa seberů.

CTTN

al.

Jak oni urostli,
Oni se brať chtěli.

C
[ a|. A
U |

o-bě 8a - modru - hé.

Vilémova máti
Nedá mu jí brati.
Vem ty sobě radše
Kovářovo děvče.

Susedovo děvče
Pěkně sobě chodí,
A nerádo robí,

A to rádo robí,
Ušubrané chodí.

Vilímek nemeškal,
Hned k súůsedomběžal.

Neráda prý robíš,
Pěkně sobě chodíš.

Mám si vzíti radše
Kovářovo děvče.

A to rádo robí,
Ušubrané chodí.

Vyšli na zahradu,
Obá sa obňali,
A hned tak zostali.

Která můdrá máti,
Nebraňuj díťati.
Já sem zbraňovala,
Syna jsem pozbyla,
Synáčka Vilíma.
A súseda dceru,
Dceru Majdalenu.

98. Manželka vrahyně.
Zp. II. 36. Voje. I. 115, IT. 304. Lip. I. 6. Ol. 505. Z Prušánek od Břeclavy.„4KELA [-e NI 9 .0909 EeA p peop
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Co sa stalo za horama?:/
Zabila tam paní pána.

Do zahrady zakopala,
Ešče po něm pošlapala.

Přijeli tam třé pánové,
To byli jeho bratrové.

Má paničko, má švagrová,
Kdes poděla svého pána?

Nevím smutná, kde sa poděl,
Dnes třetí deň kdesi odjel;
Ziva po něm nezůstanu.

Šli pánové do stodoly,
Našli jeho kočár nový.

Má paničko, má švagrová,
Kdes poděla svého pána?

Nevím smutná, kde sa poděl,
Dnes třetí deň kdesi odjel,
Živa po něm nezůstanu!

Šli pánové do maštale,
Našli jeho koně vrané.

Má paničko, má švagrová,
Kdes poděla svého pána?

Nevím smutná kde sa poděl,
Dnes třetí deň kdesi odjel;
Živa po něm nezůstanu.

Šli pánové do komory,
Našli jeho kabát nový.

Má paničko, má švagrová,
Kdež poděla svého pána?

Nevím smutná kde sa poděl,
Dnes třetí deň kdesi odjel;
Živa po něm nezůstanu.

Šli pánové do pivnice,
Našli krvi dvě sklenice.

Má paničko, má švagrová,
Co je toto za krev nová?

Zabila sem holubičku,
Mému pánu k snídaníčku.

Šli pánové do zahrady,
Našli jeho hrobek nový.

Má páničko, má švagrová,
Co je to tam za zem nová?

Zasela sem petržalku,
Mému pánu pod polévku.

Zrádná paní ty švagrová,
Tys pána zamordovala,
A v tom hrobě zakopala.

Zetnite mi už tu hlavu,
Živa po něm nezůstanu.

Ze Stitné od Brumova.

2-—-ICN I
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po-šlapa-la.

Zabila panička pána,
Do zahrady zakopala,
Ešče po něm pošlapala.

Přijeli k ní radní páni,
Na pána sa jí pytali:
Zrádná paní kde jest tvůj pán?

Smutná nevím kam sa poděl,
Už třetí deň jak ven vyšel,
Živá po něm nezůstanu.

Vešli oni do komory,
Našli jeho klobůk nový,
Zrádná paní kde jest tvůj pán?

Smutná nevím kam se poděl,
Už třetí deň co ven vyšel;
Živá po něm nezůstanu.

Vešli oni do maštale,
Našli jeho koně vrané:
Zrádná paní, kde jest tvůj pán?



Smutná nevím, kam sa poděl,
Už třetí deň, jak ven vyjel;
Živá po něm nezůstanu.

Vešli oni do stodoly,
Našli jeho kočár nový:
Zrádná paní kde jest tvůj pán?

Smutná nevím kam sa poděl,
Už třetí deň jak ven vyjel;
Živá po něm nezůstanu.

Vešli oni do pivnice,
Našli krvi dvě sklenice:
Zrádná paní, jaká to krev?

Jiné čtení a pěni.
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Zabila sem dvě kačice,
Bylo krvi dvě sklenice;
Radní páni to je ta krev.

Vešli oni do zahrady,
Našli jeho hrobek nový:
Zrádná paní, tu jest tvůj pán.

A tu paničku chytili,
Do želez ju zakovali,
Na šibenice ju dali.

Od Ostravy

HHEE m |

že pa-ni pa-na
<= ©

za — bi — la,

Stala se v Pilšču novina,
Ze pani pana zabila.

Schovala ho do zahradky,
Rokytku na něm zasila.

Růsé, rokytko, růsé vysoko,
Jak je můj panzvyš, hlyboko.

Rokytka ji nic nězešla,
Bila růže ji vykvetla.

Jdzi pachole, jdzi do pole,
Co to tam jedzě za dvoje?

Nejsu to žádní panove,
Jsu to panovi bratrove.

Jak přijeli, za stůl sedli,
Po svym bratře hned se ptali.

Ptamy se vas, vy Švagrova,
Esli vaš pan něni doma?

A už je dněskaj třeci deň,
Co ten můj pan co vyjel ven.

Jdzi, pachole, do maštale,
Jsuli tam panove koně?

že pa-ni

v : Ze ' y
Sta-la se vPil —šču no-vi —na, sta-la se v Pil-šču novi —na,pa-na© za—bi-la.

Koně panove v maštali
Všecky hladem řehotaji.

Jdzi, pachole, do komnaty,
Jsuli tam panove šaty?

Šaty jeho su na ložu,
Srdečko trči na nožu.

Jdzi pachole do světnice,
Jsuli tam jeho střevice?

Střevice jeho su na ložu,
Srdečko trči na nožu.

Stroj se ty s nami, Švagrova,
Sedněš s nami do kočara.

Ona se hnědaj strojila,
Do kočara s nimi sedla.

A jeli tam kole vody,
Byly tam pěkne jahody.

O jahody, vy jahody,
Co scě pěkné kole vody!

Něskoro nas lutujecě,
Dy už na smré vandrujecě.

7
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Cosastauovnově:/Nakohos,Martinku,© Smutněnaříkaua,NaNovejdědině?:/© Nakohostyvouau,— Ažkzemipadaua.
Zabiuo tam dřevo Keďna fa velký dub Jak se ty, můj synu,
Syna Strakového. "V čirých horách padau? Důho trápit budeš?

Ránovyjeuzdravý,Abyubychjávouau© Čilimněokřeješ,
Šohajíček švárný. Na svého tatíčka, Čili ty mně umřeš?Napouednejede Nežmněkrevzalhua© Okřeju,okřeju,
Ceuý pouamaný. Mé černé očička Mamičko má miuá,Tatíčku,mamičko,Abyubychjávouau— Ažnamémhrobečku

„ Otvírajte dveře, Na svoju mamičku, Bude černá hlína.

Z vašehosynáčka Než mně dub proraziu Na tej černej hlíně
Nevinná krev leje. Na štvero huavičku. Vyroste rozmarýn,

Jak to usuyšeua Ubohá matička Mamičko má miuá,
Ta jeho sestřička, U postele stáua, Potom vám ozdravím.

Rukama uomiua
O svého bratříčka.

100. Utopenec.
Od Kyjova.

LE LEGLFLE0| gTFT- EET
(o sa sta-lo v nově v městě Hodo —níně, u-to-pil sa šo-haj
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při Hodonském mlýně.

Co sa stalo v nově Dyž sa topit začal, Bylo na třetí deň,VměstěHodoníně?© Nasvámilůvolal:")Vyšelnavodičku,UtopilsašohajPodajmněručenku,© PřišlajehomiláPřiHodonskémmlýně.Topitsamněnedaj.© Podatmuručičku.)
Košulenka tenka

U Hodonína: 2) Jak mu ju podaua x *ela
1) na chuapců zavouau: Zalostně puakaua: Na břehu lež Plat

Kamarádi moji, Jak sa's miuý kůpau, Proč sas milý kúpal,
Už sem sa vám skovau. Dyž ťavoda vzaua? Dyž byla neděla?
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Já sem sa nekůpal, Do tej vody vhodil,
Já sem koně brodil, Do tej hlubočiny,
Snad mia milý pán Bůh Že sem si nevšímal
Do tej vody vhodil. Chudobnej děvčiny.
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Chudobná děvčina
Pro Boha prosila:
Vem si mia, synečku,
Abych neslúžila. |

101. Krvavé námluvy.
(Náp. předešlý).

Pícheu on ju, pícheu
Pod její srdečko,
Z tej rany vyrůstuo
Zelené perečko.

Co sa- stauo v nově
Ve Gbelech městečku ?
Zabiu Jura Karman
Svoju frajirečku.

Pícheu on ju, pícheu
Pod její bíuů tvář,
Z tej rány vyrůsteu
Červený tulipán.

A jak on ju zabiu,
Na Boha zavouau:
Frajirečko moja,
Co sem ti uděuau!

Má mamičko miuá,
Dost je mauá chvíla,
Dosť je mauá chvíla,
Co sem s váma byua.

Nenamůvau sem fa
Uahodnými suovy,
Než sem fa namuviu
Brůsenýma noži.

Už Aničku nesú
S pannami muádenci, ")
A Juřenka vedů
Kati k šibenici.

Picheu on ju, pícheu
Do pravého bočka,
Z tej rany vykvetua
Úervená růžička.

Z Nové vsi.

V tém Holickém poli
Sibenice dvoje,
Pohlední Juříčku,
Keré budů tvoje?

Na keré mia dajů,
Na tech budu visat,
Bude mně z huavy mej
Tulipan 'prokvitat.

4) Už Aničku nesů
Na bílých ručničkách,
A Janíčka vezů í
Na vraných koníčkách.
Už Aničku nesů
Družečky pod věnci.

102. Matka v hrobě.
Od Přibora.

A

Dcera matku pro-si —la, hej, hej, pro-si-la, mo-ja ma
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e/ E Ť u a vw U + „ v
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měnko rozmi —la.

Dcera matku pro-si —-la, hej, hej, pro-si —la, mo-ja ma
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Dcera matku prosila,
hej, hej prosila:

Moja maměnko rozmila!

Jak do dvora přijeli,
Žadneho něviděli.

Jenom male pachole,
Něvdajtě mne dalečko, Úo sedělo při stole.

hej, hej dalečko
Edem přes male po

lečko. ")

Matka na to nědbala,
Tym dalej ju vydala. “)

Všecky dveře zamčeny,
Zadného něnik spatření.

Ptam se ja tě pachole,
Hdě moja maměnka je?

Mamička nam umřela,
To do cizej krajiny, To včera od večera.
Mezi ty Turecke pany.“)

Leža tamto v komůrce,
Když jest bylo po roce, V malovanej truhelce.Chtěla dcera isťk matce.

Dcerka jak to učula,Stroj pachole košinu,
ned k mamičce běžela.Pojeděm na hostinu.

Jak do pole přijeli, Ach mamičko, stavajtě,
Zvony zvoní slyšeli. Požehnani mně dajtě.

1)Najdalepřespolečko.— 2)Dcerkudalekovdala.
Tarde.bi Jiné čtení a.pění.

Dy stě nam ho nědaly,
Když stě nam umiraly.

Ach mamičko stavajtě,
Slovečko ke mně mluvtě.

Ma dceruško něvolaj,
Těžkosti mi nědělaj.

Ja bych rada mluvila,
Dyby ja živa byla.

Ležim blizko kostela,
A něslyšim zvoněňa.

Am ptačka. zpivati,
Tej zezulky kukati.

Těš tě už tu pan Bůh
sam,

Matka Boži, svaty Jan.

3) Štyry mile za Prahu,
A sedum za Opavu.

Z Vidče.Eg
Ro-ji-ly se vče-ličky,

Ji hbFZEEZIEm
vče-li — čky.

Čím dalej tym najlepší,
Dceruško najmilejší.

Rojily se včeličky;
Nebyly to včeličky.

To byli dobří ludé,
Dobří ludé měščané.

Dcerka. sa rozhněvala,
Do roka nepřijela.

Pro deerušku přijeli,
Vezma dcerku pryč jel.

A-jak bylo po roce:
Podme milý k mej matce.

O má milá matičko, A když k matce přijeli,
Nedajte mia dalečko. Žádného tam nenašli.

Dajte mňa naprotivo,. 2 1) Do suseda třeciho.
Ať je mi všecko milo. *)

ro-ji-ly se vče-li-čky, ne-by-ly to

Enom jedno pachole,
Které stálo při stole.

O má milá sestřičko,
Maměnka nám umřela.

O můj milý bratříčku,
Co mi poručila?

Štyry koně ve dvoře,
Sto zlatých na komoře. 2)

2) Dvě peřiny v komoře,
Styry krávy ve dvoře.
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103. Nález za ztrátu.
Od Přibora.

M i Sli i tá- TTDOTL TI Pvf S TI- —TI J |23 .TÍ TITT- Sa- © ITI
-OuJ1974 w-O| „lí

© Hnala Anka kravy přes les jabo —rovy, kravy po-tra- tt

Ja, sama poblu —di - la.

Hnala Anka kravy Co tu dělaš, Anko, Něber polajovy
Přes les jaborovy; Nadobna galanko? Hlava z něho boli;
Kravy potratila, Á ja viju vinky Vem rozmarinovy,
Sama pobludila. Z různej rutovinky. Bo ten pěkně voni.

- a.. Vem si hřebičkovy
Pod jaborek sedla, Daj mi viněk, Anko, X3% Taničbaví%
Chleb se syrem jedla. Prošvarna galanko! Svědčí Janičkovi.“)
Nadešel ju Janek Uvila sem ich šest,
Nadobny šuhajek. Ober si kery chceš. *) Pro tě je hotovy,

V

Ctení apění jiné. ,
Ze Zelelic.Děvečka© husypa-se,děvečka© husypa-se,© pěkně

Ji- (

J7 -8nastrojase,pěkně| nastroja© se.
Děvečka husy pase, Přiletěl k ní sokol, Leť sokole vrchem,
Pěkně nastroja se. Sedl na ten jabor. A já půjdu dolem.

Husičky potratila, Ach sokole, sokole, U našej bránečky,Domůjítnesměla.Kdesůhusymoje?© Tamsesejděmspolem.
Pod jaborek sedla, Husičky sú v ječmení,
Chleb se syrem jedla. Běž milá vyžeň jich.

Jiné čtení a pění. Z Vlachovic.

J |coti—todvámá- jú.
Ludé sa smůvajů, Černojoké děvča, Enem husy pase,
Co tito dvá majú. Dělat mu nedajů. Pěkně nastroja se.
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Haj, haj, haj husičky Jak koně obrodil,
Okolo vodičky. S děvčátkem sa schodil.

Jede tu můj milý Okolo vodičky
Obrodit koníčky. Za ruku ho vodil.

104. Vědomý orel.
Od Nivnice z Borsic.

EE
Hnalo děvča krávy, hnalo děvča krávy, z Uher do Mo - ra-vy.Hnaloděvčakrávy,:/© Najavorpohledla,Krávyrumázgajů,

Z Uher do: Moravy. Orla uviděla. Voděnky nemajů.

Děvča pobludilo, Orle milý orle, Voděnky studenej,Krávypotratilo.Kdesúkrávymoje?© Travěnkyzelenej.
Pod „javor si sedlo,
Snídaníčko jedlo.

Jiné pění a čtení. Z Osvětiman.nkZ 82 É8991133hnMnPeLEO LO L—ELOLLEOAe„A|
S 3 v P „ EO IT- L. , L A m OOoHnalaAnka| krá-vy,hna-la© An-kakrá-vy,EEE
z „8 doMo-ra - vy.

Ze Strážnice.EE EEETEFTOI
Hnala Dorna krávy, hnala Dorna krá —vy, z Uher do MoFESFFFFFE

ra-vy, z Uher do Mo - ra - vy.HnalaAnkakrávy,:;/— Achtymilýorle,Jakpěkněcingaly,ZUherdoMoravy.Kdesůkrávymoje?© Jakbyhuslehrály.
Podjaboremsedla,Jásemjichneviděl,© JakbyJanóškovi
Orla tam uhledla. Enom sem jich slyšel. Křivdu žalovaly.

Jiné pění a čtení. Z Blatnice.nABE TTÉFHPáslo© děvčahu-sy,páslo© děvčahusy,vjabo-rovém
le — sí..
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Páslo děvča husy :/ Orle milý orle, Voděnky studenej,
V jaborovém lesí. Viděls husy moje? Travěnky zelenej.

Husy potratila, Já sem ich neviděl, Husy popelaté,"Podjaborsisedla,Enomsemichslyšel.© Majůkřídlazlaté.
Chleb se syrem jedla. Oný ščebotaly,
Na jabor pohledla, Voděnky. hledaly.
Orla tam uhledla.

, A Jiné čtení a péni. Z Kostelceu Holešova.. m — r TT TÍ ' TÍ TGE99 :
TE ď * I | * L k W l © J = — L s.v :VKoste-le-ckémmléně,jetamje—dnostejně,hejno© hej,

3 = 5 3
je tamje- dnostej-ně.

V Kosteleckém mléně, Přijede sem šuhaj Dyž ju došévala,
Je tam jednostejně, Oplavit koníčky. ") Na orla volala:

Hejno hej, Jefen Jedno- Košulenka tenká, Orle, milý orle, ©
W Sila ju milenka. Kde só husy moje?

Dělatjímedajé9 Šilajupodhájem,— Jásemichneviděl,
Zeleným hedbávem. Ale sem ich slyšel.

Jenom husy pase,
Pěkně nastroja se. Dyž ju vyšévala, Z vysoka letěly,

Žalostně plakala. Velice křičely.
Pase jich na lóce, |Napájívpotoce.1)JinýdálejšekvŽalkov.— Kdyžhodojídala,

Pod jaborem sedla, Na orla volala.Haj, haj, haj husičky,. Snídaničko jedla.
Nekaltevodičky. 7799

L O5.Podvodnik.
4 iě Ve ro Zpěv.II.7.Erb.II.22.Luž.I.40

Chodívalk nám pán Deč 1" (0 chodíval knám pán U —-herský, «ď» ,

ten podvo-di - tel pa —nen-ský.

Chodíval k nám pán Uherský, Hrabala baba zahradu,
Ten podvoditel panenský. A přišel k ní pán na radu.

Všecky panenky podvedl, »Ach babičko dej mi radu,
Jen Kornendovej nemohl. Jak bych podvedl tu pannu.«
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Obleč šatečky panenské,
Obuj střevičky kramarské. *)

Túlej se sem tam po rynku,
Až ke Komendových domku.“)

A jak se k domku dotúlal,
Hned na okénko zaklepal. “)

»Kdo to tak tluče nezbedně,
„Neměl času dosti ve dně?« “)

Já jsem kramařka z Opavy,
A vezu tovar do Prahy.

Vozy jsem napřed poslala,
Sama jsem v zadu zůstala.

A když.bylo po večeři,
Kázal pantáta své dceři:

Běž dceruško lůžko stláti,
Bude tam kramařka spati.

-O můj pantáto rozmilý,

1)

2)

5)

4)

Mně se kramařka nelíbí. “)

Běž ty do krámu drahého,
Nakup damašku modrého.

A dajsi z něho Šaty šit,
Jak to na pannu sluší byt.

A přechoď se v nich po rynku,
Až ke Komendom k okýnku.
A tluče tam na okénko:
Otevř otevř má Kačenko.

Já nesmím spíš otvírati,
Až sa budeš jmenovati.

Jak živa jsem neviděla,
By kramařka fousa měla.

A když bylo o půl noci,
Volala dcera pomoci; “)

A když už nastal bilý deň,
Vyskočil pán král z okna ven.

A jak bylo už na ráně,
Tluče šeřha tam na bráně: ")

Že Komendova Naninka
Není poctivá panenka.

A když bylo už za týden,
Plakala Nánka každý deň.

A když bylo zas za měsíc,
Plakala Nánka ještě víc.

A když už bylo po roce,
Nosila Nánka na ruce:

Nynej, nynej synáčku můj,
Uherský král je otec tvůj. *)

5) Ona po žensky nemluví,
Ona má muzský pohledí.

6) Král Uherský se obrací.

'T) A když už bylo na ráno,
Bylo v městě vyvoláno:

Všecky panenky pod věnci,
A Komendova jde v čepci.

8) A král sedí na pavlači,
Vysmívá se svojí Kači.

——— —————

106. Zbojník a vozka.
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CFJGITITE s A „IA TTUI EL m
Je-de forman do-li-nů, aj je-de forman do-li-nů, a zbůjník

TÍ
Po

Je-de foforman do-li-nů, ' aj je-de forman do-li - nů, a zbůjník

nů.za ním bo-či—

Jede forman dolinů, Dyby bylo na poli,

Zbůjník za ním bočinú. Nebylbych u po. vůli.

Stůj formane, nenáhlaj, Ale že je při horách,

Vrané koně vypřahaj. Při zbojnických komorách. *)

Dy jsi ty tak velký pán, 2) Tu byste mia.zabili,
Vypřahaj si koně sám. *) Do chrastiny vhodili.

Děti by mia plakaly,
1) Formanbere motyku: Ze tatíčka neznaly.

Co chceš po mně zbůjníku ? Žena by mia želila,
Že semnů málo byla.

E sa: poaruškaa Janošek.|

E FS === ILYETI . i BRE——I

r ===
Je-deJa—nóšekpřesho—ry,© je-deJa—nóšekpřesho-ry,j

j
©

ve-ze Ma —rušku na ko - ni.

Jede Janóšek přes hory,:/ Učuli tě ju zbojníci,
Veze Marušku na koni.:/ Velehradščí lúpežníci.

Kázal Marušce spívati, Podme, my mu ju vezmeme,
A horám sa rozléhati. Toho zrádca zabijeme.

Spívaj Maruško pěsničku, Ustup Maruško na levo,
Veselů, pěknů maličků. Pod javoř zelené dřevo.

Jak st ju doma spívala, Janóšek mečem zatočil,
Dys u otca, matky byla. Po dvanásti hlavách skočil.

Jala Maruška spívati, Třinástý sa mu vyprosil,
A hory sa rozlíhati. Ze by za ním zbrojí nosil.
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Nezabíjaj mne Janíčku, Kdo tu bránu malovat dal,
Složím o tobě pěsničku. Zlata stříbra nelitoval.

»Vím já bránu malovaný, Ten tu bránu malovat dal,
Zlatem, stříbrem okovanú.« Kdo Marušku domiloval.

i 108. Chytrá na chytrého.
p: Ze Strážnice.

i-M
Je-deje-devý=voda,potejlů-ce| ze-le-nej,porosen-ceEL

stu-de —nej.

Jede jede vývoda Štyry krávy ve dvoře, Počkaj, starý vývodo,Potejlůcezelenej,Bíléloževkomoře.— Ažsvětelkozahasím,
Po rosence studenej. , 4 Sukměku si zavěsím.

| Dyž do dvora přijeli,Jedejedekhájičku,— Ničehoneviděli,. Světelkozahasila,NadešeltamAničku,© Jenomholékamení.Oknemvenvyskočila.
Onažalatravičku.Dokomoryvkročil— Utěkalakhájičku,
Ach Andulko, Andulko, Bílé lože nalezli. Zpívala si písničku.
Pojď ty ke mně slůžiti, | x v

|: o Ach Andulko, Andulko, Ach hajíčku, hajíčku,
Choešli muža nabyl. Běž ty bílé lože stlat, Jak jsi ty tak zelený,
A ty starý vývodo, © Půjdem na ně spolem dak rozmarýn saděný!
Co ty mněza službu dáš, spat.
Dyž ty mia slúžit voláš ?

109. Bojovnice.
Od Příbora. Zp. II. 6.== L LITl

Kral na voj —nu za —vo - lal, kral na voj - nu
C FE E31 JN

za-vo - al, sedla- čekse A - sta - ral.
Ze Skřípova od Opavy.

-3 "Ta- -Z
Kralna voj-nuzza- vo-lal, p- na voj- nu za- vo-lal,

v Né
se - dla —- ček se za - sta - ral.



Kral na vojnu zavolal,
Sedlaček se zastarál.

Koho na tu vojnu dam?
Syna žadneho němam.

Měltě jenom tři dcery,
Dvě do vojny něchtěly.

Jedna byla Dorota,
Pobožneho života.

Druha byla Ludmila,
Každemu se lbila.

Třeti byla Anička,
Potěšila tatička.

Zakázali na vojnu,
Sedláčkovi do domu.)

Sedláček se zastaral,
Sedňa za stůl zaplakal.

Nemám syna žádného,
Ani bratra vlastního.

Ty děvečko najstarší,
Jdi: za mne bojovati.

0j tatíčku nepůjdu,
Já bojovat nebudu.

Já sem srdca měkkého,
Já se leknu každého.

Ty dceruško prostřední,
Jdi za mne bojovati.

0j tatíčku nepůjdu,
Ja bojovat nebudu.

Ja sem srdca měkkého,
Ja se bojím každého.

1) Začíná též u Jihlavy:
Byla vojna vydaná,
Od císaře Johanna.

Každej má dat jednoho,
A já nemám žádného.

Něstaraj se tatičku,
Nahotuj mi šabličku.

Ja na vojnu pojedu,
Za vas bojovat budu.

Když na koňá sedala,
Všéckym ruček davala.

Pichla kona ostrohu,
Poručila se Bohu.

Jak do vojny přijela,
Kordem si vytočila.

Třikrat vojsko objela,
Tři sta Turků zabila.

Poslal pro tu najmladší:
Tebe já mám najradší.

Poď děvečko poď domů,
Pojeď za mne na vojnu.

Já tatíčku, já půjdu,
Za vás bojovat budu.

Já sem srdca tvrdého,
Nebojím se žádného.

A když ju oblékali,
Obě sestry plakaly.

Když jí vlasy splétali,
Všecky panny plakaly.

Když na koňa sedala,
Otec, máti plakala.

Jeď dceruško jeď s Bo
hem,

Daj ti pan Bůh dobrýden.“)

Jak do vojny přijela,
Třikrát vojsko objela.

A jenom tři dcery mám,
Ach můj Bože, kterou dám?

2) Dyž jí vrata otvíral,
Takto jí on povídal:
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Kral se tomu podivil:
Co to za vojaček byl?

Nění sem ja vojaček,
Ale ja sem děvečka
Chudobneho tatička.

Dybys byla děvečka,
Dal bych tobě synačka.

Něpřijela sem se vdaf,
Přijela sem bojovat.

To za sveho mileho,
Za tatička stareho.

Jak ponajprem střelila,
Tři sta Turků zranila.

Jak po druhé střella,
Celý tábor zranila.

Jak po třetí střelila,
Všecky Turky zahnala.

Podivil se císař pán:
A co je to za husar?

Jenom jednu dcerku
. mám,

Tu tomu vojáčku dám.

A nejsem já vojáček,
A sem ja ti Anička,
Chudobného tatíčka.

»Á jedného Syna mám,
Tobě Aničko ho dám.«

Hned se vojna skončila,
A svadba se strojila.

Nedrž sa předu, zadu,
Než sa chylni prostředu.

V zadu, předu střílajů,
Prostředek vymíňajů.



110. Rubáš.
Od Dačic (s Vydři) Erb. II. 15. Luž. I. 92. Mein. 15.

M
ČS

Kdo to cho —dí po kr-cho —vě,, kdo to cho- dí po kr- cho-vě,

Od Batelova (s Lovětina2

. - , u 'Kdotocho—dípo© kr-cho-vě,kdo5cho—dípokr-chově,
— „IL Hol i : l

po kr-cho —vě po mém hro--běs sE Od Krumlova(z Vedrovie.)
— + ČPT TTL TIN I64ddzA© =Kdotoho-dípo ,kdotocho-dí© pokr-cho

vě,© pokrchověpomémhro-bě.
Kdo to chodí po krchově, Mě má hlava nic nebolí,
Po krchově po mém hrobě? Mé srdce je zarmoucený.

Šlape travičku zelenou, Zkazuje ti pán tvůj první,
Sráží rosičku studenou. Bys mu dala čechel nový.

Chodí tady náš pan šafář, Že on v tom ležet nebude,
Z tohoto dvora hospodář. ') Že raděj ven z hrobu půjde.

Zkažte vy tam mojí paní, Že je ve čtvrtek přadený,
Ať mně pošle čechel nový. *) V pátek velký ovářený.

Že já v tom ležet nebudu, V sobotu po slunci praný,
Ze raděj ven z hrobu půjdu. “) V neděli do mše válený.

Mám čechel v neděl: šitý, Dvanáct truhel otevřela,
A do mše svaté válený. Zádné košile neměla.

Přišel šafář, přišel domů, Když třináctou otevřela,
Sedlu za stůl, sklonil hlavu. Tam ta košile ležela,

Co pak ste tak neveselý, Na krchov s ní pospíchala.
Snad vás vaše hlava bolí? Kdo to chodí po krchově,

———— Po krchově po mém hrobě?
1) A já sem ten pán z Moravy,

Co tvou paní opatruji. 3
—

By mně dala čechel nový,
2) Zkažte jí tam tu novinu, Ze v tom čechli shnít nemožu,

O jejím prvnějším pánu. Pokoje v zemi mít nemožu.



A já su to, tvojepaní,
Nesu tobě čechel nový.

Otvírejte se hrobové,
Moje paní sem ke mně jde.

Hrob Boží se hned otevřel,
A tam ten pán její ležel.

Ona k němu přistoupila,
Hrdla se ho zachytila.

Nechytej se krku mého,
Dyť vidíš jen mrtvé tělo.

Třeba tělo mrtvé bylo,
Když mně bylo někdy milo.

Stup paní stup ty doleji,
Vyvrž klíče na hrob nový,
To sirotkům na znamení.

4) Dyť ste dítky dosti hrubý,
Opatrujte jedno druhý.

Nikdy se vy neztratíte,
Když poslouchati budete.
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Přiletěli dvá holoubci,
Sedli sobě na zvonici.

A tak překrásně houkali,
Jakoby hrany zvonily.

Jak sirotci uslyšeli,
Hned na krchov pospišili.

Ach matičko roztomilá,
Komu ste nás poručila?

Poroučím vás pánu Bohu,
Matce Boží pod ochranu. “)

Přidávají ve Vydří:
Svatý Jene Nepomucký,
Opatruj sirotky všecky.

Svatá Anno sama třetí,
Opatruj ty malé děti.

Ve Zvole:

Komuch vás nechám jinému,
Než pánu Bohu samému?

Jiné čtení a pění.
Ze. Slavičínu.

© Kdocho—-dípomémhro- bě,kdocho-dípomémhrobě,bí-lůroC I TY T TT IE
-= U p + B =;

sičku stí —rá, bí —lů ro-sč—-ku stí — rá.

Kdo chodí po mém hrobě, :/
Bílů rosičku stírá? :/

Já to chodím, kmotře můj,
Můj kmocháčku rozmilý.

Kdo tam chová mé děti,
Mé ubohé sirotky?

Já jich chovám, kmotře můj,
Můj kmocháčku rozfnilý.

Dvakrát za den chleba dám,
A po třetí vyšlahám.

1) Nech jich šije v sobotu,
Při slunýčka západu.

Zle jich chováš, kmotře můj,
Můj kmocháčku rozmilý.

Třikrát za deň chleba daj,
A po štvrté vyšlahaj.

Zkažte tam mojí ženě,
Nech mně šije košule.

Nech jich šije ve středu,
Při slunéčku východu. ")

Nech jich nese v sobotu,
Při slunéčku západu. *)

2) Nech jich nese v ponděli,
V kohůtkovo spívání.
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Jak na krchov kročila,
Zalostně zaplakala.

Ach kde jsi můj manžele ?
Nech se mně hrob otevře. *)

Nový hrob sa otevřel,
Sivý holub vyletěl.

Sedl si na kostele,
Zaspíval si vesele. “)

3) Otevř se nový hrobe,
Vyndi, vyndi malžene,.
Nesu nové košule.

Podívaj sa ženo má,
Jak je košula mokrá.

Od tvých dítek plakání,
A tvého naříkání.

Budeš v nebi ty a já,
I s našima dětima.

4) Zaspíval si pěsničku,
Jak anjelé spívají,
Dyž se v nebi radují.

Jiné pění a čtení.
Z Ujezda od Vizovic.

— „| L I
Šel sta-ři— ček doJi - nů,

Í + j T „JE

té-mu Hostý —nu.

Šel stařiček dolinů :/
Až k svatému Hostýnu.:/

Šel:tam přes jeden krchov,
Jednoho pána přes brob,

Kdož po mém hroběide,
Studenů rosu myje?

Já panáčku, sluha tvůj,
Služebníček věrný tvůj.

Odkažte tam mej paní,
Nech šije čechel nový.

Že jetento juž shnilý,
Od sirot uplákaný.

Paní nemeškala,
Hned na krchov běžala.

EE
šel ststa-ři —ček do-li-nů, až k sva

Otvíraj sa hrob hrubý,
Mého pána dům nový.

Jak sa ten hrob otevřel,
Sivý holub vyletěl.

Ta paní sa ulekla,
Hned na kolena klekla.

Nelekaj sa paní má,
Sak to byla duše má.

Přiletěli. andělé,
Vzali duši do nebe.

Přiletěl po druhej,
Vzal tělo předrahé.

111. Prozrazena.
y Od Opavy.0 . —IE TOT =LSTKITTY TYC

e/ + + 4 < Z = i aj
Kdy sem ja šel u-lič— ku, ma-lu něve - lič —ku. na-de
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< p šelsemsvumi—lu,— o-našlaznoc-le-hu.Mi-ly,mocnyBo-že.o «ďŤ—[| m
Kdysemšel© u-lič-kuma-luně-ve-lič—ku,nade-šelsemmilu,

== I CÍLI I TEC=S ©
o-na šla znocle-hu. Mi-ly,moc-ny Bo - že.

Kdy sem ja šel uličku, Ach nad vami, nad vami, Zlaty prstěněček,
Malu něveličku, Sam pan Bůh nad námi. Zelený věneček.
Nadešel sem svu milu,

x Cožs mila udzělala Což mi je tenkhu. , je po prstenku,

M noony Bože.) Pod lipku zelenu? Po zelenem vinku?
Y . Pachole's porodzila, Prsteněk se zlame. 1)

Dal sem ja ji slovečko: Tam's ho zakopala. A vínek uvadně,
Dař pan Bůh dzěvečko! Pachole- něstaně.
A ona se ulekla, Něpovidaj můj mily,

v v Dam ci na košulu, Jak už bylo ve. středu,
Slovečka něřekla. Dam ci na košulu, Už Kačenku vedu,Nělekajsemamila,— Bajcijuušiju.UžKačenkuvedu
Ja na cě něpovim.
Což bys na mne po "Což mi je po košuli? K mistu popravnimu.

vědzěl Košula se zdere, Pomodli se; Janičku,
, W . .V * S%vo Košula se zdere Jednu modlitbičkuna mne nic něviš? . 3 nyadsk,

byž Na mem hřišnem cěle, Jednu modlitbičkuAkatajatež.něvim,© Pacholeněstaně.Zajejidušičku.
Dy sem byl nad vámi, —

Něpovidaj můj mily, 1) Prsteň z prsta spadně.
*) Takse končíkaždásloha. Dam a prsteněček,

112. Umrlec.
Ze Strážnice. Žeg. P. r. II. 87. Sr. náp. č. 5.

4|mJi Mi
FE : EEEFFCIT TT TT 6

— £U

—=
KdyžsaJan-ko© dovojnybral,kdyžsaJan-ko.dovoj-nybral,

on svej mi-lej při-ka —zo — val.

Když sa Janko do vojny bral, Šest roků ona čekala,
On svej milej přikazoval: Na ten sedmý čarovala,

Nevdavaj sa moja milá, AŽsa černá zem pukala.
ekaj ty dva roky na mňa. Už Janóšek z vojny jede,

Už on ke svej milej jide.
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Zaťukal tam na okénko: ©
Odevři mně, má Kačenko!

Jak ho milá uslyšela,
Hned mu dvéřa odevřela.

Levů ruku mu podala,
A pěkně ho přivítala.

Vítaj Janku roztomilý,
Dávno jsme sa neviděl!

Mámli ti večeřu dati,
Nebo čeládku zbuditi?

Na to pán Bůh noci dává,

Nech čeládka odpočívá.

Vyprovoď mia moja milá,
Až tam do čírého pola. —

Vyprovoď mia přes to pole,
Až po ty střešenky malé. —

Pohleď mně milá do hlavy,
Co mia má hlavěnka bolí!

Můj Janošku roztomilý,
Proč fa tvá hlavěnka bolí?

A jak by mia nebolela,
Když šest roků v zemi hnila.

Na ten sedmý vstat musela,
Dyžs mně hrubě čarovala.

Ja tak's ty mně čarovala,
Až sa černá zem pukala.

Dom běžala, nemeškala,
Maměnce to povídala;

Že je Janko porúbaný,
Pod střešenků pochovaný.

Vem dceruško bílé groše,
A daj zaňho slúžiti mše.

Jak měl kněz mšu dokonávat,
On jí došel poděkovat:

Děkujuti moja milá,
Že's mia z pekla vykůpila.

113. Nevěsta nešťastnice.
Od Rousinova a Kyjova.

I.aE
w © a -<3 i | |= ŤKdyžě-večkahu-sepásla,kdyžděvečka© hu-se© pá-sla,

Když děvečka hu-sy pásla,když děvečka hu-sy pásla, červenů panEE
Etličku© našla.

Když děvečka huse pásla,:/
ervenó pantličku našla.

A když našla, skovala ju,
Přišel milé, dala mu ju.

Tu máš, milé, našu lásku,
Všem mládencům na vokážku.

Když děvečka huse pásla,
Červené šáteček *) našla.

Do půlnoce vyšívalá,
Od půlnoce zametala.

1) pěkné bílé šátek.
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Když sedničku zametala, Kolik vlásků přeložila,
Slozama ju polívála. Tolik slozé uželila. “)

Jak ju matka uviděla, A když došli tmavéch lesů,
Metličku jí z ruk vydřela. Rozťal ju na devět kusů. *)

Hybaj dceřo uplakaná, Tu máš milá ulevení,
Néseš mýho doma hodná.“) Za na matku naříkání.

Na synečka zavolala, Seber, milé, kosti moje,
Křivdu jemu žalovala. *) Hoď je do hluboké zmole.

Trp má milá pokud můžeš, Vezmi, milé, šatu bíló,
Šak dlóho trpět nebudeš. A zakrý mó krev nevinnó.“)

Seber sobě coje tvýho, Aby vrany nekvákaly,
Půdem do kraja cezího. Černý voči neplakaly. ")

A když přišli na trávníčky:
Pohlední mně do hlavičky. U Hodonína tak:

Dovedeu ju na kraj lesa:
2) Nepolívé-ju slozama, Moja miuá, rozpletaj sa.

Máš vodičku za dveřama. Cobych sa já rozpletaua?
3) Šla milému žalovati: Vínek sem si zachovaud.

Zlá synečku zlá tvá máti. 5) A jak přišli přes ty lesy,
4) Jak do pole přicházeli, Roztrhnul ju na tři kusy.

Byl syneček v zlém domnění. 6) Nasekej doubí zeleného,
Požehnaj se Anko milá, Přikrej mé nevinné tělo. (u Telče)
Je čas bys smrť pedstůpila. T) Ale vrany přede kvákaly,
Co bych sé já mohl ženit, Černý voči přede plakaly.
Mojí matce vůlu splnit.

114. Navrátilec.
Z mist různých. Mel. z Rajhradu. Zp. II. 382. Erlach II. 140. Karadž. 269. 270.

Vraz. 1. 60. 61. Luž. I. 72. II. 27. Mein. 245.
a

R : mom
Když syneček na vojnu vzál, když syneček na voj-nu vzal,své panence

při-ka —zoval, své panence při-ká - zovál.

Když syneček na vojnu vzal,:/ Neviděla tam žádného,
Své panence přikazoval,:/ Jenom vojáčka samého.

Abyse mu nevdávala, A kde je on, ten můj milý,
Sedum roků naň čekala. Můj syneček roztomilý ?

A když bylo v sedmém roce, Tvůj milý se včerá ženil,
Zala trávu při potoce. Já sem na jeho svadbě byl.

Když nažala, navázala, Co mu zkážeš Andulenko,
Po polu se ohlídala. Pěkná kulatá huběnko?

8
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Zkazuju mu tol ščestk,
Co je v tom háječku listí.

Zkazuju mu toli zdraví,
Co je na trávníčku trávy.

Na trávníčku tráva drobná,
Spočítat ju ném možná.

Zkazuju mu na tisíce,
Aby ušel šibenice.

Zkazuju mu ješče více,
By fu tekly bokem plíce,

Bokem plíce, játra, srdce,
By nešidil panen více. ©

Jiné

Syneček do vojny jede,
A své milé přikazuje:

Za sedum let zas přijedu,
Zlatý prsten ti dovezu.

Sedum let se nevdávala,
Pořád na něho čekala.

Když už sedmý rok dochází,
Panna na trávu vychází.

Potkal tě ju v poli jonák,
Toho regimentu voják.

Takyli se, má rozmilá,
Budeš vdávat jako jiná?

A já se vdávat nebudu,
Na milého čekat budu.

Tvůj milý se už. oženil,
Já sem na jeho svadbě byl.

Co mu zkážeš Anduličko,
Červená, bílá růžičko?

Zkazuju mu toli zdraví,
Co je v tomto háju trávy.

Zkazuju mu toli ščestí,
Co je v tomto háju listí.

Co mu zkážeš ješče více,
Krásná sivá holubice?

Zatočil se a zasmál se,
Vyťal fačku té panence.

Červená ju polévala,
Do šátečka utírala.

Do šátečka do bílého,
Ze je byla od milého.

Kdyby byla od pajmámy,
Dala bych se do stonání.

Ale že je od milého,
Snesu já ju z lásky jeho.

čtení.

Zkazuju toli hubiček,
Co je na nebi hvězdiček.

A tol dobrých noclehů,
Co je na světě kostelů.

Zkazuju mufol dítek,
Co je v tom hájičku kvítek.

Zatočil se a zasmál se,
Zlatý prsten zasvítil se.

To je prsten z mého prstu,
Ten sem mu dala na cestu.

Kostelíček v černém lese,
Poď má milá sezdáme se.

Pojal on ju za ručičku,
A vedl ju ku kostelíčku.

Od kostýlka před faráře,
Co ty ruce štolou váže.

Dyž je začal svazovati,
Ona počala plakati.

Co pak plačeš, moja milá,
Má Andulko roztomilá ?

A jak já nemám plakati,
Neví o tom otec, máti.

Ani moje tovaryšky,
Co chtěly byt za družičky.
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145. Vymínění.

——mo
Ků-pa-lase© mi-lávmo-řu,P vo-Yovezbo—žů,hb„o[MLOIL1 LIlIL

je-de synek z po-la jedě, za-jal volky, dom ich vě-de.

Kúpala se.milá v mořu, Vrať mně synku vrať mně volky,
Pásla volečky ve zbožu. Dám ti za ně tři tolarky.
Jede synek, z pola jede,
Zajal volky, dom ich vede. Vrátím já tz tvé volečky,

Připovíši mně ručičky.
Jak se milá dověděla, A můj milý šuhajíčku,
Hned pro volečky běžela. Připovídám tobě ručku.

116. Zabrana.
Od Hradištěa Slavkova.

GE
Letěl,le-těl| roj,© namejmilejdvor,při-le—tělkokýnkuEEE

za-ťu—kal na sklénku: stroj sa milá stroj.

Letěl, letěl roj na mej milej dvor, *) Otevřela bych, mát: mně brání,
Přiletěl k okýnku zaťukal na sklén- Že ty nejsi hoden podle bočka se

ku:*“) i dnút, “)
Stroj sa milá stroj. Sohaju švárný.*)

Jak sa přistrojím, dyž cesty nevím, Dyž nejsem hoden, ostaň tu s Bo
Enom ten chodníček, co chodil Ja- hem,

níček, Pomož si, možešli moja najmilejší,
Mé potěšení. Já si nemožem.

Stojím u dveří, milá otevři, *)
Otevři mně milá, holuběnko sivá,

Mé potěšení.

5) Dyž já idu k vám, na piščalku hrám.

4) Špinit líčka moje.

5) A že jsu já ešče
Sivojoké děvče

1) Vyletěl holub na sůsedů slůp. Deeruška mladá.
2) Padl na okýnko, zaklepal na stěnko.

8“
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117. Mariška zabitá.
Zp. I 347. Od Krumlova.

Li-šič-ka© se-dínahrá-zi, . .
My-slivec za ňů pochá —zí střelil na liš-ku, zabil Ma

riš-ku,tamo-na| le-žívevr-šku.
Od Brodu z Borsic.

i . ! .
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Li-šička© se-dínahrá—zi,| myslivec© zaňů| pochá- zí,
E T

| 2- A » „+ i JI L NNM i I Í Lh ZE| EdPol| řoIapro-£.u m| |-©IJJJI„ČÍM
-L OT —| P P S|! = (o T S FEJe S I | AJE( ' PT L | ) +-k LI A 6 „A © |< | i B 1' c" © Čďstřelilnališku,© zabilMa-rišku,tamo-nale-ží| vevr-šku.

Lišička sedí na hrázi, Urostly na ní tři růže,
Myslivec za ňů pochází; Žáden jich trhat nemůže;

Střehl na lišku, Jedna je bílá,
Zabil Marušku, Druhá červená,

Tam ona leží ve vršku. ") A třetí pěkná zelená.

Měla sukničku zelenů, Pro tento jeden bílý květ,
A šnurovačku červenů, Musím opustit celý svět,

Pančošky bilé, Otca, mamičku,
Střevičky černé, Bratra, sestřičku,

Hlavěnku všecku zraněnů. Pro jednu vonnů růžičku. *)

1) Zrovna jí srdce prorazil. 2) A Marišky sa přidržet.

118. Voda nevráativa.
a . Od Zdánice.NMTEELL

PESET DÁT TÍ I | ieMělasemsy-nečka© jakorozma—-rýnek,vzalamněhovo-da
EX T UE
re
když kvetl bar - vínek.|

Měla sem synečka Dyž barvínek kvetl,
Jako rozmarýnek, Levandula zrála,
Vzala mně ho voda, Vzala mi ho voda,
Když kvetl barvínek. Voděnka z Dunaja. ")

1) Měla.sem galána, Vzala mně ho voda,

Měla sem ho ráda, Teča dó Dunaja.
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Já půjdu k Dunaju, Já ti'ho navrátím,*)
Budu volat hlasem: Ale ne živého,
Voděnko Dunajská, -Zabolí tě srdce, “)
Navrat *)mně hozas ven. Pohlídna na něho.*)

2) vyhod. 5) Co bych naříkala

9) Já ti ho vyhodí: O synka mrtvého,Dy si možu vybrat
4) Budeš naříkati. Z tisíca jednoho.

Jiné pění a čtení.
z Buděokao Konice.3EL P

TÍ = ——e—
Já semjednó domanebyl, sta-la se mně škoda měl jsempannu

KIN M OTK
TTRLP GT

C©6 L — „© Li7namluvenó,vzalarnněju© Vo-da.
Já jsem jednó domane- Půjdu, půjdu do kláštěra, Vodo, voděnko studená,

byl, Budu prosit Boha, Navrať mně mó miló,Stalasemněškoda,— Abymnějínavrátila© Ešlimnějínenavrátíš,
Měl sem pannu namlu- Ta studená voda. Namluvím si jinó. —

venó,
Vzala mně ju voda. Podobná.

OdPříbora.

EE
Ku-lisetojabkoku-lipou—i-ci;© kajstěsepodě-li,

FEEL== ===Ekajstě.sepodě-li© mo-jimi-lo—vni-ct?
Kul: se to jabko, Půjdu do kostela, Skoč děvucho dolů
Kul: po ulici, Budu prosit Boha, S břeha vysokeho,
Kaj stě se poděli Aby mi ho dala Vytrhni meč ostry
Moji milovnici? Ta Dunajska voda. Ze srdečka meho.

Něbyla sem doma, Ona mi ho dala, Ona ho vyjala,
Potkala mne škoda, Ale ni živeho. Do svojiho fala,Mělasemmnileho,Naprostředsrdečka© Atoprosynečka,
Vzala mi ho voda. Mečem: prohnateho. Že ho milovala.

Od Slavkova.

Měla. sem synečka, Žástav se, voděnko, Já se nezastavím,
Bylo mu Martinek, Na Slavkovských polích, Já jsu voda prudká,Vzalamněhovoda,© VyhoďmněMartinka© Cojednózachvátím,
Když-kvetlbarvínek.© Nazelenýtrávník.Vícenenavrátím.



118

119. Tři dcery.
Od Přibora.

ha

a všecky na vy- daj byly.

Měltě tatiček tři dcery,:/
Všecky na vydaj byly.:/")

Jak najstarši vydaval,
"Tři sta tolarů s nu daval.

Buděš mě dcero Živiti,
Jak něbudu mocf robiti.

Budu tatičku, toť budu,
Do vašt smrti, dal Bůh.

Jak tu prostřední vydaval,
Dvě sta tolarů s ňu daval.

Buděš mě dcero živit,
Jak něbudu mocf robiti.

Budu tatičku, toť budu,
Do vaši smrti, dali Bůh.

Dy tu najmladši vydaval,
Hole stěny ji věnoval. *)

1) Byltě tatíček obstarý,
Měl na vydaj tři dcery.

2) sto tolarů jí zadával.

95) kamen tvrdý.

Měl-těta-tí-ček— třidce
b

id j mal,F Z ď

Buděš mě dcero živiti,
Jak něbudu moct robiti.

Budu tatičku, toť budu,
Do vaši smrti, dali Bůh.

Něminulo sedym roků,
Sel tatiček v slabem kroku.

A šel najprv k svej Verušce,
K svoji najstarši dcerušce.

Buděš mne dcero chovati,
Ja už němožu dělati.

Ona do komůrky vešla,
Stary provaz “) odtaď něsla.

Dyž němožetě dělati, “)
Jditě se do lesa věšati. *)

Vzal hůlečku “) a zaplakal:
Ceho sem se ja dočakal!

4) robiti,

5) do vody topiti.

6) lasečku.



Vzal hůlečku, šel ze dveři,
Šel ke svej prostřední dceři.

Buděšli mne ty chovati,
Dy už němožu dělati?

Ona do komůrky vešla,
Stary sotorek přiněsla.

Dy němožetě dělati,
Jditě si chleba žebrati.

Vzal hůlečku a zaplakal:
Čeho semse tež dočakal!
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Buděšli mne věil chovati,
Dy ja němožu dělati?

A hneď do komůrky vešla,
Pěkny kolač mu doněsla.

Tu matě tatičku, jeztě,
Moje děti mně kolibte.

Dcerko, dcerko moja mila,
Tebe sem najvěc bijaval,
Věil sem u tebe milosťdostal.

Dobře stě to mně dělali,

A šel k tej najmladši dceři,
A vchazel v strachu do dveři.

Jiné čtení a pění.

Zé stě mne z mladu bijali.

BELLSTFFH
© Y ta —-tiček sta - rý,E I
měl tři

Byl tatíček starý, :/
Měl tři pěkné dcery.:/

Jak nejstarší vdával,
Tři sta jí věnoval. *)

Tu máš dcerko milá,
By si mě živila,

Jak nebudu chodit,
Nebudu moct robit.

Jak prostřední vdával,
Dvě sta jí věnoval.

Tu máš dcerko milá,
Abys mě živila,

Když nebudu chodit,
Nebudu moct robit.

Jak nejmladší vdával,
Sto peněz jí zadal.

Tu máš dcerko milá,
Abys měživila.

1) zadával.

-= dce-ry.
Jak nebudu chodit,
Nebudu moct robit.

Neminů tř léta,
Jde starý do světa.

Jide tam s hůlečků,
Zhůru po chodníčku.

Přišel k první dceři,
Sňal klobůk u dvéří.“)

Zdař Bůh dcerko milá?
Daj mi kúsek chleba.

Já nemožu robit,
Musím chleba prosit.

Do komůrky vešla,
Provaz mu přinesla.

To máš tafku starý,
Už můžeš na mary.

Aby se oběsil,
Věc chleba neprosil.

2) udeřil na dveří.

MY ta —tičekstarý, měl tři pěknédcery,

Jde starý s húlečků,
Zhůru po chodníčku.“)

Přišel k druhé dceři,
Snal klobůk u dvéří.

Zdař-Bůh dcerko milá!
Daj mi kúsek chleba.

Do komůrky vešla,
Chleba mu přinesla.

Tu máš tafku starý,
Aby ses udlavil,
Věc chleba neprosil. )

Jde starý s hůlečků,
Zhůru po chodníčku.

Přišel k třetí dceři,
Snňal klobůk u dvéří.

Zdař Bůh, dcero milá!
Daj mi kúsek chleba.

3) Vzal starý hůlečku,
Bral se po malůčku.

4) Ke mně věc nechodil.
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Vítám vás tatíčku, Já jí jest nebudu, Druhá chleba dala,Sivýholůbečku.Hořemjestnemožu.© Abychseudávil,
,. A k ní věc nechodil.

Já vás budu chovat, Co je vám tatíčku,
Vy mně děti hlídat. Sivý holůbečku ? Já na ně poběhnu,

Jim domlůvat budu.
Sedněte tatíčku, Jedna provaz dala, Im Goměuvak DUCU
Vařím polévečku. Abychse oběsil, Než na ně doběhla,Aknívěcnechodil.| Jednazkameňala.

< 120. Uleklá. Od Ivančic.
né M
s T | TOT L -a ] m L „I „„ÚĎA I a AI OEIL LILITICTCCTO] CÍTIL ]ra PP-— ZTea genn o TT EILITVE E TITTITETNÍ L 53 o
Ky, Mračísemračí,bu-de-li| pršet,předna-ši—majeze-le-né
CA == H=HF
vršek. ze-le —né vr- šek.

Mračí se mračí, budeli pršet? Panenka váže, hlavěnka klesla ;
Před našima je zelené vršek. ") Co ses panenko, co se's tak lekla?

A pod tém vrškem široké kameň, Ach jak se nemám smutná lekati,Sedísynečekspanenkónaněm.| Dyžužtymněchcešvrukách
+k „2

Syneček praví: hlavěňka bolí, > skonal )Zavažpanenko,aťsemnězhojí.— Jáneskonávám,jenomselóčím,
Tebe panenko Bohu poróčím.

1) Z dola se mračí, přijdůli pršky? 2) Já sem se lekla, srdce mě bolí,
Před naším oknem zelené vršky. Ze už tvá hlava, že je na poly.

121. Otrávený..
B NÓ + „U k Od Konice. Luž. I. 110.a bř d5 ta

3 -KJ M “ h NIT K |, ya I

uděckem,poodBuděckem laštovka lí —tá, pověz mněně mi-láLE| ieIzE<=
Andulko roz —mi-lá, proč se ne-sví —tá?

Nad Buděckem pod Buděckem laštovka lítá,
Pověz mně milá, Andulko rozmilá, proč se nesvítá?

Proč. pak se ty, můj synečku, na svítání ptáš?
Dyť ty ani ješče :/ snídaní nemáš.

Snídaníčko přichystala samo jedové:
Poď můj Janíčku, poď můj synečku, poď a posnídé.
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A jak bylo' po snídaní, šohajek skočil,
Své černé oči:/ k nebi zatočil

Zatočte se černé oči zhůru donebe,
Ať vyprosijó :;/ pomstu na tebe.

122. Překážka.
S Ň Z Černotina.

VET ÍCLITeN W ] f 

NadHluzovemja Bo-žímu-ka,nadHluzovemje Bom u ka,FE NN A
le-ží tam sy —neček, posrácbacný všecek, a má pu —tá.

Nad Hluzovem je Boží muka,:/ Aj moja milá, rozlučme se,
Leží tam syneček, porůbaný všecek, Nedajů nám naši, nechejme .se.

a má pufa. Jaké je naše-rozlůčení,
Přišla tam k němu jeho milá, Ja dyť jsme my spolem :/ naučení.
Jedným slovečkem ho :/ zarmůtila.

123. Jankozabitý.
Lento. Zp. IH. 36.

+ b c Ň + Ň Kk

= 46 FEI 1 YyLLTgýi——
Na Drytomskej do-li —ně,

7 7

pa-se Janko dva ko

Na Drytomskej dolině
Pase Janko dva koně.

Přišk k němu hfjníci,
m Drytomščí zbojníci.

Daj nám Janko, balefAu,
Daj tu v nově kúpenůú.

—ně.

Já vám haleny nedám,
Radšej se s vami sje

dnám.

Tak sa dlůho jednali,
Až Janóška zabili.

Leží Janko zabitý,
Rozmarýnem zakrytý.

na Drytomskej do-li-ně, do-li-ně,

Plače oňho, naříká,
Otec, mati, frajirka,

Otec, mati slzami,
A frájirka vzdychami:

»Škoda mého milého,
Nemělajsem nad něho.«

124. Žarlivec.
Od Břeclavy. Čel. II. 179. V. St. Karadž. III. 597. Ž. P. r. I. 166:n L u j u—8—9 —FP—o=-E

9 Z ZITTIOIECDTDTT Te
Na horách na do- lách, hu-sy-liEEEIFT [ HT IH

- hy

co sa to tam bě —lá, to

se — dá ne-bo sni le — žá?
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Na horách na dolách
Co sa to tam bělá; ")
Husy-l to sedá *)
Nebo snihy ležá?

Dyby byly husy,
Už by ulétaly,

Dyby sněhy byly,
Už by otajaly. *)

A to:sa tam bělá
Postelka vystlaná,“)
Leží tam šohajek,
Hlava porúbaná.

Z jednej strany leží
Z ocela šablenka,
Z druhej strany sedí
Jeho frajerenka.

1) šedá

2) a. holuběnky bílé,
b. studené voděnky.

Jinde začíná:

Hory milé hory,
Co to ve vás stojí,
Snihyli to ležá
Čí labutě seďá?

aneb:

Ja co sa to, co sa
Na tech horách. šeřá,

V jednej ruce drží
Bílený šáteček,
V druhej ruce drží
Zelený průteček.

Bíleným šátečkem
elo mu utírá,

Zeleným průtečkem
Muchy mu oháňá.

Ani mně neumřeš,
Ani neokřeješ,
Ant mně nepovíš,
Jak dlůho živ budeš.“)

Podaj mně má milá
Sablu zrcadelnů,
Nech sa já podívám,
Jak mně líčka blednú.“)

Sůli to tam snihy
Lebo husi seďá?

3) Dyby sněhy byly
Už by rozpolnaly,
Holuběnky bílé
Už by ulétaly.

4) postél malovaná.

5) esli si mia vezmeš.

G) potem já ti povím,
Esli si fa veznu.

Šablu mu podala,
Honem odskočila,
Na jeho srdečku
Zradu ucítila.

Kdo ti, moja milá,
Kdo ti tu radu dal,
Věrně fa, má milá,
Věrně fa miloval.

Dala mně ju dala
Má stará mamička,
By mia nesefala
Tá tvoja šablička. *)

Byl bych ti má milá
Byl bych ti hlavu sťal, S)
Aby po mej smrti
Žadný fa nedostal.

7) Nedal mně ju žádný,
Dala sem si sama,
Na tvojem srdeňku
Zradu sem uznala.

8) Co bys mně byl milý
S tů šablů udělal?
Frajerenko moja
Byl bych ti hlavu sfal.

Byl bych ti udělal
Svadbu bez ohlášek,
Až by mně byl ostal
Krvavý palášek.

Jiné čtení (z Milotic) a pění (z Rohatce).|
P B JE I < J—9 j A m] Aa„om „Ip) 4 = A
© F V FBo-žemůjne—beský,jdůnamňates-knosti,žemůjmilý| le-ží
CNT T —= FFLE

ve velkej ne - moci,

Bože můj nebeský,
Jdů na mňa tesknosti,
Že můj milý leží
Ve velkej nemoci.

Dybychjá věděla
Ze jemu pomožu,
Zajela: bych já mu
Pro červenů růžu.

ve vel —kej nemo - ci.

Nehledaj má milá
Tej červenej masti,
Už je má hlavěnka
Porůbaná dosti.

Dyby já věděla
Že mně míníš umřít,
Dala bych já tobě
Košelku zlatem šit.

Nedávaj má milá
Košelky zlatem šit,
A pros pána Boha
Abych mohl okřít.

Podaj mně, má milá,
Sablu zrcádlnů,
Nech sa.já podívám
Jak mně líčka blednů.
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Jak mu ju podala, Dala mně ju dala Byl bych ti udělal
Na straně ostala; Má stará matička, Svadbu bez ohlášek,
Kdo ti tu radu dal By mňa nesefala, Až by mně byl ostalBysumňanestála?© Tátvojašablička.Krvavýpalášek.

125. Nepoznaný. Od Podivína.

Na konec No -vejVsi, na konec No- vejVsi, u tej Bo-ží mu-ky,

u tej Bo-ží muky.

Na konec Novej Vsi,;/ Komu bych fa nechau, Mamička poznali,
U tej Boží muky.:/ Leda pánu Bohu; Tatíček nemohl:

Stojí tam děvečka, Aby sas modliua, To jsem já tatíčku,Zauamujeruky. Abychdošeudomů.© Čomiavnocivezli.n
Zauamujesijich ŠohajZvojnyjede,4) Tatíčeknemoheu:
Za svoju huavičku: S huavů porúbanů: Tatíčkumůj starý,v... . d
Komus mia tu nechau, Zavaž mi ju miuá, Já sem z vojny dojeu.
Švárný šohajíčku ? Naší nepoznajů.

126. Neláska přivirá.
Ze Slavíkovic od Rousínova.

L
ry, 7 Y : 7Nasvaté-hoBar-to-ló-myvelkáhosti—nasestrojí| urychtá-řůLEUvsín,žádnévoní| neví.

Na svatého Bartolómy Ten třetí pozadu,
Velká hostina se strojí Přivřela mu hlavu.
U rychtářův síni, W- “,,
Žádné vo ní neví. »Nepřivíré, nepřivíré, —

Dyť su já tvůj třetí lé.
Dceruška peče koláče, Co mně ju přivíráš?
Pozvala sobě mládence; Snad mě neráda máš?«
K d pud x P

Jejímilé ja » Sak bychjá ju nepřivřela,
Dybych tebe ráda měla.

A ten jeden napřed vkročil, Dyž tě neráda mám,
Druhé za ňém hnedka skočil; Proto ju přivírám.
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127. Posekaný voják. Z Luhačov.

r XK „L AX jm A : T—K A N x Ň Nj
e/ ď m L V 7 V4

Na tej lů-ce na ze-le-nej, na tej lů-ce na ze-le-nej, při voděnce

„J —F F- P=
přistudenej, při voděnce při stude —nej,

Natejlůce— náze-le-nej,
Na tej lůce na zelenej,
Při voděnce při studenej,

Stojí tam koníček vraný,
Na něm Janko porůbaný.

Přišla k němu jeho máti,
Počala ho litovati. ")

Di matičko, di ode mně,
Rozpučí sa srdce ve mně.

1) Stojí při ní koník vraný,
Pod ním Janko dorůbaný.

Přišla k němu jeho mamka,
Naříkala svého Janka.

jd

Z Březové.

přivo-děnce při stu-denej.

Rozpučí sa na dva kusy,
Ze ta vojna býti musí.

Ze ta vojna býti musí,
Ze sa Janko sekat musí.

Jide šavla za šavlama,
Krév sa leje kolajama.“)

Jedů voze s vojákama,
Krév sa leje kolajama.

2) Letí kulka za kulkama,
Krvi teče potokama.

128. "řurek ženich.
Od Brna ze Židenic.

Čel. JIL 11. Kras I. 50. Karadž. [ 551.GEAH
NATureckém pome - zó vrátné pěknó dceru má, ach můj Bože

. -© Rozbože,© kyžmnějůpanBůhdá.
NaTureckémpomezó© Otec.uvoknastojí,
Vrátné pěknó dceru má, Do psáníčka hlídá,

Jak pak nemám zdychati,
Mám ti Turkům dáti,

Ach můj Bože Rozbože, A po každým hlídnuté A mý dítě rozmilý,KýžmnějuPámbůdá!Smutněsobězdychá.© Mámtivopustiti!
Poslal Turek psáníčko Můj tatínku rozmulí,

(Co smutně hlídáte,
A po každým- hlídnuté . A dyž Turek pojede,Smutněsizdycháte?© dábuduhomírat.Po poslu do dvoru,

Aby bylo -dodáno
Kačence do domu.

Můj tatínku rozmili,
Déte truhlu dělat,



Turek do dvora jede,

Na Kačenku se ptá:
„Ach můj Bože nebeské,
Kačenka homřela. ")«

Turek nescel věřiti,
Šil se sám podívat,
A hoviděl Kačenko
Na márách homírat.

»Má Kačenko rozmilá,

Tvý tvářičke červený ;.
Dyž je tělo umrlý,
6 tvářičke: bledý.« *)

1) Turek do dvorajede,
Velkou střelbu vede,
A na vrata udeřil:
Kačenko odevři.

Její rozmilá máti
Šla mu odvírati:
A co Kačenka dělá,
Že mně neodvírá ?

Jak nemá byt: čeftená,
Dyž jí srdce hoří,
A ten plamen vod srdca
Do do jehí tváří?

Dal jí šaty hodělat
Ze samé dykyty:
A tuhle máš Kačenko,
Moje krásné kvítí.

Dal tě jí hrob hodělat
Z bílého bramoru:
A tuhle máš, Kačenko,
Tu máš svó komoru.

O můj milý Turečku,
Kačenka umřela,
Tvá Kačenka umřela,
Než hodinka bila.

2) Můj milý tatičku
Kačenka je řídká,
A Kačenka je řídká,
Jakby byla živá.

Jiné čtení a pění.

425

Dal jí truhlu hodělat
Ze stříbra, ze. zlata:
A tuhle máš Kačenko,
Má huběnko zlatá.

Dal ti jí všudy zvonit
Všudy na vše zvony, “)
Aby bylo slýcháno
Po Turecké zemi.

Turek ze dvorajede,
Třikrát se zatočil,
A velikó žalostí
Hořem se rozskočil.

O lásko,-o lásko zlá,
Jak ty mnoho můžeš,
Ze ty tem mladém lidům
Ze světa spomůžeš. “)

3) pomoranči zvony

4) Nedůslednosti n. p. umrlý
homřít atd., pěvci přičítati.

v
jaa šla Ka-ča

pro vo - du

Šla Kača pro vodu
K bílému Dunaju,:/

Postřetla tam Turky,
Podala jim ruky.:/

Hned domů běžala,
Rukama čapkala.

Bože milý dobrý,
Co sem udělala!

Psaní za psaním šlo,
Až Kačenky došlo.

Tatínek čte psaní
Celý zarmůcený.

Tatíčku můj milí
Co vy to četete,
Ze nad tím plačete?

k bí-lému“ Du-na - ju.

A jak nemám plakat, Turek na dvůr jede,
Dyž tě. mám Turku dat? Běžte mu otvírat.

Turku škaredému,
Pohanu čírému.

Turkova nebůdu,
Radši z náhla umřu.

Dajte truhlu dělat,
Dyž pojede Turek
Já budu umírat.

Na horuvyběhla,
Okénkem vyhledla.

Kavky-li letíja,
Čí Turci běžíja?

Kavky neletíja,
Než Turci běžíja.

A ja budu sama
V komoře umírat.

Do komory vběhla,
A do truhly lehla.

Turek s kona skočil,
Do světnice vkročil.

Dař pán Bůh máti má!
Co dělá Kače má,
Ze mne tů nevítá?

Kačenka umřela,
Jak byla neděla.

A tam ona leží,
U tych bočních dvéří.
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Turek na to nedal,
Jen Kačenky hledal.

Šli do prvních dvéří,
Tam Kačenky néní.

Šli do druhých dvéří,
Tam Kačenky néní.

Šli do třetích dvéří,
Tam Kačenka leží. *)

*) Katerinka leží
Na marách složená,
Milý mocný Bože
Jeli to věc možná!

Vytáh z kapce šátek
Utřel její líčko:
Bohu tě porůčím,
Moja Katerličko.

Tak oBá červená,
Jak -by živá byla.

Zlatý pás odpásal,
Kačenku opásal.

Zlatý prstének sňal,
Na její prst ho dal.

Na krk její bílý
Dal drahé gorály.

Dal jí truhlu dělat
Z samého bramoru:

Vytáh z kapce prsteň,
Dal na její ruce:
Bohu tě porůčím
Mé andělské srdce.

129. Utopeni.

Tu máš má panenko
Tu máš svů komoru.

Dal jí zvomt hrany
Na patery strany,
Až se rozlíhalo
Po Tureckej zemi.

Turek z brány jede,
Milá z komory jde.

Sprovoď tě Kristus Pán
Do Tureckej země,
Abys sa nevrátil
Jak si živ už ke mně!

Vytáh z kapce perle,
Dal na její hrdlo:
Bohu tě porůčím
Má andělská perlo.

Od Hodonína 2 Bojanovice.a! „till i bo m5 s.. TON-Ň T TT TT ]SNY TI — —a—HI 4 NICD-LU v U TTL 69"8
No-vi-na, no-vi-na; co to za no-vi-na? Hodonské panenky

|B
EE

po-pa-da— uy z ču-na.

Novina, novina,
Co to za novina?
Hodonské panenky
Popadauy z čuna.

Dvě ženičky muadé,
Tři panenky švárné,
A jeden muádenec,
Uvijem jim věnec.

Na kohos, Mariško,
Na kohos vouaua,
Dyž ti ta vodička
Ústa zalévaua ?

Byua bych vouaua
Na svoju mamičku,
Ale sem nemohua
Pro prudků vodičku.

Byua bych vouaua
Na svého tatíčka,

Ale sa mi vliua
Voda do srdečka.

Byua bych vouaua.
Na svého miuého,
Ale sem nemohua
Pro Boha živého.

Mariščina máti

Na ulici stojí,
Ruce zauomuje,
Družičkám děkuje.

Pěkně vám děkuju,
Hodonské družičky,
Co ste bývavauy
S mů Marišků dycky.

Hodonščí muádenai,
Pěkně vám děkujem,
Ze ste mů Marišku

Vynesli ž vody ven.

Jiné čtení.

Ten Hodonský správce
Pěknů dcerušku má,
Ona nic neděuá,
V okenečku sedá.

V okenečku sedá,
Pěkně sobě spívá,
Její huásek padá
Zrovna do Dunaja.

Nebohá dceruška
Co to uděuaua!
Do Dunaja padua,
Tam sa utopiua.

Na kohos atd. jak pře
dešle.
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Jine čtení a pění. Ze Strážnice.. | m
hb 1 - . a]JÍ LIT =a LLEFT FFT He — -——

O-ko-lo Stráž-ni-ce, voděnka sa to-čí, sto-jínadňů mi-lá,

EEFE=—E
že tam doní skočí.

Okolo Strážnice Má sestřičko milá, Ale jsem nemohla
Voděnka sa točí, S kým's tam nocovala? Pro prudků vodičku.
Stojí nad ňů milá, S rybama, s rakama,
Že tam do ní skočí. S morskýma pannama. Ty Skalické zvony

Vesele zvonijů,
Jak do ní skočila Má sestřičko milá, Skalické děvčátka

Ručenky pozvihla, Na kohos volala, Všecky sa čudujů.
By jí pomáhali Dyžti ta vodička —
By sa nezalila. Usta zalévala? Jedni povídajů:

Pútměkové idů,
Její bratříčkové Byla bych volala, Druzí povídajů:
Celů noc nespali, Na svého bratříčka, Pochovávat budů.
Co pořád Marušku Dyž mia zalévala :
Po vodě volah. Dunajská“ vodička. Pochovávat budů

Marušku z vodičky;
A když ju vytáhli, Byla bych volala Skalické děvčátka,
Žalostně plakali, Na svoju mamičku, Chystajte voničky.
Od velkej žalosti
Nésti ju nemohli.

130. Návštěva.

4 Od Telče.- |EEE >=Le
i +-— Př m 1- 1 L LL + Ďv = ————=

Ob--jd sy - neček ko-lem čer- ný les, nadvan- dro —val siOTTTÍCÍFE
1 V 5 A obs

Vanov pěknou ves, nadvan-dro —val st Vanov pěknou ves.

Objel syneček kolem černý les, Ráda, synečku, ráda nocleh dám,
Nadvandroval sl Vanov, pěknou. ves. V horní komoře, kde sama léhám.

Přijel k Jarošovejm, zatlouk na vrata, Ustlala lože v horní komoře,
Vyšla Marjánka sama devátá. Rozčesávala vlasy kadeře.

Kdónámtotlučenanaševrata?© Bylopůlnoci,koníčekřehtal,
Ať neotlouká stříbra a zlata. Aj se Jarošů domek otřásal.

Já jsem tvůj milej z dalekej země, Marjánka stala, čtvrt ovsa dala,
Zádám Marjánko nocleh u tebe. Zas polehoučku spat poléhala.



Což pak synečku. což tak tvrdě spíš, Až- bude svítat, jejte pryč od nás,
Že svého koně hlasu neslyšíš ? A neříkejte, že ste byl u nás.Jásvéhokoněhlasumálodbám,© Aleřekněte,žestekoněpás,
Jen když Marjánku při svém boku Na louce zeleny v rose studeny.

mám. |

131. Pomsta.
Od Rousinova a od Přibora.

X I KEEEEEEÉ NINO OSF 8 M3EEE„I| >,O-demlýnakhá-jič-ku© cestau-šla—paná;.kdotuce-stu

A Eb <
T + ( F ĎkE T TM
u-šlapal,“ mynářku mi —lo-val.

Ode mlýna k hájíčku Šla mynářka pro vodu, »Dy sem ufal, ufal sem,
Cesta ušlapaná; Pro vodu studenů, Do vody sem vhodil,Kdotucestuušlapal,© NašlatětamhlavěnkuAbyldividěli,
Ten mynářku miloval.. Převelice raněnú. Kdo mně za ženů cho

: dil.«.
Kluče, kluče na dveře: »() hlavěnko, hlavěnko,Jel:mynářdoma?Kam'spodělatělo?«© ©mládenci,mládenai,
Mynář šel na mlýmeu, Tělo je ve mlýnici Nemilujte ženy,Meleréžapšenicu.— Nadubovélavici.Jásemženumiloval,

Až sem pró ňu živof'dal.
Jak to mynář uslyšel, Ach mynáři, mynáři, ———————

*) přidává se tu též:Do sednice běžel, Co ste udělali, , 8 :
A popadna sekerku Že ste mému milému Plyň hlavičkoplyň dolů

K bystrému Dunaju,
Jak k Dunaju doplyneš,
Potom sobě spočiueš.

Ufal jemu hlavěnku.*) Tu hlavěnku ufah!

132. Zloděj.
Z Hošťalkovic od Ostravy.

Ofoj-to-výmsy- ně.ozlano-.vi-na© sly—ně,
Z =že© ukradšty-ryko—něvlese| Buko—vi—ně.
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O fojtovym syně Ty ho prozradzily, Šibenko šibena,
Zla novina slyně, Že tak šumne byly. Pro keho's stavena?
Že ukrad štyry koně Dybych to byl vědzěl,
V lese Bukovině. Z uterka na středu Že na ni viseé mam!Už Janička vedu;
Zaved jich do města, Vedu ho silnici Bylbych ju dal zlacié
Dostal za ně tři sta, Kaci k šibenici. Od vrchu do země,
Kupil si on za ně Od vrchu ež do země,
Botky šnurovane. Zlate litery kole mne.

133. Krvavý trest.
Sr. náp. č. 36. b.

, Z ——- , =
O-ko-lo Ho-do-lan chodníček ja —ko dlaň, a kdoho u-šla-pal?

DA M

=
! : v W 7 W

O-ko-lo Ho-do-lan chodníček ja—ko dlaň, akdoho u-šla-pal?

id 4
V W

akdoho u-šlapal? syneček cho —da tam.
Z Moutnic.8

aEa
< O-ko-loHodolanchodníčekja—kodlaň;akdoho© u-šlapal?

syneček cho- da tam.

Okolo Hodolan Ach tato, tatíčku, Synečkova hlavaChodníčekjakodlaň;© Čosteudělali,PoDunajuplyve,
A kdo ho ušlapal? Ze ste šohajovi A za tů hlavičkůSynečekchoďatam.— Hlavěnkuufali?Styrykrápěkrve.
Přišel pod okýnko: Hlavičku sem ufal, Za tymi krapjami
Spíšli má Hanýnko, Do Dunaja hodil, Klobůček s pentlami,
Spišli, či co děláš, A to pro tě, dcero má, A za tym klobúčkem
Že mně neotvíráš? Že za tebů chodil. Botky s ostrohami.

Tatíček uslyšel, Pustte mě tatičku Za tymi botkami
Z bílého lůžka vstal, K Dunaju na trávu, Truhelka s pokrovem,
Ostrý !) meč vytáhnul, Abych tam spatřila A při tej truhličce
Synkovi hlavu sfal. Synečkovu hlavu. Štyřé mládencové.

1) Holý.
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A nad hrobem stála,
Žalostně plakala,

Dceruško, dceruško,
Nežel synka toho,

Chudobným žebráčkom Můžeš sobě vybrat
Almužnu dávala.

Oženiu sa Jura,
Jura za horama.

Ej vzau si on Anku,
Ze dvora zemanku.

Keď byuo po roce,
Praviu Jura Ance:

Pojedu za hory,
K otcovi k materi;

Mosíš doma býti,
Koničky krmiti.

Já doma nebudu,
Já s tebů pojedu.

Jura koně seduá,
Anka obrus hledá.

Už Juriček jede,
Anka za ním ide.

Jak dojeu pod hory,
Pod jabor zelený,

Aničce huavu sfau,
Pod jabor zakopau.

Jak dojeu k otcovi,
Všecí ho vítali.

Vítaj k nám Juričku,
Kdes nechau Aničku ?

v e i 1m

O-ženiu sa Júra, o-ženiu sa

Z tisíca jednoho.

2) Modlete se žebráci
Za mého milého,

134. Ženobijce.
JÁ

Nechau jsem ju doma,
Mosí krmit kona.

Sem ti jí nedaua,
Aby doma byua,

Než sem ti ju daua,
Aby k nám chodiua.

Otec ti jí posuau
Styry koně vrané,
Dva voze kované.

Máti jí posuaua
Styry krávy stelné,
Ceué šaty pěkné.

Sestra jí posuaua
Styry krávy dojné,
Ceué šaty nové.

A bratr jí posuau
„Styry vouy párné,
Dva puuhy kované.

Tu máš ty Juričku,
Pozdravuj Aničku.

Už Juriček jede,
Velký statek žene.

Jak dojeu pod hory,
Pod jabor zelený;

Dybych si vybrala
Z tisícajednoho,
Nedostanu předce
Suhajíčka svého.*)

Aby mi dal pán Bůh
Do rána jiného.

mnZ Poštorné.

2 V
—————— u! —

ks V

Ju — ra, Jura za ho —ra-ma.

Sobě tu zpomínau,
Na Aničku vouau:

Staň Aničko hore,
Staň srdečko moje,
Zenu statky tvoje.

Keď ženeš, užívaj,
Mně smutnej pokoj daj.

Dívali sa páni
Z tej Hodonskej brány,

Co děuá Juřiček
Pod šibenicami.

Co by děuau? visí,
Nebožátko mosí.

Zmokla mu košelka
Od krvavej rosy.

Požčaj mně, má miuá,
Sátka hedbávného,

Až sa já obetřu
Z potu krvavého.

Požčaj mně, má miuá,
Bíuého ručníčka,

AŽ si já obetřu
Své červené líčka.
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135. Prvnínejí Lip. I 189. Z Vidče.

LE | FE T TEE,= |
O-ženil sa „Zrenonýmnek ožení sa Vichto - rýnek, Vích-toK TO5

e

rýnek hezký sy- nek.

-TPE II T -T ]ID

O-že - nil se6 Wan- - nýnek, o-že —nil se Vichto- rýEPL=3Enek,Vichto-rý-nekhezký© sy-nek.

n
Oženil sa Vichtorýnek, '):/ A ten pátý sotva leze,
Vichtorýnek hezký synek. Co na něm peníze veze.

A vzal sobě mladů ženku,") Stála v poli kravařenka:
Chudobňé matičky dcerku.*) Jeli živa moja ženka?

Edem jednu noc s nů pospal, Tvoja ženka eščě živa,
Král ho do vojny povolal. “) Ona právě veselí má.

Toť máš, máti, dcerku svoju, Sednul sobě na roh stola:
Dcerku svoju, ženku moju. Pozná-i mia ženka moja?

Chovaj mi ju šest let v domu,“) Štyry stoly přeskočila,
Sedmý ju daj leda komu. Na pátém sa vytočila. ©)

Sedmý rok fen juž dochodí, Radši já mám Vichtorýnka,
Vichtorýnka z vojny néní. Nežli Fojtového Janka.

Barborka sa vydávala, Vichtorýnek ženku si vzal,
Fojtového Janka brala. Fojtů Janek o ňu plakal.

Vichtorýnek z vojny jede, .
Styry koně sobě vede. Vydává sa za jiného,Za Janíčka Fojtového.

4) Salverýnek,S nek. Vichtorýnek hned nemeškal,
) Ba: S p DOVANÉ Hned na tu svadbu dočoškal,2)Kačenečku. —— m

Vitaj, vitaj, můj prvnější,
Ty Janíčku hledaj inší.
V Hošťalkovicích :

Sbiraj matko stroje moje,
Půjdu ji hrač na vesele.

Jak ho mila uvidzěla,

5) Kačenečku: ze zámečku.

4) Na druhů ho král povolal.
aneb:

Přišlo mu na vojnu jeti,
Musel ženku opustili.

3) do sedmi let. Štyry stoly přeskočila,
6) Od Valask. Mezřič: Na patem se vytočila.

Kde máš mamko dcerku svoju, Už ja něchcu už inšiho,
Dcerku svoju, ženku moju? Enem Salverynka sveho.

9 *
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136. Nepřírodná msta.

17

zazpí —va-la.

Paní syna ukládala,
Tak mu ona zazpívala:

Hul, beli, můj pacholík,
Tvůj otec je velký zbojník.

Ve dně ide, v noci přide,
Vždy krvavý meč donese.

Dvanást šátek sem zedrala,
Co sem mu meč utěrala.

»Pověz že mi ženo věrná,
Jak jsi to sobě zpívala ?«

Šak sem si já nezpívala,
Len sem si na služku lála.

Pověz že mi služko věrná,
Proč ta paní tobě lála?

IIIEu [L Í mX M ]

EF EIEEEE
W s Z T ŤPa-nísynauklá-da-la,pa-nísyna© u-klá-da-la,takmuo-na

Šak mňa paní nic nelála,
Len si syna ukládala.

Podže ženo, podže dole,
Pojedeme tam do pole,
Pod ty hrušky rozšířené.

Sední ženo, sedni dolů,
Já ti zetnu hlavku tvoju.

Podaj služko, daj synáčka,
Nech mu bozkám jeho líčka.

Jedno líčko pobozkala,
Druhé líčko vyhryzala.

Tu máš synu na památku,
Že ti stínal otec matku.

137. Ovčák pronevěrec,
Erb. II. 20.Pásl| ovčákov-ce

na ze - le-nej lů —ce, ai-tom

=FEE
hd E = =

tytom tytom, na ze - le-nej lú —ce.

Pásl ovčák ovce,
Na zelenej lůce,
Aitom tytom tytom,
Na zelenej lúce.

Přišel k němu řezník,
A s ním strakatý psík. Aitom atd.

1) Za štyry dukáty,
Jsů peníze taky.

Zdař pán Bůh, ovčáče!
Zač dáš svoje ovce?

»Za dva rýnské slovem,
Za tolar si je vem. ")

Žene ovčák domů,
Trefil se pán k tomu.

Ovčák ovce prodal,
A peníze prožral.



Můj milý ovčáče,
Kam's dal štyry ovce? “)

Milýty můj pane,
Přišel mně vlk na ně.

—7771270 
2) Můj pane, můj pane,

Uzkost na mne táhne.

133

Měls kyj, proč hos nehnal,
Měls psa, proč ho's nečval?

Nedaleko Nysy
Už ovčáček visí.

g g Jině čtení a pění. Z Polankyod Klinkovie.n A em č Je —E ELLISLLPP ] - TITIg LT
Pa-se pastyř ov-ce,

= TÍ FELIE= Vyjo
na ze - le-nej lu - ce.

Pase pastyř ovce :/
Na zelenej lúce.:/

Pan stoji na moscě,
Přeličuje ovce.

Jedneho chybělo,
Baranka lysehbo. Ja sem němuh

Kaj je baran lysy,CochodzildoNysy?© Ovčiřičkavedu
©poor

19

pa-se pastyř ov-ce

Vle. mi ho vzali,
Do lesazahnali.

Čemu si psa něčval,
Lebo sam něběhal*“

Psi něchcěli ščekaé,

Z uterka na středu

na ze-le-nej lu-ce,

Kac po uhoi.
Prosto k šibenici.

Jak mila vidzěla,
Hněd k němu běžala.

Tu maš mila šatku,
běhaé. Na věčnu pamatku.

Tu maš mila druhu,
Na věčnu posluhu.

138. Pastevnice ušlá.
Erb. [ 86.

A- 9%i „A -L 2do
Pásla hu-sy podemlýnem, a

Pásla husy pode mlýnem,
A sama seděla pod jaborem.

Vila věnec fijalový, —,
A propletala ho rozmarýnem.

Přišeltě k ní její milý,
A ptal ju o věnec fijalový. ")

Já ti nesmím věnec dáti,
Lála by mně moja stará máti.

1) Přijeli k ní štyří páni:
Pojeď, děvče, pojeď s námi.

Já bych s vama ráda jela,
Kam bych uusičky, kam poděla?

Sama
se-dě-la© podja-bo-rem,

Dyž ti bude máti láti;
Sak ty možeš semnů vandrovati.

Dybych s tebů vandrovala,
Kam bych já ty svoje husy dala?

Pusť husičky po vodince,
Ony poplovů k tvojí matince.*)

Starší husa zakýhala, *)Ajejímamičkazavolala: “)
2) Hajte husy po vodince,

A hledejte sobě pastevnice.

3) zagagala, zagvagala.

4) zaplakala.



134

Kýhaj huso ešče více,
Kam se nám poděla pastevnice?

Pastevnice vandrovala,
A vás smutné samy zanechala.*)

5) Tancuje tam ona s husarama.

139. Za zbojnika provdaná.

V Bř;E Honopon.jb. H 87. Vraz.I. 55. Ž. P. p 85. Karadž.I. 491.2Fy?27*
o-ředívča© volemčer-ným.

Pod javorem pod zeleným :/
Oře dívča volem černým.

Jak pod javor dovoraua, *)
Máti na ňu zavouaua.

Pojeď dcerko, pojeď domů,
Daua sem fa nevím komu.

Daua sem fa Janíčkovi,
Dvanástému *) zbojníčkovi.

»Janíčku, tys čirý zbojník,
Víš ty k horám každý chodník.

Každý chodník, každů cestu,
Kerá ke kerému městu.

Doneseu jí ručník nový,
Ručník nový nebílený.“)

Kázau jí ho z mydua práti,
Nedau jí ho rozvíjati.

Miuá praua, protřípaua,
Vypadua jí ruka bíuá.*)

Počkaj Janko povím na fa,
To je ruka z mého brata. *)

Jaká bys ty žena byua,
Dybys muža prozradiua!

Jaká bych já sestra byua,
Dybych brata zatajiua ?

Nejsem milá, taký zbojník,
Nemám peněz, enom trojník.«

Miuá zradí, šerha vsadí,
Kat oběsí, lebo mosí. —

V noci vyšeu, v noci došeu, 4) krvavenýNikdájí nic nedoneseu.*) JM
5) A ona ho rozvinula,

Bílů ruku vyvinula.

6) Cos porobil Janko zlého,
Ze si zabil. brata mého?

1) Ani záhon nezoraua.

2) najvatšjemu.

5) Z Kuželového začátek.
Byla jedna sirá vdova,
Sedem synů ona měla.

Sedem synů, osmů dceru,
Pěkným jmenem Katerinu.

A tak si s ňů hore vedla,
Zádnému ju dat nescela.

Dala tě ju za Janíčka,.
Za Janíčka, za zbojníčka,

V noci vyšel, v noci přišel,
Nikdá doma nepřeležel. —

Katerinko ženo moja,
A pro Boha, nezraduj mia.

A co bych za žena byla,
Keď bych muža prozradila?

Ani rána nedočkala,
K rychtářovi hned běžala.

Kde tu bývá rychtáříček,
Všeckým právám úřadníček ?
Už Janóška drábi vedů atd.
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Podobná. ZBělé.
Nechoď Janku přes Javornik, Ešče. mi ho mila dala,
Povidaju, že Sl zbojník. Dy mne z domu provadzěla. ")

Něni sem ja žadny zbojník, 1) Co ho cěžko vydzělala.
'Němam peněz, enom trojnik. anebo:

Dyž na pole kravy hnala.

Jiné čtení a pění.
Z Poštorné.

—A.MIiMT„ITa]-aU „ATTC|LL=AFH==F3
hod ' u.Podja-vorempodze-le—ným,© podja-vorempodze-leným

o-ředívča© volemje-dním.
Pod jaborem pod zeleným Ja sa vydávat nebudem,
Oře dívča vouem jedním. Na Janoška čekat budem.

Oře, oře, přeorává, Janošek je hodný chasník,
Máti na ňu povouává. Ví přes hory každý chodník.

Ostaň dívča, ostaň státi, Každý chodník, každů cestu,
Budešli sa vydávati? Kady choďá pro nevěstu. —

140. Sobol a Sochol (zlomek).
hb i- |m | = J A m L j: ME

PoslalSo—bol© psaníSocholo-VI,poslalSo—-bol
bh a | hbCI R:j„3IMALu=E— ALTAh« ILAT PP EEEELETL

6 S v V ce yl —W A P -= — p" o.. -Wpsa-ní© Socholo-vi,a-bydě-lalmosty,a-bydě-lal| mmmLENT(píEBBSL
mosty, ajz Uher doMo-ra —vý.EEFF

Poslal tě So-bol psaní So -cho - lo - vi, a-by

1

= ťdělalmo-sty,© a-bydělalmo-sty,zU-her| doMo-ra-vy.
Poslal tě Sobol psaní Socholovi,:/
Aby dělal mosty :/ z Uher do Moravy.
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Sochol mu odepsal že je to těžká věc,
Ze už leží Turka okolo Prešpurka

Nepřemožená moc.

Jiné čtení zlomku.

Ach odkázal pan Poles panu Sobolovi,
Aby ho přepustl přes ty bílé hory.

A on mu odepsal že sa ho nebojí,
Ze už leží Turka okolo Prešpurka

l

Poslechněte panny

Z Uher do Moravy.

141. Vražedlný milý. ;;

a také mládenci,

ačy L A2.

co se ji-stě sta-lo.v městě

Ho-lo - moóuci,

Poslechněte panny
A také mládenci,
Co se jistě stalo
V městé Holomouai.:/

Zabil tam Matoušek,
Zabil Majdalenku,
Že si ju nesměl vzít
Za věrnou manželku.

Často u ní býval,
Do půl noci sedal,
O lásce rozmlouval,
A jí přisliboval.

Když bila hodina:
Poď Madlenko milá,
Poď a vyprovoď mě
Do šírého pola.

Vyprovodila ho
Až k panskému dvoru:
Jdi milý Matoušku

Loudil on ju loudil
Až na to rozcestí,
Ach nenadála se
Velkého neštěstí. *)

Tam ju na zem svalil,
Na tělo jí stoupil,
Víc než jaký tyran
Rukama ju kroutil.

Ona ho prosila:
Ach pro pána Krista,
Jen mě můj Matoušku
Nezabij do čista.

Ona ho prosila:
Ach pro všecky svatý,
Jen se mně Matoušku

Nech vyspovídati.

Dám já tobě, blázne,
Té zpovědi dosti,
Až tobě vylezou

S pánem Bohem domů. Z tvé hlavěnky kosti.

1) A on ti ju lódil
Ten kósek po kósku,
Až ti ju vylódil ,
K červenýmu mostku.

2) A dal na ňu kamen;
aneb:

Pod zeleným lohem

co se ji-stě sta-lo v městě Ho-lo —mouci.

Zakopal ju tamto
Pod zeleným stromem,“)
Ale vykoukalo
Kousek fěrtouška ven.

A když přišel domů,
Tatínek se ho ptal:
Kde jsi mlynářovu
Majdalenku nechal?

Dobře jsi Matoušku,
Dobře jsi udělal,
Ze jsi mlynářovu
Majdalenku nechal. *)

Můžeš si vybrati
Podle své libosti,
Kerá bude míti
Stříbra, zlata dosti.

»Vy mně to, tatínku,
Vy mně to pravíte,
O mojem žalostném
Srdečku nevíte.«

5) schoval,



137

Přišel na kancelář, Majdalenka leží Majdalenku nesou
Pan vrchní se ho ptal: Pod zeleným stromem, Mládenci pod věnci,
Kdes ty mlynářovu A ty budeš viset A Matouška vedouMajdalenkunechal?Zaširokýmdomem.© Katikšibenici.*)
»Ojáonínevím,MajdalenkunesouHlavuna špicdejteJázaňounechodím;© Styrypannystejný,“) avun „eJve,
Kde se ona toulá, A Matouška vedou Kolem mě lámejie.

Co sobě vyžádal
To mu udělali,
Hlavu na špic dali,
Kolem ho lámali.

O tom sám pán Bůh ví.« Kati do vězení.

4) z trní. 5) Co sem jí udělal
To mně udělejte,

142. Žarlivý.
Ze Strážnice.

Pošla A - nička na trá —vu, pošla A - nička na trá-vu,| pe
pod vi-no —hrady do za —du.

Pošla Anička na trávu :/ Ach neměla jsem žádného,
Pod vinohrady do zadu. Tebe Janošku samého.

Ej nadešla tam Janíčka, Ach pověz, pověz po třetí,
On tam napásal koníčka. Než ti hlavěnka odletí.

Poslal Aničku pro kosíř, Ach neměla jsem žádného,
Ze jí travěnky nakosí. ") Tebe Janošku samého.

Jak jí travěnky navázal, Vytáhl z pošvy šavličku,
Hned sa Andulky vyptával: Ufal Anulce hlavičku.

Pověz Andulko má milá, Zavázal *) jí ju ručníčkem:
Kerého's měla frajira? Tu běž Andulko chodníčkem.

Ach neměla jsem žádného, Jaké je moje chodění,
Tebe Janošku samého. Dyž je hlavěnka na zemi.

Ach pověz, pověz po druhé, Kady Andulka vedena,
A lebo s tebů zle bude. Všady fialka červená.

1) Počkaj, vydržíš Janíčku, Dones mně Andulko kosu,
Zes nám popásl travičku. Já ti travěnky naseču.

2) Povázal.

Jiné čtení a pění. Z Věteřova.

CosestalovRata-ji,— ajcosesta-lovŘa-ta—ji,
C- i PT TTS jE
v jedném do —-mečku na kra - ii.
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Co se stalo v Rataji, Věru bys mě zradila,
Aj co se stalo v Rataji, A do vězení vsadila. *)

V jedném domečku na kraji. D VNala bys mně voničku,
Zabil Adam Evičku, Tu Koryčansků temničku.

Aj v tem zeleném hájičku. ") Dala bys mně pérečko
Po kolenách lozila, To Koryčanské putečko.

Jeho pro Boha prosila: Dala bys mně šáteček,
0; nechej mě na živě, Ten Koryčanský zámeček.
V tobědušička,ve mnědvě. <.

2) jinde končí se tak:
Dali by mně chládeček,
Ten Koryčanský zámeček.

Na živě tě nenechám,
Já tě ze světa zmařit dám.

1) pro maličků vinečku.

143. Nocleh na odchodu.
Ž. P. r. II, 26. Ol. 276. Sachor. 1V. 445. Z Povlovie

PřeneščasnácizíPe ajpřene- ščasná Ci—zÍmá-ti!

Ne-možují— vy-ho-vě-ti.
Přeneščasná cizí máti, V cizím kraji, v neznámosti,
Nemožují vyhověti. Tam nás Pámbů neopustí. ")

Dosť sem skoro ráno vstala, Štyry míle vandrovali,
Do dňa šaty ozvařela. Slova k sobě nemluvili.

Ozvařela i oprala, Až na jedné dolinečce
A na plot jich vyvěšala. Promluvil milý k milence:

Když matička ráno vstala, Tu si, milá, tu si sednem,
Hned nevěstu fackovala. Odpočinem si pod stínem.

Cos nevěsto, cos dělala, A když sobě odpočali,
Ze po tobě neznat děla? Přece vandrovat museli.

Šla nevěsta ven, plakala, Dyž pátů dovandrovali,
Milému to žalovala. Zase k sobě promluvil :

Seber, milá, své šatečky, Ustel, milá, postel bílú,
Půjdem od té zlé mamičky. Ponocujem si tu chvilu.

1) a. Opustí-li, zvolám k němu, b. Néni možná, snad zahynu,
Neublížil sem žádnému. Dyž od matky povandruju.

Am vraně ani strace, Nezahyneš, moja milá,
Ani mé milé panence. Kam ty půjdeš, půjdu aj já.
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Kerak bych já postel stlala? Jabloňovým si ustelem,
Peřin sem si nenabrala. Jaborovým se přikryjem.

Široký list Jabloňový, 2) Utrhneme list dubový,v sv3 vz „a .
Ešče. širší jaborový. *) Ešče k tomu jaborový.

Čtení podobné tresti. OdKyjova.

Na tem dole, na podole, Přeneščasné vydávání,
Šohaj dívča odluďuje. Dyž otca, mateře néni.

Tak ju dlůho odludoval, Dyby otec, máti byli,
Štyry míle zavandroval. Peřin by mně nadědili.

Štyry míle vandrovali, Široký list malinový,
Slova k sobě nemluvili. Ešče širší kalinový.

Až na pátů vandrovali, Malinovým usteleme,
Slovo k sobě promluvil: Kalimnovýmodějeme.

Vím já jednu dolinečku, Dyž přijeli na půl cesty,
V tej dolince studenečku. Na to Ostrozské podměstí:

Tam si milá spočineme, Shoď mia, milý, shóď mia s mosta
Chleba, sýra posvačíme. Ať sem já tej hanby prosta.

Tak si oni spočínali, Pochovaj mňa pod kopeček,
Až večera dočekali.- Pod ten zelený háječek.

Stel, má milá, bílé lože, „Postav na mňa máj zelený,
Už to jináč byt nemože. Aby bylo na znamení.

Z čeho bych ho smutná stlala? Já sem si fa na to nevzal,
Peřin sem si nenabrala, Abych fa s mosta shazoval.
Doma sem jich nenechala. 1.Ale sem si fa na to vzal,

Abych fa věrně miloval.

144. Nematka.
Od Břeclavy. Vraz. I. 149.

Při je- dné do - li - ně
Ví-tr pro-fu- ku —je, | při dru— hé do —li-ně. snížek po-le==

Z Újezda od Viz.GEEEE LE
U- LL ——LÍ. LI e€ L I

Přij jedné do-i-ně ví-tr pro - fu-ku —-je, přidruhé do-li-ně
anon | HT--IgLZ- TST

snížek po - le-tu - je.
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Při jednej dolině
Větr profukuje,
Při druhej dolině
Snížek poletuje.
Při třetí dolině

Vdova dům buduje,
Vdova dům buduje,
Kolem ho cifruje.

Jedů Tura jedů,
Před domem stanuli,
Před domem stanůli,
Na vdovu volali.

Vdovo, milá vdovo,
Zanech budování,
Zanech budování,
A povandruj s námi. ")

Pane, milý pane,
Já bych vandrovala,
Kambych děla dítky
Ubohé sirotky ?

Jedno daj do škole,
Budeš mět školáka,
Druhé daj do dvora,
Budeš mět dvořáka. *)

A tů třetí Anku,
Tu st daj do zámku,
Tu si daj do zámku,
Budeš měť hajtmanku.

A to štvrté malé,
To s sebů vezmeme,
To s sebů vezmeme,
Až povandrujeme.

1) A v tej černej hoře
Jasný oheň hoří,
Shřívá sa tam paní
S drobnýma dítkami.
Přijeli k ní páni:
Pojeď Anna s námi.

2) Jinde kratší dalejšek:
(z Březové)

Jedno daj bratrovi,
Druhé daj švagrovi,
A třetímu v hájku
Uvážeš kolébku.

A keď mu vázala,
Zalostně zpívala:
Hulaj belaj synu,
Keď větr pověje,

Děti, moje děti,
Ostávajte s Bohem,
Ostávajte s Bohem,
Už já povandrujem.

Mamičko, má milá,
Daj nám groš lebo dva,
Daj nám groš lebo dva,
Kůpíme si chleba.

Děti, milé děti,
Pod ploty sedajte,
Pod ploty sedajte,
Chleba si pytajte.

Dyž k horám dojeli,
Syn sa jí rozplakal,
Syn sa jí rozplakal,
Pán sa jí rozhněval. “)

Vdovo; milá vdovo,
S dětma sem fa nebral,
Než sem fa bral samu

Za svů věrnů ženu. “)

Vdova nemeškala,
Březu ohýbala,
Vintušku vázala,
Syna do ní kladla. *)

Synu, milý synu,
Dyž bude pršati,
To fa bude, synu,
Mát napájati.

Dyž bude, můj synu,
Snížek poletovat,
To fa bude, synu,
Máti nakrmovat.

Budeš ty si myslet,
Ze fa mať kolébe.

Hulaj, belaj synu!
Keď vtáček zapíská,
Budeš ty st myslet,
Ze to matka výská.

A keď vyšli z bájku
Na dobré dvě míle,
Turek sa jej pytá:
Ach luto-i ti je?

Luto mi je, luto
Teho najmladšjého,
Teho najmladšjého
Kvítka najdražšjého.

Keďs mala lutovat,
Mala's nevandrovat.

Dyž bude, můj synu,
Listeček padati,
To fa bude, synu,
Máti odívati.

Dyž bude, můj synu,
Vycházet hvězdička,
Ty budeš mysleti,
Ze ide mamička.

Dyž bude, můj synu,
Vycházet měsíček,
Ty budeš mysleti,
Že ide tatíček.

Dyž bude, můj synu,
Větříček fůkati,
To fa bude, synu,
Máti kolébatu.

A dyž už zajeli
Za ty třetí hory,
Turek sa ohledl,
Na vdovu pohledl:

Vdovo, milá vdovo,
Co's to udělala?

Dys svoje sirotky
V světě zanechala.

A dyž už zajeli
Za hory daleko,
Teprv milů vdovu
Bolelo srdéčko.

Bolelo, bolelo
Nad dětma jejíma,
Srdečko v ní puklo
Nad dětma drobnýma.

A tu vdovu vzali,
Hlavu jej uťali,
Ruky obrůbali,
Do jamy vhodili.

3) A jak už dojeli
Za ty hory druhé,
Turek sa ohledl,
Na vdovu pohledl:

4) Vdovo, milá vdovo,
Chcešli s námi jeti,
Mosíš svého syna
Tady zanechati.

Oz
—

Do lesa běžala,
Březe ohýbala,
Hyntušky vázala,
Synáčka tam dala.
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Jiné čtení a pění.
Od Zábřeha % Rovenska.I. | JPLL LL

Vandrova-li© třipěknímládenci,vandro-va-livci-zí— kraj;EEEELT
mh vd.IJ I

w?vandrova-li© třipěknímládenci,vandrova-livci-zíkraj.
Vandrovali tři pěkní mládenci, A dyž přišli do černýho lesa,

Vandrovali v cizí kraj. Maruška se vohlíží.

Stavěli se v tem starém Bušíně, Ptáme se tě, má pěkná Maruško,
U Marušky na víně. Po čem ty se vohlížíš ?Ptámesetě,mápěknáMaruško,© Jemnělítodítětemalého,
Po čem víno nalíváš ? Co na kolíbce leží.

Já nalívám za štyry grécary, Dys ty chtěla dítě lítovati,
Za dva groše, nic jinač. Nemělas s námi jíti.

Vandruj s námi, má pěkná Maruško, Hned Marušku mezi sebe vzali,
Vandruj s- námi v cizí kraj. Na kusy roztrhali.

Počkéte mě, tři pěkní mládenci, Tu máš Maruško, za tvé nalívání,
Až dítě. ukolíbám. Chudých lidí klamání.

Počkéte mě tři pěkní mládenci,
Až dítěti píti dám.

Čtení a pění jiné.

ý Z Hošsťalkovicod k;GEFFF F LEFZTI ==
Při jednej do- li - ně, při jednej do -i —ně,vdo-va důmET E"Ubu—du- je.

Při jednej dolině Jak mam s-vami jeci? Třeci daj do chlopa,
Vdova dům buduje. Dy mam drobne dzěci. Budzěš měé sedlaka.

Přijel ku ni Janek, Dzěci daj do ludzi, Na sta mil zajela,
Z Podola furmanek. Něch jich pan Bůh živi. Na dzitky zpomněla.

Komu to, mynarko, Jedno daj do pana, Dzitky, moje dzitky,Komumlynbuduješ?© Budzěšměťhajtmana.Ubohésirotky.Tejnajmladšídcerce,© Druhedajdokněza,© Němacěžadneho,
JmenemMarijance.Budzěšměépapeža.— KromBohasameho.
Zaněch budovani,
A pojedzěš s nami.
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Jiné čtení a pění.
Od Napojedel.

bgrk GE
Na jednej do - li-ně

X

vdo-va dům bu -du-je.

Na jednej dolině
Snížek poletuje,
Na druhej dolině
Vdova dům buduje.

Vdovo milá vdovo,
Zanech budování,
Zanech budování,
A povandruj s námi.

Jak bych já ubohá
S vámi vandrovala,
Komu bych ubohé
Sirotky nechala?

Jedno daj bratrovi
A druhé švagrovi,
A to nemluvnátko

Povandruje s námi.

A dy sů přijeli
Prostřed bílej hory,
Turek jí povídá:
Nebral sem tě s dětmi,
Než sem tě vzal samu.

Za poctivů ženu.

Máti nemeškala,
Bučí zohýbala,
Vintušek vázala,
Synáčka tam dala.

snížekpo-le.- tu-je, na druhej do - li-ně

Dyž bude synáčku
Větříček fůkati,
Tenkrát sobě mysli:
Kolíbá mě máti.

Dyž bude synáčku
Snížek poletovat,
Tenkrát bude tebe
Máti nakrmovat.

Dyž bude synáčku
Deščíček pršeti,
Budeš sobě myslet:
Napájí mě máti.

145. Pochovana.
0 —h

Ee | | p | 5 : 5 > Nee — —
-* — w Ť Ť — — 1? „ea 5 „) |

Přišlamně ho-dinka
ji= ja 1 I

9— —
ha a] Ji

(
JA=

chy-ti-la hodonka, čhy-ti-la hodonka.

Přišla mně hodinka

S půlnoci novinka,
Ze moju milenku
Chytila hodonka.

Půjdu jí na léky
Do tej -apatéky.

Už moju milenku
Do šatů oblekli.

Do šatů oblékli,
A do truhle. dali,
Už moju milenku
Včerá pochovali.

o
s půlno-ci no-vinka, že moju mi-lenku

Dyž ju pochovali,
Tož mně povídali;
To moje srdenko
Těžce zarmůtili.
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146. Zakletá dcera.
Ze Skotnice od Příbora. Erb. III. 220. Zp. II. 4. Mein. 122. Sr. náp. 19.EEELLEFEE SFr FEte

hud - ci,Pu - to-va-li hud - ci, pu - to-va-li——1-17VONKRONOSE- NS
= . 7
mla-den = ci.tři švarni

o Z Bránek u Val. Mezříč.

F = t ass

hudci, tři švár-ní
-=
hud- ci,Pu-to-va-li pu-to-va—h

HEEEE —
mláden - ci.

Ze Skřipova.

7007709hud-ci,| pu-to-va—lihud-ci,třiŠvarnio í “
Pu-to-va — lh

I „| i VREEE
—mla-den—-C1,třiŠvarni© mla-den-ci.

u Z Černotína od Hranic.om I a | m
GLS
v -© o

Pu-to —va-li hud- ci, pu - to-va-l: hudci; tři švární mládenai,

tři švár—ní mláden - ci.

Z Osvětiman.

Putovali hudci,
Tři švární mládenci.

Kořen vykopejte,
Otci mě dodejte.

Ponýprv zarubli,
Dřevo zesinalo.

Po druhé zaťali, Otcovi na radosf,
Dřevo zaplakalo.

Putovali polem,
A matce na žalosf.Rozmlůvali spolem.

Po třetí zaťali,v (3). Ta mě zaklnula,
Dřevo promluvilo: Dyž sem vodu brala.

Uhledli tam dřevo,
Dřevo jaborové
Na husličky dobré. Nerúbejte hudci, , ,

Přešvární mládenci. Ostaň dcero, ostaň
Jaborem vysokým,Podme my ho sfati,
Listečkem širokým.Huslí nadělati. Nejsem já to dřevo,

Jsem já krev a tělo. ')
Budů z něho, budů
Troje husle hlasné. 1) Nejsem dřevo žádné,

Než sem děvče švárné.

O neščasná máti,
Kerá klne děti.
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Jiné čtení. Z Kunovice:

Začnite jí hráti,
O jejím dífati,
Takto jí zpívati:

Kerá dobrá máti,
Nech nekune děti,

Vandrovali hudei,
Všeci třé muádenci.")

Ponajprv zafal,
Dřevo se šinuuo. “)

Po druhé zatali,Praví jeden druhém,
Samu krev vyfali.)Bratr bratrovi svém:

Po třetí zaťali,
Panna promuuviua:

Kamaráde bratře,
Vím já dřevo krásné
Na husličký huásné.

Poďme ho rubajme,
Huslí naděuajme.

Jak ona kunuua,
Bych dřevem ostaua

Stojte, nerubajte, ý ?Skořenemvyvalte.“)— Dřevemjaborovým,
Na husličky dobrým.

Postavte u dveří ý

1) Našli dřevo krásné, Mej miuej mateři. “)
Na husličky hlásné. Na mši svatů dala,

aneb: ——- Almužnuskládala,
Hudci jali hráti, Bohu děkovala.

Na husličky jasné. A máti plakati.
2) ivoro vyťali. Jiný konec:

, U Brna:
Tal první do něho,
Dřevo se pohnulo.

jinak:
Tříska uletěla.

3) Krev se rozskočila.

4) Proč pak mě sekáte,
Co pak mě neznáte?

Dyť sem já děvečka
Z vašeho městečka.

Máti mě zaklela,
Dy sem pro vodu šla.

Že sem s milým stála,
Slovko s ním mluvila.

5) A zaneste vy mě
K mej milej mateři.

A zahrajte Vy jí
O dceři Barboře.

Nehrajle mi hudci
O mojem dítěti.

Měla sem já dceru,
Dcerušku Barboru.

Já sem ju proklela,
Dyž s milým svým stála.

Co chceš máti dáti,
Chcem ti dceru dáti“

Dala bych sto tisíc,
A k tomu ješče víc.

Dyby ona byla,
Moja dcera milá.

Toť máš máti dceru,
Dcerušku Barboru.

Má milá matičko,
Vy ste mé srdečko.

Hned jí ruky vzala,
Lítostně líbala.

Vemte mě pod paží,
Neste mě k mateři,
Postavte za dveři.

Píseň o mněhrejte,
Pěkně ju skládejte.

Hudci píseň hráli,
Pěkně ju skládali.

Co hudci děláte,
Že tu píseň hráte?

To je o mé dcerce,
O dcerce Kačence.

Co nám matko chceš dát?
Přestanem píseň hrát.

Dej nám matko tři sta,
Vyprovoď nás z města.

Matka tři sta dala,
Z města sprovázela,
Žalostně plakala.

147. Za Turka provdaná.
Z Vidče. Zp. II. 8. 392. Ol. 467.

l
Seděl je - den vě - zeň, seděl(O„liIuI1XJBO=Ee HE

—ť.
de-sát

Seděl jeden vězeň
Sedumdesát neděl,

ne —- děl.

A tak těžko seděl,
Až tam ošedivěl.

je-den vě —-zen se- dm

Sam sobě rozmlůval,
Kdo by ho vyjednal,
Ze by mu dceru dal.



Svů dceru Barboru,
Polovicu dvoru.

Žádný ho neslyšel,
Edem to pachole,
Co poklůzá koně.

Pachole nemeškalo,
Turkům povídalo:

Slyšte milí páni,
Co náš vězeň praví: ")

Kdoby ho vyjednal
Že by mu dceru dal,

Dcerušku Barboru,
Polovicu dvoru.

Turci nemeškali,
Vězňa vyručali. ")

Přišel vězeň domů,
Sednul si ke stolu,
Svěsil hlavu dolů.

Což je vám tatíčku? “)
Snad vás hlava bolí,
Nebo život celý?

Mia hlava nebolí
Ani život milý;

Slíbil sem fa dáti
Turku pohanovi.“)

A já bych zaň nešla,
Radši bych umřela, *)

1) Pachole slyšelo,
K pánovi běželo.

Panáčku můj milý,
Co náš vězeň mluví.

2) Jdi pachole dolů,
Kaž starému domů.

3) Co smutno sedite,
Do země hledíte ?

4) Barborko má milá,
Dy sem tě zaprodal
Turku škaredému,
Pohanu čírému.

aneb:

Ach tato, tatičku,
Co se tam staráte,
Jedinů mne máte.

Na hůru běžala,
Muziku slyšala.

Můj milý tatíčku,
Pro koho to jedů,
Střílajů, bubnujů?

Pro tebja Baruško,
Najmladší dceruško.

A Turci přijeli,
Všecko strojné měli,

Koníčky v šarlatě,
Pacholci ve zlatě,

Její najmilejší
V samém diamantě.Š)

Do voza sedala,
S otcem sa žehnala.

S Bohem můj tatíčku,
Už k. Vám víc nepřijdů
Zakél živa budu.“)

Patnást mil ujela,
Slova nemluvila.

Třidcet mil ujela,
Slovo promluvila:

Počkaj milý kočí,
AŽ z voza seskočím,
Napiju sa vody.“)

Nepij, milá, vody,
Máš vínko ve vozi

Enem tě jednu mám,
Ešče tě Čurkom dám.

3) Turka si nevezmu,
-Radš si hlavu strhnu.

6) Barborka děvečka
Po pavlači chodí,
A do pola hledí.

Ptám se vás, tatíčku,
Co to lam Černé je?
Jeli bukovinka,
Anebo chvojinka?

»Jsů naši přátelé,
Ukrutná Turkyně.«

K dvoru přijíždžali,
Hráli, bubnovali.

Do dvora přijeh,
Všecko šumné měli.

145

Pivo, vínko dobré,
Vodička najlepší.

Ona seskočila, í
Vínek s hlavy sňala,
Na vodu pustila.

Plyň ty můj vínečku
Až k mému tatíčku,

A pověz ty jim tam
Ze sem sa vydala
Bystrému Dunaju.

Ty drobné rybičky,
To moje družičky;

Ti velcí kaprové,
To moji družbové;

Vrbina, olšina
To moja rodina,

Vody dosihala,
Do Dunaja padla.

Turek křičí, plače,
A sobě naříče.

Její bílé vlasy
Po vodě sa plasí.

Její bílé ruce
Vodů plavů prudce.

Její černě oči,
Písek sa v nich točí.

Turek křičí, plače,
A sobě naříče:

Bych fa byl dovezl
K svej milej mateři,

Nedala by tobě
Po zemi choditi;

Koně Širované, ©
Zlatem vykládané.

Ke dvéřím přijeli,
Do dveří střelhli:

Stroj se mladá pani,
Pojedešty s námi.

7) Pán Bůh vás požehnaj,
Všecko vám dobré daj.

8) Postůj povozničku,
AŽ se já napiju.

10
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Byla by ti stlala
Červené přikrytí.

Byla jedna vdova,
Patnast dcerek měla.

Všecky povdavala,
Verunku něchala.

Turek se dověděl,
Hned pro Veruškujel. ")

Za humny seděla,
Zlatem vyšivala.

Slyšela tam hrati,
Bubny bubnováti.

Komu to maměnko,
Komu to bubnuju?

Tobě to Verunko,
Turci pro tě jedu.

Ma mila maměnko,
Hdě bych se skovala?

Skryj se do komory,
Jsu tam troje dveři.

Jak Tura přijeli,
Všeci je vitali,
Jenom Verunka ni.

1) Jak se o ni zvěděl
Brunovsky pan hejtman,
Hned na nu odpisal,
Aby za něho šla.

2) Nědajtě vy mne braf,
Bo mne budě bijaf.

n «
2—9—

Zvonily by tobě
Ty turecké zvony.

Čtení jiné.
Kaj je ma Veruška,
Ona mne něvita?

Jak byla něděla
Veruška umřela.

Turek na to nědal,
Jen Verunky hledal.

Šli do prvnich dveři,
Tam Verunky něni.

Šli do druhých dveři,
Tam Verunky něni.

Šli do třetich dveři,
Tam Verunka leži.

Mlada cisarovna,
Vypravuj se s nami.

A Verunku vzali,
Na kočar ju. dah.

Jak byla za vraty,
Volala na braty:

Bratřicei rozmili,
Zůstantě tu s Bohem.

Ujela půl cesty,
Volala na sestry:

3) A ten starý hejtman
Na druhé straně stál,
A zlatým poharem
Voděnku vyléval.

v

Ctení a pění jiné.

iV
—

Věil ta budů žráti

Ty morské potvory.

Sestřičky me mile,
Buďtě vy tu s Bohem. “)

Jak přijeh k dubu:
Staň kočarku semnu.

A choji lamala,
Pod kočar chybala.

Ma mila Verunko,
Na co ty to lameš?

A to na znameni,
Ze tu Turci jeli.

Jak přijeli k mořu:
Staň kočarku semnu.

Abych se napila
Z bystreho Dunaja.

Něpij to Verunko,
Lepši u Turků vinko.

Nežbych měla vinko pif,
Volim se utopit. *)

Do vody skočila,
Hned se utopila.

Ta stará Turkyňa
U Dunaja stála:
Cehos sa ty moja
Nevěstičko bála?

Nebyla bys u mne
Jiného dělala,
Satky vyšívala
Peníze čítala. —

Od Hodonína.

| — >TenHodon-skýmýtnýnarohsto-lase-dí,narohstola© se-dí,
L h M I

hb]

do cedul —ky hledí.

Ten Hodonský mýtný
Na roh.:stola sedí.

LA.

Na roh stola sedí,
Do cedulky hledí.

Přichodila k němu
Jeho dcerka milá:



Tatínku můj milý,
Hlavali vás bolí?

Hlava mia nebolí,
Ale život celý,
Že sem tebe prodal ")
Turku pohanovi.

Vyhlednu, dceruško,
Vyhlední oknem ven,
Prachyli to idú,
Nebo Turci jedů?

To prachy neidů,
Než to Turci jedů,
A to Turci jedů,
Co mia vezmů sebů.

Jak k domu přijeli,
Do dveří střelil:
Stroj sa mladá paní,
Musíš jeti s námi.

1) zadal.

Pěkně vám děkuju,
Můj tatičku milý,
Za dobré chování,
Za zlé vydávání.

K Dunaju přijeli,
Bystrej vody ptala;
A on jí podával
Z zlatého pohára.

Nejsem naučena
Ze zlatých pohárů,
Ale sem učena

Přilehna k Dunaju. “)

K Dunaju přilehla,
Vody sa napila;
Jak sa jí napila,
Do něho skočila.

2) Nejsem naučena
Z poharů pijati,
Než sem naučena
K voděnce lihati.

Jiné čtení a pění.
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Sjézte mia tu sjézte,
Dunajské rybičky,
Ať mia nedostanů *)
Turkovy ručičky.

Sjézte mia tu sjézte
Dunajščí račkové,
Ať mia nedostanů
Turci pohanové.

Ta stará Turková
Po břehu chodila:
Co's to mladá paní,
Cos to urobila“

Nebyla bys u mňa
Jinší dělávala,
Ve zlatě, ve stříbře
Dycky přebírala.

5) Aby mě nebily.

|h a! | iJA h M Ibu===
Ten Fraštacký mýtník se-dí ve vě- ze-ní, aj se-dí

ELT
( —© A | |. li* e

"vŮerveném Ka-me-ni.

Ten Fraštacký mýtník Mýtníčku, mýtníčku,
Máš ty jednu dceru,

„ Až nám ty ju slůbíš
Sedí ve vězení,
Sedí ve vězení

V červeném Kameni. ")

Mýtníčku Fraštacký,
(i si ešče živý?
Živý sem já živý
A na poly shnilý.

Moje bílétělo
Všecko očerňalo,
Moje bystré oči
Pískem zapadnuly.

Z Lidečka:
1) Slůbil pan Sobolý

Panu Lidborovi,
Aby mu dceru dal,
Ze mu kúpí hory.

Ty sa vyslobodíš.

A keď přišel domů
Sednul na stoličku,
Sednul na stoličku,
Zalomil hlavičku.

Pantatíčku starý,
Ci vás hlava bolí,
Ci vás hlava bolí,
A či život bělý?

Hlava mia nebolí,
Am život bělý,
Ale si ty dcerko
Turkom zaprodaná.

m- , . |

ň
ve vě-ze-ní

Nechajte tatíčku,
Nech jich oklamáme;
Máme dvě služebné,
Z tych jim jednu dáme.

Dcerko Katerinko,
Sklamat sa nedajů,
Sklamat sa nedajů,
Tebe om znajů.

Dcerko Katerinko,
Vejd do světličky,
Co krajší šaty máš,
Obleč si na sobáš.

Dcerko Katerinko,
Postav si stoličku,
Zvíihni očka hore,
Pozři na horičku.

10"
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Či to dů mrakavy,
Či zore červené?
Oj pro tebja idů
Koče zostrojené. “)

Keď už oni přišli
Vrch hory vysokej:
Turecká družičko,
Požičaj nožička,
Af si já překrojím
Dvě sladké jablíčka.

2) Přijeli, dojel
První polajtáři:
Stroj sa mladá paní,
Pojedeš ty s námi.

Čekajte, dočkajte,
Milí polajtáří,
AŽ sa poděkuju
Otcovi mateři.

Zabudla sem si ho
V tatíčkovém dvoře,
V tatíčkovém dvoře
Na kameném stole.

Turecký družbičku,
Požičaj nožíčka,
Dala mi mamička

Těsného lajblička.

Přijeli, dojeli
Druzí polajtáři:
Stroj sa mladá paní,
Pojedeš ty s námi.

Čekajte, dočkajte,
Milí polajtáři,
AŽ sa poděkuju
Sestřičce bratrovi.

Přijeli, dojeli
Třetí polajtáři:

Turecký mladý zaf,
Požičaj nožíčka,
Len si já odkrojím
Svého radostníčka.

A jak ho chytila,
Do srdca štuřila,
Vrch hory vysokej
Hnedky tam zemřela.

Stroj sa mladá paní,
Pojedeš ty s námi.

Čekajte, dočkajte,
Milí polajtáři,
AŽ sa já napiju
Z Dunaja voděnky.

Jednů ruků pila,
« Druhů sa topila,

Na své tovaryšky
Zalostně volala.

148. Milý s milou.
Od Zabřeha z Rovenskeho.

0 | . : L UZ : i — L | „|a j i „II a TON|
C ee — m c% xSmlóva-lisedvasmlóva-li,by.prečvandrova-li,© zjednédě

di-ny do druhé, do kra - ji-ny ci —zé.
„A

Smlóvali se dvá smlóvali, Zdali tě zvěř neroznesla, Aby naše věrné duše
By preč vandrovali,
Z jedné dědiny do druhé
Do krajiny cizé.

A jeho milá rozmilá
Napřed vandrovala,
A když k hájičku když

přišla,
Pod stromem usnula.

A její milý rozmlý
Za ňó na koňu jel,
A když k hájičku když

přijel,
Svó miló neviděl.

Zavolal hlasem velikým: Ach položte nás, položte
Ach má milá kde jsi?

Lebo zabitá jsi?

" Uvázal koňa u duba,
Sám klek' na kolena,

Přišly k pánu Bohu.

Ach položte nás, položte
AŽ tam na rozcestí,

Vytáhl z pošvy ostrý meč, Kady dobří lidi chodí,
Ufal si hlavu preč.

A jeho milá rozmilá
Ze sna procítila,
Viděla ho zabitého,
Kůnstojí u něho.

Formánkové jezdí.

Kdo tady půjde, pojede,
Af na nás zpomene,
Tudy leží milý s miló,
Obá zabití jsó.

Měla tě rmlá dva nože, Kdo tady půjde, pojede,
Oba balzanovy, Ať sobě zpomene,
Jedném sobě brob kopala, Tu leží milý pro miló,
Druhém se zabila.

Do jednoho hrobu,

Milá pro milého.
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149. Samovrahyně.
Od Rousínova ze Slavíkovic.

MLM
v v o o

Só-di-jó sy- nečka v Kyjo-vě na prá-vě,

i l I | J
m

na ze —-le-né

Sódijó synečka
V Kyjově na právě,
Že zabil panenko
Na zelené trávě.

Já sem jí nezabil,
Zabila se sama,
Já sem se jí díval,
Jak se mordovala. *)

+) Suďte páni suďte,
Ale podle práva,
Já sem jí nezabil,
Zabila sa sama.

trávě.

Vrazila nožéček
Do levýho bočka,
Z té rany vykvetla

ervená růžička.

Červená růžička,
Modré karafiát,
Škoda ti panenko,
Škoda ti na stokrát.

A já sem sa díval
Z mašlale okénkem,

I
c

že zabil panenko

Ach co sis panenko,
Co sis pomeslila!
Pro marný slovíčko
Srdečkos zranila!

Zranila, zranila
Pro synečka svýho,
Ze jož nedostane
Nikdá takovýho.

Dyž saazabíjala
Březovým polénkem.

150. Nevěsta bezděčná.
Ta

Fe T-T == ] E9|
. elýBo- žítý-den.ce-lý deň,

Stála svadba stála
Do bílého rána,
V pondělí celý dén,
Celý Boží týdeň.

Ty družbo nejmladší,
Pro Boha tě prosím,
Neukládej mě s ním,
Lebo umřit musím.

Bys také umřela,
Ty s ním spáti musíš.
Bože můj Otče můj,
K čemu ty mě nutíš!

j

KONT Tdl

Dyž je ukládali,
Jemu přikázali,
Aby se jí netknul,
Až právě v půlnoci.

Dyž bylo v půlnoci,
K dvanásté hodině:
Obrať se ty milá
Pravým líčkem ke mně.

Já se neobrátím,
Svej krásy neztratím,
Krásu bych ztratila,
Pannů bych nebyla.

do bí-lé —ho rá- na,

a FF
Stá-la svad-ba-stá —la v pondě-lí

Pravím ti po druhé,
Obrat se ty ke mně
Tym líčkem červeným,

erveným a bílým.

Já se neobrátím,
Svej krásy neztratím,
Krásu bych ztratila,
Pannú bych nebyla.

Pravím ti po třetí,
Obrat ty se ke mně
Tym. líčkem červeným,
Červeným a bílým.
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Já se neobrátím,
Svej krásy neztratím,
Krásu bych ztratila,
Pannů bych nebyla.

Za klobůček sáhnul,
Ostrý meč vytáhnul,
Svojí nejmilejší
Do srdečka bodnul.

A ráno, raníčko,
Zenky se schodily,
Jeho nejmilejší
Snidaní strojily.

*) Šibenko, šibenko,
Dybych ja byl věděl,

Ach ženky, žemičky,
Snídaní nestrojte,
Mojí nejmilejší
Košulenku šijte,
A mi viset dejte. *)

Její milá máti
Do komory vkročí,
Svoje bílé nohy
Všecky v krvi zmočí.

Že ty buděš moja,
Bylbych tě dal dlažiť
Od vrchu ež do dna.

Od spodku tolary,
Od vrchu dukáty,

Bože můj, otce můj,
Co sem udělala, ©
Ze sem svů dcerečku
Na ten snub nahnala!

A hosti se ptajů,
Jaký šat jí dajů?
Nedejte jí ženský,
Dejte jí panenský.

Byla by si se skla
Jak dennice jasna.
Už milenku něsu
Mladěnci pod věnci,
A mileho vedu
Kati k šibenici.

151. Nezachovala.
Z Nové Vsi a % Osvětiman.

"U w v *—e
Sta-rá Pivníč-ko-va na jarmak sa strojá, ja-taj danom tanaj danom,

na jarmak sa stro-já.

Stará Pivníčková
Na jarmák sa strojá,
Jataj danom tanaj danom
Na jarmak sa strojá.

Ja ty dcero moja,
Pozor dávaj doma.
Jataj a. t. d.

Ona pozor daua,
Zle sa zachovaua.

Jak prah překročiua,
Syna' porodiua. ")

1) Do humna běžela,
Trnky se chytila.

Přes prah překročila,
Syna porodila.

Dúhý nůž si vzaua,
Krk mu podřezaua.

Na miuého uúce
Zakopaua ruce.

Na miuého rolí
Zakopaua nohy.

Na miuého mvu
Zakopaua huavu.

Kamarádko moja,
Pohledni do pola.

Jdeli tam máti
Lebo idů kati
Huavičku mně sfati?

Neide tam máti,
Než tam idů kati
Huavičku ti sfati.

Ona nemeškaua,
Bíué groše braua.

Zahraj mně, muziko,
Za ty bíué groše,

Ja nech já užiju
Panenskej rozkoše.

Muzika jí hráua,
Ona tancovaua.

Bože můj, Přebože,
Co sem uděuaua!
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152. Starý a mladá. Zp.I.275.
i , | R NA-KI„ITB ma FEL oDnTMA

Starýmladé© nícne-vě-ří,za-lé-hájí o-dedve-ří,LLck
>a-ha-ha,a-ha-hů,© ©—dedve-ří.

Starý mladé nic nevěří, Ten desátý byl vysoký,
Zaléhá jí ode dveří, Tam byl synek černovoký. ")

, d , ří.
Ahaha, ahahů ode dveří Od večera do svítání

Pusť mě starý ven 'z komory; Tam se spolu milovali.
Co mne ta hlavěnkaboli! 4.

Běž milenko ke starému,

Vylehni ven z okenečka, Chýlí se ke dni bílému.

Ochladi se tvá hlavička. Kde's Aničko, kde's ty byla,
Jaké je to ochlazení, Ze si se tak urúsala? “)

V > Vy |

Dyž tu néni potěšení! A já sem byla v kostele,
Vzala klíče od sednice; Modlila sem se za tebe.

Bolí mě hlava velice. Za tvé staré šediviny,
Ze sedničky vykročila, Aby na světě nebyly.
Devět plotů přeskočila. ————————

: Zašly ony až do prosa;
1) Ten desátý zatrněný, Co tam byla velká rosa!

Tam leželo potěšení. Lepší s mladým dříví štípat,

2) Jiný dálejšek: Než se starým zlato čítat.
T Kdos otevřel naše vrátka, Lepší s mladým na kamení,

Vyšly nám ven ty telátka. Než se starým na peřiny.

153. Hojivá milenka. Z Ostravice.
r K ONI ATIC Ň

„l— hd

Sto-ji lip-ka sto-ji dře-va vy-so - ke-ho.

Stoji lipka, stoji Janiček zraněne, Desatere mascě
Dřeva vysokeho. Z kusa postřelene. Mazaé jeho koscě.

Dřeva vysokeho, Galanečka jeho Co mo porubane,
Lista širokeho. Plakala o něho. A6 se mů fo zroscě.

Leži pod ňu leži A nasbirala mu
Janiček zraněne. Desátere mascě.

Jiné čtení z Březnice.
(Náp. č. 135).

V tej Hodonskej rubanině Přišla k němu jeho milá,
Leží synek, zabitý je, Rozmarýnek odekryla.
Rozmarýnem přikrytý je.
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Kdo tě milý, kdo tě růúbal, Dochtor nemá takej masti,
Krvi tvojí nelitoval. Co by zhojil bez bolesti.

Růbali mě dvá vojáci, Má milá má také zeljé,
Od poledňa do půlnoci. Co mě zhojí do neděle.

Kdo tě růbal, nech tě hojí,
Nech tě veze k dochtorovi.

Jině čtení a pění.
Z Provodova.

v +Aimezidvěma| Vi-nohra-dy,© ajmezidvěmaPD
————-NI | Jo KT 1, h

le-ží Ja —nóšek po-rú-ú-ba--ný, le-ží Ja —-nóšek po-rů-ba - ný.

Ar mezi dvěma vinohrady :/ Ja dochtor nemá takej masti,
Leží Janóšek porúbaný.:/ Co by vyhojil ty bolesti.

Kdo ho porúbal, nech ho hojí, Moja milá má takovů masf,
Nech ho doveze k dochtorovi. Ona vyhojí za jeden ráz.

154. Dudák.
Z Ivančice. p. T. Pr. Erb. II. 219. 220.

Šel dudáček hrá-ti naja hody, a padl po- zpátek do vody,

— ŽE F V

a padl po-zpátek do vody.

Šel dudáček bráti na hody, Dyž sme tě dudáčku vytáhli,
A padl pozpátek do vody.:/ Ničky nám zadudáš na dudy.

Černovoký děvče pravilo, Jak pak na ty dudy zadudám,
Ze dudáčka plynót vidělo. Dyž sem ješče vínka nebumbal?

Poběhnite lidi s hákama, Až se já vínečka nabumbám,
Vytáhnem dudáčka s dudama. Potom vám na dudy zadudám.
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Šel-tě pan Trum na procház-ku©le-nóló—ku.
Šeltě pan Trum *) na procházku
Na zelenó lóku.

Šel nadešel tam děťátko,
Malé pacholátko.

Dítě rostlo, až. dorostlo.
Dyž mu sedm let bylo,
Do školy chodilo.

Nadávali mu ve škole:
Ty nejsi od nas pachole,
Ty si nalezené
Na lóce zelené.

A dyž přišel dům, povídal:
Já sem nalezené
Na lóce zelené.

Dejte mně knížky pod pažo,
Krajíček pod druhó,
Abych měl na stravo.

Šel, nadešel tam chalópko,
V ní rychtář s rychtářkó.

Ach boche, boche na dveře,
Matičko otevře!

hod C E 'naze-le=nó| ló-ku,naze
Počké, počké chvílenečko,
Já vařím kašičko.

Mám já dítě, je hrubě zlý,
Je hrubě šklibavý.

»A já je budu kolíbat,
Jemu pěkně zpívat.«

Na kotle kašu vařila,
Nasytit nemohla.

Dvanást kráv mu podojila,
Napojit nemohla.

Zatoč se dáble kolečkem,
Vyleť vokynečkem.

Šak už se's dost nakolíbal,
Mé matičky nasužoval.

Ďábel kolečkem zatočil,
Vokýnkem vyskočil.

Dvanást kotóčků vyrazil,
Třinástý narazil.

To máš matičko znamení
Za tvý vychování.

1) Pámbůh.
+

—— ,

se ho usilovali.
Litujeme že podati nemůžeme textu správnějšího, ač jsme všemožně o dopídění

156. Kde slib se béře.
Od Příbora.

| Mp
VT OT TLSpere

Šla dě —večka na vo- dičku, šla dě —večka navo - dič-ku,
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Z Klimkovic. Sr. náp. str. 26,EEFEE
Šla dě - večka na vo-dičku, šla dě —večka na vo —dič

T
—

ku, ež kby-stremu Du - na- jič - ku.

Šla děvečka na vodičku
Ež k bystremu Dunajičku.

Chcu synečku chcu tva byti,
Poď mi ty z vody pomocti.

Jednu ručku vodu brala O daj Bože daj slunečka,
A druhu se podpirala. Ať-mi uschně ta děvečka.

»O daj Bože vélky můr,
Af mi umře něliby můj.«

Ručka se ji pošinula,
A děvečka v Dunaj padla.

Nětak si mi slubovala,
Dys po Dunaju plyvala.

Daj mi, Bože, daj synečka,
Co by pomoh' z Dunajička.

»Slub něberu v Dunajičku,
Sluby beru v kosteličku,
Při tym velkym oltařičku.«

Janiček tam koně pase,
Ten se beře po tym hlase.

Chceš děvečko moja byti?
Chcu tě z vody propustili.

157. Matka travička.
Z Osvětiman.

Dorna pro vodu, pro vodu stu
Šla© Dornaprovodu,šla

===
de — nů.

Šla Dorna pro vodu,
Pro vodu studenů.

Přijel k ní páni:

Matka nemeškala,
Dvě sklenice vzala.

Dvě sklenice vzala,

Syn se jedu napil,
Po světnici chodil,
Poručenství robil.

PojeďDornosnámi.© Dosklepaběžela.Tobě,bratře,tobě
Styry koně vrané

Dorna nemeškala, Pěkně osedlanéA do jedné medu,
Na kočár sedala. A do druhé jedu.

A před syna s medem
Před nevěstu s jedem.

Tobě, sestro, tobě
; Štyry krávy dojné

A štyry jalové.

Sám pán Bůh to změnil, Tobě, -milá, tobě
Napil se syn jedu
A nevěsta medu. —

Kdo ste tu z Moravy,
Zkažte mé mateři:

Že se svadba strojí

Na Rakúském poli. Ten dům malovaný
Za tvé milování.



Co mně, synu, co mně? Tobě, matko, tobě
Co mně, staré mamě? Ten kamen široký

A Dunaj hluboký.
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Že's mě otrávila,
S milů rozlůčila.

Srovnej Skotskou: Edvard, v Percy-ho Religu. Vol. I. 57. v Herder: Stimmen, ve
skotských číslo 16.

Jiné čtení a pění. Z Poštorné.

j Jo ha

Stojí hruška vdole,
Vrch sa jí zelená;
Pod ňů sa Janiček
S Amčků v karty hrá.

Tak sa oni hráli,
AŽ sa miuovali,
Od velikej uásky
Obá dvá zaspali.

Zaspaua Anička
Na bíuém fertušku,
Zaspau 1 Janiček
Na červeném líčku.

Zazpívau suavíček
V zeleném hájičku,
Probudiu Janička,
Janiček Aničku.

Vstaň Aničko hore,
Staň srdečko moje,

*) Rádali mia matko,
Rádali mia vidíš ?
Tebe synu ráda,
Nevěstu neráda.

ni-čeksAničkův kar-tyhrá.
Stan Aničko, čas máš,
Kravičky dojit máš.

Létali, létali
Dva sokoli malí,
Až sa nalétal,
Zas dom doletěli.

Má mamičko miuá,
Máteli' nás rádi,
Ustelte nám lože

V tej novej komoře. *)

Keď jim lože stuaua,
Zle jim vinšovaua,
Aby ta nevěsta
Rána nedočkaua.

Skoro ráno staua,
Snídaní chystaua,
Pro synečka medu,
Pro nevěstu jedu.

Do sklepa běžeua,
Vína natočiua,
Jedu namíšaua;
Pro synáčka medu,
Pro nevěstu jedu.

O ,
le—ná, podňu sa Ja

Uděuau sám pán Bůh
Mezi tým proměnu,
Napiu sa syn jedu
A nevěsta medu.

Ponajprv sa napiu,
Hned huavičku skuomiu,
Po druhé sa napiu,
Poručenství suožiu.

Tobě miuá, tobě
To stavení nové,
Co v něm leží, stojí,
Secko bude tvoje.

Tobě matko, tobě
Ten Dunaj široký,
Ten Dunaj široký,
Na krk kameň mlýnský,
Abys nerušiua
Jak živ stav manželský.

Přes prah překročiua,
Sklenice zmýliua;
Předsynáčka jedu,
Před nevěstu medu;
Synáček sa napiu,
Všecku barvu změniu.

158. Dětobijkyně.
Erb. I. 54. Žeg. P. p. 89. r. II. 8. Ol. 489. Voj. I. 91. 95. II 298.
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až kemlýnu na tu hrázku:

©

šla Ka-čenka na pro-cházku,
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"©

Šla Kačen-ka na procház-ku,



na procház —ku,
šlaKačenkana| pro

L1 I „ H
cház—ku,— ažkemlýnunatuhráz—ku.

1

Šla Kačenka na procházku:/
Až ke mlýnu na tu hrázku. ')

Jak na hrázku vykročila,
Krásné dítě porodila. *)

Černů pantlů krk zatáhla,
Po vodince je pustila.

Plyň pacholé dolů vodů,
A já zase pannů budu.

Jeli tamto tři pánové,
A to všeci rétarové. *)

Jeli cestů 1 necestů,
Až přijeli k tomu mostu.

Na tom mostě bylo jabko,
Pod tím mostem pacholátko,
Cernooké nemvluvňátko.

Jeden praví: Vezmime ho,
Druhý praví: Neberme ho.

A tentřetí, ten byl z Boha,
Vezme dítě do kočára.

Do kočára vysokého:
Tam najdeme matku jeho.

Šloděvčátko na procházku,
07

—“

K Dunajičku natu hrázku.

Jiné
Pošla Kačenka ze mlýna,
Neslatě na rukách syna.

Kole Dunaja chodila,
Do Dunája ho hodila,
Jakby jeho máť nebyla. ")

Chodzila holka po luce,
Nosila synka na ruce.

A tak ho dluho nosila,
Ež ho do Dunaja hodzila.

a 4 d.

Rychtaříčku, dejte zvonit,
Pacholeti matku najit.

Jak ponejprv zazvonili,
Hned tam všecky matky byly.

Rychtaříčku ješče jednů,
AC se všecky panny sběhnůú.

Jak po druhé zazvonili,
Hned tu všecky panny byly.

Enom jedna tam nebyla,
Rychtářova Kateřina.

Kateřino, kdes ty byla,
Kde jsi krásu proměnila?

Pod mostem sem šaty prala,
Tam jsem krásu zanechala.

Jiné panny také praly,
A krásy tam nenechaly.

Shodte ju tam z toho mosta,
Ať je už té hanby zprostá,

2) U tej hrázky postanulo,
Hezké pacholátko mělo.

3) císařové.

čtení.

Rybáři ryby lovili,
Krásné pachole chytili.

Mne tu mamička vhodila,
Leda ve vínku chodila.

A na ratůze zvonijú,
Panenky z města svádijú. “)

Všecky panenky do rady:
Našli jsme dítě u vody.

2) Daly se panny svolali,
Kerá by mu byla máti.



Všecky přišly ve věnečku,
Jenom Andulka v čepečku.

Proč Andulka vínka nevzala?
Lebo tě hlavěnka bolela?

Hlavěnka mě nebolela,
Ale maměnka bránila. “)

Co pak's tam dítě robilo,
Dyž's po vodince brodilo?

mě0
3) Co si to holka robila,

"Ze si se vinka něvzala?

Či cě hlavička bolela,
Čili ci macička umřela?

Hlavička mě něbolela,
Macička mi něumřela.

4) To jedno leži pod slivu,
Dzělalach se pannu poctivu.

15%

Jak pak ty dítě, jak se máš?
Kerů matičku svoju máš?

Byla má máti bohatá,
Pošla do smrti za kata.“)

Vemte ju kat pod boky,
Hodďte ju v Dunaj hlyboký.

Kati ju vzali pod boky,
Hodili v Dunaj hlyboky.

To druhe leži pod mezu,
Tam o něm ludzě něvědzu.

To třeci leži v Dunaji,
Tam o něm ludzě hadaji.

Chycili holku za boky,
Vhodzili v Dunaj hlyboky.

Jiné čtení a pění.
Z Březové na Uhersk. hranicich.

Stá-la Ka —-čenka u Du-na - ja,
u n

stá-la Ka—čenka u Du-na-ja,OTLGŘ TI| —VÁNLO.>AIoOJ
i! 7 6bí-léno-ženky© u-mýva-ha.

V Boršicích u Brodu Uhers.| TDA
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Stá-la Ka-čenka u Du-na-ja,

Stála Kačenka u Dunaja, :/
Bilé noženky umývala.

A keď jich ona umývala,
Hořce žalostně zaplakala.

Len jedneho syna mala,
Hodila ho do Dunaja.

Dolů synu dolů -vodů,
A já ešče pannů budu.

Stála baba za Vážinů,
Počůvala Katerinu. ")

Hned ta baba nemeškala,
Rychtářičkom vědět dala.

1) Seděli chlapci za hložinú.
Cuh Kačenčinu novinu.

bí-léno-ženky© u-mý-va-la.
Rychtaříci, zlá novina,
Utopila Kača syna.

Rychtaříci nemeškali,
Hned Kačenku chytit dali.

Posadili ju na stoličku:
Zmysli sobě na mamičku.

Pozři Kačko ven okjenci,
Jidu-1 tam otec, máti?

Neidů tam otec, máti,
Než tam idů štyrja kati,
Kohos budů utrácati.

Teba, Kačko, teba samů,
Zes chtěla byt ešče pannů.

Keď Kačenku utrácali,
Všeci mládenci plakali.



Jiné pění a čtení.
Z Přiborska.

k .
V čirem po-li
Ji ha a hb

sto-ji za —-mek,
ia.

sto-ji zamek,v čirem po-li
ma

služiltam je—den pacholek, služil tam je -den pacho - lek.

V čirem poli stoji zamek,:/
Služil tam jeden pacholek.:/ ")

Služil tam s jednu děvečku,
To s rychtařovu dcerečku.

Sedym let tam spolem byli,
Slova spolu němluvili. “)

A jak bylo v osmem letě,
Dal jim pan Bůh krasne ditě.

Tak se spolu uradili,
By to ditě zmordovali.

Zrob ty, mila, jak rozumiš,
Enom ať se něvyzradiš.

Zlatu šnůru ukrutila,
Do studnice ho pustila. *)

Divča pani to vidělo,
Hned panovi žalovalo.

Pantatičku, zla novina,
Naša Anka měla syna.

Zlatu šnůru ukrutila,
Do studnice ho pustila.

1) Byla tě jedna Kačerka,
Jednoho pána milenka.

2) Teprv k ní slovo promluvil,
A zló radu jí umínil.

Zhub Kačenko zhub to dítě,
Netólé se s ním po světě.

5) A onacho zahubila,
Zlató šnůrkó krk zatáhla,
Do zahrádky zakopala.

>

5)

»Jdi Aničko jdi do pole,
Co uvidiš, všecko tvoje.c “)

»Stoji, stoji šubenička,
Na m bila holubička.«

Hdo tež na ni viseť budě?

Hdo by jiny, lež Anička? *)

A idě kat s ňu pó mostě,
A rozpravi s ňu pro sprostě.

Chceš Aničko moju byti?
Ja ti kupim živobyti.

Dělaj, kate, jak maš dělaf,
Moje očka zavazovať.

Ja sem teho zaslužila,
Tři děti sem usmrtila.

Jak to slovo vypustila,
Hned ji hlava odskočila.

Zakryte tu krev červenu,
Ať ji vrany něglubaju.

A Kačenka z vokna kóká:
Juž k nám jde můj otec, máti,
Co pak mně budó říkati?

Néní otec ani máti,
A to só ti zlostní kati
Co mě budó utráceti.

Už Kačenku vyvádijó,
Panny, paní ju želijó.

Neželte mě panny, paní,
Zaslóžila sem trestání.



159. Sirotek.
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svo-ji

Šla sirotka hledat
Svoji mamuličky,
Mily mocny Bože,
Svoji mamuličky.

Potkal ju stařeček,
Stařeček přestary,
Mily moecny Bože,
Stareček přestarý.

Kaj iděš děvečko,
Mila sirotečko ?
Mily mocny Bože atd.

Ach ja idu hledat
Svoji mamuličky.
Tva mamička leži

U tych velkych dveři.

Ulom si pruteček,
Klupni na hrobeček.

0j hdo mi to klupe
Po mojim hrobečku?

To ja sem macičko,
Ja vaše difatko.

mamulič —ky.

Vemtě mne tam k sobě
Do tej černej země.

Co bys tu dělala,
Sirotko ma mila?

Dybych rano stala,
Růženěc řikala.

Co bys tu jidala,
Sirotko ma mila?

Dybych rano stala,
Piseček sbírala.

Co bys tu pijala,
Sirotko ma mila?

Dybych rano stala,
Rosičku sbirala.

Di děvča do domu,
Maš tammladu mamu.

Co je po mladosti,
Dy něm lutosti.

Jiné pění a čtení.

Jak do domu přišla,
Matka ju popadla,

Třikrat zatočila,
Za pec ju hodila.

Tatik šel z kostela,
Všeci ho vitali,
Enem Anička ni.

Všeci mne vitatě,
Kaj Aničku matě?

A Anička leži

Za pecem v kutečku.

Přišli dva anděle

Vzali ju pod křidla;

Vyletěli nizko,
Vzletěli vysoko.

Přišli dva ďablove,
Popadl: macochu;

Vyletěli nizko,
Sletěl hlyboko.

v a
<fn © d-ťa

boss

chodnič —kem, šlo

ta —lo

Šlo diťa chodničkem,
Sprtalo špendličkem.

špendlč —kem.

Co tu dita dělaš?

Svoji mamy hledam.

Chodil pan Bůh po vsi, Di .difa na krchov,
Nadešel to difa.

1) omef.

Tam tva mama leži,
Druhy hrob od dveři.

d-ta chod-nič - kem, špr—

Ulom haluzečku,
Pobuř ") na hrobečku.

Kdo tu buři na mne, “)
Hlinu na mne sype?

2) Kdož to tu ometá?
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Ja matičko buřim,
Hlinu na vas sypu.

Dy tm hlavu češe,
To mi z ni krev teče.

Pusttě mne tam k sobě, Dy ona mne myje,
Pusttě v tejto době.

Di diťa do domu,
Maš tam mladu mamu.

Což je po mladosti,
Dy něni milosti.

Dy mi chleba dava,
Popelem ho vala.

A tak mi ho hodi,
Jako zlemu psovi.

Dy svojim chleba da,
Za stůl jich posaza:
Maslem jim pomaza.

Po lhčku mne bije.

Ach matičko mila;
Vemtě my mne ksobě,
Vemtě v tejto době.

Me difa rozmile,
Co bys tu dělalo,
Co bys tu jidalo?

Rosičku zbiralo,
Vam nožičky mylo.

Di difa do domu,
Poviz tatičkovi,
Ze si bylo semnu.

Jiné čtení a pění.

Tatiček něvěři,
Kyjem tež udeři.

Di diťa do domu,
Třeti deň tě vezmu.

Ach tato tatičku,
Předájtě kozičku,
Dělajtě truhličku.

Ach tato tatičku,
Předajtě kravičku,
Sijtě košulečku.

-„Košulku došiva,
Dita už umira.

OdPříbora.

© cholat —ko, ma-le pa - cholat —ko.

0j pošlo difatko,
Male pacholatko.

Potkal ho stařiček,
A to byl Pambuček.

Kaj iděš difatko,
Male pacholatko ?

Jdu ja stařičku
Svej matičky hledaf,
By mi šli chleba dat.

Tvoja mamka leži
Ten hrob ode dveři.

Padlo na prvši hrob,
Křičelo, plakalo,
Matičko volalo.

Nic tam něslyšalo,
Enem zahučalo.

Padlo na druhy hrob,
Křičelo, plakalo,
Matičko volalo.

Nic tam něslyšalo,
Enem zahučalo.

Padlo na třeti hrob,
Křičelo, plakalo,
Matičky volalo.

Ach hdož to tam vola,
Pokoja mi něda?

To ja sem, matičko,
Ja vaše difatko.

Kaj maš tu košulku,
Co sem Úi ušila,
Dy sem živa byla?

Macocha ju vzala,
Svojim dětom dala.

Kaj maš tu letničku,
Co sem ti kupila,
Dy sem živa byla?

Macocha ju vzala,
Svojim dětom dala.

Kaj maš tu šatečku,
Co sem ti kupila
Dy sem živa byla?

Macocha ju vzala,
Svojim dětom dala.

Pusftě mne matičko
Pusťftě mne tam k sobě,
Budě mi tam dobře.

Di dita do domu,
Maš tam mladu mamu.

Něnit mi to mama,
A je to macocha.

Dy mi chleba kraje,
To mi ho něpřaje.

A dy mi ho dava,
V popele ho vala.

Dy mne ona češe,
To krev ze mne teče.



Dy košulku dava,
To mne pošlahava.

Di difa do domu,
Pomodli se Bohu.

Stojí limba, stojí
Listu širokého.

Pod ňó hrá děťátko,
Malý nebožátko.

Tak tam dlóho hrálo,
Až se rozplakalo.

Šlo, nadešlo žlíbek;
Na něm byl krchóvek.

Hrobaři, hrobaři,
Kde má matka leží?

A tvá matka leží
Třetí ode dveří.

Dítě nemeškalo,
Na krchov běželo.

Třikrát hrob obešel,
Anděl k němu přišel.

Vzal ho za ručičku:
Tady máš mamičku.

Dítě na hrob padlo,
Zalostně plakalo.

Má mamičko staňte,
A mě politujte.

Osiřelo dítě
O půl druhém létě.

Přišlo do rozumu,
Ptalo se na mamu.

Tvá matka umřela,
-Dnes rok pohřeb měla.

Můj zlatý tatíčku,
Ukažte stežčičku.

Šak tě tam ochrani
Ta něbeska pani.

Do domu přiběhlo,
Otci povědělo:

Jiné čtení.

Jak pak já mám státi?
Mám na sobě škřutí.

K tomu ješče kamen,
Jdi dom s pánem Bohem.

Já škřutí odházím,
Kamení odvážím.

Jdi, dítě, jdi domů,
Máš tam jinó mamu.

Co je po té matce,
Dyž není od srdce.

Dyž má chleba dáti,
Třikrát jé obrátí.

Ukrojí krajíček,
Hodí pod stoleček.

Dyž mám jít k obědu,
Pošle mě pro vodu.

Dyž mám jít k večeři,
Pošle mě za dveři.

Dyž košulku pere,
Div mě neprokleje.

A dyž mě oblíká,
Všudy mnó namýká.

Jiný začátek.
Jdi tam tó stežčičkó,
Svítí tam slunýčko
Matce na srdéčko.

Děvče hned běželo,
Matce na hrob padlo.

Má matičko vstante,
Chlebička mně dejte.

Běž dceruško domů,
Máš tam jinó mamu.
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Ach tato, tatičku,
Už sem ja mluvila
Se svoju matičku.

Hned se rozněmohlo,
Třeti deň umřelo.

Od Brna a Zábřeha.

Tu máš, dítě, klíčky
Od malé truhličky.

Vem si tam tu róchu,
Dej ušit košulku.

Dyž tě budó bíti,
Přiď mně povědíti.

Já tam na ně přindu,
Obóm hlavu strhnu.

Tebe vezmu k sobě,
Budem spolu v hrobě.

Dyž byla večeře,
Klube, klub na dveře:
Poď dítě otevři.

Dítě nemeškalo,
Otevřit běželo,
Nic tam nevidělo.

Ty neščasný tafku!
Což sem tě prosila,
Dy sem umírala:

Neubhžuj dětóm,
Ubohým sirotkóm.

Dyž pryč odcházela
Otci hlavu strhla,
Macoše uryla.

Což je po té mamě,
Dyž ona mně bije.

Dyž mně chleba dává,
Zlým mě odevzdává.

Má mamičko vstante,
Hlavičku mně češte.

Běž ty dítě domů,
Máš tam jinó mamuatd.

11
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Jiný konec.

a. Běž dítě k potůčku, Kůry zazpívaly, d. Kdes dítě kdes bylo,
Umej. si hlavičku. Zlí se spropadali. Žes doma nebylo?

Dítě pořád mylo, c. Běž mé dítě domů, Byla sem u máti,
Až se utopilo. Vylez na komoru. Na vás žalovati.b.Běžnalomenicu,© Zavolejslepičky,Matkanemeškala,Dejkůrámpšenicu.Nahažjimpšeničky.© Krajícukrojila,
Kúry zaspívajúů, Jak kohót zazpíval, Máslem pomazala.
Zlí se spropadajú. Hned macochu čert vzal. Dítěti ho dala,.

A víc ho nebila.
Děvče nemeškalo,
Kůrám nasvpalo.

160. Umrlec.
Od Příbora.M1 | u

7 © o v- * „—vSlaženado— koste-la,— šlaženado© koste-la,© poprosicpa
na Bo - ha.

Šlaženadokostela:/Šijmi.ženokošulu© Něžadajtoženoma,PoprosiépanaBoha.© Bomamceluohnilu.Bysekumnědostala.
Nadešlaumrleho,Ušijmijuvsobotu,— Ležimblizkokostela,
Prvšího muža sveho. ") Přiněs mi ju v nědělu. A něslyšim zvoněňa,

: . —„ Am ptáčka zpivaňa. ?Anchodipokrchově© Položmijunahrobě,Lpláčkazpivaňa.)
Po travičce zelenej. Vemu ja ju sam sobě. Ach jdi, ženo do domu,

A přikaž tam svym dě
Tlači travu zelenu, Pozdravuj tam mileho : om:
Zbira rosu studenu. Druheho muža sveho. 2

W “ , , AČ už o mne něplaču,
Rosičku se umyva, Tu maš mužu košulu, Težkosti nědělaju.
Košulu se utira. Af ti ji věc něšiju,
————————— Ať se k tobě dostanu.
1) Něviděla žadneho, 2).Ani ptačků zpivati,

Ene muža prvšiho. Ani zezulky kukati.

161. Náhrada.
Erb. II. 70. Luž. I. 162. Zp. II. 20. OL 448. Voj. I. 41. Lip. I. 82

Šloděvčátkoprovodu,provoděnku© stu-denú,© došelpán,
6ACN 1 cNAT

CET s W- 14 < Ti
rozbil žbán, tra-la, tra- li, rozbil žbán.
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ž — 6 L LLTELSloděv-čátkoprovodu,provo-děnku© stu-denů,
m MA x
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došel pán, rozbil žbán, tra—la, tra-li, rozbil žbán.

Šlo děvčátko pro vodu;
Pro voděnku studenů.
Došel pán, rozbil žbán,
Trala, trali rozbil žbán.

Děvče hned nemeškalo
A za pánem běžalo:
Dyž jsi pán, zaplať žbán.

Nestaraj sa děvče ty,
Škoda sa ti zaplatí;

Děvče dukát nechtělo,
Jenom žbána želelo.
Dyž jsi pán, zaplať žbán.

Nestaraj sa děvče ty,
Škoda sa ti zaplatí.
Za ten žbán dům ti

dám.*)

Děvče domu nechtělo,
Jenom žbána želelo;

Nestaraj sa, děvče ty,
Skoda sa ti zaplatí.
Za ten žbán sebe dám.

Děvče hned dom běžalo
A na máti volalo:
Ráda jsem, našla jsem.

Ztratila jsem, našla jsem,
Rozbila jsem, ráda jsem.
Za ten žbán pána mám.

Za ten žbán dukát dám. Dyž jsi pán, zaplať žbán.

ovšem s předešlou, opě
tuje, a v prvním řádku se
klade: Děvče krávy,
koňa, panství, bratra
atd nechtělo. —

1) Tak se opakuje, jak dlouho
líbo, strofa: »Nestaraj sa

krávu, koňa, panství,
bratra atd. dám.

) Podobně se i tato strofa
dle libósti, ve spojení

atd.; a ve třetím řádku se 9
žbán :/klade: /:za ten

162. Sip ek.
Sr. náp. 146. a. Od Příbora.KI „IF

-M 4 L —

| wa | „IS
<> há - =LETrFTF

šlo děv-če na tra-vu, na luč=kuze

Ti-T TÍ Ť 63—
—+1 —+

le-nu,- na luč-ku ze - le — nu.

Slo děvče na trávu
Na lučku zelenu.

Němohlo ji nažaf
Pro rosu studenu.

Po lučce chodilo,
Zalostně plakalo.

Nadešlo tam šipek,
Na tym

Kvitku, mily kvitku,
Ja tebe utrhnu.

Nětrhaj mne v zimě,
Moja krasa zhyně.

šipku kvitek.
Nětrhaj mne v letě,
Dy slunečko peče. ")

Útrhni mne z jara,
Moja krasa stala.

1) dy ma krasa kvetě,

[1*



163. Plat lékaři. 7 Vlčnov.

G Z | L , . L i —L | NEE IJ <wSloděvča| natrá—vunaši-ro-kůmezu,— naŠi-ro
ků me- zu.

Šlo děvča na trávu Po třetí zažala, "Po druhé zavázal,
Na široků mezu.:/ Lékařa žádala. Druhé sto zažádal.

Ponajprv zažala, Ponajprv zavázal, Po třetí zavázal,
Prstéček odžala. Jedno sto zažádal. Děvča si zažádal.

Po druhé zažala,
Ručenku odžala.

164. Převozníik.
Od Kyjova.

Ň = = =
švděvčátka© najaho-—o šlyděv-čátkanaja-hody,

TTE ©
a o po- řád podle vo -dy

Ze Štítné u Brodu Uhers.

Šlyděvčátka nanajahody, a o pořád podle vody, a0. pořád

L

podle vody.

Šly děvčátka na jahody, 0j Janíčku, převez i mňa,
A to pořád podle vody. Zaplatím ti jako jiná.

Nadešly tam přívozníčka, »Nemám čluna, ani vesla,
Přešvárného šohajíčka. Všecko mi to voda znésla.«

0j Janíčku přívozníčku, Máš ty člunek a.i veslo,
Převez ty nás přes vodičku. ') Ale tebe blůdí pestvo.

Všecky panny popřevážal, Sedni milá na lodičku,
Jenom svoju milů nechal. Převezu ťa přes vodičku.“)

1) Janko, Janko nic nerobí, vjá sem sedia, leda sedla,
Jenom převážá na jahody.:/ Leda.sa já s tebů svezla.c

2) Dybys milá haňbu znala, Já sem volal, leda volal,
Na člun bys mně nesadala. Leda z tebja smích udělal.
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Jak dojeli prostřed vody, Vrš plakala, vrš zpívala,
Stupoval jí do slobody. Vrš na Janóška volala:

Nestupaj mně do slobody, Ach Janíčku, srdce moje,
Než mia dovez na kraj vody. Kam si poděl ruce moje?

Jak dojeli na krajíček, A ty tvoje. bílé ruce
Vyhodil ju na trávníček.*) U Dunaja na tej lúce.

Ruce nohy jí urůbal, Vrš plakala, vrš zpívala,
erné oči jí vylůpal. Vrš na Janíčka volala:

Odešel jů na půl míle, Ach Janíčku srdce moje,
Počuvalju, živali je. Kam si poděl.oči moje?

Vrš plakala, vrš zpívala, Tam sú tvoje čérné oči,
Vrš na Janoška volala. Kde sa Dunaj kolem točí.

Ach Janíčku srdce moje, Vrš plakala, vrš zpívala,
Kam si poděl nohy moje? Vrš na Janíčka volala:

Tam jsú tvoje bílé nohy Ach Janíčku srdce moje,
U Dunaja na tom poli. Kam si poděl vlasy moje?

Tu si M m sedávaj A ty tvoje černé vlasy5) Tu si milá tu sedávaj, : x vz "AN

) Koření, šafran prodávaj. Po Dunaju větr plaší. “)

»Straky vrany já mám kupců, 4) A ty tvoje černé vlasy
Ty sa v mojej krvi kuců.« Po hajíčku větr nosí.

—

165. Zabitý.
Z Nové vsi.

bi=
mTaU-ninskáro-lačernopo-o-ra-ná,© zabiutampachou-ka

INC ATI =HE
Ud-he-li z U —ní-na.

jEHT

TaUninskárola Odpůščám,odpůščám,© Michale,Michalku,
Černo pooraná, Ale' velmi fažko, Kdo je ti příčina?Zabiutampachouka© ZejemésrdečkoKdobybyu,mamičko?
Udheli z Unína. Poraněné všecko. Udheli z ÚUnína.

Ajakhotamzabiu,© VytetkoDoračko,ŽebysmněMichalku
Do žita odskočiu, Smutná, neveseuá, Moheu ešče ožit,Skočiukpohůnkovi:© Nesemvámsynáčka© Eščebychtidaua
Jak je pachoukovi? V halmečce .z pola. Košelu zuatem št.

Michale, Michalku, Vy tetko Boračko, Nechcu já, mamičko,
Odpusti mně vinu, Nie sa nelekajte, Košele zuatovej,
Ze sem ti do huavy Pro vašeho syna Už já dávno čekám
Dau smrtelnů ranu. Bíuů puachtu dajte. Tej smrti hotovej.
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Zandite, mamičko, Nejednu podvedeu, Vy Gbelské děvčátkaProtechknězůgbel-© Nejednuokuamau,Vínkyzněhoneste.
ských Kerak by sa pán Bůh

Já sa vyzpovídám Na mňa nerozhněvav? Ta jeho rodina
Z mojich hříchů těžkých. Třema řady stáua,AtenGbelskýcinter| Takhonaříkaua,
Ja co si Michalku, Kolem mauovaný, Jak muzika hráua.
Gbelskýchknězůžádáš? Leží tam Michálek R
A šak ty Michalku Pěkně pochovaný. Na nebi hvězdička,
Tolej hříchů nemáš. Na zemi děvečka,

Na jeho hrobečku Tak ho naříkauaJakbychjámaričko© Rozmarýnzelený,Jehofrajerečka.Tolejhříchůneměu?© To(GbelskýmpachoukomMSaksemjánejednu— Rostenaznamení.Nanebiměsíček,
Děvečku podvedeu. Na zemi tatíček,

Na jeho hrobečku Tak ho naříkaua
Marijánek roste, Mamička, tatíček.

166. Milenka travička.
Z Milotie.v=GE a =

Ty Milotské zvony pěkně vyzváňa-jů, Ji-dé po-vi-da-jů, co to

CZI — =
zname-na-jů?

Ty Milotské zvony Pochovávat budů
Pěkně vyzváňajů, Jednej vdovy syna,
Lidé povidajů: Co ho otrávila
Co to znamenajů? Galanečka milá.

Jedn povidajů: Neščasná galanko,
Půútničkové idú, Jak na pohřeb půjdeš?
Druzí povidajů : Neščastná galanko,
Pochovávat budů. Jak naříkat budeš?

167%.Zavedena.
Lip. I. 111. Od Val. Mezříče.

v F 7 aE

U Krako-va na do-lině pa-se dívča vra-né ko-ně, při-šel

k ní šohaj zKra-kova, za-jal jí ko-ně do dvora.



U Krakova na dolině
Pase dívče vrané- koně.
Přišel k ní šohaj z Krakova,
Zajal jí koně do dvora. ")

Dávala mu tři dukáty, “)Dvastříbrné,jedenzlatý: *)
Nechaj švarné děvče sobě,
Zítra večír přijdu k tobě.

Chcešli ty k nám chodívati,
Mosíš dobrý pozor dati; “)
Naša mama z ticha “) spává,
Ona dobrý pozor dává. “)

Stávaj starý, stávaj hore,
Kdosi u naší dcery je.
Než starý z postele skočil,
Šohaj oknem ven vyskočil.

1) a. Páslo děvče, páslo koně
U Moravy při tej vodě.
Přišli třé šohaji z pola,
Zajali koně do dvora.

b. Na pěkne luce zelene
Marijanka pase koně,
Na šalmaje pěkně hrala,
Ona synečka čekala.

A přišel k ni šuhaj jeji,
A dvě jablečka daval ji:
To maš, mila, skovaj sobě,
Dněskaj večer přijdu k tobě.

2) tři tolary.

5) Jeden hrubý a dva malý.

4) Krajačkama nefukávat,
Ostrožkama. nebřinkávat.

5) čuduo.

6)

1)

167

Ven vyskočil a zavískal,
A děvečce ruku stískal;
Ostávaj tu s Bohem milá,
Já mládenec, a ty jiná.

Jak pak bych já jiná byla,
Sak sem s tebů málobyla.
Dyby bylo půl hodiny,
Nejmenuj se mezi panny.

Dybys měla na tisíce,
Nebudeš ty pannů více;
A já jenom dva grýcary,
Přece budu šohaj švárný.

Pusť. pérečko “) po tej vodě,
Půjdeli ti po svobodě;
Budel: ti k vrchu plyvaf,
Budeš v našem domku bývaf.

Dyž to pérko namáčala,
Do voděnky ho házala:
Plyvaj mé perečko do dna,
Abych byla vínka hodna. “)

a. Naša mama leží tiše,
Ona všecko dobře slyší.

b Naša panimama stara
Sama dveři zavirava.

Hoď kamének.

8) a. Kde's to šoháj, kde's to viděl,
By kamének po vodě jel?
Viděl sem to naDunaju,
Kamének plaval po kraju.

b. Už je ma krasa u ďasa,
Něchodi-k nam žadna chasa.
A ja mezi panny něsmim,
Stale st na tebe myshm.
—

168. Sestra travička.
Erb. I. 8. Kukuljev. I. 214. Karadž. I. 215. Ž. P.p.80. Sachar. IV.7. Voje.1.71. 252 289.

Zp. II.52. Cel. II. 49. III. 9.76. 108.GEGEIEFl ETTĚSTA
U-li —an-ka či-stá panna, U —k - an-ka či-stá panna,EEE

u Du -na-ja ša-ty pra-la.

Ulanka čistá panna,:/ Dojeli tam třé husaři:
U Dunaja šaty prala. Poď Uliško pojeď s námi.
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Já bych s vámi ráda jela,
Dybych tu bratra neměla.

Bratra možeš otrávit,
Možeš s námi předca jeti.

Jak bych já ho otrávila?
Temu sem sa neučila.

Běž do lesa dubového,
Najdeš hada jedového.

Uvař mu ho k snídaníčku,
Jak. rybičku s černů máčků.

Už Janíček z hory jede,
Malované. dřevo veze.

Hned mu vrata otvírala,
Vrané koně vypřáhala.

Ulianko, cc" nevého,
Ze vypřaháš kona mého?

Poď Janíčku k snídaníčku,
Máš přichystanů rybičku.

A co sů to za rybičky?
Dyť nemá žádná hlavičky.

Hlavičky sem urůbala,
Pod okénko zakopala.

Jak ten první kůsek zédl,
Hned na levé líčko zbledl.

Jak ten druhý kúsek zédl,
Hned na: obě líčka zbledl.

——

Jak ten třetí kůsek zédl,
Hned na celé tělo zbledl.

Běž Uliško, pro pivečko,
Af si ovlažím srdečko.

Donesla mu lužovice:
Pij Janíčku, pij velice.

Běž, Uliško, pro peřinku,
Nech položím svů hlavěnku.

Donesla mu tvrdý kameň:
Ostávaj tu s pánem Bohem.

Bojanovské zvony zvoňá,
Uliánku drábi hoňá.

Ty Mutenské zezvámajů,
Uliánku doháňajů.

A Hodonské dozvonily,
Uliánku dohonili.

Janíčka na krchov nesů,
Uhánku kati vezů.

Zazdite mia do kamení,
Nech o mně pěsměky není.

Zedníci ju zazdívali,
Panny pěsničku skládaly.

Ulhánku už zazdili,
Pannypěsničku složily.*)

Do kamení zakopali,
Už pěsničku začínali. (u Vizovic.)

Zavezte mne na kameněc,
Aťjest tej pěsničce koněc. (uPříbora.)

H. Od Ivančice.

Uliana krásná panna,
Také-li by si mě vzala? ")

ja
— Stoji lipka v širem poli,

Pod tum lipkum kameň bily.

Pod kameněmzlaty prsteň,
Přez ten prsteň trava rostě.

Hdo tu travu žnuti budě,
To ten prsteň nosit budě.

A žnula ju pěkna panna,
A ten prsteň sebu vzala.

Ráda bych si tebe vzala,
Dybych pro bratříčka směla.

Viděla tam štyry pany,
Mezi nima. dva ulany.

Poď děvečko, jeď ty s nami,
Buděš věděť jak se mamy.

Ja bych rada s vami jela,
Dybych se bratra něbala.

Bratra možeš oftraviti,
Po tem možes s nami jeti. atd.



Umoř bratra, vezmi si mě,
Budeš míti ščestí ze mně.

Jakbych já ho umořila?
Dyť sem se to neučila.*)

Di do lesa višňovýho,
Najdeš hada jedovýho. “)

Uvař mu ho v sladkým mlíce,
On ti skoná po hodince. “)

Už bratříček z lesa jede,
Přeneščasný dříví veze. “)

Hned mu vrata otvírala,
A koničky odpříhala.

Poď bratřičku, poď k snídaní,
Máš rybičky přichystaný. S)

Co pak só to za rybičky?
Žádná nemá své hlavičky.

Hlavičky sem zutínala,
Sama sem jich posnídala.

A dyž první kósek snědl,
Hnedka jako stěna zbledl. “)

2) Čarom sem se něučila.

3) Jdi dcerečko do hájička,
A najdeš tam jedovíčka.

4) Usmaž mu ho z černé jíšky,
Vylož mu ho na dvě mísky.

5) Pěkně sobě vypraskuje.

6) Poď, bratřičku, poď k obědu,
Máš tam rybičky z rosolu.

7) Druhý žvanek na nůž bere,
Už svů hlavičku skloňuje.

8) Jdi sestřičko pro vínečko,
Zalívá mně krev srdečko.

169

Di, sestřičko, dones vína,
Už mně mé srdce zemdlívá. *)

Sestřička hned nemeškala,
Z luže vody mu nabrala. ")

Pi bratřičku, šak je dobrý,
Z plnýho sudu nabraný. "“)

Dé mně sestro dé peřinko,
Ať položím svó hlavěnko,

Donesla mu tvrdé kamen:
Spi bratřičku tade na něm.“")

Už sem bratra' votrávila,
Tvé srdečko zaslóžila.

Dones milá tvrdé kamen,
Já rozdělím srdce na něm.

Bratřička sem votrávila,

A tebe. sem nedostala. 19

Bratřičkovi už zvonij,
Uliánku podpalujó.

Bratříčkovi odžvonuli,
Uliánku podpálili.

9) Nabrala mu vody z louže:
Pí bratříčku, to spomůže.

10) Co pak je to za vinečko?
Dyť je same kyseličko.

Jak raz střebnul, lhčkem zblednul,
Jak okusil umřiť musil.

11) Ach sestřičko hlava bolí,
Ovaž ji než se rozkolí.

12) U bratrovy rakve stála,
Vlasy rvala, smutně lkala. (u Telče.)

Mezi nejstarší právem se klade; po celém Slovanstvu jako sotva jiná píseň roz
šiřena jest, a nadesílá nadvládu bratrův nad sestrami, jakáž za starodávna u Slovanů
panovala. Maciej. hist. pravod. sl. IV. 14. 348. 355. a. d. Z nesčíslných různočtení
jsme jen značnější podali. Památno že v textu Il. se panna upaluje, jak v ruské u
Sach. na d. m.

Památen jest též začátek té písně
v Opavsku:

Za Krakovem černa rola,
Chodi po ni Uliana.

Uliana věnky vije,
To ze samej konvalije.

Přišel ku ni z Uher Janek,
Prosil ji o jeden věnek.

Ja ti věnka něsmim dati,
Před bratřičkem svym naj

starším.

Otruj sestro bratra sveho atd.
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U Holešova v Kostelci kladou Do jedného vodu brala,
konec: A na druhé bubnovala.

Vzala gbelík, šla na vodu Zazděte mě do kamení,
Až k samému Velehradu. AČ pěsnička o mně není.

169. Trud nevěřivý: — 2 Vlachovice.

L LLLETÍ
Umře-ladneska© Trudo-vi že-na, a Trudjí ne—vě —m

2 © | po© TI ] JE
FEL

Staňžeženko hore ordenko moje, Ššakfanic nebo - lí.

Umřela dneska Trudovi žena, Trudovu ženu na máry nesú,
A Trud jí nevěří: A Trud jí nevěří atd.

Staň ženko hore, srdenko moje, Trudovej ženě už vyzváňajů
Šak fa nic nebolí. A Trud atd.

Trudovu „ženu užoblíkajů, Trudovu ženu na kerchov nesú,
A Trud jí nevěří: A Trud atd

Staň ženko hore, srdenko moje,
Sak fa mc nebolí. Trudovu ženu do hrobu kladů,

, , A Trud atd.
Trudovu ženu do truhly kladů,

A Trud jí nevěří: Trudovu ženu už pochovali,
Staň ženko hore, srdenko moje, A Trud jí nevěří:

Sak fa nic nebolí. Staň ženko hore, srdenko moje,
Sak fa nic nebolí.

170. Usmrcený.
Od Rousin.

hAa

U te-ho háječ-ka ze-le-ný —hoZa-bi-li| pacholka© knězo-vý—ho,
za-bi -li ho, on tam le==E

žÍ, jé-ho fra-je - ren-ka, za ňém bě - ží.

U tého háječka zelenýho Slavkovský hodine slyšet sem bit,
Zabil: pacholka knězovýho. Přišla mně novinka že mám

+. , umřít.
Zabil ho, on tam leží,
Jeho frajerenka za ňém běží. Děkuju tě moja milá,

Ze se mě při smrti navščivia.
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Z Ostravice.

Po-m-že mě-stečka Ho-le-šo —va Ach vi-si, vi-siněch tam:Vi

Vi-si tam hlavič-ka synečko-—va. Ach to-va—ry-ši ka-ma-ra

Sl, šak mu to do = vedli to-va-ry — ŠL

dz, něchjim to panBůh vy-nahra - dzi.

Poniže městečka Holešova, Ach tovaryši kamaradzi,
Visi tam hlavička synečkova. Něch jim to pan Bůh vynahradzi.
Ach visi, visi, něch tam visi,
Šak mu to dovedli tovaryši.

171. Zbojce.
Luž. I. 1.

Z
ť V =

Vandro —va-la Ka-čen - ka, ta rysha - řo —va dcer-ka,

hej námhej taarych - ta-řo—vadcer-ka.
Od Opavy.

p 9 T751iB ROpH,
kr FFE=FF=r, m AI LI KL 5Vandro-va-la© Ka-čen-- taarych-ta-řo—vadcer-ka= ELLA> 

hej nam hej tarych-ta-řo - va dcer- ka.

Vandrovala Kačenka, Sedni milá v té trávě, Zle Janíčku zle s námi,Tarychtařovadcerka,© Jískajmivmojíhlavě.Černámrakva“)nadnámi.
Hejnam hej,

Ta rychtařova dcerka. Při kopečku seděla, Nademnů jest černá mhla
Jískatt mu musela. A nad tebů červená,

Vandrovala dolinů Hejnam hej,
Co do hlavy pohlídla,Až lúčl ů

ž na lúčku zelenú, Zaplakati ") musela.Hejnamhej, NNAžnalůčkuzelenů.© PročKačenkatruchlivá,2)velkámhlaje.
Když -do hlavy pohlídá? 3) A ta mhla je cely deň,

Zhyněš Janku ten tydeň.

Že nebudu tvá žena. *)

Nadešla tam Janíčka,
A on pásl koníčka.

1) Rozplakat se.
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Janíčekserozhněval,© CoJaníčkucotammáš,Čilipromnesamého,HnedKačencehlavu— Čokamenem.pokládáš?Čiprokohojiného.
4u. stal)HnedJaníčkachytili,© Bylbychtebeozlatil

Položil ju na Dunaj, K šibenici ho vedli. Od vrchu až do dna,
A na Dunaj hluboký. « . Ze nebyla hodna.

Sibeničko šibená,
Jeli tamto pánové ?
Od bystrého Dunaje. "© Zeno S! stavena! Prostřed rynku stanuli,— — Porychtářiseptali.4)Kačencepohlavekdal.© Pánizezámkujeli,
Zhynuli já ten týden, Kačenku tam viděli.
Zhyneš ty ten dnešní den. Uviděli Kačenku

Za sukničku zelenů.

Ptám se já vás Fojtová,
Máteli syna doma?

Můj syn sedí za stolem,
Chytil ju za ručičku, Jí rybičky s rosolem.
Hodil ju“do rybničku, Do kočárku ju vzali,

Do města s ňů přijeli.
Co kerý ráz okusil,

Do rybničku ju hodil Okenkem vyzřít musil.
A kamenem přiložil.

172. Uvázaná. ZNěčie.

Včerným le-se v hájičku, ai včerným le-se vhájičku namlóval

šo-haj děvečku.

V černým lese v hájíčku :/
Namlóval šohaj děvečku.

Tak ju dlóho namlóval,

Jeli tu kdo z Moravy
Od mémaměnky z té strany?

Zkažte tam mé máteři,
Ja až se na ňu rozhněval.

Uvázal ju u dubu,
A nasypal jí žaludu.

Pí voděnku, jez žalud,
Na mne smutného nežaluj.

Cula voze za lesem,
A zavolala svým hlasem.

Nech mě nečeká k večeři.

Ani zítra k obědu,
Ja sám pán Bůh ví, kde budu.

A já se tu dobře mám,
Vrany, straky kupce mám,
Pepř, kořeníčko prodávám.

Ony mi to skupujó,
Dolů voděnkó spóščajó.

173. Vyhlidaný z vojny.
Z Komné. Žeg. P.p 68. 01.75 422.488. Zp. I.45.591. Karadě. I. 455. Sachar. IV.299.

D hh Je hk 2
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*vojsko le-ží, pod tím stromem vojsko le - ží.
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V čirém poli strom zelený,
Pod tím stromem vojsko leží.

Tichý větr pofukuje,
Už sa vojsko pohybuje.

Mladý kapral předek vede,
Jeho koník smutný jede.

Můj koníčku hnědovraný,
Co si smutný neveselý ?

Tlačílh fa zbroja moja,
Lebo šabla ocelová ?

Netlačí mia zbroja tvoja,
Ani šabla ocelová ;

Trápijá mia tvé ostrožky,
Co píchajů moje bočky.“)

Moje bočky pobolané,
Od tvých ostroh rozpíchané.

1) Ale tvoje ostruženky,Ty mně derů mé bočenky.

2) přistrojila.

5
—
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Pod Verónů, pod tým kopcem,
Leží Francůz se svým vojskem.

A císař pán proti němu,
Budů držet spolu vojnu.

A princ Karel odkazuje,
Do Moravy odpisuje.

Jedna sestra bratra měla,
Do vojny ho dat mosela. ?)

Běž, bratříčku, běž do vojny,
Pomož z nůze císařovi.

Všecí páni z vojny jedů,
Jejího bratra nevedů.

A vy páni jeneráli,
Kde ste mého bratra dali“

Tvůj bratr je pod Verónů,
Má hlavěnku porůbanů. *)

Tvůj bratr je v Netálii,
Teče z něho pramen krvi.

Ach pramýnek, pramýneček,
Kde se poděl můj bratříček!

Jiné čtení a pění.
Od Loštic.

A
Za Ve-ró-nó

( |

se svým vojskem..

Za Verónó za tém kopcem
Stojí Francóz se svým vojskem.

Cisař pán fam na něj táhne,
Ze ho se svým vojskem zajme.

Dyž viděl, že nic nespraví,
Poslal psaní do Moravy.

Do Moravy na ty pány,
Aby hdi přichystali.

Koničky jim vobsedlali,
A do vojny vodeslali.

V tem Hósovským šerým poli,
Tam na vojnu verbovali,
Po vraném koňu dávali.

za tém kopcem, za Ve-ró-nó za tém kopcem, sto-jí Francóz

Dyby mně kdo koňa sedlal,
Taky bych se na vojnu dal.

Krásná pannanemeškala,
Konička mu vobsedlala,
Do vojny ho vodeslala.

A když ho tam vodsílala,
Přežalostně zaplakala.

Neplač, sestro, neplač vo mně,
Za dvě leta přijdu k tobě.

Dvě leta už pominula,
Sestra bratra neviděla.

A dyž bylo po té vojně,
Komendanti vedó koně.
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Vyšla ti tá krásná panna, Stávej, stávej můj patróne,
Komendanty přivítala. Dávej obrok, seno moje.

Vítám vás, vy milí páni, Dokud můj pán na mněsedal,
Jeh bratr mezi vámi? Dycky sem se dobře míval. *)

Tvůj bratřiček leží v poli, Věilka můj pán leží v poli,
Má noženky na dvě půly. Roznesó ho černý vrany. *)

2) Jdi koničku, jdi ode mně,
Sak ti kdosi nafutruje.

Vraný kůn stojí u něho,
Hrabe nohó, žaluje ho.

1) Škoda je ho, škoda po dnes, Třebas moja frajerečka,
Co mě dával seno, oves. Co sem si vzal do srdečka.

Jině čtení a pění.
Od Kyjova.

růrozsta-vilRussvůarmá—du,| rozsta-vilRussvůar—má-du.
Pod Slavkovem pod tů horů Tvůj bratřiček už tam leží,
Rozstavil Rus svů armádu. Krev mu z obů boků běží.

Minulého dňa druhého Vraný kůň stojí u něho,
Pobil Francůz Rusa mnoho. Hrabe nožků, lituje ho.

Minulého dňa třetího Že už pozbyl pána svého,
Ptali se jeden druhého: Co mu dával oves, seno.
Neviděls- bratra mého?

Jiné čtení a pění.

(Náp. žnový). Z Veselé od Val. Mezř.

Sestra bra-tra vystro —ja — la na tu vojnu nada- le - ko.

Sestra bratra vystrojala Ptám sa já vás, páni milí,
Na tu vojnu na daleko. Kde ste mého bratra děli?«

Košulku mu vyválela, Na tém francůzkém pomezí
Aby sa na něm bělala. Tvého bratra hlava leží.

Šnurečku mu zavázala, Leží, leží porůbaná,
By sa na něm červenala. Podkovama rozšlapaná.

»Všecí páni z vojny jedů,
Mého bratra koňa vedů.



Jiné

Trubju, hraju i bubnuju,
Vojačkove maširuju.

Težcic bych ja maširoval,
Dyby mi hdo kona sedlal.

Starši sestra uslyšela,
Bratrovi koňa sedlala.

Ta prostředm šablu dala,
Ta najmladší zaplakala.

Něplačcě sestry o bratra,
A on přijdzě za tři leta.

Už tři leta pomijaju,
Sestry bratra vyhlidaju.

čtení.

195

Od Opavy.

Pytam se vas, pani milí, ©
Kaj scě bratra kaj scě dzěl?

Vaš bratřiček v poli Ježi,
Krev od něho valem běži.

A kůň jeho vedle něho,
Nohu hřebe, lituje ho.

Stavaj, paně, stavaj, nělež,
Daval si mi holy oves.

A včul němaš ani slamy,
Rozďubu cě straky, vrany.

Straky vrany 1 ptakove,
Na ostatku chrobakove.

v *. ? ,
Čtení jiné ze Suché Lozy.

(Náp. 98 str. 95).

Jedna matka syna měla,:/
Do vojny ho .sprovázela.

Jeď synečku s. pánem Bohem,
Se svým pěkným vraným koněm.

Starší sestra koňa sedlá,
Osedlaja ven vyvedla.

Ach můj synů přemilený,
Dy fa budu čekat z vojny?

Má mamičko přemilená,
Vyhledajte po tři rána.

První ráno vyhlédala,
erveného uhlédala.

Ach můj Bože přemilený,
Už je můj syn zkrvavený.

Druhé ráno vyhlédala,
Bílého ho uhlédala.

Ach můj Bože přemilený,
Už je můj syn oblečený.

Třetí ráno vyhlédala,
Černého ho uhlédala.

Ach můj Bože přemilený,
Už je můj syn v černej zemi.

Radní páni domů jedů,
Mého syna kona vedů.

Dy sem já měl svého pána,
Mívával sem obrok z rána.

A věl nemám vody slámy,
Roznesů mia straky, vrany,

174. Milá v hrobě.

dome —ček.

LLE ETIFEGZINEN
Sr. č. 96. Z Moravan od Kyjova.ra
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Od Brna ze Žebětína,
hh

— =- > = zuz ] REX I M
F|EeTT| -rgETEEELTE EEVEL
Vímjájeden© há-jiček,vímjáje-denhá-jiček,vtomhá-jič-ku

E I LIE
— =

dome - ček. Z Poštorné od Břeclavy.

o
m

Vím já

==1: —
dome- ček.

jedenhá-ji-ček,vímjájeden© há-jiček,vtomhajič-ku

Z Březové u hranic Uh.

Vím já jeden
M

| . LU ZELL NEi P. -8 | 6 TÍ-O-Ovtomhájič—kudome- ček.
Vím já jeden hájiček,:/
V tom hájičku domeček.

V tom domečku děvečka,
Chovala sokolíčka.

Čisté žito' sbírala,
Sokolovi sypala.

Nemohla ho uchovaf,
Musela ho ven vyhnať. *)

Sedum let ho chovala,
Na osmý ho pustila.

Lef sokole do pole,
Nalítej se do vůle,
Nazobej se kůkole.

Letěl sokol, zaletěl,
Třikrát Krakov obletěl. *)

Sedl si tam na rynek,
Na červený kamýnek. *)

1) Nechtěl sokol dobrý býf,
Mosela ho vypustiť.

2) Vzal sa sokol na křídla,
Proletěl do Krakova.

há-ji-ček, vímjá jeden há-ji - ček,L.| E I L, I | „Ji

A tak vesele zpíval,
Až se Krakov rozlíhal.

Krakovjané měščané
Všeho díla nechali,
Sokola poslůchali.

Došla k němu hrdlička,
Jeho vlastní sestřička.

Co sokole co děláš,
Žádného smutku nemáš?

Jaký bych já smutek měl,
Když mi žádný neumřel?

Umřela ti tvá milá,
Dvě hodiny s poledňa.

Třetí den co pohřbená,
V klášteře pochovaná.

Sokol letěl, zaletěl,
Až na klášter doletěl.

5) A sedl na rynečku,
Na bílém kamýhečku.

Bože můj,



Třikrát klášter obešel,
Žádných dveří nenašel. *)

Jenom jedno okenko:
Promluv ke mně, milenko.

Dybych mohla mluviti,
Mohla bych aj choditi.

4) Moja milá kde ležíš,
Keď sa mi neohlásíš?

1%%

Na srdečku mám kameň,
Na jazyku mám plameň;

To pro tebe můj milý,
Ze sme spolu chodili.

A já ležím hluboko,
V černej zemi na střevíce,
Už mia neuhlídáš víc.

175. Nalezená sestra.
Od Ivančic. Erb. II. 89. 42. Žeg. P. r. I. 168. I. 24. Luž. I. 88. II. 85. Zp. II 8.

hb ja hb k

Vímjá jednu hospodu, vím já jednu hospodu, je z ka-me-na

bramoru, je zkamena bramo - ru. Od Klinkovic.

< =Vimja| je-dnu,vimja
(I ?
bra-mo - ru.

Vím já jednu hospodu, :/
Je z kameňa bramoru. ")

Z Vidče. 1) a. Byla tě jedna paní,
Měla dceru Kačenku.

Ona nic nedělala,
Jen husičky pásala.

Jeli, jeli furmani,
Vzali Kaču do saní.

A tam Kaču prodali
Za oklepinu slámy.

Za půl másečka vína,
Leda darmo nebyla.

Vandroval zámečníček,
Tej Kačenky bratříček. atd.

Od Príbor. b. Zešel Balšan půl světa,
Hledaja si děvčata.

Našel un ho v Žilině,
U šenkyřky při vině, atd.

„| I
©jednuho-spo-du,— jezka-me-ňa

Je tam hospodská mladá,
Víno, pivo nalívá.

Chodí synek po světě,
Chodí hledat děvčete.

Našel a. t. d.

d. Je hospoda v Podolí,
Je z drobného kamení.

Je tam hospodská atd.

Od Olom. e. Šla panenka pro vodu,
K zelenému jaboru.

Jeli tam dvá formani,
To děvče sebó vzali.

Do hospody přijeli,
Tam panenku prodali,

Za otepečku sena,
Za čtyry másy vína.

Přijeli fam pánové atd.
12



Jedó tam tři pánové,
Překrásní rytířové.

Hej hospodská hej mladá,
Nalejte nám más vína. ?)

Hospodská jim nalívá,
Po Kačence posílá.

Káčenka víno nese,
AŽ se jí ruka třese.

Netřese se od žbánů,
Než od zlatých prstenů.

Hej hospodská hej mladá,
Jeh tato dcera tvá?

A to néni dcera má,
To děvečka služebná.“)

Za tři míry semena
Od formanů kópená. “)

A když bylo s. večera,
Hospodská na ňu volá:

Jdi Kačenko postel stlat,
Ti pánové pudéó spat.

Co pak je to nového?
Sedum let sem slóžila,
Postýlky -sem nestlala.

Kačenko neodmlóvej,
Co ti kážu to dělej.

Jak Kačenka pokročí,
Rytíř za nó poskočí,

Ne tak, ne tak. rytíři,
Já sem z rodu dobrého,
Z rodu tobě rovného.

Dyž si z rodu dobrého,
Pověz ty mně“z jakého ?

2) Mášli hospodská stlaní,
Pro naše koně vraný?

3) Dyby to moja byla,
Ne tak by mi chodila.

Chodíl: ta v šarlatě,
Chodila by ve zlatě.

4) Ptam se ja vas šenkyřko,
Smim s ňu jednu nocku spať?

Ty s ňu možeš nocku spaf,
Ale se ji nětykaf.

Jsem krále Insperského
Vlastní dceruška jeho.

Dyž si jeho dceruška,
Vlastní moja sestřička. *)

Sedum let. sem tě hledal,
Co sem s koňa neslízal.

A jak sem s koňa slezl,
Hned sem tebe nalezl.

A když bylo za rána,
Na Kačenku volala:

Staň nevěsto ospalá,
Na kravičky: nedbalá.

Zádná vaša nevěsta,
A moja vlastní sestra. “)

ÍPoď Kačenko k placen
Za sedum let slóžení.

Sto tolarů jí dala,
Ze jí dobře dělala,
Ešče pro ňu plakala.

Stup Kačenko na kameň,
A z kameňa na střemen,

Ze střemena na můj kůň,
Pojedeme kde náš dům.

Dyž přijedem k mateři,
Stup Kačenko za dveři,

„A ja pudu k mateři.

Co bys matičko dala,
Bys o dceři věděla?

Dala bych všecko zboží,
Bych věděla o dceři.

Nedávej všeho zboží,
Podívej se za dveří.

5) Dej Andulko znamení
Jak“ má otec stavení“

Stavení bramorové,
Stříbrem, zlatem kované,
A zlatem vykládané.

6) Jdi šenkýřko za bránu,
Zaplatím ti za stravu.

Šenkýřka šla za bránu,
Rytíř jí uťal hlavu.



mečkuby-la© pa-ni
Vim ja zamek malovany,
Bystru vodu obehbnany;
V tem zamečku byla pan
Moravského malovam.

Ta jedno difatko měla,
Chůvěnku při něm držela,
Krasnějšu ež: byla sama,
Co s tym difatkem spavala.

A jak bylo po půlnoci,
Ditě počalo plakati;
A chůvěnka tvrdo spala,
Diťatko plakať něchala.

Jak to pani uslyšela.
Na tu chůvěnku běžela,
Hrozny poliček ji dala,
Ež se hned krvju oblila.

A chůvěnka němeškala,
K panu pověděť běžela:
Naš pan tato, zla novina,
Naša pani mne pobila.

1) Mlč chůvičko, nežel teho,
Přijdě pomsta přijdě z teho.

anebo:

Mlč chůvěnko má rozmilá,
Bude temu jiná správa.

177. Nepanna.

Vmlyna-řo-vem© splav-kuBi-lahu-ska© ply-va,FL
hdy co by-va.

morav —skeho malo —'va-ni.

Ciť chůvěnko moja cnostna,
Budě temujina pomsta. ')
Vzal pan pani za ručičku,
A vyved ju na světničku.

Otevřel ji okenečko:
Podivaj se ma paničko;
Podivaj se do zahrady,
Jak tam kvitnu vinohrady!

Paměka okny hleděla,
Chůvěnka ju postrčila.
To než na zem doletěla,
V drobny prach se obratila.

Vyrůstla tam jablunečka,
To tej pani ze srdečka.
Kdo z ni jabka trhať budě,
Ten pomsty Boži něujdě.

Trhal jich pan s pacholatkem,
A chůvěnka s tim děťatkem.
V tom se mračno postavilo
A tu chůvěnku zabilo. *)

V tom se nebe zamračilo,
Hromobiti jest nastalo.

Zabilo pana s pacholatkem,
A chůvěnku s tim difatkem.

Od Přiboru.žezvelkcho© mi-lo-va-ni© ma-lo
12*



180

VmlynařovemsplavkuJemněhrubězima,© Věiljuonopustil
Bila husa plyva, Větřiček zaviva, V jejich mladych letach,
Že z velkeho milovani Pusf mne jenom do ko- Ztratila vinek zeleny,
Malo hdy co byva. můrky, Něužila světa.')

Moja roztomila.
Stanul pod okenko, Světa něužila,Zavolaltišenko:Jatědonipustim,— Pannuněnabyla,Mariankosrdce.moje,© Nasvýchručkachuspim,Tožeprosynkamileho
Otevř mně okenko. Slibila sem Bohu svemu, Boha opustila.

Že tě něopustim. ————
1) Měla sem vinek zeleny,

Padl mně do blata.

178. Utopenec.
Ze Slavíkovic.

Ť

VRósi-no-vě| rebníček,ajvRósi—no-věrebníčeku-to-pilse
C p p KCNC

tam sy-ne-ček,ja sy-ne- ček.
a A

Z Pavlovic.
6m.—9 —N.

jd Z L
P , . “ ď : V © FPřednašeje© rybniček,ajpředna-šejerybniček,u-to-pil

se tam sy-ne- ček.

V Rósinově rebníček, Plače vo né děvečka,
Aj v Rósinově rebníček, Ze už pozbela synečka.
Utopilse t ček

oPJasyneček Neplačvo ňé dítě mé,
Šak ho tam zase spatříme.

Utopil se, škoda ho,

Aj utopil se škoda ho, oss aop spatříme,
Přišla vodinka, vzala ho *) Ž jedno všeci vstaneme.

Ja vzala ho. *) prudká voděnka vzala ho.
——m

179. Bitka o milou.
Z Citova.FE VKE B VVS EETT Ů : | FE

Vtem Brodečku na ko-peč-ku bi-jó se tam o dě-več-ku; o ke-řó,C = 8 -1 - T NAc
PT
Lp mR p,7LiJyZ-Wi<IOo.keró?| otó,comáŠšněro-vačku| červe-nó.



V tem Brodečku na kopečku
Bijó se tam o děvečku; "
O keró, o keró?
O tó, co má šněrovačku čer

venó.*)

Tak se o ňu posekali,
Až tam jednoho nechali,
Synečka milého,
A už teče potok krvi od něho.“)

4) Na tom Zlínském černém zámku
Sekáli se o galánku.

2) O tu co má kordulku zelenů.

180. Adámek.

Kdo nev
Sak tam ešče šabla leží,
Sablička krvavá;
Umévá ju jeho milá slzama.

vv?
ěří,

181

nech tam běží,

Pokud ešče živa budu,
Černó pantlu nosit budu
Pod šátkem v lelíku,
Za tu lásku můj obrázku velikó.

3) Než bych se já o ňu sekal,
Radš falešné panny nechám.
»Nenechám, nenechám,
Radši za ňu (ři vojáky zesekám.«

Od Břeclav,y a Napojedel
AL

v tomze —W.
: .| NSNIL

EEFFFEEU I K „da E < I ,
———T —T i

ho - ří, ja-sný o-heň ho-ří.

Keď už umřít musí,
Kamarádů prosí:

V tom zeleném boří :/
Jasný oheň hoří.:/

A při tom ohýnku
Dvanást švárných synků.

Třinástý Adámek,
Zbojnický hejtmánek.

Kamarádi moji,
Nenechte mia tady. *)

Vezměte mia sebů

v? vw.,
Leží poraněný, Tam mia pochovajte,
Kulků je střelený. Kde sa scházíváte.

Adáuniku, Adámku,
'Kam's peňázky díval,
Co's po horách zbíjal ?

*) jiný dálejšek:
1) K ostrozským hranicám

Pochovat mě dajte.
Neco sem propíjal,
Neco chudobě dal.

2) Na tech křížních cestách
Hrob mně vykopajte,

Z mojeho paláška
Kříž mi udělajte.

Kdo tady pojede,
Každý ať spomene:

Tu leží Adámek, Z mej ostrej šablenky
Zbojnický hétmánek, Kříž mi udělajte.

Do tých tmavých žlebů.

boří,vvtomzze—>lenémr jasnýoheň|

Na tych křižnýchcestách
Hrob mně vykopajte,
Do něho miadajte.

Pod tema jedlami,
Kde sem píjal s vámi.

Keď mia pochováte,
Nápis na hrob dajte:

Tu leží Adámek,
Náš dobrý hajtmánek.

Kdo půjde, pojede,
Každý si zpomene:

Tu leží Janíček,
Dvanástý zbojníček,
Co nám ukazoval
Přes hory chodníček.



181. Poroubaný.
Z Moštěnice u Přerova.6 : K EEA T LOLA

| I —rijcj 13M. © „| — o P S111 I 4 j

Vy-le-tě-laho-lu-bička,ajvy-le-tě-la© ho-lu-bička,ajod

só-se-dů z o-kýnečka.

Vyletěla holubička, Sósedova stěna bílá,
A1 vyletěla holubička Teče po ní krev nevinná. *)

1 od sósedů kýnečka. -uj
A1 od sósedů z okýnečka Panenka ju zaličuje,
Sedla sobě na bránečku: Krev nevinná přestupuje.

děláš můj 9

Co pak děláš můj synečku“ »Nepřestupuj, krev nevinná,
U synečka za dveřama Bývalas mně kdysi milá.«

Stojí lože s peřinama. Nezaličuj m.ezaličuj, nezaléčíš,
Na tom foži synek leží, Pokad se s ním nerozlóčíš
Poróbanó hlavu drží. v. , M

Už je stěna zalíčená,
Co's má milá cos dělala, Má milá s ním rozlóčená.
Zessynečka róbat dala?

i *) Celá krvjů oprščená.
Bránila sem, nemohla sem, ) Gelá krvjůoprščen
Vezma šátek plakala sem.

Jiné čtení. OdKyjova.

Páslh voly volaříci Podaj, milá, šátek jinší,
Při tej -našej růbanici. :Co by byla škoda menší.

Přišli na ně přišli drábi, Šátek bude, ty nebudeš,
Volečky jim zajímali. Ty mně milý v rukách umřeš.

Volečků. jim nezajali, Zvoňte zvony na vše strany,
Hlavičky jim porúbali. Umřelo mé potěšení.

Podaj milá šatu tenků, Zvoňte zvony po všem světě,
Nech zavážu svů hlavěnku. Už na milém tráva kvete.

A hned milá nemeškala,
Vyšívaný šátek vzala.

Jiné čtení a pěni. í
Od Brna z Kohoutovic.

I TI LI LÍTLTCT"ITFELFEE
JZ. d-———— JI“ MKohó—toskýmvi-no-hrade,| le-žítamšuhajpo-ró—bané,
==EZE

po-ró-ba —né.
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Na Kohótoským vinohrade, A bránila sem, hájila sem,
Leží tam šuhaj poróbané, poróbané. Vezma šáteček plakala sem.

Přišla ti k němu jeho milá, Vezmi panenko, šatu bíló,
Slověnko k němu promlovila. A zakré mně mó krev nevinnó.

Kde pak'š, panenko, kde--pak's bela, Hať nad ňó vrane nekvákajó,
Že si mě bránit nechodila? A černý voči neplakajó.

v
Ctení a pění jiné.

pění J Od Příbora.

E F — JE3 I H r REyE g
C

Na:tychLich-novskychlukach,| 2.Tamsesy—-nečekbluka,blukasebluka-ja,© děv-ča-fa
C : I — [W

hleda —ja.

Na tych Lichnovskyých lukach Poď podaj šatečku
Tam se svneček bluka, Zavazať hlavičku.
Bluka se blukaja,
Děvčata hledaja. Hděž ti ju porubali,

Hděž tr ju posekali?
Zavolal na ňu hlasem: U fojta v ulici,
Svarna děvečko poď sem, Selmy pacholici.

Jiné čtení, Z Pozlovic.

U súsedů za dveřama Ty mně Janko ty mně umřeš,
Stojí lože s peřinama. Mé srdenko zarmucuješ.

Na tom loži Janko leží, Dyž já umřu, bude jiný,
Porůbanů hlavu drží. Ešče budu ležat v síni.

Drží, drží, podržuje, Dyž ja umřu, tož tam budu,
Drahů masťů pomastuje. Daj malovat zlátem truhlu.

Běž milenko pro šatečku, Na tej truhle slovo Boží,
Uvaž mů hlavěnku těžkú. By věděli, kdo tu leží.

Hned milenka hned běžala, Leží, leží můj Janíček,
Najdražší šátek vybrala. Mého srdca milovníček.

Jině čtení ČNI.
- č čtení a pě „Zp 1 144. Od Kyjova.
, o : uP —a-ReEp -9 PET>
V . j |u B Ry

UKy- jo-va na do - li- ně

Le-ží sohajvrozma-n===SEE
rozma-rýnem je při- krytý.

v? v? s . 2 ,le-ží, le-ží, je za —bi-fý,
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U Kyjova na dolině Tu máš Janku, můj Janíčku,
Leží šohaj v rozmarýně; Vezmi si jedno jablíčko.
Leží, leží, je zabitý,
Rozmarýnem je přikrytý. Došla k němu jeho milá,

Donesla mu rozmarýna:
Došla k němu jeho matka, Tu máš Janku, můj Janíčku,
Donesla -mu v klíně jabka: Z rozmárýnu máš voničku.

182. Sokol.
Od Brna 3 Uliánova. Zp. I. 592.

PVy-le-těltě© sokolnao-bla-ky,vy-ná-šel© senadevšeckyJKharmLj W
v m

vtá —ky, aj nade- všecko stvoře - ní. ZProvodova.

Vy-le-těltě| so-kolnao-blaky,vyná-šelsa| nadevšecky
C VVV V I SI[L- ÍAAEoWA|ITJA
L LZILINNÝCEEKCHE

s- J„ © o

ptáky, aj nade vše-cko stvoře —ní. Ze ŽdounekVy-le-těltě© sokolnao-bla-ky,| vyná-šelse— nadevšecky
hoM IETÍ <a r M3Ni1

vtáky, aj nade všecko stvoře - ní. Od| Kyjova2Moravan.

E
Vy-le-těltě© sokolpodo—bla-ky,vyná-šelsenadevšecky

A A I

vtáky, aj nade vše-cko stvoře - ní.

Vyletěltě sokol na oblaky, Sedl sobě na Štymberské veži,
Vynášel se nade všecky vtáky, Protíral si svoje zlaté péří,

Aj nade všecko stvoření. Ach svoje zlaté péřičko. ')

1) A zaletěl až k Liberšké hoře, Dověděl se ten správce Liberský,
A tam sobě sedl na jaboře, Dal si dělat celý prostřel nový,

Ai na ten vysoký jabor. A1 na vtáčka sokolíčka.
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Střelilpo něm Štymberský král prudce, Kdyby byla v tém moc Boží daná,
Poranil mu jeho. věrné srdce,

Aj jeho zlaté srdéčko.

A přiletěl k milé pod okýnko,
A zavolal: poď otevř milenko,

Ach spíšli lebo mě slyšíš ?

A jánespím, já tě dobře slyším,
Ale já sem žádného nepustím,

Jenom vtáčka sokolíčka.“)

A tak se s ním dlóho domlóvala,
Až ho potom po hlasu poznala,

Poznala a zaplakala.

Vítej, vítej z daleké krajiny,
Povidej mně zlé dobré noviny,

Jak se tt ve světě vedlo?

Zle se vedlo, má milá děvečko,
Zraněné je to moje srdečko,

Ach zraněné je nastokrát.

jinak: Tam vyletěl nad Hliněnskou horu,
Tam se snášel dolů po jaboru,

Aj po zeleném stromečku.

92)A já nespím, dobře tebe slyším,
Ale já ti otevříli nesmím,

Nemám milého doma.

Můj milý je v daleké krajině,
On mně přinde o vánocích v zímě,

Ai o půlnoční hodině.

3) Stel mi milá, stel mi bílé lože,
Ustel mi ho z té červené růže,

Už to mé srdce nemůže.

Běž ty milá, běž ty k farářovi,
Od faráře běž ty k hrobařovi,

Aby mně kopal hrob nový.

A hrobař mu kopal ten hrob nový,
Natom hrobě udělal znamení,

Ze tam leží potěšení.

Hojila bych tvé srdečko sama,
Ach od večera do rána.

Dej má milá kopat hrobek nový,
Do něho dej mé srdce raněné,

Nechaf si v něm odpočine.“)

Od večera do rána hojila,
Ráno si ho pěkně nastrojila,
Večer k hrobu sprovodila. “)

Lež tu s Bohem, můj milý synečku,
Lež tu s Bohem sivý holubečku,

Lež tady s pánem Bohem!

Zvoňte zvony na všecky tři strany,
Umřelo mně moje potěšení,

Jakého ve světě néní.

aneb:

Ja nech kopá ten nový hrobeček,
Ze v něm bude raněný syneček,

Raněný a prostřelený,

Na tom hrobě udělal křížíček,
Ze tam leží švárný šohajíček,

Porubaný, posekaný.

Na tom kříži slova zlatem psaná,
Aby věděla děvečka švárná,

Kde ten její sokol leží.

4) Od večera do rána hojila,
Skoro ráno k hrobu sprovodila:

Čím se ubohá těšit mám?

Těšila sem se, synečku, tobě,
A včil ležíš na krehově v hrobě,

Ach můj ze všech nejmilejší.

aneb:

Těšila sem se, synečku, tobě,
Ze mě budeš chovati při sobě,

Aj jako děťátko svoje.

Jiné čtení a pění.
n Ve v“ Vn jia (4| TITITIC Z Rybího od Příbora.

+

Vy-le-těl tě
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sokol ho-re pod o- blaky, a měl un pe - rič-ko—9 —T|5h PN—ELLEHLE : 1 |= r
nade všecky ptaky, nad všecky zvě-ři - neč- ky.
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Vyletěl tě sokol hore pod oblaky, A tak mila s milym spolu rozmluvala,
A měl un peřičko nade všecky ptaky, Ež ona ho po řeči poznala,

Nad všecky zvěřinečky. Pěkně ho přivitala.

A letěl un, letěl po tem Rybim zhůru, A vitaj, můj mily, z dalekej krajiny,
A spustil se po dřevě javoru,

Po stromečku zelenem.

A letěl un letěl, vesele zazpíval:
Spišli mila, spišli čili čuješ,

Čili koho nocuješ ?

Povidaj mi nějake noviny,
Jak se ti v světě vedlo?

A vedlo je vedlo ma mila děvečko,
Zraněné je me srdečko všecko,

To pro tebe děvečko.

A něspim ja něspim a ja dobře čuju,
Ja žadneho tudy něnocuju,

Ani tebe něbudu.

Zdalo se Ra—no-ši

183. Ranoše.

„„ Voje. I 66. Zp. I. 588.OL 281. 461. Ž. P. u 94.

na lo-ži

nul po vodzě

Zdalo se Ranoši

Na loži ležucej,
Ze Jaša utonul

Po vodzě plynuai.

Že Jaša utonul,
Jak by ho vidzěla,
Popatřicě lude,
Jak ho milovala.

Chodzila Ranoša,
Po břehu běhala,
Rybaky na pomoc
Po vodzě volala.

Rybaře, rybaře,
Pro Boha živeho,

ply - nu- ci.

Či scě něvidzěli

Jašonka mojeho?

Vidzěl, vidzěli,
Ale něživeho,

-Na prostředku vody
Mečem probiteho.

Rybaře, rybaře,
Na čluny sedajcě,
Mojeho Jašanka
Na břeh vyrušajcě.

A hnedkaj rybaře
Cluny zarušali,
Mileho Jašanka

Na břeh vyrušali.

EIEA :
(le-žu-cej že Ja-ša u - to

„Skočila Ranoša

S břehu vysokeho,
Vydobila ten meč
Z boku Jašoveho.

Meč ten vydobila,
Sama se probila,
Pohledněcě lude,
Jak ho milovala.

Bože můj, Bože můj,
Bože miloscivy,
Keho jsem kochala,
Teho mi už nění.
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184. Pohroma.
Brd. 1 52.EEAE

Zdálsemité-to© no-cisen,
Já se probudím, nic není,

Zdál se mi této noci sen,
Že můj milý ke mně přišel. n
Já se probudím, nic není,
Jen mého srdce soužení. *)

Mám já poslíčka tajného,
Co mně pude pro milého.
Pospěš, poslíčku, jako 'pták,
Pozdrav milého na stokrát.

Poslíček k hradu přibíhá,
Můj milý se z okna dívá:

Vrať se poslíčku vrať domů,
Že tam dnesjíti nemohu.

Až zítra skoro raníčko,
Dříve než vyjde slunéčko.

1) Ach nadešel mne v noci sen,
Že můj syneček jedě sem.

1 a„Aa©6
jen mého srdce sou-že-ní.

že můj milý ke mně při-šel.

NLLÍLTO ThM3 ITT jío ZL TIEZ
vá

Slunéčko z hory vychází,
Můj milý se nenachází.

Ach milý jede po mostě,
Pod ním koníček za dvě stě.
Koníček pod ním laškuje,
Mé srdečko se raduje.

Koníček zlámal nožičku,
Můj milý srazil hlavičku.
Zvučte hrany na vše strany,
Umřelo mé potěšení.

Jednoho sem milovala,
Toho sem smutná pozbyla.
Umřel mně z vonné růže květ,
Mrzí mě cely šírý svět.

2) edem meho srdca tuženi.

185. Libá ryba.
Z Lidečka a ze Stitné.DBGNK = T perbei LPTST

+/ v
Zjednej stranyDu--na- ja Jan koně na-pá-já, Jan koně na-pá- ja.ZjednejstranyDunajaAjávečernepřijdu,— Atonénítaryba,

Jan koně napájá. :/ Z večera bývá tma. Mému srdcu libá.

ZdruhejstranyDunajaJátirožžusvíčečku© Jakpodruhézatáhli,
Durna ruce myje. Naprotivaj okna. Janóška vytáhli.

Ach Durničko, Durno má, Než svíčečku zažžela, A to je to ta ryba
Máte ruce bílé;

Komu vy jich podáte, Ach rybaři, rybáři,
Vytáhněte rybu
Mému srdcu libů.

Tomu budů milé.

Komu bych jich podala,
Chybě Janko tobě?

Přijdi zítra večer k nám,
A já ti jich podám.

Janka voda vzala.

Jak ponajprv zatáhli,
Rybičku vytáhli.

Mému srdeu libá.

A coje mně už poní,
Dyž už néní živá.

Měla Durna dva nože;
Oba metalové;

Jedným hrobek kopala,
Druhým sa probodla.
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186. Žid a šuhaj.
Zp. II. 18. Z Březové.EEEEE

Z jednej strany za Du-najom, z jednej strany za Du-najom, va-dil sa žid
> ha i- i 1 u

ml. , Lo v YY
se šŠu-hajom, vadil sa žid se šu-ha- jom.

Z jednej strany za Dunajom Kerý šátek tužej pojdze,
Vadil sa žid se šuhajom. Ten si švárné dzjevča najdze.

Jaků oni zvádu mali? Židuov šátek tužej išel,
Obá k jednej chodívali. Ten si švárné dzjevča našel.

Ty máš šátek, já mám druhý,
Pustíme jich po Dunaji.

187. Závod.
Od Opavy. Karadž. I. 570.

Ziždža—lisepa-—no-ve© kbystremuDu—na—ju,© ziždža
1 ] NEE TOEIEI DI IEFEL AE—EHT dytL

flhsepa-no-vekbystre-muDu-na-ju,mi-lymocny| Bo-že.
Nždžah se panove Jak byl prostřed Dunaja, Posel k zamku přichodzi,KbystremuDunaju,© Volal:Bože,kraja.Pannavtancuchodzi.

Mily mocny Bože. A jak byl blizko břeha: Ach paničko, pani ma,JakkDunajupřijeli,Podajpacholedřeva,© Dybystyvědzěla!
Velku radu měli, Bo mi ho potřeba.

Mily mocny Bože. Taňca by si něchala,»Dřevo ci něspomuže,« K milemu běžela.

Kdo ten Dunaj přeplyně, Pomož paně Bože. Mily se ci tam topi
Rytiřem ostaně. Dybych ja měl poslička, V tym bystrem Dunaji.

Obral se z nich naj- Poslička věrneho Pani taňca něchala,
mladší, Ach co by mi tam zašel K Dunaju běžela,

"Ze sta najšvarnější. K mej milej panence. ") Rybaři hledala.

4) jinak: Dyby's pani vědzěla, Oj rybaře, rybaře,
Tanca by's něchal Ulovte mi rybu,. u y's něchala. , ;

Napište mi psaničko Srdci memu milu.
To tej mojej panně. Hnedkaj pani přestala,

Posel přes prah překrača, Pisemko to vzala. Jak to pismo přečnula,
Pani se vytača. K Dunaju běžela.
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Krkuse ho chycila,
Do vody skočila.

Jak prvši raz zatahli,
Klobuček vytahli.

Jak po třecí zátahli,
Mileho vytahli.

A mila ho uzřela,Jak druhy raz zatahli, A
Zalostně zplakala.Pantličky vytahli.

Čtení jiné od Kyjova.
(Náp. 174.)

Tam z tej strany Dunaja,
Tam se chlapci scházijů,
Sobě hádky dávajů.

Kdo ten Dunaj přeplyne,
Ten to děvče dostane.

A ten šohaj mladý pán

Podepřel si své boky,
Pluje v Dunajhluboký.

Když ke koncu doploval,
Vesele si zazpíval:

Hoja chlapci vesele,
Už to děvče moje je.

188. Zajatá.
Erb.II. 18. Luž. II. 99. Zp. II. 21.

XI TŘ I KTFEITCIve TTZa-lodívča© ža-lotrávu,ajža-lo© dívěa© ža-lo| trá-vu
K KI n

ne-da-le-ko Ve-le-hra-du.

Žalo dívča žalo trávu :/
Nedaleko Velehradu. ")

Mladý pán sa z okna dívá,
Pro její krásu omdlívá. *)

Širuj kočí, širuj koně,
Pojedeme v čiré pole.

Přes to pole -přes široké,
Najdem dívča černooké.

Dyž na tu lůku přijeli,
Na děvčátko zavolali.

»Kdo tu kázal trávu žati?
Musíš za to základ dati.«

1) Šlo děvčátko na- travičku,
Vezma kosák pod pažičku.

2) div od lásky neomdlívá.

Kázali mně otec, máti,
Ti mia budů vymlůvati.

Co ty dívča, co ty nám dáš,
Dyž ty tu trávu kosíváš?

Dávala jim srp, plachtičku;
Ej my chceme tvů ručičku.

Jak bych já vám ruku dala?
Já su dcera pastýřova.

Třeba si ty pastýřova,
Sedaj s námi do kočára.

Jak do kočára sedala,
K Velehradu pohlédala. *)

5) Na kočár ju posadili,
K Velehradu pospíchali,
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Co ty, divča, sa ohlédáš,
Zdáli ty tam nekoho máš?

Já pohlédám k Velehradu,
Mé sestřičky tam smítajů.“)

Mé sestřičky s pánem Bohem,
Ej já musím s tímto pánem.

Am semsa nenadála,
Ze bych měla muža pána.

Já sem sa také nenadál,Mladší sestra povazuje, J
Ze bych sobě pastýřku vzal.Starší za nů prozpěvuje.

4) Já pohlédám na Velehrad,
Na ten maměnčin vinohrad.

n?

v
Ctení kratsi z Pozlovic.

Žalo děvče žalo trávu Daj nám děvče daj nám záloh,
Nedaleko vinohradu. Žes na panském trávu žalo.

Pán sa na ňu z okna dívá,
On si na ňu ruků kývá.

Dávala jim svú plachtičku,
Pán ju pojal za ručičku.

Širuj kočí, širuj koně,
Pojedeme v čiré pole.

Už si děvče, už si moje,
Líbí sa mně líčko tvoje.

Čiré“ pole projíždžali,
Až sa k děvčati dostali.

Tobě moje a mně tvoje,
Líbijá sa nám oboje.

Čtení jiné tresti.
ně A

—— h Ah m | LA h r" | L NNU m mELELL
v U € —675 « 62 JVímjálu-či-nu| Ši-ro-ků,nanítravěnku© vy-so-kú,vímjálu

m Z

č-nu© Ši-ro—ků,nanítravěnku
Vím já lučinu široků,
Na ní travěnku vysokú.

Podďme my na nu, sestřičko,
Nažnem travičky brzičko.

Jedna ju žala, vázala,
Druhá seděla, plakala.

A díval se jim z hradu král,
Na své pachole zavolal.

Stávej pachole, stroj koně,
Pojedem na hon do pole.

Budeme honit zvířátka,
Patnáctileté děvčátka. 5

A jak na lúku přijeli,
Vrané koně zastavili.

Cee Os -T M3 IK
vy-so-ků.

Kdo -vám.tu trávu kázal žít?
Jedna musíte s námi jít.

Kázah otec a máti

Zelenej. trávy nažati.

Jedna ju žala, vázala,
Druhá seděla, plakala.

Pro jeden kůsek trávníčka
Musím opustit tatíčka.

Pro jednu malů travičku
Musím opustit mamičku.

Pro jeden kúsek býlého
Musím opustit milého. ")

1) Pro jeden kůsek ostřice
Musím opuslit rodiče,
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U Příbora píseň IIé tresti tak zpívají:
] bo L, OT * | | 1 | OTL |ZLoiT1ioidopeT< 1Ee—<a<1d

P o z— 9 a d 7 U e- y L i j 1 0 —0—y
Sta-ro —bilsky ko —ste-ličku, stojiš na pěknym kopečku, pod tym

IL TTITITTI
0 „7 m

F= JL, p +-1L.I
kopečkem domeček, pod tym domečkem dvoreček.

Starobilsky kosteličku, Dival se na ně milostpan,
Stojiš na pěknym kopečku. Na sve pachole zavolal.
Pod tym kopečkem domeček, Stavaj pachole, stroj koně,
Pod tym domečkem dvoreček. Pojeděm na hon do pole.

Pod tym dvorečkem lučenka, A co tam buděmy honiti,
Na ni vysoka travěnka. Dy němamy žadnej flinty?
Domluvily se dvě panny, Buděmy homf zviřatka,
By tej travěnkynažaly. Patnactilete děvčatka. atd.

189. Vrah.
Z Ujezda od Vizovice. Luž. I. 27. Mein. 61.(2E-aE Ler =

Ža-la trá-vu u po- to-ka, ža-la trá-vu u po-to- ka

—G —
I ©Ka-te—řin-ka— černo—o—ká.

Od Kyjova.p LLE
CBŽa-latrávu© upo-to—ka,ža-la© trávuupo-to-ka

k M

pí ,W hKa-te-řin-ka© černo-o—ká.
Od Přibora.

GF
Ža-latravu© upo-to-ka,ža-latravu— upo-to-kaEeeEEE

i |

Ka-te —-řinka čer-no — o — ka.

Žala trávu u potoka :/ Přišel tě k ní Černojurský,
Kateřinka černooká. Černojurský král uherský,
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Dej té trávy koňu mému,
Koňu mému višňovému. ")

Chceli tvůj kůň trávu jesti,
Musíš s něho dolů slezti.

Slezuli já s koňa svého,
Zbavím tebe vínka tvého. “)

Zbavíšli mě vínka mého,
Zbaví tě Bůh ščestí tvého.

Zatočil se a zasmál se,
Slezl s koňa k té panence. “)

Jednů ruků konu dával,
Druhů ruků vínek snímal.

Chcešli déle živa býti,
Lebo mi chceš vínek dáti?

Ona sobě vyvolila,
Třikrát k horám zavo.ala.

Jak ponejprv zavolala,
Travěnka se zeleňala. “)

Jak po druhé zavolala,
Ta hora se prohýbala. *)

Jak po třetí zavolala,
Mamka na dvůr uslyšela. “)

O synové, co děláte,
Vraných koní nesedláte?

4) V černej hoře na pasece

2

3

7

—“

Svárné děvče trávu seče.

Přijel tě k ní Ondriášek,
Z Velehradu Matyášek,

Nažní Kačo, nažní trávy,
Můj koníček, on je hladný.

Buduli já s koňa slézat,
Budu k tvému vínku síhat.

Vínku tvému zelenému,
Rozmarýnem provitému.

Skočil s koňa, zatočil se,
Liščil děvče a zasmíl se.

Posadil ju v drobnej trávě,
Kázal si jí hledat v hlavě.

Kolik vlasů přehrnula,
Toli slzí uronila.

Co pak plačeš Katerinko
Z Velehradu má panenko?

Naša Anka v lese volá,
Co se jí za křivda dělá!

Bratříčkové nemeškali,
Vrané koně osedlali..

Ostré kopí připínali,
K čirým horám pospíchali.

Jeli cestů 1 necestů,
Kadem lidi nechodijů.

Sinuh se při potoce,
Tam Indráš si myl ruce.

Indriášku cos to zabil,
Že's si ruce ekrvavil?

Zabil sem já holubičku,
Sedávala v okénečku.

Sedávala, vrkávala,
Mně smutnému spať nedala.

Nebyla to holubička,
Byla to naša sestřička. *)

Tak ho ža švagra vítali,
Až z něho kosti lítaly.

Hledejte suchého buka, —
Tam z vašej Kačenky ruka.

Hledejte kde suchá plaňka,
Tam z vašej Kačenky kaňka.

Plačešli ty vínka svého
A vrkůčka zeleného ?

Neplaču já vínka svého,
Než se bojím meče tvého.

Než mě budeš obímati,
Dovol třikrát zavolati,
AČ uslyší otec máti.

4) Morava se rozlívala, rozlíhala.

5) Hned se hora rozvinula.

6) Máti syny svolávala.

T) Odpusťte mně to bratrové,
Dám vám za ňudvě takové.

Nebude nám žádná milá,
Jak nám náša sestra byla..

Vy
Dvá bratrové odpůščali,
Až z něho kuse létali.
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Jině pění a čtení.
Od Přibora.LLM

Včernýmle-se
připěknýmko--pečku

namluvaltam© synek
švarnu děveč - ku,

| J

lmI 3IA
namluval tam synek švarnu děveč - ku.

V černým lese při pěknymkopečku A synove z hrobu povstavali,
Namluval tam synek švarnu děvečku.

A tak dluho ju sobě namluval,
Ež zeleny vinek s jeji hlavy sjal.

Prosim tě ja prošvarny Janičku,
Něbraň mi zavolat na svu mamičku.

Volaj, volaj, šak se nědovolaš,
Šak v tym černým lese ptačka ně

slychat.

Jak ponajprem hlasem zavolala,
Hned se v černym lese chojka Jamala.

Jak po druhej hlasem zavolala,
Hned bystra vodička z Dunaja lela.

Jak po třetí hlasem zavolala,
Jeja mamička hned z hrobu vstavala.

Zhůru, staňte, rozmili synove,
Už ses našu Anu vhorach zle děje.

Na svoje koničky vrane sedali.

Potkali tam jedného Janička,
Byla zkrvavena jeho šablička.

»Co's udělal rozmily Janičku,
Ze maš zkrvavenu svoju šábličku.«

Letěla tu bila holubička,
A ja sem ji střelil prostřed srdečka.

Něbyla to bilá holubička,
To byla Janičku, naša sestřička.

Kaj si poděl rozmily Janičku,
Kaj si poděl tu našusestřičku ?

Zakopal sem v lese při chodničku,
A přikryl sem ju zelenu chvojičku.

A hned Janičkovi hlavu sfali,
Na tej hlavě jemu klobuk něchali.

Na klobuček psali zlate litery,
By lide věděli, čim se provinil.

15



I. Pisně o lásce.

190. Rozdil.
Z Hošťalkovie.

Ach Bože můj, Bo—žemůj, ach hamůj hlupy ro-zum! dybych by-la

chodzi-la za sluneč —ka do dom, za slu-neč- ka do dom!

Ach Bože můj, Bože můj, Ach kera za slunečka,
Ach na můj hlupy rozum! Ach každa paneněčka!
Dybych byla chodzila A kera po měsičku,
Za slunečka do dom! Zavija hlavičku.

191. Stesk.
Z Votina od Méřina.LE

17 F 7 Z w

Ach Bože můj,Bože můj, mě smutného po-li-tuj, co sem u Te-be
A) L“ h hh 1 a (E.

zasló-žil, tým mě obda-ruj.

Ach Bože můj, Bože můj, Mé srdečko s tvým srdečkem
Mě smutného polituj, Musí se lóčit. ©
Cosemu Tebezaslóžil, M
Tym mě obdaruj. Těžké naše lóčení,

Jsme obá zarmócení,
Jsem zbaven potěšení, Srdce leží mezi kordy
Ze ho ve světě néní, K politování.
Néní, néní a nebude
Víc k nalezení. — Vy nebeščí ptáčkové,

Keří sem tam lítáte,
Jak to nemá líto byt? Naříkati a kvíleti
Musíme se. rozejít, Mně pomáhejte. —
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192. Nedoba.
Ze Skřip. Ž. P. p. 120. Lip. I. 10. 201.

4 5 ji (s Mo

46- ae—TSET TT wa
ca v o: v ©* om v o* . vAchBožemůj,Božemůj,© achBožemůjBožemůj,tenfa-leš-ny

id— Ť „V © v
to je můj, ten fa-leš-ny to je můj.

Ach Bože můj Bóže můj,:/ Ešče se ci přistrojim,
Ten falešny, to je můj.:/ U lůžečka postojim

Falešne un oči ma, Můžeš tu byé do 'rana,
Za jinyma pohlida. Vyženu cě s ovcama.

K jinym chodzi každy dzěň, Poženu cě uličku,
A ke mně raz za tydzěn. Na tem vranem koničku.

Ešče přijdzě v sobotu, Šatečku cě přikryju,
Kdy mám pilnu robotu. A6 cě lude něznaju.

A přijdzi ty v nědělu, Šatečka je lehka věc,
Lůžečko ti ustělu. Přijdzě věter, vezme preč.

a Jiné pění od Uher.

Ej Bože můj, Bože můj, ej Bože můj, Bože můj, fa-leš-ný je milý můj.

Ej Bože můj, Bože můj, Keď já bělím aj mažu,
Falešný je milý můj. Shovárať sa nemožu.

Falešné on oči..má, Ale ty přijď v nedělu,
Za inými pozerá. Keď mám pěknů košelu.

Inde ide každý den, Potom sa já shovorím,
Ke mně přijde ráz týden. Aj tú dvírka otvorím.

Aj to už len v sobotu,
Keď mám pilnů robotu.

193. Opadalá kvitka.
Z Hošťalkovic od Ostravy. Ž. 'P. p. 115.

AchBožemůjBože,vzelenejo-bo-ře,© eščemůjkochanek
15*
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ně-sni-dal,© Tymojekochani,antmusnidani,©e-nemisnim

ně —ga-daj.

Ach Bože, můj Bože,
V zelenej oboře!
Ešče můj kochanek něsnidal;
Ty moje kochanu,
Zaněs mu snidani,
Ene mi s nim něgadaj.

Kerak němam gadaé,
Dy mi něchce snidaé,
Ach mamuličko vy moji?
Postav to za zahon,
A navraé se do dom,

Ešče něsvita,
Maci se ji pyta:
Kaj's dcerko věnek podzěla ?
Hoja, ene hoja,
Mamuličko moja,
Janičkovi jsem ho dala.

Bala se mamičky,
Pošla na kvitečky,
Do ohradečka svojiho;
Co jeden urvala,
To ji opadaly

Aj deerušničko ty moja. Do listečka jedneho.

194. Dva kováři.
Z Metylovic.

2 DT— KL
Ach co,je co je podvochko —valoch na zam-ku, dy jedenp I ]EFF

ku-je, druhy mi-lu-je ga-lan—ku.

Ach co je co je po dvoch kovaloch A co je co je po dvoch kovaloch
Na zomku, V měscěčku,

Dy jeden kuje, druhy miluje Dy jeden kuje, druhy miluje
Galonku ! Dzěvečku.

195. Vlastovice.
Z Lichnova.TTTÍA| L L o

m m :Achlašto—věnka© „čer—nyptak,© achlašto—-věnkačer-ny
ptak,© ranovsta—va,Švi-ho-ta—va,mladelu—di© zesnabu-dl.
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Ach laštověnka, černy ptak:/ Ach mam srdce zarmucene,
Rano vstava, švihotava, Jak do trňa zatlačene.
Mlade. ludi ze sna budi. o

Ach potěš mi ho mily Bůh,
Ach laštověnko černička, Něpotěšiš, musim zhynuť.

Přelet polečko z nizučka. Ach zhynu. ja něnadale

Přelef m1 ono stavení, Něpřatele stoja všadě.

Hdě je moje potěšeni. Něpřately mam na sebe,
Nědaju mi synku těbe.

Jiné čtení a pění. Z Palkovice.| r jpdTtEe FFHe SEA
9 — he :

Lašto—věn-ka černy ptok, la-što—věnka černy ptok,(C9py
[I p I [I | „JA

E 3 u EZ A J (Ero-novsto—vo;| Švi-fo—ro—vo.
Laštověnka černy ptok, Pod jednu mo pohanku,
Rono vstovo, švitorovo. Pod druhu mo svu galonku.

Mezi dvěma jedlami
Mivo ptoček sve chovoni.

196. Vdovec nemil.
A Od Hranic. Zp. I. 275. Ž. P.r. II. 110.3

aaLL
“ 3 T t

e/ Ť : F F =
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Ach maměnko maměnko, zlá novi —na le-tí, vdovec si mě namlů
J

7 ďvá,© mápa-te-rodě-tí!
Achmaměnkomaměnko,Nežbychsoběvdovca© Temvdovcovýmdětom
Zlá novina letí, Plesnivého vzala, Nikdá neuhovím.

Vdovec si mě namlůvá, Radši bych já radši Tv vd ,
Má patero dětí. Do vody skočila. y vdovcovy fúsa

Radovaly by se,
Ach vdovče ty můj milý, Radši bych já radši Moje černé oči
Pověz ty mně pravdu, Dvanást kráv dojila, —*Naplakaly by se.
Kolko ty tech dětí máš, Než vdovcovým dětom |
At mě neoklamáš. Snídaní strojila. Ta vdovcova brada

Jako drobná sečka,
Pod pecem je patero, Dvanást kráv podojím, Ona by popchalaZapecemještvero,— Sesynkempostojím,© Mojebílélíčka.
Néní jich má milá í
Jenom devatero.
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Jiné pění a čtení.P mm=- A2mm0—M
Třebasem bledůčká, bledu- šenká bledá, přece mě maměnka

Z Osvětiman.EZEEKEZHEle-da-kemu| ne-dá.
Třebasembledůčká,© BylobymihaňbaVdovcovistarému
Bledušenká, bledá, Sedat vedle něho. Smrdí brada vínem,
Přece mě maměnka A mladý šohajek
Ledakemu nedá. To staré chlapisko Voní rozmarýnem.

Jak staráhalena,OniměnenašliDyžseňůpřikryje,— Vdovcabychnechtěla,Nažádnémsmetisku,© Přecejetizima.Nebobychsebála,
Aby mě dával, Že by ta nebožka
Starému chlapisku. To staré chlapisko Za dveřama stála.

Jak staré grmsko,
Dali by mě dali Može ním povorat
Za chlapa starého, Kde. keré strmisko.

+ + í 0d Kyjova.SP TE A —
Zaku-ka-la ze-zulen-ka zjalovca; ne-nedávej mněmaměnko

pÁn=
LZE
=

chtět vdovca.

Zakukala zezulenka z jalovca;
Nedavajte mně maměnko chtět vdovca.

Ja co je ten starý vdovec drdlavý,
Co by moje modré oči plakaly.

Od Slavkova.

Nechoďzamnó© le-da-ja-kevdovče,dě-lalbesmně— jaksdě
>EE

lal ne —bozce.

Nechoď za mnó ledajaké vdovče,
Dělal bes mně jak's dělal nebozce.

Tvá nebožka vod tvéch rok umřela,
Take bech já ubohá musela.
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Z Vlčnova.EEEFEEStá-do— hu-sí,stádo© ovec,chodíma-měnko© zamnůvdovec.
Stádo husí, stádo ovec, Stádo husí, stádo káčat,Chodímaměnkozamnů-vdovec.— Mosíš,vdovečku,dalejkráčat.
Stádo husí, jedna ovca,
Nechcu marmněnko,nechcu vdovea.

Z Ochoze. Erb. I. 121.

Jak živa sem neviděla Jak živa sem neviděla
Na lóce jalovca, Na boru žaludu,
Aby panna opustila Aby mládenec opustil
Mládenca pro vdovca. Panenku pro vdovu.

Od Kelče.

Lep--ší je vínečko nezní vo —da, lepeší je vínečko

I NEZNÁNY 1 NI
——ě| 4 —

než-livoda,lep-šíje© panenkanež-livdova,lep-šíje© panenka
hhEE TE

H“ . 

než-li vdo —va.

Lepší je vínečko nežli voda, Lepší je žitečko nežli: oves,.
Lepší je panenka nežli vdova! Lepší je mládenec nežli vdovec.

197. Závada.
Ze Strážnice. Zp. I. 84. 102.GEGTO

"E — 3 900BE
Achmamičko mamko, srdce sa mně zamklo, kdo mně ho odemkne?E EE

Edv

ne-ní doma Janko.

Ach mamičko mamko, Má mamička neví, Petrove, Petrove,
Srdce sa mně zamklo, Anivědět nesmí, Jsi mně na závadě,Kdomněhoodemkne?Zakýmmésrdečko© Nemožuuvidět
Není doma Janko. Ve dně v noci teskní. Šohajka v zahradě.

Mamičko má milá, Teskním Bože teskním Šohajka v zahradě,
Já půjdu pro něho, Za syněčkem hezkým, Přesazuje kvíti,
Pase. on koničky Žalovala bych sa Dyby ne Petrova,
U bájka zeleného. Svej maměnce, nesmím. Mohla sem tam býti.



Podobné tresti.
Má máaměnka neví Mé srdenko teskní,
Ani neuhodne, Žalovat si nesmí,
Za kým mé srdenko Dyby žalovalo

Ve dně v noci vjadne. Aj by zaplakalo.
Podobná.

Dybych mohl býti Viděl bych svou milou Chodí po záhradě,Kdejemémyšlení,| Choditpozahradě.Trhásoběkvítí,
Tam kde se prochází A to sám Pámbůh ví,
Moje potěšení! Hory, hory, hory Kdo tě bude míti.

Ustupte na stranu,
Dyby mně nebyly Ať já od své milé
Hory na závadě, Slovečka dostanu.

Tutéž píseň děva zpívá o šohajovi, proměníc dle potřeby to
neb ono slovce. Tak n. př. i dokladá:

Budeli večeřat Dybych já tam byla,
Za červeným stolem, Sedli bysme spolem.

+ 198. Smích — hřích.
É i Z Buchlovic.

TÍ 1

|
Acho-ře| o-ře| pá-nůpa--cholek,ko-něpo-há-nítenjehoEEEEEE

synek,ko-něpo-há-nítenjeho| synek.
Ach oře oře pánů pacholek, Ach vězí, vězí mé těžké hříchy,
Koně pohání ten jeho synek. Ze sem dělala z mládenců smíchy.

Ach oře oře od meze k mezi, Mívalali jsem, budu mít ješče,
Až se dooře, kde milá leží. Abych věděla, proč mě Bůh tresce.

Ach leží, leží na třetí mezi: Ach tresci, tresct žebra 1 kosti,
Pověz mně milá, co v tobě vězí? Jen mě nesklamej na poctivosti.

i 199. Obrana v nesnázi.
o Od Meřína z Votína.

= T L TT :Achteče-vodaza| VO--dó,achtečevodazavo-dó,C=| pyPbEFFe1 =
U—a- —u! p- 65 L =-IL LzaDří-ma—-lo-vó| sto-do-ló,zaDří-ma-Josésto-do—ló.



Ach teče voda za vodó,
Za Dřímalovó stodoló.

Často tam hosti bévajó,
Pěknó dceřuško milujó.

Ach mlujó ju milujó,
Ze jí dlóho mít nebudó.

Ale to nečí pachole
Odvede jim ju svévole.

201

Stroj si*synečku hlavičku,
Proti tomuto věnečku.

»Jak pak mám smutný strojiti,
Dy se mně strojí zabiti ?«

Neboj se synečku žádného,
Mám já bratřička švárného.

Dyby tě chtěli zabiti,
My tě budeme brániti.

Dceruška sedí v zahradě,
Vije věneček z fiale.

Ze Záopaví.c? 200. Holub posel.

Pa
A dybychja smutnyvědzěl, jakje v mojikra-ji - ně, es- se

hbL| M
l 9 ud. j ud——70 v P F Ptežmamilenka© es-liomnefrasu-je.

Holubeček s pismem stoji,
Ona mu něodvira,
Enom sobě bilu šatku

erne oči ucira.

A dybych ja smutny vědzěl,
Jak je v moji krajině!
Esli se tež ma milenka
Esli o mne frasuje.

Mam ja doma dvuch holubků,
Pošlu s pismem jedneho,
Esli už tež ma milenka
Esli už ma ineho.

Nělituj že ma dzěvucho
Tej svojej urody,
Bo sem ja tež nělitoval
Chodié přes ty zahrady.

201. Pozdnížel.
Z Bojanovice. Erb. I. 46. Lip. I. 208. Zp. I. 266.

4 h ] : hb

s © © © [4 9 ! i |. M h L AaA [A a I» ————— ===
Aj du-bi-na, du-bi-na, pod du-bi-nů březi-na,pod březi-nů mi-uá

| A LA LEEZ E
„4-€

upua-kaná byua.

Aj dubina, dubina,
Pod dubinů březina,
Pod březinů miuá
Upuakaná byua.

X mně máti neuáua,
A já sem sa vyspaua;
Ale želím svého
Vínka zeleného.

Co t1 miuá co ti je,
Mé srdečko rozmtiué!

Snad ti máti uáua,
Či sas nevyspaua?
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Jiné panny tancujů Halaj, belaj můj synu,
Pěkně jedna za druhů, Máš mamičku malenu,
A já nebožátko Tatíčka hodného
Chovám pachouátko! Selmu falešného.

Od Přibora.

okně, s mladenečkem po tmě.

Dy sem byla panenku, Do kostela zvonili, Stoji, stoji lipina,
Sedala sem v okenku, By sé panny schodily, Pod lipinu děvěina,Vokenéčku,vokně© AjaněbožatkoSmutna,něvesela,
S mladeněčkem pó tmě. Kolibam difatko. Kolibať musela.

Tak dluho sem sedala, Ty najmladší sestřičko, Hulaj, nynaj, můj synu,Ežsemjmenodostala;Poďkolibaťmaličko!© Mašmatičkuhrdinu,Mojejmenopanno— »Kohbsihosama,TatičkajednehoJestmizakazano.Dy'sjejehomama.«© Selmufalešneho.
Z Věteřova.

L . .

pÚA|».Ůů
NN | =k 7,
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Sto-jí v poli broskviňa, pod broskvinů děv-či-na, níz-ká, ne-vy-so

—E
ká, hez-ká čer-no-o —ká.

Stojí v polt broskvina, A já stojím sama, Já kolíbat neumím,
Pod broskviňů děvčina Všecka uplakaná. Za kolébku se stydím;
Nízká, nevysoká, o Kolíbej st sama,
Hezká, černooká. Do kostela zvonijů, Sak si jeho mama.

Panenky se strojijů,
Co to stojíš, co je ti? A já nebožátko Všecky panny tancujů,
Vybila ti tvá máti? Kolíbu děťátko. Pěkně jedna za druhů,
Lebo ti hřešila A já nebožátkoTvámaměnkamilá?© TyséstřičkonejmladšíKolíbuděťatko.

Tebe já mám nejradší,
An: mně nevybila, Pokolíbej mně ho,
An mně nebřešila, Budeš tetka jeho.
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2U2. Zamitnuté pozvání.
42 v (s Z Choryně.£

Aj hora, hora, ze-le-ná hora, a Ztej horečky kdo-si mě vo-lá.

Aj hora, hora, zelená hora, Žádného néní, svítí měsíček,
A z tej horečky kdosi mě volá. Poď k námsynečku, zpívá slavíček.

Aj volá, volá galanka moja: Já k vám nepůjdu, ešče skoro je,
Poď k nám synečku, sem sama doma. Nebudeš děvče, nebudeš moje.

Sem sama doma, žádného néní, Nebudeš moje, a ani nesmíš,
Poď k nám synečku, mé potěšení. Darmo si, děvče, darmo si myslíš.

——

203. Tvrdý.
ÁĎ ý . Ze Žalkovicp. Barták.

. M v: | ! v

Aj ho-ry, hory, jak ste o-šumě-ly, dyž na vás rosič-ka pa-da-la! 4
Aj zká-zala mně moja némi-lej-ší, aj že by se rá-da vdáva-la.

Kama-rá-de| bratře,
ga-la-nečka|“ pla-če.| Ajájupřecnechcu,ajájupřecnechcou,

CLA K TE

af si pláče jak chce.

Aj hory, hory, jak ste ošuměly, »Kamaráde bratře,
Dyž na vás rosička padala! Galánečka plače.«
Aj zkázala mně moja némilejší A já přece nedbám,
Aj že by se ráda vdávala. AC si plače jak chce.

»Kamaráde bratře,
Galanečka plače.« Aj řeko, řeko, jak se's rozvodnila
:4 ji ně Dyýž do tebe sytno pršelo!

a Plačejak chce! Aj zkázalomně moje milé děvče,
Aj žeby už rádo umřelo.

Aj lóko, lóko, jak se's zeleňala, »Kamaráde bratře,
Dyž tebe voděnka polila! Běž navšťiviť děvče.«
Aj zkázala mně moja némilejší, A já ju přec necheu,
Zeby semnó ráda mluvila. Af si umře kdy chce.
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204. Za dennice narozena.
Z Budécka u Konice.

(« (v

Aj Nanynko má milá, jak jsešty hezký děv —če, musela s se:

a MT K -ee ZLLECH
na-rodit, na-rodit, spíš než den-ni-ce vy —-šla.

Aj Nanynko má milá, Já sem se narodila,
Jak jseš ty hezký děvče! *) Dennice vycházela,
Musela's se narodit, narodit, Už mě moja maměnka
Spíš než dennice vyšla. Na rukách kolíbala.

*) Tuším má býti dívča aby se rýmovalo se slovem vyšla; jistě píseň ta od
jinud do Konice se dostala.

205. Nedozarmutek.
n L v ' 1 Ah

v — a

Ze Žalkovic p. B.

———ýneček© vy-po-ví-dá.
Aj středo středo jak seš. dlóhá! A s jinó seděl, už se 'smáli,
Ze mně můj syneček vypovídá. By moje srdečko zarmótili.

Aj vypovídá, vypověděl, Aj zarmótili, šak nehrubě,
A už včerá večír s jinó seděl. Sak zas do neděle jiné bude.

2006. Koně.
Od Brna.

:| NN
h
LA

< -8Atena-šeko-ně,© be-le-betoko-ně,© de-besichodi-le
= =IE

pro vodo do stodně.

A te naše koně, Pro vodo do stodně,
Belebe to koně, Na hůro pro slámo,
Debe si chodile Habe ten seneček
Pro vodo do stodně. Chodíval za pannó.
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207. Galán čarovaný.
Z Ostravice.

bí , „MtAvtenaši| zahrodce© rozma—ri-jan| roscě;© ně-tr-hajho
E I] ] TG

synečku, ež vět —ši u — roscě.

Avtenašizahrodce© Něchodztamosynečku,Čarujdzěvčotko,čaruj,
Rozmarijan roscě; Je tam čarovane. Žaden CI něbroni,
Nětrhajho: synečku, Šak čařovany galanEžvětšiuroscě.Něnífamožadneho,— Něnipožehnany.

Kdoby tam čaroval,Avtenašizahrodce© Achžebytodzěvčotko,
Pěkně obrovnane; Co sem tam chodzival.

208. Milá za horou.
+ Z Polanky Vs.3- | A Oe I

ET
mml. JAjzahorů,ajzahorů© zahorečkůtamsemjámí-vá-val

ga-la-nečku.
Aj za horů, aj za horů za horečků
Tam sem já mívával galanečku.

Tam sem já k ní chodívával na slovečko,
Líbával sem usta 1 srdečko.

Když ona své bílé ruce rozkládala,
Každá žila v mojimtěle hrála.

209. Překážka.
7 Ze Skotniceu Příbora. Zp. I. 100.

v s | : v e av o. o: >„= v =Ajzhorydo-lydešč1—dě,užmůjmi-ly© ně-při

Aj z hory doly dešč idě, Hej nam hej
Už můj mily něpřijdě ; Už můj mily něpřijdě.
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A přišelby un, můj Bože, Pro ty baby klebetne,
Pro zle lidi němože. Hej atd. Pro děvčatka ščebotne.

210. Stesk.
Od Přibora. Žeg. P. p. 116. Ol. 216. Erb. III. 197. Voj. 1. 257.|»

- ..
m 4 : a m :

ňBIbsIPII©PPFE II=—,„TE|Ee—I
L

di 2 ——cí, a-byu-sly—še-la© mo-janaj-mi—-lej-šivkomůrce

se-du —ci.

Aj zerzaj, zerzaj, Jak ho uslyšela, Svitilo slunečko
Můj koničku vrany, Zaplakať musela Na me okenečko,
Přes pole jeduci, O koňa vraneho, Od půlnoci měsiček,
Aby uslyšela Nětak o konička, Ach že už mi zarůst
Moja najmilejší Jako o Janička, Od meho mileho
V komůrce seďuci. Janička švarneho. Přes zahradku chodniček.

211. Domluva.
Od Příbora.nhů KMC1 SRN "e T tea MeE J ETF PLOD (neš© P

A kdyžpřijdě naja-ro po —hoda, akdyž přijdě na ja-ro po
> m

L V 1 | ' ] Ť Ť-u o : — ŤE E p i

hoda, přiď sy-nečku, přiď do vi-no —hrada.

Akdyžpřijděnajaropohoda,:/— Nědivajse,můjsynečku,temu,Přiďsynečku,přiďdovinohrada.| Trefisetoitoběsamemu.
Navoňaš se kvitka voňaveho, Trefi se to 1 panně ve zlatě,
Napatřiš se lčka červeneho. Ně tak, Bože, chudobnej sirotě.Achcožjemipotejčervenosti,— Dybysbylachudobnasirota,Dyžjanějsemutěbevmilosti.-© Něnosilaby'sřetazyzezlata.
Přiď ty edem můj synečku ku mně, Nosila by's patěrečky drobne,Spatřišpěknyrozmarijanumne.© Jakonosaděvečkychudobne.
Poručim tě panu Bohu i s nim,
Spatřil sem tě v zahradečce s inšim.
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212. Bezděčná náuka.
Od Příbora. Ž. P. p. 148.

Akdyžrano© ra-ňusěnkodrobnydeščpa-da,su-sédo-vaELEIELYELT
krava-rečka: kravy vyha —ma.

Dysemjajeldopolečka,© eščeněbyldeň,nade-šelsem

varne děvče, o-no ple-je lenŠ

A když.rano raňusěnko Pomož pan Bůh, ma dě- Kyjdubovy, kyj dubovy
Drobny dešč pada, večko, Nauči vařif,Susědovakravarečka© Jaktypleješlen. Ahrabovy,tennauči
Kravy vyháňa. Dajž to pan Bůh, můj Těbe chleba pect.

. v synečku, M- .
Vyhnala jich v šire pole Nějeď mi přezeň. Než bys ty mně, můj
A tam plela len; synečku,

Přijel tu k ni šohajiček Něpojedu, ma děvečko, Měl kyje chystat,
Na koňů branem. ' Slub mi moju byť. Volim radše, můj sy

»Co bym ja ti slubovala ? nečku,

4) Dy sem ja jel do polečka, Něumim robiť, Těbe zanechať.1d 0. v v 2. ,
NARO2 ee děvče,Něumim ja kaše-vařit, Už sem ja je opuščeny
Ono pleje len. Ani chleba pecí. a > Jak ten polní ptak,

Něstaraj se, moja mla, Kery lice ve dně v noci
Naučim tě přec. Po horach, dolach.

Jiné pění a čtení. Ze Skřipova.

Zana-ši-mihumny,zanašumstodolum,plejedzěvče© len,
hjí 6o

přijel- cě k ni prošvarny šo-hajek, přejel ji pře —zem.

Za našimi humny, za našum stodolum Pomož tobě pan Bůh, ma mila dzě
Pleje dzěvče len; vucho,

Přijelcě k ni prošvarny šohajek, Jak ty pleješ len.
Přejel ji přezeň. A dajž to pan Bůh, můj mily sy

nečku;
Nějedz mi přezen.
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»A ja něpojedu, ma mila dzěvečko, A ohledni se, ma mila dzěvucho,
Slub mt moju byé.« Na haj zeleny!

A co bym ja tobě slubovala? Kyj dubovy -a makytovy
Něumim robié. Nauči robié.

»A dosci to jest ta robocička, Skoro by toto, můj. šohajku, bylo,
Dyž ty pleješ len.« Ešče němaš nic,

A ledva mne ta moja macička, A už by si se nademnu potřisal,
Vněvolila ven. ") Že mne budzěš bié. 9)

1) vyhnala kyjem. Skoro, synečku, skoro šohajičku,
Skoro slubuješ,

Bo mi ty ešče, chvala panu Bohu,
Něrozkazuješ.

2) Obezdři ty se, prošvarna dzěvucho,
Na ten černy les!

Roscě tamykbřezovy pruteček,
Nauči cě přec.

213. Uchlácholený pes.
Z Poštorné. Erb. III. 57.

od ma —lunka.

Anka, Anka, Andulenka,:/ Házau sem mu z kapse kůrky:Chodiusemkvámodmalunka.© Pusfmiapsíčkudokomůrky.
Chodiu sem k vám přes trávníček,
Předsedau mia černý psíček.

Jiné čtení. Z Kunovic.Dyžjsemjákvámchodívávau,:/© Nosiusemmuvkapsikůrky:
Vrata sem vám otvírávau. Pusť mňa, psíčku, do komůrky.

Vrata semvám otvírávau, Pusť mňa, psíčku pěkný bilý,
Psíček na mna ščekávávau. ATjá možu ke svej milej.

Jiné čtení a pění.

Gurášku, Guraš,
ků-rečku tu máš,

Kdyžsem já šelk svej milej, pes na mne vručel,
Hodil sem mu kus chleba, a-by ne- vručel.
EE

abys na mě nevručel, když půjdu od vás.

Když sem já šel k svej milej, pes na mne vručel,
Hodil sem mu kus chleba, aby nevručel: )
Gurašku, Guráš, kůrečku tu máš,
Abys na mě nevručel, když půjdu od vás.

1) aby pomlčel.
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VY

Od Přibora.ú.Wpředvraty— kameňzlaty,
M TH

- Z ALLEELT L
b-la le-lu —ja, vi-je vinky

z ma-te-řanky Švarna divči —na,

A před vraty kameň zlaty,
Bila leluja;
Vie vinky z mateřanky
Svarna divčina.

Nědavaj ho synečkovi,
Un je podvodny,
Ale ho svaž do šatečka
Shoď ho do vody.

Voda běži, vinek plyně,
Už je po kraju;
Chcešli ho měťf, ma děvečko,
Ja ho dostanu.

Voda běži, vinek tyně
Do sameho dna,
Ach něnis ty, ma děvečko,
Věnečka hodna.

215. Neplatné vzkazováni.
(Od Kroměříže.

nečka co by se mně ho-dil.co by se mně hodil,

A ta naša dědina Zkazuje mně syneček,
Jakby guló hodil, Leda mně zkazoval,
Nénmtu synečka Leda mě syneček
Co by se mně hodil. Jiné. nemiloval.?)

1) Co by za mnó chodil. Moje potěšení

2) Néni ho v dědině Pod Hosténem dole.
Ale je přes pole,

216. Neděle vesela.
Ze Zašové.

4 KŘ M M I a hh hh A J ve 4 Enl j „© | a] A „+ m J |

A ten ce-lý týden, jak já mám smutný deň,ce-lýBo-ží| týdeň.
s ©e=vidím| sy-nečka

14
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A ten celý týden, Uhlednu synečka Na horním rozmarýn,
Jak já mám smutný deň! Jďa do kostela. Na dolním hřebíček,
Nevidím synečka Na prostřed kostela
Celý Boží týdeň. Ty Zašovské zvony, Švárný šohajíček.Ony pěkně zvoní,
Dyž přijde neděla, Na horním -pavlači
Ta je mně veselá, Rozmarýnek voní.

217. Příčina pláče.
Z Rajhrad.

54 T -Tr PT Ha I

L
A ty Réhra- di-ce na pěkné ro- vi-ně, te-četamvovo-děn-ka

| 8
EMTEE?U.=ee I n,

do-lů po dě- di-ně, je pěk-ná je či- stá.

AtyRéhradicePovězmněmámmlá,© Dalekovodsebe,Napěknérovině,Pročtvývočiplačó© Dalekovodsebe.")
Teče tam voděnka Tak smutně,žalostně? M
Dolů po dědině 4) Proč by neplakaly,Jepěkná,ječistá.© <AČÓvoneplačó,Dyžhlavěnkábolí?

Suhajo, vo tebe, Musijó zaplakat
A po té voděnce Ze sme se dostal Sohajovik vůli,
Drobný rebe skáč; Šohajovik vůli

218. Nepominulá tesknost.
Od Přiíbora.

T JE. i i
es o 7 7 'Avtejnašejzahraděcce© sto-jisuchaje-dla,ně-buděšty

A | © M NI 2 T [oa h

==
děvčemoja,něbuděštyděvčemoja,ežse| rozze-le—ňa.

A v tej našej zahradecce Do tej našej zahradečky
Stojí sucha jedla; Naseju si osti,
Něbuděšty, děvče, moja, Aby mi už pominuly,
Ež se rozzeleňa, Po milem tesknosti.

Kerak se ma rozzeleňat Tesknosti mne pominuju,
Dyž je suchy kořen" Zalost mi nastava;Něnismnety,můjsynečku,© Achmělajsemjasynečka,
Něnis mne ty hoden. Už mne zaněchava.
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Égo Ž 7 9 Čo OdPřibora.

Bě-živo-dabě-ži| poka-menichŠusti,
Zka-zal mně můj mi-ly, že mne už o-pu-sti,SBEje-dne-ho© pozby-lasem© mi-le-ho.| dle šslovečka

Běži voda běži, Ja přijdu k muzice, Cos mi ty tu přišlo,
Po kamenich šusti. Stojim vedle kola, Něščastne stvoření!
Zkazal mně můj mily, Můj mily se toči, Nadarmo je všecko
Že mne už opusti; Něboji se Boha, To tvoje choděni;Dleslovečkajedneho© Kolemneseotira,Nebjajužmamjineho,Pozbylasemmileho.© Jinudotáňcabira.PanaBohasameho.")
Dycky mně sliboval Šla ona do domu, A ja tebe prosim,
Stoja v našej sini, Lehla na lůžečko: Bys se něhněvala,
Že mne nězaněcha, Ach potěš mi Bože Cervenym hedbavimDybymělstojinych.© Tomojesrdečko.Satekvyšivala;

„A ješče žadnej něměl, A tu přijdě a buři: Neb sem ja ten,co sem byl,Auž-namnezapomněl.Staňmamila,otevři.© Navratiť.sezasminim.
1)Eščesemjasobě Dyťtynejsizrůžekvět,© Dytěpřimuzice

Těch slov nězapsala, Dyje ešče chasy cely svět. Jina milovala,
A co bych ja tobě Jinde: Ty maš v hlavě šibalku,
Dveři otvirala? Chceš mne podvesť šohajku.

Nač by ti ja synku
Dveři otvirala,

——

220. Zármutivýslavík. £
Od Přibora a od Loštic.

u bh 1-+ Řez II —I T =já TTDTTÉTYTFT ]7 we ——Bě-živoda© zja-vo—ra,bě-živodazja-vo—ra,

ež k mej milej do dvo-ra.

Běživodazjavora,:/© Cožbychjajuvylival?Přiletěltuslaviček,
Ež k mej milej do dvora. Dy semJam něnalal. ') Sednul si -na zameček.

A tak krasně zazpíval,Děvucha ju vyliva,
Ež se zamek rozlehal.

1 ě
Šohaj se na ňu diva. ) Byť sem tě nemiloval.

Nechfsi ju ten vylíváNědivajse,nědivaj,Cozatebóchodívá.© Nězpivajtakslavičku,
Vem putenku, vylivaj. Rmutiš našu Aničku.

14*
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221. Chudobná děva.
Erb. III. 32.

Bo-ho-ti-címládenci© ta-ko-viSÓ,
Chudobnýho děvče-te si nevšímnó, po bohatéch vočma to-čí
—I V

JA

| NNN„SMIP—|
P V P 7

chudobná děvči-co, jdi mně z vo-čí.

Bohoticí mládenci takovi SÓ, Za nevěstu že mě nechce,
Chudobnýho děvčete si nevšímnó. Ze sem já pro tebe špatný děvče.
Po bohatéch vočma točí:

Chudobná děvčico, jdi mně z vočíi Vožen se ty synečku s pánem Bohem,
já tobě na statku nésu roveň;Užsemsejá,synečku,dověděla,© Napoctivosťsutirovná,Conamětvojamátinamluvila;— Napéchu,nastateknénimožná.

, 22. Milý a nemilý.n
. vd ka E Z Kunovic.

3 pam = - j I o 7 DET L NM———GEEE E=Ff==8Bo-žemiuýdo-brý;— prokohomiatre-sceš,© ko-hora-da.vi
-— T T——|J T

=
dím, to-ho mně dat nechceš.

Bože miuý, dobrý, Koho ráda vidím, Sivé oči, sivé,
Pro koho mia tresceš? Nechce chodivat k nám. Coby sa žčerňauy,
Koho rada vidím, Co bý sa šohajku
Toho mně dat nechceš. A koho neráda, S tvýma vyrovnauy!

Ten sa za mnů vláčí,
Bože miuý dobrý, Koho nelúbijů
Co tom' uděuat mám? Moje sivé oči.—— a

224. Malovaná žena.
Z Komně. Zp. II. 157.

$ j j ml.62 VHT I- FTPWiA1-O—a| = i -7IZ ppb TT je : =
e / v o>

můj, Otče můj, zarmůce —ný svět m

FEZEEFFEFE
——LLoE|

všecko to mo- je sr- dečko.

můj; zarmů —ce-né
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Božemůj,Otčemůj,© DostsemsanachodilNeviděl,neviděl,Zarmůcenýsvětmůj.© PoUherskejzemi,Alevidětbudu,
Zarmůcené všecko Ešče sem neviděl Tepru ju malířé
To moje srdečko. Malovanej ženy. Malovati budů.

Jiné čtení.
CobysepropadloCosemsenachodil— Čosemsenachodil,
Kroměřižský bahno! A našlapal blata, Našlapal kamení,
Co sem se nachodil Přede sem tě nedostal, Přede sem tě nedostal
Za mó miló darmo. Galanečko zlatá. Svoje potěšení.

224. Láska bývalá.
Z Březnice. Erb. III. 65.

TÍ WIT Du *—j —P -0—By-lolásky,užjíné-ní,by-lolásky,© užjíné-ní,
I

skova-la se pod kamé - ní.

Bylo lásky, už jí néní,:/ Nevykope, nevyoře,
Skovala se pod kaméní. Už jí žádný nespomůže.

Pod kaméní pod široké,
Už jí žádný nevykope.

220. Útěcha ve vězeni.

>— —— , PF. —
Byl sem ve vě-ze - ní tř. le-ta pod ze - mí a mně tam

hb ji L
L (A JN h L Je I | L |
ELLE

TÍZTTITÍITTLLÍT: 9 —0—|T © Le JÍ
F e F V P F 7 4v 7

zle neby-lo, že tam za mnů chodi-lo .mo-je po-tě-še -—ní.

Byl sem ve vězení tři leta pod zemí,
A mně tam zle nebylo, že tam za mnů chodilo

Moje potěšení.



226. Pláňka a sladké jabko.
won

sE 7 AZ |Z Z Komné.EEFEE
Co je mně po to - bě,

žeeWchodíš© kemně,dyžfamé
A L m A m

===
sr-de —-čko ne-mi —

Co je mně po tobě,
Že ty chodíš ke mně,
Dyž ta mé srdečko
Nemiluje věrně ?

Co je mně- do tebe,
Do tvej pěknej krásy?

Zpívála bych sobě,
Ale hrubě nesmím,
Dyž moje srdenko
Za milůnkým teskní.

Zpívala bych sobě,
Synečku, o tobě;
Pomyslela sem si,
Co je mňa po tobě.

lu-je| věrně.
To slaďůnké jabko
Do truhly si skovám,

kyselů plánk
Nachoďsaknám,nachoď,K nám.
Ty kyselá plánko,
AŽ sa mně nadhodí
To slaďůnké jabko.

Já sa jí nenajím,
Ona mňa nespasí.

Jiné čtení, Z Ujezdau Vizovic.Cojemňapotobě© Vesele,vesele,
Po tvojej podobě, Třeba sa zle děje;
Co mňa do tvej krásy, Srdečko v zármutku,
Dyž ty pro mňa nejsi. Huběnka sa směje.

Pila bych, jedla bych, Mé srdenko, srdce,
Chleba sa mně nechce, Biješ ve mně prudce,
Než toho synečka, Ležíš jako skála,
Co je v Novém městě. Dycky bych plakala!

22(. Bezcena.

GE
Z „tl |

A
Cojepostu-dýn-ce,dyžvnívodyné-ní,© ja-kopopa

E TECZINUŘpb 3y
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nence, ja-ko po pa-nence, dyž vní lásky né - ní.

Co je po studýnce,
Dyž v ní vody néní?
Jako po panence,:/
Dyž v ní lásky *) néní.

*) k ní chuti.

Co je po vodince
Co teče kolajó! ©
Jako po panence,
Dyž mně o nu lajó.

————U——ě——a——ě
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2 šen Nenenilýčastýpříchod.===
7

Co pak je ti. mo-ja mi-lá těžko, žee já chodím pod okyn-ko
18.i „E

j | „8„ NÍE n
v » 2 » . ď » o> v v
často? Né-ní, né-ní, né- ní, můj sy-nečku věr- ný.

4

i mw | M i| M JA A£—| A I

o| zrm
LL

Co pak je ti moja milá těžko,
Ze já chodím pod okýnko často?

»Néní, néní, nění,
Můj synečku věrný.«

Z 229. Příčina závist. :
E á Ze Žebětínau Brna.

Co pak k nám synečko ce-lé tédeň nendeš? Adež jákvám přendo,

© $Ě-——SE=s====|=
te mně nevu -—:tevřeš.

Co pak k námsynečko Ne tak na ramýnko Černý voči hledět,Celétédeňnendeš?© Jakonasrdečko,Tvýtváříčkamluvit,
nA dež já k vámpřendo, Abech ti poznala, Kdo tobě zbraňuje
Te mně nevutevřeš. )« Hezké šohajíčko.“) Před te naše chodit?

Přendi k nám synečko Já mosím, synečko, Zbraňujó, zbraňujóDneskavečírchvílko,© Dneskavšeckovědět,© Mojikamarádi,Tvókrásnóhlavěnko© Pročtvýčernývoči— Tebemněnepřijó,
Vlož na mý ramýnko.“) Nechcó na mněhledět. Sami be ti rádi.

1)Cobechhovásdělal,| 2)Ajávložímtobě o)Hlavonaramýnko,
Dež za mnó nevendešs? Hlavo na ramýnko. Roko na hlavičko,

Co pak se to stalo,
Hezké šohajíčko ?

7 © 44 280. Příipověd špatná.
/ vé Ý3 : ZMuténic.

Cosem sa na-ža-la, ta-ky na-vá-za —la, na mi-lé-ho ro-l,"7

LK ELE
až mia hlava polí
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Co sem -sa nažaua Nemíniu's sa ženit, „Jestli to musí byt,
Taky navázaua, Moheus nezačínat, Ze si fa musím vzít,Namiuéhoroli, Mohlisamněstebů© Dyžnafapohlednu,
Až mia huava bolí! Ludé nevysmívat. Dycky fa budu bit.

231. Klašternik.
Z Mikulčic.

GEda
Cosimyslíšmo-jamiuásemnuu-či-ni-ti?© snaďsimyslíš| suZZJZZLIE

c- Č
svépanenství semnů za-la —ji- 1.

CosimyslíšmojamiuáŠatyšijú,vuasyřežú,— Vyseduasidodruhého,
Semnů učiniti? Kabát oblekajů, Viděua z růže květ:
Snaď st myslíš své pa- Principie, breviáře Ach Bože můj najmilejší,©nenstvíNastůupředkuadajů.© Snadskočímproňho

, 2:9
Semnů zatajiti ! Vysedua si do okénka, hned.
A já mosím, moja miuá, Viděua miuého: Vysedua st do třetího,
Do kláštera (ti, Ach Bože můj najmilejší, Viděua Míšenku,
Tam mně daua paní Snad skočím pro něho. Měu on očka upuakané

mamka Jak zrauů višenku.
Černé šaty šíti.

M 2Je. Nesmutná.
(Erb. I 181.

Cotenptáčekja-ra-báčeknadná-mlí—tá?| Cotone-se
PE LEFEHE= ====

za novinku, že nic ne-ří —ká?

Čo ten ptáček jarabáček Že mi ze všech nejmilejší
Nad nám lítá? Chodí za jinou.
Co to nese za novinu,
Že nic neříká? Dyž si chodí, ať si chodí,

Já o něj nedbám,
Nese, nese novinečku, Pro něj smutek neponesu,
Ale takovou, Ani ho nemám.
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Svědeciví.
Z Pavlovice.

di. F

po-vi-dá?
nasyne-čkasvědčí,© žeonza-bil

C a ITI JE

je-le-na vBo-le-hrad-skése-či.

Co to děvče povidá?
Na synečka svědčí,
Že on zabil jelena
V Bolehradské seči.

E: nebyl to jelínek,
Byly to dvě laně;
Nepovidej má milá,
Nepovídej na mne.

ed4. Otázky.
-Ze Slavikovic.

Co tomáš dě-večko, co tomáš za krásu? dyž na tě

ce-lýse— za-třasu.
Co to máš, děvečko,
Co to máš za krásu?
Dyž na tě pohlednu,
Celé se zatřasu.

Co to máš, děvečko,
Co to máš za líce?

Dyž na tě pohlednu;
Zabolí mě srdce.

2fi2i

Čej to pacho-le

(E„LE

Co to máš, děvečko,
Co to máš za ruce?

Dyž za tebó přindu,
Domů se mně. nechce.

Co to máš, děvečko,
Co to máš za pasem?

235. Ohledy.
M,

v noci chodí, čej to pachole

pohlednu,

Cervené šáteček
Vyšité harasem.

Co to máš, děvečko,
Co to máš za ňadry?
Dvě červený jabka,
Aby mně nezvadly.

Z Polešovic a 2%Moravičan.

L7 F 7

a dobré li-di

|v © ' F P

ze sna budí, a dobré l-di ze sna budí?
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„0d Hranic ze Zbrašova.ž

EE X |- RN| i KM.ev ===žtopacholepovsichodí,© adobréli-dí— zesnaesabuď
adobréli-dí| zesnabu-dí.

Čej to pachole v noci “) chodí, :/ Na mý postelce drahé šaty,
A dobré lidi ze sna budí?:/“) Já si ich nesmím barouchati..

Čej by bylo? Běhavkovo,*) Běž, synečku, podle řádu,
Chodí pod okno Planetovo. Kde ti lidé k vůli stanou.

Přinda pod okno zabubnuje: Ja stanou, stanou, ale málo,
Stávej Kačenko, stavej hore. “) Přindi synečku zějtra ráno.

Nač bych já ti k vůli stávala, Zejtra ráno, na poledne,
Svou postelku barouchala ? *) Až se mé srdce rozpomene.

1) po vsi A já nemyslím na nic zlého,

2) že děvčata ze sna budí. A na Janka Draholovýho.

5) A či by bylo? Draholovo;
Chodí pod okno Homolovo.

Janiček má páví pírka,
Visijó mu na ramýnka.

Aj jedno bilý, dvě červený,
4) Staň má milenko srdce moje. To je Lizenčino potěšení.
5) A já bych stala, hrubě nesmím,

Našé mně lají, nač já myslím.
Z Dubenek P.

n 4 L / A- i- | M

—y“

Čí to pa-cho-le vnoci cho-dí, čí to pa-chole Vno-ci chodí,|P wCn-| F .WEžedobré.li-di© zesnabudí,žedobré© i-di© zesnabu-dí.
Čí to pachole v noci chodí, Já bych ti ráda odevřela,
Ze dobré lidi ze sna budí? Dyby mě -hlava nebolela.

Čí by bylo než Hlavačkovo? Šak tě nebolí jak se děláš,
Chodí pod okno Kučerovo. Jen že v srdéčku jinšího máš.

Spíš Nanynko, nebo nespíš?
Nebo ty mně odevřit nesmíš?

Z Krasonie.

A=
Čítopa-chole© povsichodí,žedobréli-di,žedobréEEE4

Ji-di se sna bu- dí.
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Cíž to pachole po vsi chodí, Nač bych já tobě otvírala?
A dobré lidi ze sna budí? Dyž tebe miluje panna jiná.

A čí by bylo? rychtářovo; Mně nemiluje žádná inší,
Chodí pod okenko Tomečkovo. Leda ty Františko nejmilejší.

Tluče na okno i'na dvéř:
Poď mi má Františko pod, odevři.

„» 236. Nevidaný.
$* Z Mikulčic od Hodonína. Zp. I 91. 141. 528.ší „|pRE
Černá hora, bí-uý les, ej černá ho-ra, bí-uý les,EEEejkdomi—-ué—hovleděldnos.© vi-děldnes.

Černá hora, bíuý les, Kamarádko má miuá,Ejčernáhora,bíuýles, Nechajtyhoa1 já,
Ej kdo miuého viděu dnes? Nech sa šelma potůuá.

Kdo ho viděu, nech poví, Pomine ho tůuání,
Nech mia huava neboli. Pod okénkem stávání.

Kamarádka viděua, Pomine ho aj tanec,
Povědět mně nechceua. Nebude už muádenec:

23%. Vřezaní se do srdce.
p Zp. L 72.a vš „+ 4— —7 NT TÍ T Tj

2 Ný- E = SČerné.o—čičerné,nekaždé-muvěrné,© atynaj-černěj

ší sú naj-fa —lešněj —ší.

Černé oči černé, Černé oči černé A už sa vřezaly,
Nekaždému věrné, Jako ta trnečka, Už sa nevyřežů,
A ty najčernější Jak ste sa vřezaly Už to mé srdečko
Sú najfalešnější. Do mojho srdéčka. Na poly rozřežů. *)

*) Pokad mé srdenko,
V poly nepřeřežů.
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po hed-bavnej šnuře.

Oře šohaj, oře
V zeleném úhoře,
Popuščá komčky
Po hedbavnej šnuře.GE

Vu-ře šohaj vuře v zeleným hó-hoře,

bávné šnúře.

Vuře šohaj, vuře
V zeleným hóhoře,
Pohání koníčka
Po hedbávné šnůře.

Ta šňura hedbávná
Na pole strhaná,
Nevěř mmlá nevěř,
Sak je láska planá.

popuščá ko-- nič-ky
*

Hedbávná šnurečka
Velice tenůčká,
Zařézala se mně
Do mého srdečka.

Požčaj mně šohaju
Požčaj mně nožíčka,
Nech já si vyřežu
Snůúrku ze srdečka.

Od Brna.
ZÁCTPdid I id

W W —

po-há-ní ko-níčka pohed

(s

— a—y— 4

A zahynuli já,
Zahyneme vobá,
Jenom nás položte
Do jedneho hroba.

Do jedneho hroba,

Nevěř milá nevěř,
A šak nemáš kemo,
Šuhajek falešné
Pojede na vojno.

Debech měla koňa,
Sama bech s ném jela, Do jedné trohlice;
Aspoň bech viděla
Kde bech zahynula.

Bodó vo nás plakat
Bestrcké děvčice.

Zbi-Ď Fiala, ořeší.
Erb.I. 71. p.| I 146. 151.

=
Cerve-ná modrá

HE
fi—a-la,kdes ju pa-nenko tr-ha-la, kdesiJu pa

——

nenko

Červená, modrá fiala,
Kdes ju panenko trhala?

Trhala jsem ju na mezi,
Je tam fialy až leží.

tr-ha —“

Utrhla semjí próteček,
Tobě, synku, za klobóček.

Utrhla sem jí kytečku,
Tobě, synku, za čepičku.

Trhala sem ju na lóce,
Zabolelo mě mé srdee.
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Jiné čtení.

Červené modré ořeší, Potěšilby ho Janíček,
Kdo“mně srdečko potěší? Ale mu nedá tatíček.

Zarmůtí mně ho ledakdo,
Potěšilby ho nemá kdo.

Podobné čtení svadební. OdPříbora.

Ořeši, moje ořeši, Už moja mati tvrdo spi,
Hdož mne srdečko potěší ? O mojem veselu něvi.

Zarmůti mi ho leda hdo, O hdyby ona věděla,
Potěšiti ho něma hdo. Potěšiť by mne musela.

Ach potěš mi ho sam Bože,
Dy už maměnka němože.

E“ 239. Nevěrná.
5/ Ze Slapanie a Dřevohost. Zp. I. 145. 229. Erb. I. 80.

Čer-ve-ná rů--žičko, proč se ne - rozví-jáš? falešný synečku===
pročk nám ne —chodiváš,proč k nám ne-cho-di-váš?

Červená růžičko, Jako. dvá holubi, Až bude ohláška
Proč se nerozvíjáš ? Jako dvě hrdličky, Na Vážanské fáře,
Falešný synečku, Dávali sme sobě Až nám ten pan falář
Proč k nám nechodíváš? [Falešné hubičky. Štóló ruce sváže.*)

»Dybyýchjá k vám chodil, Falešný šohaju, Až ručenky sváže,
Ešče bys plakala, Jako falešný klíč, Až nás spolu sezdá,ČervenýmšátečkemNeodemkneštymně© Teprvbuduvěřit,
Oči utírala.« Mého srdečka víc. Ze budu žena tvá.

Proč pak bych plakala, Falešný šohaju, Tvému bratru švagře,
Dyž mě nic nebolí? Falešná tvá láska, Matce panímámo,
Milovali srne se Nebudu ti věřit Budu jí Jíbávat
Jako dvá holubi. Až bude ohláška. Ruce každý ráno.

Ruce každý ráno——— — Anohykaždýdeň,
*) Až bude ohláška Tenkrát budu říkat Budó lidi vědět

Na Slapanské fáře, Tvému bratru švagře. Ze sem jí byl hoden,
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240. Vyznání.
Z Bělé.

j

, hd ——- 7000 JAa XC4 had Voves v vČísnebyldo-ma| čiskrmilko-ňa,-čitima—cičkaně-da
os OLL Lla?a-le-bociin-ša| tadzěvuchamil-ša| cestečku© za-stu

po-va — la.

Či's něbyl doma, Ta dzěvucha milša Baj mně macička kazala;Čí'skrmilkoňa,Cestečkuzastupovala?© Aležemijinša
1 ci macička nědala? Měl 3 3 koř Ta dzěvucha milša

Alebo ci jinša © Jsem ja ZDna Cestečku zastupovala.
Baj sem byl doma,

„241.Výčitka.
6 4 i a“ ši 35“Z Moravan.

1 i7 7 M©Da-lasemupérkoja-ko— ga-la-no-vi,TyshodaldohrantuEEE
7 ď* T

vranému ko-nňo - VL

Dala sem ti pérko Dala sem ti pérko,
Jako galanovi, Ješče ti jedno dám,
Tys ho dal do hrantu Teprv se tě zeptám,
Vranému koňovi. Budešli chodit k nám.

te 242. Pravá příčina.
Z Buděcka u Konice.o AT Ee pe pck1E =,ETETOaÁ Tee

E — j m W S - 7 v l | ka. L i i + ADa-le-ká,© ši-ro-ká© cestapo© Vo-lo—móc,© zkázalmně
EEFEK EE

můj mi-lé na stokrát dobró noc.

Daleká, široká A já mo děkojo A co pak dělale,
Cesta po Volomóc, Z jeho dobré noce, Ze se nevespale?
Zkázal mně můj milé Že se nevespale Čekale milýho
Na stokrát dobró noc. Moje černý voče. Až do dně bílýho.



Den bílé jož vešil, Voda ho nevzala,
„Seneček nepřešil; Na vojno se nedal,
Snad ho voda vzala, Jenom že své milé
Lebo na vojno šil. Včerá vypovídal.

243. Odkad darmo?

i AML. |
al

1 | | mr ju- : '

Jj7 a- —

Darmo's dceruško, darmos dá-va-la pěkný rozmarýn, kdes ho
—IC LACIKI H
EEEFLE
bra-va-la pěkný rozmaryn,kdes ho bráva-la.

Darmo's dceřuško, darmo's dávala,
Pěkný rozmarýn, kdes ho brávala?

Brávala jsem ho v našej zahrádce,
A tys cho dával jinej galánce.

244. Předsevzeti. É
di Z Nov. Hrozenk.? asi „s É “i .

Id. iv v V v W - v V

Dávno si já modlit-bičku skládám,A-bypřišelsta-ro-dá-vníga-lán,kte-réhojá| rá-damám.
Které-ho já ve svém srdci nosím,

Dávnosijámodlitbičkuskládám,© Akdyžfajásynkunedostanu,
Aby přišel starodávní galán, Udělám si ve svém srdei ranu,Kteréhojávesvémsrdcinosím,| Jásevdavaťnebudu,
Kterého já ráda mám. Radši pannů zůstanu.

——m

245. Nedomila.
Ze Slavíkovic a %Bilovic u Hrad.

(aDejmipanen-ko© rozma-rý-nu,dejmipanen-ko| rozma-rý-nu,DOL EBA.FE
aťpod okénkem ne-za-hynu.
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Dej mi panenko, rozmarýnu,:/ Nasela sem si ešče třetí,
At pod okénkem nezahynu.:/ Vytrhaly ho vaše děti.

Nasela sem ho záhoneček, Počkej synečku u našich vrat,
Vyvila sem ho na věneček.*) Až nám rozkvete karafiát.

Nasela sem si ešče druhý, Karafiát a boží dřevce,
Vykutaly ho vaše kůry. Mělasem synka, už mě nechce.

*) jiný dálejšek: Aj kamarádko moja milá,
Vyvila sem ho na věneček, Tvůj šohajek za mnó chodívá.

Už mně vypovídá syneček. A udělé si jak se ti zdá,
Když vypoví, ať si vypoví, A šak já nésu závistivá.
Sak só ješče mládenci jiní. Dyž nevidím nic neříkám,
A vypověďa vypověděl, A když uvidím smutně vzdychám.
Včerá na večír s jinó seděl.

Jiné čtení.
Kamarádko spravedlivá, Dyž nevidím nic neříkám,
Tvůj milé za mnó chodívá. A dyž vidím smutně vzdychám.

A já nevím mámli ho chcet, Chodí zhůru, chodí dolů,
Lebo s tebó za dobry bet. Okolo našeho domu.

Dělé sobě jak se ti zdá, A na mně se nepodívá;
Kamarádko spravedlivá. To je lítost, sestro milá!

© - 246. Dar ve snách. „zé
“ > „+ Od Slavk. Zp. I 85.

n H v“ —h I: i I I ) I I M h h IMI]

FLLLC
d d dd d .DémněBožetendarcosemněvnocizdál,© podnašemvokénkemA ká

—i
COINIAT
LEEESTELLE

hezké šo-hajek stál.

l L L | E)

hezké šo-ha - jek stál.

Dé mně Bože ten dar Hezké šohajínek, O zlaté prstýnek,
Co se mně v noci zdál, Bylo mu Martinek, O zelené vínek,PodnašemvokénkemČosemměnaprosil— Abychmuhodala,Hezkéšohajekstál.")Ozlatéprstýnek!*)— Zejehodnésynek.
1) Že mě můj šohajek, Dej mně Bože synka, Dej mně Bože synka,

Na rukó pěstoval. Co na cimbál břinká, Co na cimbál břinká,
Aby mně zabřinkal Aby ze mně byla2) A on mně zavoněl

Jako rozmarýnek. Stoja u okýnka. Dobrá hospodyňka.
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Čtení jiné.
Dej mi Bože ten dar Černojoký synek Dyby tě synečku
Co se mi v noci zdál, Jako rozmarýnek, Z kameňa tesali,
Černojoký synek Jakby ho maměnka Tak tě nevytešó
Před naším oknem stál. Vyvinula z plinek. Jak tě vychovali.

247. Odpadlý od srdce.
Z. Od Hodonina.

>h :

|AM—IR„Ť ©ČP OČoDLudKIE.S.O ZAZDívča,dívča| la-što—vi-čka,2 |Ví-dalsemfaodma-li-čka,| ©eŠ-čefako-lé-ba-li

a už fa mně slu-bo-va -—li.

Dívča, dívča laštovička, »Šohaj, šohaj laštovička,
Vídal sem fa od malička, Odpadels mi od srdečka,
A ešče fa kolébali Jak od srdca tak od lásky
A už mně fa slubovali. Jak to jabko od halůzky.

248. Rozmarýn a chladná voda.tě
3 s Z Osvětiman. Zp. I. 147.FIFE T VAEET ; m bot7 EE LE28©TSSI, FDo-li-na,do-li—na,© ma-ládo—li-neč-ka,jak'mněza

C5 TÍ L 00i | | VL o Í | | > 8
, 5 7 Ji . H+ T

vo-ně-la, jak mně za—vo-ně-la přespolní děveč - ka.

Dolina, dolina, Ani mně nevoní
Malá dolinečka, Rozmarýn vonička,
Jak mně zavoněla Jak mi zavoněla.
Přespolní děvečka! Přespolní děvečka.

Čtení jine.
Áni mně nevoní Když sem za synečkem Šivý holubečku,Zrozmarýnuvěnec,| Dvéřezavírala.Natebezapomnět.
A jak mně zavoněl x
Přespolní mládenec. Studená jako led, Už sem zapomněla

Nemožu zapomněf, Na koho sem chtěla,
Studená rosenka Nemožu synečku, Na tebe, synečku,
Tej noci padala, Leda bych musela.
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Vyptala sem sl
Od svej maměnky
Svobodu,
Abych chodila

Jiné čtení z Vizovic.
(Náp. č. 194).

Do studenečky
Pro vodu.

A v tej studence
Chladná voděnka

Jako led,
Nemožu na tě
Mé zlaté dítě

Zapomnět.

249. Věž a kaplička.
ho „| u

1 Ť

A M
LOS- 43 MHELL=
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Do-li-na, do-li-na, ní-že Nových

ze samých šo —hajků.

Dolina, dolina
Níže Nových Zámků;
Vystavjah vežu
Ze samých šohajků.

Dolina, dolina

Toho najmladšího
Až na hore dali,
Pěknů makověnku
Z něho udělali.

Jiné čtení.

Zámků;

(V = A

vy-stavja-li— ve-žu

Ta naša Amčka
Na kolena padla,
By jí makověnka
Do fěrtůška spadla.

A mého milého
Níže Nových Zámků;
Stavjá tam kapličku
Ze samých šohajků.

Až na hore dali,
Aby moje očka
Naňho pohlédaly.

v -V
Do-li-no, do-li-no

] T
LLLE

F P

včotkem darmo.

Dolino dolino,
Dolinečko malo,
Co sem se nachodzil
Za dzěvčotkem darmo.

Sporachuj, dzěvečko,
Sporachuj to sobě,

200. Počítání.
»

j
Fw ť

Z Metyl.

do-l-nečko malo, scosemse nachodzil za dzě

Kela jo chodničků
Udzělal jsem k tobě.

Dyby sem jo měla
Chodničky rachovaé,
Musela by sem jo
Lokajička chovaé.

Nětak lokajička,
Ale pisařička,
Aby mně spisoval
Falešne slovečka.
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201. Sloužení dvěma.
Z Libosteě u Přibor.

JI Aa | ' 32 A

Dobryvečerec
2 STZ

o-kenečko, tam stava-lo me sr —dečko.

$4 4 Ze Skřípova.

7 —

Dobry večer

„T FTET
A EIu

o-ke - něčko, dobry ve- čer o —ke-neč -—ko,

tam sta--va —o me

=< T IZ
srdeč - ko,

Dobry večer okenečko,
Tam stavalo me srdečko.

Tam stavalo a něbudě,
Že můj mily povandruje.

O listečku livendovy,")
Po tobě mne hlava boli.

Hlava bol, srdce tuži,
Ze můj mily dvěma služi.

1) Vinku rozmarijanovy.

Š

|EHF
—a
tamsta-va--lo me sr-dáno. ko.

Hlavo něbol, srdce nětuž,
A můj. mily dvěma něsluž.

Buděšli ty dvěma služit,
Něda ti Bůh světa užit. “)

Ani s jednu, ant s druhu,
Ani se svu roztomilu.

Ani se svu najmilejší,
Kera je ti najvěrnější.

2) Něbuděš mocť lasky užiť.

Z Jinéčtenía pění.s 8 7iso
„ KEEEEF ETKLLgněT TTFEEeTFpo-le-jo-vy,© vinku,vinku© po-le-jo-vy,EEE

jak mne podnim hla- va. bo-li.

Vinku, vinku

Vinku vinku polejovy,
Jak mne pod nim hlava boh!

Hlava boli, srdce tuži,
Ze můj mily jinši služi.

Jinši služi, ba 1 budě,
Ež mne zaňho hanba budě.

Sednul za stůl a zaplakal:
Vrať mi mila co sem ti dal.

Vrať mi mila co je meho,
Ja ti vratim co je tveho.

Vrať mi mily můj věneček,
Ja ti vrátim prsteneček.
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252. Domluva.
4 4 P . E: Z Rohalce“ >KomněEp.1 929.mINir-dis NTie ANA

“ Ej dívča dív —ča, ej dívča dív-ča v černém damášku, v černémRTCmPná1 x
damáš-ku.

Ej dívča, dívča Ten rozmarýnek Zedral bych botyVčernémdamášku!© Onpěkněvoní;Třebasitroje.
Neprocházajsa Kdoponěmchodí,© Ejhora,hora,Pomémsalášku.PánBůhhoskloní.| Vysokáhora!
Ten můjsalášék Ej dívča, dívča, Pověz děvčico
Velice drahý. Sto dáků v tobě! Budešli moja?

Každá ovečka Zedral sem boty Ej budu, budu,
Za dva tolary. Chodaci k tobě. Ale to ne včil;

Ej dívča, dívča A dybych věděl Počkaj šohajku,

V černém domíně! Ze budeš moja, AŽ si podívčím.

Neprocházaj sa
Pó rozmarýně.

fs 233. Tužba.i É í Z Provodova.

TEJ TITEjJankuJa-ničku,vo-ňavý| hře-bič-ku,| jak'stymněza
voněl v tom čirém po-lečku.EjJankuJaničku,Tomojesrdenko© Tomojesrdenko
Voňavý hřebičku, Tak si hořekuje, Tak ve mně buchoce,Jak'stymnězavoněl© ZesiledakohoJakotaryběnka
V tom čirém polečku! Věrně zamiluje. V hlubokém potoce.

234. Láska.v
s Z Kužel. Zp. I. 84.
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LEjlásko,© lásko,© tynejsi— stá-lá,ja-ko© voděnka
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me-zi bře —hama.
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Ej lásko lásko, ty nejsi stálá,
Jako voděnka mezi břehama.

Vystavím klášter mezi horama,
Tam budu bývat bez milována.

Bez milováňa tam budu bývat,
Nedám sa věcej panenkám klamat.

Voda uplyne, láska pomine,
Jako listeček na rozmarýně.

Čtení jiné.
Lásko, milá lásko,
Kde tě hdi berů?
V zahradách nerůsteš,
V poli tě nesejů.

Náp. 253.
»Mne v poli nesejú,
Já se sama rodím,
Mezi mládencama
A pannamachodím.«

6 P 253, Výhrůžka.
L Ze Studenky.

a-by sem cé

Ejpravimsynku,pravim© to-bě,
Es-li ci je zle,

o-pu - sci-la.

Ej pravim synku, pravim tobě,
Esl ci je zle, naprav sobě.
Ja sem sobě uminila,
Aby sem cč opuscila.

Milovalach cě z upřimnosci,
Podezřelach cě v něpravosci;
Pomni, synku, pomni na to
Ze cě pan Bůh stresce za to.

Smutny budzěš, plakaé budzěš,
Dy mne s inšim vidzěé budzěš,
Jak se budzém namluvaci
A z tebe se vysmivaci.

Ejs-vé| vo-ly,© si-vévo-ly,
SEEEE

tu-ze bo —Jí.

7 JE
Ej sivé voly, sivé voly,
Co mě hlavěnka tuze bolí!

naprav so-bě,

„256. Nebolest.

2 LuFaLEF
| jasemsobě© u-mi-ni-la,

A jak ja půjdu do kostela,
Přes tve srdečko půjdzě střela,
Půjdzě střela, litovani
Pro falešné milovani.

A jak ja budu u oltaře,
Tam nam pan farařruce svaže;
Svaže nam jich z puhej lasky,
Rozvaže nas Bůh něbesky.

A ják půjdu od oltaře,
Svlé ty měsičku, jasna zaře,
Jasna zaře 1 slunečko,
Pocěš Bože me srdečko.

ee“
h Z Osvětiman.

coměhla-věnka© tu-zebo-lÍ,

Ej bolí, bolí, pobolívá,
Že mně děvčinka vypovídá.



230

Ej dyž vypoví, bude jinší, Ej dyž vypoví, bude jiná,
Bude děvčinka upřímnější. Bude děvčinka bohumilá.

M 25%. Ci vina... „0 Fa . BŽ

3 VĚ e $O4 "8 Z Milotice.52 FFT EAT . EKAZ£—TTj T go |CK, o o. C 7
Eš-če je—dnů eš-če jednů za svů milů půjdu, co jsem si zaFA3TA

m-lo-val,tomi-lo-vat— budu.
Ešče jednů- za svů milů půjdu,
Co jsem si zamiloval, to milovat budu.

Miloval jsem s černýma očima;
Esi fa nedostanu, čí to bude vina?

Čí by byla, leda, šohaj, tvoja,
Chodívals k nám tři leta, nepromluvil's slova.

208. Nepotěšilý.
f 3 8 Z Pavlovie. Erb. I. 176.

p M mI he Mx TNK h m | 1 I > [o mr—i A A v (A Do A JÍB M „I ) X j | LÍ
v —e í $—y e o gEš-česejá© podívámktemPavlovskýmzahra-dám,es-lis

> v v , v . . v -+jetamešče© čer-no—o-kéděvče,jásinaně— za-vo-lám.
Ešče se já podívám Ani ho tam nevidím,
K tem Pavlovským zahradám. Ani ho fam neslyším;
Esli je tam ešče A to sám pán Bůh ví,:/
Cernooké děvče, S kým se já včil potěším.
Já si na ně zavolám.

, 259. Zpěv známka.
ji í

n A Z Rohatce.FEELEš-če| sizazpí—vám,© eš-če— sizazpívámzahumnyna
J 6 + s I : S— |C o] > ní ime-zi,| zahum-nyname-zi.
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Ešče si zazpívám Seďa při večeři Poslůchám, poslůchám,Zahumnynamezi;© Hlavůkokenečku:Alenevímkerů.
Učuje mia milý Poslůchaj mamičko Poslúchaj, mamičko,
Seda při večeři. Moju frajerečku. Súsedovu dceru.

Jiné čtení z Věterova.

Dyž já si zazpívám Dyž já si zazpívám Poslyšte mamulko,
Na Věterském poli, Za humnem na mezi, Galanečka zpívá.

Můj hlásek udeří Můj hlásek udeří Zpívá, synku, zpívá,
Na Lovecké zvony. Milému do dveří. Šak ví pán Bůh kerá.
Na Lovecké zvony, On ide k večeři, To mamulko zpívá
Na ty bílé domy, Okenko otvírá: Má galanka věrná.
Na ten nejbělejší,
Kde je nejmilejší.

| p (790. Žena a družka.$Y »ě Erb.II.104i =FEET(4 LE f PEFa-leš-nésynečku,tymně; rmó-tíš!„, , s2
dříve's mně slibó-vaTymněto| srdečko© darmotrá-píš!

Tee
EF
žebudutvá,— věilkamněpo-vídáš:né-nimo-žná.

Falešnésynečku,tyměrmótíš!| Proplačvěncůpodat,předknězajít,
Ty mně to srdečko darmo trápíš! Pro falešnó lásku “) musím umřít.
Dříves mně sliboval že budu tvá,
Věilka mně povídáš: néni možná. O to jenom prosím šohajíčku,

| Při mém umíráňó rozži svíčku! “)
»Dyž sem si tě nevzal za ženičku, O to tebe prosím, bys při mněstál,
Vyvolím si tebe za družičku.« Mý bledý vočenka zaklačoval.Ototimůjmilénebudustát,)| ———————..
Nemohla bých pro plač věnců podat. 2 $) Od vělkej žalosti.

: 4) Při mém umírání rozži svíčku,
Klekni a modli se za dušičku.

1) Toho nesmíš milý po mně žádat. aneb:

2) Za družičku. tobě nemožu byt, Aby se ta láska zapálila,
Nemohla bych od žalu perka uvit. Modrým plamýnečkem vyhořela.

, L
p 261. Čáry. Ol190.55%.Iz T |

v —————— 2Fi-a-lo© modrá,fi—a-lomodrá,dávnosemtězna-la,
Cz EECLEELTI ID

dávno sem tě zna-la.
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malo modrá, Čarovaly mu Ve dně jich viděl,Dávnosemtěznala!© Mojemodrévoči;Selzanimavnoci.
Když sem milému
5 tebó čarovala. ;

) té Podobná. U,id
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p T-vý
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Po-lajko, po-lajko, dávno smesa znaly, keď sme šoha-jo-vi spo-lu
bo

E
ča-ro-va-ly.

Polajko, polajko, Čarovaly tobě Čarovala toběDávnosmesaznaly,© Moječernéoči, Mábíláhubička,
Keď sme šohajovi Keďs jich viděl ve dně, Keď tt ščebetala
Spolu čarovaly. Musel přijít v noci. Jako laštovička.

| očarova a ničk 1) Jiný dálejšek: Žádný nepomožeA amen Čarovalasemmu Anineporadí,
Než mu čarovaly Na dva ostré nože, Půjdešna zelinky
Mé černé očička. ") Už tobě Janóšku Do našej zahrady.

Žádný nepomože.

Čtení jiné.
Povídajů ludé Nečarovaua sem Mé červené líčka
Ze sem Ččarovaua, Ani má mamička, A černé očička.
Jak živa sem čárů Než mu čarovauy
Ani nepoznaua. Mé červené líčka,

e 262. Dvou nemožno vzíti.A ŠJ do Zp.I96.
24 ELT IES TIEFESFra-jeren—kymoje,ne-za-viď—teso—bě,| né-mimnětomožná,: zp
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abych si vzal o —bě.

Frajerenky moje, A ty modrooká,
Nezávidte sobě, Ty čekej do roka,
Néní mně to možná, A ty černooká,
Abych si vzal obě. Hledej si člověka.

Jiné čtení.
Galanečky moje, Galanečky moje, Jednu sobě vezmu,Pročstevysabily?© Nezáviďte.sobě,Druhámněostane;
Pro tebja šohajku, Néni mně věc možná Ja Bože, Přebože,
Ze sme ťa lúbily. Abych si vzal obě. Komu sa dostane!



263. Neveta.
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háj-né-ho ne-bu - de.

Hájíčku zelený,
Kdo fa hájit bude?
Myslivca zabili,
Hájného nebude.

Hájíčku zelený,
Kdo fa hájit bude,
Galanečko moja,
Kdo k vám chodit bude?

Ešče sú hájící,
Co mia hájívali;

Hájíčku zelený,
Už sem fa dohájil,
Galanečko moja,
Už sem k vám dochodil.

| . ji

1 v 7Há-jíčku© ze-le-ný,kdofahá-jitbude,

2dJ

Od Napaj.
K i- j3 -I

-O

myslivoa za-bi-li,

Ešče sů pacholci,
Co k nám chodívali.

Ešče sů hájící
Co rma hájit budů,
Ešče sů pacholci
Co k nám chodit budú.

0 264. Předvidané pokoření.48 T aÝ daď"I

má.ji-nó pa —nenko

Že se mě naprosí,
Na kolinka klekne,
Nebude na tom dosť,
Ješče klobók smekne.

Hlavěnka mě bolí,
Srdečko ve mně hrá,
Že můj šohajíček
Jinó panenko má.

Jinó panenko má,
Jiné dary nosí,
A já mám náděju
Že se mě naprosí.

Nesmeké synečku,
Nesmeké klobóka,

Jině čtení z Březí.

Zdoruje mně kdosi, Do vůle
Lebo já komusi,
Lebo se mne kdosi
Do vůle naprosí.

Ať lidi neřeknó,
Ze jsu Boží muka.

Že jsu Boží muka,
Co na poli stojí,
Ze za mnó pacholek
Černovoké chodí.

Zp. I. 96.

naprosí,
A já neposlechnu,
Až předemnó klekne
A klobóček smekne.



244

“ 265. Zbledláa.
X Z Polanky od Klimkovic.

— 0. jHnalaA-ničkakravy,hnalaA-nička— kravypřesle-sekEXI| NEETAFE
ja-bo-ro-vy,přeslesek| ja-bo—ro-vy.

Hnala Anička kravy,:/ Dal ji jablečko i dvě:
Přes lesek jaborovy.:/ To maš Aničko sobě.

Vyběh syneček z choja: Ona jablečko sjedla,
Vitaj Aničko moja. Jak bila šatka zbledla.

Z Vlachovice.p 206. Nehněv.

jd
TE Ť i -Ad , ) j 1

+ F 7 . v P v 7 . F . v. v 4Hněvajsa© ty,hněvaj,třebasa| po-pukaj,enomkdyžjdešpo
dle, -na okno. za-fu = kaj.

Hněvaj sa ty, hněvaj, A já nezaťukám,
Třeba sa popukaj, Zavolám hlasitě :
Enom když jdeš podle Otevři mmlůnká,
Na okno zaťukaj. Už jsu na násypě.———

267. Marijánek cizým věnovaný.(Sr.náp.před)| ZOsvětiman.
Hore há- jek hore, ten ze-le—ný hájek, povězmně mami - lá,

ji[ Nm I TOIELLA FESE
P — ď

kde mášma - ri-já-nek.

Hore hájek hore, Já mám marijánek Pro jiné mládence
Ten zelený hájek; V zahrádce na hřádce, Co jsů za horama,
Pověz mně má milá, Ale ne pro tebe, Aby nepraviliKdemášmarijánek?© Projinémládence.Zenemámgalána.
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Ho-ře je mně ho-ře vtém Komenském dvoře,

i —

„208.Nezávada.Vsín„©T a

edóEEEEgTCP“vý
ja žádný tam ne- može.

Hoře je mně hoře Pro švajcara može,
Vtém Komenském dvoře, Pro švajearku nesmí,
Vysoké klenutí,
Žádný tam nemože.

Horno mi je horno,

Přijdi čerte s měchem
Svájcarku si vezmi.

269. Hoře.

vy-so-ké kle-nu-fÚj,

Dyby byly zámky
Zeleza štyrského,
Záden nezabrání
Do dvoru panského.

Od Mezř. Val.
ITZÍCTCOIÍ

=LLE
do-se-dá le —dakdo.

už je všecko darmo,

0
už s mojím sy - nečkem

Od Vizov.VIAGHEHe
Horno mi je horno,

EV ný | JEdo-se-dá| le-da—kdo.
Horno mi je horno,
Už je všecko darmo,
Úž s mojím synečkem
Posedá ledakdo.

Posedá, posedá,
Ledajaká dáma,
Čo ona neměla

Jak živa galána.

1) Jak živa galána,
Ani pohůnečka,
Včil mně odlůdila
Mojcho synečka.

Jak živa galána,
Jak živa milého, ')
A včil s ním posedá
Do rána bílého.

Posedaj, posedaj,
Enem mně pokoj daj,
Enem sa, dcérečko,
Ze mna nevysmívaj.

Posedá, posedá
Leda šelma bledá,
A mému syneččku
Pokoja už nedá.

——————————

už je všecko dar-mo, už s mojím synečkem

Nebudu, nebudu,
V tem Ujezdě bývat,
Lebo mně nedajů
Dobrej vody píjat.

Měla sem galánů
Jak na. trně trnek,
Věil by sa mi zešel
Ledajaký synek.

Měla sem galánů
Jak. maku drobného,
A včilej já smutná
Už nemám žádného.



PaS
Hradišču, Hra- dišču na =

za-pome-nót

Hradišču Hradišču
Na dole na blatě,
Nemožu, synečku,
Zapomenót na tě.

Já bych zapomněla,
Dybych jenom mohla,
Dybych tě, synečku,
Vorat neviděla.

Vorat neviděla,
Praskat neslyšela,

Ty Kojetské hatě
Na vodě na blatě,
Nemožu zapomnět
Můj synečku na tě.

Karlovické hatě
Na vodě na blatě,
Nemožu zapomnět
Sohajínku na tě.

Bodaj tě šohaju
Bodaj tě nebylo,

na tě.

Šak bych já, synečku,
Na tě zapomněla,

Dobře je přivykat,
Ale zle odvykat,
Ale ješče horší
Srdečko zamykat,

Já sem si ho zamkla
Na devět zámečků,
Tys mně ho odemkl
Falešné synečku.

Jiné čtení.

Jednó zapomenu,
Po druhý zpomenu,
Po třetí své líčka

Slzama poleju.

Co by mé srdenko
Na tě nemysliló.

Zapomeneš na mně,
Mé srdenko, snadně,
Dyž su u muziky
Nepohlídej na mně.

© Jiné pění a čtení.

Úř M

- le naa bla-tě, nemo- žu, sy-nečku,

Falešné synečku,
Falešné jsi hrubě,
Že mně ukazuješ
Svó lásku na. dubě.

Ten dóbek uvadne,
Lestí z něho spadne,
Tak. se. našé lásce

Nekdy konéc stane.

Plakaly děvčátka
Seďa u kravárně,
Až se rozlíhaly
Brněnský kasárně.

Jak bych zapomněla,
Na tvé sladké slova,
Co sme rozprávěli
V našem humně stoja“

Jakje mně tak

| MM
——.

chodit mo-je

je mně, šak mně dobře
—

po-tě —še-ní.

Jak je mně tak je mně, Moje potěšení,
Sak mně dobře néní, Můj věrný syneček,
Když k nám nesmí chodit Nesmí on šlapávat
Moje potěšení. K našemu chodníček.

né-ní, když k nám nesmí

Můj starý tatíčku,
Pro Boha vás prosím,
Dovolte si mně vzít,
Co v svém srdai nosím.
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Sami ste si vzali, V dobřémsme sa sešli Zapomněla bych já,
Co sa vám lůbilo, V dobrém sa rozejdem; Zapomněla lehce,
Mně si nedáte vzít Kerý na kerého Ale mé srdénkoCobymiatěšilo.Spjéšezapomenem?© Zapomenůútnechce.
Dolina,dolina, Já bychzapomněla, 0
Coje po dolině, Dybychjenomchtěla, D NĚ“oaDyžsamy,šohajku.© Dybych.fašohajku
Rozejít musíme. Tak ráda neměla. ")

(? „871. Nehláseníse.spo E bm —i

© L | jL = m| „E JChcememysechceme,a-lepo-ta-jemně,| ne-znajsaděvči-co
7 7 m

me-zi ludma ke mně.

Chceme my sa chceme Jak sa nemám znáti,
Ale potajemně, Dyž to ludé vědá,
Neznaj sa děvčico Dyž tvé černé oči
Mezi ludma ke mně. Dycky. po mně hledá?

Ctení jině. Z NovéVsi.NašeusemoříšekNehuassa,mámiuá,© Nebudešlimoja,Mezivinohrady;Meziludmakemně.© Budešbratránkova,
Pověz mně má miuá, Šak . huásí Přeca budeš v rodě,Mámelisarádi? AZSAJaNenuasim,— Frajirenkomoja.

Ani neraduju,
My sa rádi máme, Pán Bůh ví nebeský,
Ale potajemně; Cí já žena budu.

—

prospěvu-je,KristaPána© zve-le-bu-je.
Chodí hlásný po dědině Neb mně usnul můj rozmilý
Vesele si prozpěvuje :/ Na mých rukách pěkných bílých.

Krista Pána zvelebuje. Neráda bych ho zbudila,
Ach mlč hlásníčku nespívý, Neráda mu snu zrušila,

By ho hlava nebolela.
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Jiné čtení. OdPříbora.

Chodi trubač po dědině, Ja sem ho ledva uspala,
Mileho mi ze sna probudzuje. Aby ho hlavěnka něbolela.

Ach trubači, něpotrubuj,
Mileho mi ze sna něprobudzuj.

»

273. Kvítí milodějné..+
16 2X T Z Vlachovice.BEEE HH

Chodi —la po ro-l, tr-ha - la kú-ko-li, aj tu dobro

mysel, co by šo-haj přišel.

Chodila po roli, Ešče si natrhám Vodívah sme sa
Trhala kúkol, © Toho návratníčku: Spolu za ručenky.
Aj tu dobromysel, Navrať sa mně navraf, © |
Co by šohaj přišel. Svarný šohajíčku. Miloval sme sa

Jako dva holubi,
Chodila po hájku, Milovali sme sa Věil sa mně, synečku,
Trhala polajku, Jak dvě holuběnky, Tvá láska nelůbíx —
Trhala, volala :
Poď ke mně šohajku.

24. Nenáhrada.
Z Kužel.

nk A A Av-2 l aVEA Ai [A2„AEm:, j
-2 :

—eChodíMartinpodědi-něpuača,umřeuamu© Ka-te-řinka,Ka-ča,[hoa1h1a E18
v

Ka-te-řinka Ka — ča.

Chodí Martin po dědině puača, Ja co je mně po tej Uliance,
Umřeua mu Kateřinka, Kača. Pobija ju uteče k maměnce.

Janepuačty,Martine,Martinku,© Lepšíbyuamojanebožčička,
Možeš si vzít našu Ulianku. Sčebotaua jako uaštovička.

————m m
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* 275. Hledač.
Š 6 Zp. II. 112.

Chodísyneček© o—ko-lovoza© ja-kobyhledalkósekže-le-za,
hb —=
-M

ja-ko by hledal kósek že-le —za.

Chodí syneček okolo voza, Kósek ") železa, kósek*) litiny,
Jako by hledal kósek železa.:/ On chce oklamat švarné divčiny.

1) netak 2) ami.

206. Zvání.
6 p Zp.I. 148. Z Poštorné.HE Že OD TIT I I 5PZT pemTTLL6:
Chodi-lichuapciknám,žečernéo—čimám,ej— žečer-ŽEEE

né o-či mám.

Chodili chuapci k nám, Nechoď tam šohaju,
Ze černé oči mám. Rády fa nemajů.

Ale už nechodá, Chodte chuapci, chodte,
Chodá do Močiduan. Vínečko k nám neste.

Močiduanské panny Náš tata ho lůbjá,
erné oči majů. Oni vám mia slúbjá.

o 2(e. Veta za vetu.
„O4 hk — m -— IA
Ha h a) I | — | | Ť m„ILL A NÍSá e DTTOELT Us 1 1Chodníčekbě-la-vý| me-zivi-no-hrady;povězmně,mámi-lá,
EZNK ] T £máme-lise© rá-di.

|
Chodníček bělavý »Co pak si ty myslíš, A co si ty myslíšMezivinohrady;Zejátěmámráda?© Zejátěmětmosím"?
Pověz mně, má milá, Já se ti vysměju Takové panenky
Mámeli se rádi. Stúpna ti za záda.« Pod špalíčškem nosím.



278. Odveta.
Ze salase u Březnice.

js | ho m |
J hh.. Mm. [3 ÍN P jÁ L Lo) j „JA ho „o >

Í ja > TÍ Vy T ZTLTL 3 *—a T
es = ' 4

V Chodíval sem přes la-večku,E Ji
M |. 6i7 P

k tem súsedům za děvečků,

Chodíval sem přes lavečku
K tem sůsedom za děvečků.

Lavečku mně odhodil,
Galanečku odlůdili.

29.
Dni

4e P

LITE

venem ličku.

Chodzila, chodzila
Smutno po hajičku,
Kapaly 1 selze

-Po červenem ličku.

Chodzila, chodzila,
Rukani lomala:
Už sem jo ztracila,
Co sem roda měla.

Zelenu ratolesé,
Co mi odbirala

Byla lavka byla,

Na ni -sedovala.

chodí-val sem

Chodzila, chodzila smutno po ha-jičku,

Ztracilach, ztracilach

Od srdečka bolesé.

A už se zlomala,
Co sem- jo s synečkem

přes la-ve —čku

S
za dě-ve - čků.

A já chodil, leda chodil,
Leda děvče za nos vodil.

A já chtěla leda chtěla,
Leda víc galánů měla.

"Tuhá láska neberná.
Z Metylovic za Přiborem. Zp. I. 91.

jd Ž. jP ' 7 7

ka-pa-ly 1 sel-ze po čer

Dyby to pon Bůh dal,
By se ona zrůstla,
Aby sem synečka,
Na m seděé našla!

Za našimi okny
Fam se husky peru,
Kero loska tuho,
To se zřidka beru.

280. Všecko bezcenno.
Erb. III. 86. Zp. I. 146.Z Hošsťalkovic.

V Chodzi- la po le-si, tr-ha - la o - ře —-ši: (o je po 0E==
ře-ši, achdy mne nic ně — cě - ŠL

Chodzila„po les,
Trhala ořeši;
Co je po ořeši,
Dy mne nic něčeši.

Trhala fijalku ;
Chodzila' po hajku,

Co je po fijalce,
Dy mne mily něchce.

Chodzila po roli,
Po oranej roli;
Co je po tom poli,
Dy mne hlava boli.



7 281. Záměna.
. . M| M [A h
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Od Podivína.K
ho-==|

WTF
Jaborník,Ja-p

p

kamjá bu-du cho-dit?

Jaborník, Jaborník,
Zelený Jaborník,
Dy sa miuá vydá,
Kam já budu chodit?

Možeš, šohaj, chodit
K mojej kamarádce,
Ona má zelený

Čtení: jiné.
Jaborník, Jaborník, A na tom jaborci
Přes Jaborník chodník, Zuatá makovička;
Pověz mně má miuá, A kdo ju pozuatiu?Kamjábuduchodit?© Mojafrajerečka.
A já budu chodit
Na ten horní konec,
Před vaší naroste
Zelený jaborec.

Půjdeme, půjdeme
Přes hory zelené,
Budeme si trhat
Jabučka červené.

—

282. Výpověď.

—Ye g s
ze-le. - ný Jaborník, . dy sa mi-uá vydá,.

Rozmarýn v zahrádce.

m l

Uo to za rozmarýn,
Dyž mi nic nevoní,
Co mně po panence,
Dyž k ní chuti néní.

Od Podivína.

Červené jabučko
Po zemi sa točí,
Odevři mně miuá,
Máš-1 černé oči.

Červené jabučko
Po zemi sa kůlá,
Odevři děvečko

Je-i tvoja vůla.

Z Březolup.

Ja-bo-ro = vé lo-dí, klenco-—vé veselko, převez mia mi-lenko

| VVE
———7

' (4

přez ma - lé jezer —ko.

Jaborové lodí,
Klencové veselko,
Převez mia, milenko,
Přez malé jezerko.

283. Dolina.
Od Kyjova au Mezř. Val.

Já fa nepřevezu,
Já sa vody bojím,
Já o ťa synečku
Do konca nestojím.

Zp. I 1581.
- a ho , M M[A L 13 A » A | m

P

"Ja do-li-na, 'do-li-na, na do — li-ně
(jaM|T MS

jm ' —JKpo-ví-dat| le-da—komu© mama.
ZD —GFE===

jama, nebu-du já

16
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Ja dolina, dolina, Nebudu já povídat Vyšívaj ho, vyšívaj
Na dolině jama, Ledakomu otec. Drobnými kvítečky,
Nebudu já povídat Abyon si nehledal
Ledakomu mama. Ja dolina, dolina, Jinej galanečky.*)

Na dolině bučník,

Ja dolina, dolina, Vyšívaj ty, vyšívaj *) Ja dolina, dolina
Na dolině kopec, Sohajovi ručník. Samapolajková,

Nebudeš ty má milá
Zena šohajkova.

284. Chození o tužbě.MMŘTŇa | —T3MM—o,]Íaa m)EEFR' Mm Ene
s — TS W- : M sJachodiua,chodi-ua© poze-le-nejú-ce,poze-le-nej

Z Kunovic

CPE
ú - ce.

Jachodiua,chodiua© Mámnavojněgauána,Chodiuaposkalce,Pozelenejúce; Komubychfadaua?| Sbírauauaskavece:
Nosiua, nosiua Chodiua po hájku, Nemožu zapomnět
Fialenku v ruce. Zbíraua fialku: Na Kunovské chuapce!

Fialenko modrá, O jak je mně 'teskno,
Nerozkvétaj z rána! Po tobě, šohajku!

285. Nedobře.
£„je8 : | ji

mě Jak je mně, tak je mně, šak mně do-bře né —ní, mo-je po- tě-še-ní
"É bY A ví He; / U =

jM| “-OP
krá-čí v Štyrské ze —mi.

Jak je mně, tak je mně, Kráčí v Štyrské zemi, Dej jí navráceníSakmnědobřenéní,Kmaticcecelensky;© Sčastlivéhodomů,
Moje potěšení Ach Bože, Rozbože, A když přijde domů,
Kráčí v Styrské zemi. Dej jí navrácení. Sejdeme se spolu.

Jiné čtení.

Jak je mně, tak je mně, Plačte oči plačte, Á vy ste navykly
Sak mně dobře nénňí, Enom nezlykajte, Se šohajem hrávat,
Moje potěšení eho jste navykly, A včil je vám těžkoLežívčernejzemi.— Tohoodvykajte.Tohoodvykávat.
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286. Milá místo matky.
Zp. I 87. Od Slavkova.

GE Tes Me ESC
Janku náš,Janku náš, pěkné košul --ku máš; kdo ti ju vypě--re,„dyž maZak

měnkynemáš?

Jankunáš,Jankunáš,Jánemámmaměnky,| Dyžmnějuvypere,Tenkókošulkumáš;© Alemámpanenku,Pěknějuvyválí,
Kdo ti ju vypere, Vona mně vypere Dyž pudu přes pole,
Dyž maměnky nemáš? Tenkó košulenku. Každé mě pochválí.

287. Pohrůžka.j HT-Ep"+) I O. lť S
v 7 "S C6

Japočkaj,počkaj,šelmoja—ká-si.|cosem| senastál
a LEuo-ken| va-ších.

Z Lichnova.

TOK k JE
EL :ďWOPO =

Ja počkaj, počkaj, šelmo ja-ka-si, co sem se nastal u oken vašich.

Ja počkaj počkaj, šelmo jakási, Jiný miloval, sobě namlůval,Cosemsenastáluokenvašich!| Jásemsenaváspodoknemdíval.
Cosemsenastáluvašichdvéří,© Podoknemdíval,tovedledvéři,Nešlas,mámilá,nešlasotevřit.— Nechžádensynekpannámnevěři.
Nastál se, nastál, na tě navolal,
Tebe děvečko jiný miloval.

288. Voda bystrá.
2 KA MA

IL
+ U v av

Z Pavlovič.

Jatymilýpřevozní-čku,© převeztyměpřestumalůdu-na-ji
16*
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anebo

EN r —TI T, ===E====
= c U W V WP- o T » Éčku,| přesvodustude-nů,voduby-strů;© mámtamfra—jerenku

ja-ko ji- skru.

Ja ty milý převozníčíčku, Nemám lodi, ani vesla, ©
Převez ty mě přes tu malů dunajičku, Všecko mně to ta voděnka pryč od
Přes vodu studenů, vodu bystrů; nesla ;Mámtamfrajerenkujakojiskru.— Voděnkastudená,vodabystrá,

Moja frajerenka jako jiskra.
Z Zp. I. 162. OL.51.

Cosemu-dě-la-la| včera,dne-ska,| .Všeckomněvo-dinka— do-lůsne-sla,( **vodin-kabystrá,
—E TTC EL 14 IT ilyELEGTE J ELP F:E O ad i TTPIETtečeodHra—dišča,vzalamněmi—lé-ho© ja-koji-skra.

Co sem udělala včera, dneska,
Všecko mně vodinka dolů snesla.
Ta vodinka bystrá;
Teče od Hradišča,
Vzala mně milého jako jiskra.

£ „" o

z? Podobná. ZRychalicodPřib.
LTI„jrk -T be -TT R ERRe/ —Kaj| ty.je-děšmůjJa-ni-čku?Kajo je—děšmůj

— PRONAKIN I JI L | —A | „JA
« J—a > ——| ) „Io JE

al

j 1
Í | P E mLVÍErec.

Ja- ni- čku? Je — du o - rať za. vo-di-—čku.

Kaj ty jeděš můj Janičku?:/ Sněsla mi to do tarasu;
Jedu orať za vodičku. Čím ja budu chovat chasu!

Oral sem tám včeraj, dněska,
Všecko mi to voda sněsla,



Je ce-stička u-šla-paná pod našém oknem,
Kdo ju šlapal,než můj milé, dyž mě volal ven,

a15

289. Nedovýpověď.
Z klobouk Brn.

dé ti mi-lá Bo-že ščestí, hledé si s Bohem.

Je cestička ušlapaná pod našém
oknem,

Kdo jušlapal, než můj milé, dyž
mě volal ven;

Vyvolal mě na rozcestí:
Dé ti milá Bože ščestí,

Hledé si s Bohem.

Co pak seš te můj šohaju v celém
, světě sám,
Ze já pro tě mé srdenko zarmó
, cený mám?
Sak je ješče chlapců dosti,
Jako na stromečku lestí,

Co chcó chodit k nám.

Dežs te chodil můj šohaju přes
zelený háj,

Jenom ty se na to zpomen že's k
nám chodiíval;

Chodívals k nám ve dne v noci,
Sidívals mý černý voči,

Věls mě voklamal.

Ach můj Bože némiléší, co mě
, mrzí svět,
Že nemužo, můj šuhajo, na tě za

pomnět.
Zapomeno, ale těžko,
Zpomeno se na to všecko,

Plakalabych hned. —

290. Lítost.

M : j6 es F

Olesk. 45. Voj. I. 158. Z Bělé.
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“ Lad ss . 7Je-deJa-ni—čeknabranymko-nupoze-le-nej| potra-vě,PZZ
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a rozpuscil on zlate. perečka

Jede Janiček na břanym koňu
Po zelenej po travě,

A rozpuscil un zlate perečka
Koničkovi po hlavě.

Něm mi lito zlatych pereček,
Ze jsem jich rozpúscil,

ko-ničko-vi

(v jh i= pLAA 18

po hlavě.

Ale je mně lito švarne dzěvuchy,
Ze jsem ji opuscil.

Choď by mi včilej muzika hrala,
Trubači trubili,

Ach tó by mi to moje srdečko
Něrozveselih.

vyvo-lal mě na rozce-stí:
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PJ. Shodování se.
Zp. 1. 295.

Jenom ty mně má panenko pověz, kam ty rá-no na travěnku

E=HTEEGEHFELL —<
půjdeš? A já půjdu, půj-du,

tra — vička.tam pěkná

Jenom ty mně má panenko pověz,
Kam ty ráno na travěnku půjdeš?
A já půjdu, půjdu, půjdu do hájíčka,
Zelená se tam pěkná trávička.

Zelenej se travěnko zelená,
Rozlívej se voděnko studená!

Jiné
Jenom ty mně můj synečku pověz,
Kam ty ráno koníčky povedeš?
Povedu, -povedu na suchý rybníček,
Zelená se tam pěkný trávníček.

Zelenej se, zelený trávníčku,
Rozpomeň se rozmilý synečku!

—
půjdudo há - jíčka, ne-le-né se

Rozlívej, rozlívej po hladkém kamení,
Nastalo mně s milů rozlůčení.

Rozlůčení, co je to těžká věc,
To je horší nežli jaká bolest!
Od bolesti zelená bylinka,
Od tesknosti je hezká panenka. *)

*) Od lůčení je pravá ručenka.

čtení.

Rozpomeň, rozpomeň na mé náříkání
Je od tebe, těžké rozlůúčení.

Rozlůčení, co je to těžká věc,

To je horší nežliJaká bolest.
Od bolesti voňavý hřebíček, )
Od tesknosti švárný šohajíček.

1) listeček.

Jiné čtení a pění.6

RICI
Pece nyTEF TT-FEE

Pověz mně, má mi-lá, kam na trávu chodíš,C K r
a]

kam koničky vodím.

Pověz mně má milá,
Kam na trávu chodíš,
A já tobě povím,
Kam koníčky vodím.

ajáto-bě| povím,
Já koníčky vodím
Pod zelenů lindu.
«A tam já synečku
Na travěnku přindu.«
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Povězmněmápanen-—ko,kamchodíšnatravěn-ko?© Ajáto-běEFEEE

ta-kypovím,kamnaše© ko-něvo-dím.
Pověz mně má panenko, Pověz mněmá panenko, A te nesmíš můj synečku
Kam chodíš na travěnko? Kdy pudeš pro voděnko? Veprovázet panenko.
A já tobě taky povím, Ajá tobě v cesto vendo,
Kam naše koně vodím. A dám tobě hoběnko. „Debrónoc už vám dávám

y pěkný černý voče,
»dá chodím na travěnko Já chodím pro voděnko Ve.dně k nám nesmíteDozelenýhohájko,«© Dozelenýho-bájko, přejit,
A já naše koně vodím Přendite radši v noce.
Do drobnýho jatýlko.

p. B.E HE
Andulkohuběnko,dušemá,kampaksty| o-večkyza-hnala?

C | "U -| | h NI M hh- I Í m h - 8r LLLILLE
I hl = hd -© = „o TAJásemjichzahna-la© doháje,kdepěknáze-le-ná© trávaje.

Andulko buběnko, dušo má, Já sem jich zahnala do háje,
Kam paks ty ovečky zahnala? Kde pěkná zelená tráva je

292. Slibený pohřeb.
Ze Suratic.

| © © ps
GE FEE

Ješče sem smó mi-ló vnedě-lu stál,Je-jí-ho© ne-šče-stí| senena-dál,napondě-lekvnoci==HH A
PT TTVÍ

=padlado© nemo-ci;Pámbůhvíbu-de-l© jíví-cepo-mo-CI.
Ješče sem s mó miló v nedělu stál, Bolí mě to srdce strápené velice,
Jejího neščestí se nenadál, Pro mý potěšení, že ho možná néní.

Na pondělek vnoci padla do nemoci; Dyby tě, má milá, Bůh povolal,
Pámbůh ví budeli jí více pomoci. Pěkné pohřeb bych ú nŘělat dal,
Pověz mně, má milá, co tě bolí? Dal bych tobě tróbit, na vše zvony
A já tobě pošlu pro doktory. zvonit,

A třema knězama k hrobu doprovodit,
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hezké. děvče najdu.

Ješče sobě kole vody zajdu,
Ja tam sobě já hezké děvče najdu.

Už jsem sobě kole vody zašel,
Tamjsem sobě hezké děvče našel.

294. Slib pamatovaný.
Z Moravičan.FE===LFLE

G EEE DE STV ETETET JjJožnámtenvtáček© o-le—těl,aoche-tinámpérko;C3 TTYe
„E ( ' =0 Tkemopaktese| dosta-neš,teKřópa-lo-vadcerko?

Jož nám ten vtáček oletěl, Kemo pak bech se dostala,
A ochetil nám pérko, Nežle Františko tobě?
Kemo pak te se dostaneš, De's te mně decky sleboval,
Te Křópalova dcerko? Ze te mě vezmeš k sobě..

a 295. Volení.
vP
Jojda-na, joj-da-na, nepůjdu za Já-na; radši po Ju - říčka,

jd

L
F V

má červe —né líčka.

Jojdana, jojdana, Jojdana, jojdana,
Nepůjdu za Jána; Nepůjdu za Jána;
Radši za Juříčka, Radši za Mikulku,
Má červené líčka. Má tenků košulku.
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296. Posměch nejhůře bolí.
( 1 1 k.

Kamarádko věrná ja-ko ruka jedna, měla sem milé-ho, tys mně
i |

É . | HV
ho odve - dla.

Od BrnaHH MKha o-A A-MaOUALMa!Mh. 1rr

FN-E
E VPJÁCHZA

ho od-ve — dla.

Kamarádko věrná, Dys mně ho odvedla,
Jako ruka jedna, Jenom si ho mívej,
Měla sem milého, Jenom se, sestřičko,
Tys mně ho odvedla. Ze mně nevysmívej.

297. Tíže. ZPrůnet
< .(E8ehSEEv ALTI TT j

Kameňukameňu,těžkosrd-cumému,rozdělse© nadvoje,
bb

7

potěš srd-ce moje!

Kameňu, kamenu, Co by se děvčati Horno mi je horno
Těžko srdcu mému, Syneček navrátil. ?) Na mojem srdečku,
Rozděl se “) na dvoje, Jakby mě ho svázal
Potěš srdce moje! Srdce mé, srdce mé, Čepyenů šnůrečků.Proč's tak zarmůcené ?Dybysetenkameň© „Hoříšjakoplameň,Červenášnúrečka
Ve zlato obrátil, Visíš jako kamen. Je velice tenká,
———————— ———— Ona se vřezala
1) Rozstup. Už mi tak něbudě Do mého srdeňka.

2) Choť by se rozstupil Jak mi byvavalo,
Baj na desatero,

Jiné čtení. a)
Šohajova láska I ten mlýnsky kameň
Je. velice fažká, Někdy sa roztočí,
Na srdečku na mém Na srdečku na mém
Jako mlýnský kameň. Nic sa neulahčí.
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b)

Svitaj, Bože, svitaj, Učiň potěšení Potěšilby jeden,
Coby skůr mrkalo, Mojemu srdečku. Ale je daleko,
Coby mého věku Potěšilby druhý,
Skůrej ubývalo. To moje srdečko Ale neví jako.

Tvrdé jako kameň,
Zazpívaj slavíčku Už ho nepotěší
V zeleném hájíčku, Na tom světě žáden.

>98.„oběn 1 ČučiAa TÍ
o

1 ď < ILI Ssu— ,
KBiskópkámcestičkazla-tá, bílém ja-Zielem jopopja-astá, bí-lé ja-telLEFE

pěkně kvete: má mi-lá mněvo-te-vři-te. Ó

K Biskópkám. cestička zlatá, Proč pak bech ti votvírala ?
Bílém jatelem popjatá ; Néso já žádná tvá panna:
Bílé jatel pěkně kvete: Bels tade, synečko, včerá,
Má milá mně votevřite. Dnes ti to néní potřeba.

299. Holubička.
Z Litenčic. Erb. III. 95.E AEee

L I ALLA
Kdesholu—bičko© li—ta—la,kdesho-lu—bičkolí-ta-la,

ELFFEE=EZEE—
žes své pé—rečka, že's své pé —rečka zmácha - k.

Kdes holubičko lítala, :/ Dostanu-li tě za ruku,
Že's své pérečka:/ zmáchala? Nespustím se tě do roku;

Lítala sem já po poli, Dostanu-li tě za obě,
Svému milýmu na vzdory. Nespustím se tě až v hrobě.

Budešli ješče lítati, Nechám na hrobě znamení:
Budu na tebe lícati. Tudy ležijó dvě holóbátka spo

jený.
Nalícám na tě žitné klas,
Dostanu tebe brzo zas.

Jiné čtení. a)
Kdes holubinko lítala, »Lítala sém já přes hory,
Ze's své peřičko zrósala ? Svému milému na vzdory.«
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Budešlhi dlóho lítati, Políknu na tě vějice,
Budu na tebe líkati. Dostanu tebe do srdce.

Políknu na tě sitečko, „Políknu na tě železa,
Dostanu tebe brzičko. Dostanu tebe od kněza.

b) Z Březové.

Kdes ty holubka kráčala, Keď do izbičky kráčala,
Kedďsty křidelko moje srdenko zmá- Zelený vjének zlatý prstének strhala.a?

čala“ Tu ho šohajko tu ho máš,
Kráčala sem já po poli, A šak ty o to, srdenko moje, dávno
Svému milému na zdory. hráš.

300. Trest jist.
Z Březolup.

Kdesmámi-lá,vče-raby-la,kdesmámi-lá| vče-raby-la,aATC
že jsi ty do-ma ne-by-- la?

Kde's má milá, včera byla, Nemám otca, ani máti,
Ze jsi ty doma nebyla? Nemám sa komžalovati.

Byla jsem milý v kostele, Kdekolhv's mia potkati měl,
Modhla jsem sa za tebe, Dyckys vyminúti hleděl.
Za tvoje srdce fortelné. p: o,

Nevymínaj, nevymineš,
Dyckys chodil, dyckys klamal, Trestu Božího neujdeš.
Až mně můj víneček zvjadal. Ale ta Bůh trestat bude,
Prosila jsem fa pro Boha, Až při tom posledním súdě.
Ze já nejsem tobě' rovna.

301. Statek chudé. ,
Ze Štěpánova u Olom.

5 l : -a 5 ' :
vJ/ 7 = T = E oKdosetopro-chá-zí© poLi-bo-skéhrá-zi?© Čer-no-o
ZL ILLCH

ký děvče ma-ri-já- nek sá —zí

Kdo se to prochází Sází tě ho sází
Po Liboské hrázi? Po jednom zbílečku;
Cernooký děvče Ach žes ty ošidil
Marijánek sází. Chudobnó děvečku!
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Chudobná děvečka
Nic inšiho nemá,
Jenom tu poctivosf,
Co si ju zachová. *

Čí je to děvčina
S modréma očima?
Přinesla do mléna
Tři vrtle ječmeňa.

Prosila mynáře,
By jí nebral méta,

Můj milý Janičku,
erné oči máte,

A já se vás bojím
Ze mě oklamáte.

Neboj se Nanýnko
Mého oklamání,

Može tě synečku
Može tě hanba byt,
Zes ty se naučil
Za ledačím chodit.

Leda co, leda co
Ledačinů bude,
A tebe synečku
Předce hanba bude.

Málo je jich málo
Co ju zachovají,
Néhodnější panny
Ty ňó pohrdají. —

Též odtud.

Že mu dá huběnku
Dneska lebo zétra.

Pán Bůh ščestí nedal
Na tvojem statečku,

, Ze si ty ošidil ©

Huběnku mu dala, Chudobnó děvečku.
Méto ji předce vzal.
Bodé tě, mynáři,
Pán Bůh ščestí nedal.

Z Osvětiman.

Nedal by mněpán Bůh Chudobná děvečka
Žádné požehnání. Ta jiného nemá,

Jenom tu poctivost
Žádné požehnání Kerů si zachová.
Na mojem statečku,
Ze sem já oklamal
Chudobnů děvečku.

Z Pavlavic.

Chudobná děvečka
Ta statečku nemá,
Kdeby ho nabrala,
Dyž rodičů nemá?

Ešče milý pán Bůh
Pro mne statek chová.

Ej chová ho chová
A 1 chovat bude,
Pokud má hlavěnka
Vínek nosit bude.

Třeba sem chudobná,
Dyž su jen poctivá,

302. Černéoči.
Z Pavlovic. Zpěv I. S11.BEEFEE

Kdybyčerné© o-čička,kdybyčerné© o-čičkavkrámkáchprodá-va
j > | | i M „IL IJEEE

Ji, vkrámkách prodá-va —li.

Kdyby černé očička :/
V krámkách prodávali: :/

Věru by jich děvčátkům
Chlapci kupovali.

Ale černých očenek
V krámě neprodajů,

Lebo st jich kramáři
Sami rádi majů.
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Debe prodá —va-le černý vo-či v krámě, ja bech jich kó - pi-la

pro tebe, ga — láne.

Debe prodávale Ale jich nemajó,
Černý voči v krámě, Han neprodajó,
Já bech jich kópila Vune jich kramářke
Pro tebe, galáne. Same ráde majó.

303. 'T'rojí žádost.
g Od Rousinova

A M M
2 L JN T A a NI V AL (2I
c P" sd jd L Id id id „| — bl p K©P 7 F -O F F ( FDebechbe-la© so-běpa-ní,sebra-labechsvýpoddany;da-labech

: ho A

| I AMM JA| Lo, Ta! h „h 18o Ť „ E Sve-se—kathá-jí-ček,kdesepro-chá-zí— šo-ha-jí—ček.
Debech bela sobě paní, Dala bech vedlážit stezníček,
Sebrala bech svý poddaný ; Kde maširuje šohajíček.
Dala bech vysekat hájíček, , ,
Kde se prochází šohajíček. Debech bela sobě paní,

Sebrala bech svý poddaný,
Debech bela sobě paní, Dala bech velovit rebníček
Sebrala bech svý poddaný, Kde se utopil šohajíček.

304. Chudoba závada.
k 52 Z Lichnova.

„|—eťvýy

Dybych ja byl malym ptačkem, le -ta-val bych krajem lesem, le-těl bých k svej

n
= o. v 6mi-lej,es-lieš-Če| ži-je.

Dybych ja byl malym ptačkem, Žije, žije, můj synečku,
Letaval bych krajem lesem, Seče v zahradě travičku,
Letěl bych k svej milej, Seče a vyžina,
Esli ešče žije. Jakby smutna byla.
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Co se mila na mne hněvaš, Že ti vaši laju,
Že se mnu nic něrozmluvaš ? Chceť ti mne nědaju.
Gije ti co ně V nos,
Či tva nerozumnost? Ja jsem děvečka chudobna,

Ja nění sem tobě rovna,
Ja se na tebe něhněvam, Ober sobě radši
Ale k tobě chuti němam, Ktera je bohatší. —

305. Podminěnáhrozba.
Od Rousinova a Brna.

JEV. ii i- , —(A L
a

Kdybych já se Bo-ha nebál, ješče bych se po-dí-val,

Kdobymněsmómilóseděl, nebomněz akannědh

Nabil bych so

E = =====——;
bě pár pisto - lí, střelil bych synko-vi pod nohy.

Kdybych se já Boha nebál, ješče bych se podíval,
Kdoby mně s mó miló seděl, nebo mně ju vobjímal.
Nabil bych sobě pár pistolí,
Střelil bych synkovi pod nohy.

306. Podminěni.
Od Hodon. a od Přib. Erb. I 941.

n : T . .
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Dybychjá vě-dě-la, či-je. sú to ko-ně, da-labych já sta-vit
EZIXDK kyEEE HLEEEA

maštalen - ku pro ně, maštalen —ku pro ně.

Dybychjávěděla,Dalabychjimpřibit— Dybychjavěděla
Čije sů to koně, Stříbrné podkovy. Ze sů to milého,
Dala bych já stavit Nažala bych já jim
Maštalenku pro ně.:/ Stříbrné podkovy Zita zeleného.

A zlaté cvečečky,
Dybych já věděla, Abys ty nešidil
Ze jsú to Jankovy, Chudobné děvečky.

Jiné čtení. a)
Dybych ja věděla, Ale já dobře vím, Ale já dobře vím,
Úi sů to koníčky, Ze nejsů milého, Ze sů to mamičky,
Já bych jim nažala Nebudu já kazit Nebudu já kazit
Zelené travičky. Zita zeleného. Zelené travičky.



b)

Dybých já věděla, Dybych já věděla Dybych ja věděla
Či sú to pérečka, Ze sú bratra mého, Ze sú to Janíčka,Jábychjeschovala© Jábychjeschovala© Jábychjeschovala
Do svého šátečka. Do šátka bílého. Do svého srdečka.

307. Nezrada.
Erb. I. 106.

= 3 M|- © 9 : N51jj
Kdybych «se jánenebál ránonko nétvé zrady,šelbych mnaja-blička

„tilř M
= "P

JFdova-šéza-hra-dy,šelbychnajabličkado© va-šéza-hra-dy.
Kdybychsejánebál© Alejásebojím»Nebojsesynečku,
Panenko tvé zrady, Že bys mě zradila, Já tebe nezradím,Šelbychnajablička© ŽebymněmáslužbaČervenýmšátečkem
Do vašé zahrady. Celá nestačila. Okýnko zahradím.«

4 308. Bývalost

/lb .. A a
“ Dyby mnětak by-lo, jak mně bývá: —va-lo; dyž mněto slu-néčko)===

jasně sví-tí —va-lo.
nh p
VE a IH IT JE NOSEEEE ]

Dyby mně tak bylo, jak mně bý-vá-va-lo, dyž mně to slu-néčko

jasněsví—lí—va-lo,dyžmnětoslu—néčko© jasněsví—tí—va—lo.
Dybymnětakbylo,© Svítilomněslunko,SvítilomněděvčeJakmněbývávaloBylonaprotivá,© * Jaktokrásnéslunce,Dyžmnětoslunéčko© UžsetoslunéčkoAleužnesvítí,
Jasně svítívalo. Za hory ubírá. Odešlo za kopce.

Ctení jiné. a)
a

Dyby mně tak svítil Svítil mně měsíček Svítil mi měsíček
Jak mně svítívával, Z hory javorové, Hezký šohajíček,Dyžpěknýměsíček— AlesezatemnilAleužnesvítí,
Naproti bývával. V sím šohajové. Zašel za kopeček.
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Milo je mně, milo
Hore dolů jiti,
Dyž ze třech okének
Jasně slunce svítí.

Debe mně tak belo
Jak senečko tobě,
Kade bech chodila,
Zpívala bech sobě.

Úž mi tak nebude,
Jak mi bývávalo,
Dyž mi modré kvítí
V zahradě kvítalo.

Už mi tak nebude,
Jak mně bývávalo,
Dyž mně to slunéčko
Jasně svítívalo.

Už mně tak nebude
Jak mně bylo kdysi,
Dyž mě nosívával
Můj koníček lysý.

Debe mně tak belo,
Jak mně belo vloni!
Verostlo mně jabko
Na suché jabloni.

Na suché jabloni,
Na suché halózce;
Včil mě tvá maměnka
Za nevěsto nesce.

Vona za nevěsto
A já jo za matku,
Večítala be mně
Ze já nemám statku.

b)

c)
Zpívám sobě zpívám,
Veselo mně néní,
Dež já tade nemám
Svýho potěšení.

d)

e)
Svílilo mně slunce

V malónké chálópce,
Už mně svítit nechce,
Nech svítí komu chce.

Svítívával mi tam
Přejasný měsíček,

f)
Já ho mám maličko,
Te ho nemáš toli.
Ach jak mě. to srdce,
Jak mě vono bolí.

Co pak si te meslíš,
Ze te seš doví co?
Deť te seš jako já
Chodobnéch rodičo.

Chodobnéch rodičo,
Voni nic nemajó,

Z jedneho slunéčko,
Z druhého měsíček,
A z teho třetího
Svárný šohajíček.

Od Rousinova.

Potěšéní nemám,
Potěš mě pan Bůh sám,
Potěš mě slávíčku
V zelenémhájíčku.

Nebylo to kvítí,
Bylo to hřebíček,
Už mě zanechává

Můj milý syneček.

Včilé mi zarůstá
K mé milé chodníček.

Zarůstá, zarůstá
Drobnó jetelinó,
Že sem sé podíval
Na děvečku jinó.

Jen tebe; senečko,
Pro kráso chovajó.

Pro kráso chpvajó,
Pro velikó radost,
Chodobné panence
Pro velikó žalost.

Už sem zapomněla
Na červeňnó růžo,
Na tebe, synečko,
Zapomnět nemůžo.
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309. Dar miněný.ESF L
| i EN1 PP AZZ A

Dybysbyl k nám přišel, dyž mě-sí-ček vy-šel, by-la bych ti daladoklobóčka| višeň.
Dybysbylknámpřišel,© Doklobóčkavišeň,
Dyž měsíček vyšel, Do kapce kadlátek,
Byla bych ti dala Do pravé ručenky
Do klobóčka višen. Vyšívaný šátek.

310. Dary.
Ž. P. p. 152.br. I A. Od Přibora.JE Ň M h Í. =

h ho- leLA A4 a
Ji i

. i 4 í ©
Dy sembyla u maměnky v domě, cho-di-va-lo šest mladenců ke mně,

cho-di-va-lo šest mladenců ke mně,hej.

Dy sembyla u maměnky v domě, Najprvšimu cele nove šaty,
Chodivalo šest mladeňců ke mně; A druhemu prsteneček zlaty.

hej. A třetimu dobre posedzeni,
Každeho jsem pěkně přivitala, A šívrtemu šatek vyšivany.

Každemu jsem podarunek dala. A patemu košulenku tenku,
A šestemu vineček zeleny.

311. Slib neslibný.
Sr. náp. č. 252. Zp. I. 808. Erb. I. 55. II. 244.

KdyžjsemjášelpoDuna-ji,potévelkéhrázi,© se-dě-lytam
d 1

V V V v

tři panenky, o-ny kostky hrály.

Když jsem já šel po Seděly tam tři panenky, Druhé Karolinka,
Dunaji, Ony kostky hrály. O té třetí vám nepovím,

Po té velké hrázi, Jedné řikají Marjánka, To Je má panenka. 1)1)Kdyžjsemjášelpřesmě-© Viděljsemtamtřipanenky— DruhéJuliánka,
2. stečko, V jednom okenečku. A tu třetí nemenuju,

Přes jednu uličku, Jedné bylo Marijánka, Byla má galanka.
11
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Jednu jsem vzal za ru- Mariánku, rozmarýnku, Už si sobě podbájičkem
čičku, Kerá modře kvetla ; Jaré žito zežal,

A druhou za obě, Co pak by nám, můj Přece sis mě můj sy
Vedl jsem jena lodičku synečku, „nečku,
Poplavit na vodě. Panímáma řekla! Přece sis mě nevzal. “)

A já s tebou nepoplavu, Slibovals mně, můj sy- »Počkej na mě má
Ty seš šelma velká, nečku, panenko,Otrhalsnámmarijánku,Žetysiměvezmeš,© Počkejnaměstolet,Kerámodřekvetla.Ažsobětojaréžito— Ažtuzoubkyvypršijou,Podhájičkemzežneš.© Nebudoutěbolet.*)«
2) Jaré's žit žal sobě —————- —————————

Mě si sobě nevzal, ; A ta služebná děvečka V koči novém, malovaném,
Bodej tobě, můj synečku, Mnoho zlého skusí, Od královny darovaném.

PánBůhštěstíodjal. B Užsi'smiavzal,nebiješ
Bodej tobě štěstí nedal „, . | , ma, ©
Na tom tvém statečku, 3) Jiný dálejšek: (náp. 256.) Duša moja, lituješ mia.
Že si ty oklamal Keď ťa vezmem, budem
Služebnou děvečku. ťa bít,

Nebudem fa v koči vozit.

Jiné- čtení. Náp. 265.
Což ty jsi mně sliboval, :/ Ach duše má, duše má!
Dyž jsi za mnó chodíval!:/ Už je láska zrušená ;

Slibovals mně pod duší, Do voděnky hluboké,
Ze svou lásku nezrušíš. Už je tam zatopená.

Jinéčtení.
Slibovals že si mne vezmeš, Slibovals mi že do statku,
Až to zrale žito sezněš. Přived si mne na zlu matku,

Slibovals mi, že na rolu, Slibovals mi že do fojstvi,
Přived si mne na něvolu. Přived s1 mně do hoferstvi.

312. Příčina neprovodu. í
Z Větřkovic od Přib.—a|

|

ma-ri-ja-nek, za-vonělmi ma-ri-janek, hej.

Dy sem ja šel přes ten hajek, Jak tě ja mam sprovoditi,
Zavoněl mi marijanek. Dy už lide všadě sviti?

Marianek najdrobnější, Su tu hde nic dobreho,
Buděš moja, najmilejší. Vysměju se z chudobneho.

Marijanek, drobne kviti,
Poď mne mila sprovoditi.
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313. Rozdil.
(Náp. 303.)

a)
Když sem já šel přes ty hory

Všecí ptáčkové zpívali.
Žádný nepláče, každý zpívá;
Cos tak má milá žalostivá?

Což nemám byt žalostivá,
Má poctivost se kolíbá,

b)

Dy sem já šel přes ty lesy,
Zpívali vtáčkové všecí,
Žádný nepláče, každý zpívá:
Proč jsi má milá žalostivá?

A proč bych já neplakala
A nebyla litostivá ?

Už má poctivostvv celém světě,
Tobě synečku růža kvete.

c)
U Kyjovskej Boží muky
Sedijá tam třé kohúti.
Žádný neplače, každý zpívá,
Že si má milá žalostivá.

Ja kerak já a překerak
Mé srdečko nemá plakat?
Dyž si spomenu na milého,
Jaké bývaly slova jeho!

Slova jeho přetajemné,
Mé srdéčko plače ve mně.

V.

Má poctivost v kolibecce,
Tobě, synečku, svítí slunce.

Tobě, synku, tobě jináč,
Za klobůčkem rozmarýn máš;
Tobě se líčka červenajů,
Moje očička plakat majú.

Ze Zdounek.

Tobě je synečku jiná,

Za klobóčkem páví píra,
Tobě se léčka červenajó,
Mé černé očr naříkajó.

Ach vy panenky rozmily,
Kerý ste ješče poctivy!
Ach nemilujte pěti, šesti,
Kladte to sobě za neščestí.

Sr. č 224. Z Milolic.

Ja- mé srdečko plače ve mně,
Ja že je všecko rozželené.

Ešče -milá, ešče jednů
Proukaž mně lásku věrnů!
A jak ti ju mám proukázat,
A s tebů si svět zavázat?

Byla láska, už jí néní,
Skovala se do kamení.
Do kamení do drobného,
Do srdečka falešného.

314. Znamenání.
Z Půuvl.

—“; Z a- « v
Kdyžsem kvám,má mi-lá, chodí- vá=val,

dyckysemchodníčekzname-ná- val.
Když sem k vám, má milá, chodívával,
Dycky sem. chodníček znamenával.

Červené bílé růže sem sázel,
Když sem tě, má. milá, vyprovázel.



315. Lítost.
Zp. I. 54. 511. Erb. I 48.

Dyž sem plela len, ne-vě-dě-la sem, že mě mé sr —dečko bo-lÍ,
ha jůE EKR

id j 1 1 Led. M
Fr F F F : v E

že mně milý kjiné chodí, ne-vě-dě-la sem..

Dyž sem plela len, nevěděla sem, Dyž sem plela mak, škoda na
Ze mě mé srdečko bolí, stokrát,
Ze mně milý k jiné chodí, Škoda toho milování,
Nevěděla sem. *) Od večera do svitání,

Škoda na stokrát!
*) Dyž sem plela len, usnula sem v něm,

Letěl vtáček jedlabáček :/
Probudil mě v něm.

316. Nehodná.
Z Nemotic od Koryčan.

fe CET VT TT +72TT wMoyěsemšelkmu-zi-ce© jeden-krát,© zastalsemsvómi-ló,
5 €-+ v „4L

l semsvé mi-lós jinémstát,sjinémstát.
Kdyžsemšelkmuzicejedenkrát,© Muzikamněhrála,břinkala,
Zastal sem svó miló:/ s jiném stát. Moja nejmilejší plakala.

Jak oni se spolem libali, Co je po takové panence,Aměpřesmutného,synkaupřimného© Takerámilujetřištyrymládence.
neznali. 0

Jeden stojí v sín, dvá venku,
Dyž ste se nastáli, běžte spat; Nechtěl bych takovó panenku.
Mně bude muzika do dně bílého hrát.

317. Pentle na odiv.
Z Nezdenice.

Dyžpůjdu© natrá-vu© zatenbí-lýka-meň,u-vá-žu
st pantlu čer-venů jak pla-meň.
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Dyžpůjdunatrávu— AbynepraviliHelelo,helelo,
Za ten bílý kameň, Ze nemám galána. Ztratil šohaj péro,
Uvážu si pantlu A já sem ho našla,
Červenů jak plameň. A já mám galána Jak sem husy pásla.

Do svatého“ Jána,Červenůjakplameň© AposvatémJáně
S bílýma krajama, Dobrů noc galáne.

318. Zamilovaný.
l Že P“p. 154. Erb. II. 143

7
J A L—— v w 7 7 — —nemo-žujá| toprote-bepá-nuBo-hu— sló-žit.

Dyž tě vidím se v Dubianském kosteličku modlit,
Nemožu já, to pro tebe, pánu Bohu slóžit.

Dybych tak myslel na Boha, jak myslím na tebe,
Bylbych přijat zá svatého, zaslóžil bych nebe.

319. Výstraha.
Zp. I. 165. Ze Šlapánic od Brno

LEA
Dyžtýpudešknám,nechodí-vesám,© vezmise-bókama-rá-dy

C h Ji hb Am = M X (v j m 1 I M h J A 
n TEE

=

přes ty pusté vi-nohrady, hej;hej, přes ze-lené háj.

er

Dyž ty pudeš k nám, nechodívé sám, Dyž. mě zabijó, nech mě zabijó,
Vezmi sebó kamarády Zabijó mě pro Haničko,
Přes ty pusté vinohrady, Zakopó mě pod jedličko,
Hej, hej přes zelené háj. Hej, hej, pěknó zelenó.

V zeleném hájo na tě čekajó, Dyž mě zabijó, čím mě přikryjó ?
Cekajó tam pod hruškama Přikryjó mě rozmarýnem, *)
Zeleznéma obuškama, Pěkném bílém tulipánem,
Hej, hej tam tě zabijó. ") Hej, hej modró fialó. *)

1) dálejšek jiný: Z Lichnova. b. Nězabiju mne, něbojim seja,
Z Karlovic.-a. Nezabijů mia, nebojím sa já; Mam šablenku ocelovu,

Mám já svoje ruky pevné, Odtisařa darovanu —
A každý předemnů uhne, Hej, hej, vysekam seja.
Haj, haj, vybráním sa já. 2) marijánkem. 5) bílů šalvijů,



Od Konice 2 Budécka.

— J o
A čí je to studýnka, cozní koně pi-jó? Nechoď tam synečku,

F 1 4L AKATAA Tja AEre
aťtětamne-za-bi-jó,— aťtětamne-za-bi—jó.

Ačíjetostudýnka,© Zabijó-lizabijó,Jelijednadaleko,Cozníkoněpió?© Nechajíměležet;Sakjedruháblíže;Nechoďtamsynečku,© Milájedaleko,UvijómněvěnečekAťtětamnezabijó.:/© Tanebudenicvědět.Zpěknéčervenérůže.
Z Korytné od Brodu.

ud ALI id.O —0—a-|-E WTO TÍ ATI ]

—| 77
Sprovoďmia© miná,sprovoďmiamiuá,přestudo-li-nu,přestuELE

do-l-nu.

Sprovoďmiamiuá:/© NechoďtamJanko,Aztechkosteček
Přes tu dolinu.:/ Zabijů ťa tam. Bude zámeček,

Učuješ o mně Keď ma zabijú, Budů povídat:
Smutnů novinu. Bude památka; Byu to syneček.

Na tej dolině Ostane ze mna
Učka zelená. Kostí hromádka.E |
E NM Nei 8 TAK A1
HLEa
NechoďJankuzavodu© zatu.na-šuZusku,© lebotětam

CL ITT I i T
ELag—ýZ—5=nS

za-bi-ju pod ze - le-nu hrušku.

Nechoď Janku za vodu za tu našu Zusku,
Lebo tě tam zabiju pod zelenu hrušku.

320. Opuštěný.
Z Rudikovu od Třebiče.

JH
3 KT 3- 2 ETBgong cti eePeTa311
A 9 —©| PL UMA P)L p I eeAT I Ij/, „E — AKU I „L dí | L j I Id id j

e/ D v v . h " v , v v , 4 yo vyž tys mě nechce-la, měla s mně po-vě —dít, měla's mě
y h |L L a I - JIL s Í 1 I

LET
FF IFISIC Tizase—boů© dvěle-tane-vodit,dvěle-tane-vo-dit.
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Dyžtysměnechcela,© Rokyta,rokyta,Jakměopustilo
Měla's mně povědít, Rokytový proutek, Moje potěšení.Mělasmězasebou© Ponesuprotebe ;
Dvě leta nevodit. Dvě leta zármutek. Jedhčko zelená,

Neopouštěj vrška,
Dvě leta nevodit, Jedličko zelená, Jak mě opustila
Mělas mně dat zprávu, Neopouštěj chvojí, Má panenka hezká.
Mělas nesedávat

M leta na prahu.
Od Kyjoba.E =SE=EEEH ===v Dyžsimě| nechtěla,© mělasmněpo-vě—dět©žetvéčer

né o-či. nechců na mne hle-dět.

| MD
j XI + | p

dď | [= A—
V

Dyž si mě nechtěla, A šak budů rády
Mělas mně povědět, Pohledávat po mně;
Ze tvé černé oči Dyž se mně šablička
Nechců na mne hledět. Po zemi potáhne. *)

*) Dyž si mě nechtěla, Včilej sem má milá
Dyž já sem tebe chtěl, Na tebe zapomněl.

Od Val. WHezřič.

Tichá voda tichá, Kamen, kameni, Jedličko chvojová,
Zakalila st sa, Namluvil bys vodu, Neopuščaj ty mna,
Moje potěšení A tebe děvečko Už mia opustila
Oddállo si sa. Namluvit nemožu. Galanečka -moja.

321. Přípověď neslibná.
Z Dřezové. ZŽeg.P. p. 229. Zp. I. 122. 215. 292. Voj. II. 175. 01. 294.

sf) DC TI TÍ COT T6 = ELE
Kedy šo - hajku kedy přijděš, a kedy enem unás buděš,

:
T o

du-ša mo- ja?

Kedy šohajku kedy přijdeš, Aby od Javoriny svítalo,Akedyenemunásbuděš,duša© Zeskalyslunkosvětjevalo.
moja ?

Kedy šohajko, kedy přijděš;
Až od Javoriny svitať budě, A kedy enem u nás buděš?

Ze skály slunko svjetiť. budě. Až drobné ryby zpjévat budů,
Jak živ som o tem něčuvala, Bez perja vtáci ljetať budů.
Jak živ som o tem něslýchala,
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Jak živ som o tem něčuvala,
Jak živ som o tem něslychala,

Až suchá jabloň rodiť budě,
Ze starej baby mladá .budě.

Jak živ som o tem něčůvala,Aby drobné rybyzpjévaly,.
Jak živ som o tem něslychala,A bez perja vtáci ljetali.

Aby suchá jabloň rodila,Kedy šohajku kedy přijděš,
Ze starej baby mladá byla, duša moja.A kedy enem u nás buděš?

Z Bráanek.EEI
Ze-lenaj se, ze-lénaj,trá-vo| vle=sl.

Zelenaj se,'zelenaj
Zelená trávo v lesi.:/

Jak se já mám zelenaf,
Dy už sem na pokosi?

Zelenaj se, zelenaj
Zelená trávo v háju!

Jak se já mám zelenaf,
Dy mě už dotínajů ?

Zelenaj se, zelénaj
Zelený tulipáne!

Jak se já mám zelenaf,
Dy mně užlistí vjadne.

Dyž ty mě chceš opustit,
Můj švarný galáne.

Podivaj se, má milá
Tam na tu suchů plánku;

ze-le-nátrá-vo— vle-si,ze-le-ná

Jesh se rozzelená,
Budeš mojů galánků.

Podivaj se, má milá,
Tam na tu suchů jedlu;

Jesli se rozzelená,
Teprem si tebe veznu.

Už sem já se dívala
Ja včera odpoledna;

Zatrápená ta jedla,
Dyž se nic nezelená.

Už sem já se dívala
Včera ba i dneska;

Ja už se tam zelená
Ve vršku halůzka.

dee. Lehká pomoc.GET
jo

K foj-to—vi je ce-sta do-lo-va-ná,
hhL [DA I M

hh ii LE i- p, „I mNK :
„= | jd
hd P P

se-dí tam má mi-lá u-plaka-ná,
TIZTY

se-dítammámi-lá| u-pla-ka—ná.
K fojtovi je cesta dolovaná,
Sedí tam má milá uplakaná.

A syneček jede, zpívá sobě:
nJa moja děvečko, co je tobě?
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Ja moja děvečko, nestaraj sa, »Nedaleko cesta do městečka,
Uvij si věneček a vydaj Sa.« Nakúpíme ovsa i senečka.« ©

»»Á na cožbych já sa vydávala?
Néní konům ovsa, néní sena.««

323. Stálost.
Z Jankovice.LEEKo-leJa-ro—šo-va| te-čevoda— tro-ja,sko-ro-lrsa© ro-zej

Ox I E M- hi '
pa : J | A E [NNm2 1 Í a p LI „E

EEEE
V Edem,| ga-la-nečkomoja,skoro-l:saro-zejdem,ga-la-nečkomo-ja.

Kole. Jarošova Spíše sa rozejdů Spíše sa rozejdeTečevodatroja,Drobnérybysvodů,© Měsíčekshvězdičků,Skorolisarozejdem,© Nežlimysarozejdem,Nežlimysarozejdem,
Galanečko moja? Galanečko spolu.. Svarný šuhajičku.

324. Voda a pláč. OdRožnova.LEECEEEE
Ko-le našich oken tam te-če voda dobrá, napoj mně má mi-lá,

=== I WIT LTI TIE
-—9 9—= EEEEEE

napoj mého koňa, napojmněmá mi-lá, napoj mé-ho ko- ňa.

Kole našich oken Dyž všecku vypily Za našimi okny
Tam teče voda dobrá, Sůúsedové husičky. Je tam dobrá vodička,Napojmněmámilá, „- Plakalatammilá

Haj husičky, haj, haj,
Nekalte tej vodičky,Jakhomámnapojí,| AbynapojilaDyžtunénívodičky?© Mámilákoničky.

Napoj mého kona. O svého synečka.

Erb. I. 80.

Nápoj mně anenko mého ko-zníčka Já ho nena-pojím, já se

tu-ze bojím, že jsem ma-ličká.
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-Okolo hájička teče vodička, K nám žádný nechodí, mne se kaž
Napoj mně panenko mého koníčka. , dýbojí,
Já ho nenapojím, já se tuže bojím, Ze jsem chudobná. |

Že jsemmaličká. v o. 1
) Před našimi okny růste z růže květ.

Před našimi okny roste olíva; Pověz mně panenko, proč tě mrzí
Pověz mně. panenko, kdo k vám svět?

chodívá. Mne svět nic nemrzí, mne srdenko
bolí,

Plakala bych hned.

325. Komenský dvůr.
Z Komné.

o bh 1 hh h
hh[3I(ALILOOJNÍI NEA GE]A.| m ndL+s

pe TETTEITFTEF bi |
Komenský dvorečku, aj stojíš na ko-pečku, lí-čí fa dě-večka,l | TI E U

LEELEE
————a WV3.

aj červe —nů hlí —nečků.Komenskýdvorečku,© Komenskýdvorečku,© Jevtobějakvpekle,Ajstojíšnakopečku;Ajpodberefavoda,— Enomženepálí.
Líčí fa děvečka Sů tam hodné dívky, Nepálí, nepálíAjčervenůhlínečků.© Bylobyjichškoda.Alepálitbude,Červenůfalíčí, Komenskýdvorečku,© Ažztehodvorečka
Modrů podrovnává, Zádný fa nechválí, Sohajíček půjde. —
To tobě šuhajku
Na znamení dává.

—=

326. Nemilý.
Ze Sárov u Napajedel.č

Konopja,konopja,ze-le-nákonopja,kdonana-še— dvéři
M- SONA z

p X - | I p. - +- | j K K L, h m|
2 += Jj i i | .4 ď v v v „ o « Utejno-ci— zaklepá,kdonanašedvé-řitejno-ci© zaklepá?

Konopja, konopja, Zaklepal by na ně
Zelená konopja; Syneček ledačí,
Kdo na naše dvéři Ale ho nelůbjá
Tej noci zaklepá? Moje sivé oči.

—
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327. Kdy tráva uschne.
Z kopanic u Březové.TU 84T jE E“ Te I TEA FTE KTZT-4| NNARNIE(LP

Ko-sí Jan —ko, ko-sí trá —vu aj ko-sí Janko. ko-sí

| -8 |
U Eg—

trávu

„

na ze —lenej lů - ce.

Kosí Janko, kosí. trávu
Na zelenej lůce.,

Milá za ním zahrabuje,
Drža hrable v ruce.

Polož milá hrable dolů,
Pobudzěme spolu.

Bůdzěme sa milovaci,
Až do tvrdej noci.

Dokel Janko dokel usně,
Dotel tráva uschně.

328. Krajina želobudná.
nNW wo

Ze Stuďnic od Telče.9EEEE
Kra-ji-no, kra-ji —no,kra-ji- no! Co jsi fak ne-ve-se —lá?CZT 1 I T II

C T 9 UTEECEC OE- 8
Kyžje mně věc možná tam bý —ti, kam jsem po- mysle- la.

Krajino, krajino, krajino,
Co jsi tak. neveselá?
Kyž je mně věc možná tam býti,
Kam jsem pomyslila.

Pomyslela jsem já sobě
Do pole šerého,

Abych tam mohla spatřiti
Synečka mjilýho.

Spatřila jsem tam jelinka,
On si bystře skáče,
Spomněla jsem na synečka,
Mé srdečko pláče.

329, Skromná.
(Náp. 320.)

Krásná moja milá
Jako rozmarýna,
Moja galanenka

Jako fialenka.

»Nejsem rozmarýna,
Nejsem já fialka,
Ale sem galánka
Svárného šohajka.«



330. Nevěrnik.

Ke-révtáčeknadvóchdubechse-dá,každésion| fa-leš-nosti
L

hb bh j

== T KMSECI
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Z P 7 i c hlW M"hledá,takja-kotenmládene-ček,| ke-rése-dápodlidvóchdě-veček.
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jF F0 - 7 :Ke-rývtáčeknadvúůchdubechsedá,do-za-ji-sta— po-cti-vo-stinemá© ja-kotenfa-lešný© mláde—neček,© kerýse-dá| podlep
dvůch dě —veček.

Keré vtáček na dvóch dubech sedá, Přinda k jedné, poví jí slovečko,
Dozajista falešnosti hledá; Přinda k druhé, rozpoví jí všecko.
Tak jako ten mládeneček Ja ne tak, ne tak synečku,Keré-sedávedledvóchděveček.© Nepovidévšeckonaděvečku!

Erb. II. 96.
331. Zbraňování neprospěšné.

Ku-lajmněmaminko© ko-šulen-ku,ku-lajmněmaminko
T 9| = TM
7wi| M

ko-šu-lenku,jásipo-je-důpromilenku,jási| po-je-du
M| | E

pro milen —ku.

Kůlajmněmaminkokošulenku,:/© Bránilamnějubratmojasestra,
Já si pojedu pro milenku.:/ Já si ju vezmu, dyť je hezká.

Juž je košulenka vykůlaná, Bránil: mně ju brať moji bratři,
Juž je děvečka yyjednaná. Já si ju vezmu, dyť mně patří.Bránilimnějubraťmojtmáma,© Bránilimnějubratvšeciludé,
Já si ju vezmu, dyť je moja. Já si ju vezmu, moja bude.

Bránili mně ju brať moji táta,
Já st ju vezmu, je bohatá.



332. Holub na javoře.
-Od Telče z Mysleboře.

Letěl holub do po-le, by na-zo-bal svés vo-le, by na —zo-bal
TOT

své vo - le.
Ze Zvolenovic

GE
Letěl holub do pole, by na-zobal své vo-le, by na-zobal své vo-le.

Letěl holub do pole,:/ Aj se ke mně dostaneš,
By nazobal své vole. ") Šak si hrati přestaneš.

Dyj své vole ňazobal, Zapovím ti ty tance,
Po jaborách posedal. “) Zvolenovský mládence.

Ohled se na dvě strany, Co ty mně zapovídáš?
Do Čech a do Moravy. Dyť ty mě ešče nemáš. *)

Uhlídl tam svou mjilou, A já si to dovedu,
Pěknou, krásnou, spanilou. Že si pro tě dojedu.

Ona byla v -tanečku, Čtyrma koňma vranejma,
V tom růžovým věnečku. Jako zeman ze mlejna. “)

Hraj Marjánko, hraj dosti,Živej á | ahoukali,
Uživej své mladosti. Tam sobě zahoukaliMarjánku vyvolali.

a
—

Až mně budeš sám míti,
Můžeš mi poručiti.

Má matička dost snadná,
Že ona mně tě nedá.

pa
—

Šel jest synek do pole,
Vyvorat si svý pole.

Dy) si pole vyvoral,
Přijel domů, vypřahal.

2) Sletěli se dva spolu
Na tu jednu stodolu.

4) Všecky čtyry rohaty,
Ze je děvče bohatý.

Ze Slavičina.

EE
Le-tělho-lůbeknapo-le,le-tělho—lú-beknapole,: a-byna

zo-bal své vo-le.

Letěl holůbek na pole,:/ Vyšívá na něm víneček,
Aby nazobal své vole. Ze ju opustil syneček.

Jak své volátko nazobal, Vyšívá na něm z růže květ,
Pod jaborečkem posedal. Že ju opustil celý svět.

Pod jaborečkem má milá,
Zelený šátek vyšívá.
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333. Svinutí jména.
Z Komné.

LE
ZX NET TELL-ELLú-bísamilů-bí| totrojejmé-nečko,Ja-no-vo,Ju-ro-vo,

hb ha—u né


šohaj-kovo všecko.

Lúbí sa mi lůbí Janovo, Jurovo Janovo, Jurovo
To troje jménečko, To pomažu blatem, Svinu do lstečka,
Janovo, Jurovo, A to šohajkovo A to -šohajkovo

ohajkovo všecko. Vymaluju zlatem. Do svého srdečka.

334. Závada.

ry, w 4. ( — 1U
Ma-jo-vý vr- šečku, (tyjsi mi na zá-vadě, ne-vidím sy

o
L |FEELZLEC = „Te

nečka chodí-vat po zahra —dě.

Majovývršečku, A ty ho roznosíš Po nad všecky kopce,Tyjstminazávadě,© Ajátihorozhážu,Ponadvšeckydoliny,
Nevidím synečka Přijdi k nám synečku, Ja že mě zanechal
Chodívat po zahradě. ') Jak já pro tebe zkážu. Syneček roztomilý.

Po zahradě chodit, Zkážu já pro tebe Ja dyž mě zanechal,Anitravěnkykosit;Pomaličkejhrdličce,© Šaksejámuneprosím,
Musíš ty, synečku, Ona mi poletí Dyť ja ešče rádaTenvršečekroznosit.© Ponadvšeckykopce.© Červenůpentlunosím.
1) Nětak po zahradě, Mezi nama je tak, My se něněchamy,Jakomezihorama,Zemysemamyněchať;© Alesesezdaťdamy.

Zaden člověk něvi,
Co je to mezi nama.

335. Postřety.
k NOhh..

j j Z m| -F FL xTÍ — ASE3 R IMT ITTVo- a -9 Ť Ť
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Ma-h —čké jsem ščestí mí —val, ma-ličké jsem ščestí míval,

TMZK

|
Bar

dyž jsem za mi—lou chodí —val



Maličké jsem ščestí míval,
Dyž jsem za milou chodíval.

Měl jsem ščestí a neščestí,
Potkalo mě děvče hezký.

Potkalo mě, neznalo mě,
Zajda za mne, volalo mě.

»Vraf mně milý, co je mého,
Já tL vrátím, co je tvého.

201

Vrať mně milý můj šáteček,
Já ti vrátím prsténeček.«

Malé sobě pole zajdu,
Hezké děvče sobě najdu.

Hezké děvče černooké,
Nemalé a nevysoké.

Hole, hole, můj kůň vrany, hole, hole, můj kůň vrany, kostečkami
T LATE

vy-kla - da-ny.

Hole, hole můj kůň vrany,
Kostečkami vykladany.

Co sem na nim jezdivaval,
Sveho ščesťa pohledaval.

Měl sem ščesti 1 něščesti,
Potkalo mne děvče hezky.

Děvče hezske, černooke,
A malučke něvysoke.

Začal sem se vyptavati,
Mah chuť se vydaváti?

Musiš byť ma, bys něchtěla,
Půjděm spolem do kostela.

A v tym našim kosteličku
Podamy sobě ručičku.

Ona prosi, že by rada,
Ale ji maměnka něda.

Ale tatiček něbrani,
Esli je šuhajek švarny.

Šuhaj švarny černooky,
A malučký něvysoky.

336. Vzdory na vzdory.1TA| M"ELFOd Val. Mezřič. Zp.I. 106.3

=
Mám já vHod-sla-vicách galán - ku,

dalsemjí| to-la-rek
-T i[ 1 Í >I I PT TLTE

o-namizávdankunechcevzíf,© a-nimůga-lán-kúzávdan-ku;

nechce byť.

Mám „já v Hodslavicách galánku,
Dal sem jí tolarek závdanku.

] "m===
Ona mně závdanku nechce vzíf,
Ani mů galánků nechce byť,
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Na našem stavenů roste strom, U našej zahrádky roste květ,
Do takej galánky bije hrom. Pro moju galánku jede čert:
Nech bije, nnech tříská, já nedbám, Vem si ju čertičku já nedbám,
Jinů si galánku vyhledám. Jinů si galánku vyhledám..

Jiné čtení.

Když. sem za svou milou chodíval, Baba původnevěry,
Pěkně mně měsíček svítíval. Dábli v její matěry.
Svit měsíčku sviť jasně,
At nám láska nezhasne Z upřímného srdce roste strom,

Do falešné lásky bije hrom.
Jedna baba nám ju zhasila, Bij hrome do níz jasna,
Co k nám ty klebety nosila, Ta láska je falešná.

Jiné čtení z Bohdalic.
(Náp. 516.)Dyžsemšelkmuzicejedenkrát,© Podnašimokynkemrostestrom,

Zastal sem svó miló:/ s jiným stát. Do falešné lásky bije hrom.

A ona s ňém stála do rána, A na tem stromečku bílé květ,
A to mně na zdůry:/ dělala. Za jedného synka třeba pět.

837. Kvítí.
(Náp. 912.) Ze Zelinkova od Mistka.

Mom. jo řodku marijanku, Mom jo řodku bazaliky,
To pro tebe švarny Janku. A to pro ty švarne synky.

Mom jo řodku karafije ; Mom jo řodku mom poleje,
Kero panna, vinky vije. To jo chovom pro zlodzěje.

Mom jo řodku mom hřebičku,
To jo chovom na voničku.

338. První milejší.
T T T m9-s|a M

Mamulen-= moja, ža-le miado- chodá, ti mo-ji fraje-ři:

==:
všetci mia od- chodá.

Mamulenko moja, Jeden mia odešel,
Zale ma dochodá, Druhý sa zjevuje,
Ti moji frajeři Ale moje srdce
Všetei mia odchodá. Za prvším banuje.
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339. Psani.
Ze Šlapánie.

Č hd v P

Má mi-lá mně ve-po-vi-dá, já hí ve-povím spí-še; počkéděvče

ha[| VL
C [3 [A MOM a! VÍ [O V. I JE

C —$—aj p IL E TGčer-no-vo-ký,šakmněužhi-ná| pi-še.
Má milá mně vepovídá, Napsala mně cedolenko
Já hí vepovím spíše ; Aj stříbrem zlatem psané,
Počké děvče černovoký! Diamantem protkávanó,
Sak mně už hiná piše. Abech chodíval za nó.

340. Výpověď.| 9 „IvýmE NORK XOLOAA.|-N79<A- MI
F TYL - VWTÝ I s——j

Mápanen-ko mi-lá, nic se ty nedur-dl, dyž já ti

81T ITTTTÁC T ste TÍvypovím,ji-né-hosina- jdi.
Má panenko milá, Vykvetla mně v krátce Už mně ho odvedla
Me se ty nedurdi, Vedlivá v zahrádce, Ta vedlejší dáma.
Dyž já ti vypovím A ta potěšuje . .
: di 4 něj Dy sis ho odvedla,

Jiného si najdi. Mé upřímné srdce. Věil si ho měj ráda,
Co pak si ty myslíš Měla sem galána, Věil ho sobě uvaž-Žesisámnasvětě?© Mělasemhoráda,Nahrbatézáda.
Dyť mně ješče nekde
Růžička vykvete.

341. Krása — polní kvítí.
Od Jevíčka % Biskupic.

mět jí nebo —deš.Mášděvečkokrásu,© JakopolníkvítíAtakteděvečkoSkovéjodočasu,Vedněvnocisvítí,— Vrůžovýmvěnečko,
Jak jo pozbodeš, A pak uvadne, Také ovadneš,
Mět jí nebodeš. Do vode spadne. Do vode spadneš.m.

18
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342. Dohořelá láska.
—N TT TE AT T I T

e E *“ 6
Mě-lasem sy—nečka ja-ko ji- ske-re-čka, u-de-ři-la stře-la

M Mx |; T HY
LTE
(Mm

doje-ho© sr-de-čka.
Měla sem synečka Galán jsi ty, galán, Že se ledakomu
Jako jiskerečka, Ale na hodinu, Ošidit nedalo.
Udeřila střéla Jakby mé srdečko v .
Do jeho srdečka Nemělo rozumu Hořelo srdečko,

Hořelo plamenem,
Uder střelo, uder, Ale mé srdečko A dyž dohořelo,
Enom ho nezabí! Dobrý rozum mělo, Zostalo kamenem. —
Po čem by hledaly ,
Moje očka černy?

343. Lání pro chudou.
A Ze Slavikovic.3 NT TT NT TÝ I7PU49FPELA ITIAL==L©===L<—ed —e—

Mě-lasemvče-rá© synečka,mělo-čija-kotr-nečka;dneskauž
NON, V 1 8

ho nechco, sly-še-la sem ne-co, lá- limo je-ho ma-ti —čka.

Měla sem včerá synečka, Dneska už ho nechco,
Měl oči jako trnečka, Slyšela sem neco,
Dneska už ho nechco, Lál mu jeho tatíček.
Slyšela sem neco,
Láli mo jeho matička. Láh mu rodiči vobá,Ze su pro něho chudobná;
Přišel k nám včerá syneček, Chudobná děvečka
Voněl mně jako hřebíček ; Pro teho synečka,

Že su pro ňé nešikovná.*)
*) Láli mu oni obadvá: ———————————

Vem sobě kerá neco má, Vinohrad svobodný,
Kerá má dům, rolí, Ta bude hospodyň dobrá.

344. Památka.
= T N73 — A

Mésr-dečkobo-la-vé,jetěžké| ja-kokameň,mé-homi-lé
a | „Ah M h 1 18hoslo-va© tymněle—ži-jónaněm.
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Mé srdečko bolavé Ten prstýnek, cos mně dal,
Je těžké jako kameň, Ten já tiz lásky vrátím,
Mého milého slova Pro tebe můj synečku
Ty mně ležijó na něm. Srdýčka nezarmótím.

Mého milého slova, Ten šáteček odemne
Mého milého řeči, Ten sobě dobře schové,
A dyť on mně sliboval Na mne nezapominé,
Hory doly a lesy. Že's bévával můj milé,

345. Zelený strom.
Zp. IH.329. Od Kyjova a Hodonína.

GE===SE = = Ef |Miláze-lí— o-ko-pá—vá,ajmilá:ze-lío-ko-pá-vá,EZZit
šohaj za ňů po-vo-lá —vá.

Milá zelí okopává, Sadím já ti strom zelený,
Šohaj za ňů povolává. Abys měla potěšení.

Okopávaj zelí, milá, Na tem stromě bílá šatka,
Až okopeš budeš moja. Na tej Šatce naša láska.

Co ty na mne milý voláš? Sadím ti ho pod okénko:
Sak's povídal, že mne neznáš. Tu máš moja frajerenko.

Jak jsem já tě měl poznati? Dyž ty na ten strom pohledneš,
Nedala mně tvoja máti. Pokaždé na mne zpomeneš.

Ze Skřipova.
=EEr

EL7. Le i PN
Co mně mily co daru-ješ, dy o-dermne povandrujes, dy o-demne

C = ILI

povandruješ, hej.

Co mně mily co daruješ, Už můj mily z lesa jedzě,
Dy odemne povandruješ ? Malovane dřevo veze.

Daruju ci strom zeleny, Veze ci ho. po rynečku,
To budzěš měé pocěšeni. Ku svej milej k okenečku.

Z Březové.

Co mně milý za dar necháš, Zaněchám ti strom zelený,
Keďsa už preč odebíráš? ') Pod okjenkem zaščepený.

1) Keď sa do vojny odbíráš ?
18*
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Pod tym stromem kopaj jamu,“) Najděš růžčku a i nožík,
Najděš růžčku malovanů. Nařežeš si na rovášik.

- 2) Na tom stromku bílá šatka, Nenarezuj SI nar oky,
Tamje naša láska šetka. Lež si narež až na veky.

Od Brna.===
— j' — V JI + ÍM IT )Natoro-zló-čenímémupo-tě-še-ní| postavímpodoknem

: U
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máj;a-bevě-dě-li| fa-leš-níle-di,žejáužnechodímkvám.
Na to rozlóčení Obsedlám koníčka

Mému potěšení A dám mu senečka,
Postavím pod oknem máj; Přibiju podkověnky,
Abe věděli falešní ledi, Abe věděli falešní ledi
Ze já už nechodím k vám. Ze jedu od panenky.

Z Polanky.

T T V ( — E =- — ©
r . .. v —ťSvarnýšo-—haj© zlesaje-de,ma-lo-va-nédře-vove-ze.

Švarný šohaj z lesa jede, Ona sedí na okenku,
Malované dřevo veze. Vyšívá mu košulenku.

Veze on ho po rovence,
Svojej milej pod okence.

346. Co mileji.
(Náp. 320 b).

Od Kyj.

Milo je mně, milo, Milo je mně, milo,
Když mi ideš mimo, Za tebů pohlédat,
Ešče je milejší Ešče je milejší
Když sedíš před naší. Podle tebja sedat.

347. Udobřeni.
Od Rousin.TEm L ===F

by, s — p J E —=I JMimonašichoken©“ te-čevodaskokem,nemůžujuza-sta-vit,| ELE|pkc90
ne-můžu ju za-stavit.
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Mimošíchokente-čevodaskokem,nemo-žuju| zd-sta-vit;=SF

rozhněva-la sem si šo-—ha-jíčkasvého, nemožem se u-dobřít

Mimo našich oken Ale k němu půdu Pásl tam syneček
Teče voda skokem, A prosit ho budu, Styry vraný koně
Nemožu ju zastavit.) Aby se už nehněval;“) Na zelené votavě,
Rozhněvala sem si Ze je mý srdečko Natrhala sem mu
Sohajíčka svého, Zarmócený všecko, Voňavého kvítí
Nemožu to napravit. 2) Aby mně ho rozebral.) Za klobóček na hlavě.

1)Nemožujíubránit,5)Abymitoodpustil;—— 4).Abymihopotěšil.
2) Nemožem se udobřit.

348. Zlá novina.
Z Věteřovu.p K

k
Můj milý,můj mi-lý, a-le nevím kerý, ja kerý mně bu-deC TTodBo-ha© sů-ze—ný.

Můjmilý,můjmilý,© Bolímě(tahlava,Dokudmněnezkáže
Ale nevím kerý; Bolí mě od rána, Můj milý dobrý den.

Ja kerý mně bude Bolí mě celů noc, Dobrý deň, dobrý deň!
Od Boha súzený. Nemožů mně pomoct. — L odahrá z“ , ycky mně dobrá šla,
Od Boha súzený, Sak by mně pomohli, V sobotu na večír
Od rodičů daný, Dyby jenom chtěli, Zlá novina přišla.
Od pana faráře Dyby mně šohajka us
Za ruky svázaný Do domu dovedli: Zlá novina přišla

š + | 1 Od mého milého

Bolí mě hlavěnka, Nebudu voselá Abych se vdávala,Jakměnemábolet?© Tentocelýlydeň,Eslimaminého.
Dyž mně šohajíček
Došel vypovědět. ——m

349. Vedení mysli.
Z Komne.GEry

vy -selko my - sel má, aj ka-dy ty mně chodíš, ka-dy mnějušvarnýajšo-ha-- jičkuvodíš.
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Myselko, mysel má, Nedala mia máti Jdi mně jí natrhat
Aj" kady ty mně chodíš? Šohajkovi brati, Svarný šohajíčku.Kadymnějušvárný© Žebymněmosela

A já mám barvičku
Jako kerá jiná,

Myselko, mysel má, A. já mám barvičku A já bych ani nešlaJdešnadvěstrany,— Vzelenémhájičku,Zajejíhosyna.—
Jedna za šohajkem,
Druhá nevím kady.

Šohajíčku vodíš. Barvu kupovati.

350. Vyhlidání OdRoustn,; zeseSTavěkovio.
TE EI „- © | S jE3 ' 0: L

PodnašímBucmenkem1 nadedo- rem
To-čí se sy- neček s vraném ko-něm;EEEFEEvra-tamu| o-tví-rá:pojeďho-nem!

= panenkavy-hlí-dá,

Nad naším humenkem nade dvorem
Točí se syneček s vraném koněm.
Panenka vyhlídá, vrata mu votvírá :

Pojeď honem.

Ach pojed, pojeď mé potěšení,
Potěš mý srdečko zarmócený.
Zarmótí ledakdo, potěšit nemá kdo,

Pojeď honem.

Jiný nápěv.

v : — - = m—. L =AuSa-ra-tiona-dedvo-rempa-nen-ka| jerá-da,
To-čí se šu-haj s vraném ko - něm, vra-ta mu vo-tví-rá,

U —= =
pojeď mi-lé pojeď ho - nem.

|
Ť

A u Šaratic nade dvorem Vrata mu votvírá,
Točí se šuhaj s vraném koněm, Pojeď milé pojeď honem.
Panenka je ráda,
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351. Lhostejnost.
Od Rousínova.AEý==

NadSlaví-ko—vi-ceho-luběnka| líce.Všecéle-dipo-vi-da-jó,
n i

i
Va TÍ T XCGE Ah| A A 1

H € p v Ť

hb | ja bh |CN Tj ZC I IE
( IZ L 1 .

Z vOOP W dd 1U E
ď

všecéle-di© po-vi-da-jó,žeměmilé| nechce.
Nad Slavíkovice Šak so ješče malý děvče,
Holuběnka líce. Vdávat se nebodo.

Všece ledi povidajó,
Že mě milé nechce Dež mě nechce, nechť se,

Já se ho neprosím,
Dež mě nechce, necht se, Šak so ješče malý děvče,
Já plakat nebodo, Vdávat se nemusím.

352. Nemluviti nemožno.
Aa h i iLu hi) j | I

di
Ň J '

-+ JE F F ' : 7 ď 7Naja-vor-ni-ci| vtáčekzpívá,krásnáha-na-čkatrá-vusbírá,trá-vu

sbírá, stat nemože: Podsem synečku, poď pomož mně.

Na Javornici vtáček zpívá,
Krásná hanačka trávu sbirá.
Trávusbírá, stat nemože:
Póď sem, synečku, poď pomož mné.

Poďsynečku poď a pomáhej,
Jenom ty ke mně nerozprávěj.
»daké by to srdce bylo,
Dyby k své milé nemluvilo.«

333. Uvázaný listek.
Od Brna.

Ň K V NE ]„IL
Na0-Si—ce,nao-si-ce© li-stíva-dne,na.0-S1i-ce

haE R TK-= AR- MEHEHE
-stí vadne, dyž u-vadne do-lů spa-dne.
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Na osice listí ') vadne, Nežbych já mu spadnót dala,
Dyž uvadne, dolů spadne. Radši bych jé uvázala.

Takéli já tak uvadnu, Na šňůrečku na hedbávnó,
Dyž uvadnu, dolů spadnu ? Na pentličku na červenó.

ab milá,m vadněl,19 Jinýdálejšek:
AGSI mu dej colu Spacnot. Nedej Bože abych umřel,

Až zaplatím co sem dlužen.

1) Na olívě listek. Népry Bohu, potom lidům,
2) Dyž uvadne, dolů spadnót. Naposledy šelmám židům.

Z BřezniceP PLPLP:
e/ P v V F v FLi-bo-ceseli-bo-ce© h-stečekze-le-nýnalů-ce,li-steček

ji k

E
P 7

ze-le-ný na lů-ce.

Liboce se liboce, Ešče by se libotal,
Listeček zelený na lůce. Dyby ním větříček fukotal.

354. Spokojenost.
Od Opavy, « Poloméě V. a Klinkovie.

S MmPolanskej vodzě bi-la huška plyně; co mi pan Bůh za-o-bě-cal,m
to mně fo ně —mi-ně.

Na Polanskej vodzě Jež tu chudobu,
Bila. huška plyně; Poručeno Bohu,ComipanBůhzaoběcal,“)| Aježlitežjakurozkoš,
To mně to němině. Chvala panu Bohu. “)

1) Co mně mily Bůh přislibil. Ale ono mi včil pravi,

9)Esli přislibil bohatstvi, Ze mne ono něchce.
Dzěkovač mu budu. Aj dy mne ty. něchceš

Rychtařova dcerko,
To ja sobě budu nosič
Za klobučkem perko.

Ve Velké Polomi druhou
slohu tak mění:

Zaoběcal mi un
Cernooke dzěvče,



oj|

355. Zapominaní. Od Rousin.= FEET
Nad Podo - lí je há-jí - ček, v něm se pro-chází, v něm se pro

EEEE
chá-zí| šu-ha-jí—ček.

Nad Podolí je hájíček, Zapomenu, ale těžko,
V něm se prochází šuhajíček. , Kam se vobrátím, všade teskno.

Má na hlavě z pantlé klobók,
Nemužu na tě zapomenót.

Čtení jiné. Náp. č. 126.

Můj milé má černé klobók, Můj milé má zlatý pírko,
Nemůžu já zapomenót, Viselo mu přes ramínko,
Nemůžu já nemůžu Viselo mu viselo,
Na tó červenó růžu. Mý srdečko těšilo.

356. Pomněnka.
Z Novévst.

< s 8 ATN
ETL

Na ho-ře na do-le, ej na ho- ře na do-le, v tem ze-leném hájku,
(sC PVo x JEEE

->
v tem ze-le-ném háj - ku.

Na hoře na dole Daua mu perečko Jenom ty zavouaj:Ejnahořenadole,© Modrejfialenky,Mámiuáotevři.
V tem zeleném hájku / Aby nezapomněu Dyž půjdeš mimo nás,
Trhaua má miuá Svojej frajirenky. Mimo našich oken,
Modrů fialenku. Loos v .

Dyž „půjdeš mimo nás, Jenom ty zavouaj:
Trhaua, trhaua, Zpomeň si na dům náš, Má miuá vyndi ven.
Do kystek vázaua. Ze v něm frajirku máš.Došeukníšohajek,© Dyžpůjdešmimonás,
Perečko mu daua. Mimo našich dvéří,
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357. Láska a závist.
Ž. P. p. 216. Zp. I. 94.

EE
Na ko-ša-tej je-dli dva ho-lu-bi se-dá, lu- dé jim zá-vi-da,

i
>

že sa rá —di vi- dá.

Na košatej jedli Milovali sme sa Jaká už nebude
Dva holubi sedá; Jak holubů pára, Mezi tisícama.
Ludé jim závidá, A kdo nás rozvedel
Ze sa rádi vidá. Nech ho pán Bůh skárá. Chodila, chodila

Po zeleném háju,
Ludé, milí ludé, Byla láska, byla Kapaly jí suzy
Nezáviďte toho! Mezi nama dvůma, Od velkého žalu.
Jaká to pěkná věc,
Kdo miluje koho!

358. Neláti než strojiti.
Od Hradistě.

P
Na Kromě —řízském mostku hrajú dě - včátka vkostku, aj hrajú,EEE

hra-jú, hra-jů, maměn-ky jim la-jú.

Na Kroměřížském mostku Na pěkném vraném koni,
Hrajů děvčátka v kostku, Sablenka mu zvoní.
Aj hrajú, hrajú, hrajú,
Maměnky jim lajú. Nelaj, maměnko, nelaj,

Jenom mně svadbu dělaj,
Nelaj, maměnko, nelaj, A dělaj mně ju v létě
Přijede švárný šohaj Dyž fialka kvete.

359. Výstraha.
Od Příb.GEEEE

NaLichnovskychho—rachse-je| sy-ne-čekhrach;
= RKR(mmnam=== IEEEZ něTE TÍIi

ga-la —nečka je - ho. di-ve se na ně - ho.



Na Lichnovskyých horach
Seje syneček hrach,
Galanečka jeho
Dive se na něho.

Nědivaj se na mne,
Galanečko moja,
Něbuděš ty moja,
To něni věc možna.

Něvěřiš, synečku,
Něvěřiš tyv Boha?
A to je věc možna
Že ja budu tvoja.

Buděli, synečku,
Tvoja kera ina,
S tu tobě mily Bůh
Požehnani něda.

Esl: mne ošidiš,
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Dyž ty se oženiš,
Ja budu slobodnu,
Možu se obratit
Na keru chcu stranu.

Nepřijdě-li jeden,
Ten hřich na tě spadně, Přijdě zase inši,
Těžko budě, synku,
Zapominať na mne.

Ach už budě, synku,
Něskoro nařikaf,
Dy vas něrozvodi
Krom ryl a motyka.

—

360. Peče.

Ešče mi može byť
Memu srdcu milši.

Chudobna děvečka
Je rovně dar Boži,

Čekaj ty synečku,
Co na tě Bůh vloži.

I
Z Něčic.

LZ| NS
55 SIT I ČI 1 ZIEST ITI -TT36T |HI ILE LT E NLÍTLÍ s C7 jj -1 ML T j

se-Š le-be —da; což bu

r TOI K ——I TT T IE
L JL © | d =

du ga- lánóm davat, běda, přeběda, běda, přebě - da.

Nasela sem marijánku
Šešla lebeda;

Což budu galánóm dávat,
Běda, přeběda!:/

361. Růže a rozmarýn.
Erb. I. 99.HELLAFr

Na Slavkovském po-liC Na
ba X

že mně ne-vo - n-jó?

Na Slavkovském poli
Dvě růže stojijó,
Co só to za růže,
Ze mně nevonijó?

Na Hodeckém poli
Jenom jedna stojí,
Co je to za růža?
Zdaleka mně voní.

mz

Na Slavkovském poli
Rozmarýnu hory,
Už su u samého,
Ešče mně nevoní.

Na Hodeckém poli
Jenom jeden stojí,
Ešče su daleko,
Už mně pěkně voní.

dvě růže sto —ji-jó, co só to za rů-že,

Ani mně nevoní
Rozmarýn zelený,
Jak mně zavonělo

Moje potěšení.

Na Hodeckém poli
Kdosi na mne volá,
Já se mu ozývám
Na Slavkovském stoja.
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Podobné tresti.

Erb. II. 152.

JI v : i „ i
Co se to čer-ve-ná nad tó dě-di-nó?Je-litotamkví-tí,játampoběhno.( *10neníkvítí,toje

o »—
— UP. | ml.-8 OP 7 -8 7

můj mi-lé, proto se červe-ná, že je upřímné.Cosetočervenánadtódědinó?© Čosetočervenánadtódědinó?Jelitotamkvítí,játampoběhno.© Je-litotamrůža,jájuutrhno.
A to není kvití, to je můj milé, A to néni růža, to je má milá,Protosečervená,žejeupřímné.©— Protosečervená,žejeupřímná.

362. Obdar za dar.
) A ho
IL1AaIUA|A AM.|-[3j

Natejna—šejstře-še,© natejnašejstřešela-štove-čkane-se,
L : MZ [o JE

,

la-štove-čka ne-se.

Na tej našej střeše Nese on mně, nese
Laštovečka nese. Sáteček hedbávný;

Jide k nám šohajek, A já mu přichystám
Volaco mně nese. Rozmarýn zelený.

363. Sanování a milování.
(©0

p
NatéNo-vé| dě-di-ně,naté© No-vé| dě-di-něvímjátam

ošvárné| dě-vči-ně.
Na té Nové dědině, :/ Ve dně bych ju šanoval,
Vím tam o švárné děvčině. A v noci bych ju miloval.

Kdyby mně ju chtěl: dat, Jestli mně ju nedajů,
Uměl bych ju šanovat. Nech ju pro sebe chovají.
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364. Oráni.
ZZ Březolup.

LL==—L L
Natomnašemdí-lešty-rykoně© bí-lé,o-řeně-mao-řeLLFLFFmésr-de-čkomi-lé,©o-ře© něma© o-ře| mésr-de-čkomi-lé.

„Na tom našem díle Oře, něma oře,
Styry koně bílé, Milá mu poháňá,
Oře něma, oře Na každých úvrafoch
Mé srdečko milé. Huběnky mu dává.

365. Voda podivná.

K n o—
e/ s v o

Na tom našem dvoře to je voda Bo-že! Kdo se jí na-pi-je, zapo
i LA

mnět nemo-že.

Natomnašemdvoře© NapilsejínápilDosvatéhoJána,
To je voda, Bože! Sohajíček z rána, Do svaté Trojice,
Kdo se jí napije, Nemohel zapomnět Nemohel zapomnět
Zapomnět nemože. Do svatého Jána. Své švárné děvčice.

Čtení jiné.
Natomnašemdvoře© NapilseznínapilOdnašíchděvčiček,
Je studýnka, Bože! Jeden šohajiček, An od okýnka,
Kdo se z ní napije Nemohel odejít Až ho provodilaOdejítnemože.Odnašíchděvčiček.— Tajehopanenka.

Jiné pění a čtení.
Zp. 1. 19. II. 575.

P 1- W G bd “Všírémpo-li— sto-jíhruška© ze-le—ná,Kdotuvo-duPodtůhruškůstudenen-ka© ka-men-ná. Mladůže-nu
M3 UNIE TI NMTEL COT II

pit bude, )mítbude,| Atáže-nanikdádobrá| ne-bu—-de.
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V šírém poli stojí hruška zelená,
Pod tů hrušků studenenka kamenná.
Kdo tu vodu pit bude
Mladů ženu mět bude,
A ta žena nikdá dobrá nebude.

Podobná.
Z Juhánova od Brna.K 1 pEL LILAA7

z ýTT53Nanašemdvoře© sótamdvělo-že,avnichvo-di-čkaprošo-ha
T A

hh i j LAN a JE

jí-čka, stodená, Bo-že!Nanašemdvořesótamdvělože,© Desenapiješ,nicnerozliješ,
A v nich vodička pro šohajíčka, Bodeš žena má.

že ! . : .

Štodená, Bože! Já pit nebodo, dovi čích bodo,
Napi se milá, má roztomilá! Z keré stodynke jaké maměnke

Vodo pit bodo.

Jiné čtení a pění.
Ze Štítné.

M

Podhorůstu-de-ne-čka,© podhorů
3 p?ud

stu-de-nečka pěkná či-stá

bystrá, aj pěkná či-stá by - strá.Podhorůstudenečka,:/Janapísajímilá,© Janapísajíešče,Pěknáčistábystrá.:/ Budešpěknábilá.— Budešhezkéděvče.
Jiné čteni.

Na tom našem dvoře Černojoký šohaj Na zdraví na stálé,Dobrávoda,Bože,Nabralsijížbánek,© Abysbylamoja.
Nekaždý šohajek, Připíjal milence Pán Bůh daj, šohajku,
Napit sa jí može. Na zelený vínek. Abych byla tvoja.

Jiné čtení a pěni.
n a m Z Biskupic u Jevíčka.

J II TYNNAINÍKEE KEE :

ITC TOTCÍT LI
Stodynka ró-be —ná, stodynka ró-be-ná, voda vní sto-de - ná.

„Stodynka róbená, Napi se jí ešče,
Voda v ní stodená. Cernovoké děvče.

Napi se jí milá, Jak se jí napila,
Budeš pěkná bílá. Krása jí změnila.
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Jiné čtení z Březov.
(Náp. 309).

Na tej hore vysokej Néní jsi ly, má milá,
Studna murovaná. Děvka spravedlivá.

Napij sa jej má milá, Ja keď jst ty od vody
Jak st spravedlivá. Barvu preměnila.

Voděnky sa napila,
Barvu přeměnila.

Jiné čtení z Ochoze.

Za tó našó stodolenkó Rozmarýnek, boží dřevce,
Teče voda kolajenkó. Čo je po něm, dyž mě nechce.

Napil se jí šohajínek,
Růste z něho rozmarýnek.

366. řaměný a drnový vínek. *)
Z — od Vřsovte.E TEE ee. 83.2Ne-budujáro-bitja-kosesemro-bí—val,| coobychzzasvůmi

IT —y„nETTE 1lůfra-je-ry© vo-dí—vál.
Nebudu já robit Od ní sem odešel, Nebyla to kráva,
Jako sem robíval, Slzy mně kapaly, Byla to panenka,Cobychzasvůmilá© Podrobnémkamení© Bodajneminula
Frajery vodíval. Jamky vybíjaly. Slaměného -vínka.

Dy sem s jiným došel, Přišel tatík domů: Slaměný minula,
Toho zalůbila, Suhaju co ti je? Drnový dostala,Zemňachudobného© Utrklamiakráva,Bodajsajíhlava
Posměchy robila. Ta kráva bezrohá. Na prach rozsypala.

*) Slaměný vínek f. zmrhalství; drnový £. smrť.

367.-Jediný| [L I
Nebu-du se vdávat, budu o-če — kávat, až bude sámCCaTÁ Z= == =

Pámbůh mladenců roz- dá-vat.



Nebudu se vdávat, Už jich všeckých rozdal,
Budu. očekávat Jenom jednoho má,
Až bude sám Pámbůh O toho poprosím,
Mládenců rozdávat. Toho mi Pámbůh dá.

368. Falešný.
Z Vlčnova.HELFLLFEEby L 

Ne-by-la sem s milým-jak v nedělu večer, před na-ši-ma na ko

pečku tam sa semnů ze-šel.Nebylasemsmilým© Dobrůnoctidávám© Kamarádůnevod,
Jak v nedělu večer, Ale ne na věčnost, Prosím ťa velice,
Před našima na kopečku Aby tebe pominula Odvalíš mně těžký kameňTamsasemnůzešel.© Tatvojafalešnosf.Odmojehosrdce.Jaksasemnůzešel,© Falešnýšohaju,7 i.

v vy „K muzidzeju pojal,Ručenkypodával:Falešnýknámnechod,| Dotanečkavolal,
Dobrů noc ti moja milá, Ešče sobě falešnějších Ona smutně zaplakalaDobrůnoctidávám.© Kamarádůnevod.")Pohlédajakhorám.
1) Jiný dálejšek z Vlachovice. A já tebe pěkně prosím

Falešný synečku, Pojmi mia k muzidze.
Falešní rodičé,

Z Pozlovice.

$$ | > I oo. I

A F 7Ja-te-lin-kodrobná,© costako-dro-bně-la?© Nemo-žufa
T TYSKROKO

na-žat z rána do ve —če-ra.

Jatelinko drobná, Daj ti Bůh dobrů noc,
Cos tak edrobněla? Můj milý synečku.
Nemožu fa nažat
Z rána do večera Dobrů noc, dobrů, noc,

Ale ne na věčnost,
Už sem fa nažála; Až tebe synečku
Do čeho fa svážu? Pomine falešnost.
Svárný šohajíčku, „, |
Po kom na fa zkážu? Falešný galáne,

Nechoď mně na oči,
A zkážu já zkážu Nech sa mé srdenko
Po malém poslíčku: Za tebů netočí.
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Z Turovic od Dřevohostic

i Í i

id I vyyl

f| WM|
. „JUK S E 2“

UE: T [4 v Vpantli-čky,© načižjávás— vá-žu,mámsy-nečka
da-le-ko,© mámsynečka

Mý červený pantličky,
Načiž já vás vážu,
Mám synečka daleko
Po kém já mu zkážu?

A zkážu mu zkážu já
Po malým posličku:
Dé ti pán Bůh dobró noc
Můj milé synečku.

1-O
da-le ko, po kém já mů zká-žu ?

A dobró noc, dobró noc,
Ale ne na věčnosf,
Až tebe můj synečku
Pomine falešnosf.

Á pomine, pomine,
Lebo nepomine,
Lebo ta naša láska
Na věky zahyne.

Z Oseka.

Teče voda studená,
Nesmím koně brodif,
Má milá je daleko,
Nesmím za ňó chodit. Můj milý galáne.«

Rozvijej se rozvijej,
Červená růžičko,

Milá galanečko.

»Rozvijej se, rozvijej,
Modrý tulipáne,
Dejti Pámbuh dobró noc, Lebo ta naša láska

Ja pomine, pomine,
Lebo nepomine,

Na věky zahyne.

A dobró noc, dobró noc, Zahyne, zahyne,
Ale ne na věčnost,

Dejti Pámbůh dobró noc Ale až tě pomine
Ta tvoja falešnosf.

Zahynóti musí,
A šak tě k nám synečku
Černí dási nosí.

369. Příčina.

É o Jj j

Nebylbychse že-nil, dyby ne mi-lenky, dybymně ne - by-la

; dá-va-la hu - běnky.

Nebyl bych se žení,
Dyby ne milenky,
Dyby mně nebyla
Dávala huběnky.

Nebyl bych se ženil,
Dybychnebyl musel,
Dyby nebyl přišel
Od milenky posel.u m

19
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370. Z%avdanou neslušno.
Zp. I. 259.mR —k+ | C

Necho- dí-vej za mnÓ, o. ,.O-či© tivy-padné,te-dy© by-lo© cho-dit,dyžjsemME
by-la pan-nó.

Nechodívej ") za mnó, Dyž sem byla pannó,
Oči ti vypadnó, Chodívali za mnó
Tedy bylo chodif, *) Černovocí chlapci
Dyž sem byla pannó. S pudrovanó hlavó.

1) Nepohlídaj. 2) Měl si ty pohlídat.

371. Odkaz.
. Erb. I. 122.EEEES

v
Nechoďk nám sy- nečku, dyž já ti ne- ká-žu, já to-hě ehodníčekELEHE

kamením za —há-žu.

Nechoď k nám synečku,
Dyž já ti nekážu,
Já tobě chodníček
Kamením zahážu.

Kamením zahážu
A -trním zatrním,
Nechoď k nám synečku,
Já o fa nestojím.

Dondi k nám šohaju,
Až ti budu kázat,
Bude ti chodníček
Rozmarýnem scházat.

Rozmarýnem scházat,
Modrů fialenků,
Potomty uhlédáš
Ze máš frajerenku.

Jiné čtení.

Nechoď k nám synečku,
Dyž já ti nekážu,
Já naše dvírečka
Pantlama zavážu. *)

*) Pantlama zavážo,
Spendlíkem zašpendlím,

»Žavaž je má milá
Zavaž je modrýma,
Sak já jich rozvážu:
Slovama dobrýma.«

By všecí věděli
Ze o tě nestojím.
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Jine čtení a pění.

= 6FTA 9.1 TEZ I4 i$IbprýeýýyETyFETETpEANechoďknámsy-nečku,ne-rá-dafa| vidím,o-tr—ha-ný
| v

—— a
9

chodíš, já sa za fa stydím.Nechoďknámsynečku,© Dondiknámsynečku
Neráda ťa vidím, Až budeš mět šaty,
Otrhaný chodíš, Budu fa mět ráda,
Já sa za fa stydím. Má maměnka taky.——

372. Bednář.
(Náp. 298.) Erb. II. 297.

Nechoďk'námsynečku,nechod,— Atymědcérečkoneznáš,
Ani k nám muziky nevod, A já jsu z Wizovic bednář,
Nebudu galanka tvoja, A já ti udělám denko
Nedá mně maměnka moja. Přikrývat tvoje srdénko.

373. Nosiči-darův.

(Náp. 314.)

Nechoď k nám synečku, nejsi milý, Bude k nám chodívat Janek s Jurů,Budeknámchodívatnekdojiný.© Budůnámnosívatlevandulu.
Bude k nám chodívat Jura, Janek,
Budů nám nosívat marijánek.

— —— —m

374. Žádost.
(Náp. 369.) Zp. L 174. 179.

Nechoďšohaj v noci, Dal by mně to»pán Bůh
Vykoleš ") si oči, Co bych fa vodila,

„Vykoleš si obě, Kde najvětší studňa,
Kdo fa vodit bude? Tam bych fa shodila.

1) vyštuřeš.

19*
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375. Výstraha.

(Náp. 325.) Od Slavk.

Nechodívé synku Nechodívé synku
Okolo potoka, Dyž tě děvče nesce,
Sedí tam panenka Ona má za puntem
Pěkná černovoká. Samo Boží dřevce.

376. Daremný chodník.
Z Poštorné.. A

ju (ET jj JA S le
T“ Foo A

já

K>
PTT TÍ

Nechoďšohajkuknám| přesvr-škydo-li-ny,budetichodníček
ETK jDTITCHms IE

F F

bu-de ti da —rebný.

NechoďšohajkuknámKebychjátověděu© Předvašima'dveřmi,
Přes vršky, dolmy, Ze bude darebný, Nad okny kolečko,
Bude ti chodníček Dau bych kříž vystavit Zostavaj tu s Bohem,Rudetidarebný.Předvašimadveřmi.© Mojafrajirečko!

37%. Odvarování.
Od Ostravy 2 Hosťalkovie.

| KORNha| 5
5E TTL CCCIŘMI -IX RVv w © 

h

„* , 0. , © © — .. ,
Nechoď ty mně můjsynečku tady, ne-šmatlaj mi ma-ri-janku všady,

E Fr |=| I IEjepěk-ny© ze-le-ny,— avevrchupěknyčer-ve-ny.
Něchoď ty mně můj synečku tady, A jak mi to jedno kvitko urveš,
Něšmatlaj mi marijanku všady. To se mne ty synečku něvezmeš.

Je pěkny zeleny, Něvezmeš, něvezmeš,
A ve vrchu pěkny červeny. Něni te, synečku, žadna lež.

Jiné čtení a pění. .
Ze Stítné a Bystřice p. H.

-+ 0 P Lad W-P
Na-se-la sem ma-ri-jánku všady, necho-dívaj můj synečku tady,

4 ň J

FUPŮ7
najpěknější kví-teček u-trhneš, potom si mňa nevezneš.



Nasela sem marijánku všady,
Nechodívaj můj synečku tady:
Najpěknější kvíteček utrhneš,

Potom si mňa nevezneš.

Jak bys ty to má milá věděla?
Dys ty semnů málo bývávala.
Poznala sem po jednom slovečku;

Falešný si synečku.

Všecky hvězdy na nebi tancujů,
Dyž mé oči milého spatřujů.
Ach Bože můj, Bože s vysokosti,

Přidaj trpělivosti.
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Dyž sem já šla přes jednu uličku,
Viděla sem v jednom okenečku,
Miluje tam syneček děvečku,

Až mia bolí v srdečku.

Ešče jednů pána Boha žádám,
Aby přišel starodávný galán;
Aby mně to slunečko svítilo

Co mia těšívávalo.

Těšíval mia ze všech najmilejší,
Věil mia těší obraz najsvětější;
Ten obrázek panenky Marie,

Ten v mojém srdečku je.

378. Svítání.
Zp. I. 115. 171.179. Erb. I. 142. III. 144.

Hu h M

6 ho ho A I M JaI i K Í : I M |

:—9ELETELALLE
v s *

Ne-jednó sem o-bešel aj o- bešel, a nicsem fam ne-na

-©| a J hk Ji- SJI M I | I LE
v —2 | —a : ©is) 9) |-P 7 Pšeljenomjedno© okýnko,© okýnko,podkerýmmi-láspa-la.

Nejednó sem obešel,
A nic sem tam nenašel, Ty
Jenom jedno okýnko,
Pod kerým milá spala.

Ja dybych měl ty klíče,
ode dňa bílého,

Nedal bych já svítati
Až do roku celého.

Jiné čtení a pění.
mm | Lha

ky Z I I 3 AZZA
a — — —— —y—

—6 —e—e—*—7=WV4 —P:=UPUU U
Ho-lu-bička© lí-tá,po-ví-dážesví-tá;sví-tásví—ta-níčko

EX IK CTÉZK DT, I)
CSNNCRT AN
U „S 6 ď L l -A 6 |“ E ď EU|

na moje sr —dýčko, sví-tá sví —ta-níčko

Holubička lítá,
Povídá že svítá,
Svítá svítaníčko

Na moje srdýčko.

Laštověnka lítá,
Povídá že svítá;
Vstaň děvečko milá,
Nebo budeš bita.

Dybych měla klíče
Od toho svítání,
Nedala bych svítat
Zétra do snídaní.

Čtení jiné.
Budeš milá bitá

Od svojej mamičky,
Ze si nenažala
Zelenej travičky.

na moje sr — dýčko.

Zétra ao snídaní,
Zétra do poledne,
Aby se vyspalo
Potěšení moje.

Budeš vyvaděná
Od svého milého,
Že si nenažala
Ovsa zeleného.
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379. Žádost hrobu.

m —L- !

chlapci zej —dů.

Néní lepši jak v nedělu, Ja zejde se v onej době,
Dy se spolem chlapci zejdů. Dy mě hrobař vloží k tobě.

Každý má své potěšení, Tož mé srdce k Bohu volá,
Moje leží v černej zemi. Aby přišla tá hodina.

V černej zemi, neoranej, Bože, Bože, můj Rozbože,
A motyků zakopanej. Daj mně brzo v zemi lože!

Potěšení moje švárné,
Kdy se s tebů srdce zejde!

380. Výtečnik.
Z Něčic.

o

P1 T84| 223—9»JJPTZLeeS| |cA1 3L
Nénína| o-ko-leta-ko-výhovtá-čka,jakovycho=va-la

Malantka sy — ná —čka.
7 Ze Zbrašova u Hranic.L —

Néní na o - ko-le“ ta-ko-vý-ho vtáčka, ja-ko vy-cho=va-la

= EA;F = E
Malantka sy —náčka.

a 1
a : DS

AedE)—E—9
CD—— L) -= L Lad

m

Není na okole Dceři Hanákové Tuhle máš Aničko!
Takovýho vtáčka, Na velikó radosťf, Čo ses načekala !
Jako vychovala A druhém děvčatům
Malantka synáčka. Na velikó žalosť. Načekala sem se,
? Načekám se ešče;
Vychovala. tě ho Slébila, nedala, O počké Filipku,
V kleci javorové, Dobře. udělala ! Ošidí tě děvče.
Slébila tě ho daf '
Deeři Hanákové.
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Jiné čtení. Voj.IH.555.

Néní na Moravě Není na Moravě Užice pod stolem
Takovýho páva, Takové pavice, Zarostajó hlohem,
Jako u Malantů, Jako u Hanáků, Taléřky pod lavó
Co koně česává. Co drhne užice. ") Zarostajó trávó.

Češe ti je češe, Drhne i je drhne,

Aby byly vraný, Aby byly bílý, . ne boučkym písk
Že nima poveze Že nima bude jest 9) Budetamsedáva
Anu na zdávání. ') Filipek za stoly. “) Terezka s Honzičkem.

1) A on jich česává, Za to je synečku
Aj sou po nich. kola, Tvoje věrná chvála.

381. Samorost.
Zp. I 79. 161. 248. Erb. II. 150.BEL= =FGFFEH3K m=====T Tv

Ne-o-řu, ne —kopu, Samo Sa mi ro- dí; mám taků ga —lánku,ELE
sama za mnů chodí.

Neořu, nekopu, Nechodil sem za nú,
Samo sa mi rodí; Sama přišla za mnú,
Mám taků galánku, Jako ta ovečka
Sama za mnů chodí. Za zelenů trávu. *)

*) Jako ten myslivec
Do lesa za laňů.

382. Nevyznáni.
(Náp. přéd.)

Nepovím,. nepovím Nepovím, nepovím,
Koho ráda vidím; Koho já ráda mám;
Haňba by mne bylo, Haňba by mne bylo,
Kdyby mne ošidil. Kdyby mne oklamal.

383. Vínek proměněný.
ú Od Příbora3 P r r AATTTEFp TI

Něskoro děvečko, něskoro li-tu-ješ, ach dy už na ru-kachFEEdě-fatko© pě-stuješ.
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Něskoro děvečko,
Něskoro htuješ,
Ach dy už na rukach,
Děťatko pěstuješ.

Bylo třa, děvečko,
Bylo třa zavčasu,
Dokavad si měla

Ješče svoju krasu.

Bylo třa děvečko
Zamknuť se v komoře,
A nepustit synka
Do svojeho lože.

384.

Ale tys pustila,
Slibom's uvěřila,
Tak's při tom věneček
Zeleny pozbila.

Nadarmo děvečko
Hažeš prstenečkem,
On už věc něbudě
Zeleným věnečkem.

Byl pěkny zeleny,
A věilej je černy,
Ach jakej on došel
Škaredej proměny!

Otvírání.
EL

Neščasné— ne-kerédomeček,neščasné© ne-ke-rédům!
) +

Neščasné nekeré domeček,
Neščasné nekeré dům!
Když sem jel vokolo,
Srdce mě bolelo,
Zařehtal můj vrané kům.

vs
Syneček vobjíždží sem a tam,
Kůň se na vrata spíná;
Ach co se to stalo?

DT I E TI JIE
Te

kdyžssema- vo-osko-lo, srdce mě bo-le-lo, za-řehtalmůjvrané kůň.

Co. je to nového?
Milá mně nevotvírá!.

Zatoč se můj vrané koníčku,
A objeďtřikráte dům;
Má milá panenka
Stojí u vokénka,
Vona mně votevře dvůr.

385. Skladatelé neznámi.
(Náp. 215.) Ze Slavikovic od Rousin.

Neuhódne, aby hádal,
Kdo tuto pěsničku skládal.

Skládal ju dvá. mládenci,
U rychtářů na lavici.

Jeden Janek,. druhé Jurka,
Měli vobá zlatý pírka.

Jeden Jurka, druhé Janek,
Měl: vobá marijánek.

Janičkovo zlatý péří
U panenky v truhl leží.
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386. Rada.
„A II. 214. Ol. 147. Erb. I. 150.

4ZNJE NOVL NÍU
Ne-vy-bí-rej,nepře-bí-rej,abysnenepře—obra-(r. by Sty

ne-dosta-la, če-ho bys ne - ra-da.

Nevybírej, něpřebírej, Císař pro tě nepřijede,
Abys nepřebrala, Ani pán od stavu;
Aby si ty nedostala, Nevybírej, nepřebírej,
Čeho by's neráda. Tu ti dávám radu. *)

1) Císař pro tě nepojede, Potom budeš tomu ráda
Chudobný tě mine, Kerý pase svině.

Jiné čtení.

Nevybírej má panenko, Až jsem sobě naposledy A věilkej, vy hrdé panny,
Abys nepřebrala, Pastýřa dostala. Ze mne příklad berte,
Aby si ty nedostala Nech je mladý, nebo
Horšího než sama. Pastýř žene tamto stádo starý,„Shoryvrškemdolů,| Uctivostmudejte.
A já smutná neveselá Ženě dává bič, palicu,
Jsem si přebírala, A sám bere: troubu.

387. Neveselo bez milé.

Nicmituve-se-lo| né-ní,|Dyžtumápanenka| né-ní;|dyby ta-dy má panenka by-la,

o-na by mě roz-ve-se —li-la.

Nic mi tu veselo néní,
Dyž tu-má panenka néní;
Dyby tady má panenka byla,
Ona by mě rozveselila.
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388. Chodění neopravdové.
Z Ořechova u Brodu.LTEEEE=

Nie tomá mi-lá, nic to, všecko to z li-dí přišlo, z lidského
bhJ J I JN

j p) d. H— i a „Tná-vo-du,po-ru-čeno© Bohu.
Nic to, má milá, nic to, Myslelas opravdu
Všecko to z lidí přišlo; Ze si tebe vezmu?
Z lidského návodu,
Poručeno Bohu Cí to husičky, čí to?

Pozobaly nám žito,
Já sem syneček, já sem, Pozobaly nám jaré,
Já sem chodíval špásem, Ešče nebylo zralé. —

Jest z oněch písní, na které se třistaleté kancionály odvolávají.

389. Malba.==ELLEi
No-e-co-va —-l, no-co—va — li tři malíři u nás,třima-lí-ři— unás.

Nocovali, nocovali, Nocovali, nocovali,
Tři malíři u nás,:/ U nás po tři noci,

Dala sem si vymalovat Dala sem si vymalovat
Sohajíčkův obraz. Jeho černé oči.

Jiné čtení.

Přebývali, přebývali Maloval, malovali
Třé maléři u nás; Na tej našej roli;

Dala sem si vymalovat Dala sem si vymalovat
Svatej Anny obraz. Sohajkovy nohy.

Přebývali, přebývali Malovali, malovali
U nás po tři rána; Na tej našej lúce;

(Dala sem si vymalovat Dala sem si vymalovat
Svarného galána. Sobajkovy ruce.

Malovali, malovali Malovali, malovali
Na naše stavení; Na tej našej seči;

Dala sem si vymalovat Dala sem si vymalovat
Svoje potěšení. Sohajkovy oči.
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Jiné čtení a pění.
Od Rousin.hVa

Pře můj milý ma-li-rečku, zač já tebe pro-sím!
„i v“

——9—
Cv o

ten o-brázek, ke-rý já v srdci no —sím.

Pře můj milý maliřečku,
Zač já tebe prosím!
Vymaluj mně ten obrázek,
Kerý já v srdci nosím!

——

Vy-maluj mně

Vymaluj mně svató Annu
A svatého Jána,
Aby mně dal na památku
Svárného galána.

390. Mluviti není slibiti.
Z Lichnova. Sr. č. 211.pu

GLI
v

O-či černé o-či
m h

———a
poviz mi děvečko,

Oči černe oči
Jak černa mrakava,
Poviz mi děvečko :/
O keho's plakala?

A ja sem plakala
- Synečku o tebe,

Stal si pod okenkem,
Pršelo na tebe.

Pršely na tebe

Něnadala sem se
Takoveho ščesťa.

Něnadala šem se

An se něnadam,

Starodavny galan.

jak černa mrakava;

Velke krapě dešča,

Ze by se mi vratil

poviz mi děvečko,

Va
Ce" ©

o kehos plaka - la.

Un se něnavrati,
Un se na mne hněva
Ze sem s jinym stala,
Slovečko mluvila.

A un sobě myslil
Ze sem mu slibila;
A to něm slibíf,
Slovečko promluvit.

Jiné čtení a pění.

O © | „£.

E = EEGa
TJe-ze-rečko© vyschlo,© rybky===

S a- ——3-1
vucho, es-li budzěm svoji?

Jezerečko vyschlo,
Rybky vyskakaly,
Poviz -mi dzěvucho,
Esli budzěm svoji? Od žalosci puklo.

vyska-ka- ly,
Ja cr dněs něpovim,
Dněskaj ani zitra,
Bo by mi srdečko

Z Hosťalkovic.
MK

-T
l

poviz mi dzě

Rozhněval se hrubě
Můj syneček na mně,
Sama smutna něvim,
Co za přičina je.
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To je ta přičina, Třeba se to najprv Vy scě sobě vzali,
Žech s jinym mluvila; Macičky poradzié. Co se vam libilo,
A un sobě myslil, Mi si vzaé nědacě,
Žech mu přislibila. Macičko, macičko, Co by mne cěšilo.
i Co vy tež pravicě?Čitohnědžpřislibi,— Něbertyhosobě,Jakslovečkomluvi?© Roztomiledzicě!

391. Chmel.
(Náp. 198.) OL 41. 45. Od Opavy.

O chmelu, chmelu, chmelu zeleny, O lasko, lasko, buď mezi nami,
Bez tebe žadneho vesele něni. Jako ta vodička mezi břehami. *)

Dybys ty chmelu po plotach nělez, Voda uplyně, břehy podryje,
Něnadělal by si z panenek něvěst. Tebe si dzěvuško syněk něvezme.

A že ty chmelu po plotach lezeš, Dy si něvezme, plakaé něbudu,
Nějednej panence věneček vezmeš. Jak jsem prv dělala zas dělaé budu.

1) Jak jasný měsíček mezi hvězdami.

392. Vzdory neplatné.
(Náp. 380.) Erb. I 417. JI. 157.

Okolo zahrádky Nevážu, nevážu, To synečku tobě
Laštověnka lítá, Ale je mi líto, Navzdor dělat budu.
Zkázala mně milá, Že jsi s jiným stála, ,

e mě nepřivítá. Povídajů mi to. Málo mně, má milá,
Málo vyzdoruješ,

Zkázala, zkázala, Nestála, nestála, Dyž tobě povídám,
Já jí zas odkážu, Ale státi budu, Ze moja nebudeš.
Ze také panenky
Pod kolena vážu.

393. Zdvořili.
Andante. Zp. 1. 280. II. 95.> h M BOA „io L

nEKEKLELFCETELL)
« BaruO-ko-loPav—lovic— te-čevo—da, o-ko-loPav—lovic
[ II Ň Ň

v v : m =— „—te-čevo-da,© na-písejími-lá,ho-luběnkosi-vá,šakjedo-brá.
Okolo Pavlovic teče voda, Už jsem se napila, už jí mám dosť,Napísejímilá,holuběnkosivá,© Děkujutimilý,můjholůbkusivý,

Sak je dobrá. Za upřímnost.n=0
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394. Písař.
4 Brb. nů175. Zp. II 207.fe

Pa-nímámo je-de knám ze Slavkova pí-sař, švárné vvrané
i —LOTL

2 „E

l.P uko-němá,je-deja-ko— cí-sař.
Panímámo jede k nám V jedné ruce kalamář
Ze Slavkova písař, V druhé ruce péro,Švárnévranékoněmá,*“)— Aonsimězapíše
Jede jako císař. Do srdečka svého.

*)štyrma koňma vranýma.

395. Skoda. o č200,EEE
Pase šohaj koně na ze-lenej lů-ce, na ze-lenej o-ta- vě;

da-lamudce-rečkapa-ví-hope-rečka© zaklobůčeknahla-vě.
Pase šohaj koně Ach škoda, přeškoda
Na zelenej lúce, Pavího pérečka,
Na zelenej ofavě; Že sem já ho polámal;
Dala mu dcerečka Ale je škodnější
Pavího perečka Mojej najmlejší,
Za klobůček na hlavě. Ze sem já ju oklamal.

396. Děva s pávem.
Erb: I. 88. Čel. I. 52. Zp. I. 522. 0 Bystřice p. D. Sl.p TT TIE$EE EL

1?
Pásla hanačka pá-va P-1e— ání- > V -naMeziho-ra-misama;apři-je-hknípáni:© pojeďha-na

čko s námi.

Pásla hanačka páva A přijeh k ní páni:
Mezi horami sama; Pojeď hanačko s námi.
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Jak bych já s vámi jela, Jeďte vy s pánem Bohem,
Kam bych já páva děla“ Já tu ostanu s pávem.
»Pusť páva dolů vodů, Nedám se já podvésti
Pojeď s námi do Brodu.« *) Tej vašej láskavosti.

*) Jiný dálejšek. Ona sa. probudila
A jeli přes hájíček Zádného neviděla.
Sedli si na trávníček; A vy panenky, vdovy,
Děvenka ukonalá Ze mňa si příklad berle,
Na travníčku zaspala. „Falešným šohajíčkům
Tak sa jí sníček sníval Víry nepřidávajte.
Ze jí slavíček zpíval.

397. Bití pro lásku.
Z Březové.

G LO I% T TYC 7317 I

žEETz FHELTE-FE -Ee
„JZNOERO Lh4I „I —yLI JA+m)

Pleloděvčeple-lolen,dvazá-ho-nyce-lýden,— dvazá-ho-ny
= E

ce-lý den.

Plelo děvča plelo len Prečo že fa pobila?
Dva záhony celý den. Keď som teba lúbila.

Jak sa za kraj doplelo Nech mia pre fa nebijů,
Na synečka volalo: Možeš chodit za jinů.

Poď synečku, poď ke mně, Já za jinú nepůjdu,
Já ti povím co je mně. Radši sa dám na vojnu.

Ar bolí mia hlavička,
Pobila mia matička.

Jiné čtení a pění. ,
Žp. 1 197.

—Tyho-di-ny© Vívan-ské,tyho-di-ny| Vívanské,Vívanské,
C M K NO TI

S T —S tysúBože| ci-gan-ské.
Ty hodiny Vívanské Byla ona v hájíčku,
Ty sú Bože ciganské. Zala kravám travičku.

Dyž se měly štyry bit, Dyž nažala vázala,
Kázali mně k milej jít. Milého zavolala.

Štyry bily, pět bilo, Poď můj milý poď ke mně,
Milej doma nebylo. Já ti povím, co je- mně.
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Aj bolí mě hlavička, Pobila mě po vinu,
Pobila mě matička. Že ty chodíš za jinů.

Podobné tresti.

Má milá je nemocná, Už synečku zapominej,
Ona rána nedočká, Pod okýnko nechodívej.«
Já ju musím navštiviti, Pod okýnkem zahrádka
V nemoci ju potěšiti. V ní pěkná marijánka:
Přišel do komůrky k ní, Marjánka pěkně voní,
A optal se, co je jí. Mé panence zvoník zvoní.
»Ach bolí mně máhlavěnka,
Uderila mě maměnka. Pod okny Je stromeček,

Na něm zpívá slavíček :
Uderila pro tebe, Žaluj, žaluj ptáčku semnou,
Nedá milovat tebe. Už mou milou k hrobu vedou.

398. Kdo vinnější.
(Náp. 275.) Ze Slapánie.

Počké; synečko, já na ti povím, Do síně vaší a do světmčky,
Že's nám polámal pěkné rozmarýn. Tam's mně dávala sladké hubičky.

»Ty seš, Nanynko, ty seš vinnéší,
Tys mě volala do síně vaší.«

399. Vypomináni.
„Z Buchlovic.

SH
Počkej šo-ha-ji-čku, počkej šo-ha-jičku, zaplať za vo- ničku,

jazaplať© zavo-ni—čku.
Počkej šohajičku, Budu natě volat,
Zaplať za voničku. Až pojedeš orat.

—| aS
400. Výhrůžka.

h h |

63 ANum AuIN J I = m- M i- i
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„.we - © a

Počké Šu-ha-jínku šak tě pán Bůh skloní, že chodíš za panenkó,===
že chodíš za panenkó, když kleká-ní zvo-ní.
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Počké šuhajínku, Počké šuhajínku,
Šak tě pán Bůh skloní, Sak tě. pán Bůh stresce,
Že chodíš za panenkó, Ze chodíš za panenkó,
Když klekání zvoní. Když ona tě nechce.

401. Loučeni.-pT AoZAZZ- I
V r . .v “ -a

Po-čuvaj, po-čuvaj, co to vzemihu - čí, e-si zvony Zvoní,p A“ -]Hle-bojaborpu- čí.
Počuvaj, počuvaj,. Zvony to nezvoní,
Co to v zemi hučí, Jabor to nepučí,
Esi zvony zvoní, A to se má milá ©
Lebo jabor pučí? Se svým milým lúčí.

-Z Novévsi.
p AT

Vě-tr-l:© tofu-čí,| le-bovo-dahu-čí?© Lebosašo-ha-jek
se svů mi- uů ú -—čí?

Větr-l to fučí Utírajů suze, Zelené pérečka:
Lebo voda hučí? Obádvá puakali: Odemňa nosívau.
Lebo sa šohajek Frajirenko moja, SL ,
Se svů miuú účí? Čeho smé dočkali! Sak u ty zelené
. Pérečka uvjadnů,

Učí sa on, účí Spomeneš šohajku, Až ti mé suovečka
Na zelenej úce, Zes ty knám chodívau, Na srdečko padnú.

erveným šatečkem
Utírajů suze.

——m m
402. Odvykání.

(Náp. 293.)

Pod hájíčkemi zelená sa oves; Ja odvykne, ale nevím, jak pak,
Enom ty mně má panenko pověz. Bude chodit pod okénko plakaf.Jakjátoběsynkumámpověděť,© Podokénkopodlesúsedovo,
Dyž tvé oči nechcú na mňa hledět? Až uslyší slovo synečkovo.

Pod hajíčkem zelená sa víčka, »Ne také sem kavalíry měla,
Jak odvykne děvča šohajíčka? Na. všecky sem brzo zapomněla.«
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A í na fa, synku, zapomenu, Už já lásky tejto nenabudu,Půjdupodle,nafanepohlednu.— Dokadmiatynožkynosifbudů.
Ztratila sem vyšívaný šátek, A už sa ta láska nenavrátí,
Na něm bylo devadesát lásek. Co sa Morava dokola obrátí.

Škoda tebe vyšívaný šátku,
Ztratila sem od synečka lásku.

403. Věnec.
(Náp. 115.) Z Jičína.

Pod horama trava rostě, Nežbych Němcu věnec dala,
Valašenka pase ovce. Radši bych ho roztrhala,

Pase, pase neboja se, Vranym konům šlopaf dala.
Vie vinky nestyda se. Jedě Němec, jedě polem,

yo v Haže mila věncem poněm.
Přišel jest k ni puhy Němec: P
Valašenko daj mi věnec. Tu maš, Němec, tu maš věnec,

Už je našej lasce koněc.

Jiné. čtení a pění.
Z Rybího u Příbora.BELLE

Vi-lavěnecliven-do—vy,© vi-lavěnec.liven—do-vyfoj-to

vemu Ja-ni-čko -—vi.

Vila věnec livendovy, Přijeltě k ni z Uher Němec:
Fojtovemu Janičkovi. Daj, děvečko, daj ten věněc.

Něvila ho z ledačeho, Ežbych ja ho Němeu dála,
Z rozmarynu zeleneho. Radši bych ho porubala.

Uvila ho třema řady, Porubala, posekala,
Třema řady pro krajany. Vranym konům podestlala.

404. Umirajicí.
Z Hrozenk.

C Tý v |
Pod ho-rů studen-ka, pod ho-rů. studenka, vo-dy zní u-bý-vá,

(P
vo-dyzní u-bý - vá.

20
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Pod horů studenka,:/
Vody z ní ubývá;:/

Ponáhlaj, šohajku,
Frajerka umierá.

Umierá, urmerá,
Už ju spovědajů.

U Piščeků v síni

Studénka vylévá ;

Nechoď tam, synečku,
Jozefka umírá.

Na tebja, šohajku,
Na tebja čekajů.

Však já dosci běžím,
Až sa všetek třasu,

Abych sa odprosil
Svej milej za včasu.

Jiné čtení.

Já tam ešče půjdu
Na ňu se podívám;

A esli umírá

Truhlují udělám.
-——u —u

Můj milý šohajku,
Už sa s tebů lůčím ;

Už tebja, šohajku,
Už Bohu porůčím.

Od Napajedel.

Truhlu jí udělám
Do ní ju položím;

Ešče se Jozefce
Ešče se odslůžím.

405. Kdy lice zbledá.

Th
ť P

Z Branek.

Pod syne-čkem, pod synečkem z ticha koně kráčé, ga-la—

C3;z SJ TT" E ZE—Ba-F— —— 9— —

P= eePr=
ne-čka pře-ža —lost-ně

Pod synečkem z ticha koně kráčé, ")
Galanečka přežalostně plače.

Ach mlč, neplač, má milá děvečko,
Ať nezbledne tvé červené líčko.

plá- če.

1) Kráčé tak zpíváno mi, an jinak mluví
kráčijá,

A proč by mně líčko mé zbledalo ?
A dyť ešče muža nepoznalo.

Teprv bude mé líčko zbledati,
Ach až bude muža poznávati.

406. Sliby chyby.
Z Choryné. Erb. II. 109. Karadž. I. 387.

Pod tu černů

Pod tů černů horů
Husičky se perů.:/

Poďme, moja milá,
Zabijem některú.

Ty budeš mět maso
Já. budu mět peří;

horů
j
dá ď» /

hu-sičky se

Nech žádná panenka
Mládencům nevěří.

Nevěřte, děvčátka,
Nevěřte synkovi,

Co on vám slibuje,
Dyž za vama chodí.

perů, hu-si-čky se pe-rů.

Ty synkovy sliby
Jak na vodě ryby;

Ony jsú tak stálé,
Jak ty hrušky plané.

Hrušky dyž úzrajú
Na zem popadajů :
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Ty synkovy sliby Proč si mě má milá Já sem tě nechtěla

Děvče oklamajú. Proč si mě nechtěla? Že za jinů chodíš
Letěla husička A se mnů se vodíš.
Letěla bez pera; 

Jiné čtení a pění.
Ze Skřipova.

6 : ýu.2—Hmem — T PSo-ko-lo-ve.o-či,© jastřabo-vepe-ři;každapannablazen,copa

cholkům vě-ři, každa panna blazen, co pacholkům vě-ři.

Sokoloveoči, Onmapodjazykem© Pacholekjelživy
Jastřabove peři; Devateru zradu. Jako pes prašivy,
Každa panna blazen, Un dzěvuchu svedzěPacholek ma v sobě

Tolej falšivosci Jak muchu na medzč.
Co pacholkům věři.

Pacholkovi věřié Jak v jačmenem snopě
Jako zlemu hadu, Byva mnoho osci.

Jiné čtení. OdRousinova.

Šuhajova hlava, Nevěřila bych tě, Nevěřila bych tě,
Za klobóčkem péří, Dyby ses mně pekl, Dyby ses mně krájel,Každápannablázen,© SaksmněvčerávečírSaksivčerávečírKeráchlapcůmvěří.| Zajinóutekl. Jimóvyprovázel.

Jiné čtení.
a.Kolikjeklásečků© NejsisynkuhodenJásemseusekl
V ječmeném snopečku, Bych na tě čekala. Dyž sem kosu brósil,
Tohk falešnosti Nejsi dívko hodna

b. Kolik je péreček
Na bílé husičce,

Já sem se užala Tolik falešnostiDyžsemtrávužala,— Přikaždépánence.
Při každém synečku. Abych se ti prosil.

Jiné čtení.

Nevěř šuhajovi Před oltář na kameň
Áni mu fy nevěř, A zvihne dva prsty,
Pokud ti neklekne Potom mu ty uvěř
Před oltář na kameň. Ze fa neopustí.

——u——



3408

407. Potěcha ve smutku.

Pondě-lí, u —te-rý, smutné po ne- dě-li; smutné jsů dě-včátka,

Er==H=AE
co chlapců ne- mě-ly.

Pondělí, útery, A už je třetí deň, Dyž nemám milého,
Smutné po neděli, Ješče jsu veselá. Ani nemám klebet,
Smutné jsú děvčátka, Nemajů si lidiCochlapcůneměly.© emámlimilého,Omněcopovědět.

Ale si ho kůpím,
A já jsu ta jedna Některé děvečceČojsemhoneměla,© Srdéčkozarmůtím.

Jiné čtení. Z Habr.

Já milého nemám, Já milého nemám Kópím si ho, kópímTeprvsihohledám;© Teprvsihokópím,Zadvabílýgroše,
Nekeré panence Nekeré panence: Nekeré panence
Zármutek udělám. Srdečko zarmótím. Rozvedu rozkoše.

Z Březolup.

Kopřivo, kopřivo, Propásla, propásla,
Kopřivěnko řásná, Ale si ho kúpím,
Snad sem já tej noci Svojí tovaryšce
Galána propásla. Srdečko zarmůtím.

408. Pošta rybárská.
Ze Zašové.. Ž. P. p. 206.|

Pošlu ti psa-ní-čko má zla-tá A —ni-čko, a-by si vě-dě-la,

|
že s1 mé sr —dečko.

Pošlu ti psaníčko, Vyhlidaj Aničko ——Nejedna rybinkaMázlatáAničko,NaMezřickémmostě,© Dolůvodůpřešla,
Aby si věděla Pošlu ti psaníčko Neviděla sem jí
Ze si mé srdečko. Po rybárskej poště. ") Čo by pšaní nesla,

1) po ryběnském posle.




409. Mala vira.
Z Buchlovic

i- M hh I | T h h Lh né U

EE | A nu >= ET AKutm >JIv o E- 4 TÁJI
Pověz mně děvečko pravdu spravedlivá; es-li mně vy-po - Víš,CON I I]

| : = 4
já půjdu za ji- nů.Povězmněděvečko© Typérečkonosíš,Dyžjáodvásidu,

Pravdu spravedlvů ; Já ti ho nedávám; Z okénečka hlediš.

Boo nYpoS dojnyamoěku Malka,došky
, py Jiu. P Vy salám. Maličko mně nevěř,
Sak já ti synečku, Maličko, děvečko, Dyž já od vás idu,
Spravedlivě povím, Malčko mně věříš, Z okenečka nehled.
Dyž jiného nemám,
O tebe nestojím.

410. Chudoba.
— Z Petřvaldu.EEEEEEPověz© midzě-—večko,mamlio kto-bě| cho-dzié,přeseTel ===

by-stru vo —-dzičku, mamli k tobě bro- dzié?Povězmidzěvečko,Chudobna,chudobna,© Chudobnadzěvečka
Maml: k tobě chodzié? Chudobne mateři, Rovně je dar Boži,Přesbystruvodzičku© Něvyrovnamseja Něvištysynečku,Mamliktoběbrodzié?Žadnejselskejdceři.— CociPanBůhvloži.Něbrodztysynečku© Chudobna,chudobna© VložiciunvložiPřesbystruvodzičku,© Zchalupečkymalej,— Takustarubabu,Jesemjachudobna© Něvyrovnamseja CociněvylezeProtvojumacičku.Selskejdceřižadnej.— Zatřidninalavu.

411. Jak otvirati.
Od Hodonína.

2 i 2 m. 0 amGAE HLE
Povězmně ga-ua-ne-čko mi- uá, jak sa tá brá-nečka o - tvíETLLL

rá? Chytni za prová-zek, spadne ti ře-tá-zek; tak sa tá brá-nečkaE Ty
A— ==

o- tví — rá.
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Pověz mně gauanečko miuá,
Jak sa tá bránečka otvírá?
Chytni za provázek,
Spadne ti řetázek;
Tak sa tá bránečka otvírá.

412. Otázky.
Zp. I 178. Z Worav. od Kyj.

F E
Povězmisy-ne—čku,kdesvče-rá© ve-čírbyl?

Ga—la-ne—čkomoja,© enomnapro- ti-va.
Pověz mi synečku, »Galanečko moja, Eščeli, synečku,
Kdes včerá večír byl? Tebe pomlůvali.« Eščelh k nám ") půjdeš?

»Galanečko moja, . . k »Galanečko mojaEnomnaprotivá.«Čos tyjimSYnecku,— Dokadživabudeš.«
| Co's jim na to říkal?

Co ti tam synečku, »Galanečko moja, 4) tam
Co ti tam pravil? Smutně sem si vzdychal.« im

413. Rozmyšlení.
Zp. I. 225. Erb. III. 1530.

E HE
Pověztymněhvězdičkomá,© pověztymněhvězdičko© má,

ja-hjasná| le-botma-vá?
Pověz ty mně hvězdičko má,:/ Já sem se už rozmyslla,
Jsi jasná lebo tmavá? Na tebe sem zapomněla.

Jsi tmavá rozjasní se; Zapomněla, ale těžce,
Má panenko rozmysli se. Mé srdečko plače ešče.

Čtení jiné.
Když sem já šel přes hraničky, Jsili tmavá, rozsvěth se,
Svítily mně dvě hvězdičky. A má lásko, proukažse. ')

Jedna světlá, jedna tmavá,
Ach můj Bože, kerá je má! 1) Má panenko rozmysli se.
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Jak pak se mám proukázat, Nepohlednót, nezasmát se,
A s tebó si svět zavázat? *) Zatvrzelý míti srdce. “)

Není na rok, na dvě léta, Zatvrzelý jako kameň
Než do skonání života. Až na věky věků, Amen.

Do skonání mýho, tvýho
Nepohlednót na žadnýho. Sirotka zpívá:

Těžké moje rozmyšlení
Dy už otca, máti néní.

2) A je se co rozmysliti Dyby otec, máli byli,
Když sobě má muža vzít, Přece by neco poradili.

aneb: S) Moje srdce jako kameň,
Stav pánenský proměnili. A v něm hoří jako plameň,

jinak: aneb:
y V Hoří ve mně lásky plameň.

Už sem se já rozmyslila, *
Své maměnky poradila, Hoří ve mně, ale vadne,
Ze by ze mně žena byla. Mé srdečko na tě padne.

414. Barva.

Povídajó lidi, Nemá můj tatíček Nemá můj tatíček,
Ze su malovaná, — Za tol sedmiček, Za toh tolarů,
Ze je na mých líčkách Aby mně -kupoval Aby mně kupoval
Barva kupovaná. Barvu do mých líček. Do mých líček barvu.

Jiná.
Kdoby řekl,. Ihalby Má barvička visí
Ze já nemám barvy. Na halůzce v lesí.

A415. Slunce zatměle.
Od Rousin.GLEE===E

Po zahradě za rá-na chodi-la, a na jasný ne-be pohléda-la:
I -AA MRLEELETETESEEE

ROE „ V , J —— ' JAs „I -+ IEImněslunkosví-ti-locomněmésrdečko© tě-Ši-lo.
Po zahradě za rána chodila, Nerozšlapuj kamení,
A na jasný nebe pohlédalá: Sak je tvý chodění darebný.
1 mně slunko svítilo
Co mně mé srdečko těšilo. Svítilo nám přejasný slunýčko,

Už nebude, už je darmo všecko.
Nechoď synku k našemu vokýnku, Už nesmíš k nám chodívat,
Nerozšlapuj drobnýho kamýnku, Sloveček o lásce mluvívat.

———mn
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416. Odmluvená.
„A I. 249. Erb I 126. Z Bele.

I
©ToPřednamila-večka,přednamila—. večka

TEBE
o-hý-bá se.

Před nami lavečka,
Ohyba se.

Pod nu je vodzička,
Přeliva se.

Vyperce macičko
Košulenku.

Juž mi odmluvaju
Mu milenku.

Juž je košulenka
Vyškrobena,

Proti fáře. mostek,
Kolébá se;

Pod ním jatelinka
Zelená se.

Jatelinka drobná
Nekosená;

Už je má panenka
Odvedená.

Kdo mně ju odvedl
Nech si ju má,

> S—
Před na - še je

Moja najmilejší
Odmluvena.

Dyž je odrnluvena,
Něbojim se.

Přijdzě ta hodzina,
Oženim se.

Zeleny jalovec
Juž dozdrava,

Ze mne ma milenka
Zaněchava.

Jiné čtení.

Nech ju jen předemnů
Neobjímá. ")

Dyby ju předemnů
Objímali,

Těžké by mně srdce
Udělali.

Před naše je mostek,
Prohýbá se;

Teče tam vodinka
Nestavíse.

417. Karlátky.

| E.—) jEE
E|

ohýbá se,

Zachodzi slunečko
V hory v lesy,

Že mne v Krmelině
Nie něcěši.

Cěšivavalo mne,
Už něbudzě.

Budzě mne cěšivaé
Něhdzě indzě.

Dyby se ta voda
Stavovala,

Také by panenka
Se vrátila;

Ale že ta voda
Nestaví se,

Am má panenka
Nevrátí se.

1) jiný dálejšek:
A keď ju objímá, nech len

v noci,
Aby neviděly moje oči.

Z Kužel.pHFEFrpadEP EE é
zahra —dečka, v tej zahra - dečce -kar-uá —tečká,



Před naše je zahradečka,
V tej zahradečce karuátečka,
Tyny dana jadana.
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Šua děvečka natrhaua,
Před šohajka nasypaua.

Jez šohaju karuátečky,
Sak jsú z našej zahradečky.

418. Jalovec a tanec.
Sr. náp. č. 126. Od Konice.

C v

ok-7 AU1
E THHELHEZk TÍ TT

HEEPENEC
TaTTT LT+PoO UP*6——=|

Před našém je ja-lo-veček, kdo ho sázel? můj syneček; von ho sázel,
COT C -YY T 1
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za-lí —val, ha-be semo ho-jí —mal.

Před našém je jaloveček;
Kdo ho sázel? můj syneček.
Von ho sázel, zalíval,
Habe se mo hojímal.

Ne tak, ne tak, můj synečku,
Nezalívé jalovečku ; ")
Dyž já půdu z hospode
Píchno si ho do nohe.

1) U Brna:
Nesázé ho šohajíčko,
Pod to naše vokýnečko.

Můj střeviček hrubě tenké,
Píchno si ho do noženke;
Vona be mě bolela,
Tancovat bech nemohla.

Já nakópím drahé masti,
Dám nožence vod bolesti;
Vona se tě zahojí,
Dáli pán Bůh v neděli.

419. Voleni.
Z Turovic

ú Tm bc . = E =
FY, ď -O 7 ď VPřeďnašeo-knylípaze-le—ná,— naníro-sakrapnatá,

podňóse-díděvčata;| ke-rábudemá.
Před naše okny lípa zelená,
Na ní rosa krapnatá,
Pod nó sedí děvčata;
Kerá bude má?

Keráž by jiná, leda ta malá?
Je třebas ta maličká,
Co má černý očička,
To bude moja.

Před sósedovým široký kameň;
Sedává tam děvečka
CČernooká Anička
S synečkem na něm.

Ona seděla, smutně hleděla,
Měla v ruce šáteček,
V každém rožku kvíteček,
Hned mu ho dala, a zaplakala.



420. Dar na rozloučenou.
Ze Slavikovic.

LLU) Jo

k ===
Přednašezahrada© ple-te-ná,avníjesk sróbe-ná,C j mEZPL = HH

u nírozmarýn, oněm dobřevím,k ho sá-ze - la.

Z Pavlovic.jé h hh © j OE I M N | (A, IREEFaFE
ď ď = „ = | : © | v - o © ) I —o „IPřednašezahra-da© ple-te-ná,— avníjestudýnka— sró-be-ná,

[- „3-1E===EE n)
u ní rozmarýn,

Před naše zahrada pletená,
A v ní je studýnka sróbená, *)
U ní rozmarýn, o něm dobře vím

Když ho sázela.

Nasela tam take marjánku,
Aby měli chlapci památku.
Podte chlapci k nám, já vám- take

dám

Rozmarijánku.

*) Před naše je studňa sróbená,
A kdo ju sróbil, je má milá.

4231.

o něm dobře vím, jak ho sá-ze —la.

Pěkné rozmarnján lámala,
Chlapcům za klobóčky dávala.
Svému milýmu roztomilýmu

S pantló vázala.

Když tě tak do pantlí přistrojím,
Potom ti můj milý vypovím,
Ze ty knám chodíš, falešně mluvíš,

O tém dobře víš.

A půjdeme spolu na jarmak,
Co pak tam budeme kupovat?
Pantlu zelenó, modró červenó

Na rozlóčenó.

Neznámosť — nemilosť.
0d kuCBA-Pe

i=mn
Před na-ší je ja-te-lm —ka, před na —ší je ja-te - ln=ka,

===ja-te-lin-ka© ne-kose—ná.
Před naší je jatelinka,
Jatelinka nekosená.

Nechám já ju narůst hrubů,
Milovala sem, nebudu.

A —L
Přišel tě k nám, já ho neznám,
Chtěl mia lůbit, já sa nedám.

Přijede k nám šohaj inší,
A ten bude upřímnější.
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482. Pláč.
Z Vedrovie. Sr. náp. 408.

EES
. — —E -i9Ž TTTEC==„ dSONESUNEPřednaši—ma,přednaši-ma© jsóvy-so-ky— vokna,EEEFF
za-vo-lal— sy-nečeknanaspjavy-stópna.

Před našima jsó vysoký vokna, Nevylála ant mne nebíla, ©
Zavolal syneček na naspja vystópna. Povídajó lidi, že nejsem poctivá.

Odevři mně má panenko dveří, Třeba jsu já chudobné maměnky,
Ať si nepolámu za klobóčkem péři. Ale jsu poctivá jak jiné frajerky.

Jednó ručkó dveře odvírala, Třeba jsu já chudobného rodu,
A druhó ručičkó slze utírala. Ale mně maměnka nedá ledakemu.

Copakplačešanaříkáš,milá?— Akdybymněledakemudala,
Vylála ti máti nebo tě pobila? Já bych jí celý den za dveřma plakala.

423. Klič od srdce.
Od Brna.G4LL

Před te na-še do-li-nečka, ne-vi-dě-la sem sy-nečka a-ni včeráLLLE
a-nidnes,a—nmvčerá| a-nidnes,u-jelzaStymberskéleles.

Před te naše dolnečka; Ujel za slezský hranice,
Neviděla sem synečka Vzal mně vod srdýčka klíče ;
Am včerá ani dnes,:/ Vzal vod mýho, vod svýho,
Ujel za Štymberské les. Nenechal mně žádnýho.

Ujel milé do Jevička, Vrať se milé vod Jevička,
Vzal mně klíče vod srdýčka, Vrať mně klíče vod srdýčka,
Ach Bože můj, Bože můj, Vrať vod mýho, vod svýho,
Kdy pak přijde synek můj! ") Vrať aspoň vod jedneho.

1) Ach Bože můj nebeské,
Kde je syneček hezké.



424. Nepanna.
Ze Skřipova od Hradce Op. Erb. H. 57.

by —= IE==3 =) =řek E LE
Přeleéptačkupře—-lepřeszze—lenuho-ru,© apozdravmi

mo
hb[- MAI] , ] i 2|| 4 TÍ J | i Ý[A

[S 6 Jj „©| « p i- M „I MAJÍL U KI m-|

E
mo-ju mi-lu že už věc něpřijdu, že už věc něpři- jdu.

Přeleéptačkupřeleé© PřistavsidzěvečkoJakbyloporoce,
Přes zelenu horu, Cervenu pentlčku, Přišla dcera k matce,
A pozdrav mi moju milu A to lude zase řeknu Přiněsla'ji draguňatkoZeužvěcněpřjdu.— Zejsipanenečku.Vstrakatemkaftance.
Plakala dzěvucha Choé by přestavilaé Mi mili macičko,Vtejnovejseknici,— Lokcětřebasoba,Pomožtekolibaé,Jažeužjuopuscili— Atoludezaseřeknu,Jakuroscě,budzěvam
Ci jeji panici. Že něni podoba. Stařenko povidaé.

Plakala dzěvucha Prv jsem letavala Ma mila dceruško,Vtejnovejkomoře,— Jakolaštovička,Kolibajsisama,Jažeužjijejipasek— Avčilejsemusimkulaé(Co'shledala,to'sdostala
Obestaé němože. Jak pivna bečička. Mezi dragunama.

425. Patero milenců.
M Přibora. Erb. I. 155. Voj. I. 127. II. 291. Ol. 504. Lip. I. 120. p 1. 152.GIIGE=FrrEEEPře-le-té-la© la-štovečkapřestenčernyles,acomtyELLE
la-štověnko no-veho ne- seš?

Přeletěla laštovečka Že už tvoju najmilejší Jeden si ju zamiloval,
Přes ten černy les: Ke slubu vedu. Druhy si ju vzal,
A co mi ty laštověnko . Třeti sobě srdce probod,

Jeden stoji pod okenkem
Satečkem toči,Něsujatinovinečku© Druhystojizadveřami

Ale nědobru, Utúira oči.

Noveho neseš? >Že ji nědostal.

Od Ostravy.f kI —Tý- M =Dm P—P-——P—9—PeOLT -TTC 1IT ALIaT OLE LÍLÁCÍLE saŽV- TV = -aT

B
iv -IH
1

vvAjtyptačkukra-ho-lačku© vy-so-koli—taš,povizžemiammvnPJÍp Pee
no-vi-nečku© ja-kutamsly-chaé.
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Aj ty ptačku kraholačku Aj slychaé tam novinečku Dva ju vedu, tře ji hraju,
Vysoko ltaš; Něhrubě dobru, Šestemu je žal,
Poviz že mi novinečku, Že už tvoju najmilejší Sedmemuse srdce kraje,
Jaku tam slychaé. Ku slubu vedu. Ze ji nědostal.

Jiné čtení. Z Bělé.

Vyhledalazokenečka© Jedenchodzipoulici,Třecichodzipozahradce,
Jako z růže květ, Klobučkem toči, Stvrtemu je žal,
Sama sobě povidala Druhy sedzi v okenečku, Paty sobě srdce probod,
Ze jich mělapět. Ucira oči. Ze ji nědostal.

v 0

Jiné čtení a pění
Z Březové.

08 M ho-K h L M bhA. L 1

EE
Žead 9IPKeďjapojděmpřestyho-ry,© ja-kovolatmám?Ztra-ti—lasom
Ji- (V jh h

jasný kamen, kdě ho hledat mám?

Keď ja pojděm přes ty Kerý svítí vedně v noci Štvrtý stojí u maštale,
hory, Do mého srdca. Rukama lomí:

Jako volat mám? j ku d Za čo som já můj Bo
Ztratila som jasný kamen, ednemu som ruku dala, žíčku
Kde ho hledat mám? © druhý má žial, Muzigu vodil!

A třetímu som pravila, k
Ztratila som jasný kamen Že nepojděm zaň.
Od východ slunca.

426. Moravka upřímná.
í Erb. I. 127.|] PTEpie4CZIpsa

—zE = se4 L T ST- € T 6Při-le-těl| vtáček© zei-zíkra—ji-ny,© do-ne-sl© psa-ní,4————0
vněm pozdra- ve-ní.

Přiletěl vtáček z cizí krajiny, Zůstanu radši v Jihlavském kraji,Doneslpsaní,vněmpozdravení.— NajdusiděvčehezkézMoravy.
Bychsepodívaldozeměčeské,© Moravkachodípřímojaksvíce,
Ze jsou tam taky děvčátka hezké. Každá má k chlapcům upřimné srdce.

Češka má každá na jazyku med,
Jak se sní ozná, potom je jak jed.
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487. řanjánék Sr. náp. 428.

E
Pře můj milý ma--ri-jánku,

zrá-na,o-naze-šla© trá-va.
Pře můj milý marijánku.!
Sela sem tě, na záhonku.
Sela sem tě z rána,
Ona zešla tráva.

Pře můj milý rozmarýne,
Už mně všecko ščestí hyne,
Už mně zahynulo,
Co mě těšívalo.

o1
se-la sem tě na záhonku, se-la sem tě

Před našíma na prolivá,
Rozmarýn se tam zelená;
Už se nezelená,
Maměnka mu nedá.

Zelená se mně přes pole;
Ani to nebude moje.
Sohaju zarmócený
Chodiváš v cizí strany.

Podobné tresti.
Ze Štěbořic od Opavy.5ek EEK

i am8 I S -E Ti K LI TjTe A7M
(2 TE E V I — JE | AmA O I L AUV | E =

ee<wL d[ mm
Usu-seda© za-hradečka,..ma-ri-jan-ku© doni,coun
Na-si-la tam ta dzěvečkayepěkně© vo-mi.

U suseda zahradečka,
Nasila tam ta dzěvečka.
Marijanku do ni,
Co un pěkně voni.

Pácholei se dovědzěli
Na marijanek běželi,
Běželi naň prudce,
Měl šatky v ruce. ")

Ta dzěvuška rano stala,
Do zahradky pospichala,

1) a. Vytrhali všecek,
Ze svítil měsíček.

b. Vytrhali ho moc,
Bo byla světla noc.

2) Co un pěkně voni

Marijanku nění,
Krasa se mi mění. ?)

U susedů švarny Janek,
Un mi strhal marijanek.
Prošvarny Janičku,
Strhals mi krasičku.

Marijanku, marijanku !
Sila sem cě na zahonku,
Kdo cě sivaé *) budzě,
Dy mne tu něbudzě? “)

3) trhaé.

4) Mam ja esče jednu sestru
Pěknu, švarnu, nědorostlu,
Ta ho sivaé budzě,
Dy mne tu něbudzě.



Jine čtení.

Nasela sem marijanku,
On mně nezešel,
Zkázala sem o milého

On mně nepřišel.

428. Odbytá.
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Náp. 425.

Nasela sem marijanku,
Zešla lebeda,
Ach co budu chlapcom dávat,
Běda přeběda!

Zp. 1[. 545. Z Vidče od Val. Mezř.

T NERO
| j

ZEEE
E KL

Přes hory, přes do-ly vté panské zahradě,

E
hezkýsynekmíšen-ské| ja-bloně.

šče-poval tam

TEEEALLET
Přes hory, přes doly v-té panské zahradě,TESE

— Z gl

jablo-ně.míšenskéPřeshorypřesdoly© Přišlokněmuhezké
V té panské zahradě, děvče,
Ščepoval tam hezký sy- By si ho namlůval.

nek
Míšenské jabloně. ') Listeček z jaboraPadl mi do mořa;
A on jich ščepoval,
Ani sa nenadál, Až bude sloboda.

1) Jiný dálejšek:

Ščepuje, ščepuje
A děvče miluje,

Černooký mysliveček
Mu je odvaduje.

Byla bys byla bys
Červená jako rys,

Čtení jiné.

Listeček z jabora
Padl mi do mořa,
Vyprovoď mia moja. milá
Ven z vašeho dvora.

Pozn. Nápěvu té písně užito ku písní svaté:

Nebudu sa milo ženit

ščepoval tam hezký synek

Listeček z osiky
Padl mi do viky,
Nebudu sa milo ženit
Až budu veliký.

Listeček z jabloně
Padl mezi koně;
Nebudu sa milo ženit
Až bude po vojně.

Dybys byla nechodila
S myslivcem na rybís.

Vyprovodit možu,
Tvoja byt nemožu,
Ty si stavu vysokého,
Já k tobě nemožu.

Povstaniž duše věrná, přišla
noční bodina, ovšem s proměnou již vymáhal jiný chod písně posvátné.



3420

429. Děvokradce.
Z Bránek od Mezřič. Val. Lip. I. 184. Zp. I 25. Il. 876.EEEEFF

v
Přes po-lečko, ga-la-nečko, namluvať je- du, le- si já ta

ap- I - „I zJANM, L AwA LI ©
—4TadT

nedo-stanu, já fa u-kra-dnu.

Přes polečko, galanečko, Netřeba ti, můj synečku, Už sem já tej tvej ma
Namluvaťfjedů; Netřeba ti krasf, měnceLesijáfanedostanu,© Šaktymožešmejma-Dobréslovodal,
Já fa ukradnu. měnce A- tebe sem galanečko

Dobré slovo dať. Předce. nedostal.

Z nové vsi.

Pleuo dívěa, pleno len, ej pleuo dívča pleuo len, ej ne-da==le-ko| odhu-—-men.
Pleuo dívča, pleuo len, Dopleuo sa k nechrašči,
Ej pleuo dívěa pleuo len, Chceu ju šohaj ukrasti.
Ej nedaleko od humen.

Nekradní mia šohaj sám,
Dondi večer s ludma k nám.

430. Krátká láska.
Ze Slaviče.

6 M6 eTs | i = p, = NEEDá = | p = = i 7 p ! | p = mPřestenSlavíčči-stávoda— te-če,Mo-jamm-lá| přežalostněpla-če.|
ka-—ti, mi-loval mě, strojí mě ne- cha-ti.

Jak já nemám smutna zapla—

Přes ten Slavíč čistá voda teče, Miloval mě, ale ne na dlůze;
Moja milá přežalostně plače. Zpomenu si na jiného brze,Jakjánemámsmutnazaplakati?© Zpomenusinasvéhosynečka,
Miloval mě, strojí mě nechati. On k nám přišel, nemluvil slovečka.



321

Onknámpřišelanechtělodjíti,© »Rozpomeňsemápanenko.nato,
On si myslil že budu prositi. Ze je láska dražší nežli zlato.«
A já bych tě černým dásom dala, Já sem si to dávno rozpomněla,
Nežbych já tě synečku prosila. Na tebe sem synku zapomněla.

431. Nespaní.
(Náp. 220.) Od Příbora,

Přiletěltě slaviček Nězpivaj tak slavičku,
Na mynařův dvoreček. Ať nezbudiž Aničku.

Vesele si zazpival, Tři noci už něspala
Až Aničkuzavolal. Na mileho čekala..

432. Smutné noviny.
(Náp. 222.)

Přišly mně tej noci Když ste ho zabili, Do jedneho hroba
Přesmutné noviny, Zabijte nás oba, Do jednej truhličky,
Že mého milého Dajte nás pochovat Aby neplakaly
Fojtaši zabili. Do jedneho hroba. Vážanské děvečky.

433. Kalina.
Od Slavk. z Těsan.

Pročka—li-novstruzesto-jíš,— pročka-li-novstruzesto-jíš,EZ T TEsnadsetu-ze© suchabo-jíš,snadse© tu-ze© suchabo- jíš.6 E=====| EE=m
= ——

Proč ka-li —no vstruze sto —jíš, proč ka-Ji - no vstruze stoEPEE
JÍŠ,snad se tu - ze su - cha bo - jíš?

Od Příbora.

GEL ATEZUFrel F==
Pročka —- li — no, pročka - M - no vstruze StoEELEF

vjíš,snadsetu-ze© suchabo—jíš.
21
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1)

2)

5)

4)

9)

6)

ně

Proč kalino ') v struze stojíš ?
Snad se tuze sucha bojíš ?

Já se sucha nic nebojím, —
Kde sem zrostla, tady stojím. *)

Proč kalino neprokvetáš,
Malinama nezasedáš ? *)

Já sem dávno prokvétala
ervenýma malinama.

S hora vrabci obzobali,
Z dola panny oblámaly.“)

Oblámaly na kytečky,
Mládenečkůmza klobóčky.*)

stružinko, linduško, krušinko.

Proč krušino proč nerodíš
Lebo sa ty mrázu bojíš ?

Sak sem byla zarodila
Cervenýma malinama.

Bojím se já sucha teho,
Jak panenka muža zlého.

U Dačic:
Dybych se já sucha bála,
Já bych eště hlejbšeje stála.

Jahůdkama nezasépáš.
Aneb:

a. Hrozenkama neobsépáš.

b. Stružinkama nezasépáš.
c. Dyť snaď ani vrchu nemáš.

Vršky vtáci na hnízdečka,
Spodky chlapci na pérečka.

Nalámaja vily věnce,
Pro ty ščítenské mládence.

a. Já svó pustím dolů vodó,
Kde chlapčátka koně myjó.

b. Já svó pustím po Dunaje,
Snad ju přece někdo najde.

Ulomila každá svému,
Já ubohá nemám komu.

Já svó pustím po potoce,
Snad ju nande někdo přece. “)

-Já ju pustím po palášó,
Kde mládenci koně pasó.

Pasó jich tam na dolině,
Na té drobné jetelině.

Pasó jich tam na trávníčku:
Chyť kytečku šohajíčku.

Ve Štítné končí se tuto tak:

A já smutná nemám komu,
Poručím sa pánu Bohu.

Poručím sa ne samému,
Než šohajkovi Švárnému.

V Kostelci takto:

Jakéž dáme Janíčkovi,
Janíčkovi mládencovi?

Temu dáme krušpánkové
Od Františky dřímankové.

Ten bude měť névonnější,
Že jest její némilejší.

Na ten spůsob podělují děvy i jiných
mládenců kytkami Z%rozmarýnu, z
kopřivy atd.

Podobně u Dačic:

Kerej dáme mládencovi,
Mládencoví Johanovi ?

Dáme my mu ten zelenej,
Od Marjánky Rezníkovej.

A chcešl tymíti lepčí,
Jdi si pro ni do jalovčí.

To je děvče jako kvítek,
Dej nám za ni dvouzlatníček.

434. Důvod.
Od Rousinova.Z FEEFm

ANVAB2 | 2. I—

Proč k nám sy-nečko nechodíš, proč k nám synečko nendeš; já semL-ÍLo| || NN-F3„JŠek ITT mCET-TELTE CEzká-za-la© ji-nýmo,nevímcomatořekneš.
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Proč k nám synečko nechodíš, Dež sem k vám, milá, chodíval,
Proč k nám synečko nendeš ? Chodile take jiní;
Já sem zkázala jinýmo, Já sem vo tebe namlóval,
Nevím co na to řekneš. Druzí čekale v síni.

435. Rozvedeni.
(Náp. 921.) Ze Studnice u Telče.

Proč pak plačeš a naříkáš Dalas mi šáteček červený,
Pro mně tak smutného ? Samas mi ho vzala.
Dyj jsi- mně nebyla souděná,
Zvol sobě jiného. A kdo jest toho příčinaNašeho rozvedení ?

A já taky tež tou měrou Aby mu Bůh v světě nedal
Zvolím sobě jinou, Žádný požehnání.
Hezkou holku roztomjilou
Svému srdci milou. Aby naňho dešť nepršel,Slunce nesvítilo,
Nadala jsi mně falešných, Aby to lidé věděli
Samas neupřímná; Ze to pro nás bylo.

Z Habrovan.Pročpak© sy-nečkupročpak| seprosíš,© žety— klobóček
i i „LE

pod pa —žó no-síš.

Proč pak synečku proč pak se prosíš, Šak bych neprosil, dybych nemosil,
Ze ty klobóček pod pažó nosíš? Dybych své milé v srdci nenosil.

Čtení jiné. Náp. č. 213.
Éj hanba, hanba mládenče, Néní to hanba nijaká,
Ze sa ty prosíš panence.*) Než je to láska veliká,

*) Naučil jsi sa k frajerce.

437. K větřičku.
2 L- 1 j ho h X I Í | p ) =

/ „k LL Li AM IE. k id IdL 1. ( © Loa |A
e/ + ' -O F W vw = Ť 3 = TPro-fu—kajvě-tří-čku,© pro-fukajvě-tříčku© do-lů| do-li

a I M | xSEE
nečků, do-lů do —li- ne —čkúů.
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Profukaj větřičku, Větříček nefuká,
Dolů dolinečků. Novinky nenese;

Přifukaj milého Aj pán Bůh ho tom ví,
S dobrů nevinečků. Jelh už na světě.

Podobná.
Profukaj, profukaj Umetaj chodníček
Větříčku juhový! Kady milá chodí.

438. Konvalije.
Od Paskova.

U i ! J M U ITI | | | I : j -| JI a
s- 9- =ci m K „IProkvi-ta—la© kon-va—li-ja,— japrokvi-ta-la© kon-va

ACB .

L 5 = K L j © — —E— FEET n- ==
i-ja; kdo ji trhal? Mo-ja mi - la.

Prokvitala konvalija, Esli něsmiš před svu matku,
Kdo ji trhal? moja mila. Podaj mi ho přes zavratku.

Trhala ji Majdalenka, Esli něsmiš před svym otcem,
Pravym jmenem ctna panenka. Podaj mi ho nočnim časem.

Uvij vinek, Majdalenko, Esli něsmiš před svu sestru,
A daj mi ho ctna panenko. Podaj mi ho přes tu cestu.

Což bych ci ja vinek vila,
Dy sem cě němilovala?

Jine čtení a pěni. Z Rybíhou Příbora.
ERCYopTPrr

Umematkynado-li—ně,© umemat-kynado-le-ně
id.

| NNNSESEP—wOOP—
prokve-ta-la konva - h —je.

U me matky na dolině,:/ Á ja ci ji něsmim daci,
Prokvetala konvalije. Lala by mi. moja mac.

Trhala ju Majdalenka, Dy ci budzě mama laci,
Majdalenka ctna panenka. Přidá se ke mně litovaci.

O ma mila Majdalenko, Mama laje, poličkuje,
Daj mi jednu konvalinku. Můj mily mne nělituje.
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439. Žádost o propuštění: Od Brodu.===.F pH p
„Propusf mě mů) šo-ha-jíčku, PřoposníJS falešný, Bůh ti odpusť, propust

mě ze slibu svého, budu čekat na ji-né-ho.

Propusť mě můj šohajíčku, propust, Ty si myslel, že o ničem nevím;
Jsi falešný, Bůh ti odpust, A ja se to všecko dovím;
Propust mě ze slibu svého Co ty, synku, co ty zmířáš,
Budu čekat na jiného. Ze sobě jinší namlůváš.

Jiné pění a čtení.E ESZETS
Špatnáradostmé-ho© tě-la,vza-lasemsi.cosemchtěla,
vza-la sem si tě krado - sti, tys mě přived do ža-lo —sti.

Špatná radost mého těla, Propusť ze slibu velkého,
Vzala sem si, co sem chtěla. Budu čekat na jiného.
Vzala sem si tě k radosti

Tys mě přived do žalosti. Na takého jak su sama,
Ciprného- jako lana,

Bože Otče ty mně odpusť, Červeného jak růžička,
Můj synečku, ty mne propust, Co má oči jak trnečka.

440. Vzkázání po holubince.
Erb. II. 76.

Pr- še-lo, by-lo tmá, ho-lubin —ka zmo-kla, nemo-hla

do-le-tět'kNa-nin-cedo© vokna.
Pršelo, bylo tma, Zkázal tě Namnko A já mu zkazuju,
Holubinka zmokla, Syneček pozdravit. Ze už se nehněvám,
Nemohla doletět Aby on k nám přišel,

A když on mě zkázal,
Já mu také zkážu:

Nanince do vokna Aby on k nám přišel,
Zkázaní vyřídit: Ze já mu otevřu.

K Nanince do vokna. Že já ho ráda mám.



326

441. Tvrdost.
Z Břežove.

M : T MY ]

m9PPP'
— v v — ! 7 =Prvejbyzkamenjaiskerky| pa-da-ly,ležbyméo-čenka

za te- bů plaka - ly.

Prvej by z kamenja Prvej by z kamenja
Iskerky padaly, Bystrá voda tjékla,
Lež by mé očenka Lež by moja milá
Za tebů plakaly. ") Ke mně slovo řekla.

1) Spíšej by ze skály Než bych já šohajku
Voděnka kapala O fa zaplakala.

442. Rokyta.
Od Fridlantu.

L R —I VLE OS 13TESTRo-ky-ta,| ro--tajakpěkněpokvi- ta!Ně-mo-žesy
nečekdzěvčatka© u-pytaé,dzě-včat-kau—pytaé.

Rokyta, rokyta Do tenkej košele, Něhnedž ja synečku,Jakpěkněprokvita!— Donovychnohavic,Střevičkyobuju.
Němože syneček A ty ma dzěvečko
Dzěvčatka upytaé. Do sukennych střevic. Obuju, obuju

Při samem kostele,

Upyta, upyta Sukenne střevičky Že moje srdečko
Za štyry nědzěle, Tolarke koštuju, Na cě zapoómeně.
Musi se oblekac
Do tenkej košele.

„Ze Slavíkovic.TTTILTTGGUAM = ala TIU= f LEE
TÍ PI UTJ Rostó,ro—stó© ko-nopězacestó,užsópěknýze-le-ný,TP j |F | 1 i A „II |- „I JE====

a za nima roste čer-novo-ký děvče, až vy-ro-ste bu-de mý.

L U |
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6m == ==
Ro-stó, ro-stó ko-nopě za cestó, už só někný ze —e. - ný,EuLu

U"i
7 ď

važvy-rostebudemý. demý.a za nima ro-ste čer-novo-ky děvče,

Rostó, rostó konopě za cestó A za nima roste černovoký děvče
Už só pěkný zelený. Až vyroste bude mý.

444. Rozmarýn.
Z Kunovice a Vlachovic.

h h 1 M- | I[AX©| JI a] I | ) OD mI16 Ť LEE
I 1 : .

C4 Rozmarýn,rozmarýn,-jaze-e-le--nýroz-ma-rýn,| jásatiděJy ===
— : 9-5vči-co© doně-hopo-va-lím,

Rozmarýn, rozmarýn Ja poval sa poval,
Ja zelený rozmarýn. Jenom ho nepouam,
Ja sa tt děvčico Ješče i k neděli

Do něho povalím. Voničku uděuám. ")

1) Uviů i kystku,
Bude stát za tolar.

A445.Nezdar.
Z- Buchlovice. Erb. I. 60.

m m > oFECEEE
Sa-di-la,sa-di-la,© fi-a-len-kuvro-li,| jakjuna-sa-di-la,

j + M a

hnedBohapro-si-la,© a-bydalpo—ho-dy.
Sadila, sadila, Dej Bože dyščíčka, Dyščiček nepršel,
Fialenku v roli, Tichého větříčka, Fialenka zvadla,
Jak ju nasadila, Aby se ujala :/ Možeš milá vědět
Hned Boha prosila, Modrá fialečka. Ze je láska malá.*)
Aby dal pohody. —————————— ————

*) Nepřišla vlažíčka, Tož se neujala
Jen malá rosíčka, Modrá fialečka.
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Z Nedvědice.PELL=

„-Z
Dej Bo-že ou-ro -du

C“ ným mem m
na na-šu zahradu, na-se-la sem so-bě

ha o
C, p a S R E OH

záhon roz- marý-nu,

Dej Bože ourodu
Na našu zahradu
Nasela sem sobě

Záhon rozmarýnu.:/

na-se-la sem so-bě

Zelený sem sela,
A modrý mně scházel
Ze se můj syneček
Za jinou procházel.

záhon roz- marý-nu.

Procházel, procházel,
Procházet se bude,
Co mně pan Bůh soudil,
Šak mne to nemine.

446. Milá nad rodinu.

Ž. P.r.1I.54. Luž. 1.74.75.107. 01.226. 495.s. Čl II. 107. Zp. II. 15:AE > | —GFE== FL
Seděl ma vězeňStopa-de-sát| neděl,atakdlůho© se-del,ce-lý

o-še - di-věl.

Seděl jeden vězeň
Sto padesát neděl,
A tak dlůho seděl,
Celý ošedivěl.

V jeho šedej hlavě,
Myši-hnízda majů,
A v jeho životě
Zaby řehotajů.

První ráz zaplakal,
Cedulenku napsal,
Cedulenku napsal,
K otcovi ju poslal.

Můj tatičku starý
Vyplať mia z vězení,
Z vězení těžkého,
Zámku Tureckého.

Pověz mi synečku,
Čo od tebja ptajů ?
Sto rynských stříbrných,
Ješče tolej drobných.

Synáčku můj milý,
Než to od tebja dám,
Než to od tebja dám,
Radši fa tam nechám.

Druhý ráz zaplakal,
Cedulenku napsal
Cedulenku napsal,
Za mamičků poslal:

Mamičko má milá,
Pomož mně z vězenja,
Z vězenja tuhého
Zámku Tureckého.

Synáčku můj milý
Co od tebja ptajů?
Sto rynských stříbrných,
Ešče tolej drobných.

Synáčku můj milý,
Než to od tebja dám,
Než to od tebja dám,
Radši fa tam nechám.

Třetí ráz zaplakal,
Třetí psaní napsal,
Třetí psaní napsal
Za bratřičkem poslal.

Bratřičku můj mily,
Pomož mně z vězenja
Z vězenja tuhého
Zámku Tureckého.

Bratřičku můj milý,
Co od tebja ptajů?
Sto rynských stříbrných
Ešče tolej drobných.

Bratříčku můj milý,
Než to od tebja dám,
Než to od tebja dám,
Radši ťa tam nechám.

Štvrtý ráz zaplakal,
Cedulenku napsal,
Cedulenku napsal,
K sestřičce ju poslal.



Sestřičko má milá,
Pomož mně z vězenja
Z vězenja těžkého,
Zámku Tureckého.

Bratříčku můj rmlý,
Co od tebja ptajú?

Páty ráz zaplakal,
Cedulenku napsal,
Cedulenku napsal,
Ku svej milej poslal.

Vyplať mia má milá,
Vyplať mia z vězenja,

Sto rynských stříbrných, Z vězenja těžkého,
Ešče tolej drobných.

Bratříčku můj milý,
Než to od tebja dám,
Než to od tebja dám,
Radší fa tam nechám.

Rostó, rostó, rostó ko-nopě za

Zámku tureckého. ")

1) Pomož mi z vězenja
Z Turek odpohana.

2) Šila milá šila,
Zlatem vyšívala,
Zlatem vyšívala,
Až ho vyplatila,

cestó ,
v 7 F F
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Milá nemeškala,
Sňůru kupovala,
Milému podala.
Spusť sa milý. důle
Po hedbavné šňuře. *“)

Šestý ráz zaplakal,
Svej milej děkoval.
Lepší jedna milá,
Než celá rodina.

Lepší je má milá
Než celá rodina,
Ta mia vyplatila
Z Turek od pohana.

EEE
a jsó pěkný ze - leEE

ný, a za nima

Rostó, rostó rostó
Konopě za cestó,
A jsó pěkný zelený,
A za nima leží

Moje potěšení,
Je celý zmordovaný. ")

Ponéprv zavolal “)
Na svoju matičku,
By mu vody podala.

Ona šaty prala,
Šaty dopirala. *)
Vodinky mu nedala.

Podruhý zavolal
Na svoju sestřičku,

1) Za našima humny
Konopě tamrostů
A sů pěkné zelené,
Leží tam syneček
Porůbaný všecek,
Volá vody studené.

le-ži mo-je po-tě — e-ní,

By mu vody podala.
Ona trávu “) žala,
Trávu dožínala,
Vodinky mu nedala.

Po třetí zavolal
Na svého tatíčka,
Aby mu vody podal.
A on drva ščípal,
Ščípal a doščípal, *)
Vodinky mu nepodal.

Po štvrtý zavolal
Na svého bratříčka,
Aby mu vody podal,
A on pole voral,

2) A volá on volá.

3) Ona zlatem žila,
Stříbrem vyšívala.
zlato.4)

5) Zlato oral,
- Stříbro vyorával.

| ba
A 1 TI- L3IE

ď v =

je celý zmordo-va-ný.

Pole dovorával S)
Voděnky mu nepodal.

Po pátý zavolal
Na svó némiléší,
By mu vody podala.
Ona šaty šila,
Zlatem višívala, *)
Vodinky mu podala.

Lepší je má milá,
Andulka rozmilá,
Než má celá rodina;
Ona šaty šila,
Zlatem vyšívala,
Vodinky mu podala.

6) Zlato vláčel,
Stříbro vyvlačoval.

7) Ona zlatem šila,
Všecko zahodila.
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44%. Komu kytka.
Od Kyjova.O—5—fc T EEC CI IE

Se-dě-lo děvča,se--dě-lo děvča vtrávě ze-lenej, virávě ze-le-nej.

Sedělo děvča Až ho uviješ, Tobě šohaju,
V trávě zelenej. Komu že ho dáš? Až půjdeš od nás. *“)

Vilo perečko *) Sivéoči máš.
Z růže červenej.

448. Sklamaná.
Erb. I. 55. Z Nové Vsi u Podiv.|

Se-dímá-ti© narohstola,dce-rapodle© ní,dí-va-júsa====
ven zokenka, i- de —likdo k nim.

Sedí máti na roh stola, Vyndite vy má maměnko, Má dceruško roztomiuá,
Dcera podle ní, Vyndite vy ven, On ide mimo,
Dívajůúsa ven z okenka, Zabavte ho na suovečko, Kuobúk smyká,nicneříká,
Ideli kdo k nim. ") Až zametu zem. Ide na víno.*)

Ide, ide má mamičko, U Vizovic v Ujezdě. U Telče.Sohajšvárnýknám,© 4)Mezidvěmazahrádkami2)Jdeužachjdemáma
Naša izba nemetena, Petruželka zrá, měnko,

v Má maměnko roztomilá, Jde on okolo,
Čo on řekne nám. Jede šohaj k nám. Má klobouček na levý bok

A jde na víno.

449. Věrný nevěrné.
Kukul. 185. V. Sí. Karadě I. 890. Čel. II 195. p. D. Sloboda.

Se-dí ptáček ma —li- čký, oj na vy — sokém du-bě, o-hlé

——IDTTÍLAALL===
dásé ©na ho-ry, oj či-li slunko vyjde.Sedíptáčekmáličký,© Slunečkoužvycházá,| Vykopajtemijámu,

Oj! na vysokém dubě, Oj! ale -mně už zašlo, Oj! jámu tam nad cestů,
Ohlédá sa na hory, Moje děvče povídá, Aby ldé poznaliOjčilislunkovyjde.— Žesidruhéhonašlo.© Táúfalešnůnevěstu.



Nad hlavů mi zasadte,
Oj! voničku červenů,
A při nohách vykopte,
Oj! studýnku kamennú.
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Keď tam půjde má milá,
Utrhne si voničky,
Keď tam půjde jej milý,
Napije sa vodičky.

450. Mladenci nevěrni.
Z Rajnochovic.LE =o

Se-dí ptáček na kadlátce, ža-lo-va-la dcera matce: Ach mam-ko,
I Ja

mamko, mamko mi-lá, už mi

Sedí ptáček na kadlátce,
Zalovala dcera matce:

sy - neček vy-po-ví —dá.

Seděl, dyž ho přinutila,
Mé srdečko zarmůtila.

Ach mamko, mamko, mamko milá, Ach jak mně to, jak líto bylo,
Už mi syneček vypovídá.

Vypovídá, vypověděl,
Vcera večer s jinů seděl.
Viděla sem ho hen v hájičku,
Seděl tam s jinů na trávníčku.

Až sa mně do plaču chcelo.

Nevěř děvče chlapcom. nevěř,
Na řičicu vody neměř.
Říčica vody nedržívá, "
Syneček pravdy nemluvívá. “)

1) nedržuje. 2) nemiluje:

451. Přátelé zlí.
(V |KE EST LAT

Sem já sy- nek

a mev
z dobrého cho—vá-ní,

|
L

L (|ee eeP-sTL4EOE
.m),

aj sem já synek z dobré

— | | m I

I TENTr
=

d E - S- © Uď hd
ho chová —ní; já nemám ža-dného

ta-ty— a-nima-my.
Sem já synek z dobrého chování :/ Roznesó mě po celé dědině,
Já nemám žádného taty ani mamy. Že só já syneček z chudobné rodine.

Přátely mám, nic mně platní nésó, Roznesó mě po celém městečku,
Co mně majó zakryt "), oni mně

roznesó.

1) vynést.

Jakbych nebyl hoden, chodit za dě
"večkó.
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452. Pleva.
Z Vidče.

LEEE
-©

Skáče straka po po-túčku, .sbí-ře zr—né - čka; rozpomeňsa,

KEUKN DI)
U, v Z | E

fa--lešný sy-nečku, na své slove —čka.

Skáče straka po potůčku, Teče voda po potůčku A já bych byl hlůpý
Sbíře zrnéčka; Přes súsedů dvůr, blázen,Rozpomeňsa,falesný© Domnívášsáfalešnápa-Dybychsiťavzal,

synečku, nenko, Dyby nekdo zrnko vy
Ná své slovečka. Že já budu tvůj? opálal,

A já plevu bral.

Jiné čtení. Z Újezdau Vizovic.

Nejednůc sem, nedva- Našel sem fa u sůsedůj Ja byl bych já za blákrátsem© Nahornímkona, zenka,Tuvesobešel,Styřéstálnamlůvali© Abychsifabral,Eščesemfa,můdrá© Tebemládenci:Ptácižitovyzobali
panno, A já plevu bral.

Doma nenašel.

453. Jiný.
(Náp. 214.) Od Příbora.

Skoro rano raňusénko Vybnala ich na polečko, Ja že ty tak raňusěnko
Rosenka pada, " A šla do domu, Kravy vyhaňaš?Atomojagalanečka© Nadejeljušvarnysynek a.
Kravý výhaňa. Na branym, konu. Čo se ty ptaš, můj sy

nečku,1)Avneděliraňusěnko© A€opakty,galanečko,Čozahostěmam,
Rosenka pada. Co za hostě maš, Dy si mne ty už opustil,

Ja jinšiho mam.

434. Bolest.
Z Bohutic.GELSTEÍLF

— P) > . — Pp JSlunečkozachá-dí— ajzakeřmale-no-vý,zkažtetamdobrónoc
JeMM- I rET

[= « i CÍN ? —LA
7 s

mému šo-ha-jo —vi.



Slunečko zachádí,
Aj za keř malenový,
Zkažte tam dobró noc
Mému šohajovi.

Debech já věděla,
Co můj milé dělá,
Nestarala bech se,
Bela bech veselá.

Debech já věděla,
Kde můj milé vuře,
Já bech tam běžela,
Po hedbávné šnůře.

Slunéčko zachodi
Za vršek jaborovy,
Moja mila plače,
Ze ju hlava bolí.

Ale von nevuře,
A von těžko stůne,
Je tuze raněné,
A von brzo umře.

Milá k němu přišla,
Vode mu podala,
Pěkném bílém šátkern
Hlavo zavázala.

Dež mu jo vázala,
Zalostně plakala,
úeho sem se milé,
Čeho dočekala.

Z Lichnova.

Něbol ju hlava,
Ale ju bola oči,
Ze se něvyspala
Pro synečka v noci.

s

——
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Bohutické krchov
Pěkně malovaný,
Na něm vodpočivá
Moje potěšení.

Dež já vokolo do,
Srdečko mě bolí,
Dež já se podívám
Na tvůj hrobek nový.

Na tvůj hrobek nový,
Jak ty tam ležíš sám,
Na něm se rozvíjá
Červené tulipán.

Něboli ju hlava,
Ale ju bola zuby,
Ze jeji syněček
Už za inu chodi.

455. 'Také dobře.
Zp. I. 157.

So-botěnky
anebo

ne-dě-le mo-že promě nebyt, a já nemám
anebo

mi-lé-ho, nemá k nám kdo chodit,

E Ty

k nám kdo chodit.

Sobotěnky, neděle
Može pro mě nebyt,
A já nemám milého,
Nemá k nám kdo chodit.

la L I

MTLL
: 1 1d

Najit st ho nemožu,

nemá k.nám kdo chodit, nemá

A když nemám rmlého,
Potěš mě pán Bůh sám. Nemám am řeči,

Hledám si já ho hledám,
Na Sardickém poli,

Nemám milého nemám, Najit si ho nemožu,
Ale si ho hledám,

Sokolovy oči,
Jeřábkovo peří;

Hlavěnka mne boli.

456. Vůně.
(Náp. 379.)

Nechoďty synečku
K sósedové dceři.

A nemajů co plakat
Moje: černé oči.

Z Turovic od Dřevohostic.

Sósedova dcera
Na prosbu se skládá,
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Zdali ty, synečku, Pokaď mi zavání Pokaď tá Anička,
Neviš dále světa. U sóseda kvítí. Pokaď má nebude.

Já dále světa vím, Zavání, zavání,
Ale nesmím ti, Zavánět mi bude,

457. Žalost po milé.

Sta-ro-jitský© koste-líčku,© ajStaro-jitský— ko-ste.-líčku,
L |- h ATE

sto-jíš na pěkném ko-pe- čku.

Starojitský kostelíčku, Mám já miló, co je po ní,
Stojíš na pěkném kopečku. Dyž mi za ňó jiný chodí.

Kvete z tebe růža bílá, Všecky panenky po párách,
Umřela mě moja milá. Moja milá je na márách.

Dyž umřela, co mám dělat? Všecky panenky v hospodě,
Musím sobě jinó hledat. A má milá leží v hrobě.

Mám já rmló, leda bylo,
Leda by teskno nebylo.

458. Bázeň.
Z Tešan. Zp. I. 21.

|6 o EEE
„idIAT ÚI— — LS = I 5

Sto-jí hruška vpo-li, sto-jí hruška v po-li, vrch se jí ze -le - ná,
Í TT | m | JE

by

vrch se jí ze-le - ná.

Stojí hruška v poli, :/ Dostano já doma Pověž ty mně milá,Vrchsejízelená.:/— Odsvéhotatíčka,Kdenatrávu.chodíš.
Sedí pod ňó šohaj, Že sem nenapásl Já ti také povím,
Milenku objímá. Vraného koníčka. Kde koníčka vodím.

Když se objímali, Dostano ja take Já na trávu chodímObádváusnuli,Odsvojémaměnke,| Kzelenémuhaju.
Když se probudili, Že sem nenažala Já koníčka vodím
Obádvá plakali. Zelené trávěnke. K samému Dunaju.
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459. Cekání nadarmo.
Z Věteřova.

63 Fm KAIÁTTUUUSIE
Stu-de-ná, rosenka ja tej no- cici pa-da--la, tej no-ci pa-da-la.

Studená rosenka Otvírala jsem jich Šohajíček nejde,
Tej noci padala; Na spodní rygliček. Chlapci u vrat stáli.

Já sem šohajovi Já sem se dívala, Když k nám šel šohajek,
Dvírka odvírala. Jde-h šohajíček? Snad ho rozehnali..

460. Vzkázaní.
Od Brna, od Přib., od Hodonína. Erb. I. 65.

i v v = U Z TStudýn—karó-be-náme-zi— vi-nohra-dy;povězmněmámi-lá,===
čí u-ží-váš ra-dy?

Studýnka róbená A ona mně přešla, Já sem jí zkázalaMezivinohrady;Přešlapřestócestu,| Takovóotázku:
Pověz mně ma milá, Ani mně neřekla: Uvaž si ho babo
Čí užíváš rady? Vítám tě nevěsto! Dema na prevázku. "

Čí bych užívala Dyž mě nepřivítá, Doma na provázku
Než svého mmleho? Já jí neděkuju, Na heďbávné šátek,
A to ví sám pan Bůh, O jejího syna Aby nepodváděl
Buduli já jeho. Prosit se nebudu: Chudobnéck děvčátek. %)

Dybych já věděla, Včera mně zkázala Chudobná panenka
Čí nevěsta budu, Ochozká rychtářka, Mnoho zlého zkusí,

Ušlapala bych si Ze mně syna nedá, Leda jaké šelmyCestuktomudomu.| Žemněradšvypráská.Poslóchatimusí.
Cestu k tomu domu,: Zamči si ho zamči Nechaj mu ho hořet
Aby byla hladká, Na devět zámečků, Ze štyry neděle,
Aby mě vítala A já ho odemču Až ty Šumne panny
Jeho paní matka. Teňůčků slámečků. Všecky čert pobere.
——— 2) Domana provazku A dyž ich pobere,
4) A jak ti nezdrží A daj si ho za sklo, Zas inši narostu,

Konopný provázek, Rozži mu tam světlo, Jak to jetelinku,
Daj sobě udělat Aby mu nezhaslo, Dyž naseje hustu.
Cigánom řetázek.



461. Kopřivané.
Od Přibora,

Su-di-juse— Kopřivja-nespanem,© su-di-juseKopřivja-ne
|NS

C ITT AE OTA I TEZ

Spanem, al 0. tu lu- ku pod ze-lenym hajem.

SudijuseKopřivjanespanem*)— Dyhonajdu,dammupozdravem:
O tu luku pod zeleným hajem. Hdě si bylo, moje potěšeni?

Atalučkavpěknemmistěleži,— »Jasembyladomaumamičky,«
Kole lučky bystra voda běži. »Sazela sem červene hřebičky.«

Ja tu luku dokola objedu, »Jak vykvětu, udělam voničku,«
Tam ja svoje potěšeni najdu. *) »Dam ju tobě, můj zlaty Janičku.«

1) v.. Vadili se Choryňané... 2) Už sem ja si kole vody zašel,
Ai tam ja sem švarné děvče našel.

46%. Opuštěný.
Z Čáslavice od Třebiče. Erb. I. 144.

1 MKM a | i > Í XI F > -2 E

Byo
v * v 2 . v v . . Svěcměsíčku| jasněažjápovan-druju,a-bymámiO-KZATKi h(M2IEEE

lá vě-dě-la, kerou cestou půjdu.

Svěc měsíčku jasně Tam jí požaluju Spomenete jednou,
Až já povandruju, Svoje těžké hoře, Spomenete dvakrát,Abymámilávěděla,© ČostevyomněmluviliAžpotřetíspomenete,Keroucestoupůjdu.© Natomvašemdvoře.-Musítezaplakat.
Půjduli, půjdu já, Mluvili, mluvili, Již sem tak osiřel
Každý se podívá Sak víc nebudete, Jako jabor v lese,
Až natou loukuzelenou Ažjá od vás povandruju, Když z něho listí opadá,
Kde má milá bejvá. Sak vy spomenete. On se smutně nese.

nů o o Ze ŠaraticG8p 1 SF" WSvítímě-sí-čekjasně© rmi-lépodvokýn-ko,© staňhonemavo
KN : = NT 3. O

© P P 9..

te-vři má mi-lá pa-nen-ko.
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Svítí měsíček jasně A šak tebe nebolí Věilka sem už vopuščené
Milé pod vokýnko, Tak jako se děláš, Jako holubička,
Staň honem a votevři Ale že ty více mě Kerá líta po poh
Má milá panenko. V svém srdéčku nemáš. A hledá samečka.

»Ráda bych votevřela, Včilka sem už vopuščené Včilka sem už vopuščené
Dybych jenom mohla, Jako hruška v poli, Jako jabor v lese,
Dyby mě má hlavěnka Hrušky chlapci votrhajó, Keré v zímě ani v lítě
Tuze nebolela.« Hruška smutně stojí. Ovoce nenese.

Podobná. ,
O Ze Slapánic.AZ-AE dTi Azoý“|LMEWI eAs 4.48opA|JiINL„CŘaE P A LVZOUZLLe Ku„©©Jji

ry, © . . a © U
Sama sem ne-rá —da že voj- na na sta- la, mě-la sem(ZERO PT I
LLLTE

sy-nečka, zů-sta-la sem sa- ma.

Dama sem neráda Zůstala sem sama
Že vojna nastala, Jak na vodě sláma,
Měla sem synečka, Jako ten měsíček
Zůstala sem sama. Mezi hvězdičkama.

463. Zákryvka.

Svitaj,Bo—že,svitaj,© a-bysko-rodenbyl,abychsapo-dí-val

v kerém sém do-mě byl.

Svitaj, Bože, svitaj, Půjč ty mně má milá Nač bys sa, synečku,
Aby skoro deň byl, Bílého šátečka, Nač bys sa zakrýval,

„Abych sa podíval Af sa já zakryju Sak já na to rostu,Vkerémsemdoměbyl.Odvýchodslunečka.© Abysknámchodíval.
Jiné čtení a pění.

čujnospí,o-nařekne,žesto— ty.
22
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Ticho,šohaj,nedupaj,PoďJanoškupoďty© Nestarajsamůjmilý,
Ostrohami nebřinkaj; k nám, Vyvedu fa ven humny.Našapaníčujnospí,© Našapaníspíajpán.
Ona řekne, žes to ty. Vyvedu ťa chodníčkem,Užjemilábílýdeň,© Přikryjuťaručníčkem.Ažjásvětlozahasím,© Jakjápůjdushanbůven?Ručníčekjemalávěc,
Sama sa ti ohlásím: Přijde větr, vezne preč.

464. Bylost.
Ze Slavikovic.A STI VY

(ELE
7 wsti-lamněpěknáhvězdička,© dyžsemmi-lo-va-laJa-ní-čka,

| i NI JONVe NMa | | U l mm,

| + 3 s- id p | 6s ď M 2 | 0- p 3 T p :.
„© F P Www7 F = CTsví-ti-la,nebu-de,kdomi-lovatbude© méhosy-ne-čka.

Svítila mně pěkná hvězdička, Dys je vyprovázel, tož je máš,
Dyž sem milovala Janíčka, Víc se k mému srdečku nehlas.Svítila,nebude,kdomilovatbude© Přindenekdo.inší,srdceupřimnější,

Mého synečka! Nežli ty ho máš.

Včerá o půl vosmé hodině Teč milá vodičko teč prudce
Přišle mně přesmutný novine, Až k mého milýho zahrádce,
Ze si vyprovázel, dyž měsícvycházel, Kde sme spolem stáli a se miloval,

Děvčátko jiné. Nebudem více.

465. Nevdase.
Z Rohatce.TEFEE

“ S d ze-l du-—b

vítí měsíc po 76. eným a—Dem | Nebudem, ne-budem,Povězmi-lý,es-svo-i© bu-dem?
ZZ 5 ZPAEEEEEEfra-ji—ren—komo-ja;— zpomeňsoběnatyprvní| slova.

Svítíměsícpodzelenýmdubem,© Vydajsa,možešli,mojanajmilejší,
Pověz milý, esli svoji budem? Esh ti dá pán Bůh lepší ščestí.

Nebudem, nebudem, frajirenko moja; Nevydám sa, švarný šohajíčku
Zpomeň sobě na ty první slova. Zalomila bych svoju hlavičku ;
Co sme my si spolem říkávali, Dycky bych plakala, stávaja léhaja,
Dy sme spolem pod oknem sedali; Ze sem si fa, šohajku, nevzala.
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466. Rozmluva.
Z Janovic u Friálant.

-p ů M x X ho I M M X ho- [ M A a Mo Ah |ZE Jj i 9 JA LI a A O „I h K A wm4. o© 8 — „i „| I S Ee JI hn 2M A -I©<i hdE| P.-9-030-.ďu
v sv + s v ©Sviémě-sičkusvíépěknězvečera,| dobronoctoběvinšu-ju,
F P k - H
L — — mA

"kochanko mo-ja.

Svié, měsičku, svié Možeš přeřundzič A ta moja kochanečka
Pěkně z večera, Slovko lebo dvě, Ze mně se směje.

Dobro noc tobě vinšuju, Jenom musiš, můj sy- V .
r ., x Svié, měsičku, svié,

Kochanko moja. nečku, Věterku něvější 4 Pěknělahodně. S
Něměj mně za zle . A ty moja kochanečkoZechcěprobudzil,© Měsičeksvii, Zemneseněsměj.Abychjenjednoslovečko© Věterekvěje,

S tebum přeřundzil.
Z Halenkova.

(IEIGTEIYETETTENITAHora,černáhora,© co-Sitotamvo— čivčelenkybrňá,

či mia milý vo —lá.

Hora, černa hora, Včelenky nebrňá,
Cosi to tam volá; To mia milý volá,
Či včelenky brňá, Volá rma .syneček

1 mia milý volá? Na dvě na tři slova.

467. Nevěrný.
Od Přibor. Sr. náp. 410.
brum ———| L I2Svitmě—sičku— jasnojakslunečko© vedně,Te-mu

syne-čkovi— cochodivalkemně.
Svif měsičku jasno, Chodival, chodival,
Jak slunečko ve dně, Ale už něbudě,
Temu synečkovi, Něch sobě un chodi
Čo chodival ke mně. Zase hdě chce indě.

22"
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Z Petrorie a p. Č. L.

Na tym Ra-ai-borským moscě, na tym Ra-ci - borskym mo-scě
[ PERI MNELLEe7

pěkny ka-ra —fi-at roscě, pěkny ka-ra —fi—at roscě.

Na tym Raciborským moscě Tež éié bych ja ho trhala,
Pěkny karafiat roscě. Komu bych ho smutna dala?

Panny ho tam trhavaju, Můj mily se juž oženil,
Mladencům ho rozdavaju. „Mojo srdco zakrvavil.

Z Janovic za Fridlaní.

Dyssemjošelpřesdzě—dzinu,dysem— jošelpřesdzědzinu.
OTL p OTT I I ICIICITIET TIT -TET
čulsemplakaésvoju© milu,Ččulsemplakaésvojumiluhej.
Dy sem jo šel přes dzědzinu :/ Ješčes dzěvečko hrubě mlada,
Úul sem plakaé svoju milu :/ hej. Zajmi kravičky, žeň do stada.

O co, mila, o co plačeš? Zajmi moje mezi svoje,Země,synečku,zaněchaéchceš.© Možubyétovšeckytvoje.
o 2. Z Janovic.PEEE E E SEZZEEEEv . oComidoš,mo0milo,jakodte-běpůj-du?© Hedbovnu= EE
šatečku, jakmanaňu na-přa —du.

Co mi doš, mo milo, „Dala sem ju dzělaé Žalem se rozskoči,Jakodteběpůjdu?© Všelijakeformy,Zalemněskonanym,
Hedbovno šatečku, Jo sem si myslela Ze z meho věnečkaJaknaňunapřadu.© Zesisynekšvorny.© listkyopadaly.
Achužsemnapřadla© AtysjesvidratyListkyopadaly
A 1 namotala, Na obě dvě oči, Ratolesci stojo,
Už sem ju synečku To moje srdečko Něbudu, synečku,
1 do tkoča -dala. Zalem se rozskoči. Něbudu ja tvoja.
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Ode Žďáru. Erb. I 136.
a h
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Sy-nečku můj v tech slovech stůj, co si mně sli- bo- val,

Ň Ň hh | | eD „ I —
LL LL

dyž siknámchodí-val, že ty, že ty, že bu-deš můj.
Od Brna ze Žebětína.

bm
Sy-nečku můj vtech slovech stůj, co si mně slh-bo-val,

h > A 1L H- [a - I I [o JE
ELLE
U d k| ! i m

W V TT c „Vdyžsiknámchodí-val,| žebu-dešmůj.
Synečku můj, v tech slovech stůj, Panenko má, néní možná,Cosimněpovídaldyžsiknám© Počkejaždojara,ažbudefiala,')

, chodíval, Pak budeš má.Zebudešmůj. —
1) Počkej až do zimy, až budou beriny.

Jiné čtení a pění.
Z Nasil. a Ú. L.

M: A |GEET TIUTEET
Na Nasilskym po-li stromeček sto-ji, a naněm žulty květ,EEELEE

o dočkaj ty dočkaj moja najmi-lej-Ša hodzinu sedym let.

NaNasilskyýmpoliHodzinusedymlet?© Mojanajmilejša
Stromeček stoji, To ja mamjinšeho Ze ja sem najhorší?

A na něm žulty květ; Stokrate milštho 0O!dočkajtydočkaj— (Cosemnevezmehned.žnejsem,nejsem,
Moja najmilejša atečku daj sem

Holubek urka Ač á ju vyperu,
Hodzinu sedymlet. Kukulenka kuka Abys ju měl bilu
Co si ty je za pan, Za dvorem -na olši, Když povedzěš jinu
Dy ja čekaét mám O to se. ty mysliš Do tanečka v nědzělu.
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Synečku, sy- nečku,kams poděl vo - ničku, co tobě mi-lá da-la,

469. Vonička spadlá.
Ze Slapánie.

ERCRENKEAHea TT
dyž stebó ve - čír stá-la?

Synečku, synečku, Dyž sem šel na hody
Kams poděl voničku, Spadla mně do vody,
Co tobě milá dala, Do vody do Dunaja,Dyžstebóvečírstála?© Voděnkamnějuvzala.

470. Kdy zapomene.
Z Věteřova.OKBELETÍEP-EEEbe FLE

Synečku, synečku, ma-lo-va —né kví- tí! Dyťy mně

ne-mo —žeš z mé mysle se - jí- ti.

Synečku, synečku, Nevezmeš nekerů Kdo ho trhat bude?
Malované kvítí, A já nekerého, Moje potěšení.Dyťtymněnemožeš| Teprvzapomenemv " ,
Z mé- mysle sejíti. Jeden na druhého. Křed naším okénkem

Červený tulipán;Nemožeš,nemožeš,Přednašímokénkem© Kdohotrhatbude?
Ani mně nesendeš, Rozmarýn zelený; Syneček choda k nám.
Pokuď si synečku
Nekerů nevezmeš.

Z Rožnova.

EE i i m T VYSMNNN| A AIJ4 = eeI L
e/ U W v Čs v vJepěknáze-le-ná| tanašažin-go-ra,pa-da-lyo-říšky

IT===
do na-še-ho dvora.

Je pěkná zelená Komu ty, děvečko,
Ta naša žingora, Ty oříšky sbíráš?
Padalyoříšky To tobě synečku,
Do našeho dvora. Že na mňa pohlédáš.
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471. Vina a kletba.
Z Komně a ze Skřipova. Zp. I. 30.

„> b i 3 —

bíFFT
v WW A3

Sy-ne-čku, syne - čku, |Velké| slibymá-me;|
-m

šime, počet z něho dá - me.

kerýjichzru-šíme,© kerýjichzru

E M—— FPE ECEEH NO MTv7 LFEEo r=|
Sy-nečku,synečku,velkéslibymáme,© ke-rýjichzru-šíme,

hC TEA ee NEEDC, TEL NT40a
= c

kerý jich zru-šíme, počet zněho dáme.

Synečku,synečku,Pěknějáťaprosím,— Cobyfadržala
Velké -sliby máme, Moja roztomilá, Do půl sedma roka.
Kerý jich zrušíme, Budu já putovat o í
Počet z něho dáme. Za tebe do Říma. Do půl sedma roka,

Zrovna sedum roků,Snadnýjá,děvečko,© KdybysiputovalAžbytipadal
Snadný já počet dám, Do Jeruzaléma, Cervi z tvého boku.
Dojda k farářovi Před hrubým oltářem

Bodaj ta synečkuHnedsavyzpovídám.© Padlnakolena;Metalovředisko,
Není, můj rozmilý, Na kolena padl, Až by fa hodiloNenífarářpánBůh,© Sedůmrázůomdlel,— Nanašesmetisko.
On ti neodpustí, Ješčě ti synečku Neklen milá, neklen,

Už jsu proklnutý,DopusťBožedopusť— SnadmosímzahynůtDyž mu povíš pravdu. ') Odpuščat nebudem.

1) Nebude ti milý
Vina odpuščena. Takového hřmění, Pod ludskýma ploty.
Ty musíš pulovaf By na fa padalo z
Do Jeruzaléma. Tři noci kamení. Pod ludskýma ploty,

Aneb: Jako ten hnilý klát,
Dyby si puřoval Bodaj fa synečku Kerý sa nehodí
Do Mariecele Popadla hodoňka, Ani do kamen dat.
Nejsů ti synečku
Viny odpuščené.

472. Falešný.

Synečku v ha - li-ně,
Nese-dé ve-dle mne,

já jsem rozhla-še-ná po ce-lé dě- di-ně.
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Synečku v halině
Nesedé vedle mne,
Já jsem rozhlášená
Po celé dědině.

Němaš tolej vlny
Na každym baraně,
Jako falešných slův
Při každymgalaně.

Po celé. dědině,
Po celém městečku,
Nesedé podle mne,
Falešný synečku.

Jiné čtení.
Jako falešných slův
Při každej děvečce.

Štyry mile lesa
Sameho jaloveca,

Falešný synečku,
Jako. falešný klíč,
Nebudeš odmykat
Mého srdečka víc.

p. C. L.

Štyry mile lesa
Same jařabiny,
Němaš v Baborově
Poctivej děvčiny.

Němaš v Baborově
Poctiveho chlapca,

Němaš tolej vlny
Na bilej ovečce

473. Příkaz a láska.
3 ŘEZA Z YZH, A
EE

Sy-nečku zlá rada, maměnka ká-za-la, dyž ty přindeš pod okýnko,abychtě| zahnala.
Synečku zlá rada,
Maměnka kázala,
Dyž ty přindeš pod okénko,
Abych tě zahnala.

Jak pak tě zahnat mám,
Dyž tebe ráda mám?
Dyž ty přindeš pod okénko
Já na tě zavolám.

Ctení jiné. p. Cypr.L.

Voda z ni nevyschně,
Rok po roku budě,
Pan Buh vi děvucho,
Jak skoro to budě. “)

Stromečku březovyStojišminazavadě,— Zesemamyněchaf,
Němožu uviděf My se něněchamy,
Potěšení na zahradě. “) Bo se radi mamy.

Nětak na zahradě
Jak mezi horami,
Zaden něuvěři
Jak je mezi nami.

Mezi nami je tak,

Na fojtove roli
Studenečka stoji,
Jak z ni voda vyschně,
To mi buděm svoji.

2) Z ni voda nevyschně,
To je voda čista,
To ty víš synečku,
Viš to dozajista,

1) Že ja nesmim chodié
Se svu milu po zahradě.

Jiné pění a čtení. Od Brna.ok K AELLEETLELITEe
Aj synečku, synečku, máš pěkný černý voči, když se na tě zpomenu,

| > ha LA h L Ip-EK
0

s
srdce ve mně posko - či.

JiJL
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Ajsynečku,synečku,| Vočijakfialenka,MělistemuzbraňovatMášpěknýčernývoči,Tvářičkyjakrůžičky,© Spíšnežknámpočal
Když se na tě zpomenu, Nesmí on k nám cho- chodit,
Srdce ve mné poskočí. dívat, Ale včil už nesmíte

Má tvářičky červený, Bránijó mu rodičí. Jeho srdečko-ranit.
-Voči jak fialenka, Zbraňuje mu matička, Jeho srdce raněnéAnimunénirovnáZbraňujemutatíček,| Jetvrdéjakokameň,
V tech Medlanech pa- Aby.on k nám nechodil Moje upřímný slovanenka.Tenšvárnýšohajíček.© Tymuležijónaněm.

474. Pomoc pozdná.
ná NEM MM

TA
a P po 72IICTT ( sgeTi

Šak sem.já ti ří-ká-va-la, dy sem s tebů sedá-va-la, aj abys ty

i ký KK = , :03 e—
k nám nechodil, že já o tebe nestojím.

Šak sem já ti říkávala, Vělé se ti zdám škaredá,
Dy sem s tebů sedávala, Ze nejsu panna poctivá.
Aj abys ty k nám nechodil,
Ze já o tebe nestojím. A dyž nejsu, nechat nejsu,

Dyž jenom věneček nesu;
A tys na to nic nedbával, Ty nejsi poctivý mládenec,
Předce jsi k nám chodívaval Vzal si mně z hlavěnky věnec.
Pod to naše okenečko:
Otevři mě frajirečko. Nevzal sem ho, néní pravda,

Hodilas ho do Dunaja;
Šak sem já ti říkávala, Ajdo Dunaja; do moře,
Dy sem s tebůsedávala Kdož ti má milá pomože?
Na tej zahrádce pod shvú:
Vem si mě- pannu poctivý. Aj pomože, jak kdo može,

Aj pomože, jak kdo može,
A věil dyž mě začepili, Pomože mně ten šohajek,
Líčka se mně proměnily, AŽ se rozzelená suchý hájek.

Z Nasile.=LEEES
en něklupaj,ostrožkaminěbřinkaj,něda-le-koudveří| pa-ni-mama— tule-ži.

Pomalutkyněklupaj,— Dceraranostanula,MamaéičkospeřinumOstrožkaminěbřinkaj,© Matkasejipytala:Kterabylanademnum;
Nědaleko u dveři Dcero, dcero, dcero ma, Malum sem še ušila,
Panimama tu leži. S kym si to tam buřila? Malo sem se přikryla.
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Su dzěvčatka poctive, Chodi dzěvče po luce,
Peřiny drelichove Nosi dicje na ruce:
S tureckyma nitama, Hulaj, hulaj můj synu,
Běhaju s galanama. Maš taéička hrdinu.

—a

475. Cesta zarůstlá.
Erb. II. 158. Zp. I. 167.

ud.Sa-ra—tt—ce| napěknérovin-ce,— chodiljsemtamEEEIH
<

k jedné švarné dívce, chodil jsem tam k jedné švarné dív 

Saratice na pěkné rovince, Vezmu paláš, vořeší vysekám,
Chodil jsem tam k jedné švarné A tebe tam má milá nenechám.

dívce.
Vezmu kosu vořeší vykosím,Chodiljseratam,aleužnebudo,| Atebesimámilávyprosím.

Zarůstla mně cesta vořešinó.

Jiné čtení a pění.
Od Rožnova

hb>L

GEjí
Šel bych k vám má milá, dyž nesmím, zarost mi chodniček o-ře-ším.

Sel bych k vám má milá, dyž nesmím, Ořeší a duby vysekám,
Zarost mi chodníček ořešim. Tebe tu má milá nenechám.

4706. Bezesnost.
Od Nupajedel.ni

v
Šest dní do týdna, sédmá ne--dě-la, pověz děv-či-co čehos že - le-la?

Šest dní do týdňa, sédmá neděla, Ešče bych mohla po devět nespat,
Pověz děvčico, čehos želela? Dybych tě mohla synečku dostat.

Želela sem já svých černých očí,
Ze sů nespaly po devět nocí.
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477. Nestarost.
Z Lichnova. Zp. I 199.LLFEE

v Ši-ro-kapři-kopo,hdotebe© vybrodil?Mojaga-la-nečko,===L =<A
už sem kvam dochodil, moja ga-la- nečko, už sem kvám dochodil.

Širokapřikopo,Něstarajse.synečku— Dyjichmašposvětě
Hdo tebe vybrodil? O jednu děvečku, Jako rozmarynu.
Moja galanečko, Dyť jich maš po světě

Něstaraj se synečku
O jednu galanku,Dochodil,dochodil;Něstarajsesynečku— Dyjichmašposvětě

Dochodilh všeci, O jednu děvčinu, Jako marijanku.
Jak sem ja zaněchal,
Zaněchali všeci.

Už sem k vam dochodil. Jako izobečku.

478. Voda nezávada.

(Náp. str. 71 c.) Zp. L 188. Od Uh. Brodu.

Škoda tě šohajku Plačeš ty, plaču já, Hrkoce mé srdce
Ze za vodů býváš, Plačerme obadvá, Tak nekerů chvílu,
Voda lavky vzala, Neplač, galanečko, Jak by mně ho řezalTyknámnechodíváš.Užjedarmovšecko.© Nožemlebopilů.
Šohajekza vodů Nebuduvesela m——Ajázdruhejstrany,© Aninemožubyt, 1)Jáutnuvrbečku,
Pohledňana sebe Nemožesa ve mně P eo| Ešče si navščivím
Obá sme plakali. " Srdco rozveselit. Svoju galanečku.«

Jiné čtení. Z.Halenkova

Třeba lavek néní, Přijd edem přijd
Přejdi přez kaméní, Koli razů v týdni,
Přijdi edem přijdi Po patej v nědělu
Moje potěšéní. Pro pentlu zelenú.

479. Dar rozvodný.
Z Oseka. Mein. 172.

ej
Škoda moje —ho sy-nečka, ško- da mo-je - ho sy - nečka,

je-ho do-bré — ho slo —večka.
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Škoda mojeho synečka, Jeden menší, druhý větší,
Jeho dobrého slovečka. „Majó obá černý oči.

Jak on mi bo dobrý dával, V tem Lipníku jarmak bude,
Dyž on za mnó chodívával. ") A můj milý na ňé půjde.

Mám já srdce jako kamen, Co mě kópíš na jarmace,
Hoří ve mně jako plamen.*) Ty moje upřímné srdce?

Hoří, hoří, nepřestává, Kópím já tt pentlu modró,
Ze mě mmlý zanechává. To máš milá na rozchodnó.

Dyž zanechá, nech zanechá, Dyž tu pentlu zapletala,
Sak už na -mně jiný čeká. Přežalostně zaplakala.

1) Říkával mně, má děvečko, 7 kdež jest . ; JEN JE kópil,
Ty těšíš moje srdečko. en mé srdečko zarmótil.

2) Mám já srdce jako višňa, Chodí z pyšna nastroja se,
Ze můj milý chodí z pyšna. A mé srdce pořád plače.

VAČernotína u Hranic.

Ešče se tě jednůc zoptám, Choď synečku, choď do roku
Kolhkrát ešče přijít mám. Do. Hranického jarmaku.

Choď synečku, choď do jara, Na jarmaku kup střevíce,
Ež bude modrá fiala. Po jarmaku nechoď více.

Choď synečku, choď do zimy,
Ež do svaté Kateřiny.

480. Bednář.
(Náp. 9217.) Lip. I 108.. Voj. II. 211.

Šla děvečka do háječka, Pověz ty mně bednáříčku,
Zablůdila v lesi. Kolej máš obručí?

Potkala tam bednařička, Pobiješ mně mé srdéčko,
Co obruče nosí. Af sa nerozpučí.—

481. Pérečka.
Z Maloměřic.

LEo
Škodajeti vtáčko,žesešlazeb—ník,© potratlspí-rečka,===

le-ta přes reb-—ník.

Škoda je ti vtáčko, že seš lazebník, Židenský děvčátka bele lakomý,Potratilspírečka,lefapřesrebník.© Zebralepírečkavelkýhedrobný.
A dež's je potratil, čém bodeš psávat, A dežje zebrale do peřin dale,
Židenském děvčatům psání dodávat? Tem Židenském chlapcům postýlke

stlale.
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482. Láskou zhynulý.
(Náp. 455.)Šlamilánazdávání,© Armaléřodpověděl,

Sohajek v okně stál, ") Ze to nemože byt,
Ze to jeho srdečkoOd veliké žalosti

Běž má milá běž domů,
Máš tam muža svého,
A já tady musím bytNamaměnkuvolal.?)© Musísevněmrozlít.“)Aždodňasúdného.

Ach má mamulko milá, Když bylo po pohřebě, Ei lásko, lásko, lásko,
Poďte se podívat,

Pošlite pro maléře,
A ju vymaluje,

ohaj v okně ležel.

a svů milů hleděl.

Milá na kerchově

Jak mě srdečko bolí, Přežalostně plakala
Viďa ju s jiným stát. Na milého hrobě.

1) Š Z Březolup:

2) Přežalostně zaplakal, 3) AČ se moje srdečko
N Hořem nepomine.

Jak hoříš plamenem,
A spaluješ srdenko
Spaluješ na hlaveň.

Achmůjmilý,rozmilý,72...
Co ty tak tvrdo spíš, 4) Ze ten šohajíčekAťtomojesrdečko© Ajánatebevolám,

Krev hned nezaleje.*) Ty mně neodpovíš.

Musí hořem umřit.

V Ujezdě u Vizovic:

Maléř nemá barvy,
Ani nechce jíti,
Ze onpro to děvčátko
Mosí z světa jíti.

483. Vinek zelený nejdražší.

Šla panenka, šla na trá-vu

Šla panenka, šla na trávu
Blízko zeleného háju.

Potkaltě ju tam myslivec,
Zádal o zelený věnec.

jE=-| —
blízko ze-le— ného há-ju.

»Nežlibych ti věnec dala,
Spíš bych se s tebou sekala.

A ten věneček zelený,
To je moje potěšení.«

Čtení jiné. Náp. č. 418.
Šla Naninka na travičku,
Do zeleného hájíčku,
Nadešel ju mládenec,
A žádal ju o věnec.

»Nežbych já ti věnec dala,
Ráděj bych se růbat dala,
Pro věneček zelený
Z rozmarýnu pletený.

Šla Naninka z trávy domů,
Trefila se máti k tomu.

»Kdes Naninko, kdes byla,
Ze se's tak porůbala?« ")

»odá jsem byla pro travičku,
A to v zeleném hájíčku,
Nadešel mně mládenec,
A žádal mne o věnec.

Než bych já mu věnec dala,
Ráděj bych se sekat dala,
Ten věneček zelený
To je mé potěšení.« «

1) Kaj's ma dcero, kaj's byla,
Že s švu krasu změnila“
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484. Vvolená Erb. HÚ.121.GP a
Šly děvčátka k silni-ci, šly děvčátka k silni--Ci,

Šly děvčátka k silnici,
Potkal jich myslivci.

nA my samy nevíme,
Která se vám líbíme.

Kam děvčátka kam jdete, Čili sestra, čili já, %
Která mě chtět budete? ")Cili naša švagrová.«

3) Třeba táto maličká,1) s námi půjdete.
Co má černé očička.2) Jestli sestra nebo já.

pot-ka-li jich myslivci.

A mně by se líbila
Ta Naninka spanilá. “)

Má na krku korály,
Mezi nima tolary.

A na krku koraly,
Mezi nimi tolary.

485. Cesta za milou.NYEd
—

["“
.—— v <

Šohajku, šo-haj- ku,FS= T FTEELH
dobré, nehle-da-li

Šohajku, šobajku,
Ty jsi dobrý ditě.
Dybys nebyl dobré,
Nehledah by tě.

Šohajku, šohajku,
Vaší tě hledajó,

by tě.

Tvý vraný koníčke
Po tobě řehtajó.

Tatíčku, tatíčku,

Déte jim vobroko;
Já musím za miló,
Mám tuze daleko.

486.

ty jsi do-brý di —tě;

Ze Slapánie.
TK

jo p p)

iJ FF
dybys nebyl

Bratříčku, bratříčku,
Dé mně tvó sestřičku,
Já tt budu říkat:
Rozmilé švagříčku.

Na rozchodnou.
Zp. I 201.pFE HE

Šohaj,šohajčerno—o-ký,nemožufa| zabudnu-ti;
T M pe TALx ef

dm l 1 0—4—— — yvy —aE a —S 4 je A hudI „LE
a-ni fa já ne-za-bu-du, pokud kkolvěk ži-va bu - du.

Šohaj, šohaj černooký, Vinšuju ti taků věrnů,
Nemožu fa zabudnůti! Jako sem já tobě byua,Anifajánezabudu,© Vinšujutidušamoja.
Pokud kolvěk živa budu. Co sem sa k vám na

chodívau,
Dni a noci s tebů mrhau,

Ješče jednů na roz
chodnů

Ale tys byua falešná,
Nerh fa pámbůh za to

trestá.

Néni pravda, moj přemiuý,
Robiua sem tt po vůli,
Žáden neví len já sama,
Jako sem fa ráda maua.
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487. Řídkost.
Z Nové Vsi.FEEEAF

v, V — - « A v +- hud—d.mŠohaju,dušomá,le-lu-jovo-ňa-vá,© dokaďfane-vidím,
EEE EHE
==ak

všecka su bo-la=vá.

Šohaju, dušo má, Už sem fa viděua, Aby mně má milá
Lelujo voňavá, Chváua pánu Bohu. Snídaní chystala.
Dokaď £ idí s. v , 21.0 v
Všecka mbolavá. Jiné čtení. Snídaní s obědem,

Z Karlovic. To já mám každý den,
A jak fa uvidím, Kukulenka z rána A tebe, má milá,
Hned z nohy na nohu, Vesele zpívála, Edem ráz za týden.

488. Ztonulý věnec.
Ze Skřipova v Opavsku. Voj. I. 255. 256.nk

Gtg
Svarnadzěvečko,mojekochanečko,mělbychcéoco| pro-sié,EEE

slubo-va-la jsi mně dva ze-le-ne věnly za klobučkem no-sié.

Švarna dzěvečko, moja kochanečko, Ach mam ci ja doma ty dva labudečky,
Měl bych cě o co prosié; Pošlu ja ci pro ně.

Slubovala jst mně dva zelene věnky
“ Za klobučkem nosié. Labudek plyně, věneček tyně

Až do samehodna,
Švarny šohajku, můj kochanečku, A že už ty nějsi, prošvarna dzěvečko,

Stala se mi škoda; Toho věnka hodna.
Ach měla jsem ctja dva zelene věnky,

Vzala mi jich voda. Choé by mi věilej muzika hrala,
, Trubače trubili,
Svarna dzěvečko, moja kochanečko, Ach- to mi už oni mojeho srdečka

Něfrasuj se o ně, Zaden něrozveseli.

Jiné čtení a péní. Od Napajedel.EEEEEFEE
Vy-le-tě-laho-lubin-ka© zbílé-hostá—da;pa-šadívka

B hb NOON

F © U

dycky plače, že se nevdá —vá.
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Vyletěla holubinka z bílého stáda, Vychoval sem dvě labutě, poplynů
Naša dívka dycky: plače, že se ne

vdává.

A já. plaču a naříkám dávnej pří
hody,

Měla sem vínek zelený, spadnul do
vody.

ti pron.

Jedna praví: nepoplynu, neumím
plynůt,

Druhá praví: já poplynu, bych měla
zhynůt.

Labuť plyne; vínek tone až na samé
Neplač, neplač galanečko, nenaří- dno;

kaj oň, Těžko je jí ho dosáhat, dyž je ne
skoro.

489.Nepasení. pri
E Mkk p . E r — —]S ea UHITTICTITT ET TEFŠvarnéděvče© husypá-slo,© švarnéděvčehu-sypá-slo,

hb m
A

p dí.
© V

vy-ší-va-ný© šátekna- šlo.
Švarné děvče husy páslo,
Vyšívaný šátek našlo. *)

Když ho našlo, ohlídá se,
Kde syneček koně pase.

Pase je on na dolině,
V drobné trávě, jetelině.

1) pateráké šaty našlo.

»Paste se vy, nebo spěte,
Já miluju švarné dítě.« *)

Žerte koně jatelinku,
Já miluju tu děvčinku.

2) Žerte koně lebo ležte,
Já miluju švárné děvče.

Žerte koně, žerte sečku,
Já miluju tu děvečku.

490. Neznalost.
Z Mikulčic. Zp. I. 145.

1=

Takú sem si fra- ji-ren-ku dostau,JakbymnějupanBůhsnebe© posuau;
FX ==

či měua, jakby si je vyma-uo- vat daua.

Taků sem si frajirenku dostau,
Jak by mně ju pan Bůh s nebe

posuau;
Také ona černé oči měua,
Jak by si je vymauovat daua.

ta-ké o-na černé 0

M

Došeu sem k ní, na uavici spaua,
Bozkau sem ju, aby hore staua,
Bozkau sem ju na obě dvě líčka:
Stávaj hore, sivá houbička.



Sedu sem. s ňů v síní na stoličku,
Pytau sem ju červenů růžičku:
A kdebych já tu růžičku vzaua,
Dyž sem ešče růží netrhaua?

1) v Březové: Co bys prišjol přes sedom
razy k nám.

Jak fa budu můj synečku znáti,

338

Mnoho sem já frajirů mívaua,
Zádnému sem růže nedávaua;
Ani tebje můj šohajku nedám,
Proto že fa dozajista neznám. ")

Tepruv budu s tebů sedávati,
S tebů, s tebů, můj synečku s tebů,
Podtů našů javorovů stěnů!

Jiné čtení.

Jahoda, jahoda,
Jahodový lístek,
Málo som rozdala

Synečkovi kystek.

Málo som rozdala,
Ešče méně rozdám.

A já fa synečku
Am dobre neznám.

491. Lávka.
Zp. T. 195. Z Hrozenkova Nov.

n ' Ag5ZAZ
ev

aj UŽ Sa po-láma -—lu,

I Z I VIJ 6.6EEE
Ta na-ša la —večka co sem se SyCLANEEL+>Eli,d—Aid

FF

f NIE 1 U NTFREELC
OBI CITCTZTÍ ( CZT

nečkem, co sem se sy — nečkem aj na ní
hb

p
3 -ToriE EE„>

se-dá-va —la.

Ta naša lavečka

Aj už sa polámala,
Co sem se synečkom
Aj na ní sedávala.

Byla to lavečka
Z dřova olšového,

Už sa ta lavečka
Před naší zlámala,
Co sem se šohajkem
Na ní sedávala.

Už se ta lavečka
Před naše zlámala,
Có na ní děvečka

S milým sedávala.

Byl ten můj syneček
Srdenka falešného.

Ta naša lavečka

Na dvě sa rozdělila,
Ze naše srdenka
Obě dvě rozlůčila.

Jiné čtení.
Už sú z tej lavečky
Styry polovečky,
Co na ní sedaly
Sivé holubečky.

Jiné čtení.
Nebyla borová
Ani jaborová,
Byla ta lavečka
Celá bramorová.

© hka 3 |0a
F dí

se-dá-va-la, aj na ní

Ty naša lavečko,
Zrůsíní sa mi ešče,
Starodávný galán,
Navrať sa mi ešče.

Jestli sem sedala,
Budu sedat ešče,
Až sa ta lavečka

Z bramora vykřeše.

Z Osvét.

Sedala, sedala,
Sedávat nebude,
Dokud ta lavečka
Spravena nebude.

20.
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492. "Fěžkost.
Z Dostorné.

—AK-T 1 —5. — —Í e

F
Tažko je mně ťažko

k J.
a]

+
E — ] :

— NSSORN VE NROS

TEsedemcentů— kamen.
Tažko je mně ťažko
Na srdečku mojem,
Jakby nanho vuožiu
Sedem centů kamen.

Tažko je immě tažko,
An neuléhá,
Néní věci možná
Abych neumřeua.

na srdečku
1)

"Tažko je mně umřit,
Keď mia nic nebolí,
Sohajička si vzít,
Keď mej vůle néní.

Hodina je mně deň,
A deň je mně týden,
Týdeň je mně rokem
S nemiuým čuověkem.

mojem, jakby naňho vložil

Nastane neděla,
Keď půjdem z kosteua
Uvidím miuého
Sohajka švarného.

Neděla s pondělkem
To je veseuý den,
Dycky mně grumluje
Sohajek pod oknem.

Jiné čtení. Z Lichnova.Zp. I. 202.p- JI ] J | Ani ZPITICIITNEPE——Mě Iie/>| 4 :ď7vvwweLTěžko© jemitěžko© namo-junsr=dečku,jakbymiho
[- = I , I i mJACEIATATi

svazal hedbav-nu šňu- rečku.

Těžko je im těžko
Na mojim srdečku,
Jakby mi ho svazal
Hedbavnu šňurečku.

Hedbavnu šňurečku
Ja rozvazat možu,
Na tebe synečku
Zapomněť němožu.

Zapomeneš na mne,
Ma děvečko, snadně,
Dy budu s inšu staf,
Něpohlidaj na mne.

Něbylby mi tě žal,
Dybys m byl umřel,
Ale je mitě žal,
Ze s mi vypověděl.

Jiné čtení a pění.

Z vehkeho žalu

Sluzenky kapaju,
Na drobnem karnenct")
Jamky vybijaju.

1) tvrdem kameni.

Z Bruzovice.
n L M p NON : |PTTÍ : IPE

ce-le hložim kvitně,Sebišovske pole

hAIbe
to moje sr- dečko

| . v „AM
Ja K m2II r E,

na něm něpři-vykně, na něm nepři-vy- kně.

Šebišovske pole
Čele hložim kvitně,
To moje srdečko
Na něm nepřivykně.

Ale to Bruzovske
Kvitně fialečku;
To je pocěšeni
Mojemu srdečku.

Pod tum našum klačum
Podkověnky skaču,
O tebě synečku
Černe oči plaču.
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Psala bych 6i psala, Od velkehožalu Na tem našem dumě
Me spanile srdce, Selzy mi kapaju, 'Plavy kohut pěje,
Ale němom času, A můj bile papir Z chudobne dzěvečkyBosčměnimkrasu.© Celeprolivaju.Ledakdosesměje.

Jiné čtení a pění. (p. C. Lo
===

Za.na-ši-mihumny| vi-kaně-se-čena,Vytamdě-vucha
-K = -—— Ts I Mm©IE

cela u-eh- -ka - na, sto- tamdě—ucha ce-la nople-ka-na.

Za našimi humny Že s nimi pasala A ja se něvračim,Vikaněsečena,Nahradiskochvolky,© Boněrnamkukomu,
Ztracila sem lasku
K svojemu milemu.

Stoji tam děvucha
Cela uplakana. Može jich pasé, može,

Ale věděé jako,
Od velkeho žalu Može jich odhaňaé Ztracila sem lasku
Sluze ji kapaju, Od lesa daleko. Juž ji něnabudu,
Na bilym kameňu
Důlky vybijaju.

Juž ji něnabudu
Ej odehnala jich Pokud živa budu.
Až na třeéi pole,

Kdož je ji přičina? A un za ňu volil:
Bobrovsči pacholci, Vrať se srdce moje.

493. Prozrazená faleš. 705seka.

LL
Tečevodavhu-h-ei© odHosté-na© kBy-stři-ci,to-čeEEEFEE

voda bí-lá a-bys seu- ařy-la.

Teče voda v hulci Děvečka se umyla,OdHosténakBystřici,— Vodičkasezkalila,
Teče voda bílá, Voda se zkalila,
Abys se umyla. Ze pannó nebyla.

Jiné čtení. Náp. 198. Z Bystřicepod H

O hleďte lidí, podívejte se, Ach nese, nese na pravů stranu,Jakmůjkůňvranýhlavěnkunese.— Žemámgalánkujakmalovanů.
Ach nese, nese na levú stranu,
Že má syneček falešnú pannu.

20*
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494. Možnost.P—p1- —2 PpE BH
Tečevodapopo-to-kudo-lů,© te-čevodapopo-to-kudolů,ELL LEE

pod má milá, povandrujem spolu, poď má milá, povandrujemspolu.

Teče voda po potoku dolů, Na Peršténě štyří kněži kážou,Poďmámilá,povandrujemspolu.© Poďmámilá,tinámrucesvážou.
»Jaké by to bylo vandrování, Ruce svážou, naše srdec spojí,
Dyž my nejsme vespolek sezdaní.« *) Tenkrát budem má panenko svoji.

1) spolu vodezdaní.

495. Vzkazka po jabličku.
Od Telče. el. I 57. Erb. I 40. Luž. I 288.iz TITŽEFF4—6L

Teče vo - da, velká vo- da, te-če voda, velká voda,

=
kolem doko —- la ja - bora.

Teče voda, velká voda :/ Kráčím já kráčím po dolu
Kolem do kola jabora: Až k mej Marynce do domu.

Všecky lavičky pobrala, Když připlynulo k okýnku,
Jenom tam jednu nechala. Zaklepalo na Marynku.

Po kerej Honzíček chodí, Vyjd Marynko vyjdi ven,
Marjánku za ruku vodí. Honzíček stojí před domem.Byljesttamjedenstromeček,© Pročpakbychjávenchodila?
Na něm bylo mocjabliček. Dyť já nejsem jeho milá.

Utrh Honzíček, utrh dvě, Proč pak bys milá nebyla,
Jedno je pustil po vodě. ĎDyťsmi dávno slibovala!Kamjablíčkokampakkráčíš,© Slibovala'smněoduši,
P . v “ +,Ze se ani nevotáčíš? Ze se ta láska nezruší.

496. Za jiného pošlá.
(Náp. před.)

Ten Bořetský kostelíček, Ten chodníček néní rovný,
Okolo něho chodníček. Chodíval tam šohaj švárný.
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Chodíval tam hezký synek, Néní, néní, ale přijde,
Už mu zvadl rozmarýnek, AŽ z kostýlka s jiným vyjde.

Chodíval tam, ale nechce,
Ze tam néní Švárné děvče.

497. Rozžehnávání se. BystřiceJihlLEE :4dd .
Ten Perštenský zámek na vysokých vrchách, sedí tam syneček,(ZZgeT KZ"(ANAAAje-|—e**| 49 j nNEE hoVOSNEJIi LE
= =

má no-žičky v putách, sedí tam sy-neček, má no-žičky v putách.

Ten Perštenský zámek Já jsem jeho milá, Jak se rozlučuje
Na vysokých vrchách, Ať se rozžehnáme. Malá ryba s velkou,
Sedí tam syneček,
Má nožičky v putách.

Tak se rozlučuje
Ať se rozžehnáme, Mládenec s panénkou.AT se rozloučíme,

Pusťte mě tam k němu Co sme si slíbili,Vtéželeznébráně,— Afsivyplníme.
Od Kyjova.

n + 4. M- P- - x hgy LE LTIESET ee,
Tažko sa u-či-ly drobné ryby plovat, tak my sa budemeZZ M X =L LEE LEE

© PF [i o E wsmilýmrozlu-čovat,takmysabu-deme© smilýmrozlu-čovat.
Tažko sa učily Tažko sa učily
Drobné ryby plovat, A1 drobné karásky,
Tak my sa budeme Ar my sa budeme
S milým rozlučovat. Od veliké lásky. :

Ze Slapánic.C H MT===T EE
Předtímnašímdomkemkopecnako-pečko,jakpakse| rozejdem,4

vw

=========
moja ga-la —nečko.Předtímékašímdomkem© Aidyžserozešly

Kopec na kopečko, Drobné ryby s vodó,
Jak pak se rozejde Taky se rozejde
Moja galanečko? Šohaj se syó miló,
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498. Brána Stupávska.

Od Podivína.
Mm —ha <9—8z T M-Ta =PE NPT

A l 1 i V M , AdE jE = VY——Y
Ten Stupavskýpěkný zámek, sedi tam švárný šo-bajek, kole zámkuE o=|CWKPLvFFi

F F F ďvartastojí,© anikdásanepře-sto-jí.
TenStupavskýpěknýzámek,© Vyprovodímjunasaláš,
Sedí tam švárný šohajek, Tam mně miuá hubičku dáš.«
Kole zámku varta stojí,114 yo Jeho miuá venku stáua,
Á nikdá sa nepřestojí. A žauostně zapuakaua,
»Pustte vy mia ze zámečku, Tak zauostně zapuakaua,
Vyprovodím frajirečku, Až sa brána otevřeua. *)

*) Podobných hyperbolí tytýž v písněch A Žeg. P. rus. I 140

nalezáti,„ak m rus. u Maciejovsk. Jak šabelkov zvyv
pamietnik. L $ Lviv sia poklonyv.

Jak kiůmi zvernuv
Až Lviv sia zdvyhnuv.

499. Přištťi.
(Náp. 360.) Z Čáslavic u Třebíče.

Ten šafářů synek Nepískej, nehvízdej, Tři leta mládencemPískánalupínek,Saktymůjnebudeš,| dátřiletapannou,
Ta jeho frajerka Esče si tři leta Potom si povínieNedalekodvírek.Mládencempobydeš.© Proč'stychodilzamnou.

500. Samotná.
Z Lidečka. Olesk. 289.

p m
Těžkotomuka-meňu| copod.vodůply-ne;eščejeto

O x IAEE EEEFEE
mu těžej, ešče je to- mu tě-žej, kdo ko —ho mt-lu- je.

Z Pusté Polomě.G m E bm =
Těžko tomu kameňu co podvodu plyně; e je to-mu těžej,EEE

kdo koho mi —lu-je.
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Těžkotomukameňu© PanBůhdal,PánBůhEščesijázavolám
Co pod vodů plyne, vzal, 1) K svej vůli synečka.*)

Ešče je tomu .těžej, Ostala sem sama. Poď svnečku noďt
Kdo koho miluje. | , B JNOČÍU Doc bysem,Ostala sem samotná Podle mňa si sedni,
Já su sama taková Jak v poli hrdlčka, AŽ sa moje srdenko
Co sem milovala, S tvojím rozveselí. *)

1)Zanechalmiafrajermůj.— Lefposličkujakopták3)Rozpuknisekameňu
9) Kerá lítá vř AŽ k mému milému, Baj na dosatero,)Hledásimečka© Azkažmutamdobrůnoc,| Zemojemusrdečku

Ze já ho miluju. Něbudzě veselo.

301. Neotevřeni.
, Z Kunovic.n

ba L
e/ : NL : eTlukujsemnadveři:mámiuá— o-dev-ři,jenomEEE FHEEEnasuo—večko— o-dev-řiA—-ničko.Tlukujsemnadveří:© Počkajnedočkášmně© Takovýchšohajů
Má miuá otevři, Ani za dva týdně, Ješče je v světě moc.
Jenom na suovečko Sama za mnů půjdeš bo x
A Aavkí Aniř . Z POJIC5 Néní jich tak hojně,Odevři Aničko. Ešče prosit budeš. vání 30 p.

Všecí jsů na vojně,
A Amčka pyšná Prosit fa, nevím oč, Dostaneš žebráka,Ánivennevyšua,Nevěděuabychproč,© Staréhovojáka.
Ale světuo zhasua,
Zima semnů třásua.

502. Čeho hledá.
(Náp. 925.) Ze Suché.Lozy.To,jeten,tojeten— Jakdořokaneděl,

Suhajíček jeden, Jak do roka svátků,
Co má galaneček Nehledá galanky
Jak do roka neděl. Ale hledá statků.

503. Siditel.
Z| Rajnochovic.

5 2 n- = M- - X Da) MT — + Nj4 ES LLLALkLEEL
To mňamrzí P synečku ve-li-ce, že ty chodíš přespo-lečkoIT er NT= JI MT NM F===FEE A pesSEE© S

k muzice, (přes polečko chodíváš, a já to dobře vím, že mňa zanecháš,
a ze mně se vysmíváš,
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To mňa mrzí můj svnečku velice,
Že ty chodíš přes polečko k muzice;

Přes polečko chodíváš,
A ze mňa se vysmíváš.

A já to aobře vím, že mna zanecháš.

Ja už sem já ty střevičky sedrala,
Co jsem já od synečka dostala;

Kůpil mně jich na svátek,
Já jich nosím na pátek.

Dobře jsem já to synečku věděla,
Proto jsem fa na opravdu nechtěla.

A to bylo v pondělí
Po provodní neděli,

A to bylo poslední naše lúčení.

Chodívaj si můj synečku kde chceš sám,
Není mně o tebe líto, už ťa znám;

Chodiš, šidíš velice,
Nešanuješ děvěčice,

Jde ta naša láska všecka na zpátek. Už se mně 'to natrápilo dost mého
srdce.

504. Pozdraveni.
Čel. II. 58. Erb. III. 62. Od Brna.

6F=
To na-še sta- ve-ní z drobného ka-mení;

h hbn a L
d

© P

|

LLLTL
7 -F

L 9—0 © p - I

P P P

šel synek o-ko-lo,k X
Z o |

ď
nedal pozdravení,

To naše stavení

Z drobného kamení;
Sel synek okolo,
Nedal pozdravení

Nedal pozdravení
Pro malý slovečko,
Ze sem mu neřekla:
Dobró noc, synečko!

To naše stavení
Z drobného kameni,
Jedě synek vedle
Něda pozdraveni.

Něda pozdraveni
Našemu domečku:
Pan Buhtě tam zprovod,
Svarny šohajičku.

1) Žech ja je pro něho
Dzěvucha chudobna.

Chudobna dzěvucha
Z chudobneho stavu,
Bo mě ma macička
Něda ledakemu,

nedal po-zdra-vení.

Mámeli se hněvat,
Hněvéme se vobá,
Nepromluvme k sobě
Celé téden slova.

»Dyžse ty., 3
Na naše stavení,
Srdce tě zabolí

Dybys měl z kamení.

Jiné čtení.

Pan Buh ti dej ščesti
Z dobreho chovani,
A ja sem děvečka
Z bidneho chovani. ")

A třeba sem třeba
Chudobne -mateře

Choc by matka dala,
To taciček něchce:
Bo moja dceřička
Prahu něpředepce.

Jak předepce jeden,
Dam ji zrobié druhy,
A tobě ji nědam
Selmo na ty dluhy.

Jak předepce druhy,
Dam ji zrobié třeči,

Na naše stavení,
Na naše vokýnka,
Slze ti zalejó
Tvý černý vočinka.c«

Dobró noc si dali,
Ruce si podali,
Pro velikó lásku
Vobá zaplakah.

Z Lichnova.

Něbudu otvirať

Ledakomu dveře. “)

Budulh otvírat

Budu se ho pytaf,
Buděli za co stať,
Budu mu otvirať.

A tobě ji nědam,
Selmo na ty dzěci.

2) A jenom takemu
Co pro mne přijedě
Sestimi vranyma
Oširovanyma,
Červeným daminem,
Bilym aksaminem
Pospřikryvanyma.
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Esli něodpovi, Ja by tě něchtěla, Kamenim zahažuTohonohukopnu,— Chofbysmělštyrysta.Atrnimzanosim,
Ež un tam odleti Takove galanyM Ty si sobě myslel. 3 ý , V v 4

Ode dveři k oknu. “) Že ja o tě zkažu, Pod špalečkem nosim. “)

Ty si sobě myslel, A ja ten chodniček 4) Ja 4 ku2.. > . , se fisyneč
Ze ty si jurista, Kamenim zahažu. Z tej lasky něprosim;
—L-— aneb:
5) Nestojíli za to, Stuchnu ho do něho: Aby tě synečku

Ze před naše blato, Tu máš kluku za to. Za mnu čert něnosil.

Jiné čtení. (p.C.L)

Pověz mi děvucho Moje podkověnky Chodim ja k děvuše
Ežli buděš moja, Ze sameho zlata, Co ma černé oči,
Až moje koničky A tys je děvucho Něchodim ja vedně,
Za vraty něstoja. Přece ledajaka, Ale chodim v noci.

Bo moje koničky Ně tak ledajaka »Á ty sobě mysliš
Penize koštuju, Jak se mi nělibiš, Ze ku tobě zkažu,
Až mi podkověnek Davno k jinši chodim, Take gavalery
Ze zlata něpsuju. A ty o tym něviš. Pod koleno važu.«

505. Zamek na srdci.
unu

v y , po, ,ToSa-ratské| po-le© seZbé-šovskémpolem,rozpustilsy
C FX KI jENZ AIDNÍ4 EZETnečekvranýkoně© poněm.
To Šaratské pole Nemůže odvyknót, Těžko je srdečko
Se Zbéšovském polem, Ani neodvykne, Na zámek zamykat.

Rozpustil syneček Dokud ty koničky Zamknu já ho zamknuVranýkoněponěm.© Synečeknechytne.NatechNěvetzámků,
Rozpustil, rozpustil, Lebko je přivykat, Desáté nemůžu,Nemůžejichchytnót,| Těžkojeodvykat,Protebešohajku.*)Nemůžeodmilé — —
Nadobře ') odvyknót. 2) Lebko je navykat, Zamykám své srdce

Těžko je odvykat, Na tuhém řetázku,
Těžko je srdečko Přece se odmyká

1) panenky. Na zámek zamykat. Pro tebe, obrázku.
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506. Uhadnutí.
Od Podivina.EEEZS ey-Ah

Tuším sem, má miuá,

FEEMTACCHcy
(U o - E E >: JO

u te-be u-va - du.

Tuším sem, má miuá,
Tuším sem uhádu,

tuším sem u--há - du, že mně můj rozmarýn

Rozmarýn zelený,
Modrá fialnka;

Žé mně můj rozmarýn
U tebe uvadu.

Nebudeš mavčyá
Moja muadá žeňka.

507. r Van! í
Voužení. Z Nezdenic.

|
| l

Ji

r — | $—= = EEE
ď

Túů-že-ní, tů-že —ni,oTEE
„£.S

šohaj- ku,

Tůžení, tůžení,
Po kom ho milá máš?
Po tobě šohajku
Ze k nám nechodívaš.

Tůžení, tůžení,
Po kom milá tůžíš?
Po tobě šohajku,
Že daleko slúžíš,

Túžení, tůžení,
Túženičko dvoje,

že knám ne-cho-dí —váš.

Jedno šokajkovo, Už sem zapomněla
A druhé je moje. Na bilů růžičku,

Na tebe. nemožu,
Mé milé, rozmilé, Švárný šohajíčku.
Mé milé srdečko,
Enom mně ostalo

Po tobě jménečko.
Už sem zapomněla
Na modrů fialku,
Na tebe nemožu,

inečkó ostalo r čnhai
Jménečko ostalo, Rozmilý šohajku.
A tebe. tu nění,
Kde ťa hledat budu,
Moje potěšení?

Z Petrovic u Ratiboře. Karadž. I. 225.BEFAFF
Ci-ja to dzě —večka po

M ===
za —hradzč cho - dzi, svoje bi-le

E Pp FÉEIEFSENEEEFFCESILL Pg |

nožky po ro- sičce

Číja to dzěvečka
Po zahradzě chodzi?
Svoje bile nožky
Po rosičce brodzi,

bro —dzi“

Drobne fialečky,
Rosičku zbirala,
Svojemu milemu
Věnek hotovala.

Komuž ja uboha
Ten věnek hotuju?
Nění ho ve svěcé
Co ja ho miluju.
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Něni ho ve svěcě Mijales mě, mijal, Bodej cě kochanku
Ani ho něbudzě, Přeces mě němimul, Ve svěcě zabili,
Mily mocny Bože Bodejes kochanku Nežli mu hlavičkuTesknojemivšadzě.© Vesvěcězahynul.Vrunbkemobvinuli.

508. Č á r M Z Kunovic.

EG
Tu-žičký,tu-žičky,ne-bohé| tu-žičky,moseusemod—běhnút

na stole u -—žičky.

Tužičky, tužičky, Na stole užičky Já ti nečaruju,
Nebohé tužičky, A na rolu puuhá; Ale teprů budu,Moseusemodběhnut© Nečarujděvčino,Teprůťašohajku
Na stole užičky. Nečaruj tak z tuha. Prubirovat budu.

509. Děvy.
(Náp. 912.) Z Lopenika.

TyBřezovskésady husté, Lopenické sady rjedké,
Ty Březovské dzjevky lusté. Lopenické dzjevky cjenké.

Také tusté jako duby, Také cjenké jako trsci,
To sa mi dzjevča nělůbí, Ohýbajů sa m v hrsci,

310. Srdnatý

TyMoščenský ddvorku svědčí ti rr byt mejí ga-la —necceFEEFF F =
svědčí po něm chodit, mojí ga-la - necce svědčí po něm cho-dit,

Z Moravan.

Ty Moščenský dvorku, Dyby byly šanceSvědčítidvorkembyt,© Zštyrskéhoželeza,
Mojí galanecce Žádný nezabrání
Svědčí po něm chodit.:;/ Do panského dvora,
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511. Jedno oko rybi.
Ze Slapánie.

EEP
Typanenkomaličká,ty semnětěh lí-bíšš, jednovokory-bímáš,

(« baMAh a
4

na druhý málo vi —díš.

Ty panenko maličká, Ty panenko maličká,
Ty se mně hrubě líbíš, Ty černovoký děvče,
Jedno voko rybí máš, Dyž se na tě spomenu,
Na druhý málo vidíš. Hned se mně do pláče chce.

512. Přehlídka.
Ž.P.p.158. Voj.I. 255. Čel. 11.97. Erb. 1.104. Zp. 1 221.568. II. 584.

u
LL

TyPernšténské— koste-lí-čku,tyPernsténskékoste-lí-čkuEEE== SELL=LE
stojíš na pěkným kopečku, stojíš na pěkným kope - čku.

Ty Pernšténské kosteličku Vyšla třetí jako máslo,
Stojíš na pěkným kopečku! Až se na ni srdce třáslo.

Vycházijó panny z tebe Vyšla štvrtá jako růža,
Jako andělové z nebe. Ta už potřebuje muža.

Vyšla jedna pěkná bílá, Vyšla pátá jako obraz,
A tá byla moja milá. Dyž mě nechceš, hrom tě rozraz.

Vyšla druhá ešče lepší, Hrom tě rozraz na vše strany
Tá byla má némiláší, Pro falešné milování.

V

Ctení jiné.
Ty Čučické kostelíčku, A můj nmlé take hlídá,
Štojíš na pěkným kopečku. Take-li on mě uhlídá?

Vyhlídajó chlapci z tebe Já ho poznám po klobóčku,
Jako andělové z nebe. Po červeným praporečku.or

513. Výpověď a připovědď.
Z Pavlovic.hb- bbm UN © ©n

"A l T
obPL==
v 73

U Brna se ro-zední--vá, má mni-lámně vypo-ví-dá; vy-pověz mně,E de a<P0|EEvy-povéz,© při-po-vímněji-ná© eš-Čednes.



U Brna se rozednivá,
Má milá mně vypovídá.

Jiné čtení.
Verůstla krásná růžička
Na prostřed mýho srdýčka,
Verůstla, krásně voní,
Můj milé k hiné chodí.
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Vypověz mně, vypověz, -,
Připoví mně jiná ješče dnes.

Z Ulhanova.

A dež chodí, já mo kážo,
úšče za ném dveře zavřo.

S pánem Bohem, synečko,
Měls falešný srdýčko.

— ——————(0

314. Modlitba šohajovo. OdBrna%, Komína.HE= ES La
U Brněnské Bo-žíží moke, u Brněnské

Bo--žímoke© klečítamEFF==
[ + „w Ť

šohaj, klečí tam šohaj

U Brněnské Boží moke :/
Klečí tam šohaj:/ sepňa roke.

Přišla k němu jeho milá,
A ptala se ho co tam dělá.

sepňa ro —ke.

Nedělám to milá mnoho,
Jenom se modlím páno Boho.

Habe mně dal pán Bůh ščestí,
Habech já dostal děvče hezký.

Ze Štítné od Brumova.

VA v Jed.F

O

sí4Dy
v „—

U Sčitenskej Bo-ží mu-ky,

synek sepňa ru —ky.

U Ščitenskej Boží imuky.:/
Klečí synek sepňa ruky.

Mečí, klečí, Boha prosí
Že to děvča dostat mosí.

===FEE =
u Ščitenskej Bo-ží. muky kle-čí

Dyby mně bránil celý svět,
A já to děvče mosím mět.

Od Přibova.

AÉ5 | Z TST Ň CE 4- i A T = ]
GEEA
3, X | . J P) i < NEURRONKÉL I ".

U tejDři-borskejBo-žimu- ky, u tej A Bo-žimůAa- M-—— T „3 „ 2-LE.SEEEEE =
ky klečí tam sy-neček; klečí tam sv - neček sklada ru —kv.

U tej Přiborskej Boží muky:/
Kleči tam syneček:/ sklada ruky.

A přišla k němu jeho milá,
A slovečko k němu promluvila,
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515. Ohledy.
šď Z r 4 Z BojanovicodHod.

n im ť m - T iU+ | ; RNÍFE o Fe L, J]KeenPL
e 0U-de-ri-ua| jedna,u-de-ri-ua© jedna,u-de-ri—uadruhá,
=SEFELE

u-de-ri —ua dru-há.

Uderiua jedna :/ Nech si nepouámu Péro z mariánku
Uderua druhá, :/ ") Pávového péra. *) Je velice drahé,

Ešče sa šohajek Pávové pérečko Jedna hauuzenka
Po dedině tuuá. Je velice drahé, Za čtyry touare.

Túuá on sa tůuá, Jedna perutinka Jak mu odevřeua
Nemože trefiti; Za čtyry touare. Hnedka si ju objau,Nechcemupanenka— OtevřimněmiuáTosemtimámiuá
Dvéří otevřiti. Mauovanů bránku, Už dávno slibovau.

Otevři mně miuá Nech si nepouámu , ,
; 2“ 9 Já bych otevřela,Mauované dvéřa, Péra z mariánku. Dyby máti dala,

——————— —————— Dýby mě hlavěnka
1) Odbila hodina, Jiný dálejšek: Tuze nebolela.

Už bude bit druhá.
Otevři má milá Hlavěnka mě bolí,

2) Otevři mně milá Otevř okýnečko, Maměnka mně brání,
Malované vrata, Já s tebó promluvím Odejdi synečku,
Nech si nepolámů Jen jedno slovečko, Jsi tuze chudobný.
Za klobůčkem zlata.

Jiné čtení. (p. Cypr.L)
Na naši zahradě Povonaťt ci ho dam,
Rostě rozmarijan, Ene mi ho nězlam,
Prošvarna děvucho Bo jedna haluzka
Povonať mi ho daj. Koštuje mě tolar.

„D16 Dary.M šk OdKrumlova.Erb.III.72.n 1BIBRk
U Ja- molie na ro-hu, u. Ja-molic na robm to-čí se tam====== E

šo-ha-jínček navraném"o - ňu. ta

A

Od Hodoněna.

6FH
a |UJamolienaro-bug,uJamolenaro-hu© to-čísetamEEK EEE= re

šo-ha-jí-ček na vraném ko-ňu.
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U Jamolie na rohu:/ Zanechám tě. bratrovi,
Točí se tam sohajíček Zanechám tě upřímnému
Na vraném koňu. Kamarádovi.

Točí se tam semotám, Já pojedu do Prahy,Komujátěmápanenko— Kópímtitamnapamátku
Tady zanechám? Drahé gorály.

Jiné čtení.

Na tom našem nátoní :/ Chytil tě ju vůpoly, A za druhý perníku,Zatočilsešohajíček— UjíždělsňůpořádcvaluAzatřetímápanenko
Na vraném koni. Na pusté hory. “) Dlůhého věku. *)

Zatočil se sem i tam: Posadil ju pod dubem: A za štvrtý kadlátek,
Kady se já moja milá Živ se tady má panenko A za pátý má paňenko
Kady vymotám? ') Bukvů, žaludem, *) Hedbávný šátek. *)VymotajsekadychcešJápojedudoPrahy,© Vkaždémrožkukvítečko,
A šak ty mě můj synečku Kůúpímtitam mápánenko Na prostředku má pa
Milovat nechceš. Za troník stravy. nenko
—————— ———— Zlaté srdečko.
1) Nemožu já má panenko 4) Abys měla má panenko

Od tebe. nikam. Sladků huběnku. Dyž si ty mě od maměnky
2) a. Zatočil se a vzal ju, 9) A za pátý střevíce, Od tatíčka bral.

Zanesl ju šohajíček Abys měla má panenko © 8 nodduší
Do cizých krajů. Taky k muzice. Že ovajsmné pac Časy.., , e se naša věrná láska
b. A jak ju vzal, tak nese A Za šéstý prstýnek, Nikdá nezruší.Pohoráchapodolinách© Azasédimýmápanenko, .
Po černém lese. Zelený vínek, Už se láska zrušila,
: Už ti jiná galanečka

5) jinde tuto končí tak: Jindo taklo: Šátek vyšila.

Přinda tam ju obímal A za šlvrlý šáteček Vyšila ho do kola,
Až se pod ňů sedmiletý patě Důbý ná panenko Na šátečku na prostředku
Dubec ohýbal. čkný čepoček. Zlatá litera.

Jinde po třetí sloze tak dáleTu máš milá milosti 2 V každém rožku kvítečko,
se pokračuje:Eslis jí prv nemívala, Na šátečku na prostředku

Včil jí mášdosti. Ne tak si mně sliboval Svoje jmínečko.

Z Novcho Jitčina.

Před Holení ") na rohu Kdo tu žabu rozkusi, Rozkusil ju syneček,Javisitamzdechlažaba,© TenZuzankuHoleňovuAtobyltenNovakůch
Visi za nohu. Dostati musi. Svarny František.

1) gen. plur. pro: Holeňů, totiž domem.

. 4 v

, 517. V užba. OdBrna.n | T | iimm O OR =LF SmpmM
„Pv . | , l, 2 | va

Ho-lh- an-ský pró-tí mý srdečko rmótí, Zidensky vo-ře-šíEe OeX
mý srdečko tě-ší.
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Holianský prótí Holianský pole Holianský poleMýsrdečkormótí,Samekopce,zmole,© Haberadšnebelo,ŽidenskyvořešíPoněmseprochází© Habemýsrdečko
Mý srdečko těší. Potěšení moje. Po něm netóžilo.

518. Diky.
“ Z Bohuťic od Kruml.W“"aÝE E ZSh KEZKGENEE=-I E ei

í Una-še-hodvore-čkapěknázahra-de-čka,© ne-póščé
*y VE

L- Ah 4 + Í ; M M j X = JJ i JŠp Z IIEETE—

l
mápanenko,nepóščé| šo-ha-jí—čka.

Ze Sludenky.OTT KT T ] 8by 891TjPÁTRATid.JL= dli„4jkI+-„ALTTÍ
G F es -E

néWŇdj

SO Una-še—hodvoru.pěknaza-hrade-čka,© něpuščajděvuchoxEREC
CEZ III TÍ

k sobě šo —ha-ji - čka.

U našeho dvorečka Otevři má panenko Děkuju ti milá
Pěkná zahradečka Já tobě povím cosi. Za tvé otvírání.

A já tobě milé,Nepóščé má panenko
ha: tvé milování.m prve vou Jak mu otevřela,

Nepóščé šohajíčka. 1
Hned jí ruku podal,

Jak ho nemám pustit, Za její dobrotu 7Dežmětuzeprosí:© Pěknějiděkoval') Voňavyhřebíčku
Nad všecky vonnější,

77 komucě tu zaněcham
1) Ve Studence dálejšek: Na vojnu pojedu Moja najmilejší?

Na branym koničku,
Komu cě tu zaněchat
Voňavy hřebičku ?


—

0
Děkujuci mila
Za tvoju dobrotu,
Ja pojedu na vojnu,

Dy němam žadncho
Krom Boha sameho,
Tomu cěč lu zaněcham

To dal bůh, v sobolu. Pod ochranu jeho.

i *B 2 £ © Z Hali od Bohumína.On o 4 PO “ : s A A6 T AZ | TÍ PETAM ]PEEEL EEE
U su-sčda sum fa-lešne okna, něchodž že tam můj sy-ne-čku,

k —

bo cě něchcu dokna.

U susěda sum falešne okna, Něch tam něchcum, to ja jen
Něchodž že tam můj synečku, něpůjdu,

Bo cě něchcum dokna. A te svoji frajirečce
Pěkně podzčkuju.
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Dzěkuju cí frajirečko moja, Něpuseila, ale dzěprem myslim.
Ze si juž ty připuscila: Dočkaj že ty můj synečku,

Jinštho zlodzěja. AŽ se ja rozmyslim.

519. Rozmluva.

. Ť É ZPoloměs-4 ] M

U nazšecho ja-ze - ra sto-ji Jipka ze-le - na, A na
[O 1 ) ře h L Jd M 1 „I mI ) 18L- ] A VN) „dh m a JI j 1 I j © Ji
L LLJÍ

T ď U « = © 6 =
tej 1 —pě na tej ze —lenej zpiva-ju tří ptačko —ve.

: Ze Skřipova.
a h i - X E h m
Týž Add

já ALA a I I 4 A | dd© T E L. S. g 7 Ad—a- A JÁ 4 „© | J U m dě m |

Una-še-hoJP-ze-ra sto-jilipka© ze-le—na,KTELLE ELLE
na tej -pěna tej ze —lenej zpi-va-ju tři ptačko —ve.

Od Opavy.ar EZZHAZEZ zz NE6 CELETTEUna-še-ho© ja-ze-rasto-jilipka© ze-le—-na,anatej
——J Jir

A
M de3 i
„© | -| "lli-pě| natejze-le-nejzpi-va-jutřiptačko—ve.LL

a:|
DE—ou..

č s
*4

|
al| NNKS

B? 552 KC1 lie AkTi TNK4AMdogoepouET TEmý
Una-še-ho© ja-ze-rasto-jílipka— ze-le—neanatej©

h

a =EI
—e—-Ihědei rgcyge=ETTac

3 1 V“ 7 —— s Elí-pě© natejze-le-nejzpí-va-jůtříptáčko—vé.
U našeho jazera A úejsu to ptačkove,
Stojí lipka zelena, To jsu šohajičkove,Anatejlipě,natej.dblenej— Rozmluvajuošvarnejděvčině“)
Zpivaju tři ptačkove. Keremu se dostaně?

1) Z jednej strany jezera 2) Zamluvili se o švarru
Stoji ipka pochyla. děvčinu.

24
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Jeden pravi: bůdzě ma;
A ten druhy: jak Bůh da,
Ten třeci pravi: srdečko moje,
Proč pak si ty tak smutna.

©) Tebe synečku mé potěsení,
Tebe musím opustit,

Jak pak němam smutna byé,
Za stareho kažu isé,
Rozželilo se srdeňko moje,
Němožu ho ukojié. “)

anebo:
Zarmulino sa ve mně srdečko,
Nemá ho kdo potěšit.

520. Zradce.
(Náp. 344.)

U našeho mynařa
Je tam děvče jak zářa,
Chodívá tam fojtov syn,
de mu jméno Vichtorýn.

Dyby's ty byl fojtov syn
V noci by si nechodil,
Ale že si zrádce pes
Můj víneček zradiť chceš.

521. Posluchy ptáka. ZBlučiny
Tat. M
-P i Mk (A I A NM

=
7z i

Ho rebníčka ja--bo - rýsek, naněm sedí se-kaví-ček, se-ka-víček.

Ho rebníčka jaborýsek,
Na -něm sedí sekavíček.

Já ho bodo poslóchal,
Čo mně bode povídati.

1) Švitorá mně o mé milé
Bych dom nešel až deň bílé.

Až den bilé bude svítat,
Až mě tatíček bude vítat.

Von povídá vo své milé,
Že ho ní bel, haž deň bílé. ')

Haž deň bílé slunko svítí,
Miloval sem hezký děvče jako kvítí.

Přivítal mě s provazami,
Bych nechodil za pannami.

A já předce, moje srdce,
O půlnoci zas k panence.

Jiné čtení. Náp. 340.

Za našimi humny zelená se,
Sedí tam zezůlka, ozývá se. ')
Já ju budu poslúchati,
Co ona mně bude povídati. *)

1) laštověnka, švitorá se.
2) V susedovem potoce

abků
«

Ona mně žaluje, že je zima,
Že můj milý chodí za jinýma.
Dyž si chodí, nechsi chodí,
Šak sa muto kdysi všecko shodí.

Tam cosi lupoce,
ervena žunečka na buce.

522. Nepověd. Zp.I. 168.

Výhmm L

Lu
+

U studén -ky stála, na-pá-ja-la pá-va, u studén-ky stá-la,
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es

napět“ -a pa povězmně dě-večko, si-váho - lu-bičko,

es-li miamáš ráda.

U studénky stála, Přijdi k nám dnes večer, Na vašu jedličku
Napájala páva, Až sa mamky zdovím, O bílů stužičku.Povězmněděvěččko,© Teprvtijápovím.
Sivá holubečko,
Esli mia máš ráda.

Ta naša jedlička,Ajákvámpřijedu© Přeblahoslavená,
Na vraném koníčku, Za léta, za zimy,

A já ti nepovím, A sioho uvážu Za léta, za zimy,
Nebo sama nevím, Dycky je zelená.

Z Hali.ELF eeepe M]E eeoi = ==Něvědělch,ně-vědeldoHa-éi| cestečky,© ažmipo-vědě-lyp TI
ty Hatske dě-večky.

Něvědělch, něvěděl Cestečku kamenim Bylo třa povědzěé,
Do Haú cestečky, A. chodniček trnim, Dzčvucho davnejši,AžmipovědělyNěchudátusynečku,© BylbychsoběhledalTyHatskeděvečky,Něradacěvidzím.')— Dzěvuchyšvarnější.
Ani se dovědzčé, Dy si mě nechcěla Dzčvuchy švarnější
An se dočitaé, Bylo třa povědzěé, A většího věna,Kdomidalcestečku© Žetvečerneoči Apřijdzětežtobě
Kamenim vysypaé. Něchcu na mne hledzčé. Za to zla odměna.

1) Zostavaj tu s Bohem Něbudu vic chodié
Ty moja panenko, V noci pod okenko.

323. Vabidlo.
Z Rožnova.

hbJA [3 a

Ep
, IJ : jd|.Usú-sedů| dceruma-jú,nicjídělatnedá-va-jú;

ML m IA [A a m I ,ee15o |aJjJAAJ|Uhe„n
U OL Ee| “ o A „| I | I a 3 AiIa 7 dk „A „M©1. l 1 E

v v v ď €

V

x

a dyžpřijde pátek a-ne-bo so-bo-ta, dcera sa ptá, kde bude mu- zi-ka.

NÍMT-08
= HE

L|
do-zul 4

24"



Od Kyjova.RBAKN MET —=|>za„= 4 v
ZKMCNI FLe „IN

=
pá-tek| a-le-boso-bo-a,jaužseptá,bu-de-limu-zi-ka.

U súsedů dceru majú, Vytočil sa s nů nazpátek,
Nie jí dělat nedávajů; Měla v ruce bílý šátek.
A dyž přijde pátek anebo sobota, »Na tu máš synečku ten- hedbávný
Dcera se ptá, kde bude muzika. šátek,

A v nedělu odpoledňa Co sem ti ho višívala v pátek.«
Už je dcerka vystrojená. í Dybych věděl že je pravda,
Už sa tam s ňů chlapci v kole vytáčajů, Nešel bych tam, je mňa haňba.
Jinšt za ňu krávy poklúzajů. Ja to přeneščasné zelené hedbáví,

Co mia dycky za děvčátkem vábí. ")
1) Na co ono synečka přivádí.

524. Spolehlost na milenku.
Z Rartovic.hbFSE FEL

; sů-se —důAd dváře Davy-so —kej ve-ži; nechod tam sy-nečku,
Íi—Ii>J

NE ZkéEZ
už tam ji —ný bě-ží.

U súsedův dvéře Jsúů tam hezké dcery, Vyjal šátek z kapce,
Na vysokej vež; A ty mta obráná. Utíral jí líčko:

Komu sa dostaneš

Moja galanečko!
Nechoď tam synečku, A skočil do vodyUžtamjinýběží. a od

A chytil on lína,
U sůsedův dvéře A on ho položil Vyjal z kapce druhý
Na vysokém prahu, Svej milej do klína. Utíral jí obě:
Nechoď tam synečku, Komužby, komužby?
Probijů u hlavu. A ona ho pekla, Můj svnečku,. tobě.V mléku obracala,
Ant neprobijů Pohledla na synka
Ani neporaná, Zalostně plakala.

gGEEEE
v

Za naším před|naším bramo —ro-vé schody, nechodtam šohajku,C T IKOLTIHE
r es

po-lá - mů ti nohy.



Za naším před naším
Bramorové schody,
Nechoď tam šohajku,
Polámů ti nohy.

Okolo Mutěnic

Hluboké jazero.
Všecí ludé pravjá
Ze ona zamrzlo.

Ono nezamrzlo,
Rybáři ho lovjá,

Keď mně. jich polámů,
Budů mně ich hojit,
Bude mně má milá
Na zelinky chodit.

Čtení jine.
Aj drobné rybičky
Co po kraju chodá!

Jeden rybaříček
Ulovil rybičku,
Ta byla podobná
K mojemu srdečku.

br
Dá milá zelinky,
Mamička šátečku,
Bude polahčeno
Mojemu srdečku.

Jeden rybaříček
Ulovil -tam lína,
Hodil ho svej milej
Do bílého klína.

Z Nov. Hrozenk.
č

: 7

U sú-sedů na kopečku,
MEn ==3E

tu-ze lí-bí; edem že mia nechce.

U sůsedů na kopečku, Po druhé sem ho zas
Je tam hezké děvče,
Óno sa mně tuze líbí,
Edem že mia nechce.

Ponajprvé sem ho viděl,
Keď slunečko zašlo,

AŽ sa srdce třáslo.

viděl,
Keď kvítí zbíralo,
Ptal sem já ho o voničku
Sak mně jí nedalo.

ELT
je tam hezké -děvče, 0-na Samně

„l

Nemohel sem já sa
modliť,

Edem naň hleděti.

>Po štvrté sem zas ho
viděl,

Po třetí sem ho zas viděl V zahradě sa modlit,
Ach můj Bože, to je děvče, V kostele klečeti,

8ké

Nemodli sa má panenko,
Nebudu k vám chody.

Z danovic.
44P TETA

Prvšimrozemsemcě vidzěl| do háaš -la,É

hnedž si se mí.

W 9
===

aIn-bidla, hnedé sSLSe mt

Prvšim rozem sem cě
vidzěl

Dys do pole hnala,

Že's pěkně zpivala. *)

*) V Bavorově:

Topolu, topolu
Drobneho nasěni.

ahu-bi-aa,

Druhym rozem sem cě Och dala's
Vršek z nividzěl,

Dys růže trhala,
Hnedž si se mi ulubila :/ Pytal sem cě o růžičku

Tys mi ji nědala.

Ale bardzo bojne.
Zašelech tam po prvši raz

V Baborově dzěuke švarne

"m oněkoné zpiva - la.

mi ju dala,
"s urvala.

Možeš poznat můj sy
nečku

Ze je láska mala.

Začnulech se bavič,
Musela mé pani matka
Domu odprovodié,
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Třecim rozem sem cě Stvrtým rozem sem cě Potem rozem sem cě
vidzěl vidzěl vidzěl

Dys lůžko scělala, Dy jsi šala prala. V kostele klečuce,
Pytal sem cě o peřinku Pytal sem cě o šatečku, Němoh sem se ani modlié
Tys mně ji nědala. Tys mi ji nědala. Na tebě patřuce.

Ojdalasmijudala,— Ochdalasmiju,dala,DybychtakbylBohu
Peřis z m vybrala. Mně ji něvyprala. služilMožešuznaémůjsy-© Možešuznaémojsy-| Jakodzivčatebě,, nečku,, nečku,© Bylbychdavnosvatým
Ze je laska mala. Ze je laska mala. zostal

S andělami v nebě.

526. Stydlivosť panen.
(Náp. 258.) Erb.I. 70.

Utíkej děvče, utíkej, A když jim vyhnout nemůže,
Zdaleka chlapcům vyhýbej. Začervená se jak růže.

Kerá je dívka poctivá, Vyrazí na ní rosička,
Zdaleka chlapcům vyhýbá. Jako makové zrníčka.

527. "rest za milost.
Z Paskova.

Už je slu-nečko nad zachodem,

Kaj sema mi-la spolem sberem? | Aj sberem my se me-zi vra-ty,
| I 2 JAC X I

JP Ftamsebu-dzéěme| mi-lo-va-11.
Už je slunečko nad zachodem, Aj za co je to milovani?
Kaj se ma mila spolem sberem? Dali synečka do vězeni,
Aj sběrem my se mezi vraty, Aj do vězení do čmaveho,
Tam se buděme milovaéi. Dali synečka něvineho.

, 328. Nejmění neželné.
7 Zp. I. 358.Tee NNONEPa| TPTa

Užsafa-šaň| krá-tí,užsanena-vrá-tí,sta-rédívky© la-jú,
ta

r MTL ANIEm
CZE j T

že sa nevy - da-jů.
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Už sa fašaňn krátí, Kdo frajera nemá, Už sa mně to stalo,
Už sa nenavrátí, Nech tam do ní skočí. Co sa mně mělo stat,

Zabili synečka,Staré dívky lajů,
Co sa mně měl dostat.Že sa nevydajů. Já frajira nemám,Já do ní neskočím,

Hlubočí, hlubočí, „Radši si fěrtušek
Tam sa voda točí, Do kola obtočím.

E ======DTNE2= ===EE | ==J 7
T“ „ hlubočí,kdesavo—da to--čí,kdonemápeper názů,

48 K—
CAET 11nechtamdo| nískočí.

Hlubočí, hlubočí, Já peňázů nemám,
Kde sa voda točí, Já do ní neskočím,
Kdo nemá peňázů, Radší si šablenků
Nech tam do ní skočí. Nad hlavů zatočím.

b.

Okolo Milotic Já ju tam také mám,
Voděnka sa točí, Já vodu přeskočím,
Kdo tam má panenku, Úerveným šátečkem
Nechať ju přeskočí. Já sobě zatočím.

C.

V úbočí, úbočí Já bych ti ho pojčala,
Tam sa voda točí, Dyž ho sama nemám,Kerámádvóchgalánů,© AletisynečkaNechmijednohopojčí.— Počasevyhledám.")

1) vyjednám.

Podobná.
Sr. náp. 406. Z Pozlovice.

JEho m I |
—

7 „+ 8 s
Si-vá husa. si-vá, si-vá husa si-vá aj do-lů vodů splývá,Siváhusasivá:/ Mělsemjágalánku,© Bylatolavečka,Dolůvodůsplývá.Jednejvdovyděvku.© Zdřevaolšového.

Kdogalánkynemá,Chodívalsemzanů,© BylatopanenkaNechsazaňůdívá.— Polámalsemlavku.Srdcefalešného.
Já galánky nemám,
Já ša nepodívám.
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529. Na odchodu.ZOsvětiman.| Zp.IH.327.
PLETE TAFEEGEAFETENŮ JC8 8 1 8 4 4 | © 4 11 A+ T 3 4 LE „I

S TE J — I | m W.) « 4.. © 6- © = > „IUžsejá| mámi-lápryčodbí—rám,nao-kenko— tukám,
LEE ATAEJCN Enm== EESFESE=natěvolám,nao-kenko| fukám,natěvo-lám.

Už se já má milá pryč odbírám, Vyšla ven, vyšla ven, zaplakala;Naokénkotukám,natěvolám.© »Žesemtěsynečkukdypoznala.«
Vyndi ven, vyndi ven potěšení, Enom se mně milá, dobře ehový,
Potěš mé srdečko zarmůcený. Svůj zelený vínek nepromrhý. =

530. Připověď ze sna.
A . Z Bavorova.né 2% - O

k LE
U-snu-la dzěvečkapod le- lu- jum,
Při-šel kni Janiček, o-bu-dzil ju:

Stavaj mi -Ja, ně- lež,
jE- AES FELT TLIZHE

L | | l i — K.Jj 4- | JMPT A Z:
me sr- de - čko pocěš, budzěš mo-jum.Usnuladzěvečkapod| Dybychjavědzělaže© Dybychjavědzělaže

Jelujum, budzěš můj, budzěš můj,
Přijel k ni Janiček, Dalaé bych ja tobě pr- Dalaé bych ja tobě-vju

obudzil ju: stynek svůj. neček svůj.
Stavaj mila, nělež, Prstynek ze .zlata, Vjuneček zeleny
Me srdečko pocěš, Krakovska robota, Ješče nězvědněny,
Budzěš mojum. Kochanku můj. Kochanku můj.

“ Čel. 1.40. Zeg.P.p.115.118. Erb. 1.76. H.78. Zp. -526. 01.470. Lip. I. 109.Fa+TELLTÍZ
h7 DN um L A ÁÍYI JI AA a | J 

v J W A J I = ss i = = < = s aVa-la-ší,„Na-k-ši,kdesteovce© pásli?Ztrati-la.semvínek,EEAEET
který ste ho našli?

331. Ztracený věnec.
i

Valaši, Valaši, Ztratila sem vínek, My sme ho nenašli,Kdesteovcepásli?© Kterýstehonašli?Alesmeviděli,
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Červené pantličky Dybych si najala Neplač milá neplač
Po vodě plynuly. " Dvacet párů koní, O vínek zelený,
o Můjvínekzelený Já tt kůpímvínek
Valaši, Valašt Žáden nedohoní. Pěkný pozlacený.
Na lodě sedajte, “
Můj zelený vínek Dybych st zapřáhla Jak můžeš přirovnat
Po vodě hledajte. Sto padesát vozů, Zlatý k zelenému?

Můj zelený vínek Jak by tě přirovnal
1) Jak jsů s ním pláčkové Žádný nedovezů. K synku poctivému.

Přes hory letěli. íčŽS| NIIŇXTVT1
pe 4 | 2 II l „L a. £ : —£

Povězmněsynečku,jes-li— siměvezmeš,ajes-linevezmeš,
— ji bh- + .

Í M.T- TĚ
vrať ze —-le-ný vě-nee.

Povězmněsynečku,© DybysmnězaplatilMělastymámilá
Jesli si mě vezmeš, Jak na hrušce listí, Poctivosť zachovat.
A jesli nevezmeš, Ty mně nezaplatíš „ “,
Vrať zelený věnec. Té mé poctivosti. Podívej se milá

v Na tů suchů lindu,
Já si tě nevezmu Zpomeň si synečku AŽ se rozzelená
Věnec ti. nevrátím, Na přísahu svoju, Teprv k tobě přindu!
Radši ti, má milá, Jak st mně 'přisahal Boa:
Dukáty zaplatím. Drža ruku moju. Podívej se milá

Na tů suchů březu,
Dybys mně zaplatil Mělas ty má nulá AŽ se rozzelená,
Jak na irmce trnek, Na přísahu nedat, Teprv si tě vezmu.
Ty mně nežaplatíš
Můj zelený vínek.

/ Ž 8 OdPřibora.
r ka

1: =T7Í===
mi-lej —ši na- vraca k němu. krav.

6=FHEFF
A na o-nyých ho- rach se-je Ja —ni- je-ho nej

„x

Od Přibora.

M< U

mi —lej —Ši na- vra-ca kněmu krav,
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A na onych horách
Seje Janiček hrach,
Jeho najmilejší

Aby's mi načital
Jak maku S) drobneho,
Ty mi nězaplatiš

Navraca k němukrav. *) Vinku zeleneho.

Jak ich navratila,
Pod jaborek sedla,
Pod jaborek sedla,
Žalostně plakala. ?)

Přišeltě k ni mily
A sednul vedle ni:
Co plačeš, nařičeš,
Moje potěšeni? “)

A jak němam plakat
A němam nařikaf,
Lebo mně sobě vem,
Lebo mi vinek vrať.

Ja si tě nevezmu,
Vinkati něvratim,
Radši t1 děvečko

Poctivě zaplatim.

Dokulal, dokulal
Tolary po stole: *)
Pohlední děvečko,
Esli maš za svoje. *)

1) Pohaňa za nim krav.

2) a. Co kusek uhnala,
To struček urvala,
Na sveho mileho
Zalostně volala.

b. Co struček utrhla,
Dycky zaplakala.

5) Slyšiš můj Janičku,
Slyšiš
Lebo mě se ty vez,
Lebo mi věněc vrac.

4) Odliéil on ti ji
Sto zlatych na stole.

můj smutny hlas:

Abys mi načital
Jak je v rybě kosti, 7)
Ty mi nězaplatiš
Moji poctivosti.

Už ten můj vineček
Dolů vodu plyně,
Už moja pochvosť
Na věky zahyně.

Můj zeleny vmek
Po Dunaju skače,
Á moja poctivost
V koliběnce plače.

Choť bvch se najedla
Kořenu paprati,
Moja poctivost se
Vice něnavrati.

Siťaři, šifaři,
Na šify sedajtě,

Jiný dálejšek z Bavórova:

Svici se mt svici
Baborovsky zumek,
Budumé mi tam liči
Za zeleny vjunek.

Ličumé mi je ličumé
Na cisovym stole:
Budzěli dzěvucho,
Budzěli dosé tebě?

Něbudzě, něbudzě,
Musiš ješče přisud,
Za věněc sto zlatych
Za poccivosc tysjunč.

Šanujcě dzěvuche
Svoji poccivosči,

Můj zelény vínek
Po moři chytajtě. S)

Abysmy zapřahli
Tři sta vranych koni,
Už tveho věnečka
Žaden nědohoni.

Voláři, volaři,
Kdě ste ovce pasli,
Ztratila sem věnec,
Ktery ste ho našli?

My sme ho něchytl,
Ale smy viděli,
Našli ho Ššifaři,

Ale něbyl cely. *)

Tvůj vinek zeleny,
Ten se ti proměnu,
Tak jak by uhazel
Do vody kamem.

Ten kameň ve vodě
V povod se obrat,
Tvůj vinek zeleny
Vic se něnavrati.

Jako ta travěnka
Svoji zelenosoi.

Jak mraz na ňu padně,
Ta travinka zvadně,
Tež tak tej dzěvecce
Věněc s hlave spadně.

3) Stojili za tvoje, či: brzoli
dost bude.

6) pisku aneb prachu.

1)

8)

9) červené pentličky
po vodě plyvaly.

na dřevě listi.

po vodě hledajtě.

Ze Slavikovic.
>

FH
na-pásá tam

Zana-šémahumnama| náté.našéro—i,nZS= Esyneček| štyry
koně vraný, štyry koně vraný.



Za našéma humnamá
Na té našé roli,
Napásá tam syneček
Styry koně vraný. *)

Napásá jich napásá
Pěkně přistroja se,
A jeho galanečka
Pachole mu nese.

Na jinýho nesvedu,

Nese ti mu ho nesé
V tém bílým -fěrtóšku:
To máš, milé synečku,
Svó miló dceruško

Prosil ti ju pro Boha,
Pro Boha živého:
Nesvádé toho na mně,
Sveď to na jinýho.

379

A já se tě nevezmo,
Já tě radš zaplatím,
Saméma tolarama
Tobě se vyplatím.

A čítal jí jich, čítal
Na dubovým stole:
Poď se milá podívat,
Brzoli dost bude.

Dybys mně jich načítal
“) Ej na horách, na dolách jfsj3 bych velké hřích, Co písku drobnýho,Vtom Hodonském hájku

Pase šohaj koničky
V drobném marijánku.

"j
Aj v Opa - vě

Kdo panenku vošidí,
Ten se ju musí vzít.

|- ILI I| j
J

na ry-ne —čků,

Přece mně nezaplatíš
Věnca zelenýho.

Ze Sludenky.EEFEHEEDI
J
ajvOma-vě© nary-ne-čku=== TEEE

sto-ji pan- na vo-ke-ne- čku, sto-jLpan-na vo ke-ne- čku.

Z Polanky od Klinkovic.

z = T SI NIC z AA, 72 o J II »$ a o Io AMF + ie DĎ | i -4 | S A |A| ZEA p L LAA| F 7 4 O |
E p m yl 7 ml m J „ dá . U m + JAjvOpa-vě© nary-ne-čku,ajvOpa-vě© nary-nečkuEESE

sto-ji panna v oke-nečku.

Aj v Opavě na rynečku
Stojí panna v okenečku.

Stoji, stoji, lamentuje,
Bile ručky zalamuje. )

Dva ptačkove ju cěšili,
Ze už jedzě jeji. mily.

Jedzě, jedzě, už přijechal,
Sliz s konička a zaplakal.

Jak ho mila uhlidala,
Padla na zem a omdlela.

Staň ma mila, něcěž sobě,
Cěži mi je, nežli tobě.

1) a. Chodzi dzěvče po podvorce,
Plače a nařiče hořce.

sto-ji panna

-„Čěží mi je

v oke-ne- čku.

s tvým vinečkem,
Nežli tobě s dzicjatečkem.

Ty vychovaš, do ludzi daš,
Ešče z něho ucěchu maš.

Mně tvůj vínek budzě cěžky,

Dyž ja přijdu před sud božsky.

Ty budzěš staé a žalovaé,
A ja musim pokutovaé.

Hraju žily pod koleny
O ten věneček zeleny.

Hraju, hraju, něpřestanu,
Že sem podved krasnu pannu.

b. Chodí děvče kole vody,
Oplakava svej příhody.
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S E 4 P I © F | , OL M F 4 +- ] oP aE P O zKdyžsemjášelkolemdvorka,ka-pa-lymě| sl-zezoka,povězZURSElyELZET

sy-nečku roz-mi-lý, co sú

Když sem já šel kolem dvorka,
Kapaly mě slze z oka.
Pověz synečku rozmilý,
Co sů tady za noviny?

Novinečku uslyšela,
Padla na zem a omdlela;
Co sem smutná ") učinila,
Že sem víneček pozbyla!

Neplač nenaříkej sobě,
Horší je mně nežli tobě;
Horší je mně s tým vinečkem, “)
Než tobě s díťštečkem.

ři

H

T

prča
5 ná.

úře s lém věncem zeleným.
y děťátko to —
já pokutovat musím.

Žech vzal vinek na svu duši.

Š

2) Hůř

3

4
5

l)
)

)

) A

)

tady za no —-viny.

A ty chováš, až “) vychováš,
Vychovaja na vojnu dáš,
Já se stále trápit musím *)
Vzal sem si vínek na svů duši. *)

Dyž já přijdu před boží súd,
Bude mi hořký vínek tvůj, S)
Zažnů mně svíce pod koleny
Pro tvůj víneček zelený.

Ešče temu horší zažnů,
Čo má v domě svoju ženu, “)
A se s jinýma zabývá,
Ten hřích odpuščen nebývá.

P

6) A když půjdu před sůd božský,Ž

Bude mně tvůj vínek těžký.

7) Ešče hůře bude tomu,
Čo má ženku svoju v domu.

Z Polomě Puste.

Na tym moscě trava roscě;

Na tym moscě trava roscě,
Čo to budzě švarne dzěvče, až

uroscě.

Pod tvm mostem žulty kvitek,
Kolebala švarna panna dvojo

dzaitek.

Kohbala a plakala:
Co sem ja to něbožatko udzělal

s VT
co to budzěš švarne dzěvče, až u-ro-scě.

Něchcěla sem maeci sluchaé,
A věil musim kolibečkum dycky

gruchaé.

Gruchy, gruchy ve dně v noci,
Dziv že se mi me srdečko ně

rozskoči.

Rozskoči se na dva poly,
Ja ach Bože můj, Bože můj, co

to bol!

Od Ratiboře z Petrovic.

a!

GEES FFFFF
L gĚ— Z

Na Pe-trovskym polu ze-le - ni se trav -ka a pa-se tam
KIKIOILSLYLÍIX |a uzHO Ma-riI-jankamalu-čkehopav-ka.



Na Potrovským polu
Zelení se travka,
A pase tam Martanka
Malučkeho pavka.

Byl pavek byl maly
Ale ušlechaily,
A urval tam Marijance
Fortušek červeny.

Štyry mile lesa,
Lesa březoveho,
Vyprovoď mě moja mila
"Na prostřed do něho.

Ja bych cě vyvedla
Ba 1 přez celučky,
Ale se cě synku bojim;
Bo jsi je malučky.

Na Janovskych po-lach

Aa p

Číjaž byla vina?
Jene mamulčina,
Dy mě oni někarali,
Pokud bylach mala.

Rostlacěch ja rostla
Jako v lese sosna,
Utracila svůj věneček
Ze sameho zlata.

Jiné čtení.

Bojim ja se bojim
Synečka maleho,
Aby mi něukrad
Věnka zeleneho.

A ty sobě mysliš
Žech ci věnek ukrad,
Jak jsi včeraj šla na

vodu

Do studně ci upad.

J81

Půjdu ja se pytať
Tych malych rybiček,
Ježli ony něvidzěly
Mcho věnca plyvaé.

Vidzčly, vidzěly
Ale něbyl cely,
Dvé modre růžičky
Styry falečky,
Co nam darovaly
Petrovske dzěvečky.

(p. C. L.)

Sahaj ho děvucho
Pravu ručku do dna,
Ježhi ho dostaněš
To ho buděš hodna.

Dostala, dostala,
Ale už něcely,
Bo už ty červene kvitka
4 něho uletěly.

Sr. 259. Z Janovic u Fridl.
J

se-je sy-neček hrach,
ptám

£ hh Ji | X i r j j k p Ja
f © J > 14 o = 4 2 :

ga-la-nečka je-hona=vracak némukrav, na-vraca k němu krav.

Sr. str. 877. náp. 8.
———EESFFFF=

ev
N

ELLE
Na da-nov-ských no —Jach se — je sy ne- ček hrach,CmET=ALEkKjzZTteřŤ T Zi—66*;I-,4| muJLJÍ

je-hoga-la-nečka<

Na Janovskych polach
Seje syneček hrach,
Galanečka jeho
Navraca k němu " kra.

Un navrael koni
A sednul- vedle ni:

1) pase tam stado.

2) Jak jich obralila
Pod stromeček sedla,

navra - ca kněmu krav.

Ů co tež ty plačeš
Moje pocčšen? *)

Ja plaču lutuju
Věnka zeleneho,
Ze sem ho pozbyla
Pro tebě sameho.

Pod stromeček sedla,
Zalostně plakala.

Něplač děvče něplač
A něnařikaj si,

Něplač, něnařtikej;
Utři sobě oči,
Aé se ci srdečko

Přes půl nerozskoči.

Ješče's něpoznala
Moji falešnosti.

Ješče'ch něpoznala,
Ale už poznavam,
Ze si mne synečku,
Ze si mne oklamal.
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Vedla sobě vedla Vybirala sobě Vybirala sobě
Jako samajedna, Mezi mladencami Jež sobě přebrala,
Z vysoke stoličky Jako lesny ptaček Jež tu najkyslejšu
Na nizučku sedla. Mezi malinami. Malinu dostala.

532. Odplata.ELE
Včera na po- ledne dyž sem vodubra - la.

Z Polomě V. od Opavy.HTF HaEFTSPSmmORPCBa
Včera na po-le- dne dv sem vodu bra - la, Šu-ha-jo-va

né

-MNÓ Mm MELY ==FL 4UI
mama, šu-ha-jo-va. mama na mme zá--vo-la - la.

Včera na poledne »Naber mně, děvečko, Já sem jí nabrala,Dyžsemvodubrala,© Vodydočepáčka;Ajsemjípodala;
Šohajova mama Nebude to darmo, A ona mně svého
Na mňa zavolala. Já ti dam synáčka.« *) Synáčka nedala.

*) Jiný dálejšek: To máte matinko
Vody nenabrala, Za vašeho syna.
Nabrala jí vína:

333. Kosy hvězdy.
„4 Újezda od Vizovic.GETE ZE=

Včera od po - ledňa, včvčera od po - ledňa vy-so-ko ko-sičkyFE
|000"UNIV Evyšly,vy-so-ko© ko-si-čky© vyšly.

Včera odpoledna Ošidí ona mna:
Vysoko kosičky vyšly. Ošidí ju pán Bůh.

-Moja galanečka A já si pro tebe
Ošidit mňa myslí, Galanečku najdu.



334. Holuhice.
Z Rohutce. Zp. HU.596.=peLTEI ZE

v uUŮ mVi-dě-lasemméhoholubkasLvého,| le-tětkmo-řu:
k

JiENIATATCCArp ihDOWDTVE re E a Epočkajmiamůjm-lý,můjholubku© si-vý,půjdemspo-lu.
Viděla sem mého holubka sivého, letěl k mořu;
Počkaj ma můj milý, můj holubku sivý, půjdem spolu.

Holubečko sivá, jsilk ešče živá, jak sa míváš?
Jsi- v řečách stálá, lcho sa's vydala, lebo čekáš?

Já sem sa nevdala, na tebe čekala, sivý sokol;
Pro tvé péří hladké, hrkotání sladké nemám pokoj.

Esh ťa nenajdu, já ťa hledat budu u chodníčka;
Kady lidé půjdů, já sa pýlat budu na Janíčka.

Z Provodova.

=L
Vi-dě-li-1© stetu© mo-je-homi-lé-ho?| Letěldo- lu.EEE

Můj si-vý ho - lůbku, ne-dě-laj zár-mutku, budme spo-lu.

Viděli-i ste tu mojeho milého? Letěl dolů.
Můj sivý holůbku, nedělaj zármutku budme spolu.

Viděli-i ste tu mojého milého? On sa točí,
Má on péří zlaté, milování sladké, černé oči.

Co celý svět zejdeš, s mých očí nezejdeš, uvidím tě,
Když poletiš dolů k červenému mořu, dohoním tě.

Jak sem dolů sešla, hned sem všecka klesla od radosti,
Ze nebudu stále na vysoké skále v samotnosti.

535. 'Iřasení višinkou.
(Náp. 409.)

Vimcijazahradku,© Vyjednašsynečku,OchoébychjazachvjalAvnijehustysad;© Vyjednašmnesnadně,Stromečkamidvěma,Povězmidzěvečko,© Zachvěješvišinku,JužtakaněbudzěMamlicěvyjednac?© Panenkacispadně.Jakoprvšabyla.
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SH

EE
Haničko,© hubičko,détroš-kučervenéchjabličekzfěrtošEEE He

ku. Kdes ty jabka na-tr-ha- la? Vzeleným há-jičku na stromečku.

boo a
©L

Haničko, hubičko dé trošku Čo se mám pro milýho trápit?Červěnéchjabličekzfěrtošku.— Volímjájemuprsteůvrátet.
Kdes ty jabka: natrhala? Já ho vrátím já mu ho dám,
V zeleným hájičku na stromečku. Za jedného chlapca deset jich

mám.
Ty včil miluješ jiný chlapce,
Já už vím že mě nemáš v lásce. Měla sem mmilýho,už nemám,
Jen povídé, nezapíré, Kerak jinýho zas vydělím?
Dyž nésem tvůj milé, prsteň Jinýho mně bude snadně;

raně dé. Zatřasu višinkó on mně spadne.

jEJU65EEESEEEETFEE FEEL
G

Šemsyneksvo-bo-dný,s kspepodob-ný,© semsy-nečekTE >ee===L THp
V

jako vták, sem syne-ček jako ták, pomi-lu-ja nechám tak.

Sem synek svobodný, Pro jedno koření Hruštičkou zatřasu
Sem k. světu podobný, Nezhyne stvoření, Děvčátek natřasu,Semsynečekjakovták:/Rozmarýn,levandula© Děvčátekjakokvítí,Pomilujanechámtak.© Tomněvyrůstádoma.Všadymněsluncesvítí.

336. Hruška.
Ea Is TT ET Ex TX I5 ZE —X
ev , 4 vy: . , © < u

Vímjá hruščičku jednu, natrvhám, natřesu, svej milej do-ne-su

Půjdu já na du,ke dnu;1 p M===FEzaje-jí—lásku© věrný.BEZEFEE
e/ Ajávímbruščičku— planů,

v vy-le-zu, na-třesu, svej milej

APiu en naňu;( pa
p- | j TÍ= =do-ne=su© zaláskuvěrná.



x | ] u 3 j m =- IFŽme e-——R-BK FALA ]

a— 4—
gopode 5;Are TEZIVímjáhruščič-koje-dno,— Vy--le--z0,| natře-so,Jánaňopůj-dokedňo,Mémilé© do-ne-so$E

lá-sko, věr. =-NÓ.

Za je-jí

o Z Obectova od Loštic.TŘ AM — © —REsE z=: =PETE
Sto-jí hroška vpo-li, pod ňo mi-lá sto-jí. A já jich na-třesuEEE

své milé done-su za je-jí dobro-dě-ní.

Stojí hroška v poli, Stojí jablonečka, Los na milýho, los,Podnómilástojí.Podňóstudenečka;© Našidilsemědosť;
A já jich natřesu, U ní milá stála, A já se vodměním,
Své milé donesu Nohe umévala Také ho vošidím
Za její dobrodění, Abe bílý měla. Za jeho fortelnost,

Náp. 490. Ze Želichovie.

Nasadil jsem střešenečku “) v humně, Jak začala střěšenečka rodit,
Dáli pán Bůh že se pro mně ujme. Počal sem já za děvčinů chodit.

1) já hrušečku.

537. Láska nesudna.ohSEEEE E
VKyjo-vě na rohu, ja vtomradním do-mě, sú-di-já sy-neč-=ka,ZA —A —IE

E —9—0—0
že chodil k dívči-ně.

V Kyjově na rohu, Nesuďte, nesudte, Syneček miloval
Ja v tom radním domě, Vy Kyjovščí páni, Podle svej libosti,
Súdijá synečka, Co by nemiloval, Dyž ste ho chytili,Zechodilkděvčině.© Nenítuzvásžádný.Mátenatomdosti.



538. Ch udoba.
ó 4 Z Lichnova.bd V zj =E ==He -TpreeeE PZ- -a m j E Hei -a =

gJ Vie-tě-lahu-sič-ka| donaše-hodvo-ra,pověsmiděvečko,F== —EE EH=
pověz mi děveč-ko, oš- bys mne chtěla?

Vletěla husička Vysoko vynaši, Užeň se synečku,Donašehodvora,*)— Zhůrusoběvedě,Chofjažitaněmam,Povězmiděvečko:/— AjasemděvečkaAletijapřeceEšlibysmnechtěla.Chudobnaprotebe.)— Svadbeňkuudělam.
Ja by tebe chtěla, Tatičku, tatičku, Z žitečka jareho,
Nědaju mi naši, Mocli matě žita? Z chlebička režneho,
Ze se tva rodina Ja se vam oženim Abysi něšidil
Vysoko vynaši. Dněska lebo zitra. Děvčata švarneho.

1) Letěla husička jinak : Ešče se synečku

Bez jednoho pera, S vysokej stoličky Tvej maměnky bojim.
c v v Na nizenku sedně, Něboj se děvečko,
z) Čo sem už synečku Ma maměnka stara,

Vystala pro tebe. Co sem už vystala Ona ti neřekně
A ešče vystojim, Ani zleho slova,

ZAZ AZ INZ =EPPEASE
“ Chudobo, chu - do - bo, ty si mně moc vin na, šelbyk nám
TE LITEEEE
sy-ne- ček, ne-dá mu ro-di-na.

Chudobo, chudobo, Že su já chudobná Pro paní do Vídňa,
Ty si mně moc vinna, Pro něho děvečka. Hraběnku bohatů,
Šel by k nám syneček, , Ja co chodívává,Nedámurodina.Dyžsujáchudobná© Poptáňůvsobotu.

Pro vašeho syna,
Nedá mu rodina, Můžetesi zajet
Ta jeho matička, Pro paní do Vídna.
h „Z Hostie.43 KOŘENE Z ECET IT EE©FG E- = SIgoa:

Poma-le konič-ky přes vodu až ku mej Nanynce nashodu a po
[ 1jII2MT KLAKTIKLKLAI U
L V) p © m„I ja Í hh [A | 1 JA JA i h E,
Č r- b u. A4 jj E | aj „ M m m LM

yl ly v o „ o = „JÍ o A > > > © | m i | JM

zdravče miju na stokrat jež-li je tak zdrava jako ja.

Pomale koničky přes vodu, A pozdravče mi ju na stokrat,
Až ku mej Nanynce na shodu Ježli je tak zdrava jako ja,



A ja sem tak zdrava jako ty, Proč pak by si ku mně chodival,
Mar fortušek zlatem vyšity. Dy sem ja chudobna a ty pan.
A kdo či ho mila vyšival p o, i|
Za tym ja sem doma něbyval? Že čem s mě ma mila poznala,e si mě ty panem nazvala?
Kupim ja či mila domeček Po tvojim koničku po branym
Za ten tvůj zeleny věneček. A po sedelečku červenym.
Ty budeš v tym domku vyšivač,
A ja budu k tobě chodivač.

Z Petrovic od Ratiboře.E==
A-nič-ko, dzě- vočko, poviz mně věr-ně,
Ež-l: maš u-přimne sr-dečko ku mně!

E=r n11mě
-I = Edem 140 —6-|—8——a

Na ře-či nic nědbaj,FPL =H=CET- pricgeE-Id
e-ne mě ty kochaj, kochaj mě.

Aničko, dzěvečko, poviz mě věrně, Sprav že mi to Bože,
Ežli maš upřimne srdečko ku mně! Ze to všecko može

Na řeči nic nědbaj, Dostaé se.

och „aghaj Budzěmese modliék panněMarii,
Jak ve dne tak v noci a v každu chvili,

Ežli ei zbranujum rodiče tvoji, By ona zvolilaZesemebohacíviněsrovnastvojim,— TapannaMaria
Dostaé cě.

Z Bukov. od Protivan.
j | J

m — j=F=EJeEE =
Po-věz mně má mi-lá pa-nen-ko, ke-rá je stezčič-ka k vám?

Mo, 2 3EEE TEZI
-E RE- |—y—a—a- JO IITINLILTITILILÍLLLTLILÍCICC TTTÍ | —1-1- odjc8<98-j<31j<-P s -80 © i]

v
jedna je stezčič-ka přes ho-ry a dru-há, je přes Du-naj.

Pověz mně má milá panenko, Zkázala mně jedna potřebná
Kerá je stezčička k vám? Zkázaly bohaty dvě.
Jedna je stezčička přes hory Lepší je ta jedna potřebná
A druhá je přes Dunaj. Než te bohatý vobě.

Dyž pudo stezčičko přes hory, Bohatá je pěkná červená,
Bojím se zablódění, Dokad jí matka hledí;Dyž.pudostezčičkópřesDunaj,© Ajaksevodmatkedostane
Bojím se utopení. Ledva pro špino chodí.

25*



Potřebná je pěkná červená, Já sem si na ňo chtěl posvítit,
Hoběnko jako máslo, Ono mně světlo zhaslo. ")

1) Z Březí:

Ta panenka bohatá ona je Bohatá panenka je hezká, Ta panenka chudobná onaje,
Pokud ju máti strojí, Pokud ju matka češe, Ona je všemu zvyklá,
Jak ju strojit přestane Jak se od matky dostane, Nechť se jí zle vede anebo
Chytnóse Jí kaštane, Sotva švardy unese. nevede,
Ledva je sebó nosí. Ona si nenaříká.

Jiné čtení. Od Opavya Ratiboře.

Poviz mi dzěvečko Něbrodz se Janičku Chudobna, chudobna,
Mamli k tobě chodzié, Přes zimnu vodzičku, Z chalupečky malej,Zimnajevodzička,Bojasemchudobna© NěvyrovnamsejaMamlipřesňubrodzié?Protvojumamičku.© Selskejdceřižadnej.

Z Petrovic od Ratiboře.

by -| a 1 TYC 1 J 2I M— 1]
čsp u

„AZ Z m Jm | —J j + L
Je o TÍ o „s a o| 'Za-bo-le-la© měhla-vič-kaba1bo-leébudzě,© obmuvilměPIIIgm >ee =

můj kochanek me-ziludámi všudzě.

B

k—72
(O A

Zabolelaměhlavička,Žechjajedlaněho© Mabohactvoiubozstvo
Ba 1 boleé budzě, Dzěvucha chudobna. Dla mě 1 dla tebe,
Obmuvilhměmůj kocha- — „4 Rozlučme se můj konek| Něchžeunměněob-chanku,
Mezi-ludáma všudzě. mava, Něstojim o tebe.

Něch un patři sebě,
Matka jeho jemu laje, Neb pan Ježišje na nebě,
A tacik mu něda, Ma bohactvo dla mě.

Z Pistě u Ratiboře.
„EZZ al LCC ]EELNAKITY

TE- © I T m © —.4. „ ha NIOJJ

A v tym našim Pišču jest tam šumně, a-le že jene v jednym domě.
“ h Mrx A ) „

E
Jest tam dzěvucha,chodil jsem kuni čtyry ně-dzě -le.

A vtym našim Pjišču, jest tam šumně, O něchudž něchudž, ty Janičku,
Ale že jene v jednym domě; Boé mi laju ma macička.
Jest tam dzěvucha, chodzil semku ni, Macička laje, taciček něda,

Štyry nědzěle. Že jsem chudobna.0jštyrynědzělevedněvnoci| Ochoétydzěvuchostatkůvněmaš,
Jako rybička na potoce, Dy se mi jene pěkně chovaš,
Ješče půjdu raz ji se opytaé: Pan Bůh statky ma, un nam jeden da,

Mamli chodzié zas. A ty budzěš ma.
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Z Poštorné,ě Ma Ng(<AP F = nE
S | zf

Půjdeme má mi-lá úz-ků do-li - neč-ků, tam si vy-praFPLESE
ví-me smutnů no=vi-neč-ku.

Ale mně nic není
Od tebja milejší.

Půjdeme má milá
Úzků dolinečků,
Tam si vypravíme
Smutnů novinečku.

A kde sa můj milý,
Chudobní seberú,

, 34, TampánBůhpřebývá
Proč ty mia, můj milý, S panenků Mariú.
Z razu zanecháváš,
Jaků mně můj milý,
Jaků hanu dáváš?

A co to můj milý
Za novinka bude,
Nezdali sis našel
Frajerenku inde?

A kde sa, můj milý,
Pro bohatství berů,
Tam dábel přebývá

Hany ti, má milá, Se svů zlů rodinů.
Hany ti nedávám,
Ale fa má milá
Chudobnů naznávám.

Já sem si nenašel
Frajerenku inší,

Jiné čtení (Náp. 114.)
Dybych byl sedláckým synkem, Ale sem já z chalupenky,
Napájel bych panny vínkem; Nemám žádné frajerenky.

539. Kohoutek.

Z Motytovie od Místka.= —Te ———— +
n EEE
ď

V Metylov-skej vě - ži
Zla-to ku-la le-ži,

V Metylovskej věži
Zlato kula leži,
Sedzi tam kohutek,
Mo zelene peři.

sedzi tam ko-hu=tek, mo ze-lene pe-ři.

Něsedaj kohutku,
Něsedaj na prutku,
Nedzělaj svej milej
Většího zarmutku.

Jo ji ho nězdělom,
Dzělo si ho sama,
Dy mne doma něni,
Tancuje s inyma.

Z Březové od Brodu Uh. a z Věteřova,PE=EE
> TES S.. „Jj“ = l W . P J RO AJ

Ar vě-žúla-téku-la le-ží, tamkohů-—tekzpí-vá,MTELEILL = Z=== ==čer-ve-népe-ří| má.
Na Březovskej věži
Zlatá kula leží,
Tam kohútek zpívá,

ervené ") peří má.

1) Pávovo.

Nezpívaj kohútku,
Nedělaj zármutku,
A já ho dosti mám,
Keď maměnky nemám.)

2) Že milého nemám.
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Jiné čtení.NatejBrodskejvěži| SúsedovékoněOjednejhodině
Zlatá panna leží, Majú zlaté oje, Kohútek zazpíval,
Zazpívaj kohůtku Súsedové slépky O druhej slavíček,
Mášli zlaté peři. Majů zlaté pérky. Až se háj rozlíhal.

540. Hněv neplaten.
n j | i 1 )
HELE010000EIA4©|mm BII udLIiAE|
M | ja -I m . . a + JJ

v v o . v . v >, v ?
V našem domě ja-ko vjamě aj hněva-jů se vše-cí na mne.

V našem domě jako v Hněvajů se aj mamička“) Věru já jim nepřestanu,
jamě Nedajů mně chtět Ja- Pokuď si ho nedostanu.“)

Hněvajů sevšecí na mne. níčka.

1)Hněvajósepropanenko| Ajákópímeščetenší,2)Něchsehněva,komusechcě,Kópilsemhíšatotenkó.© Žejemojanémiléší,Půjdukmilej,pocěšimse,

541. Kviti.
Od Měéřina.Z = m KAPPBELFEEL

S Vo--finský děv-čát-ka co dě-lá - te, ze-le-né roz-marýn,T E ZEE | = == HE
ze-le-né rozma-rýn ne-tr-há - te.

Votinský děvčátka co děláte? Trhejte, lámejte za zelena,
Zelené rozmarýn netrháte. Aby vám nevyrůst do semena.

Trhejte, lámejte hodný prute,
Dávejte svým milým za klobóke.

Jiné čténí a pění.r ee ITTIXII -LICIT ÍL6LIJLCÍ
+ x 9 X,..Y v 4 *v . v

Cí je to děvče na tom vrš-ku, no-sí vo-ničky ve fěr-tuš-ku,
| A3Sne Fea

no-sí vo-ničky ve fěrtuš-ku.

T
LII|

mleulstluní

|J

Čí je to dívča na tom Aj noší, nosí všelijaké: Aj nosí, nosí karafiát:vršku,© Přijdisynečku,dámtiPřijdisynečku,mášlimě
Nosí voničky vefěrtušku. také, rád.
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! Z Hostie. (Sr. dh6He TLE eiSEEELI O—a—
Ješče za raz ko-le vo-dyza-jdu, ja až ja so-bě po-če-še- niEEE

na-jdu.
Ješče ja raz kole vody zajdu Ja sem byla u svojej mačičky,
AŽ ja sobě počešení najdu. Sadžila sem červene hřebičky.

Jak ho potkam, dam mu pozdravení: Jak rozkvitnu, udželam voničku,
Kaj si bylo, mojo počešení? Tu pro tebe, prošvarny Janičku.

Z Hrozenka.4 ." (« a PO J5BINEEEk EEFE
aj

„©

Pod kostelom la-li-ja,EEE —IE
ua ju má mi-uá.

Podkostelemlalija,:/Kedzjuonatrhaua,© Podzty,šohaj,podztysem,Trhauajumámiuá.© Namiuéhovouaua:© UÚvijemciperkozněj.
542. Dar trhový.(Náp.482.)| Zp.I.197.OdKlinkoviczPolanky.

V Ratibořu novy kram, Kup mi radši střevice,
Co ti dzěvče kupié mám? Půjdzěm spolem k muzice.

Někupuj mi ořechů, Kup mi radši pentličky,
Nědzělaj mi posměchu. Co si svažem ručičky.

543. Nevrácení daru.
Z Černotina. (Sr. náp. č. 417 a 126).E ==ní

Vraťmi mi-lá, vraťmi ten dar, co jsem tina památku dal, vraťmi mi-lá,

F M KK v==P ->
prstýnek, je vněm zlatý kamýnek.žal!

LLLL kontem

Vrať mi, milá, vrať mi ten dar, Než bych ti ho, synku, dala,
Co jsem ti na památku dal! Radši bych ho roztřískala,
Vrať mi milá prstýnek, Vhodila do Dunaje
Je v něm zlatý kamýnek. Tam ho žádný nenajde.
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544. Dovolávaní se.
Z Vřachovio.-DE5 SY INN4FrARE

Vraťsa šohaj, vraťsa ke mně, vraťsa šohaj, vrafsake mně, potěš smutné
CXjJma|mB

srdce ve mně.

Vrať sa šohaj, vrať sa ke mně, Od slobody od pánenskej,
Potěš smutné srdce ve mně. Od vůličky materinskej.

Vrať sa šohaj vrať od vody, Má maměnka dost dobrá je,
Vrať mně klůče od slobody. A ona mně pro tě laje.

Jiné čtení.
Z Hrozně Lhoty.TETAee . JcI M jz,

a L
Sví-ti-la mě hvězda od ve-če-ra do dna, Bo-že mi-lý do-brý,LNAIHFLELTE

Bože mi-lý dobrý, co to vy-znamená?

Svítila mně hvězda A to vyznamená Přindik nám, přindi knám
Od večera do dňa; Sněhy lebo dešče, A lebo mně odkaž,
Bože milý dobrý, Přindi k nám šobajku Lebo mé srdénko
Co to vyznamená? Zítra večer ješče. Po daremně netrap.

545. Věnec darovaný.

by 4 Ri u Ratiboře.GE= ==n: FAJj
Vstavaj-cěpani-ci a| Šmarujcěbi-če po-jedzěme rano do (r

bbhOATATZÍ. 
ht

F 5 (ICN7624.2a =[=oAA888-1p: . r ILL L ÍLAALTÍej- silWL 9ji
E PřNa-ru-bemerůždžadrobneho,© uhradzi-mezahrad-kuzněho.

Vstavajcč panici a šmarujcě biče, Uhryze ji ličko jako pes,
Pojedzěme rano do lesa. Po tym se ji šelma zapře preč,
Narubeme růždža drobneho:/ Po tym se ji šelma něvezme.
Uhrad hradk .

radzime zahradku z něho Něbojí se šelma ani pana Boha,
O poznaé to poznaé šelmu takoveho Člověka ve svěcě žadneho.
Čo se un dzěvuchy něvaži. Oh dy se něbojiš žadneho,
Odbere ji cnotu i jeji ochotu Boj se aby Boha sameho,
Falešně se ku ni položi. Navraé panně enotu, co's ji vzal.
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Bo u panny cnota jako kula zlata, Ale se's ho bala rozhněvaé,
Třa ji nad dyamant šanovaé; Volilas mu věnek darovat,
U pacholka viara jako u psa para, Na koho maš teraz nařikaé?!
Nětřa ci -ho bylo nocovat,

546. Žádost.NELY EFIEm Z mej
V Šara-ticích jeden dům,ai v Šara - ti-cích jedeEPEEEFG EE

děvče, Bo-že můj, Božemůj, Bo-že můj!

5 dům, majó tam

V Šaraticích jeden dům, Tatíčkovi, maměnce,
Majó tam děvče, Bože můj! Naposledy té panence.

Dyby mně je chtěli dat, Vím, že mně ho nedajó,
Uměl bych za ně děkovat. Oni se na mě hněvajó.

547. Zpomnění.
p a 3 s * . ý P Z Jamolic.„E-b= -| — 9 ATCEEE EEE

a |
v


V té našé zahrádce só růže čer-vený, za-při-hé šu-ha-jo

„PTE

štere ko-ně vraný, za-přihé šu-ha-jo štere ko-ně vra-ný.Vténašézahrádce.— Belanepoznala,Zpomeneš,zaplačeš,
Só růže červený, Ani neviděla, Na mó lásko věrnóZapříhéšohajoBelabech,synečko,— Ažjábodoležet
Stere koně vraný. Dobře odělala. Pod tó zemjó černó.

Šohajek zapřihá, Zpomeneš, zaplačeš Pod tó zemjó černó,Pořádsevobratí:Namóvěrnólásko,— Fodtónéčerňéši,Podémněmámilá© AžjábodonositZpomeneš,zaplačeš
Biča a voprati. Paláš na řeťázko. Moja némiléší.

Jak mo podávala Paláš na řeťázko, Už sem zapomněla
Žalostně splakala: Premované klobók, Na červenó růžo,
Kyž sem ti šuhajo, Nemožu na tebe, Na tebe šohajo
Bela nepoznala. Synku, zapomenót. Zapomnět nemůžo.
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548. Pohřeb.

ba Od Telče 3 M:ysleboře a z Dubenek P.FEP=aE E,eeci 4L FPE ad OT:EEvBo- =5l „Mě

7| tl
Vtej Telec- kej vě-ži tam můj mi-lej le=ží; le-ží fam,tu=ze stůEEE

— ILLIL
ně, za=vi-tej v roz-ma-rý - ně,

P 3 ITITLTLLILÍIII I —y —3
ETTELLL

E [C Jj Te j Jj Jj
V tej Te-lec=kej vě-ži tam můj mi-lej le -ží; le-ží tam, tu-ze stů

„I | 3
= 2 -+ oJ

P [ i— Juan |
ď U

v

ul

E
ně, za- vi-tej v rozma-rýně.

TL

VtejTeleckejvěži— TruhlujaborovouModlise:zdrávas,zdráTammůjmilejleží;© Pěkněmalovanou,vas.2)Ležítam,tuzestůně,© Malovaljejimalíř,Zavitejvrozmarýně.© Jerovnajakotalíř.Vyrostmněkvíteček
Zamodralý všecekHnedjakserozstonalTypudešpostraně,© Všelikybarevnosti,Hnedsoběvyžádal:© Ponesešvěnecmně;© Mělajsemnaněmdosti.

Ach Bože vem mě k sobě Pan páter pude za mnou, Já ; ho utrhl
Do nebeského ráje. Bude říkat nademnou. K JsSm AOWi,němu jsem voněla;Umřešlipakpředce,© Mládenecipodvěnci,— Umrlčinouvonělo,Buduplakathořce.Dvěpannysesvící;— Mésrdceomdlelo.DámjátipohřebstrojitAžpudeš,říkejnahlas;Z Aaně položit

Š MI sL m oložiš,

Navšeckyzvonyzvonit.) o ) jk ši měoblošš? .
1) Dám ti a tu tvou modr ož mě zlatejm vá

A zlatejpoho i tě ovezou khrobu. Aťna mě sluncenesvítí,
Od Opavy.

Ty Bobrovsky kosteličku Všecky panny jdu po parach
Stojiš na pěknym travničku. Ta moja leži na marach.

Kvecě z něho růža bila, A dyž leži co mam dělaé?
Umřela mňe moja mila. Musimju smutny pochovaé.

—

549. Děva jak ryba.
Ze Štěbořic od oPOVy.

aE = "=
* = ===TESE =

v tej u-herskej Ska-li- ci v tej uherskej Ska-li —ci, oj pi
E Z TLTNLA — | ]5 i r „i u7ESbe E EE sEEE

„ a) sjutampi-ju— třemy-na-reč-ko-ve,ma-júví-novskleni-ci.
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V tej uherskej Skalici;/ Věnečka mi někupuj, Mezi rajtarama,
Oj piju tam piju Sama se ho uvěju. Dy pojedzě z revije.
Tře mynarečkove, Kup mi ty hedbavu
Maju vino v sklenici. Na bilu šatečku,

Sama se ju vyšiju,

A juž sem byl v Moravě
V Holomucu v Opavě;

Jeden dzěvče napaja, Ešče sem něvidzěl
A ten druhy namluva, Vyšila mu šatečku Takovej dzěvuchyAtentřecíjuvzalNadalekucestečku,— Taktamojamilaje.
Za pravu ručičku, Aby se s ni cěšil Ona v tanečku chodzi

Jak ta rybka po lodzi,
Ma červene lčka

Zlaty prstenek ji dal. A ji v srdci nosil,

A vzal un ju za obě Že tež měl frajerečku.
A ved se ju mezi kram: Uvila mu voničku A černe očička,Avčilmitypoviz,© Ztejbilejkonvalije,| Tadzěvuchasehodzi.
Moja najmilejši, Aby ho poznala
Co ja tobě kupié mam,

550. Zimolencový věnec.

(Náp. 409, 555, 530.) Od Břeclavy.

V tem Markovém dvorku Ale ta růžička Nepytaj, nepytaj,
Dvě růžičky stojá, Pomali odkvítá, Naši mnia nedajů,
Ja Bože, Přebože, Už sa mojej miuej Po velkej fiauce
Ty mně pěkně voňá. Srdečko rozpuká. Ve věnci hledajů.

Jdite ich mamičko, Na tej našej střeše Nechcu já šohajku
Jdite ich utrhnůt. Houubička nese, Tvej fiauky věnca,
Nechaj ich dcero má, Tak ona hrkotá, Šak si já uvijuNechajichodkvítnůt.© Děvečkuvenpytá!Ztehozimolenca.

561. Nářek na rodiče.EEFEST
ý tomezna zámku
Měljsem já ga-lán-ku,

2 X = i
vypro-vo = di-la. ©

dyžje-dna ho-di-na by - la, teprv mně

V tom Račickým zámku Až k tomu hustému boří;
Měl jsem já galánku, Mé srdce k ní láskó hoří,
Dyž jedna hodina byla,
Teprv mě vyprovodila. Ach Bože, můj Bože!

Snad to byt nemože,
Vyprovodila mě Bych tě má Terezko dostal;
Až k té myslivárně, Na věky bych v smutku ostal.
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Ach vy rodičovi, Že nás spolu rozvádíte,
Čo ste vy takoví, Snad se pomsty nebojíte ?

552. Pýcha předchází pád.
Od Jthlavy.BEEEEE

Fe—I1—o
V tomto ze-le-ným há- jič-ku, čekal jsem každý deň, čekal jsemaE

pady na holtřis.ku.

V tomto zeleným hájíčku Chtěl jsem Jj jen navštiviti,
Čekal jsem každý deň na holčičku. Nechtěla mě více ani znáti.

Darmo bylo mé čekání, Hořké bylo mé vzdychání,Nebzaníjezdilizměstapáni.— Kdyžjsemjevidívaljezditzaní.
Však jest nyni všemu konec,
Proto že pozbyla cnostný věnec.

303. Buditel kohout.
“ , Z Osvětiman.nS80zo DTÍIETj9.8e
= ARC= = EI jg:He SF== je- ve.u E 9am]9-0 2D

VyBřesovské děv-čát-ka, krajní noc vám i-de, vy ga-Jánů

—„09

CIEryze JjHB F=FE
nemá-te, kdo vás bu-dit bu-de.

Vy Břesovské děvčátka, Obudí nás obudí Kohůtek z hřady letí,
Krajní noc vám ide,“) Kohůtek jařabý, Vesele si zpívá:
Vy galánů nemáte, On vesele zazpívá, Stávej milenkó hore,
Kdo vás budit bude? Dyž poletí z hřady. Už se rozednívá.

1) Krajní noc, ohlední, žebrácká.

554. Laskavec.
-Z Komně.EE E jefy EER LayELH 2 u—ů= —-Fey

Vy chlapci ne-ví-te, proč vy k nám chodí- te, a já mám zelin - ku,[=
CpE18Tei

ple-te-nů, v le-lí—ku.
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Vy chlapci nevíte, Vy chlapci nevite, U každých rukávec,
Proč vy k nám chodíte. Proč za mnů chodíte. U každej kordulky,
A já mám zelinku A já mám laskavec Abyste chodiliPletenúůvlelíku.“)Ukaždýchrukávec.— Zamnůdokomůrky.
1) A já mám zelinky

V kabátě zašité.

555. Lhostejný.
Čel. IH.24. Erb. II. 154. Zp.I 187. II. 82.AE KŘ X1% zeGEFE

©© Vý-le-tě-laho-luběn-kazeská-ly,zeskály,pro-bu-di-lamo
ATA j Io >P MBs P ——é——dréo-čt| zespaní.

Vyletěla holuběnka ze skály, Dyby. byly modré oči nespaly,
Probudila modré oči ze spaní. Byly by tu holuběnku dostaly. *

To nebyla holuběnka, to byl pták,
Dyž mě nechceš má panenko, nechej tak.

Ze Sobechleb.z TELE AIT .—DeaZSELT m
A já dy-cky do dveří po - hlí-dám, ne-zda-li já mi-Jý-ho ua) za

E
C I hh

jÁ LE , Í ie- MoTINKg<4E
a V s =

hlídám. Ach u-hlídám, u-sly-ším, své sr-deč-ko po- tě-ším, ve-se

ESZE=E
Já byt mu-sím.

Ajádyckydodvéřípohlídám;© Achmůjmiléštepovanépásku,
Nezdali já milýho uhlídám. Ztratila sem od milýho lásku.

Ach uhlídám, uslyším, Kdo jí našil nech ju dá,
Své srdečko potěším, Ať se láska nemrhá,
Veselá byť musím. Syneček se hněvá,Užmůjmiléuždodvéříkráčí,© Achmůjmiléštepovanévšecek,

Ach což je on neveselé jaksi! Vypověděl mně milé syneček.
Proč tak smuten, nevesel? Vypověděl mně milé,
Hlavičku dolů svěsil, Připověděl zas jiné
Syneček můj milé. Syneček rozmilé.

Jiné čtení. p. C L.

Ů což to tam buři Prošvarny Janiček O ženě jich ženě,
Po te dubině? Koničky ženě. Oni zerzaju;
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Poviz mi děvečko Bo moja šatečka Ach choé ja ju ztracim
Buděšli moju? Draho vyšita, Něvelka škoda,

, Služila sem na ňu Dam ci tolareček,
O budu ja tvoju, Blizko tři leta. Zas budzě nova.

Eno mne nězradž,
Kupim ti šatečku

Eno ju něztraé.
Z Uhřice.==Sn
p

v Nechoď k námsynečku do té na-šé sí - ně, pro tu na-šu lásku
KNKEn

vo-bá vy = dr-ží - me.

Z Hosťalkovic.= PLEL
„Něchoďk námSočku do tej na-šej sí-ně, pro tu na-šu lá-sku

<KTEE
Vo-bá vydr-ži-me.

Nechoď k nám synečku Volím ja jít domů Já pojedu oratDoténašésíně,Aránoskorovstat.— NaŽarosképole;
Pro tu našu lásku Přindi se podívatA ráno skoro vstat,

Koničky pucovat,Mělbychjavydržet— Abysesvítily
A tebe nedostat, Jak pojedu orat.

Vobá vydržíme. Potěšení moje.

556. Oklamana.

by Čel. 1. 25. Erb. II. 13. Ze Zvolenovic u Telče,

EEE
o)

Vy-le-těl holoubek ze zla-ta, le- těl až k Novákům na vra-ta.

Vyletěl holoubek ze zlata, Byla je stežčička šlapaná,
Letěl až k Novákům na vrata, Sla po ní panenka, plakala,

My sme ho počali chytati, Šel za ní syneček, vejskal si,
Zlaté péřičko trhati. Dohonil panenku, stejskal si.

Vyšla panimama: Nechte ho, Co pak si, synečku stejskáte,
A to je synečka našeho. Snad vy mě v zármutku necháte? *)

1) Šak vy mně Marjánko neznáte. A já vás Pepinku dobře znám,
Že vy máte přijít večír k nám.
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Přidteknámsynečkuvneděli,© Opršel,opršel,opadal,
Já vám dám věneček zelený.“) Ze mě můj syneček oklamal.“)

Syneček v neděl: nepřišel,
Zelený věneček opršel. 5) Včil si vás Pepinku nevezmu,Ze ste vy podobný k nedvědu.

2) A dyž vy k nám večír přindete, Nedvěd má noženky chlupatý,
Zelený rozmarýn vezmete, Vy máte obyčej proklatý.

30%. Okna snižená.

(Náp. 422.) Ze Spiček od Hranic.

Vysoké jsů u sůsedů okna, Namluvil ju súsedů pacholek,
Nejednůc ne dvakrát má hlavěnka Ona mu upekla nadívaný vdolek.

zmokla.
í Byl ten vdolek nadívaný hrubě,

Vysoké jsů, už se ponižily, Ze on se rozsypal synečkovi v hubě.
Ze už si mů milů chlapci namluvili.

558. "Tři pérka.
(Náp. str. 980 posl.) Od Klinkovie.

Vyšel na polečko, Položil ji druhe,
Hledzěl na slunečko, To bylo truchlive:
Vysokoli ono ešče, Zostavaj tu s panem Bohem
Moja galanečko? Me srdce rozmile.

Položil ji pírko Položil ji třeci,
Na jeji ramenko: Ešče truchlivější:ZostavajtuspanemBohem— ZostavajtuspanemBohem
Ma mila milenko. Moja najmilejší.

Z Osvěliman,

3 S A M di - a X N— J NKMN a ]
LEEAES
= o

ToCvečkovo— - ko
Vi- sí přes ra- mén - ko

===HE
va dcer - ko.

| podejmuhopodej| Vr-ta-lo

To Čvečkovo pérkovisí přes raménko. To Úvečkovo péří dolů vodů běží,
Podej mu ho podej Vrtalova dcerko. Zastav ho Aničko vyběhna ze dvéří.
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559. Dary. £1

bo. KA A + ee IaDačie.Pay PoaINTaCR(SPE E l!
Vyšla je Mar-ján=ka z rána pro vo-du, hejdum hej z rána pro vo-du.

Vyšla je Marjánka Prstýnek se počal Na zelenou sukni
Z rána pro vodu, Mrazem pukati. Jsem jí daroval.Hejdumhejz rá12x

Jdum hejz 1 vod Milého synečka Překrásný synečku
V pantlech neznati. Kdes ten šátek vzal?Překrásnýsynečků,— OdpannyMarjánky
Kdes ty pantle vzal? Daru jsem dostal,

Čo pak tak, synečku, (Od panny Marjánky Hejdum hej daru jsem

Spstřila milého
S kordem na ledu.

Co tak rousnatý? Daru 'jsem dostal. dostal.

Ešče rousnatější Překrásný synečku,
Než prsten zlatý.) Co si za ně dal?

1) jinde začínají: Na ledě stojí,
Rousnatý holoubek Eště rousnatější atd.

r 360. Nepomysl Z Lidečka.65E EPL
Vy-šly ry-by vy-šly z Mora-vy do Vi-sly; pověz mně dcerečko,EEE

máš-1 ty mia v mysli?VyšlyrybyvyšlyŽebychsisynečku,© VtomnašemdvorečkuZMoravydoVisly;© Natebemyslela!Kopecnakopečku,
Pověz mně dcerečko, A já tebe nechcu
Máš-i ty mia v mysli? Do našeho dvora Falešný synečku.

Teče voda dvoja,Bylabychjáblázen© Nemyslisynečku
Dybych pověděla, Že já budu tvoja.

Jiné čtení. p. V-ze Vsetína.

VyšlyrybkyvyšlyCosemsenachodil© Dubovejnemoci,ZDunajedoVisly,Potejtmavejnoci,— Hrabovéhosádla,
Néni tu děvčiny Ešče sem neviděl Už je má galánka
Podle mojí mysli. Dubovej nemoci. U černého dábla.
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561. Loučení.
3 3 č Erb. I 146.Z. I. 156|

=a
čj"k

i — 2—==FanW ho
OZhůru stežka, zhůru stežka, do-lů dru-há, zhůru stežka, do-lů druhá,EE

rozlučme se spolem mi —lá.

Zhůru stežka: dolů druhá, Vrať mně milá co je mého,
Rozlučme se spolu milá! Já ti vrátím, co je tvého.

, — Vrať mně milá prsténeček,

né naše Poočení, i Já ti vrátímtvůj šáteček.Ž sme spolu na | pov po.
ý P učení“ *) Prsténeček, zlaté očko,

= S Pánem Bohem, má děvečko.
1) jiný dálejšek: ;

A dyž my se rozloučíme, Dvě srdenka, štyry oči
Dvě srdenka zarmoutíme. Budou plakat ve dne v noci.

0 4 26%Rafa nenásledovaná.m4 é čs
ILI r- ATAEEEEEE

Dyckymně maměnka ří-ká-va - la,

Abych si mláden-ců ne-vší-ma =la,
EE

ci, dyž só ti mláden=ci hod-ní chlapci.

a já pře- ci mámjev srd

Dycky mně maměnka říkávala, Šla sem včerá zeleným trávníčkem,
Abych si mládenců nevšímala. Potkala sem se tam s mládenečkem
A já předci mám je v srdci, Bílých tváří, černých očí,
Dyž só ti mládenci hodní chlapci. Div že srdečko mně nevyskočí.

563. Svědectví.
n | NN (Sr. Mácě 460M Od Ostravy.bobocc 111 ACA5 p18 !J n 17E == —NNEM9-He-:„ev

- . -© v v?
Zabřeš- či pacholci na tom druhem konci, šen-kyrečka svědčí,= HE

že chodzicě v no-ci.
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Zabřešči pacholci Šenkyrečko mila, Škoda je mladzěže,
Na tom druhem konci, Jak to nédovedzěš, Že sem povědzěla!
Šenkyrečka svěděi, Jak to nědovedzěš, Dyž sem mlada byla,Žechodzicěvnoci.— Utopenabudzěš.Težsemtakdzělala.
Šenkyrečkomila,Čožbychnědovedla© JaktopovědzělaKajsinasvidzěla?© Dyžsemtovidzěla,— KDunajuběžela,
Včera u suseda Včera u suseda K Dunaju běžela,
Plna siň vas byla. Plna sin vas byla. Utopic se chcěla.

564. Žpomenuti.FEELLETÁjiTE| tbJj+|T7 I |mm BEI
TE —— J I AI fl —. ta—— A.I

ev o . / - v
Za-jel mi-lý za mo - ře, za-jel mi-lý za mo - ře,ELLAFSEpomožmumoc=nýBo- že.

Zajelmilýzamoře,© Dybychmělaposlička,Psaníčkobychnapsala,
Pomož mu mocný Bože. Dost malého ptáčička, A milému poslala.

365. "Touha pro ztrátu mladosti.

> Zp. I 69. Ž P. p. 951.I- LT -3FER 1n nZEe
Za-hu-ča-lyho-ry,za-hu-ča-ly| le-sy,kamstesapo-dě-ly

PZT 7 = FLYETUCT T
= EE=
CETVGIISF Jj HL ximo-jemladéča-sy,mo-jemla-déča- sy.
Zahučaly hory, Vyšlas mi na márnosť, Ach Bože, můj Bože,Zahučalylesy, Promojunedbalosť.| Čosasemnůvodí,
Kam ste sa poděly, Že mia každý člověk

. Lh Mladost moja mladost,! J '
Moje mladé časy! Jak sem fa strávila ! Zdaleka uhodí!MojemladéčasyJakbychbylakameň| RozlůčilsmiaBože
Neužily krásy, Do vody vhodila! Se šuhajem švárným,
Moje mladé leta Rozluč už mia taky
Neužily světa. Čen kameň ve vodě S (imto světem márným.

Přece se obrátí,
Mladost moja mladosť, Ale moja mladost
Vyšlas mi na márnostť, Nikdá sa nevrátí,



566. Možnost.

„Joe JI. 170. 175. Zp. IH.121. Ze Slavikovic od Rousinova,EREA == I
Za-ku-ká - la ze-zu - len-ka sedňa na bo--ře; za--pla-kaFEEa

COILLTEZ E KJ
la má pa-nenka cho-da po dvo-ře.

Z Lichnova.==,EFEELE
Za-ku-ka-la ze-zu-len-ka le-ta přesmo-ře, za- pla - ka-laE== EEE

má pa- nenka, choda po dvoře, choda po dvo-ře.

ZakukalazezulenkaAžzezulkanavánoce© PárBůhmocné,pánBůh
Sedna na boře, Třikrát zakuká. dobré,
Zaplakala má panenka On to může dat,
Choďa po dvoře. Jak pak bych já neplakala, 7, zezulka na vánoce

Šak nebudu tvá, Může zakukat.
Ja co plačeš a naříkáš, Dyť zezulka na vánoce
Dyt ty budeš má, Nikdá nekuká.

567. Báha a zavržení.
(Náp. 9417 b.) (Olesk, 42.) Z Březové.

Zamiloval som si Dával som im ovce, Dával som 1 Šaty,
Cernooké dzěvče, Maly zlaté zvonce, Strjebro aj dukáty.
Ale mi ho nechců dať. Ešče mi ho nechců dat; Ešče mi ho nechců dať;
Ale mi cho dajů Ale mi ho daju Ale mi ho dajů,Lenmiaprevadzajů,© Lenmiaprevadzajů,© Lenmiaprevadzajů,
Netreba mi vzdorovat, Netreba mi vzdorovat. Netreba mi vzdorovaf.

DávalsomimvolyDávalsomimkoně,© Avčilsatakstalo,
Co orali v poli, Co byli na vojně, Djevča sa prespalo,
Ešče mi ho nechců dať; Ešče mi ho nechců dať; A už mi ho dávajů;
Ale mi ho dajů Ale mi ho dajů, Ale im ho něchcem,Lenmiaprevadzajů,| Len'miprevadzajů,Obrátímsakděchcem,Netrebamivzdorovat.Netrebamivzdorovat.© Nechsiholenchovajů.

368. Svítidlo.
(Náp. 261.)

Zatmrku šohaj Svítí mu děvča
Mezi dolinama, Dvěma světidlama.

26*
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Nesvit mně děvča Sak mně posvítí
Dvěma světidlama, Měsíček s hvězdama.

569. Otevření slovečkem.

Zenn n 9—P—F-LE n ezA F = uh 9 -re
Za-mykaj maměnko,za-mykajmr ajmášhot-kudoeru,5 SEE

u-kra-deme ti ju.
X

Zamykaj maměnko, Šak jsem zamykala
Zamvkaj kuchynu, Z ocele zámečkem,
Aj máš hezků dceru, Přišel tam syneček,
Ukrademe ti ju. Otevřel slovečkem.

570. Vrácené dary.
nu „Z Moravičan.mychdy == -Em:TEF =
J

Za na-še ho-mne pse šče--ka-- Jí, vendi tam Andul-ko, co tam
JAEEEEFF

ma-jí, vendi tam Andul-ko co tam ma-jí.

Za naše homne pse ščekají, Vrať mně Andulko bílé šátek,
Vendi tam Andulko, co tam mají. Sak jož naša láska jde nazpátek.

Andulka vešla s kamarádkó, Te mně Janičko můj červené,
Stál on tam Janíček za zahrádkó. A dež te nebodeš, bode jiné.

301. Nestyděni-se.
(Náp. č. 212 c.)

Za našima humny Ja bych cě baj chcěla, A což bych ja seZanašumstodolum© Prošvarnyšuhajku,Prošvarnadzěvucho
Kvitně kvitkem rež; Ale že Šidziš; Za cěbe stydzěl?
Ach poviz mi Bo dy ty idzěš A dy ja sem užProšvarnadzěvucho,© KolenašichokenUtvojejmacičkyJestlimětychceš?© Zamnesestydziš.Kelkorazybyl.
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5%. Mladý a starý.
Zeg.I P. r. I, 22. Od Kyjova z Milotice.] MÍTžíE n EP ALEEFaZanašímhu-ménkemlúkaši-ro-ká,© lů-ka— ši-ro-ká,trá-vaELLE

vy-so-ká až po ko-le--na.

Za naším huménkem lůka široká, Néni mně mamulko, néni mne k vůli,
Lúka široká, tráva vysoká Néni mne k vůli, všecko mia bolí,

Až po kolena. Všecko mia bolí

Ponísaprocházípannarozená,© Povězmněmamulkopovězeščeráz,
Panna rozená, pěkná červená, Pověz ešče ráz, kemu mia chováš

Jako malena. A kemu mia dáš?

Pověz mně mamulko pověz první ráz, Chovám fa dceruško, chovám starému,
Pověz první ráz, kemu mia chováš, Chovám starému, dám fa mladému,

A kemu mia dáš. Dám ťa mladému.

Chovám fa dceruško, chovám mla- To je mně mamulko, to je mně k
dému, vůli,

Chovám mladému, dám fa starému, To je mně k vůli, nic mia nebolí,
Dám ťa starému. Nic mia nebolí,

573. Příčina.
(Náp. 535 b.)

Za našim humenkem na luce Něprijdu děvucho až jutro.
Pasla tam děvucha kačice, Prošvarny synečku, čemu to?
A volala jich taž, taž, taž, Prošvarna děvucho to temu,
Prošvarny syněčku přijdže zas. Zes dala hubičky jinšemu.

54. Maliček.

Z zopeniku.— FT=—FY 1 I - 46 k- j£===r VÉpcE
Zamna-ším1humnem| ho-jínšek,po-rubalsomsavma-lí-ček.======F ====

Porů-bal som sa, mo-je sr-den-ko v ma-lí - ček.

Za naším humnem hajíček, Porůbal som sa moje srdenko v
Porůbal som sa v malíček. malíček.)

W Tak sloha každá opětuje se.
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Porůbal som sa, bolí mia, Ej narostně on narostně,
Přijde má milá, zhojí mia. Jako travěnka na mosce,“)

Keď mi ho milá vázala, Jak něnarosce, zahojí,
Zalostně nad ním plakala. Sak mia malíček něbolí.

Neplač má milá žalostně,. „v : ©) Až na něm tráva narosce..Sak mi malíček zarostně. )

55. Jablko.
Erb. I. 112. Od Brodu.AA | KM=ELLT LEEES

v

Za na-ši-mi humny za na- Ši-mi humny pěkná ro-vi -neč-kaEEE
pěkná ro=vi-neč-= ka,

Za našimi humny A na tej jabloni Červené jabučko,
Pěkná rovinečka, Červené jabučka. Nekulaj sa tolej,
A na tej rovince Moje potěšeníPěknázahradečka,© ČervenéjabučkoNetulajsatolej.

Po zemi sa kůúlá,
A v tej zahradečce Moje potěšení
Stojí jablonečka. Po světě sa túlá.

Z Bořetie.GEHe
Úerve-népilka
Po ze-mi se ků-lá, | Moja nejmi - lej-ší po světě se tů-lá.

Červené jabličko Moja nejmilejší Červené vinečkoPozemisekúlá,Posvětěsenetůlej.— Vsklenenceneskač,
Moja nejmilejší x po Moja nejmilejší
Po světě se tůlá. Červené vínečko V světě za mnů neplač.
, Ve sklenici skáče,
Červené jabličko Moja nejmilejšíPozemisenekůlej,© Vsvětězamnůpláče.

Od Hustopeče.haK-—K M 3 MAokGvě= Pe
Sviťmě-síč-ku vy-so-ko, až já po-van- dru=ju, a-by mi-láELE

vi-dě-la, ke-ró cestó půdu.

Svit měsíčku vysoko, Aby milá viděla Půduli tó vrchňéší,
AŽ já povandruju, Keró cestó půdu. Anebo spodnéší,



407Budeplakat,naříkat© Nemohlosedokólet— SpánemBohemtubévé
Moja némiléší. K mé milé na lůžko. Moja milá panno.

Kólelo se kólelo A dyž se dokólelo,
Červené jabličko, Odpověďjí dalo:

(P Mk WZILITLACTŇE maz Jja Z BHK=
Lz 2 je al | wj ——3+v © ©

Ze-le-ná se ze-le-ná strome-ček fiko-vý; jak pak se má ze-Jesnat
M J IEm HE

javr-šekný
Zelená se zelená Kólelo se kólelo Kólely se kólely,
Stromeček fikový; Červený jabličko; Kólely se obě,JakpaksemázelenatNemohlosedokulet— Nemohlysedokulet
Vršek ulomený? ') K mé milé na lůžko. Má panenko k tobě.)

1) Zelenaj se zelenaj a) Dy ja němam rosy? Ešče červenějši,
Jatelinko v lesí, b) Dy sem na pokosí. Němohlo se dokulet
Jak se ja mam zelenať 2) Kulelo se kulelo K mojej najmilejší,

Z Karlovic,

Kulalo se kulalo Kulaly se kulaly Kulaly sa, kulaly
Červené jablíčko, Kulaly sa obě, S vršku do doliny,
Komu ty sa dostaneš Komu bych sa dostala Komu bych sa dostala?
Moja galanečko? Leda synku tobě. Tobě synečku milý.

Z Uhřice.

Červené jabličko Já ti nevotevřu, A tebe synečkuPozemisetočí,Černýchočínemám,| VBrněmalovali,
Otevři mně milá Pro tebe synečku Na tvé bledé líce
Mášli černé oči. Malovat se nedám. Drahé barvy dali.

Podobná.
Z Vacenovice.D3- ETA9L ACE

Ze-lenaj sa ze-le-naj tra-věnko ze-le-ná! Jak sa mám ze-lenatTEEEEE
dyž nemám koře - na.

Zelenaj sa, zelenaj Zelenaj sa, zelenaj Budeš sa zelenat
Travěnko zelená! Zelený rozmarýn, Enom do fašánku.Jaksamámzelenat,© Budešsazelenat
Dyž nemám kořena. ') Enom do nových vín. Zelenaj sa zelenaj ,
—————— Chrástku rozsochatý!1)Červenajsa,červenaj| ZelenajsazelenajJaksamámzelenat

prog SUM Zelenýkrušpánku, Dyžsu podefatý.
Dyž nemám kořena.

(mnm6m



36. Nářek.
Z Černoť. a Studenky.GLCHHpER P S59—

Za na-ší-mi humny vi-ka prokví-tá, chodí tam děvečka, so-běRes PTEE9 p U e Id Id A mSI IT——II4=v =UT“om——m jnJÍ
na-ří-ká, cho-dí po dvoře na-ří-ká so-bě na u-řed-ní- ka.

Za našími humny vika prokvítá,
Chodí tam děvečka, sobě naříká,
Chodí po dvoře, naříká sobě na uředníka.

Já tobě, děvečko, pomocí nemožu,
Tobě mládenečka nutit nemožu,
Dybych ho nutil, on by se rmůtil, vzal by na vojnu.

Šla do zahrady, listí hrabala,
Našla tam zelinku, nad ňů plakala:
Bože jediný, kde je můj milý? pojel do Brna. ')

1) Z Černot. přídavek: Jiný dálejšek: (p. C. L.)
Enom ty děvečko pána Boha pros, Ach pojeď Janičku, pojeď do Brna,
Dostaneš synečka, co má peněz dosf, Zkazuje pro tebe sama kralovna,
Dostaneš synka, co stříbrem břinká, Ze ti da šaty, klobuček zlaty, vraneho

ale ne letos. koňa.

Jiné čtení a pění.
Od Vranova ze Sv. Kateřiny.MN 8-14 e |9EaEE

A to na-še voký-nečko je plné ra-to- le- stí, má mi-lá jeEEE
u-plaka-ná, ach“je pl- ná ža-lo- sti.

A to naše vokýnečko Meč, má milá nenaříké,
Je plné ratolestí, Ty potěšena budeš,
Má milá je uplakaná, AŽ ti přijde tvůj syneček,
Ach je plná žalosti. Ach ty mu požaluješ.

577. Podání ruky.
ZPetřvaldu,M.: k — k ;PDLPnA

e/
Za na-Ši- ma okny ze -le- na tra=víč —ka, pře-lecěEEEPHE

la přes ňu ta dzi-vo - ka husič-ka.
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Za našima okny Lecěla lecěla Ja bych ci podalaZelenatravička,ZUherdoMoravy;© Synečkubajobě,
Přelecěla přes nu Poviz mi dzěvečko, Dy bych ja vědzěla,
Dzivoka husička. Kaj jsu tu vinohrady? Ze ty mne vezmeš sobě.

Lecěla lecěla, Přelecěly husky
Něvim kady padla; Přes Petřvalske lučky,
Poviz mi dzěvečko Podaj mi ma mila
Kaj jsu tu Napajadla? Tej svojej pravej ručky.

38. Nerovný.
Ze Štěbořic od Opavy.

GpE
Zanašumodohů za našumpivnicum,
Sedzi tam Janiček, ma v rukach šklenicu,= na-paja, prošvarnu dzěvuchu

namlu-va.

Za našum stodolum Běžela Šak ja tež něvidzimZanašumpivnicum,© Zdálekejkrajinyvitala.Stříbrazlatanani;
Sedzi tam Janiček, Vit X faničk Rovně je,

Ma v rukach šklenicu, 7 dalekej krajiny, Takova dzěvuchajak jine.
Napaja, Něbudzeš ty mici řeč

Prošvarnudzěvuchuna- Zmoji (deerky.ženy [na na P
mluva. Čhudobnys, on na stolečku,

p dcerušk Ona mu jablečko
Ta jeji macička ro moju dceruškuně- A on ji hrušečku,
Dy se dovědzěla, rovnyýs. Přaje mu
Hnědky Janičkovi Dzěkuju macičko Vyšiva šatečku, daje mu.
Naproci běžela; Za vaše vitani:

579. Překvapení smutné.

nu „241 Příbora,-1-53 NJ=== ELAe/*d
Za Ostra-vu v maloovacnej 4tej kame-ni- ci, tan- cova-ly štyryF =EEE

pan-ny, šty-ře pani- ci.

Za Ostravu v malovanej Tancovaly štyry panny Jenem jedna ta panenka
Tej kamenici Styře panici. Nětancovala



410

Kera sveho kochanečka Otevřtě mu, tatuličku, A na ten stůl, tatuličku,
Na vojně měla. Siroko dveří, Obrus taženy.

Ať un sobě něpomatle Na ten obrus, tatuličku,
To zlate peři. Taliř točeny,

A jesli z tej vojny jedě Posteltě mu tatuličku, Na ten taliř tatuličku,Tenkochanekmůj?'!)© Bilepeřiny,Kaplunpečeny.
-x „ 4x Af un sobě něpomatle Sedni dale, můj ko

Ach nejedě, ach nejedě, Saty střibrny. chanku,
Ale se něse, . v

Od střibra a i od zlata Postavtě mu, tatuličku, A aava| sobě, vuaon © 3 1 ty němaš noža,

Čely se třese.“j Pod nohy“) stolek, Pojčam ja toběx AŠ bě ně tl s
Otevřtě mu, tatuličku, Zlatych podkovek, 0 ja se tě, ma panenko

Siroko vrata, Noža něprosim,

ATun sobě něpomatle Postavtě mu, tatuličku, Ani tebe ma panenko

Dětě tato, tatuličku,
Za ten novy dvůr,

Střibra i zlata. Ten stůl červeny, V srdci něnosim.“)

1) O pozdřičiž ma macičko 2) Jedzě,jedzěma mamičko, 4) Oj vidzim ja ma dzěvucho
S vysokej věže, Koniček řehta, Vidzim po tobě,

Ežli ten můj mily A od střibra od zlata 0j že mi ty lepši 'přaješ
Z vojny nějedzě? Cely se měhta. Nežli ja tobě.

5) Ten novy —

580. Neodstrašený.
(Náp. 194)

Zapalejte sa zelené višně od slunka!
Ja nezavíraj, má roztomilá, okenka!

Okenko zavřeš a dvéře zatkneš, proto nic,
Budu chodívat, má roztomilá, stokrát víc.

581. "Tajná tesknost.
Ze Suché Lozy.EEE==I ee ==FE

IZ

Zašeumně čohajek. da-le=ko za ho-ry, jak mnětam osta-ne,

Bo-že mi-uý dobrý.Zašeumněšohajek— Zahoryzahory!Je-1tětamteskno,
Daleko za hory, Nad záhory jasno, Mňa je tady dvakrát,Jakmnětamostane| Je-itěšuhajku,AlenedámtohoBožemiuýdobrý!Je-itětamteskno?© Aninasoběznat.
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582. Vzdálený.
(Náp. 299.) Z Litenčic.

Zatmělo se mněslunečko. Zatmělo se mně ze všech stran.
Kdo mě potěší, můj nejmilejší, Ze mně šohajek můj nejmilejší
Mý zarmócený srdýčko? Odešel nevím kam.

Letěly tady labutě;
Překerak se máš, můj nejmilejší,
Překerak se máš na světě?

583. Vršek ulomený.
Z Bystřice pod Host.

FLE
Za-toč se syneč-ku na vraném konič-ku! Já se ne-za- točím,E

až mi dáš voničku.

Zatoč, se synečku Voničku mu dala,
Na vraném koničku! Vršek ulámala,
Já se nezatočím, Možeš dobře vědět
Až mi dáš voničku. Ze je láska malá.

Z Rajnochovte.3 a KMMve EE PpEE.ee1
Vy-jel do pole, stře-lil z pisto-le do té na-ší brá-ny,[ZZAA k A] XKLEE

C E o j o Ge| oo. > ď „J Hyý—oa-byu-sly-še-la| je-honajmi-lej-šíjakmupěkněhrá-li.
Vyjel do pole, střelil z A jak uslyšela, hlasem Voničku mu dala,;/

pistole zavolala: Vršek utrhala,
Do té naší brány, Poď sem můj synečku, Možeš synku vědět:/Abyuslyšelajehonaj-Abytadybylonatisíce— Žejeláskamalá.

milejší, lidu,Jakmupěkněhráli.| Játidámvoničku.m
584. Umytí óči.

Fn I 150. Od Slavkova.IT = KTKGEE SEE = L
o e © S- 9 6 ©

S Zbéšovský děvčát- ka,
Pěk-ný vo-či má-te, Jenom mněpovězte, čém je u- mé-vá-te,
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Zbéšovský děvčátka,
Pěkný voči máte,
Jenom mně povězte :/
Cém je uméváte.

My je uméváme
Jedenkráte v roce
Studenó voděnkó :/
Co je na potoce.

585. Sen smutný.
Zp. I. 26. Erb. I. 45. 85. II. 151.

3 —
=

FO Po.
©

Zdálo.sa mi téno-ci, té no-ci, v poste-)i le-ží-cí, že můj milýZN 3 Pr 4. TTL
-a ja I ie ——A-m j A AMD| I ABAd i—i (EC8 TTNR W d OT LU | Z©EVT IT G ILYIZAI

-©

vandru-je, vandruje k u-herské hranici, k u-herské hrani-ci.

Zdálo sa mi té noci,
„ V posteli ležící;
Ze můj milý vandruje

K uherské hranici.

Ách vandruje, vandruje,
Už sa nenavrátí; *

Ach kdo už mně ubohé
Poctivost navrátí!

Ach poctivosf, poctivost, Ale sa ta poctivostCožjetopěknácnosť;© Navoděnerodí,Akdosijuzachová,© NejednapanenkaTrvámunavěčnost.© Nepoctiváchodí.
Kdyby sa ta poctivost

Na vodě rodila,
Nejedna by panenka

Pro nu sa brodila.

Podobná.

LFA-ZE==m
Z Bohutic.

—eBESE
Te-če voděn-ka peče, s hora tó dě-di-nó, a tó na-šo děveč=koh

L- JA —K
m)

p-NE
Teče voděnka, teče
S hora tó dědinó,
A tó našo děvečko

Sluze polívajó.

I ==
sluze po-lí - va = jó.Apovonévoděnce© Ajakbeneplakale,Drobnýrybeskáčó;© Dežpoctivánéso?

Pověz ty mně, má milá, Zavedla sem se s milém,Pročtvývočiplačó?© Ztratilasemkráso.

586. Ztracený šátek.
Od Brna.

dnes v noce dnes v noce 0 půl no-ce,

ZAZÍCÍCTAZZ ITEFLA
o JI ] o-j-eXiL ga

F

že se mně uETCTÁ Tac Ip CIPE
C ILgE -WW s 04

to-pil šohaj na po-to-ce, šohaj na po- to=ce.
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Zdálo se mně dnes v noce, A von se neutopil,
Dnes v noce o půl noce, Jenom šáteček ztratil.
Ze se mně utopil Sak mně ješče posud
Sohaj na potoce. Za né nezaplatil.

587. Klevetnice.
Z Klobouk.ANI |—R—6—0- EESTIČT4-L c

Zdá-lo se mně zdá-lo oj na ne-dě-lu ráno, že by-la mu =zi=ka,

Kah JE==== ZE
a u ní chlapců má-lo.Zdálosemnězdálo,© Uníchlapcůmálo,© TřemařadestáleOjnaneděluráno,© Adíveknatisíce,Aklebetevázale,

Ze byla muzika Třema řade stále, Na jedno panenko
A u ní chlapců málo. Same klebetmce. Všecke jich skládale.

588. Vzdor.
Z Zunovlo.

K KA : MK KK =inÍce sEEETRN
o

dáno sa mi zdáuo té no-ci po vů-li, přišel k nám šubajekPEFE
v teňnunkejko-šu-li.Zdáuosamizdáuo© Povězmněmilenko© Čotysazdomíváš,

Tej noci po vůli, Pravdu spravedlivů, Že já sa ti prosím?
Přišeu k nám šuhajek Mámli si já hledat Takové gauánky
V teňunkej košuli. Galanečku inú? Za holenků nosím.

V teňůnkej košuli Hledaj sobě inů,
A v červeném pásku: A já si iného,Povězmněmilenko© Hledajsoběmiuú,
Mášli ke mně uásku? A já si miuého.

EfareEe r R 95AETEI PLK +sd sd
7 7Pěknézká-zaníč-ko© mi-lámnězkáza-la,a-býchjáknípřišel,EE

že je sama do-ma,

Z Hrozn. Lhoty.PL ]
U] WLL

+
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Pěkné zkázaníčko Dyž sem já šel domů, Vyndi ven, vyndi ven
Milá mně zkázala, Nešla za mnůú, Potěšení moje,Abychják,nípřišel© PoslalaAničkuMámnůžzaholenků,Žejesamadoma.Najmladšísestřičku.— Utopímhovtobě.
Dyž sem já k ní přišel A já dom nepůjdu, Utopím ho v tobě
Na mňa nehleděla, A já tady budu, A lebo sám v sobě,

S leda jakým synkem Dokad se svů milů Nech ta naša láska
Po straně seděla. Řečnovat nebudu. Spěšej konec vezme.

Z Bránek.TT ZACH PKEECI
7Bo k
2 5e J +9 TALLY )

Pověz mně| Oěvečko, co je mně zá-va-da, že já ta rád vidím,EE
a ty miane-rá-da.

Pověz mně děvečko, To je ti synečku,
Co je mně závada, To je ti závada,
Že já ta rád vidím Ze všecko propiješ,
A dy mia neráda. To fa mám neráda.

p. C. L.

Holubičko bila Ješče něpoletim, Chleba něnajedla,
Holubek cě vola, Bo mi něpotřeba. Vody něnapila,AbyspřilecělaJeščechseumatky| Ješčechjaumatky
Do šireho pola. Něnajedla chleba. Bydla neužila.

6

589. Záře od milého.

„A I. 823, Erb. I. 152.A3 MK] 13 jzL LLLLLv ,
Zdálo se mně zdálo, že se od hor mračí, a to se čer- na-jůKZA I= =TICn TneC Feej daji

šo-ha- jo-vi o-či, šo-ha- jo-vi 0 —či.TE PEREL
Zdá-losemnězdálo,žeseodhormra-čí,| atosečer-na-jů

THEEE=šu-ha-jo-vi— 0-Čči.
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Z Hroznové PŘoly.o MNT J NTCía =Na
*

© Zdá-lo se mně zdálo, že sa od hor mračí, a to sa čer-na-júEEE
šuha —jo=Vi 0- Čl.

Zdálo se mnězdálo A to sa černajů Zdálo semně zdálo A červenajů sa
Že saod hor mračí, Šohajovi oči. Že se odhorblyská, Šohajovi lička. ')

1) Povídajó lidi A to synečkovi
Ze v poli hořelo, Líčka červenajó.

Jiné čtení a pění.
p. C. L.ELLE LHELLE:

©
Zdalo se mi zda-lo, že v poli ho- ra- lo, a to mo-ji nej-mlEE ===EJej-šíič-koz zakvi-ta-lo.

Zdalo se mi zdalo Zapřahaj mily Janičku, Něch tam lude mluvju,
Že v pol: horalo, Ty brane koničky. Ščekaju jako psi,
A to moji najmilejší “ Dyť mi oni něomluvjuLičkozakvitalo.Kerakjichzapřahať© Mojipoctivosci.

Dy se mi motaju,
Něbylo to ličko, Tebe prošvarna dzěvucho
Byly to hřebičky, Lude omuvaju.

0d Břecslavy.

ESF
Hora-- uo, ho-ra-uo, od konca dol-ní-ho, aj od kon-ca ďolní-ho.

Horauo, horauo Až sa dohorauo Než to byua žára
Od konca dolního Do srdečka mého. Žára šohajkova,

Aj od konca dolního. Nebyua to žára
Zára ohníčková,

590. Cesta neznámá.
Zp. MH.245. Od Přibora ze Sklenova.

Ze-Je-nesemse-la,ze-le-nemize-šlo,— žadenčlověk
<T3 ZAZIVTÝ J TTNLÁ | IJ
==Ig ioen TÍEATTÍ]

9 6 e “ . © ČS
ne-vi po kem je mi teskno, po kem je mi te-skno
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Zelene sem sela, Dybych ja věděla Do tydňa třetiho,Zelenemizešlo.Cestečkukmilemu,© Dodňadevateho,Žadenčlověkněvi,Poslalabychjatam— Ženěvimcestečky
Po kem je mi teskno. Pisemečko k němu.“) Do krajiny jeho.

U. 2, , DalabychpozdravitTesknojemiteskno© Achvimjacestečku,Nastokrátmileho.
Bez meho mileho, Ale že je bludna,
Že něvim cestečky Nědošla by ja tam Zkažu mu ja, zkažu,
Do krajiny jeho. Do třetího tydna. Po malym posličku,— — Zeměněmiloval,
1) Ja cestečky něvim, Červene pentličky Jene na chvilečku.

Chodničkem něpůjdu, Na co ja vas važu,
Mily mocny Bože, Můj mily daleko,
Koho se ptač budu. Po kym ja mu zkažu?

Podobné tresti.
OdF Přibora,n

BEZE
Y Ně-zachoďslu-neč-ko, ně-zachoď mi eš - če, eš-če je můjEEEmi-lynada-lekejce- stě.
Nězachoď slunečko Slunečko zachodi b) Jeli on daleko,
Nězachoď mi ešče, Za les javorovy, Sak je iný blíže;
Ešče je můj mily A rosička pada Uviju mu věnec
Na dalekej cestě. Na stromek višňovy. Z té červené růže.

Dyby ja věděla Padaj ty rosičko c) Ne tak na daleké
Na můj rozmarijan,
Jak mi on urostě

Milemu ho podam.
Jiný dálejšek.

Jak se nekemu zdá,
Ješče bych tam došla
Třikrát do večera.

Na kerej jdě straně,
Poslala by ja mu
Styry koně brane.

Štyry koně brane, a) Na dalekej cestě Třikrát do večera
Sedlo malovane: Něpřichodi bliže; Třikrát do půlnoci,
Vysední synečku, Kemu ja mam chystat Přec by se vyspaly
Vysední si na ně. Ty červene růže? Moje černé oči.

Jiné čtení a pění.
Z Uhřic od Zarošic.

Svif mě-síč-ku jasně, neza —cházej je - šče, ješče je má mi-lá
= | I jh m mu- jm I JA
(-— S 4 j JA II — JA
C r — m 0 j—I —„E

na da-le-ké ce- stě.

Svit měsíčku jasně Ješče je má milá Na daleké cestě
Nezacházej ješče Na daleké cestě. Mezi dolinama,
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Žádný člověk neví Mezi nama dvóma A ta má frvati
Jak je mezi nama. Láska nejstálejší, Do smrti nejdelší.

591. Věneček.
K KI MkbejeP

Ze-le-ný ví-neček na hlavě prokve-tá,. Vo-la-čí sy -ne-čekEELZEajaa-demňaho| py-tá.
Zelený víneček Nepytaj nepytaj Mamičko má miláNahlavěprokvetá,Odemňaodsamej,— Mámlimuhodáti,
Volačí syneček Ale si ho pytaj Nebo si ho nechatOdemňahopýtá.Odmamičkymojej.— Déleprokvétati?

Z Velke.Zeese-EE£E—9-m E =
Jimdůkenupříkrý-testoly,| ejsto-lyja-bo-ro-vé,

ej u-aké thkleno-vé,

Jidů ženci z rolí, Šeu mně pro ně synek, Mámli fa opustit?
Přikrývajte stouy, Byuo mu Martinek, A lebo fa nechat?
Stouy jaborové, Já sem mu slůbila

Má panenko krásná,
Nestrhaj mia zjasna,

Kdo mně pro ně půjde Vínku můj vínku můj Trhaj mia na podzímTenmůjmivýbude;Cotimámuděuat?© Ažsajázhotovím.
Užičky klenové. Svůj zelený vínek,

59%. Zelinka.
Ze Špiček.

EPC
. Z y

Ze-hn-ko mi-lá, dybych| tě zna-la, vě-ru bych si šo-ha-jič-ka
(Rt

„= | 1„I JI

E
přiča - ro — va-la.

Zelinko milá, dybych tě znala Zelinko milá, nedej se mi znať, ')
Věru bych si šohajička přičarovala. Musela bych svoje líčka barvů
— ——— malovať.*)

1) nedej se znáti. 2) pérkem mazati.
27
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Ja ne tak barvů, zeleným vínkem, Ne tak lenivým, jako nemilým;
Naščívil mě milý Pán Bůh lenivým Ja vem mi ho milý Bože, rád by

synkem. mě iný.

Jiné čtení.

Zelinečko má, dybych tě znala, A nekaždému, jenom jednemu,Každémubychšohajkoviučarovala.© Vybralabychzpadesáti,zestajedného.
Ze sta jedneho švarného synka,
Ja co k našém chodívává pod ty okýnka.

593. Hoře. í
Z Kidče o Meziříče Val.

1 4I — — |BE ===,=
+ © ©

Zrá-lo jabko zrá-lo, jak dozrálo spadlo, že moje srden-ko

[ « J „L —Í JE

mLmnBn4 dejji
do žalo-sti vpadlo.

Zrálo jabko zrálo, Ne tak do žalosti, Ne tak nožem krájaf,
Jak dozrálo ") spadlo, Do velkého hoře, Ale pilů řezaf,
Ze moje srdenko Ze moje srdenko Dyž tebe nemožuDožalostivpadlo.Nožemkrájaťmože.— Můjsynečkudostať.*)
1)Vadlojabko vadlo,jakuvadlo. 2) Musím fa, má milá, Musím ťa zanechaf.

594. Ženitba milého.

, p- I. 212. Od Podivína.== SEE
UJ o JI.

ry, *

Žení sa mi že-ní mo-je po-lč-še-ní, a-ni mia ne-vo--ná
C , II m i JATILDETEji

na svo-je ve-se-lÍ.
Od Přibora.K- JI

L
Můjmilyseže-nivsedmohradskéze--mi,© a-nimneně-pozval«PEEE ELE

na svo-jevá se-lí, na svo-je ve-se-|Í.
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Žení sa mi žení Dybych sa já byua Posadiua bych ho
Moje potěšení, Spěše vydávaua, Za ten najpřední stůu,

Ani mia nevouá Na svojo veselí Nepoveděua bych
Na svoje veselí. Bych ho zavouaua. Že bývau miuý můj.

Jiné čtení.

Želí sa mi želí, Neměua bych želu Fuačte oči puačte
Mivý sa mi žení, Ani pouovečku. Enom nezuykajte,
Ani mia nepozvau eho ste navykuy
Na svoje veselí. Fo jeho veselí Toho odvykajte.Tři neděle stáuo,
Dyby mia byu pozvau A moje srdečko
Za najmenší družičku, Zauostně puakauo.

395. Nevěda.
Erb. I. 212.PLLEEE

č
há

Živjsem, žživ jsem, nevím dlů-ho - li;

U-mřu,jsa nevím sko-ro —li;EEEETEEE
všecko milá do-„stacne, nevím mnoho - li.

| a CO po mně zůsta-ne,

„MNEEEEELEEF F
Živ jsem, živ jsem, nevím dlůho = li,

U-mřu, u-mřu, névím skoro - hi;===EEE
všecko mi-lá do-sta-ne, nevím mnobo-li,

A CO po mně zů-sta-ne,

Živ jsem, živ jsem, nevím dlúholi,
Úmřu, umřu, nevím skoroli;

A co po mně zůstane,
Všecko milá dostane,

Nevím mnoholi.

——SIS



IV. Pisně svadebni.

I. Zvláštní.

A. Před oddavkami.

596. Žádba.
. Bečviz KUNÍ TÍ MÁ ]AE a ee KRjBRa

Z TI ©F—9 —

A co mně dáš, to mně dáš, pane Bože věčný, ja edem mně nedávaj

sta=rej baby s dětmi.

A co mně dáš to mnědáš, A stará dudle Dáme starej osucha
Pane Bože věčný, Jako pivná bečka, Aby ho žuchlala,JaedemmněnedávajAmladápodskakuje© TejmladejnastřevičkyStarejbabysdětmi.| Jakoveverečka,Abysišupkala.')

1) klopkala.

Od Brna.

Dej mně Bože dej mně Abych ja věděla Na ty cizí dětiComněmíníšdati,— Zacoděkovati.Natynekáraný,
. V, , „ Oni nechcó slyšet

Dej mně Bože dej mně Vs, přikázaní,Čo mně míníš dali,
Dej mně Bože dej mně Jenom mě nedávejComněmíníšdati,— Natycizíděti.
Jenom mně nedávej
K čemu nemám chuti.

Podobná vojenská.
Z Beralce.

EEAT
Dej mně Bo-že, dej mně, co mně míníš dá- ti, jenom mně nedávej

|13
4

LBP

k in]
FEo E
jenommněnedá-vejtyvo-jan-sky| ša-ty.
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Dej mně Bože dej mně Má panenko rozmilá, Já sem nezapomněl,
Co mně míníš dáti, Jak se ti to líbí? Brání mně rodiče,
Jonom mně nedávej Ze nemáš má miláTyvojenskýšaty.Tosemnětaklíbí| Zenemáštisíce.
Ty vojenský šaty Jako bys svoje měl ;

Ty sou pěkný bílý, Žes ty na mně můj milej:/
Pověz ty mně má milá, Na jednou zapomněl.

597. Namluva.
414 — z Bybího u Jičina.fFxTEFjeEk: kok

Bě-ží vo-da Lin-„da=va bě-ží vo-da Lin-da- va, mi-lý Bože

E

ko- le"Jodrora foj=to-va.va.
BěživodaLindava:/© ChodiponisynečekHděsděvečko,hděsbyla
Kole dvora fojtova. Styry koně napajel. Hdě si krasy. nabyla?

Všeckylavkysebrala© Jakjednéhonapojil.Vstudníjsemseumyla,
Enom jednu něchala. Hezke děvče namluvil. Tam semkrasy nabyla.

—mmn

598. Cnosti nevěstiny.

K
Dyby mně dal pán Bůh děvče tako--vé,
Co by mě-lo všecky enosti při sobě,

„+-P

ev

š
i bo-ha-té a švárné, boha-bojnéa = —pe-ně-ži-té— adobré.

KdybymnědalpánBůhděvčetakové,© BohatéašvárnéCobymělovšeckyenostipřisobě:— Bohabojné,peněžitéadobré.

599. Vyjednání nevěsty.
m| —Kv..

5(E ==—e= —9——daN
9 Dalsemsoběv Vele-šo-vě psa-ní psat, Už adnanáZ 3 -n VY-]eAbychmohlsvóNany-ku| vy-je-dnat.7jeomnaVyrjecnána
ZZ T T HAKL TCA 3L jaA j s A awA IA | JA
(| p O O O + 7 21 4 4 © T | a a- ©JIodsamé-homilostpána,máNanynka,© ctnápanenka.
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DalsemsoběvVelešověpsanípsat,— Odsaméhomilostpána,
Abych mohl svó Nanynku vyjednat. Má Nanynka, ctná panenka.

Už je ona vyjednaná

600. Kdy čas.
R (a ZBudikova.ERZLLEESR]DAT= F ——ai

Haj husič- ky chochola-tý, ma-tič-ko. já se vdám. Nevdávé se==LEEE
má dceruško, až já jich podšklubám.

Haj husičky, chocholatý, Husy vzala, podšklubala,
Matičko já se vdám. Péřičko dala drat.
»Nevdávé se má dceruško, »Včil se můžeš má dceruško,
AŽ já jich podšklubám.« Včil juž se můžeš vdat.«

4 Z Rybiho.
E EPETE

Ta-nov-ska ša-fař-ka, Ta - novska ša - fař-ka, chodi jak ze
l —mES
man-ka.

TanovskašafařkaPěknůdcerkuměla© Buděmyšklubati,Chodijakzemanka.— Atahuskypasla.Mamsevydavati.
V červenej leknici, Aja husky domů
V modrej kasanici. K tanovskemu dvoru.

601. Husy.
. Ze Zbrašova oď Hranie.

m > 2272 T jc
EEE=

55
1

Hu-sičky, hu-sičky, vyso--ko le-tí- te, vy-so-ko le-tí- te,
E

kaž-dého vi-dí-te.

Husičky, husičky, Zkažte mu novinu, Ten zlatý prstýnekVysokoletíte,Zesevdávatbudu.© Doprstazarůstá,
Vysoko letíte, Už jsem naňč Stříbrná tkanečka
Každého vidíte. Dě jse naň čekala K čelu mi přirůstá.ět a padesát let,
Zatočte se kolem Už mi má hlavěnkaNadmiléhodvorem,© Počínášedivět.
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= lČel IW92.) OdKojetína.GE==FEE je=vl
mno bí-lé husy, husy bí-lé hu-sy, vyso-ko le - tí - te.

Husy, bílé husy, Mají pro mně jeti Bič zlatem spletený,
Vysoko letite! Konima třidceti. Spletal ho můj milý.

Zatočte se kolem Kola perníkové, ANadmiléhodvorem.© Košinycukrové.
Zkažte tam milému, Koničky ve zlatě,Žesevdávatbudu.— Můjmilývšarlatě.

602. Kdo pannu povede
EIZ = | K | T3

EEE
Te-če voda Lidečkem, tteče voda Lidečkem, hej, hej tím fojtovýmEEE

dvo-reč- kem.

Teče voda Lidečkem:/ hej hej Kdo tu vodu pobřede:/ hej hej
Tym fojtovým dvorečkem. Ten panenku povede.

Kdo tu vodu piť bude :/ hej, hej
Hezků ženu mět bude.

Z Choryne.FEEHS
e/

Ze se čme-lo-vé,zko-ji-li se čmelo-vé, hej nam hejs—7SE =Vsů-se-do-vé| sto=do-le.——3Cce
Zrojilisečmelové:/© Kdotyčmelevyvede,Janičekjevyvede,

Hej nam hej Ten Haničku povede. On Haničku povede.
V sůsedové stodole.')

1) Nebyli to čmelové, Zrojili se od medu,
Byli Strnadlovi synové. Ze už Strnadleně nevěstu vedů.

„A Z Vizovic,A AA Aion AA AdoT1 —01—0Ae m E ESTEEL
Hory, hory, hory jsú, za hora-ma vršky jsú; kdochce pěknůH= =ZE

že-nu mět, musí sobě pro ňu jet.
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LE 9je ad mu DILLÍ

Ho--ry, hory, hory jsú, za ho-rama vršky jsú, kdo chce pěknů
E E

ženu mět, musí so-bě pro ňu jet.

Hory, hory, hory jsů, A já si to dovedu,
Za horama vršky jsů, Já si pro ňu pojedu
Kdo chce pěknů ženu mět, Styrma koňma vranýma
Musí sobě pro ňu jet. Jako sedlák do mlýna.

603. Bezděčná.
n Z Nasile.Fe nm |—K MA] p

GE
v o ©

Jdzě dzěvucha od Bohumi--na, a syne-ček zaňum, a svATA—l —l —zl——l=—g——E E
neček za num sflašečkum vina.

Jdzě dzěvucha od Bohumina, Před kamenicum vrany kůň stoji,
A syneček za num s flašečkum vina. Ze se juž ma mila ku slubu stroji.

Dzčěvuchovraé se, bo tam sum hoscě. Ku slubu stroji, hořce plakala.
O ja se něvracim, bo sem na moscě. Až se všecky vlasy z hlavy trhala.

Předala prsteň 1 zaušnice, O ty synečku, tys temu vinen,
Kupila se zamek i kamenice. Ze si mne napajal červenym vinem.

Cervenym vinem, ostrum gořalkum,
Včil ja juž musim byé tvojum manželkum.

604. Nabidavá.
nd p Z Ořech.-1-89 TI ej T7ILTIV „e.IZ ITHodoj AE-1319 —LO

K0 UT SEIKI LLACITLLITA TÝ LF ILLI„E A © „E L +-„ a / V <] E 9 di
Vy-le-tě -la ho-lu - bin —-ka, vy-le-tě-la ho-lu- bin
pmo ———
ka od suse-dů z oký —nen = ka.
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Z Věteřova.„LD4 = p"3== ES PALGCILIIITIÍseEtFH$k7 ZN
Vyle-tě -„hk vyle-tě - - la holu - bin - kaFEELEMEFEEEE

od suse - - dů z o-ký-nen- ka. Zee Šardice.LEE
Vy-le-tě-la, vy-le-tě-la© ho-lu-bičkáodsu-seŠÍ E 1ked

dů zoké - neč-ka.

EI FELEEESLmeho P—0Angdod==Vy-le=tě-la© vy-le-tě-la© ho-lubič—-ka,vy-le-tě-la
No =
ho-lubič-ka od mi-lé-ho z

Vyletěla holubička :/
Od súsedů z okénečka.

Letělatě hore dolů
Až k milému ná stodolu.

Sedla si tam na bránečku,
Pohlédala po synečku. !)

1) Co tu děláš můj synečku?
Co bych dělal? sečku řežu,
To koničkom na večeřu.

Nech synečku, nech řezání,
Vypravuj se na zdávání.

aneb:

Co bych dělal? řežu sečku,
Pojedu si pro děvečku.

0-kéneč- ka.

Slyšela tam dřeva růbat,
Počala na něho volat.

Nech šohajku dřev růbání,
Půjdem spolem na zdávání.

Rádo děvče rádo mě máš,
Dyž mě na zdávání voláš.*)

Až co bych tě nevolala,
Dyž sem tebe milovala. “)

,
Pro děvečku pro hezčůčků,
Pro děvečku černoočků.

2) Smělé milá srdečko máš,
Sama na zdávání voláš.

5) Dyž bych ráda muža měla.

605. Výstraha.

Vydaj sa len vydaj
Tovariško moja,

Šak sa veru zdovješ,
Jaká je to vuola.

(Náp. 410.) Z Březové.

Vydaj sa len vydaj
Tovariško moja,
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Čaká fa za dvermi Nění to můj Bože A mojej slobody
Ta dubova hola. Chleba vypožčjávat. Zaden něnavrátí.

Vydať sa je vydaf, Chleba sa vypožčjá
Ale odvydávat, Chlebiček sa vrátí,

606. Zámek a slovo.
nu Z Kozlovice.

F a -K I =

L
Mamičko, mamičko pěknu dce-ru ma- tě, šak my juju vám vezmem

r | | „I JŠF X-A-UCÍTÍ nC ———8—1——1—
[4 ď < Čo

chotvyju chova-tě.

Mamičko, mamičko Choť by ste ju zamkly
Pěknu dceru matě, Ctyrema zamkami,
Sak my ju vam vezmem My ju dostaněmy
Chof vy ju chovalě. Dobryma slovami.

— —————

607. Rozmyšlená. Z Vydři od Dačic.

EE== —5 ——54- —9 ——0—-==]
pLL=L

Stůjjabluň-ko,nehej-bojse,© stůjjabluň-ko,ne-hejbejse,PE-EE
má panen-ko rozmejšlej se.

Stůj jabluňko, nehejbej se, Na jablunce jsou jablička,
Má panenko rozmejšlej se. Na kytijce je pantlička.

Já už sem se rozmyslila, Pustila sem po Dunaji
Mou matičku opustila. S červenýma fáborami.

1

——
608. Hádka o nevěstu.

Když prosí vně o nevěstu u zavřitých dveří, tedy zpívají vzájemně
vně 1 vnitř sobě odpovídajíce:

u Z Vlachovic.
>JpÚn> “h M. h iU „ a „ JA £ | JA VÍ M a „JE

ed m „ I | P AZ Í o j -1 >- B.. „I JJ JE(5jhXv|*L-Jj.E=]p—oEB E
|, vy L „J = » 2) JKLi

Má maměnko=<ai-lá, ho-lu- běn = ko si- vá!



A. M4 maměnko milá,
Holuběnko sivá!

B. Pěkně vás vítáme,
S radostí čekáme!

A. Ja kdyby ste vy nás
S radostí čekali,

TPT
U-jis ne-vě-sto,

Ujis, nevěsto, ujis stala,
Ujis snídaní .nachystala?
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Vy byste před námi B. My vám i nedáme,
Dveří nezavřeli. Dokad my synečka

Volat nečujeme.
Dajte nám ju dajte
Máte-i ju dati A. Puste nás do síně,

Pěkně vás prosíme.
Poslala nás pro ňu Puste nás tam během,
Synečkova máti, Připádáme sněhem.

Jiné čtení a pění.

c
u-jis sta-la? u-jis sní- da-ní nachy-sta-la?

Už sem, ženichu, už sem stala,
Už sem snídaní nachystala.

i
| C

sHE =
v bev, = po-sla-lanásproňu— sy-nečko=vamá- ti.
A. Dajte nám ju dajte

Máte-1 ju dati,
Poslala nás pro ňu
Synečkova máti.

B. My vám ju nedáme
My ju rádi máme,
Až my jí zelenů
Sukničku zjednáme.

A. Už ste vy jí mohli
Střevíčky zjednati,
A včil nám mosíte

Dcerečku vydati.

A. Už vy ste jí mohli
Sukničku zjednati,
A včil nám mosíte

Dcerečku vydati.

B. Nedáme, nedáme,
AŽ sá jí namáme,
Až my jí červené
Střevičky zjednáme.

B. My vám ju nedáme
My ju rádi máme,
Až my jí zelený
Víneček zjednáme.

————

609. Netajení.
Od Přibora.E ELLZLZEESEra8 jdAjEee

a J |
Ta-ji-la sem ta=ji-la, úž ta- jit ne-budu, chystaj mamkoKZ E o]LCSTESÍLE[naei yoEpe-řiny,© vyda-vaťsebudu.

Tajila sem tajila,
Už tajiť něbudu,

Chystaj mamko peřinv, Nědaleko za vodu
Vydavať se budu. Do suseda půjdu,
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Za to vaše vydani Co ste vy mne chovaly Už ja u vas něbudu,
Děkovaťtvam budu. Dy sem byla mala. S panem Bohem půjdu.

Děkuju vam mamičko Sprovoďte mne mamičko
Děkuju vam stara, Od vašeho dvoru,

610. Chvála.
(Náp. 601.)

Maměnko, tatíčku, Poctivá vydává,
Pěkná vaša chvála, Bere si mládence,
Že se vám dceruška Budů mět obadvá
Poctivá vydává. Z rozmarýnu věnce.

614. Při odprášení se rodičů.
v: 3 Id K3 K T

L =]
< z
e/ J vy

Zazpí-val-tě kohůt vLu-hačovskej vě-ži; od--pros sa ne-vě-sto

E
of-co-vi, ma-teri.

Zazpivaltě kohůt Odpros sa jim, odpros,
VYLubačovskej veži: Padni na kolena;
Odpros sa nevěsto Pro Boha Vás prosím,
Otcovi, mateři. Otče, matko milá.

612. Ž el.
— Od Batelova.č===FEE-U===

Stroj sse, stroj se, je=nom roz-po-meň se, né-ni toyj<1IS
JM L

h Ji|
JA
JA

au 8.

i
i i

|NENII
m Jo

H—= ——

narok a-ní na le -ta dvě.

Stroj se, stroj se, jenom rozpo- Až já vyjdu ještě se podívám,meňse,| Ještělijátamtatíčkauhlídám.
Néni to na rok ani na leta dvě. Uhlídala tatíčkovo žito:

Je to, je to do smrti nejdelší, Teprva je mně toho slibu líto.
Hleď můj Janičku ze všech nej- Až já vyjdu, ještě se podívám,

milejší. Ještěli ja tam matičku uhlídám.
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Uhlídala matijčino zelí: Neuhlídám ani neuslyším,Teprvanyněkomésrdečkoželi:© Skejmpaksejápřesmutnátupo
těšim!

613. Odvádění nevěsty.

Zp. I. 255. Sachar. III. 22. Erb. I. 154. Korytko III. 59.Ze star. Jičína.be ==EPSEbE SE=Ea=
Tu-la- se mládencitu-la-lhse mládena nyEE=

kamenci.

Tulali se mládenci Mlynkova peče kolače, Ona nějida kaše, krup:
Po tem Luckem kamenai. Ze se ji dcera vytače. Jen ty Františku masa

kup.
Tulali se tulali, Mlynkovakřičí: Kde jdětě
Ež se k Mlynkem dostali. Kde mi mu dceru ve- František křiči: Něně

dětě ? cham,
Ona mete světničku, Patery vrata rozsekam.
Dcerka stavi stoličku. Aj nědaleko přes cestuPoseďtesimladenei| VeděmkNovakůmně-Aeščektomudverečka,

Keryma chodi Anička,
Na červenej stolici. věstu.

Mý tu seděť něbudem Novačka křiči: Něch
Vezma dcerku preč pů- ju tam,jděm.© Onajepyšnapaniknam.

Od Telče.

E
Tou-la-li jsou se mlá-den - ci O lásko za-lí-be-níPotejVa-novskej| ves-ni-ci Tyjsimojepo-tě-še-ní|

ELLEEES==E
po tej Va-novskej ves- ni ci.

Toulali jsou se mlá- Poseďte u nás mládenci Jak jí na šaty zjednal,denei© Natéčervenéstolici,Hnedjitěmhochům
Po tej Vanovskej vesnici h dět vydali.?)
O lásko, zalíbení, MYDOcncemeSETE nej zpívají vejskajírády V V pívají,vejskají,
Ty jsi mojepotěšení, My chceme MarjánkuZ Z dostali
Po tej Vanovské vesnici. vzíti.

U Mlejnků plačou, želejí,
A toulali: se toulali, My vám Marjánku ne- Že už Marjánku nemají.Aj se ke Mlejnkům do- dáme

stali. atd. Ažjí na šaty ") zjednáme.

1) peřinky. 2) Haničku hochům vydali.
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Od Kojetina.

Vím já jeden hájíček, Tólali se tólali, A šak hrachu nejídá,
V tomhájíčku domeček. Ažse koknům dostaliatd. Do hospody chodívá.

V tom domečku děvečka Poďte chlapci, poďte pryč, Ani hrachu, ani krup,Vykókázokenečka.— Aužnedostanemnic.Dohospodyšupyšup.
Černovocí mládenci
Tólali: se po noci.

Z Choryně, (Náp. 211.)

Co ste vy tu Choryňané chtěli My sme nešli na nijaků bitku,
Že ste sobě zbroje nenabrali? Ale sme šli, kdo má hezků dívku.

y Z Vidče.i2 AEPE: be=A
Ši-ro-ký list na ja-vo ře, ši-ro-ký list na ja- vo - ře,E=NI EEL EEEE=E

hezký synek po-le o - ře.

E
Široký list na javoře :/ Oře, oře, a i seje
Hezký synek pole oře. Hezké děvča sobě vede.

614. Konec lásky.
(Náp. 490.) Z Věteřova.

Pověz ty mně má panenko z rána, Pověz ty mně má panenko, pověz,
Kdy bude ta naša láska stálá? Kdy bude té naší lásce konec?
»Tedy bude naša láska stálá, »Tedy bude naší lásce konec,
Až my půjdem spolem od oltářa.« Až já umřu a ty budeš vdovec, «

615. Na cestě k oddavkám.

9- Sachar. III. 134.296. Ž P.p. 40. Vy II 14 Luž.Ja 248. Erb. III.111.=== =Pa-=-bekea-. =
Už mó mi-ló do ko-ste-la ve-dó; po-věz ty mně má panen-ko,

EKIELIHEjé
ja-li žena má?

Už mó miló do kostela vedó. Nejsu, nejsu, švarný šohajíčku !
Pověz ty mně má panenko, Ješče su já všady rovná

Jsi-li žena má? Mezi panama.
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Od oddavek.
Už mó miló dom z kostela vedó! UÚžjsu, už jsu, Švarný šohajinku,
Pověz ty mně má panenko, Ja už jsu já všady rovná

Ja-l žena má? Mezi ženama.

Jiná na cestě do kostela.

(Náp. 196.)

A já už přiklekávám Dróžička už přichází
A idu k oltáři, Věnec na hlavu sází;
Svó miló očekávám Pozorujte mládenci,
S jasnó její tváří. Už můj stav dochází.

Z kostela jdouce.FTEEEEEEE
Lá-sko,lá-sko| ku--po-va—ná,ne-jsi,ne-jsi

TJJ | |==Pu veF =
ni -kdá stá —lá, A-le je stá--lej-ší, moja nej- mi-M ší, štó-lů,

C ÍTÍTI = TE F „1
EEštó-lů| za—vá-za-ná.

Lásko, lásko kupovaná, Já jsem ti synečku slibovala,
Nejsi, nejsi nikdá stálá Svůj vínek zelený darovala,
Ale je stálejší, Od stříbra od zlata,
Moje nejmilejší, To je má podstata,
Stólů, štólů zavázaná. Sem ti, sem ti darovala.

616. Přicházejíce do kostela.
Z Hrozné Lhoty.

EEP
Vímjá jednu ská, vím já jednu ska- lu, v tej skale je fa-ra,Fee =

vtejskale je fa- ra.

Vím já jednu skalu, Kněže, milý kněže,
V tej skale je fára. Nesvazuj nás štolů,

V tej fáře falář je, Nebudeme spolu.

Pěknů kázeň káže. Svaž nás přes stoličku
Nejednu panenku Na malů chvílečku.
S mládenečkem sváže.
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Z Hrozenka, .ZLEz L=E MK

———
Vtem hrozenském koste-líč-ku, v tem hrozenském kostele, našua som (am=EEEEEN

za ol-tá-řom dva strjébrné prsteně.

V tem hrozenském kostelíčku,
V tem hrozenském kostele,
Našua som tam za oltářom

Dva strjébrné prsteně.

Jeden si já sebe něchám,
A druhý dám miuému.
iKedz pojdzeme od oltára
Dáme jeden druhému.

B. Po oddavkách.

617. Již naše.
pokH A Od Val. Meziřiče.-Agia— Akea e-TNIXOEE ES
e/ v 7JužjsiA-ničko,južjsinaša,južtěvedeme| zesobá-Ša,MAN=—E= CM

juž tě vedeme ze sobá-ša.

Juž jsi Aničko, juž jsi naša :/
Juž tě vedeme ze sobáša,:)

Z Kuželov. (Náp. 601.)

Neboj sa Aničko
Tej mojej matere,
Dyž ti neco poví,
Dáme ju za dveře.

Já bych sa, Janíčku,
Pána Boha báua,
Dyby tvá maměnka
Za dveřama stáva.

Už jsi ty Aničko
Už jsi ty roznaša,
Už sme fa dovedli
Domů od sobáša.

Dyž ona má jazyk
Ze samej ocele.

Neboj sa Aničko
Tej mojej matere,
Sak ona ten jazyk
Do roka zedere.

Ja cožes ty puakaua,
Dyž fa sobášili?
Bodaj's ty mysleua

vs rá nA dyž ho zedere,
Běžat za inými. Dá ho oceuovat,

A mně nebožátku
Bude ubližovat.«

A já sem sa báua
Tej tvoje mateře,

618. Hoste.a ETEEE
|. J

= )
—-e— = © Á

Když smě sem přišli, buďme tu, když jsmesem přišli, buďme tu,

m
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jo<EEE ===
šak nás bo-teč-ky nehnětů, šak nás bo - tečky nehně - tů.

Když sme přišli, buďme tu, Dovolil nám sem tatíček,
Sak nás botečky nehnětů. Že má dnes pro nás chlebíček,

Dovolila nám matička,
Ze má dost pro nás masička.

619. Hody svadební.

Hody, hody, hody, hody,U-či-nilPánví-nozvody,vKániga-li-lejské,| nasva-dběan===bi
děl - ské.

Hody, body, hody, hody, Víno, víno, víno, víno,
Učinil Pán víno z vody Nikdás tak dobré nebylo,
V Kání Gallejské V Kání Galilejské
Na svadbě andělské. Na svadbě andělské.

620. Při sedání za stoly.OE

A E
Se-daj-tedruž=ky© zasto-ly,se-daj-tedružkyzaStoMl

1 hast TI n.EEE=Jy ajápů-jdudo© komo-ry.
Sedajte družky za stoly, Jak do komory vkročila,
A já půjdu do komory. Hned svůj vrkůček zbořila.

Jak do komory vkročila, Ach můj vrkůčku rozmilý,
Hned svůj věneček složila. Ze zlatých vlásků pletený!

Ach můj věnečku zelený, Sedajte družky za stoly,
Za sto tolarů zjednaný! A já půjdu do komory.

Sedajte družky za stoly, Jak do komory vkročila,
A já půjdu do komory. Hnedsvé pantličky složila.

Ach mé pantličky červené,
Za sto tolarů kůpené!

28
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Jiné čtení.
Z Nasile.

Šla do komory plakala, Hraj mně muziko vesele, A jak věnek pozbudu
Tam zeleny věnek Dokad mam prstenck Smutku a žalosci
A zlaty prstenek A zeleny věnek Nabudu.

Skladala. Ná hlavě.

621. Slépka a kohout.
Na svatbě starosvatka upečenou kouru do šatky zavazuje, tak aby

jí hlava rozmarýnem okrášlená vyhlídala. [I vyleze s ní na stolici a
zpívá, an jí hudba hraje:

u Od st. Jič.4- IgM En)de: n EEE„mdf
A když bylo ko-le vesna,i ko-ko-ko-ko-ko-ko-kdak kokokokokdak.To kuřič-ka vaj-co sněsla,$ sněsla vajca za pa-tak

Se strany druhé družba chytá kouru vylezev na druhou stolici u
stolu a při slově posledním (kokokokokdak) rovnýma nohama na stůl
skočí; zevšad mu zpívají:

K KIN =LILA KICEH63Add —ke =
Ty kokošku ně-li--taj,- tej ku--řičky něchy-taj;

načež odpovídá:

FETE=ZEA ELH
Ja ju chy-tnu.

622. Při lámání stromu.
Ze Slavíkovic od Rousinova.GEEFa

Fó-kévě-třičkuzDuna-je,fó-kévě-třič-kuzDu-na-je,— u-raz=E
jabličko le-bo dvě.

Z Moravan.
m
)

n > Í 31
3
A090= vu ——

Fúký vě- třičku z Du-na —-je, fú-ký vě-třičku z Du-ná- je,

i 6(0Jmb
kJ n pen LIT

Ae
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SMIm mm

JI JjL IJ
TTYTTI

Be

u- raz ja-blič-ko le-bo dvě.
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Od Brnu ze Žebětína.4 NNNGar AE===93
Fókévě-třič-kuzDuna- je,zDu-na-je,U-razja-bličko

Z Woutnic.SFIIIEESTI
L ' j j „

| FokéVěatříčckuzDuna-je,fo-kévě-třič-kuzDu-na—je,7EE
u-razja-bličko— le-bodvě,

Fóké.větřičku z Dunaje, Půč mi synečku dlóhýho A našla dobrý místečko
Uraz jabličko lebo dvě. Ať ho vykrojím celýho. Kde nesvítilo slunečko. *)

Urazil jedno jediný, Jak do jablička krojila,Aitobyločervivý.— Vpůlynožéčekzlomila.4)Kadysvítiloslunýčko.
Půč mi synečku nožíčka, A po zahrádce chodila,
Nechaťvykrojím červička. Místo jablonce hledala.

Jiné čtení. Od Kyjova.

Jak po zahradě chodila Požčaj mně milý nožíčka
Místo jablonce volila. Nech já vykrojím červíčka.

Jak jednů rýčem zaryla, Jak jednů doňho vkrojila,
Hned lam jablonku vsadila. Hned ten nožíček zlomila.

Ešče nebyly dvě leta Požčaj mně milý druhého
Měla jablonka jabuka. Nech já vykrojim celého.

Fúkníi větřičku z podolé Už je můj milý už je zle
Shoď mi jabučko nebo dvě. Už sem- zlomila dva nože.

Shodil mně jedno jediné
A i to bylo červivé.

Ze Sobechleb.zEELLL —IJ1
TTAnka

Po za - hra- dě cho- di - la, poza- hra-dě cho- di- la,

=ne96
UHP IHLI C241sdLLi|BPEPEEščepja-blun-ku| sa-di-la.

Po zahradě chodila Dyž už bylo půl roka Věň větřičku z Dunaje
Ščep jablunku sadila. Už jablunka prokvetá. Zvěň jablečko lebo dvě.

Sadilajuzhlyboka:© Dyžužbyloporoce,Zvěnuljednojedinýatd,
Růsť jablunko z široka. Na jablunce ovoce.

28*



Z Blatnice. Zp. I. 253.EEEFF
"Fukavě-trpodo-li-ně,© poodo-Ji-ně,podo-li-ně,

Fuká větr Jalelinka Nebudu M4 mamičko
Po dolině :/ Prokvetala, Má mamičko Na daleko.

U vás dlůho. Nebudu já
Potejdrobnej— Matkade

o tej drobnej alka dceru Má mamičkoJatelině:/ ! Zaplétala. Než mia zaplef

ČT Ý x > Mámamičko Vašadcera;
1) v Strážníci: ezaplétaj Na široko; Lež já budu

Mezi kopci Má mamičko Má mamičko
A A note Mňa na tuho! Půjdu od vás Mladá žena.

Jatelina.

Z Kunovic.(An:RL TAL
Z jednej strany po-to- ka hanaj dynom dajnom, sto-jí linda

=IZHEE=E
ro-ky-ta, haj-dy-nom.Zjednejstranypotoka,Podtůlindůstolica,— Nespletajtenatuze,

Hanaj dynom dajnom Na ní sedí děvčica. ak nebude na dlúze.

Stojí linda, rokyha haj- Maměnka ju česala, Spletajte na slabúčko,N07-ovrkůčkaspletala.— Půjdedolůbrzúčko.
Z Blatnice.

Z tejto strany Dunaja Mé milé černé oči, Mé milé bílé nohy,
Stojí linda zelená. Neshlednete kam chcete. Neskočíte kam chcete.

Sedí pod ňů má milá Jak ste prvej sblédaly, Jak ste prvej skákaly,
Češe své zrůstlé vlasy. Kdy ste slobodné byly. Dyste slobodné byly.

Mé pěkné husté: vlasy, Mé milé bílé ruce,
Nepláchnete kde chcete. Nesyhnete kam chcete!

Jak ste prvé pláchaly, Jak ste prvej syhaly,
Kdy ste slobodné byly. Kdy ste slobodné byly.

Z Brumova.EF EME
Fúůkaj větře z Podo - lé, fůkaj větře z Podo - lé, — zroň jabličEEE

ko le-bo dvě.

Fukaj větře z Podolé:/ Požčaj milá nožíčka, Někde přidávají:
Z

roň jabličko lebo dvě. Nech vykrojím červíčka. Bude jarmak v LibavéZroniljednojediné,Jakponajprvzakrojil— Budenožéčeknové.
Aj to bylo červivé. Nožíček sa přelomil.



4 Z Klokočova od Příbora.GFE EESE
Po za-hradce cho -di-la, po zahrad —ce cho=di - la, roz-ja—= FEEmě:EF=Ze=

blun- ku sa-di —-la.

Od Přibora.BEER
v Po za-hrad-ce, po za=hradce cho- d - la, rozja- blunku==

sa- di - la.

„ Ze Sklenova.EEE EEEIESLE©—E ieFE FEE=5=== 50
Po za - hrad - ce, po za - hrad - ce chodi - Ja, roz3 PLTELLE

ja-blun — ku sa-di — la.

Pozahradcechodila© Fučvětřičkuzpoledne,Doměstečkajedneho
Rozjablunku sadila. Shoď jabličko lebo dvě. Pro synečka švarneho.

Rosť jabluňko vysoko, Fuč větřičku z půlnoci Kera dobra děvečka,Rozkladajseširoko.© Shoďjabličkolebotři.*)Něchposbiřejablečka.“)
Bilym kvetem prokvitaj, Kaj jabličko dopadně, Jako sem ja sebrala,Ajablečkemzasedaj.— Tamsemiladostaně.“)Zasynečkemposlala.“)
Pěknym,bilymčerve+1)Abysmesesebraly,| 5)Něchposilajablečka.“

nym, Po jabličku dostaly. 4) Tak jak sem ja poslala,
Na me ličko podobnym. 2) Kaj jabličko poslala, Za nim sem se dostala.“ Sama se tam dostala.

Jiné čtení a pění.
Z Dobre od mrydka.R:SEEEE ZSE==:

Z ve-če-ra ja--blunku sadi-la, na u- svi-cě se ji U-ja-la.

4 Veselé od Meziř. Vat.Jmo O0 nT ae
e/ <= «Zve-če-raja-blun-kusa-di-la,— naú-svi-těsajíu-ja- la.

Z večera jablunku sadila, Vyrostaj jablunko vysoko,
Na úsvitě sa jí ujala. Rozkládaj ratolest široko.
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Zakvitaj běláčkým kvitečkem, Zaduchaj vělříčku z Dunaje
Zasedaj červenýmjabličkem. A zroň mi jabléčko jedno, dvě.

Zaduchaj větříčku z půlnoci,
A zroň mi jabličko jedno, tři.

Ve žně jdouce z pole.
Z Budikova,a V )| zi + ZEEZ Fee R mGITZÍIZITÉIF = 000 ——

Zavěj vě-iřičku z Du-na-je, shod anějazblič=ko le - bo dvě.

Zavěj vetřičku z Dunaje Běží jabličko dolinó,
ohoď mně jabličko lebo dvě. Můj milé jede rovinó.

Kudy jabličko poběhne,
Tudy můj milé pojede.

VAOstravice (ve žně.)
K 3 I AXgm JR AZ 1]

63aej s E
Fuč větřičku od po-ledne, shodžjabličko le-bo ze dvě.

Fuč vělřičku od poledne, To červene Janičkovi,
Shodž jabličko lebo ze dvě. A to bile jeho mile.

623. Při čepení.
NM Z Volfiřova od Dačic.TN AESIL my '

8EEE
J 4 JA

A pod Vacko-vým hu-sy ště-beta - jí,

A pod Vackovým Bejvávaly jste Jiné panenky
Husy štěbetají, A už nebudete, Půdou do hospody,
Krásné Nanynce A takyli vy A já přesmutnáVlasyrozplétají.Namnezpomenete?© Musímstrojithody!
Rozpletejte mě Jiné panenky Jiné panenky
Krásné družičky, Půdou do kostela, Půdou tancovati,
Které ste bejvaly A já přesmutná A já přesmutnáMojetovaryšky.Musímbejvatdoma.— Musímkolébati!

Z Pusté Polomé.
0 „ A h ; “ uELLEEME[ IM. s- I I6 = =

Bystra voda vy-le- la, bystra voda vy-le-la, všecky lavky
C IEFZTÉEL —ELLE EEEEEsj jc C

zebra-la, ej všecky lavky ze-bra = la.
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Z Hostic.a STE 21 3 3 3Cj- 4—E—7—8-j-ne-Aj- M—0-466:j<1I-1T-T3-dG E TYL WTDMÍLE Ť<1=- JLLTI LILLE ] A

Ej hej pyšnávo-da vy-le-la, bystra voda vy-le- la,Eu LE
všecky lavky přikry - la, přikry —la.

| O : OdPřibora.

|AMKIm26 I——-|L2IEEE EFFEE
II p JI I jd

"Bystra voda vy-li- va, bystra voda vy-li —va, všecky luč -kyFePEE =
přikryva, všecky Jučky při-kry - va.EL ZEEZEECHPEPSI ELF IEEE

— = .By-stravo-davy-li—"'va,by-stra| vo-da| vy-li-va,
LTL TI 1 4[ZL ILIIÍLEIIETÍ——0——6- —

v

vše-cky| lučky| přikry-va.
Bystra voda vyliva, Žulte vlasky do země Němohla jich rozčesaf,Všeckylučkypřikryva.Dotravičkyzelenej.— Dověnečkazapletat.
Jenom jednej něchala Česala jich hřebeněm, Něni teho v dědině,Comamilasedala.— Nannichzlateprsteně.*)Comůjvinekrozvině.
Co ma mila sedala, Něni teho ve světě,
Žulte vlasky česala. ') 2) Česala jich hřebeněm, Čo můj vinek letěu s Dělala z nich prameně. | rozpiele.

1) A žalostně plakala.

Od Přibora.4 | |A8 |op1oT11] = rea81P20LÁTEKACIEEA
Ně-ni toho člo-vě- ka v dě- di - ně co mi můj vi-ne-ček

E=
roz-vi- ně. Už je svi-nu=fty,s milým sty-knu=ty, ach Bo-že Roz-bo-že

TEE —
jak mi je.

Něni toho člověka v dědině Nění toho člověka na světě
Co mi můj vineček vozvině. Co mi můj vineček rozpletě.
Už je svinuty, s milym styknuty, Už je spleteny, s milym stočeny,
Ach Bože Rozbože jak mi je! Ach Bože Rozbože jak mi je!



Z Bránek.EEEEEEEEE
— 4-0 Joo —n E ots mm a—— e-—

Co ty že- ny na mnema-jů, co. ty že- ny na mne maC 9.15jc |
Ee ei n mp m =jmmhmE4 a Í -—— nd - R

nEE 0<o EE
ZEIMý LE Ů P CJ

Coty že=ny na mne ma-júů, dycky na mne pohle-da-jů, Bo-žeYETE
k JL

Bo-že můj.

Co ty ženy na mne majú,
Dycky na mne pohledajů.

Rády by mne připravily
O můj vineček zelený. ")

Můj vínečku fijalový,
Vila sem fa šuhajkovi,

Vila sem fa helekaja,
Rozpletám fa naříkaja,

1) Co si ženy povídajó?
Na mó hlavo poblídajó ?

Vone mně chcó pantle vzíti,
Na mó hlavo čepec dáli.

Jeli taby kdo z rodiny,
Můj tatíček roztomilý?

Budú-li oni při mně stáf,
Až mně budů věneček brat?

Jeli tady má rodina
Má maměnka roztomilá?

Budů-li oni při mně stát
Až mně budů věneček brat?

A tak dále se přičiňuje:

Bratříček roztomilý, a
Sestrička roztomilá.

Z Mikulčle, (Sr. náp. č. 98)AN emFee eh 1r8—Ae =F-REP= E
S pánem Bohem

==z====
mu=sim z tej zahrádky.

S pánem Bohem kamarádky,
Už já mosím z tej zahrádky.

Z tej zahrádky z rozmarýnu,
Ja Bože můj snad zahynu.

Nezahyneš moja milá,
Kam ty půjdeš, půjdu aj já.

Můj vinečku polajkový,
Viua sem fa v širém poli.
Viua sem fa helekaja,
Vču fa skuádám naříkaja.

Viua sem fa z rozmarýnu,
Věru ťa skuádám v bílém klínu.

Iné panny v šenku skáčů,
A já smutná doma puaču.

Iným pannám všecko hrajú,
A mně smutnej čepec dajů.
Jeli tady má mamička
Jeli tady má sestřička,
Jeli tu rodina všecka?

Nech mia idů ubránili,
Zeny mně chců vínek vzíli.
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- Od Kyjova.beIEEE= PSÍ
C

Červe- ná rů-žička rozkve —tá, to] lav- bu-d
Už se nám A-nič-ka rozple-tá, za stolem na lav-ce, nebu-de===

pohle-dat na chlapce.

Červená růžička rozkvetá, Za stolem na lávce,
Už se námAnička rozpletá Nebude pohlédat na chlapce.

Nápěv č. 21%.

Voj. I. 219. II. 872. Ž. P. p. 148 Erb. Ill. 156. Od Telče ze Zvolenova.HatyvtáčkusokolíčkuZeužtvojinejmilejší| Nežel,nežel,mápanenko
Vysoko lítáš, Čepiti budou. , Věnec zelenej,

Co mně neseš za novinu, Sak ti bude lepší slušet
Nic mně neříkáš, Ona sedí za stolečkem, Věnec stříbrnej.Jako růžička,

Já ti nesu novinečku Nedá sobě rozpletati
Krásnou spanilou, Svého věnečka.

Z Jankovie.

Ne-vrkoc, děvečko, nevr-koc, lep-ší 0--ba- lenka než vrkoč.

Nevrkoe, děvečko, nevrkoc, Lepší obalenka ze slámy
Lepší obalenka než vrkoč. Nežli vrkoček hedbávný.

Z Karlovic,

Ty Karlovské zvony. o-ny pěkně zvoná, už to-bě dě-več-ko

E
tvůj ví-neček zro-ňá.

Ty Karlovské zvony, Zroňá ti ho, zroná
Ony pěkně zvóňá, Devětima konci, ")
Už tobě, děvečko, Abys nechodila ?)
Tvůj víneček zroná, S jinýma mládenci.

1) zvonci. 2) abys měla pokoj.

Z Vlachovie,8-RPa
= „AJ„I v ud „) p idldF

n kaZPEe===Ši-ro--ka,-Ši-ro-ká| le-lí-čekrozplé--tá.Je-itumaměnka,ve

co Í ho za- pletla,



A443

Široká, široká, Široká, široká, Já sem nezapletla,
Lelíček rozpletá ; Nechaj mně lelíka, Ale včil ho splétám,
Je-i tu maměnka, Nač mně ho rozplétáš, Okolo hlavy dám,
Co í ho zapletla? Dy's ho nezapletla. Ženů fa udělám.

„4 Bránek.

EEE
Vy-le- tě - la ho-luběn- ka, vy-le-tě - la ho -lu -běn

——
l

— 4- II a i — ——ETL LEECTJa STE- EI
ka od sů —se- dů ze dvo-ren = ka.

Vyletěla hóluběnka Jakž my ti jí bránit máme,
Od súsedů ze dvorenka. Když my jí v rukách nemáme? ")

Jak letěla, zahrkala, Ony majů ostré meče “)
Na drůženky zavolala: A my máme krásné věnce. “)

pe družky, milépanu 2) Ženymajóostrýmeč,
raňte mně mojej hlavěnky Ony tě nám vezmó přece.

1) Dyž my holé ruce máme. 5) A my máme holé ruce.

Jiné čtení.

(Náp. str. 456 b.)
Z Buchlovic.

Mé pantličky červené, Maměnka ich jednala, Maměnka ho jednala,
Hejnom tynom danom Po dukátě platila. Po dukátě platila.átě |Poaoněalacené* Můjvinečekzelený,© Můjvrkůčkuzelený,

: Po dukátě placený. Po dukátě placený.

Jiné čtení.
(Náp. 196.)

Mý pantličky červený, A zkážu mu já zkážu,
Nadarmo vás vážu. Po malém poslíčku,
Syneček je daleko, Aby už pro mne přijel
Po kém já mu zkážu? Na švarném koníčku.GE BE= EEL

Mý pantličke čer=vený, ko-lova--ný bí-lý! Kemuja jichJEREZm===
za-nechám,kemujájichza-nechámpomaličké| chví-li.
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Mý pantličke červený Kemu bech jich nechala
Kolovaný bílý, ") Leda kamarádce,
Kemu já jich zanechám Ona na mně spomene
Po maličké chvíli? Dež půde k mozice.*)

1) Pře mý milý pantličky aneb:
Paterový bílý, Po malenké chvílence

2) Kamarádko tobě Budem rovni sobě,
Abys na mě zpomněla aneb:

V tvém svobodném stavě. Tobě kamarádko,
Co sme spolu sedalí
Za našó zahradkó.

u Z Čučic.fa, LIZ ITT | KKAa LTLEF LC LETEEEIU
Už sem te pantlič-=ke zedra-la, čo mně má maměnka zjedna-la.

C K r3 = m . a m8 K =

AK——-|-L—6 —6— —2 —6 ————
= m.jEsEzeE] 0 sžjiEščejedneze-de-ru,potomodmaměnke| po-je-du.

Už sem te pantličke zedrala Ešče jedne zederu :/
Co mně má maměnka jednala.) Potom vod maměnke pojedu. “)

1) Už já ty pentličky dodírám, c) Vybíral mně bílý,
Co mně můj talíček obíral. Já nescu takový,

2) a) Potom si šuhajka vyberu. Kupte mně tatíčku červený.

b) Věil budu drat šáteček,
Co mně ho jednal ten syneček.

Z Rajnochovie.

Už sem ty střevíčky zedrala Po provodní neděli,
Co sem od milého dostala, To bylo poslední lúčení.
A to bylo v pondělí,

Z Hrozenkova.byeAa aAK5m FT A
PEEEEÉEEE REEFDolů,dolůmojve-ne-ček| ze-le-ný,atyzanímmojvr=

kůček čer-ve - ný.

Dolů,dolůmojvenečekzelený,© Zjednejstranyvěterenkopovjévá,
A ty za ním moj vrkůček červený. Z druhej strany moj tacičko pozjérá.

Dolů; dolů má paretka perlová, Ach vítajce moj tacičko zdaleka,
A ty za ňů má šnorečka červená, Dali sce mia za cudzeho človeka,

Moj tacičko prenocuje, preč pojdze,
A mia smutnů s cudzým chuapom odejdze.



Z Votina od Méřina,FEELEEEPEET- FE Zo
V po-ledne, s pole- dne, v po-ledne, s po- le- dne slu-neč-koEEE

U J |ko—-—lem© jde.A „| ZKominauBrna.
Srp, pla-chet -ku vza-la a na trá- vu se bra-la.

V poledne s poledne: Pře mé milé vlasy, Pojeď milá semnó,Slunečkokolemjde.— Škodavašikrásy!Aťjánejsemšelmó.
Tonebyloslunce:Žejávászavitmám| Pojeďmiláskokem,Bylošvárnéděvče.Doróchabílýho.—— Afjánejsemklukem.
Srp, plachetku vzala, řidávají: S tebó nepojedu,
Na trávu se brala. Jinde přidávají: pojA já tvá nebudu.
Na trávu zelenó, Mám koně vraného 
Na lóku Širokó, Zostra kovaného. Proč by's má nebyla?

- Dyť s' mně slibovala.
Rozčesala vlase Sedla bych na něho,Posvémzlatémpáse.— Jelabychnavojno.

Z VelkéPolome.da PTP RR—aSLVICE
Ach Bože můj Bože, co to za proměna“ za věnek ze-leny bi-la kar

E E
ku-le--na, za věnekze-le-ny bi-la kar- ku-le-na,

Ach Bože můj Bože, co to za proměnal
Za věnek zeleny bila karkulena. :/

624. Kyjanice.
Při čepení nevěsty dají si ženy samy zahráti, anať jedna nese

kyjanicu (palici.)
Ze Star. Jičina.EEEEFEEL

x J JI m A jf „© A.JI
Hrajem, hrajem na pa-li = cu, Kdo póza-du zů-sta-ně, |
Na tu velku. ky-ja-ni- cu, Ten pa-li-cu do-sta=ně. |==

Hop.sa sa.



Hrajem, hrajem na palicu Kdo pozadu zůstaně,
Na tu velku kyjanicu; Ten palicu dostaně, Hopsa sa,

Při tom tancují, pozorujíce, kdo se se skokem opozdí, ten tu ekyjanicu«
nésti musí.

U Brodu Uh. starší družba palici o tlu opírá, načež se hosté k tanci berou;
komu ženské tanečnice nedostalo se, ten palici tu nésti a hudebníkům platiti musí.

625. Po čepení.
Z Obřan.

EEE ==
-0-6 —|-—Z: === J—a-IAužjelóčka| ve-seče-ná,| užjeKa-čenka© za-če-pená

—J—

Es
užje Ka- čenka za-če-pe- ná.

==

A už je lóčka vesečená, A kdož jo čepil? Všecí ledi,
ž je Kačenka začepená. Já se jo vezmo, mně se líbí.

626. Při prodávání nevěsty.
Od Napajedel.EEFE Eee=== pe

Je-dů kupci. od Hu-lí-na, py-ta-jů sa po čem vlna.

Jedů kupci od Hulína, Poď kupečku, poď holečku,
Pytajů sa po čem vlna? Prodáme ti jalůvečku.

A tá bílá po tolaru, Z jalůvečky bude kráva,
A ta černá po grýcaru. Z tej nevěsty mladá žena,

Ta strakatá jak kdy platí,
Poďte kupci kupovati.

Jiné čtení. (Náp. 617 h.)

Otviraj, ženichu, Bude-i vínečko Daj ty nám, synečku,
Otvíraj své sklady, Budem pit ze žbánka. Daj ty nám skleničku,
Pili by gořalku Až my sa napijemCo sa ty ženichu ani]
Ty Vlachovské baby. Před nČní zdaluješ, Dáme ti ženičku.
Otvíraj, ženichu Že ty jej ženičky AŽ my sa napijemOtvírajpivnice,Odnásnekupuješ?© Bohupoděkujem,
Jak nemáš gořalky Co sa ty ženichu Panence Mari
Daj aspoň zelnice. Před námi schováváš, Za to dobrodiní.
Bude-i gořalka Že ty jej ženičky
Budem pit z pohárka, Od nás neodbíráš?
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Z Luhačovic.1 KoNA A7Ag00]E ET-=FF ——a-měj
7 J

Ach na ryb--níč-ku kopa se-na, kopa se-na, včil byla panna,

«e

AAA= ==
už je žena, už je že- na.

Ach na rybníčku kopa sena, Ach na rybníčku seno hrabů,
Věil byla panna už je žena, Už tu nevěstu zavíjajů.

Ze Zdounek.6SEP=-F Ee E
L yl

Pojeď pojeď můj kupečku, prodáme (i ja-lůveč-ku; a. ta
EEny
ja-lů-večka chlebem krmená, vče-rá byla panna a dnesje žena.

Pojeď pojeď můj kupečku, A ta jalůvečka chlebem krmená
Prodáme ti jalůvečku; Včerá byla panna a dnes je žena.

627. Při prodávání a potomném odvážení peřin.

u= OdMeěřina..

n MOMO
Dé —T = I

EE EI LZFEH=
— — J | W A JI

něm hezky leží. Hej, hej hej, máme na prodej.Hej,hej,hej,mámenaprodej!— Cosenaněmhezkyleží,
Máme tady dobré zboží, Hej, hej, hej, máme na prodej.

nh 8 tŽ= Od Méřina.AD ML T323 | 2 CITY3-AaaIFeE FEL
a/ <= ——

Myve-zeme zbo-ží co se naněm le-ží, nedá-te-li dukát,EEECr To-jipoje-deme| odtad.
My vezeme zboží Nedátel: dukát
Co se na něm leží, Pojedeme odtaď.

Od Uh. Brodu.

Kolik rožků, to-li grošků u-tr-ží-me chvála Božku.
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Kolik rožků, toli grošků Poď ženichu, kup peřiny,

Mies chvála Božku. Nebudešsa bávat zimy. Z Oseka.G4=nEE ES
yl „

Pe-ři-ny, pe-ři-ny mý milý pe-ři- ny, užmyvás ve-zemeEEE
| ©| A L A Jj

do ci-zí dě-di = ny.

Peřiny peřiny, Nejednó maměnka Matička zdřímala,
Mý milý peřiny! Nejednó zdřímala Tatíček posvítil,
Už my vás vezeme Než ona dcerušce Aby své dcerušce
Do cizí dědiny. Peřiny schystala. Peřiny nalíčil.

gy 628. Děkováníhostů. Z Nové vsi.

NE
Už sa svadba doko —ná — vá, už sa ro-di- na roz-chá

píli,

= TEF=== BiLI:p =zá,© ne-možeto— ji-načbyt,mo-símesaro-ze-= jít.M|
Už sa svadba dokonává, Nechť vám pán Bůh zaplatí
Už sa rodina rozcházá; A všecí Boží svatí.
Nemože to jinač byt,
Mosíme sa rozejít. A vy mamičko svadební

Vy ste nám dobře dělali!
A vy svadební tatíčku, Něcht vám pán Bůh zaplatí
Děkujeme vám za všecko, A všecí Boží svatí.

| VA Ň Z Luhačovic.DA -LJJ aSaEEEEE
Děku-jeme tomu domu, děku-jeme tomu domu, měli smé

RIALLI = „LL
tam dobrů chůvu.

Děkujeme tomu domu, Děkujeme hospodáři,
Měli sme tam dobrů chůvu. Af se mu vždy dobře daří.

Děkujeme hospodyni,
Dělala nám dobrodiní.
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629. Při odbíráni-se nevěsty od rodičův.
Zp. I. 257.

T AN

E
„4 ——

ešče sa vás má maměnko, zoptat mám, s váma-li já má maměnko

= 1 ) = 1== -9 —
zo-stat mám.

Z Turoviec u Dřevohostic.
E ALE

JLE » hadíJy dí K- j y o © J

Ješče se vás má maměnko, zoptat mám, s váma-li já má maměnkoLiEE
zostat mám?

Ješče sa vás, má maměnko, Koho's ty st vyvolila,
Zoptat mám, Ten s tebú!

S váma-li já, má maměnko,
Zostat mám. Já sem sobě vyvolila

Z růže květ,
Ne semnů, moja dceruško, Lepší je ten můj malžen

Ne semnú, Než celý svět. ")

1) Milejší je mně syneček, — Než ten svět,

i Z„Folanky.GIFEFF
V -A - J

Dy sem byla u ma-měnky svojí,

Stro-ji-la mia ja-ko jabko v poli;ELLE
zbyla, a já nebo - žál-ko musím od ní.

| o-na mia stro-ji-la, ledamia vy

Dysembylaumaměnkysvojí,— Ledamiavyzbyla,
Strojila mia jako jabko v poli; A já nebožátko musím od ní.

Ona mia strojila,
Z Moravan.6===m

Z n stranyza Mo-ra-vůze-le-ný trá-vní-ček,ze-le-ný trá

vníček,

Z jedné strany za Moravú Z druhé strany za Moravů
Zelený travniček,:/ Zelená travička;

Už mě všecí opustili Už mě všecí opustili
A 1 můj tatíček. A i má mamička.
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630. Při nakládání šatu.

$—0—--—e ZS PE —e—-——
EE EELE
v P

Odbí-rej děveč-ko svo-je ma- jet=no- sti, co sis na- jedna

Ž Luhačovic—| JEEE:(|=
COsis na- jedna=F

la od svejmadičcko -sti.

Odbírej děvečko
Svoje majetnosti,
Co sis najednala
Od svej maličkosti.

Všecko sem sebrala,
Nic sem nenechala ")

1) Šak já si odbírám,
Nic tudy nenechám.

2) přidávají:
Kolem husy kolem

Enom ten klineček,
Co visel víneček.*)

Nad tým naším dvorem,
Maměnko, tatíčku,
Ostaňte tu s Bohem.

u Od Lachů.z=EEE—LmmL——|—B —zj —|———— ——p) ——je —| ———ee <|—— —Ť————l m————Í——lE
-4-0 EE n =ret E— = s- 6 JjU-bi=rajsedcer-koma,| dcerko© maroz-to-mi

= | ZZN zj | TI Ti | i III „—©| „>| jE
LZmUj—— G— LZIIJJJ—es|—ONENEE| lá,dcer—koma| roz-to-mi- la.

Ubiraj se dcerko ma, Co's ešče zapomněla,
Dcerko ma roztomila:/ Dcerko ma roztomila?

Už sem se ja ubrala, Věnečka zeleneho,
Střibra zlata nabrala:/ Prstenečka zlateho.

4 Od Přibora.EIA S4-U=TyGELEM
Před suse-dovým dva duby, dva duby,a==

holu- bi.

Před susedovým dva duby;
Hrkaju na nich holubi. Kaj tu ně

hrokadju na nich ho-lu-bi,

A jeden pravi: hdě jdětě,
věstu vedětě?

A my ju veděm přes cestu
Ja k tem susedom něvěstu.

29
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Z FalkovioPE c K aFA-d—94—7-4 FEEL ELH
A před Volnymstoja dva duby, nanich tam Pr- ka-ju ho-lu- bi.

A před Volnym stoja dva duby,') Poď už ty synečku poď domů,
Na nich tam hrkaju holubi. Uviju ci vinek z hedbovu.

Co vy tam holubci hrkacě, Potočim ci jo ho harasem,
Dy vy tam dzěvečky němacě? Tvoja sem synečku tvoja sem.

A zůstal tež po ni klineček, Potočim ci jo ho liliju,
Na kerem věšala věneček. Tvoju sem, synečku, tvu milu!

Ach dzěvečka sedi pod lipu, Potočim ci jo ho pentličku,
Syneček se vodi s muziku. Tvoja sem, tvoja sem, synečku.

1) Za našimi humny dva duby.

Z Karlovic.

E-e—ZA AGEEBEJTznaE
' „ F- AI 7

Co je ve vo- zi, všecko jemo- je.. A ješče sem za-pomněla

FLZICETAZATATCLC9908g rec= 
vě- nečka ze-le-ného doma na sto-le.

(ojevevozi,všeckojemoje,— Tamjepotěšenímojemalovaný
A ješče sem zapomněla dvůr. ")

Věnečka zeleného na stole. Když tam přijeli, všecí hleděli,

Pohůnečku můj, koničky širuj, Ja co je to za panenka,
Pojedeme přes to pole, Dy se veze jak hraběnkaNOON Šeslimakoni.2)

1) Pohoničumůj, ———ě
Vraé že se mi průň! 2) Šestima koni,
Pro věnek zelený, Štyrmy kočáry,
Pro prsteň střibrny A to Karlovským pacholkům
Do domu na stůl Všecko na zdůry.

Z Rajnochovice.

EEE
Conje ve vo-zi. všecko je mo-je, ja ešče jsem za- pomněla-a 1 ——bpbydeVHBPES EHE

vineč-ka ze-le-ného doma na sto-le.

Cojevevozi,všeckojemoje;— Tvéhovínečkanastolenení.
Ja ešče jsem zapomněla Povídajú, že ho vzalo
Vínečka zeleného Co se s tebů sezdať dalo

Doma na stole. Tvé potěšení.



Nevračcaj sé proň, nenaříkaj on.
Prvej si byla panenka,
Včil je z tebe mladá ženka,

Dosvědčí to on.

4
Zachovala si čistý svůj věnec,
Za to ti pán Bůh požehnal,
Žesi tebe objednal

Švarný mládenec.

Z Rajnochovice.TAZNONANT ANY CTAZNÍI mmnmmMlZÁ Ej- 3 -3 Z-4—e0-|—a—"——smetodosta-li,očsmepra-co-va=li,| užtove-zemdomů

chvála pá- nu Bohu.

Už sme to dostali,
Oč sme pracovali,
Už to vezem domů,
Chvála pánu Bohu.

Stálo mi to za to,
Že sem šlapal blato,
Dostal jsem děvčátko
Milejší jak zlato.

631. Při

Dobrá je maměnka

Čo mě vychovala,
Ale je ta lepší
Čo mně dceru dala.

Dobrů noc, dobrů noc Dobrů noc tatíčku,
Ale ne každému,
Jenom té maměnce
Co mně dala dceru.

Obtulám ručičku,
Že ste mi dopříli
Tu vašu Aničku.

Rád sem tě mívával

Dys byla panenků,
Včil jsi mně milejší
Dyž si mojů ženků.

loučeni-se.

(Sachar. II. 251. 520.) Z Kozlovice.

seda- haEE
nedaj-te mněvzať,

A dyž na vůz sedala,
Na maměnku volala:
Maměnko ma nědajtě mně vzať,

Jeď už enem dceruško,
Už je toho malučko,
Jeď edem jeď, chtěla's ho mět,

A dyž na vůz sedala,
Na tatička volala:
Tatičku můj nědajtě mne vzať.

Jeď už edem dceruško,
Už je tóho malučko,
Jeď edem jeď, chtělas ho měť.

KOK NZZW8-j—P—me]J v —
O ď Fnamaměnku| vo=la-la:maměnkoma

Dyž vyjela za vrata,
Zavolala na brata:
Bratřičku můj, nědaj mne braf.

Jeď už edem sestřičko,
Už je toho malučko,
Jeď edem jeď, chtěla's ho měť.

Když vyjela na cestu
Zavolala na sestru:
Sestřičko ma, nědaj mne braf,

Jeď už edem sestřičko,
Už je toho malučko,
Jeď edem jed, chtělas ho měf.

29*
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Trefiš tamo na otce
Jako na trni, pchače,
Jeď edem jeď, chtěla's ho mě.

Trefiš tamo na mamku
Jak na horucu plaňku;
Jeď edem jeď, chtěla's ho měť.

Trefiš tamo na bratry
Jako na vysoke Tatry;
Jeď edem jed, chtělas ho měť.

Trefiš tamo na sestry
Jak na pekelne čerty;
Jeď edem jed, chtěla's ho měť,

„ Z Hrozenka.TFA
Dzevečka bě -lá

Dzevečka bělá zára,
Trafila's na kazara.

zá —ra, tra-fi-la's s ona

Budze ca kazarovac,
Tvé vlásky roztahovac. Něstojíš Janko za to.

AZ FLEET IF SHETEE
ka —- za — ra.

Tvé vlásky jako zlato,

(Erb. III. 126.) Od Brna.

Jjk V©
JÍ JI255Ge

.Ě ——TEE
ev v , v

Dě-ku -ju vám má milá ma--měnko, děku-ju vám na sto- krát,FLEETNIL LIELETELEE FEE
že ste vy mě těžko vycho-va-li, me-zi dobrý. lid da- li.

Děkuju vám *) má milá maměnko, Že ste vy mě těžko vychovali,
Děkuju vám na stokrát,
Ze ste vy mě těžko vychovali,
Mezi dobrý lid dali. *)

Děkuju vám můj milý tatičku,
Děkuju vám na stokrát,

1) Líto je mně,
2) S pánem Bohem, my staří rodiči,

Už se od vás ubírám;
Oči plačó, srdečko se třase,
Tělo ve mně omdlévá.

Mezi dobrý lid dali,

Děkuju vám moji bratři, sestry
Děkuju vám na stokrát,
Ze ste semnó dobře bévávali
A já už jedu pryč od vás. “)

5) Dé vám Pámbů, mí staří rodiči,
Dé vám Pámbů dobró noc,
Já si vezmu panenku Mariu,
Pána Bola na pomoc.

u Za-H-a 9-|— 0-Ee4ye>P = Eee E VEF -j—e =
v = -Jj de EI -Je-Ev

Kam se smutná obrá-tit mám? Dyž tu svých ro- diočů nenemám ?
E o 15: . TI —

Úž já mosím z tohto domu, l
Ža-lo-vat sa nemám komu, j

Kam sa smutná obrátit mám?
Dyž tu svých rodičů nemám?
Už já mosím z tohto domu,
Zalovat sa nemám komu;

Bože, Bože můj!

Bože, Bože můj!

Můj tatičku roztomilí,
Odpusťte mně moje viny,
Co sem vás kdy rozhněvala,
Odpusťte mně to pro Boha,

Bože, Bože můj!
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Má maměnko roztomilí, Má rodina všecka spolem,
Odpusťte mně moje viny, Ostaňte tu s pánem Bohem!
Co sem vás kdy rozhněvala, Já už masím z tohto domu
Odpusťte mně to pro Boha, Zalovat sa nemám komu.

Bože, Bože můj! Bože, Bože můj!

u Z Dřevohostice.A585 KAS r TU EZILÍTE ILI IZTILIZZNBITETLJIITLET3? 2 IE TVTGATEr dj AjLó-če-ní,ló-če-ní,| cožjetověctěž-ká,dyžsemusí
C KK X K

EL
FEEL

—h GF

rozló-či-ti, dyž se musí roz=ló-či-ti s maměnkó doeruě - ka.

Lóčení, lóčení, Dyťjá předce až do smrti Jak by se mně vedlo?Cožjetověctěžká,| Vašadcerabudu.Dobřemámatičko.
Dyž se musí rozlóčiti , d A dyť sem já obdržela
S maměnkó dceruška. Nermátím se UCET, Co žádalo srdečko.

Ze půdeš odemně,
Nermufte se máti, Ale nad tymse já rmótím,Žejáodváspůdu;© Jaksetipovede.

Podobné tresti mimo svadbu.

Zp. I. 120. Erb. II. 262. č. Od Rožnova.

Lúčení, lůčení, Umřult v cizině, Červíci mia snědá,Cojetotěžkávěc,— Kdodápohřebstrojit?Ptáčkovéroznesů;
Dyž sa musí rozlůčiti Kdo sa bude za mů duši Prikryj ty mia má panenko
S panenků mládenec. Na mém brobě modlit? Tů bilů lochtušú.Dyžsmesalúčili,Tensvětješiroko,© Túbilůlochtušů
Obá sme plakali, Rodiči daleko, Zeleným věnečkem,ObásmesijednímšátkemNežlisaonidovědá,© Užsemsajározlúčila
Oči utírali. ") Červíci mia sněďá, Se svojím synečkem.

1) Jiný dálejšek. Do jedneho hroba, Že v tym jednymhrobě
Od Opavy Do jednej kaplice, Dvě čela při sobě.„. 7 Damyse napsači -=

Umřes ty, umřu ja, Na zlate tablice. Nejsu to jen čela,
Umřemy my oba, Jsu to ba i kosči,
Damy se pochovač Kdo tum cestum půjdže Že ony umřely
Do jedneho hroba. Přečitač se može, Od velkej milosči.

(Sr. náp. 12.) Z Klobouk.
n )„M9 j T T I | „I v
dk <ur
ď : ="

Na prahu tě stá - la, na prahu tě stá - la, s má- tí
< j—z hITEÍMEzrní
se že - hna-la.
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ZPo uDoubrnka„at
Jby JZTTIZITZFEI=ZL E

Ep
v — — J

NaPM tě stá - la, na prahu tě stá -jv s má-lí seFAE
na -la.

Naprahutěslála:;/— Keréránostává:/ Cojumilážala
S mátí se žehnala. Vraným koňom dává. Biléma rukama,Žehnésetysama:/— Vranýkoněřechcó:/Žalostněplakala.
Co sobě zvolila. Obroku jest nechcó.

Zvolila sem sobě :/ Jenom tó belenko:/
To švarné pachole. Drobnó jetelinko.

Z Bohutice.5PETEPá ekTELEI
Do vo-za se-da-la, do vo-za se- da-la, s matkó seZ===

že-hna —la.

M

Z Vlčnova.3Bojeeh = Em
Na prahu stála, pěkná se zdá-la jak růža rů-žič--ka, s prahu kro

=
či-la, krásu ztra = ti- la moja ga - la-neč- ka.Naprahustála,pěknásezdála,© Sprahukročila,krásuztratila,

Jak růža, růžička; Moja galanečka.

Z Ostravice. (Náp. č. 500.)Nědalečkozacestu»Mojamiladceruško,© Mojamilomamičko,
Do suseda půjdu, Němom tobě co daé, Co by scě mi dali?Roztomilamamičko,— NěchciponBůhšče-NěchvompanBůhšče
Už jo vos odejdu. sci do, sci do,

Budu ci vinšovaé.« Že scě mě chovali.

b Od Sloupa.5ILEEEHLILLHLIEEE
*/ — m ©

Pán Bůh vám ro-di-či, pán Bůh vám zaplat! Za va-še chování

dě-kujem stokrát.
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Pán Bůh vám rodiči Za vaše chování

Pán Bůh vám zaplať: Za vašu lásku,
Za vaše chování Maměnko, tatičku,
Děkujem stokrát. Zlaté obrázku.

Meinert 128. Z Rajnochovie.
p — i h j —hLC? p 1 M mM mI III > : ja =ji = ©JA L T 8 „I ) i sh - vam- ——= JL je SI Fe, =v v =

Počkaj, postůj ty malý pa-chol=ku, ja až já sa. rozlučím

CZIKTINOIÍITICYTIÍTIC A
[EEE
C2 J E J ea- os Jj -=

ja až já sa roz-lučím srmů milů ma-měnků.

Počkaj. postoj ty malý pacholku? Počkaj, postoj, nepoháňaj koní,
Až já sa rozlůčím s mů milů ma- Mámtady sestřičku, nechce sa mi

měnků od ní.

S Bohem budte moja maměnečko, Počkaj, postoj, enom na chvílčičku,
Čo ste mě vychovali zaplať vám Až já sa rozlůčím s bratrem, se

Bůh všecko. sestričků.
Počkaj, postoj, nerochaj bičíčkem, S Bohem buďte, moje kamarádky,
AŽ já sa rozlúčím s milým svým Už mia od vás odvezů, nepusfá

tatíčkem. mia zpálky.

S Bohem buďte můjmilý talíčku, S Bohem buďte Rajnochovské kopce,
Už vám slůžiť nebudu, mám inů Už vás šlapat nebudu, nech vás

matičku. šlape kdo chce.

1) Postůjte, postůjte hnědovrané vranky, Postůjte, zastavte vraného koníčka,
Až já se odprosím mojé kamarádky. Až já se odprosím starého tatíčka, atd.

„Čes P. p. 141. Voj. M. 18.) OdMeziř. Valba —E =Eměma.ca
E

Seda) navůz kochá-nímo-je, | ,, , ne-pomo-žemilý| Bože,Nepo-mo-že| plaká-nítvo-je;jTTA3 ACIEE
dy už konič- ky ve voze sů zapřáhnu-(té.

»Sedaj na vůz kochání moje, »Sedaj na vůz kochání moje. atd.
Nepomože plakání tvoje.
Nepomože milý Bože,
Dy už koničky ve voze

Sů zapřáhnuté.«

A jak bych já na vůz ssedala,
Dy sem otci neděkovala?
Děkuju vám otče imilí
Že ste mne dotad živili,

A jak bych já na vůz sedala, Už nebudete.
Dy sem matce nedčkovala?
Děkuju vám má mamičko
Za to vaše chovaníčko, A jak bych já na vůz sedala,

Za to chování. Dy sem bratrům neděkovala?

»Sedaj na vůz kochání moje. atd.
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Děkuju vám bratři milí A jak bych já na vůz sedala,
Co ste na mne dobří byli, Dy sem prahům neděkovala?

Už musím od vás. Děkuju vám dvéři, prahy,
Co mé nožky chodívaly,

Úž víc nebudů.

A jak bych já na vůz sedala, »Sedaj na vůz kochání moje, atd.
Dy sem sestrám neděkovala? A jak bych já na vůz sedala,
Děkuju vám sestry milé, Dy sem stolům neděkovala?
Co ste na mne byly dobré, Děkuju vám stoly, lavy,

Dobře se mějte. Co mé ruce myjávaly,
»Sedaj na vůz kochání moje. atd. Už víc nebudů.

»Sedaj na vůz kochání moje atd.

„ Loa. 119. Erb. III. ma AI = L
V „m— l ——V.m. 3 3. < Ja u m
PEEPan;E==
S —

S pánem Bohem, s pánem Bohem má matičko stará, jenom ste

« ji hb

—9—
CZI ACA W[m ==

se za mný zokna podí- va-la.

S pánem Bohem, má matičko stará, S pánem Bohem, mé mamičky krávy,
Jenom ste se za mnů z okna po- Nebudů vám nosit moje záda trávy.

dívala. S pánem Bohem, Pavlovské děvčátka,

S pánem Bohem, mé mamičky Kerá jste bývala moja kamarádka.
lžičky, S pánem Bohem Pavlovčí mládenci,

Nebudů vás drhnůt mé bílé ručičky. Keří ste bývali moji tanečníci.

Od Žďánie.E KWTer ENEC
1 Ao

S pánem Bohem buďte ro-di-či roz- mi-lí, Já už se dnes svama

M— T IJTITH
lůčím na - po -sle-dy.

CL

C
hi

© pánem Bohem buďte S pánem Bohem tu buď S pánem Bohem buďte
Rodiči rozmilí, Kamarádko věrná, Maměnčiny krávy,
Já už se dnes s vama Čo sme bévávaly Už vám neponesu
Lóčím na posledy. Jako ruka jedna. Ode dneška trávy.

S pánem Bohem buďte S pánem Bohem buďte S pánem Bohem buďteBratříčku,sestričko,— Svobodnímládenci,Tatíčkovyovce,
Nechť vás opatruje Co ste bývávali Nechť vás opatruje ")
Tatíček s matičkó. Moje tanečníci. Ode dneška kdo chce.

1) Nechť si vás obchází.
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Z Březové.

ha 1===FEi
pljenky preklada - Ja.

Zdrávus mia maměnko vychovala, Vet jsi ty dcero má sebe volná,
Z ruky na ruky, z pljenky na pljenky Kedy robit máš :/

Prekládala. Puoš *) ode mna.

Včil sa vám maměnko odsluhujem,
Kedy robit mám :/ 1) Půjdeš.

Povandrujem.

Z Uhřice.LI 3 Tea====eu ==o“
PředtoProcház-ko-vovelkýstá-dohu-sí;aužta| HanyškaiEE

od Procházků musí.

Před to Procházkovo Před to Procházkovo
Velký stádo husí; Velký stádo káčen;
A už ta Hanyška A už ta Hanyška
Od Procházků musí. Od mamičky s. pláčem.

632. Při odjíždění.

-U (Čel. II. 50. Žeg. P. p. 162. Zp. I. 259.) Z horní Bečvi.

A EE? |—8—45—8—I- F JTIC- PG He—e————e—1.=== aTE IEEEPůjdeme,půjdeme,chodníčka© ne-ví-me,DobříluEEE
a =dévědá,o-ninám| pově-dá.

Půjdeme, půjdeme, Půjdeme, půjdeme Maliny červené
Chodníčka nevíme, Přes hory zelené, A jahody zralé,
Dobří ludé vědá, Budeme tam sbíraf Už my si vedeme
Oni nám povědá. Maliny červené! ") To děvčátko švarné.

1) Jiný dálejšek:
Jedeme jedeme Povězte nám ludé, Povězte, nevíme,
Od nového města, Kady je tu cesta. AŽ jí nezbludíme,
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Z Bělé.EEEESSE(SBEZEs = A
Ka-dy my půj-demy, chodnička ně--zna-my.

Kady my půjděmy,:/ Půjděm-li do lesa,
Chodnička něznamy. To nas tam zavěsa.

Půjděm-li dolinu, Půjděmy horami,
To nas tam zabiju. Pán Bůh rač byť s nami.

4- O sů SuchéLozy.TEZEAH
JJ “Je-deme© je-de-me,

Chodníčka ne-ví —me,HE |do-břílu—déví-ja,— 0-ninám
po-ví —ja.

Jedeme jedeme, Půjdeme tů ceslů Horami, dolami
Chodníčka nevíme, Kde šel brat se sestrů. Půjde pán Bůh s námi.
Dobří ludé víja,
Oni nám povíja Půjdeme chodníčkem

Kde šel syn s tatíčkem.

Z Zajnice.==EEE
G

Dyžmydotěchhorpůjde-me,comytlamje-stíi| bude=me?
]j JI 13EaLE
- JI L o „Ji

—=| =€—
co mytam je-sti, moje sr-den-ko bude- me.

Dyž my do těch hor půjdeme, Dyž my do těch hor půjdeme,
Co my tamjesti budeme“ Co my tam píti budeme?
Co my tam jesti, moje srdenko, bu- | .

deme? Lepší voděnka z kolaje,
Nežli vínečko v poháře.

Lepší šišečka borová,
Nežli pečénka lojová, A dyž je lepší, pij si sám,
Nežl: pečénka, moje srdenko, lojová. A já sa s tebů rozezdám.

A dyž je lepší, jez si sám, Dy sas ty chtěla rozezdat,
A já sa s tebů rozezdám. Měla's ručenky nedávat.

Dy sas ty chtěla rozezdat, Já sem ručenku dávala,
Měla's ručenky nedávat. Přežalostně sem plakala.
Já sem ručenku dávala,
Přežalostně sem plakala.
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Kamymypůjdeme:/© Dyžtamdojedeme,Dyžtamdojedeme,Dyžpovandrujeme?:;/— Cotamjestbudeme?Cotampitbudeme?
Dolů dolinama, Ty šišečky z horů, Voděnku z Dunaja,
Sám pán Kristussnama.') Co padajů dolů. Vínečko z kolaja.“)

1) Hore tů dolinků 2) Gořalenku z rána,

K ženichovém dvorku. V pán Bůh s náma.
— -A M A i-—d—K-T- N13 0m NKEEE FEPE

Pudememytamk— liso-vé-mule-su,po-dí-vámeseEEE
jak Andulku ve - zů.

Fůjdeme my tam Vezů ju oni Vraný koníček
K usovému lesu, V tom krytém vozéčku, Pod Janíčkem skáče,
Podíváme se Pěkný Janíček Pěkná AničkaJakAndulkuvezů.Navranémkoníčku.© Zalostivěpláče.

< Od Brna.EO IESEFE =LEEE
Juž ju ve - zó od ma - měn-ky ze vrat; pěkně vám děkuof ENLÉCRLCI p=Pa P ==5=

jem ma-měn —ko na. sto - král.

Juž ju yezó od maměnky ze vrat, Otvíréte dvoje nový vrala,
Pěkně vám děkujem maměnko na Vezem vám nevěstu ze samýho zlata.

stakrát.

Z Vigantie.
baa ke

O-tví-raj maměnko o-tví-raj dvůr, ve-deme ti ze-fa, bu-de tvůj.

1
Otvíraj maměnko otvíraj dvůr, Vedeme ti zeťa šikovného,
Vedeme. ti zefa, bude tvůj Přijmi ho maměnko za svého.

Od Hostina.EE LZE
Hybaj| synečku,hybajzavo--ny,jaki.od-je-dů,kdotě

ZITÍeo
— J |

v
ULU

i )
a Li

LL)
“.|

KTTÍTH

za-lo-ží,

Hybaj synečku, hybaj za vozy, Moja milá má štyry volečky,
Jak ti odjedů, kdo tě založí? Ona založí přes ty kopečky.

Nechť si založí neb nezaloží,
Sak my vyjedem s pomocí Roží.



4 Z Moutnic.
ice- NITE ELLE

Aj stupaj stupaj můj koníčku po malůčku po lehúčku na most,KT ] a= ELSE
o-4g o

A-bychme do- je-li k mojé mi- lé na noc.

Aj stupaj stupaj můj koníčku po malúčku
Po lebůčku na most,

Abychme dojeli k mojé milé na noc.

Z Komína od Brna. (Sr. náp. 510.)G EEEFEZEETEG4——=E= EE = aE ! .


Stupaj, stupaj, stupaj můj koníč-ku na most, abych já se dostalE EF<EEEEEFFELSE
C d [C3

k mé panen-ce na noc, abych já ©se dosta k mé panen-ce na. noc.Stupaj,stupaj,stupaj— Stupaj,stupaj,stupaj— Docezíhokraje,
Můj koníčku na most, Můj koníčku vrané, Do cezí dědiny,
Abych já se dostal Abych já se dostai Aby o mně lidi
K mé panence na noc. Do cezího kraje. Dycky nemluvili.

Jiné čtení. (Náp. 397.)

Koničku můj, stupaj na most, Jak mám tebe přenocovat,
Co bych přijel k milé na noc. Nemám koničkům co dávat.

Moja milá, přenocuj mě, Nedaleko do městečka,
Pacholka a štyry koně, Tam je oves a i sečka.

u Od Dačic %Volhřova,
p > ;GC, ===r —

Až vy-jedem na ko--peček na kopeček na kopec
U- ká-že-me pra-poreček, pra-poreček, praporec,E >IE praporeček

pěkný bílý, na něm pentle červe-ný.

Až vyjedem na kopeček, na kopeček na kopec,
Ukážeme praporeček, praporeček, praporee,

Praporeček pěkný bílý,
Na něm pentle červený.
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Vezouce nevěstu ztrácejí bič, aby naň od ženských mohli peněz

řádat —

nesto-jí na mostě.

Pomožte, pomožte, Nestojí na mostě, Áni prázným vozem,
Lebo mně založte, Ale nad vývozem, Práznýma konima,
Ať moje koničky Nemožu já pohnút Co mi přitížilaNestojínamostě.Anipráznýmvozem.© Mojaroztomilá.

(Sachar II. 239. Ž. P. r. 114) Ze„Shudenky.FZ NSLITTTÍTII < AKKIISŽ0meeES E Ee
4 —— v y =e .

Aj něvez- cě mně přes ten. les, aj něvez-cě mně přestenEF ===
les, budzě na mne ščekač každy pes.

Něvezcě mne přes ten les:/ ") Aj zpivaj, ptačku slavičku,
Budzé na mne ščekaé každy pes. Na mojem veseličku.

Vezcéě mne přes hajiček, Tveho veseli je na male,
Kaj spiva ptaček slaviček. Dokud maš vineček na hlavě.

, Jak vínka z hlavy pozbudzěš,
1) Přes tu vos. Teprem ty plakaci budzěš.

h Z Choryné.ALT op mG0 jh :majPka == =
KdyžvÚú-te- rý ra-níč-ko kdyžvů-te-rý ra-níč-ko

KANAm= Jj == YZMed 0—5—-eu8 =—zeTLE o =
vy-cho- di - lo jas- né slu- neč - ko.

p

Když v úterý raníčko :/ Ptám se já tě slavíčku,
Vychodilo jasné slunečko. Aby's mně pověděl pravdičku,

sna li mé 0

Nad tú horu vysoků, Na dlůze-li mého veselí“
Nad tů lindu, lindu zelenů. Tvého veselí nic déle

Nad té lindě ptáčkové, Enem od pátku do neděle.
Prospěvujů oni vesele. Ty to ptáčku ty to lžeš,

Rozličné hlasy majú, Mého veselí je enem dnes.
Svarné děvečce porokujú.
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633. Přijedouce do dědiny bytedlné.
OdBrna.

X JJ) XZZ » -2 4 j—|—N- j—

EEE
o I LI AJ J ma—)

Pro Boha vás prosím vté vašé dě-dince, ne-u-bli-žuj-le tuLTE
o8—0——g—a

našé Maj- da-lence.

Pro Boha vás prosím Ona je jediná

V té vašé dědince, Zavodskýho dcera,
Neubližujte tu Neublížila jí
Našé Majdalence, Židenská dědina.

634. Při vjezdu do domu bytedlného.
(Náp. 103.)

Z Osvět.

Okolo Buchlova A u tech súsedů

Veliká inovat: Majúůčervený stůl,
Staral se syneček Tam bude synečku
Kde bude nocovat. Tam bude nocleh tvůj.

u Z Bruzovice,1 C271 IT . T Zae Z 10mPEIEEETE—(I Jr J J „I JK
Sel mysli- ve-ček do*po-le, nade-šel dzěvča v tej hoře, ho-ryF ] TTC . EmLaa a I—4—a-PETE==

U I -I - „n J m -J =-vw v
ho-rasa, fa=ladry hopsaša, na-dešel dzěvča v tej ho-ře.

Šel mysliveček do pole, Chycil sobě ju za ruku,
Nadešel dzěvča v tej hoře. Kludzil sobě ju do dumku.
Hory horasa faladry hopsasa,
Nadešel dzěvča v tej hoře. Jeho panimama kuka:Co mi to vedzěš za tluka?
Začal se ho un vyptovaé,
Skoro se budzě vydovaé. atd. Ně tak panimamo zostra,

Budu jo vaša něvěsta.
Jo se vydovaé něbudu,
Jech mlado, nimom rozumu.

Z Budikova.
— o J ITI5Z K Fe mLELETE

Haj, haj, ha husičky, přes cestu, přes ce-stu, veze=ma MartinkomC I IEEEE
nevě - stu.
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Haj,haj,hajhusičky/:přescestu:/— Martinektenkókávenzvokna;
Vezeme Martinkom nevěstu. »Co nám to vedete za tóka.«

To není Martinku žadné tlók,
A to je pro tebe zlaté slóp.

Jine čtení. Z Komně.

Haj husičky od vodičky, Haj husičky od potůčka,
Už já musím od mamičky. Už já musím od tatíčka.

Ň Z Ořechova u Br. U.

L a
V == 7v

Vímjav borách, vím jav ho -rách bře-zi - nečku, vím ja v horáchEEE
bře-zi-nečku,v té březin--ce stu-de-neč-ku.

Vím já v horách Tak si u ní spočívali,
Vím já v horách březinečku:/ Večera sa dováhali.
V té březi tudenečku.

té březince studenečku Běž milá stlat bílé lože,
My st u ní spočineme Už to jináč byt nemože.
Když od talíčka půjdeme.

Ze Slušovic,nh MAS X mAICM—ga LLC—0—Fh—=EFE—e—EF gd
Medu, ma--měnko medu, už vám ne-vě-stu vedů. Lesti neKEEEEEEdáte© medu,| nevěstu.vámod-ve-dů.

Medu, maměnko, medu, Soli maměnko, soli,
Už vám nevěstu vedů. Nevěsta venku stojí;
Lesti nedáte medu Sýra maměnko sýra,
Nevěstu vám odvedů. Nevěsta bude shnilá.

(Náp. 608.) Z Vlachovice.

A.Dajmaměnkomedu,A.Jaknemátemedu— A.Dajmaměnkosýra,Nevěstuvámvedů.Hnedvámjuzavedů.© Nevěstajesilná.
B.Mymedunemáme,© Dajmaměnkomásla,B.Mynemámesýra,Myvčelnechováme.")| Nevěstajekrásná!Nechsitamideptat

B. My nemáme másla, Kde trávu nosila.1)nachvnKedajů,© Nechsitamideptat
s včely ohovajů. Kde kravičky pásla.
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: Z Paskově:62RLESK
O-tvi-raj macič-ko no- vy dvůr, veze-me ne-věstu na vý-bůr.

Otviraj macičko novy dvůr, Hotujcě ty ležky, taleře,
Vezeme něvěstu na vybůr. Už tluče něvěsta na dveře.

Přikryjcě stoly obrusami Hotujcě už ložo, peřiny,Užjestdceruškapředdveřami.— Užjesttaněvěstapřisini.
Rožněcě už světlo v komoře,
Půjdzě ta něvěsta do lože.

635. V bytedlném domě.
NN M Z Veselé u Val. Meziř.= Ek==

|HezkýJanekzlesaje-de,hezkýJanekz- jede,© ma-lo

HezkýJanekzlesajede,Jaktopaníuslyšela© BudeJanekvečeřati,Malovanédřevoveze.Nakuchařazavolala.— Povečeřipůjdemspati.
Veze on ho porynečku, Ty kuchaři černofůsý, Hezký Janek tak dlůho
Uhled paňu vokenečku. Rubaj maso drobné kusy. spal,

Daj mně Bože, daj mně Rubaj maso a i kostě, Styry koně vrané prospal.
ten dar, Budeme mět dneska Štyry koně pěkné vrané,Abychstůpaňůvečeřal. hostě.© Ktomusedlomalované.

-= 4 Z = u Val.Meziř.SPPLSEBEEE:A ye
+ Svitměsíčku| jas—no,svitměsíčkujas-no,UžolunečkoZF
Sviťměsíčkujasno:/ Vtejnašejkomoře© Advžproňujeli,
Už slunečko zašlo. Malované lože. Nové voze měli.

Osvit hore dole V malovaném loži Měli všecko nové,
Na to naše pole. Hezká panna leží. Kola perníkové,

Osviť hory doly Majú pro ňu jeti, Košiny cukrové.
Do našej komory. Koúma čtyrydceti.



465

„Ze Sklenova.FZ TYLJ 7 za ETSI= LEEek
Zr „NÝ Ji = JE ILELTLÍL -= CZISvifmě-zsíč-kujas-no,svifmě-síč-ku| jas-no,užslu

FVETIE
neč-ko za - šlo.

Sviťměsíčkujasno,Vtejnovejkomoře| Budémvněmležeti,
Už slunečko zašlo. Stele bile lože, Jako dvoje děti.

Osvit doly, hory Něstel ho vysoko
Do novej komory. Ústel. ho- široko,

Ze Lhotky od Přib.ČTEFEE
*

Svitmě - síě- " Jas- no, aj už. slu- neč=ko za - šlo, hej hejC NT AJTe-m5
už sluneč=ko za - šlo.Svitměsíčkujasno,— Vtejnovejkomoře— Ovinkuzelenym,

Ai už slunečko zašlo, Ai malovane lože. Ai o prstenku zlatým:
Hej hej .

Jy V malovanem loži Co je mi po vinku,
Už slunečko zašlo. Ai dvoje malých leži. Ai jako po prstenku.

řek Snolej komor Povědaju sobě Vineček uvadněHeihejÝAiovinkuzeleným.© Aiprsteneksezlame.
J Nej

Do novej komory.

HH.Obecné.

636. Alé vdani.

: o č. P.p. 159.Zp.I. 265.)Z Metylovic.6 —aI LS= WETLT AE
Ach Bože můj Bože, co je mitéž zle! podžcě můj ta-cičku,Němamjažad-nehocomnelutu-= je. zla-tyho-lubečku,

po-li-tujcěž mne.AchBožemůjBože,© Podzcěmůjtacičku,— Atacičekidzě;
Co je mi tež: zle! Zlaty holubečku, Dveři odviro,Němom'jožadneho,© Politujcěžmne. Nasvojehozacja
Čo mne lutuje. Ručičku dviho:

30
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Počkaj zacju ostre,
Něbij moji dcere,
To je krev moja.

Ach Bože můj Bože,
Což je mi tež zle!
Němom jo žadneho
Co mne lutuje.
Podž mily bratřičku,
Zlaty holubečku,
Politujže mne.

A bratřiček idzě,
Dveři odvíro,
Na svojeho švagra
Ručičku dvího:
Počkaj švagře ostre,

Něbij moji sestre,
To je krev moja.

A Bože, můj Bože,
Což je mi tež zle!
Němom jo žadneho,
Co mne lutuje.
Podzcě mo mamičko
Sivo holubičko
Politujcěž mne,

A mamička idzě,
Dveři odviro,
Na svojeho zacja
Ručičku dviho:
Počkaj zacju ostre,
Něbij moji dcere,
To je krev moja.

Ach Bože, můj Bože,
Co je mi tež zle!
Němom ja žadneho
Co mne lutuje,
Podž milo sestřičko,
Sivo holubičko,
Politujže mne.

A sestřička idzě,
Dveři odviro,
Na svojeho švagra
Ručičku dvíiho:
Počkaj švagře ostre,
Něbij moje sestre,
To je krev moja,

637. Koho přidržeti se.
Ze Slavikovie,MNEEEC EA I Bi M -| AM.— m2,—>u huLké

A před te na-še u lo-že, rozkvě-tajó tam dvě rů-že. Jedna

je bí-lá, druhá červe-ná,

A před te- naše u lože
Rozkvětajó tam dvě růže.
Jedna je bílá, druhá červená,
A majó pěkný vobnože.

a majó pěk-ný vobno -že,

Z jedné vykvětá bílé květ,
Musím vopustit celé svět,
Matku, tatička, sestru, bratříčka,
Přidržet se šuhajíčka.

638. Páv a sokol.

„m 5 j ,Ea NCIC1T=== == KAI
EEE

P y—e
Bože můj nebeský, co jsem u- dě-la-la,=E—9—Zi6 —6—e—

všecky 0- pu-sti-la.

Bože můj nébeský!
Co sem udělala,
Že sem pro jednoho
Všecky zanechala!

Zanechala sem já
Sokola pro

j

že sem pro je-dne-ho

Sedává sedává
páva, V okenečku v síni,

Věil bych ho šla hledat, Odlef sokolíčku
Nevím kde sedává, Než přiletí jiný.
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Poslala bych proúho Poslala bych proňho
Tu malů včeličku, Vtáčka jeřabího,
Ona se mně staví On by se mně sfavil
Na bílém kvítečku. U křa zeleného.

(Náp. str. 575 b.) Z Březnice.BožemůjOtčemůj,| Spíšbychzapomněla© Spíšezapomenu
Co sem učinila, Na celů rodinu. Na máti, na ofce,Žesemprojednoho© NatebesynečkuNatebesynečku
Všecky opustila! Nemožu hodinu. Nemožu dokonce.

u Od Úh. Brodu.ře- -Te-ITS CU(6—ebéne:= FEL ZC
v : o

Daj mi Bože vědět, ej ským já bu-du sedět za stolem červeným,Fké=
pod vínkem ze-leným,

Daj mi Bože vědět Opustila sem já Hlavičko, hlavo má,
Ej s kým já budu sedět Sokola pro páva, Co mia tolej bolíš?Zastolemčerveným© Věilbychhošlahledat,Anineodpadáš,
Pod vínkem zeleným. Nevím kde sedává. Ani sa nehojíš.

Ach Bože Přebože, Sedává on v lesi Hiavičko, hlavo má,

Co sem udělala, Nebo v čirém poli, Už mia tolej nebol;
Že sem pro jednoho Šla bych já ho hledat Radši mně odpadní,
Všeckých opustila. Hlavěnka mia bolí. Lcbo sa mně zahoj.

639. Sirota.

(Ž. P. 7 I 7 108. ol. 29.) Z Kuželov.M L JELZa 2= se js ee:—-1G4 jj ===
Budesavy-dá-vat,bu-desavydá-vatu-bo-há| si-ro-ta.

Bude sa vydávat :/ Ach Bože můj dobrý, A já tam sám půjdu,
Ubohá sirota. Pusť mia na svět bídný. Místo jim požehnám,

-48 Požehnání jim dám.Svýchrodičůnemá,© Mámtamjednudceru,ozednáníJimam
Sú u Pána Boha. Chců ju brat za ženu.

A ta její máti Kristus jí povidau,
Tam u Boha klečí: Zostaň tuto ženo.

Jině čtení. (Náp. č. 12.)
Vystup ty děvečko Tatíčka tu není, Ludé ju vdávajů,Vystupnastolíček!— OnpředBohemklečí,Svadbujídělajú.
Pohlední po lidech 27? PODAprosí
Jeli tam tatíček. Pusť mia Bože domů,

Mám tam jednu dceru.
o0*



Od Lachů.EE —R
©

že, Bo-že můj.

Vim ja jednu Jipku v
poli,

Pod ňu chalupečka stoji.
Ach Bože, Bože můj.

V tej chalupce mám mi
Jenku,

Ona šije košulenku.
Ach Bože, Bože můj.

Vimja jednu, hp-ku,v po-li,

TRLLI TITRCLATTEL LTLEEE SEERy po tej? a U T pl

podňu

Jak košulku došivala,
Přežalostně. zaplakala.

Dyby můj taciček žili,

Dyby ma macička žili,
Peřin by mi nasypáli,
Vesel: mi udělali.

640. Nevole.

chalu-peč-kasto-ji.

Kravy by mi uchovali.

Ach Bo

Dělaju. ni ho přatele,
To moje smutne vesele,

Bych se byla utopila,
Dymne ma macička myla.

Hned v tem najprvšim
kupeli

Dokad lide něvědzěl,

Z Prsonie,Ji
L3 KJ A117 J TCNN8-P-TEL u

— 6—6—————4 - d—y—0——5- —-0—0-— 9 ——
Co sem vos tak mo mamičko v domě mrze —a,

ah scě mětež lakmladičkuvydamuse
- la? |

l da-li seč mě za ta

ke-ho, něr
hl

TITY+5
> jů

něni hoden psa do-breho, mamičko mo-ja.

Co sem vos tak mo ma- Dy vy tamo. přijedzěcé, Sednu sobě v okenečku
mičko

V domě mrzela,
Dy scé mě tež tak mla

dičku
Vydaé musela?

Dali scě mě za takeho, Každykutekmnu vymecě,
Nění hoden psa dobreho,

Mamičko moja.

zBa ;
BTP

A-ni sem se nen

Mamičko moja, Jako z růže květ,
To mně un tež pěkně. Zaplaču se, rozpomnim se

, řeče:
Zeničko moja.

Na ten bidny svět.

Řeknusobě: MilyBože,
Jakž tam odtel odjedzčcě, Juž mi žoden něpomože

Mamicko moja.

641.
(« ba.
M7—e MT9 8 —a — i—I ———PLOTDLI

adál, že mně pán Bůh=ha =
RLZIÍ

že ji né-ni v Mora-vě vSlezko.

Nenadání.

Z moji něvole,

Z Rajhradu.3 ITIILI LIIÍLCLÍ,
ď1 l

©

ženu dal. Tako-vó, hezkó,



Ani sem se nenadál,
Ze mně pán Bůh ženu dal.
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Takovó hezkó,
Ze jí néni v Moravě v Slezko,

642. Přitěcha.
6-S —£ bd ———BOSE=-n

Co pak tak Aničko smutná sedíš,
Na své bí-lé ruce smutně hledíš?

KaK“Poeh
| Dyťse ti Anič-ko ne=-třeba bát

šak ti ty ro- di-če ne-bu-dó láť.

Co pak tak Aničko smutná sedíš,
Na své bílé ruce smutně hledíš?
Dyť se ti Aničko netřeba bát,
Sak ti ty rodiče nebudó lát.

Tatíček je starý, máti stará,
Ona ti synečka vychovala,
Vychovála ti ho dle libosti,
Věil ti ho zadává do věčnosti.

643. Konec záletům.
Ze Sklenova.Zia

To teho synečká,

E ==Cijetosvadbička,či|i jeto
LI= E==

co se ně--ska že- ni.

==
ve-se-|i?

Uschla nam hrušečka,
Už něbudě rodif,
Něbuděš synečku
Za děvčaty chodil.

Či je to svadbička,
Ci je to veseli?
To teho synečka,
Co se něska ženi.

644. Příchuť nevěstina.

(Náp. před.)

Děvečka svobodná

Jak ryba povodná,
Chodí po svobodě
Jak ryba po vodě.

Dyž rybu vyloví
Ráda by do vody,
Jak sa dívča vydá
Ráda by svobody.

1) Sloboda, sloboda;
Jak je ona dobrá,
Ešče lepši ščestí
Komu ho pán Bůh dá.

Dyby mně pámbiček
Slobodu navrátil,
Nevdávala bych se,
Dyby mně zaplatil.



645. Změna.

(Nesselm. č. 244, Erb. MI. 151.)a Pej Syd alBmL
SP 2-98" ji J a —IÍ

Děveč-ko, dě-večko dobrého cho-va-ní, už U tak ně-bu- dě,

nice.-FF1=u
jak bylo u ma-my.

Děvečko děvečko U mamy si jedla

Dobreho chovani, Žitne halušečky,
Už ti tak něbudě A věilej musiš jest
Jak bylo u mamy. Dosť chore klusečky.

Jiné čtení.

Vdala sem se vdala: Kde chleba nemajů,
Co je po tem vdaju, Koláčů nepečů,
Dy sem se dostala Já tady nebudu,
Kde chleba nemajů. Já odtud uteču.

Ze Želetic u Ždánic.0 A ie L = TN TSCI 6-m 3 TI
LA VVLVGIA Peg ga ejaFFEFe7 JÉ I = J— —Te Ag =

Dobře je mne do - bře u ta-tíč-ka mého, bude-li mně
F 3 k M< "|IT JLApeI ==-eftaké| synečkuu,tvé-ho.

U tvého synečku
Není ho v komoře.

Dobře je mně dobře
U tatička mého,
Budeli mně také
Synečku u tvého?

U mého fatíčka
Chlebíček na stole,

U maměnky mojej,
Budeli mně také
Synečku u tvojej?

Dobře je mně dobře

U mojej maměnky
Dobrá polivečka,
U tvojej synečku
Falešná slovečka.

n 4 . ; NN (Zp. II. 250.)

EAM——|9 —6 —9 ——S —Ř—p———jgbi v UDCEE ==
Pe ej ja ILEZHICIÍLDILÍDTEUžmitakne-bu=de,jakmibý-vá-va-lo— dyžmidvojetro-jeEE00ITTEFELSCEE =

, ©
slunce sví - tá-va-lo, dyž mi dvoje tro-je slunce sví = tá-va-lo.

Už mi tak nebude
Jak mi bývávalo,
Dyž mi dvoje, troje
Slunce svítávalo.

Třetí mi svítilo,

Jedno od východu
Druhé od západu,

Vyjda na zahradu.

Dobře mi bývalo
U tatíčka mého,
Už mně tak nebude
Synečku u tvého.



Dobře mi bývalo
U matičky mojí,
Už mi tak nebude

Synečku u tvojí.
nat

Už mi tak nebude
Jak mi bylo vloni,
Vykvetla mi růža
Na suché jabloni.

Už mi tak nebude
Jak mi bylo kdysi,
Vykvetla mi růža
Na zelenej misi.

sebe —rů,

646. Bodromyslný.PBTIE E ETLMe ju1 idd
u

Děveč-ka chudobná, Ššohajek nic ne — má, ja nech saEHF ZE
L k JI A J l spánBůhjim| po-že-hná.

Děvečka vyšije, Za rok za dvě letaDěvečka chudobná,
Sohajek nic nemá,
Ja nech se seberů,
Pán Bůh jim požehná.

Sohájek vymlátí,

Ti budů bohatí.

Někteří se sberů
Velice bohatí,

Fán Bůh jim požehná
Požehnáním svatým,
Dá jim všecko dobré
Tak jak tem bohatým.

Ach Bože Rozbože,
Všecko se potratí.

A já sem syneček,
Třeba já nic nemám,
Ale- sem syneček,
Že si zas vydělám.

647. Svekruše nad matku.

(Sr. 650. str. 451. Ca 1. 179.) Z Bohutice.
DALECETTp my=Zm„=—(M ——MD ——DoL————————0—z-HLE== = s- Ee——TÝ

Dobró noc, dobró noc, a-le ne

kerá mně dá dce-ru.

Dobró noc, dobró noc,
Ale ne každému,
Jenom té maměnce,
Kerá mně dá deeru.

každé - mu, jenom té maménce

Néni ta maměnka
Co mně vychovala,
Ale ta maměnka,
Co mně dceru dala.

648. Skoda.
Ze Sklenova,b=

(Dobku.dubku,du

====
syneč - ku.

KONI
= KRK

— is —6——6—y-—e—*
dubečku, dubku, dubku, dubečku, škoda tebe



Dubku, dubku, dubečku, Lipko, lipko, lipečko,
Škoda tebo synečku. Skoda tebe děvečko! ')

Že jsi se ty oženil Že jsi se ty vydala,
Svoju krasu proměnil. Svoju krasu prodala.

4) Lípo, lípo lipatá, Škoda jeho vydafá.

——u —

649. Holubinka.
| Z MoravceGx48-E===Ee T

Ho-lu-běnko sivé ho - ló —bek tě vo-lá.

Holuběnko sivá, Do širého pola Drobné vyzbírala,
Holóbek tě volá. Na vorané rolí, Velkýho nechala;

Aby's vyletěla Aby vyzbírala Dobře holuběnka
Do širého pola. To drobné kamení. Dobře udělala.

650. Poznání.
(OI. 218. Zp. I. 81. Sr. náp. 594.) Z Bránek.

Ja poznáprý to po-zná, ke-rá je panen- ka, hla-va u£ 1 doM.Zn = | '= ZTE===če—sa-nája-ko| la-što—věnka.
Ja pozná prý to pozná Očka nevyspané Pozná prý to pozná,
Kerá je panenka, A zbledené líčka. Kerý je ženalý,
Hlava učesaná Očka má nevyspané,

Pozná prý to pozná r , 4 ,
Kerý je mládenec, Klobúk na očách klapí.

Jako laštověnka. *)Poznáprýtopozná,| Hlavaučesaná,Poznáprýtopozná
Kerá je ženička, Za klobučkem věnec. “) Kdo se v noci žení,
— —3-*77 Očkamánevyspané

1) Zdaleka poznati 1) Zdaleka já poznám A líčka krásu mění
Kerá je panenka, Keré je mládenec, :
Kerá je panenka Keré je mládenec
Jako fijalenka. Jak růžové věnec.

hh

k Od Dačic 2 Volfiř.REINTNT mr Amona ea ieEE
-4-8 - ) £- dJ '

Pozná, pozná,pozná, kerá je panen-ka; -na kdy ž jde k tanci:

LAZIOEIJEE===—9—a-—|—a—e 8-— 0—0—j—a—0—Ig?ja-ko— majholenka,ja-komajholen-ka.
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Pozná, pozná, pozná, A on když Jde k tanci, Pozná, pozná, pozná
Kerá je panenka; Jak růžovej věnec. Kerej je ženatej,
Ona když jde k tanci, A on když jde k tanci,
Jako majholenka. Pozná, pozná, pozná- j;p pes cafrnatej. ')Kerá je už vdaná:Pozná,pozná,pozná,© Onakdyžjdektanci,— 4)rozstřapený.
Kerej je mládenec; Jak hus podškubaná.

651. Č a S.

(Náp. 422.) Z Lipovce.

Juž ty můžeš, můj synečku přestat, Šak juž sem já má panenko přestal,
Juž ses dost našidil tech Lipov- To mé srdce těší, že sem tebe dostal. ")

skéch děvčat.

1) Nepřestanu, ješče si povolím, Do Dunaja do tej hlubočiny,
Polom tě má milá do Dunaja hodím. Co by se nad tebů klokočky točily.

652. Co trvá.
: (Zp. I. 299.)Nye ZAD6P =

Kdo si bere pro peníze, ) x
Ne-ní stá-lý ve sve víře, kdo pro krásu, ten do času, a kdo pro

ZTÁTÍÁTMj

=
— v m S

enost, ten trvá na věčnost.

Kdosiberepropeníze© Kdoprokrásu,Akdoprocnost")Nenístálývesvévíře,| Tendočasu,Tentrvánavěčnost.
1) Kdo pro milost.

653. Smečka.

Ze Zidenie,SEEEE SE :DÁESTITETÝEEE
Dy sem já se vdá-vala, čepe-ček sem dostala, pěkný pa- te-ro-vý
E
Sstřema rů-ža- ma.
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Dy sem já se vdávala, Cos mně milý dokázal:/ A zavázal, zavázal
jepeček sem dostala Žes mněstav panenský A udělal smečku,

Pěkný paterový Brzo zavázal, Vodpust ti to pán Bůh,
S třema růžama. Hezké synečku.

654. Rozdíl.
(Zp. 1. 214.)Pe LGLI6ERojTi ie Tigrid

z" be => © + © s -s
- á vůlu v

Mláde nep a V © comu srdce ká =že. -le pannane tak,On si volit mů-žeFIA IA“ jo]I-mg— EL442-O44||——— E— |
ke 70 © Js L JA S „I Z KDOo-namu-síče=kat,až| jísynekzká- že.

Mládenec má vůlu, Jiné čtení.
On Sl volit může, Synečkovi dobře,
Co mu srdce káže; Oženit se může
Ale panna ne tak, Třebas v jedné košulence.
Ona musí čekat A děvčeti ne tak,
Až jí synek zkáže. Ono musí čekat

V fialové kordulence.

655. Obrázek živý.

E n. (Zp.I 241.Erb.II.2 Z Bojanovice.A E EEPSEE
IL O s m -J„© ndI

Náš paná- ček dě-ua-jú kázeň, ži-vé o-bráz-ky há-žů na zem.

Náš panáček děuajů kázeň, Dám ho do knížek, nehodí sa,
Živé obrázky hážů na zem. Dám ho do truhuy, zadusí sa.

Já na tu kázeň také půjdu, Dám ho na uávku, sednu k němu,
Ziý obrázek žádat budu. Dá mně huběnky, a já jemu.

Od Slavkova.ZZLZ pá =,"EPSTNaaa Fje=ch
Slavkovský pan farář pěkně ká-že, rozdá-vá o-brázky, ruce vá-že.

Slavkovský pan farář pěkně káže, Slavkovský pan farář milostivý,
Rozdává obrázky, ruce váže. Dal mi on obrázek, ten byl živý.

Já na to kázaní také půjdu, Dáti ho do knížek, nesměstná se,
O jeden obrázek prosit budu. Zamknót ho do truhly udusí se.

Dám si ho na lávku sednu k němu,
On mi dá huběnky, já dám jemu.
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656. Zámek Lopenický.
u NM Z Lopeníka.K- NI TJ CILNSIIŇ] ZAC—PAM— 0|—E0-|— 2-— 0—y—e———FIe—
E

2 Kb4 vy vv >NavrchLope-níč-kavěžka— vy-so-ká,věž-kavy-so-ká,
CINTTNAMEEE

S:
věžka vy- so-ká.

Na vrch Lopeníčka Na vrch Lopeníčka Dzevča povedalo,
Věžka vysoká. Zámek stavajů. Mamka nedala.

Přeleceia přes ňu Kryštalové okna Že je ona mladá,
Huska dzivoká. Doňho dávajú. Aby robila.

Něbola to huska, Kryštalové okna, Aby do kláštera
Boly húsata. Zelené rámy. Vodu nosila.PodLopeníkemjsúů— Povedalodzevča,
Švarné dzevčata Ze pojdze s námi,

657. Litosť.
Z Kunovic.

YY J v 3 J U
Néni mňa naj - lu-těj, jako ma ko vás, vychova —li sle mia,EZ KN =] MAC o NT LIN JI| © © | a i U| a i 8 | as „I II

L m > Jj- „« JN U E.) =- Ja+
vychova —listemia a včil mo-sím od vás.

Néní mňa najlutěj, Vychovali ste mia Vychovali jste miaJakomaměnkovás,© Jakvzahrádcekvítí,| Jakvořešejádro,
Vychovali ste mia:/ A včilej maměnko Věilej sté mia dali
A včil mosím od vás. *) Mosím od vás jíti. Synečkovi darmo. “)

1) Může vám maměnko, 2) Vychovali jste mi,
Může vám líto být, V kleci jaborovej,
Vychovali ste mia, Včilej mosím slůžit
Nebudu vám robit. Paní císařovej.

658. Listek z rozmarýna.
(Náp. 591 b.)

Nepůjdu od milej Nepůjdu od milej »Dyž sem ti šohaju
Až bude bílý den, Až bude svítati, Znamení dávala,
Naberu si lásky Budu si od milej Pána Boha jsem si
Na celý ten týden. Znamení pyltati. Na pomoe žádala.
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Pane Bože věčný, Já sem si zvolila Já sem si zvolilaBuďminápomocný,Listekzrozmarýna,© Zrůžečervenýkvět,
Co sem si zvolila, Už mi nespomůže Už mně nespomůže
Pomož mi to nésti. Má celá rodina. Celý široký svět.

659. Rada.
(Náp. před.)

Nežen se synečku Ožeň se synečku
Do cizí dědinke, Do svýho místečka,
A šak máš v Obřanech Bode ti to chválit

Dost hezký panenke. Tvá stará matička.

660. Nechuť.—n—m
„3 ní - E jn-A - EEEEITETĚNÍTAElE—9 —A—A-I-6-TLF—6==u E me

NKFeNÍceZEeye 9—6
do ní je-du, jás tebó nepo-je-du.

Polívečka hovězí, Polívečka hovězí,
Suhajičku nejez jí; Suhajíčku nejez jí;
Dala sem do ní jedu, Dala jsem do ní žluti,
Já s tebó nepojedu. Že k tobě nemám chuti.

661. Nepřísaha.
D = M E

T 5 rayKIAAFÍÍEE9—o p = E
Pověz mi dě-več-ko pod přísa-hů svo-jů, co's mi při- sa-ha-la

db Lje
C K = 3 ] -|FL- ' ] TI 123 ZHemy

X
al!

držaru-kumoju,co'smipři-sa-ha-la,držaru-ku| moju.
Pověz mi děvečko »Já jsem přisahala
Pod přísahů svojů, Klobůčku tvojemu,
Co's mi přisabala Kde já ho položím,
Drža ruku moju. Ze ho zas tam vezmu.«
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u Z Vanova od Telče.Jm. 1 j i m m. i | 1O5 , a. s. ] I) | JI M„ “ má | II) I „IC2 J Ha. j + a j 4 JI m hu m | | „I | JI JjJEZ EEEEEE LE EeESg- 1
— oj ! J Č.J- . „J Jj-< W | C >ll

Přednaši-ma sto-jí ka-li - na, na tej ka-li- ně ma-li- na.

Před našíma stojí kalina, Jak pak nemám smutná bejli,
Na tej kalině malina. Usnul mně milej na klíně.

Trhala je ji Franliška Budila sem ho polehoučku,
Svejma bilejma -rukama. Dávala sem mu hubjičku.

Přiletěl je k ní z hory pták; »Zdál se mně o tobě ljibý sen,
Čo seš Františko smutná tak? Ze sem. k oltáři s tebou Šecl.«

—bo ZSE: NT3 NTC TCZÍGC26EEELEEXLgoj i-2
Se-dě-lantě ©pa ko ečku jak růžo- v květ,, pel ) ý k Do šá-tečka
Vi- la vínky z rozmarýnky, u-vi-la jich pět.

—e SILŇIMTIN IFPI CNFFLLL
my —eI ETICTI9svá-za-la| sy-nečko-vipo-slala:můjsynečkurozto-mi-lý,budeš
=E=BE

Ji mě chtět.

Sedělatěnakopečku© AonnapsalpísaničkoAsedělauokénka
Jak růžový květ, Na pargamíně: Jako růžička,
Vilavinky zrozmarýnky, Budešli se milá vdávat Nedala si rozplétati
Uvila jich pět. Lebo: čekat mě? Svého vrkůčka:Došátečkasvázala,Jásevdávatnebudu— MůjvrkůčekzelenýSynečkoviposlala:Natebečekatbudu,| Zapenízestříbrný,
Můj synečku roztomilý, A dybys byl na krajsvěta Kdo ho bude rozplétati?

Bucešli mě chtěť? Za tebů půjdu 1 Syneček milý,

1) Jinak dále: A já tebe můj synečku Umyju si své nohy;Necheutebemápanenko| Žetyvkartyhráš. Atyprohrášsvépeníze,
Černé nohy máš. A já skočímdo vody, Budeš ubohý.

u (Voje. I. 155. 295. Žeg. P.2 p. 110. Zp. II. 152. OL.451.)

EAA-8 aa MNLACŇÍCIT==

a E
Sedí brablec na koste- le, jako mláde-nec, A já te-be
Při-letě-la k němu vrana, dala mu vě-nec, Já po-letím.



E PÁTÁ IUS M

=
vrano nechcu, černý nohy máš. A já te-be můj brablečku, že ly

přes Mora-vu, no-hy o-pe - ru. A ty pudeš do karba-nu, prohráš=-E
vkarty hráš.
ha-le - nu.

Sedí brablec na kostele jako mládenec,
Přiletěla k němu vrana dala mu věnec;
A já tebe vrano nechcu, černý nohy máš.
A já tebe můj brablečku, že ty v karty hráš.
Já poletím přes Moravu nohy operu,
A ty půdeš do karbanu prohráš halenu.

664. Připěvek.
m Z Přesnice,
GLEE=
C,

|kač, kač káčerku, kač kač,
l a ty dcérečko ne-plač.

Se-dí káčer v okně, o-casek mu mokne

Sedí káčer v okně, Kač, kač, káčerku, Káč, kač,
Ocásek mu mokne. A ty dcérečko neplač.

665. Co> Spíšepk 8877 = hS rE —
o

Spiéše sa roz-lů —-čí Duna-jek s písečkem, než sa já roz —lůčím

ZDÁT HZEr TH
se svojím sy- nečkem.

Spiéše sa rozlúčí Spiéše sa rozlůčí Spiéš voda LidečkemDunajekspísečkem,© Drobnárybkasvodú,Horezpátkempůjde,
Než sa já rozlůčím Než sa já rozlůčím Než na mé hlavěnceSesvojímsynečkem.© Mápanenkostebů.© Věnečekzasbude,

Poslední sloha prozírá ku pověsti, jíž v ústech lidu zhusta nalézali, Děva ne
mohouc provdati se, prohlásila, že sobě i samého raracha vezme, kdyby se o ni v
podobě pěkného mládence ucházel. | přišel prý ten zlý host co ženich. Matka však
děvy té sobě vymínila, že ovšem jemu dceru dá, jestli zastaví a zpělí potok, jenž
Lidečkem teče, a sice dříve kuropění. Tu zloch veškery koury a kohouty v Lidečku
skoupil, aby všeho kuropění zabránil. Leč matka nevěstina schovála kohouta pod
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peřiny. Když zloch již měl ze skály valný kus zdi vystavěný a hodlal dále zeď tu
potokem vésti, tu vypustila máť ona kohouta, za jehožto pěním zloch při svoji propadl.
Na dolíčení pověsti té ukazují skálu, jenž co zeď rovná s hory ku potoku nedaleko
Lidečka se kloní.

666. Podivání se do věnce.

6 Z Heralce.
EAITAH|G T ITT

4 o. : =
Sviťměsíčku sviť jasně až do na-ší sekni=ce, a-bych se mohJI IAUoPAT=

— J „S JZ » JÍM> ,podí—vatiméPepi-ce| dověnce.
Svif měsíčku, svif jasně Jak se naněm kvítka tře—Stávala tam stávala,
Až do naší seknice, © pou, Juž tam stávat nebude,
Abych se moh podívati Že má bejt dnes zdělanej. Sázela tam marijánku,

Mé Pepice do věnce Ještě já se podívám Juž ji sázet nebude.
Podívej se, podívej Kheraleckým zahradám,
Na můj věnec zelenej, Stojíli tam má panenka,

Já st na ni zavolám.

667. Stav manželský.
Od Rousinova.

n 4 i ) 1 1 C—— —j—eJI re— LIS —1j5ALEALL-0 Joojaj AI Sje
v vy , vv , v | , , vy vv ve M *

Těžký, těžký kameň mlénský, ješče je těž-ší stav manželK jí l B FJaZ—e A- JEKjmmnan n -|EEE GESVEský,ješčeje— těž-ší— stavmanžel-ský.
Těžký, těžký kameň mlénský, Nerozvede,. nerozloučí
Ješče je těžší stav manželský. Leda sám pán Bůh všemohoucí. ")

v v +, ,

Kamen mlénský 6 omele, 1) Kamen mlejaský může svalit,
A stav manželský nerozvede. Ale ženy se nemůž zbavit.

Jiné čtení
(Náp. 660).

W

Čemu jsi se oženil Na co si se vydala
Synečku černooky, Děvečko černooka,
Věilej ti něspomůže Včilej ti něspomůže
Áni ten svět široky. Ta Morava široka.
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668. Netřeba muže.
4 Komnéě.ELEIEFako3Enz

Ty dě- več-ko
—m —— -I —— —

bí-lá rů - že, ne--by-lo ti tře-ba mu-že.

Ty děvečko bilá růže, Mohla's chodif po slobodě
Nebylo ti třeba muže. Jak ryběnka v bystrej vodě.

Ani muže. ani dítek, Mohlas chodit po jarmakoch
Mohla's ehodit jako kvítek. Jak kuřátko po hambálkoch..

669. Nemluvení k nevěstě.

U oltáře stojí,
Pěkně se vyznává,
A svému milému

Ručenku podává,

Můj zlatý Františku,
Poď podej ručičku,
dak nemám žádnýho,
Jenom tě samého.

Všecí mí přátelé
Za stolem sedijó,

(Náp. 661.) (Erb. HI. 154.) Z Moutnic.

A žádného slova Aspoň vy mamičko
Ke mně nemluvijó, Promluvte slovečko

Aspoň v 'čk Sak už měztratíte
spon vy, tatičko, Jak jablůň jabliško. *)

Promluvte slovečko,
Sak už mě ztratíte Budeš-li se zle mět,
Za maló chvilečko. K pánu Bohu volé:

Ach Bože, Rozbože,

1) Vinšujem, dceruško, Buď mně nápomocné.
Vinšujem ti ščeslí,
By ses dobře měla
V tvém stavě manželským.

670. Naučená.

(Nápěv č. 589 str. 299.)

Už sem se já naučila Už sem se já naučila
Jak mužovt vařit, Jak mám muža. trestat;
Polívečku votrubovó, Tři dni na né provaz močil
Plevama ju zasmažil. A štvrté deň jé mrskat.

———ma

oZ1. Plač nevěstin.
Z Nasile.EEE

7 udv
I-de = ===Hem ahee=—3r —l—l—a

Věilej ty, duěvečko, včilej plač, něchcelas ma — cič-ky po-sluchaé.

Věilejty,dzěvečko,včilejplač,© Volila'sposluchaéJanička,
Něchcělas macičky posluchaé. Ach nežli svojiho facička.
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Volila's bileny čepeček, Vohla's bilu podvičku
Nežli svůj zeleny věneček, O nežli zelenu pentličku.

672. Veselost jde s nevěstou.
(Náp. 591 a.) Z Březnice.

Veselů mamičko, Všecky veselosti Budůú za mnú plakat
Veselů jizbu máš, Za mnů plakat budů. Maměnčiny krávy,
Pokad mne mamičko, Ze nebudů mívatPokadmnedomamáš.Budůzamnůplakat| Zarosenkytrávy.

Užičky, taléřky,
AŽ já má mamičko Ze už včil nemajůAžjáodváspůjdu,| Takovejmaléřky.

673. Výbor.= HH FEECEky
V zahraděna hřadědrobnýlist pa-dá A noé ho Buvodlada:í

chce-li krejčí - řa.

(Nesselm. 196.č. Voje. I. 154. 249. Mein. 167. Ž. P. p. 158. Lip. I. 70. Kar. I. 378.ZACK KC Tee==ELEFLEv
Hanič-ka ho
Ma-tič-ka naV zahradě na hřadě drobný list pa —dá.n a -=„=

shrabo-va - la,
nu vo=la-la: chceli krejčí - řa.

V zahradě na hřadě drobnýlist padá, Popukala bych se smíchy,
Hanička ho shrabovala, Matičko milá. ")
Matička na ňu volala:

Čhce-li krejčířa. V zahradě na hřadě drobný list padá,
Hanička ho shrabovala,

Nechcu já, nechcu já, matičko milá. Matička na nu volala:
Krejčíř děla píchy, píchy, Chce-li kovářa.

1) v Opavsku: Pichnul mne un jehelečku
Oj něchcu, něvezmu, mamičko moji! Ešče mne boli.
Dy sem byla panenečku,

51
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Necheu já, nechou já, matičko milá! Skovává do nich dušičky,
Kovář stojí u komína, Matičko milá.
Kúká z něho lotrovina,

Mamičko milá. *)
V zahradě na hřadě drobnýlist padá.
Hanička ho shrabovala,

V zahradě na hřadě drobný list padá, Matička na ňu volala:
Hanička ho shrabovala, Chce-li ovčáka?

1 Jí
ej a? Achcujá,a chcujá matičkomilá,

Dyž ovčáček ovce žene
Necheu já, nechou já matičko milá. Dycky se on na mne směje,
Stolář dělá ty truhličky, Matičko milá *)

2) 0j něchcu, něvezmu, mamičko moji. Do srdce si mne zapiše,
Dy sem byla děvčatečkem, Mamičko moji.

P un pp večkem, 3) V zahraděna sadědrobnylist pada,
š08 mne Dol. Dzčvucha ho zahrabuje,
Jinak: Matka na ňu vyvoluje

Kovař dycky v kuzní kuje, Chce-li sedlaka.

Nikda ženkyněmiluje. „. Něcheu, něvezmu, něchcu sedlaka.
A podobně i dále se pokračuje o Sedlak dycky v roli robi,

rechtorovi: Nikda ženky něpolubi.
Rechtor křiči na pavlaču, Něchcu sedlaka.

ně! děciplaču, V zahraděna sadědrobnylist pada,
am16KOmoji Dzěvucha ho zahrabuje,
0 mydlářovi: Matka na ňu vyvoluje:

A ten mydlař ma moc mydla, Chce-li vojaka.

yl Me moji bila, Chcu,vezmu,chcuvezmu,
Vezmu vojaka.

Pak o písařovi: Vojak po prochazce chodzi,
Toho chcu, toho chcu, matičko moji, Zenku za ručičku vodzi.
Pisař dycky pilně piše,

4 Od Jihlavy.-2 ATAN M - + M M J<e 3 3 1 3
E KLILLESpETL

Ká-za-lamněmo-jemá-ti,Ševcasobě© namlouva—ti;
CZT zm gy77Ag7A75AGAg ČTAAA M
LE LÍL

j 9 —a | „I id Z"JS Ee© | e
toho ne-chci. M4 ve-li-ké zu- by, hubu mána ru-by, toho

MSN h AM-AT-AEA TJÍ = | 1]TTL
„ e-—- A JÍ

nechci, toho ne- chci.

Kázala mně moje máti A on dycky píchá
Sevca sobě namlouvati; Křivo vedle štycha,

Toho nechci. Toho nechci.

Apké zuby, Kázalamně moje máti
ubu má na ruby, Kováře si namlouvati;
Toho nechci. Toho nechci.

Kázala mně moje máti A on dycky buch buch,
Krejčího si namlouvati; Dělá dycky na dluh,

Toho nechoi. Toho nechci.
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Kázala mně moje máti A on dělá šifličky,
Provazníka namlouvati; A miluje děvečky;

Toho nechci. Toho nechci.
A on coufá zpátkem,
Pohybuje zadkem, Kázala mně moje máti

Toho nechai. Rasa sobě namlouvati.
Toho já chci.

Kázala mně moje máti Pár valášků stáhne,
Sifláře si. namlouvati; Pár tolárků shrábne,

Toho nechci. Toho já chci. ")

1) Ještě jest mnoho různočtení a různopění písně této, z nichž tuto toliko prostřed
ních několik veršův stůj (an se ostatek vždy opakuje).

Mynař dycky bílý, Kovář dycky tlůká, Naposledy volíe pastýře dí
Nebyl by mně milý. Byla bych já hlůpá.

Dyž půjdu za stádem
Pekař dycky pleská, Myslivec ten střilá, Plesknu si tatarem.
Nebyla bych hezká. Já bych se mu smíla.

674. Čekání.

(Sr. náp. 622 č. 5.) Z Kunovicod PoeéE-Sesjaa heI 77ZC
G E

Zabe-če-la kravič —ka, že by ráda na po- Je, zaplaMp NjE Fjb 1<<00ja-j|
yl J ———— I s JI — „JE

kalo devčát —ko, če-ka-ja pa-cho-le.

Zabečala kravička, Čekaj, čekaj kravičko Jak sem se jí dočkala
Žeby ráda na pole, Tej zelenej travičky, Od tatička svého,
Zaplakalo devčátko Tak jak já sem čekala Hned sem sa vydávalaČekaja'pachole.Tejmodrejsukničky.— Zasvnkašvarného.

Z Babic u Brna.PIN: a —9———I——re S -£—Aeneedj p HHE
a F

Pta-la se tě matka dcere, brzo-li se vdá? A maměnko ne tak,E GUE
a já musím čekat, co mi pán Běh dá.

Ptala se tě matka dcere, brzoli se vdá?
A maměnko ne tak, a já musím čekat,

Co mi pán Bůh dá,
sí“
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675. Daleko provdaná.
(Zp. II. 3. Žeg. P. r. II. 145. Sach, IV. 45. Nesselm. lit, 281.)65A nZa-da-amá-ti,za-da- -ladceru— da-le-koAsebe,neE EEE ===

zaká - za - la jh, při- ká-za-la jí: nechoď dcero ke3 mně.

p2 1 IT =I I | =? >ry] a—U—y-6 —b—©—y——————R ——R———mG4- E s f “iJj=Ep =Jj= U
Za-da-la má-ti, za-da-la dceru da-leko od. se- be;ITS IDpePE

za-ká-za-la JÍ, příská= 0 -Ja jí: nechoď dcero ke mně.>FEEHE
Za-da-la má-ti, zadasla dceru da-le-ko od se- be;cz FE ETCTICMÝ a=== ====FP==

za-ká-za -la jí, při-ká-za - la j: nechoď dce-ro ke mně.

Zadala *) máti, zadala dceru Jak mně ju zlomíž a nedolomiš,
Daleko od sebe *), Ona mně uvadne. *)

Zakázala jí, přikázala jí:
Nechoď dcero ke mně. Nepřišla sem já, maměnko milá,

Leluje lámati,Jáseudělámptáčkemjařabým,©— Alesempřišla,maměnkomilá,
Poletím k maměnce, *) Sobě stěžovati. S)

A sednu si tam na zahradečku
Na bílá leluju. Dobře vám bylo maměnko milá,

Leluju saditi,Vyjdemaměnka:Cotozaptáčka?© Alemnějezle,maměnkomilá,
Tak vesele zpívá, Se zlým mužem býti.

Jak zpívávala má dcera milá,
Dyž doma bývala. Nechoď dcero má, nechoď má dcero,

í Křivdu žalovati.
Ei kšohej, kšohej, ptáčku jařabý, Když jsi tochtěla, to jsi se dcero

Nelámaj leluje! “) Měla nevdávati. —

1) vydala. — 2) přes pole. — 3) mamulce. A já stará, a já dcery nemám,
4) nekutaj. Kdo mi ju zaleje?
5) Ona mizvadne, ona mi uschne, — aneb: 6) Křivdu žalovati.

Zae ná
EEE

= ma- tič-aza-da-ladce-ruškuda-le-koodse
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É====PE= El
a jak ju zada: la, to ji za-ka-za-la chod=niček do sebe.

M
--8—zh —ů

m. O 0dPřibora.E:ro Pe
ET F -4 ] I J p —Za-da-lama-tič-ka© za-da-ladceruš-kuda-le-koodse

He

W
—L —.-—s—0- —4
oa
E

be; a jakju za - da-la,

EEE
to ji za-ká - za-la chodni-ček do se - be.c peEa

Zada-la ma-tič -Ka za-da-la dce-ruš-ku da-le-ko

== TÍ==
od seFEEL

—yl —©

be; a jak ju za.-da-la,
—————===

se - be.

Zadala *) matička,
Zadala dcerušku
Daleko od sebe;
A jak ju zadala,
To ji zakazala'
Chodniček do sebe.

Udělam se ptačkem,
Malym jarabačkem,
Poletim k matičce,
Sednu na zahradce,
Na posledni řadce*)
Na bile leluje.

1) Vydala.

2) Sedla bych na řadku
Na malu zahradku.

9) Přišla by tam přišla
Nejmladší sestřička.

Jiný text:
Kšohaj ptačku jařabaty
Z tej bilej leluje,

A budě mne -honit

Najmladši sestřička *)
Z tej bilej leluje;
Kšaha, kšaha ptačku,
Maly jarabačku,
Nězobaj leluje “)

Dobře je ti tudy,
Najmladší sestřičko,
Při matičce sedaf, *)
A mi je horší S)
Bože najmilejší ")
Po světě se tulaf.

Bo kaj mi ty sedněš,
To. mi všecko uschně.

Ja vam to zaleju
Vodu ze srdečka,
Čemu scě mě vydali
Dyž bylach malička.

4) Bo si na ňu něryl,
Aniž ji něsadzil,

to ji za--ka -za -la

Dy tě mamka vola,
To tě pěkně hlašče: *)
Stan dcerko rozmila;
A dy mne muž budi,
Tu mne kyjem cudi:
Staň mrcho leniva.

A mi po ni chodziš.
Jach si na ňu ryla
Ba 1 ju sadzila,
Vinkach z ni něvila.

5) bujač.
6) hoře.
ď) mily mocny Bože.
8) Matička tě budi,

Hlavičku ti hladi.

Jiný konec:
Tulam ja se ve dně,
Tulam ja se v noci,
Hlavička mněboli;
Nědiv se mi Ona,
Mily mocny Bože,
Na poly rozkroji.

EE
chod=ni-ček do
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676. Odjezd.

Tardissime. (Erb.III,F OdE

EEEn
Za ho —ra-ma tam za čersném le —sem, ne - ve-o-děk

2
má ma - měn-e Kdesem.

A Od Brna.aeee -SePŘTFi ee zeu ==vý adNEze3Zaho—ra-matamza| čer-némle-sem,ne-vě=dě
KONCE TCo re

la má ma-měnka kde sem,

Z Kunovic.498-101-133- 82EEzm=IL ==
Pod ja - bo-rem pod tím černým le —sem, ne-vě - dě-la má

NMX T I n) mLETE
Ld J IZ Í

maměnka,kdepmGE EEA
Pod jabo-rem pod tem černym le-sem, ne-vě-děla má maměnka==

kde sem.

Za horama, za tém černém lesem, Dobró noc vám Vážanščí mládenci,
Nevěděla má maměnka, kde sem. (o ste beli moji tanečníci.

Kdybyomněmaměnkavěděla,— DobrónocvámVážanškýpanenke,
Veřím silně že by pro mně jela. Co ste byle moje kamarádke.

A jela by šesti plesnivéma, Dobró noc vám maměnčine kráve,
Pro synečka taky takovéma. Co sem já vám nosívala tráve,

Votvíréte rodičové vrala,
Vezeme vám plnó fůro zlata.

Jiné čtení.

Podjaboremzazelenýmlesem,© Kdybyomněmůjtatíčekvěděl,
Neví o mně můj tatíček kde sem. On by pro mne na vozíčko přijel. ')

1) Ale o mně můj tatíček neví, Teda pro mia přijeti nestrojí.



A přijelby v pěkném komorníčku,
A šuhajek na vraném koníčku.
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Pod šuhajkem vraný koník skáče,
A milenka přežalestně pláče.

677. Prudebníkům. (Zp. I. 144)

šrEEaťsenám| zasmě-je.
Zahrej nám muziko
Zahrej nám vesele,
Nevěsta nám plače,
Ať se nám zasměje.

1) a) Že se jí zle vede.
b) Dokud má nevěsta

Věneček na hlavě.

Zahré mně muziko,
Zahré mně vesele!
Nevěsta nám plače,
Ať se nám zasměje.

Neplačo, neplačo,
Sestřičko má milá,
Dyž jsem jenom svýho
Františka dostala.

Ženichovy stěny
Velice pršíja,
Když ich nevěstiny
Ruce neličíja.

1) tam háže.

Dybys nám muziko
Vesele nehrála,
Věru by nevěsta

1) Žalostně plakala.—

Stalo se děvečce,
Stalo se po vůli,
Dostala synečka
V červenej korduli.

Františko, Františko,
Ty seš dobré dítě,
Dyby's nebyl dobré,
Nevzala bych si tě.

Má stará maměnko

Pěkně vám děkujo
Za dobré chování
Synečka vašeho.

ESET=
Zahrejnám muzi-ho zahra nám vecse = le,

—9—0—W
ne-vě-sta nám plače

V červenej korduli,
V tenkej košulence,
Stalo se po vůli
Stalo se panence. “)

2) Může poděkovat
Té jeho maměnce.
Té jeho maměnce,
Také tatíčkovi,
Ze jí vychovali
Synečka po vůli.

(Náp. str. 146.) Ze Slapánic'

Má stará maměnko

Děkujo vám za to,
Ze ste jé chovale
Jako ryzí zlato.

Jako ryzí zlato.
V čistotě poctivé;
Děkujo vám za to,
Můj tatinko milé.

678. Hospodářství.
(Náp. str. 427 b.)

Ženichova niva
Nikdá nerodívá,
Když na nu šohajek
linoja nevozívá.

Hnoja nevozívá,
Kamení nezháže,")
Když on svojí chasi
Nikdy nerozkáže.



V. Pisně o rodině.

679. Bratr a sestra.
(Zp. I 101.) Z Nasile,

TEX
v] i a M r )A.——B AZMK—B3m-x—BEL n j-===

Avtymnnašim lese pod sosnu, tancu-je tam bratr. se sestru, tancu=== ===
je tam bratr se se=stru.

A v tym našim lese pod sosnum Půjdzěme bratřičku k Dunaju,
Tancuje tam bratr se sestrum. Kaj nas tam ludkove něznaju.

Tak se jim tam dobře libilo, A chodž nas fam oni něznaju,
Ze jim tam slunečko svicilo. Ale se nas oni optaju.

O pojdáme bratřičku pojdáme preč, Odkadž jscě ludkove dva mladzi,Bobynastuvzaliludzěvřeč.© Ževastaksmutečeknadchodzi?
A kaj my to sestro půjdzěme, A my sme su oba z Novej vsi,
Dy žadnej cestečky něvime? Tam su horší ludzě jak zli psi.

Bo psi ščekaju, zas přestanu,
A ludzě jene omuvaju.

680. Sirotek.

B IH.108.)OdSlavkova.ZÁ ATA0 S oponé
S Ach Bože Rozbo-že

Kde je má maměnka!

Užnanínarost-la| ze-lenátravěn=ka.
Ach. Bože, Rozbože, Zelená travěnka Ach Bože, Rozbože,
Kde je má maměnka! Modrým kvílím kvete, Kde je můj tatíček?
Úž na ní narostla Ze už mě maměnko Už na něm narostl

Zelená travěnka. Vdávat nebudete. Zelený trávníček.



Zelený trávníček,
Červený hřebíček,Že už mně nebude
Vdávat můj tatíček.

Já nemám maměnky
A nemám tatíčka,
Já tady mám jenom
Jednoho bratříčka.

Ach Bože, Rozbože
Jakó já křivdu mám!
Komu požaluju,
Dyž rodičů nemám.

Požalovala bych
Svému bratříčkovi,
Přede to tak nebude
Jako tatíčkovi.

Požalovala bych
Své milé sestřince,
Předce to tak néni
Jako své maměnce.

1) Zelený trávníčku,
Nerosť na tatíčku,
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V slavkovském krchově
Holubička sivá,
A tam odpočívá
Má maměnka milá,

V slavkovském krchově
Vyrůstá hřebíček,
Tamto odpočívá
Můj milý tatíček. ")

Než ty rosť na zemi,
Trávníčku zelený.

Od Přibora.EFF EEEFEFHEE4 ei Je | IT.| TI „ jaJ = he i ] - m AJ , i—4 |Jdi“
Ach Bože můj Bo - že,ja su můj ta-ti- ček! Úž mi na nich
Fe

ze-le--ny tra= vni -—ro - stě

Ach Bože můj Bože,
Kaj su můj tatiček!
Už mi na nich rostě
Zeleny travniček !

Travniček zeleny,
Karafiat modry,
Kaj stě se poděli
Můj tatičku dobry!

Ach Bože Rozbože

Kaj su ma matička!
Už mi na nich rostě
Zelena travička!

1) Ukryli stě se mi
Do tmavej těmnice,
Už ja vas mamičko
Něuhlidam vice.

b

ček.

Travička zelená,
Fialenka modra,
Kaj stě se poděli,
Ma mamičko dobra? ")

Dobře mi pravil
Můj stary tatiček,
Že budu polivat
Slzami chodniček.

Dobře mi pravil
Ma stara matička,
Ze budu spominaf
Na jejich slovečka.

Přikryli scě se mi
Úernymi dveřami,
Kdy kole vas půjdu,
Obleju se lzami.

FEE
Ty Přiborske zvony,
Ony pěkně hraju,
Mojemu srdečku
Velky žal dělaju.

A půjdu ja půjdu
Na zeleny krchov,
A tam ja oplaču
Svojich rodiči hrob.

Tatičku .stavajté,
Požehnani dajtě,
Bostě ho nědali
Dy stě umirali.

Matičko stavajtě
Požehnaníi dajtě,
Bostě ho nědali
Jak stě umirali.

ZF u Ostravy.=FEELPEFLLS
J-du ja ce - stu. i-du ja cestu, dycky se 0 - hli--dam,[me LEFE

skoro-li ta- tič-ka za se- bu u - hli-dam.
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Jdu ja cestu, Ach roscě na nich Srpeček ja vezmu,
Dycky se ohlidam Rozmarijan *) drobny, Rozmarijan sežnu
Skoroli tacička *) Co by scě mi byli Na sveho tacíčka *)
Za sebu uhlidam. Můj tacičku, *) dobři! Ešče raz pohlednu.

Ach něuhlidam, O vem bratřičku, Spěše se kamynek
Bo mi možne něni, Vem ty tu kosičku Na vodcě obraci,
Bo su můj taciček *) A seseč s tacička Než se mi rodzičiSuhlybokovzemi.— Zelenutravičku.Zkrchovanavraci.
1) mamičku. — 2) ma mamička. — 5) izobeček, aneb fialenka modra. — 4) ma mamičko

dobra. — 5) na svoju mamičku.

Cd Přibora.A AAA : MOE a 5RFEkIV.
ďJ

Můj ta-tičku sta-ry, moje zlate o- je, dy stě raj-- do-va-li,EAIHE
dycky bylo dobře.

Můj tatičku stary, Ma mamulko mila, Ma maminko mila,
Moje zlate oje, Moja rado dobra! Hlyboko ležitě,
Dy stě rajdovali, Dy stě radiť měli, Dyž vy o mej křivdě
Dycky bylo dobře. Hlyboko stě lehli! Velikej něvitě.

Jak stě vy tatičku Můj mily tatičku, Ma křivda velika,
Přestali rajdovať, Proč tak tvrdo spitě? Můj zarmutek těžky;

Hned smy my museli A mně je tady zle, Sak mně -ho pomůžePosvětěvandrovať.— Vyotomněvitě.MilypanBůhsnesti.
Z Buchlovic.(Ne==SEEP EE

©
Když já si zpome- nu :

Na vého fa-tíč= ka, sl-zy mě po-li- jú ne-vidím

(TÍ 7 1]===
chodníč =ka.

Kdyžjasizpomenu© ZhůrukekrchovuKrchove,krchove,
Na svého tatíčka, Cestička dlážená, Ohrado zelená,Slzyměpoleju,Tamjemámamička© UžsemnatěvselaNevidímchodníčka.Naněmpochovaná.— Svédrahésemena.
Kdyžjásizpomenu— ZhůrukekrchovuUžsemsinaselaNasvojumaměnku,© Dláženýchodníček,Mamulku,tatíčka,
Slzy mě polejúů Tam je pochovaný Ešče si naseju
Jda na travěnku. Můj dobrý tatíček. Sestřičku, bratříčka.



Hrobaři, hrobaři
Hluboko sázíte,
Předrahé semena
Nikdá nezcházite.

Mamulko, mamulko,
Hluboko ste lehly,
Své ubohé dcery
K místu nepřivedly.

Tatíčku, tatíčku
V hrobě jako v kleci,G

vano — ce,Vano-ce,

Tji
J

Mně ubohé dceři

Ubližujů všecí.")

Ubližuj, ubližuj,
Mášh ubližovat,
Moja těžká křivda
Bude k Bohu volat.*)

1) Bola sem já bola
Jako huska bjelá,
Ale ty pérenka
Opadaly se mňa.

JJe (©

m(n M
JIBb

io
Jj

sko-ro-li bu-dě - tě?EEE FSE
si- ro — ty kaj se po- dě-je —tě?

Vanoce, vanoce,
Skoroli budětě?
Ubohe siroty,
Kaj se podějetě?

Co maju rodiče
To půjdu do domu,
A ja sirotečka

Ja němam tatička
A němam matičky,
Ja němam bratřička
A němam sestřičky.
Ach Bože Rozbože,
Kaj su můj tatiček?
Už na nich narostl

Ze služby na službu.“) Zeleny travniček.

1) Kerá má rodiče
Půjde k své matce,
A kerá jich nemá,
Naříká velice.

Ach Bože, Rozbože,
Ke komuž já půjdu,
Dyž já svých rodičů
Na světě nenajdu.

Dobře mi pravili
Můj starý tatíček,
Ze budu polívat
Slzami chodníček.

Dobře mi pravili
Má stará mamička,
Ze se budu tůlat
Jak bludná ovečka.

Už já ten chodníček
Slzami polívám,
Na vás rodičové
Těžko zapomínám.

2)a.Zelená travička
Bílým kvítkem květe,
Už já svej maměnky
Nenajdu na světě.

Zeleny travniček,
Bily krvavniček,
Už mi věc něstanu

Rozmily tatiček.

Krupina, Krupina,
Neščasná dědina,
Ta mně mů mamičku
Do země vložila.

b.Zelená travička,
Už je ozobaná,
Už jsů má mamička
Na prach rozsypaná,

c. Zelená travička,
Červené ořeší,
Už mia má maměnka
Už mia nepotěší.

3)a.Od Těšína k Vidňu,
Až bych ju odnesla,
Až bych si tatička
Do domu donesla.

b. Dy hlinu ponesu,
Odpočnůť si možu,
A na vás maměnko
Zapomnět nemožu.
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Vy Buchlovské zvony
Na dva hlasy zvonte,
Vy moji rodiči
Vy mňe hore vstaňtel

Keby má mamička
Z černej zeměstala,
Sak by ty pérenka
Na mňa pověšala.

2) Ubližujte lidé
Co najvěc možete,
Sak vy moju křivdu
Všecku ponesete.

Od Přibora.

u-bo-he

Ach Bože Rozbože,
Ka su ma mamička!
Už na nich narůstla
Zelena travička.

Zelena travička,
Bila lelujička,
Už mi věc něstanu

Rozmila mamička. *)

Dyby ja věděla
Že jich z hrobu zvíhnu,
Nosila bych hlinu
Od Těšína k Vidňu. *)

e.Nosila bych vodu,
Až dolu ke mlýnu,
Tam bych ju sypala
Na ty mlýnské kola:
Stavajte maměnko
Z hlubokého dola.

O dyť ja dobře vim,
Ze vy něvstaněcě,
Bo vy tam ležicě
Jako ptaček v kletce,A mně ubožatku
Ubližuje kdo chce.

Spěše se ta hlína
Ve zlato obrátí, ©
Než se má maměnka
Z krchova navrátí.

d Tam bych ju sypala
Na ten mlýnský kamen,
Odpočívejte tam
Věčně věkův Amen,
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Ale ja dobře vim
Že už jich nězvihnu,
Že jejich hlavěnky
Nikda něuhlidnu.

Dy ja si zpomenu
Na svoju mamičku,
Jak by mi rozpalil
Pod srdečkem svičku,

Kerchove, kerchove,
Zahrado zelená,
Do tebe se sejů
Ty drahé semena.

A dycky se sejů,
Nikdá nescházijů,

1) Dyž jich ti hrobařé

Ten Stražovský zámek
Mezi kaštanama,
Darebný pořádek
Mezi sirotkama.

Dyž vánoce přindů,
Sirotci se zendů,
Ubozí sirotci

Závdanky skládajú.

Vyjda na zahradu,
Chytila se pnička :
Ach Bože, Rozbože,
Už němam tatička.

Vyjda na zahradu
Chytila se přičky:

Jiné čtení.

Ach Bože Rozbože,
Kde se podívajů. ")

Já si sem naseju
Širokého listí:
Skoroli se milý
Skoroli se vyspí.

Hluboko sázajú.

Jedna groš, druhá dva,
Třetí půl tolara,
Rychtářova dcera
Sama tolar dala.

Sama tolar dala,
Aby se vydala,

Ach Bože Rozbože,
Už němam matičky.

Vyjda na zahradu
Chytila se plota:
Ach kaj se poděju
Uboha sirota!

Dvě leta minuly
Co (am milého mám,
A ješče nezešel
Ten drahý tulipán.

Ach dybych já měla
Takový srpeček,
Co bych si prožala
Do hrobu chodníček!

Z Věteřova.

Aby se vydala
Do svatého Jána.

Do svatého Jána
Do svaté Trojice,
Aby nechodila
Přes pole k muzice.

haJa k a) -K M 1KZ | 753= HE
— 9

Buďnee buďvese-lý, nebuďdyckyzarmů-ce-ný!Kterakjá mám

ma mmomma(v
o A MBAm

) J) i j 1 HH= —9
ro-di-či mně odu-mře-—|i.

Jmo
[£

|mym
C

být vecse-lý,

Můj tatíček v hrobě leží
V třetím hrobě zadních dveří,
A"matička u kostnice,
To mně rmůtí moje srdce.

Buď synečku buď veselý,Nebuď dycky zarmúcený!
Kterak já mám být veselý,
Rodiči mne odumřeli. *)

Můj tatíčku z hrobu vstaňte
A na mne se podívajte,

Jak já smutný neveselý
Jsem ode všech opuščený!

1) Buď synečku buď vesely,
Rodi se.ti řepka v zeli,
Řepka v zelí, čočovička,
Može tobě hrač muzička.
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(Luž. II. 22. Sr. náp. 14) Ze Skofnice.mm iai Fe3 aDaga jmeELITE
7 k J—9-Z IV ESI +- — L J = I =

Komu je horší nasvě - tě, komu je hor-ši na svě - tě,EE E==3E
jak tej u- bo-hej si-ro = tě.

Komujehoršinasvětě— Užmůjtatičektvrdospi,Mojedifatkoněvolaj,
Jak tej ubohej sirotě. Moja, mamička něslyši. A mi těžkosti nedělaj.

Co svýchrodiči němaju, Ach můjtatičku stavajtě, Bo ja už věcej něstanu,
A po světě se tulaju. Požehnani mi davajtě. Ležim tu pod tverdu zemu.

Ach každy laje a bije Ach dajtě miho s ru- Sem od tebe dalekoAžadenněpolituje. čičku,— Ležimvehroběhlyboko.
Ach polituj mne sam Můj roztomily tatičku. |ežim blizko kostelaBože© Achmůjtatičekněstava,Něslyšimjazvoněňa.
Dy můj tatiček němože *) Požehnani mi nědava. Ani ptačka zpivati,

1)Ach politujich samBože, A sam pan Bůh jevy- Ene tvůj hlas nařikati.
Dy už tatiček němože. SoKOAsešlijimužanděla© Amůjtatičekhlyboko.
Seber sirotky do neba.

681. Sirotkům neubližeti.
Od Přibora.Eee====S E:

m jb- Jj- Ie/
Aj mezi dvěma ho-ra - mi, aj mezi dvěma ho-ra- miC5 | EFT

E
C ] JL j JÍ

šery pla-men vy-cha-zi.

Aj mezi dvěma horami :/ Ony plaču, volaju, Něplačte, něvolajtě,Šeryplamenvychazi.Dymatičkyněmaju.— Žemamičkyněmatě.Seditamotecstary— Mamičkajehluboko,
S drobnymi sirotkami. A Pambiček vysoko.

Z Pavlovic.

Teče voda, teče Teče voda teče Kde sirotek plače
Pod Pavlovské mlýny, Pod široký kamen, Všude se zem třase,
Ubozí sirotci Ubozí sirotet Kde slza upadne
Plakávali u ní. Plakávali na něm. Znamení ostane.

Z Karlovic.

Sígotě, sigotě, Ach je-li komu horši Kam sirota dojde
Zelené sigotě, Jako mně sirotě. Všady křivdu najde,
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Akdevdovakročí,Nacojsivzahrádce| Frajerůsneměla,Všadyonířeči.Dyžfrajerůnemám?© Animěfnebudeš.
Tulipán, tulipán, Jako mia vykopáš
Já tebe vykopám, Tak mia sadiť budeš,

Z Benešova. (Text napsal p. Lelek.)E == =m 55=3= NTKtěVPaEJLL = E
Cho-di-laděvuchapou-li-ci,© no=si-lajablečkavzapas-ni-ci,==== +=F mZ=Car o

no-si-la jablečka v za-pas- ni- ci.

Chodila děvucha po ulici, Jablečka vy sobě zvybirejče,
Nosila jablečka v zapasnici. Mojeho fertuška nětrhejče.

Pacholci se ku ni pozbirali, Bo je můj fěrtušek hrubě drahy,
Všecky jablička ji zvybirali. Bo un mi koštuje tře tolary.

A sjednali mi ho otec, mači,
To dy mi juž měli umirači.

682. Nemilý manžel.
NM M. Z Rožnova.bí ZZEROECIEAZAde = T833

v $$ 69.Achslobodomi-lá,nacosimnědala© tohochlapastaré-ho?LIEN ACZE[naedgeea a
Anisnímposeděť,anisnímpromluvif,anihledět— naněho.

Ach' slobodo milá, Dyž sem byla mladá, Dyž sem byla mladá,
Na co si mně dala Byla sem si volná, Byla sem vesela,
Toho chlapa starého? Mohla sem kam chtěla Sla sem sobia k muzice.
Ani s ním poseděf jiť *) Včilej sem sa vdala,Anr,snímpromluviť,')Včilejsemsavdala,— Staréhosivzala,Anibleděťnaněho!— Staréhosivzala,Achbědamněvelice.*)

: Věilej mosím doma byť.
1) Ani pomilovaf,

Ani 3) Co je za sůžení Kde to spolem bývá,
ni pozomníval. Dyž se chlap ožení Tam dobře nebývá,2)Obráťasašlasempryč.| Mladáženka,starýmuž!Tvrdémaso,tupýnůž.

í Z Lipovce.GETIryze pZKml—1—|mml— M|=]Im —|JyJi)plI
AI Ee T | mm© „| 7 Ee I -A I- „+| © © I LZ m

» -J + J Je © — | ee | m Z -J J
Decky mně maměnka lá-la, že sem se tak mladá vda-la. Dosta

E . TETO 7 JI ITI r

E =
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Decky mně maměnka lála Nedá k musice chodívat,
Že sem se tak mladá vdala. Káže mně doma kolíbat:
Dostala sem muža trapiče, Vem si milá kolíbku sebó,
On mně mó hlavěnko tluče. Bodeš mět moziko celó.

(Zp. I. 260, 261.) Od Břeclavy.L EEE
0 / [ JÍ Po o

jul Čj P Jj L

Máte mia ma-měnko, máte mia je —di-nů, nevy-dávaj - te mia

E
na druhů dě- di-nu.

I
TT

Mátemiamaměnko,— Kyseuú,kyseuú,Jásemsavydaua,
Máte mia jedinů, Takovů kyseuú, Leda muža měua,
Nevydávajte mia' Neuvidíte mia Leda ludé řekli,
Na druhů dědinu. Jak živa veseuú. Že jsu muadá žena.Keďmiatamvydáte,© Veduajsemsivedua| Jásemsimysleua,
Banovat budete, Jako ze sla jedna, Ze mně dobře bude,
Má stará matičko, Z vysokej stoličky Že mně mojej kráse
Věiu mně pomahajte! Na nizků sem sedua. Jak živ neubude.

Vybiraua jsem si Já sem si mysleua Už mně mojej kráse
Mezi malinama, Ze si já provedu, Po mali ubývá,Alejsemsi,Bože,Zeznízkejstoličky— Užmnějušohajek
Kyseuú vybraua. Na vysoků sednu. Na chrbtě odbíjá.

Ze Suché Lozy od Uh. Brodu.

Zle ste mia, mamičko, Zle ste mia vydali Dceruško má miuá
Zle ste mia vydali, Mamíčko má miuá, Nemožu ti radit,
Jak by ste mia byli. Dycky mia muž bije, Musíš byt poddaná,
Za humno vyhnali. Ze nejsu podaná. Nebude fa muž bit,

683, Sirotek služebný.

b5 Z Mostěnice od Kyjova.6 EEEFESE=S:==sPe PoE
Bože můj nebe- ský, jak je mně hrubě zle, kdo mněnevyEEEEFSE

choval,kdomněnevy-cho-val,tenmněrozka-zu- je.
Bože můj nebeský, Ten by rozkazoval, Súží mě chudoba,
Jak je mně hrubě zle, Vjec mu možná není. Nemám místa svého,

Kdo mě nevychoval:/ Ach rodiči milí A já dycky prosím
Ten mně rozkazuje. ch rodiči milí, Pána Boha svého,

Vy ste pochovaní; x PakaAAkdomněvychoval| VyotomnevíteJámaoratéhoLežívčernejzemi,— Jakémámsůžení.
1) Na hřbitově, jež druhdy okolo chrámu bývaly.
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(Ž. P. p. 225. Zp. 1. 285.) Z Novévsi.E EE=-EFE-=EPEE meS k
(d
we

Ach Bože můj miuýz vy-so= ké-ho ne-ba, nemo-žu sa najestFEE
služeb - né-ho chleba.

Z Nasile.5 jZ10CŮLILÍ11T rmPILA EE
* == J j j J —I —p|

Ach Bo - že můj Bo - že s vy-so- ké--ho ne —ba, ně-daja
4= TEFFFFE
mio-ku-sié— slu-žeb-nehochle-ba,slu-žeb-ne-hochle-ba.

AchBožemůjBože© SlužebnychlebičekJedenhoomuvi,
Z vysokeho neba! Čěžko zarobeny; Druhy ho odudle,Nědajžemidočkaé| JeščehoněkrajuTřecišpetněhledzi,
Služebneho chleba. Juž jest omuveny. ') Dy sobě ho kraju. “)

1) Služebny chlebiček 2) Lepši u mamičky
Ten je hrubě hořky, Jeden kobzol za deň,
Lepši u mamičky Nežli na tej službě
Z drobnej stoklasečky. Kolače každy deň.

Z Moravan od Kyjova.ATT 3 KÍLICIÍADUINEEe =PH7 v 6- ij 
Božemůj ne-beský z vy-so-ké -ho ne- ba! Nemo-žu se na-jest

AL- ) ' JIL- h “ m 1 II p
- ia! 2 II I r. ] + A— 9—8—-——Eg—Z— gp —

služebné - ho chle-ba.

BožemůjnebeskýJakdysihokrájím© Ukrojímsikrajíc,
Z vysokého neba, Všecí pohlédajů, Nenajím se ho nie,
Nemožu se najest Mne ubohů dívku U maměnky skybku,
Služebného chleba. Slza polévajú. Ta je mně k užitku.

n Od Ostravy 2 Hošťalkovic.a" K M s BLEÍ $lILÍCŇje E EEICT
O službičko službo ma o službičko službo ma, jakas miKAZITAHAEESTI

— m v „P J— eg Ja

je teskli-va, jakas mi je teskli- va.

O službičko službo ma, Mam ja hospodyň pani, Eščech ji nězrobila,Jakasmijeteskliva.— Comirobotuhani.Úžmijupohanila.
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Hospodař ešče horši, Kdo siroce nalaje, Dyby oni slyšeli,Pobudzanasirotky.— TomupanBůhněpřaje.Zaplakaébymuseli.
Kdo siroce ubliži, Zpivaj ptáčku slavičku,
Toho pan Bůh poniži. Zbudž mi moju macičku.

684. Služka a manželka.

u Od Kyjova.WRDKK GIILEE TJ J AN53 „ye ie Fabre jm F—e—a—7-PeZ 4 „J J J C u I 4 IJ
v n v v : . : . M vČomněžalu-je-te© natu.mo-ju.že-nu,dyfjsemsljune-vzal
C3 1 1 z 7 = MAI 3 z—j—| I——a-—2- Je 4 —Eg- —I
EEEnh

za děv-ku slu-žeb-1-nú, dyťjsemsi ju ne-vzal za děv-ku slu-žeb-nů.

Co mně žalujete A moja ženička Služebná děvečka
Na tu moju ženu? Može si pospati.:/ Na robotu chodí,

A moja ženičkaDyť jsem si ju nevzal
Semnů se provodí.:/Za děvku služebnů.:/ Služebná děvečka

Musí na trávu jít,
Služebná děvečka A moja ženička
Musí ráno vstáti, Može si povolit. :/

685. Svekruše.
Z Benešova. Text napsal p. C. L. Nap. » Budécka.

EL=UELETELL
Dříme se mi dřime, ba i se mi spač chce, něřekla mi je-ho

Dřime se mi dřime, Do rana's lehala, Cožtak plačeš, lamentuješ
Ba i se mi spač chce, Dys uboha byla, Ty moja ženičko?
Něřeklami jeho matka: Směla si ty se to vydat |
Nevěsto uklaď se. Za mojeho syna? Vyšla přede vrata,

Chyčila se plota:
Ale ona řekla: A vyšla do sině, A čijam ja teraz je,
Nevěstečko moja, Oblela se sluzmi: Uboha sirota.
Nažní travy, vydoj kravy, Nemušu ja tu zavazač vuVyžeňjichdopola.— Podvašimidveřmi.Ačijabysbyla*

Dy jsi ene moja,
Ja krav něvyženu, Ončič vyšel za ňu, Viš dychmy se slubovali,
Bo jich něnahnala, Utřel ji to ličko: Minul roček včera.

Bo ja při svojej mačičceDo rana lehala!
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Poctivost nade vše.

(Zp. I. 145. Erb. I. 85. Il. 151.) Z Kunovbo.

SEE
le-da-komu podvest,

Fialenko modrá,
Co nemožeš rozkvést;
Nedaj sa děvčico
Ledakomu podvest. ")

Esli fa podvede,
Sak si fa nevezme,
Sedna na koníčka
Do vojny pojede.

1) Nedaj sa ty milá
Ledakomu podvest,
Ešče tobě može
Karafiat rozkvest.

Poctivosf, poctivost,
Co ona panuje!
Kerá pánna Ššvárná,
Nech si jí šanuje.

Nech si jí šanuje,
Do papírka sková,
Nech si jí mládencom
Opatrovat nedá.

1) Na vodě.

687.

Važte si děvčátka

Svojí poctivosti,
Jako ta travěnka
Svojí zelenosti.

Karafiat rozkvest,
Fialenka dozrát,
Ešče sa fi može
Svarny šohaj dostat.

2) Dyž naňu snih padne,
Panenka se změní,
Dyž muža dostane.

Ona by ju každá
Panna zachovala,
Dyby se synečkem
V noci nesedala.

Poctivost, poctivost,
Čo je to pěknáenost!
Kdo si ju zachová
Trvá mu na věčnost.

2) Nejedna by panna,

$5 2 9$—-ca EPICNN| 
a FE=
e n v

Fi-a-len-ko mo-drá, co ne-možeš rozkvést, nedej se děv-či-co

Travěnka uvjadne,
Jak na ňu mráz přijde,
A vaša poctivost
Na věky zahyne. *)

Dycky děvče růža
Dokáď nemá muža,
Dyž dostane muža,
Opadne s ní růža.

Dycky děvče kvítek,
Dokáď nemá dítek,
A dyž už má dítky,
Opadnů s ní kvítky.

Z Provodova.

Kdyby sa poctivost
Na skale *) rodila,
Nejedna panenka
By na ňu chodila. *)

Alesa poctivost
Na skale nerodí,
Nejedna panenka
Bez věnečka chodí.

Pro ňu sa brodila.

Sirotek na svadbě.
Od Slavkova u Brna.biA T

rů -a-4—*
—|€-A-K

EEEo LH
Ja-ničku, Janičku,=a p

keho ta-de

Janičko, Janičko,
Jakó te svadbo máš!
Jenom se podívé
Keho tade nemáš.

nemáš.

Ach te tade nemáš
Svojiho tatička,
Už na něm narostla
Zelená travička.

jakó ý svadbu máš, je-nom se po--dí-vé

Zelená travička
Modrém kvítkem kvete,
Ze už mě tatičku
Ženit nebudete.



Marjánko, Marjánko
Jakó te svadbo máš,
Jenom se podívé
Keho tade nemáš. ")

1) Veseló Haničko
Veseló svadbo máš.

©) Jak se ti povede
U jeho maměnke.

j

4
k

Narynku VBystř-ci + vyso - ká vě - ža,

ši
j.- a

Ach te tade nemáš
Své staré maměnke,
Už na nich narostle
Zelený travěnke. *)

A u své maměnke
Koláče na stole,
U jeho maměnke
Tam chleba pebode,

AI
| i
„| SJ

dávnopordávno podňůňů le - žá.

Na rynku v Bystřici
Je vysoká veža,
Ta moja maměnka
Dávno pod ňůú ležá.

Ležáoni ležá
Nedaleko dveří,
Nedaleko dveří
Rozmarýn zelený.

Věru ta černá zem

Musí zaplakati.

»Má dcero rozinilá,

Co si ty vymýšláš,

493

Zelený travěnke
Modré karafiát,
Skoda vás maměnko
Skoda vás nastokrál.

A u své maměnke:
Stávé dcerko milá,
U jeho maměnke:
Stávé mrcho shnilá.

L Sloboda.]|EE
=

ta moja maměnka

Neskoro máměnko
Neskoro idete,
Už mého věnečka
Už neuvidíte.

Když mi v černé zemi Vážů mi ho vážů
Odpočinku nedáš ?«

Má milá maměnko,
Jak bych vám ho dala,

Na štyry uzličky,
Go ho něrozvážů

Ty vaše ručičky.

Černá zem, černá zem, Když sem vašej lásky Vážů mi ho vážů
Daj ven maměnku mů,
Nech sa já jim ešče
Věrně vyžaluju.

A keď já jim počnu
Věrně žalovati,

Ani nepoznala.

Přindite maměnko,
Budu sa vydávat,
Přindite maměnko
Věnec odevzdávat.

Na jeden veliký,
Co ho nerozváže

Všecek svět široký.

Z Komne.6
v Ta Komenská věža

Pěkně malo-vaná,

Ta Komenská veža
Pěkně malovaná,
Tam sů má maměnka
Pod nů pochovaná.

Tam sů oni tam sú
Nedaleko dveří,
Na nich mi vyrostel
Rozmarýn zelený.

III3

Ea
F

tam sú má maměnka podnů pochova-ná.

A já tady půjdu
A já ho utrhnu,
A já svů mamičku
Ešče vonat budu.

Staňte mně mamičko
Staňte vy mně hore,
Urobte pořádek

Dcero moja milá
Já hore nestanu,
Já za tvoju křivdu
Nikdá nežastanu.

V tom sirotském domě.
32"
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Z Bojanoviček. (Nap. 458.)

Bojanovský krchov Srdečko mě bolí, Dlóho nevstávají
Na kopečku stojí; Slzy polívají, A vstávat nebudó;
Dyž idu okolo Že mně mí rodiči, Úž jejich kostečky
Srdečko mně bolí. Dlóho nevstávají. V hromadě ležijó.

688. Žena a panna.
0 Z Komne.po = —N—— G Žiý- Re- -jZEŘhm ECK =JF ITIECE HES = =

In-dá pan-nyby-ly, pěkně si cho-di-ly, nh vlásky u- če
pantlička-mi© u-pleEE

sa-né,
ta-né, tak o-ny chodi- ly.

Indá panny byly, pěkně si chodily, Včilek nerozezná panenky od ženy,
Měly vlásky učesané, Ona nosí obalenku,
Pantličkama upletané, To nepatří *) na panenku,
Tak ony chodily. To patří na ženy *).

1) Nesvědčí, 2) Šátečkem sa přiodí.

689. Závět.
Ze Strážnice.TATACSEEE—0 Hp p ——em =

Dybych já ma-mičko v sobo - tu u-mřěla, věru bych v nedě-lu

M

+
ve <6EEE

vě-ru po - hřeb mě-la.

we

Dybychjámamičko© TobybylopěkněŠtyrykrásnépanny
V sobotu umřela, K mojemu sobášu. A pátý mládenec,
Věru bych v nedělu Co by mně odnesl

X x x Zavolala bych si 8: Salon X
Věru pohřeb měla, Štyry krásné panny, Můj zélený věnec.
Dala bych si zvonit. Ja co by mia ony
Sedemdesát vršů, Do tej zemi daly.

Zp. M. 299. Erb. III. 24.
= = 3 = T3 ZKZZKZNZNTAZ A ZÁEZZÁEBE i AK RP MN-Z znee = > o a.

LL

Kdybych já věděl, kerý deň umřu, dal býchsi dělěí dubo-vou truhlu



k pm|
=EEE=== -==

——0 ——adubo-voutru-hlu,stří-ber-né© ví-ko,a-bytoby-lo===
všem pannám Jí-to.

Kdybych já věděl, kerý deň umřu, Do toho věnce červenou růži,
Dal bych si dělat dubovou truhlu, Aby věděli, kdo to tu leží.
Dubovou truhlu, stříberné víko, Do každé ruky ") z rozmarýna prut,Abytobylovšempannámlíto.— Abyvěděli,žeužjduodtud.
A na to víko ulitý kalich, Šest krásných panen a šest mládenců
Aby věděli že sem katolík ; Ti mně do mého hrobu ponesou.
A na kalichu zelený věnec, Moji rodiči, neplačte o mne,
Aby věděli že sem mládenec. Radš se pobožně modlete za mne. *)

1) Do levé ruky prut rozmarýnu, Že sem já býval mládenec čistý.
Aby věděli že už nestanu. A na té truhli křížek zlacený,

2) Pod blavu dejte zelené listí, Ze sem já býval mládenec hodný.
Ze Slaviče.

= XI FETETECEI FEZHEÍCHMEBn E BdeTgdireII ej0e
Kdybych já vě-děl kdy já u-mřu, dalbychsi dělat pěknů truhlu,LJjA-m— m| Ji

L- Ah iw- I -II 2—|LI AI JI ja P JE JIm0—0—y——y—0————
dal bych si dě-lat pěknů tru-hlu.

Kdybych já věděl kdy já umřu, Ej leží, leží šohaj mladý,
Dal bych si dělat pěknů truhlu. :/ Nezaplače o něho žádný.

A na tej truhle slovo Boží, Nezaplače otec ani matka,
Aby věděli kdo tu leží. Jenom ty chudobné děvčátka.

660. Povole.
5

g SesTre —-T = ZILTn m—Tee —=—

a =
O

Dyžsemu maměnky by-la, dyž sem uma-měnky by-la, dycky sem se==
dobře mě-la.

«

Dyž sem u maměnhy byla :) Povol sobě zlaté dítě,
Dycky sem se dobře měla. Dokud jsu já na tom světě,

Těžko mně dělat nedali, Až já z teho světa zendu,
Po svadbách mně vodívali '). Naděláš se leda komu.

1) O službách mně povídali,
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Naděláš se, nenajíš se, Každý o tebe zavadí,
Oškubaná nachodíš se. Jak na cestě o kamení.

Nechjevpátek,nechjevsvátek,— DyžtipánBůhzdravívezme,Budešchoditvjednýchšatech.— Zádennatěnepohledne.
„U Z Hoštic.paNORVTA8 B AAhe FeT -ELEPEPEEE Z

v c-w -s
Povol so-bě, po-vol sobě dcero mi-la, pokudž je ma-cička ži-va,CMALao099giai

pokudž je ma-cička ži - va.

Povol sobě:;/ dcero mila A ja sobě povoluju
Pokudž je macička živa, Jak ty rybky v tym Dunaju.

Z Karlovic,

Napi sa ty. synku piva, napi sa ty synku pi-va, za-kelje tvá

EES===E

Napi sa ty synku piva A jak máti oči zamže,
Zakel je tvá máti živa. Dosť sa synek hladu namře.

Od Podivína.

Zvůlečko, zvůlo má, Na dubě nerosteš, Druzí tebia berů
Dobře je kdo ta má! V poli fa nesejů; U svojej mateři,
Ale já fa nemám, Zvůlečko, zvůlo má, Ale já jí nemám,Popolufahledám.© Kdefadruzíberů?1)Užmivzemileží.

1) Kde ťa smutný najdu!
Od Kyjova.

Povole, povole, Povol si děvečko Povol si synečkuMalépovolátko!Pokudjsipanenků,© Dokadjsislobodný,
Málo si povolí Šak si nepovolíš Pokud ti rozmarýn
Služebné děvčátko. Zavija hlavěnku. Za klobůčkem voní.

69i. Mládí a stáří.

(Náp. 643.) Od Příbora.

Mladosť, mila mladost, Starosf, mila starost,
Kerak tě ožalit! Kerak tě dočekaf,
Dy sobě zpomenu, Dy sobě zpomenu,
To musim ošalif. To musim zaplakaf,
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692. Hospodářství.
(Náp. 6417.)

Můj tatíčku starý,
Byste z hrobu stali,
A se podívali
Jak já hospodařím.

Role nezorané;

A já hospodařím,
Už věce nemožu,
V karty hraju, piju,
Už stačit nemožu.

J

Stodolenka prázná,
Slunce do ní svítí,

Roste na něm kvítí.

1) Stodolenka prázná,
Střecha otrhaná,

Stodolenka prázná,
Střechy na ní néni,
Role neorané
Plno je kaméní. ")

Role neorané,
Roste na něm tráva.

Z Hrozenka.léEE aVo-livo-li,» si-vévo-li,vo-li,===
„i
vď

něm vás naj ú - To - ry.

Voli, voli, sivé voli,:/jh
Poženěm vás naj úhory.

Naj úhory na zelené,
A sám pojdzem k cudzej ženě.

SE=
vo-li, si- vé vo-lh, po-že

oCudza žena smre hotová,
Zabijů ca, budze škoda.»

Něch zabijů, šak som márný,
Něbudze mia plakac žádný.

Ani oceec, ani maci,
Ani moje drobne dzeci.

Ze Skřspova a Hosťalk.NasP
O-ře sedlak na ro-li, o-ře sedlak na ro- h

Ea
a žen-ka mu==LLCee = =a

poho-ni, a ženka mu po- Va - ni.

Oře sedlak na roli

A ženka mu pohoni.

Navraé ženko ku domu,
Pojedzěmy k snidanu. "j

Dy do domu přijeli
Kuska chleba něměli.

Jak na sebe pohledli,
Tak jak by se najedli.

1) Oře sedlak za dvorem
Jednym koněm a volem.
Obrať ženko ku dvoru,
Pojedzěmy do domu.

2)

Strůj se ženko strůj se zas,
Pojedzémy oraé zas. *)

Než bych měla zas oraé,
Volila bych vandrovaé.

Vandruj ženko letko, dvě,
A na třecí přidz ku mně.

Třeci letko přichodzi,
Zenka domů něchodzi,

Vař ženičko vař obid,
Bo bych ja juž hrubě jid,

Což bych ja ci vařil,
Dy ja ci pohonila?
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Rolo, rolo, rolo ma, Ach dyby ju pan Bůh dal,
Tys je velka něvola. Nic bych ji dělaé nědal.

Dyby přišla ženka ma, Ene bile lože stlaé,
Už by mi něrobila. Svoje děci kolibaé,

Z Karlovic,
n h — hb ". » JELLEEE FEEL
PLŽ TÍYLATÍ JA IENe-dajBože,abychumřel,nedajBo-že,— abych.u-mřel,CÍTZHTÍILIIÍ KILLEL —=3E

ja až po-platím co jsem dlu - žen.

Nedaj Bože, abych umřel,
Až poplatím, co jsem dlužen!

694. Změna.
„I „-— » © |

E
ve

bíA C
a F M-—yv -J

Pokud jsem bylmládenečkem, chodívaljsem pod perečkem, klobúček porE =-IH
F„8 . o —h--2===

to-va-ný Aabotý s0-střo- hami.

Pokud jsem byl miádenečkem, Vělej vlasy přerostajů,

Chodíval jsem pod perečkem, o z botů vylézajů,Klobůček portovaný, Na kabátě mnoho lat,
A boty s ostrohami. Komu mám požalovat!

695. Soužení.

(Náp. 674.) Z Kelče.

Pověz ty mně. pověz První je soužení Druhé je soužení
Ty ptáčičku malý, Dyž rodičů není, Dyž se zle ožení,Jakéjevtomsvětě| AtojevesvětěTřetíjesoušení
Největší soužení? Největší soužení. S milou rozvedení.
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696. Rodina.

(Náp. před.) Ze Zašové.

Rodinečko moja, Bratra mě zabili
Marněs mně zbynula, V městě při muzice,
Bratra mně zabili, Sestra utynula
Sestra utynula. Na zelenej říce.

694. Starý tatiček.
(Erb. II. 207 )TIL MA ]63 = FITEEE NNyNONE W ee ——ee

A7 ©.
JZ s a

T
vl© —Ta-tíč-kusta-rýnáš,še-di-vů| hla-vumáš,ajše-di-vůhlavič

ELT CŘTATCNNÁIHpmEkutakjako| ma-kovič-ku.
Tatíčku starý náš, Dobře je dycky s námi Tatíčku starý náš,Sedivůhlavumáš,Dokudsimezinámi.— Sedivůhlavumáš,
Sedivů hlavičku Dokel tvoja hlava,

Tatíčku starý náš,
Neopuščaj ty nás,

Tatíčku starý náš, Jak ty nás opustíš,
Sedivů hlavu máš, Co tu bude po nás!

Jako makovičku. Dycky dobrá správa.

698. Sirotek a routa.
Z Bojanovic a Újezda.

n [ h j

K SLEEE ——8—— - 2 MREP JR„mJm SRO AGeELE
Za na-ši-mi humny za-hu-ka-ua so-va, došuy mně na mysel

mé maměnky suo-va.

Za našimi humny Jenom nezapomen Ubobé siroty,
Zahukaua sova, Ze. sem ja sirofta. Ludé na ně lajů,

Došuy mně na mysel Dyby si ty byua A sami nevědáMémaměnkysuova.© Ubohásirota, Načsvévychovajů.
Mé maměnky suova Nenosívauas by Teče voda teče
A synečkova řeč, Věnečka ze zuata. Přes Dunaj široký;

Ale bych nedbaua, Ale bys nosiua Čo sa napuakauy
Dyby vandrovau preč. Ze zelenej růty, Ubohésiroty!
Vandruj, miuý vandruj, Jako nosívajůTřebanakrajsvěta,© Ubohésiroty.
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699. Země.

nh
2 i | M NŇ ] J A < j m M Ea! TÍ ŘC——BlaTL UTEEITEPLEETLVTE= S Jj m „ „I

+ v 2 v v , »
Ze ze-mě sem vy-šel, na ní živnosfna- šel, po ní chodím

===LEE=
jako pán, do ní budu za- kopán. Pomož mně pán Bůh sám.EEEEEEZezeměsemvy- šel,

Na ní živnosťf na —šel,
po ní chodím ja-ko pán, do ní budu

C

EE
© zako-pán, pomož mně pán Bůh sám.

Z Janovte.6 IEEE IEEZEE«„*IPL "==aaAKET L TOI Ad Lla S.OU
. | > „I KL d Z 7 9 - l l „

Ze ze- mě sem vy-šel,
Na ní živnost na- šel,=FEE

zakopán, pomož mně pán Bůh sám.

po níchodím jako pán, do ní budu

-A(=FEEIES
Ze ze-mě sem vy- šel, po ní chodím ja-ko pán,

"Na ní ži-vnost na-šel, do ní bu-du za-kopán,i pomoz mně

mEE=H=
pán Bůh sám.

Zezeměsemvyšel,© Achužtechruknéni,KterakseodměnímNaníživnostnašel,© Tyužhnijóvzemi,© Rodičůmsvýmmilým
Po ní chodím jako pán, Co mě kolébávaly, Za lásku, vychování,
Do ní budu zakopán. K srdei přitiskávaly Za toli dobrodiní,

Pomož mněpán Bůhsám. Dyž sem byl maličký. ") V mojim věku mladým!

1) U Brna: Mé milé matinke, K srdco přetiskávale,
Kde só te ročinke Keré mě chuvávale, Dež sem bel malinké.
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700. Ženění.
iu (p. l 255.)o -F 2s Já x MSZENLEESFE =Ec——ý J

Za pa-desát rýnských mladé vol-ča - ta; kyž sem se ne - že-nil,

—
j

3

MÁ2 ca3 3-0 MXN 3 TIN
EEE
kyžjsem se ne- že-nil mi-lé děvča - ta.

Zapadesátrýnskýchmladévolčata,— Neošidiljsemsejakonaženě,Kyžjsemseneženilmiléděvčata,— Volkymožuprodat,aleženune.
+ - (Olesk. 140. Zp. Ik,296.)

zeme- ——"I KN—— be TŘ 3GEL LLKEeŽeně-ní,že-ně-níhoršínežvě-ze-ní;zvěze-ní| po-mů-že,Sm H—Coas9]sodženy© ne-mů-že.
Zenění, ženění, Z vězení pomůže Už jsem se oženil,
Horší než vězení, Mamička tatíček, Jak by mně hlavu sfal,
Z vězení pomůže, Od ženy nemůže Strela mu v matěri,Odženynemůže.LedasámPámbíček.© Kdoměturadudal.

701. Uvítaná.

(Náp. str. 146.)

Ženičko, ženo má, pm ťa mužičkoNehněvaj sa na mňa, Z těj dalekej cesty,
Keď dondo z hospody Postel máš ustlanú,
Pěkně přivítaj mia. Lehni, odpočiň si.«

V č v+02. Zena a kůň.
u (Erb. HI. 155.) Ód Nopaj,m- 2 h M X3 ] I T NoG zj4—FEe= E

Ženo má, že —nommá, že-noo má ma-lič-ká, já teberad-ši mámEE =
než husar ko-níč-ka,

Ženo má, ženo má, Já tebe radši mám Husar má koníčka
Zeno má maličká, Než husar koníčka. Za tři sta tolarů,
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A tebe ženičko
Za darmo dostanu.

Hussr koníčkovi
Musí dati obrok,

A já tě ženičkoA ty mně usteleš
Pro své potěšení.Podušenku pod bok.

Husar má koníčka
Pro svoje jezdění,

703. Kolíbavky.
1.

(Erb. III. 91. Žeg. P. r. II. 66)Gia4GEHa-lý| dí-tě, Ha-lýdí- ko-lé-butě,jE
ZAZINIES r- —
LE

až mi usneš o-de-jdu tě.

Halý dítě, Odejdu tě, ") K susedovi AnděličekKolébutě, Nedaleko,Podokýško*).| Kolébati.
Bude s tebů
Pan Bůh spáti,

Až mi usneš Enom blízko Halý, belý,
Koně v zelí,

1) Odendufa 2) Dozahrádky — A hřibátka
Na dva kroky, Na kadlátky, Do světničky V petrželiNedondu ti
Za dva roky.

Do chalópky' Na černičky.
Na škařópky,

Hajejdítě,Svémaměnce© Hodímetě Azpotůčka
Kolébu tě, Pokoj dalo. Do rybníčka, Do Dunaje:
Abys spalo, Jesli nedáš A z rybníčka Chyf si ho tam
Neplakalo Pokojíčka, Do potůčka, Hastrmane.

8.

Hululu, hululu, Kdo našel nech vrátí
Ztrahla košulu; Našemu dífati.

4.Lunák1)letí,Neprodáme,Dámemutam© Abyspalo,
Nemá dětí. Do dolinka Hrnec mlíka, Neplakalo,Amymáme,Zakopáme.*) Krajícchleba,— Svémaměnce

Pokoj dalo.
Držím na tě3) Odleť vrano,
Kameň v ruce.Odleť prudce,

ZaÍCTÁTgie===E
. Hu hu Bukoše,

Hu hu hukše,

1) Vrana.

Haló haló, Pěknýho luňáčka.
Mama vaří lukše, Koně v zeló, Haló haló,
AŽ uvaří také dá, Matička só Koně v zeló,
Janíček se napapá. Na veseló. Kozenka jePřinesónámvtáčka,| Vpetrželó.
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6. Z Karlovic.A311 GLÍCI k6ZF=== aE-4e-j-ZE
Hu-lu
Ko- ně

Hulu, belu, koně v zelů,
A kravičky v petruželů.

AILAZATATŘICI

be-lu,
v ze-lů, a kra - vičky v petru - želů.

Mama v městě, tata v
rynku,

Kúpijá ti na peřinku.

1.

Na peřinku katunovů
A čepičku samínovů.

Z Březove.
j

ijaa
J

U-sni A-nič-ko u-sni, po-že-neme husy, tam dolů, tam dolů,
F -k Jj ] ] ;Czv, ==
k myna-rovém dvoru.

Usni Aničko usni,
Poženeme husy

Hompé Bartoší,
Co to neseš na koši?
Nesu, nesu, nesu,
Půl míry žita
Od pana Víta.

Tam dolů tam dolů
K mynarovém dvoru.

Od Ivančic,

Pozvala pacholků.
Pacholátka jezte
Šak je to v městěa. t. d.

8.
Vít není doma,
Jel do Koříma,
Jenom sama nevěsta,
Ukradla nám kus těsta,
Napekla vdolků,

9. 2 Laškov.
]JT m | jz3 J—

FF
jm byla bych tě chova-la,

Ha-lé© dí-tě,
mělo's přijít V -tě dy zezul-ka ku-ka-la.

b [C JILITX ZEcchaneEEE HL=H=
byla bych tě cho-va-la,
dy ze-zulka ku-ka-la.

Halé ditě,
Mělo's přijít v lítě,
Byla bych tě chovala,

Halé Janko,
Kolíbé Zuzanko,
Zuzanka je v lese,

Halé nečasu ")
Všecko trvá do času.

Dy zezulka kusala. Voříške tam třese. 1) Nečas, plačlivé dítě.

y 10. Z Neplachovice.RGANTON X1LRL
27 x J„„— „L“ / n A 2 „ C I

Spí Janič-ku spi,
Dam ci jabka tři,

Jedno bude čer-ve-ne,
A to druhe ze-le-ne, spi Jam-čku spi,ON AA

=
C » jo

vo-čič=ka za-mři.
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SpiJaničkuspi, Jednobuděčervené© SpiJaničkuspi.
Dam ci jabka tři. A to druhe zelene, Očička zamži. *)

1) A to třeti modré, Spi diťatko dobre.

11.
——— k —-MAN

p Lje
bude s tebó pámbů spáti,
an-díl-ci tě ko-lí-ba-ti,Spi děťátko spi, zamži vočka svý,—KNTAAA doj= i===

n 4 | i hm, hb hh « Ji

A————jg—I —|6 —6 —jaEEEFEET
E L v 7 = "] 7 F I P 7 "I

v Spi děťát-kopi zamži vočka svý, bude ste-bó pámbů spati,k
M- STIŘTY MK—-MKn MPhLE=

an-díl-ci tě ko-lí-ba-ti, spi tyjenom spi.Spiděťátkospi,zamživočkasvý| MatičkaBožíkašičkuvaří,
Bude s tebó pámbů spati, andílci Bude tebe nakrmovat, kašu medem

tě kolíbati, osladovat,
Spí ty jenom spi. Spí děťátko spi.

14. Z Karlovic a z Velke.EEEEI
Hulaj nynaj a nač pil by pi-vo ko-lé- bač, kú-pil by ©SlTELIŇNIITILACMAmaEELZEBE

ne-má zač, hulaj nynaj a ne- plač.Hulajnynajaneplač,Kůpilsihozahaléř,© Hulajbelajaneplač,Pilbypivokolébač,© Vypilmuhonáštaléř.Pilbyvínokolébač,
Kúpil by si nemá zač, Hulaj belaj a neplač, Kúpil si ho za babku,Hulajnynajaneplač.p;|byvínokolébač,© Vylelsihozalavku.
Hulaj nynaj a neplač, Kůpil si ho za zlatý,Pilbypivokolébač,© VypilmuhoBachralý.
nh dá. Z Hrozenkova.EELLLEF

Halič-ky be- lič-ky, za-vři si. o-čič- ky, něch ci ně- na-padáEHTITTEE BEstudzenejro-sič- ky.
Huličky, beličky, zavri si očičky,
Něch ci něnapadá studzenej rosičky.



14. Z Hrozn LLrz F C3 —A-KJMELLE LESE
E ar —ÍC 2 „6 —0v "4„

Ho-l, be-li, hodša,
Ně-ni doma ot-ca, I-šel do Budí-na pre dva sudy ví -= ma.

Holi beli, hodša, Pre dva sudy vína
Něni doma otca, A pre tretů bečku,
Jšel do Budína Že budze vydávac
Pre dva sudy vína. Najstaršů dzevečku.

B 15. Z Hros.53EEAE EE:==
U

Huli, be-li, u-sni,
Puojdzešrano s husmi, Budzeš ty jich hnuci k myna-řo-vej ha-ci.

Huli, beli, usni, Holušky, holušky, Čo tam budze robic?
Puojdzeš ráno s husmi, Pletu ci pančušky, Po Beluši chodzic,Budzešjichtyhnacči© AtotakénovéBělůrůžutrhac
K mynarovej haci, Na noženky tvoje.) A červenů voňac.

Huli, beli, usni, Holiže, holiže, Buvaja, buvaja, *)
Puojdzeš ráno s husmi, Mamka ca kolíše, Puodzeme do haja,Budzeštyjichpasci— Kedzcaukolíše,NaberemekvěcaPozelenejchrasci.PuojdzedoBeluše.— Obložímedzjéca.

1) A to také bjelé. Že půjdů do zeme. 2) Buvati, spáti.

16.E.u a
Jo-zí-feksta-ří-ček— ušlechti-lý, | - x
Kolí- bal dí-ťát-ko roz-to-mi-lý, dyž ko - lé-bal Jí-běEE==

spí--val: To-bě můj Je-žíš-ku ru-ce lí- bám.

Jozífek staříček ušlechtilý Chcešli byt Ježíšku chcešli byt můj,
Kolíbal diťátko roztomilý. Já chci byt pokorný služebník tvůj;
Dyž kolíbal, líbě spíval: Tebe chci velebiti, —*
Tobě můj Ježíšku ruce líbám. Tobě můj Ježíšku chci sloužiti.

O Ježíšku, o Ježíšku,
Rač přijat do nebe mou dušičku.



VI.Při zaměstnáni.
A. rozličném.

704.Robota.

+
Ky

pod-da-ní,a co stevy po-svatenští
ze-dra-ní,

Čostevytů| ro-botěnků
ďEEE =e=E

nevy- příhaj koby-lenky z plu-ha ven.

A co ste vy posvatenští poddaní

2 A hfeS AL
J © Z mv

jeden den, drubý den,
tře-tí den, štvr-tý den,

Co ste vy tů robotěnků zedraní!
Jeden den, druhý den, třetí den,štvrtý den,
Nevypřihaj kobylenky z pluha ven.

(ór. np. sí. 589 a.) Od Brna.BELL=-=
v

Zabrdovskéá vrchní, ten má zlýho
F A 3 3 IE===

zá-da.

Zabrdovské vrchní
Ten má zlýho drába,
Visí mu karabáč
S ramena na záda.

S ra-mena na

Máme drába máme

V černým dolamáně,
Dyž on hlavů kévá
Nerád večer bévá.

Ti Světlovčí páni,
To sů grobijáni,
Puščajů z roboty
AŽ modlení zvoní.

My na tej robotě
Úo sa naděláme :

Doma nám pravíja
Ze tam postáváme.

Komenský dvórečku,
Co by do ta hrom bil,
A toho švajčara
Co by napřed zabil,

Komenský dvorečku,
Záden ťa nechválí,
Je v tobě -jak v pekle,
Enom že nepálí.

FEFE=FEEL
drá-ba, vi-sí mu ka-rabáč

Zlýho pána máme
V modrým baladráně,
Nesce nás dům pustit, ?
Me mo zhotíkáme.

Z Komne.

A kdo nechce věřit
Nech ide sprubovat,
Jak mu tam bude dráb
Na záda bubnovat.

(Sr. 525.) Z Komné.

Nepálí, nepálí,
Ale pálit bude,
Až ten starý švajčar
Z toho dvora půjde.
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—ml——d—- €+ — —-E — — —uph Ns eoZAÍLICKENÍCMREky UV —E —y--e—e'*
Na ro-bo-to ká- %6,

žóChleba nevo-ká- i hrnec mlíka do py-tlí ka na hrtán u- vá-žó

Na roboto kážó, chleba nevokážó,
Hrnec mlíka do pytlíka

Na hrtán uvážó.

4 Od Třebíče z Rudikova.
ZNI NN

— i d—— S <6 == ze== TETUYYmýSe-dlá--0i,jo-ná-et© tijsóničky.pá-ni,© nesmíjimpo-róčet0 AKCÍC EpoE
na robo - tu žádný, nesmí jim poró-čet na ro-bo-tu žádný.

Sedláci, Jonáci Desátku nedají Svoboda je zlatá,
Ti jso ničky páni, Ze žádné slepice, Poddanosť proklatá,
Nesmí jim poróčet Mužó dat sedláci Z toho se radujem
Na robotu žádný. Na stranu čepice. Že padla robota.

Sedláci jonáci Modli se sedláčku Z toho se radujóTimajísvobodu,Modlisekaždýden,© Všichnyselscívoli,
Robota jim padla, Ze nemusíš smekaf Že se té proklatéMilujóhospodu.Čepicupředdrábem.© Robotyzbavili,
Robota jim padla, Modli se sedláčku Nevstane robotaDesátkunedají,Modlisedenkaždý| Nevstaneužvíce,
Budó sa jmenovat Ze nemusíš nosil Hrany jí zvonil
Sedláci zemaníi. Čepicu pod paží. Na staré hrabice. ")

1) Na osy, radlice.

405. když se trha len.
(Z Kelče.

8—e6-e-1J— = ZNI ] JjEk ebZL
Je „A Ji E | -2 |.. ©

Ach do kaj za-ho- nečku do kra-ja, do kra- ja, a-bysme tě
C j 1
E =E

mohli strhat do ja - ra, do ja- ra.

Ach do kraja zahonečku do kraja, Ach do meze zahonečku do meěze,
Aby sme tě mohli strhať do jara. Ať nějaký pomocníček přileze.

Ach do konca zahonečku do konca,
Abychme lé mohli strhaf za slunca,
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Když někdo okolo jede, tedy mu děvy zpívají u Telče:

T —— s—5—63===EEES L LJej-te© mi-lej| sBo-hem,.jej-temi-lejsBo-hem,smilejmtel=
panem Bo-hem.

Jejte milej s Bohem Vemte na vrácení
S milejm panem Bohem. Jabličko červený.

Z Lesné od Hranic.Le ===
Do UPoď-techlapcipod-tesem,bu-demetutr-hať— len.63ŘÁTATTE ===J yl v P

Poďte chlapci podte sem,
Budeme tu trhaťf len.

Kdyžse vlétě trhají konopě poskonné, některé mezi niminalezají se kur
vičky; jsou to s rozsířapenou hlavičkou, a po řídku jich bývá. Děva když takové
dostane, posílá ji druži své a dává jí říci:

Vzkázal ti tvůj milý dobrý deň, Anebo jí vzkazuje takto:
Aby's nejedla a nepila celý deň. Posílám ti lásku po provázku,
Až mně jich takových devět odevzdáš A konopu po holi,
A svého milého uhlídáš, Aby se ti vedlo po voli.

706. Cestování.
Z Halenkova.

4éChea $ILLILNN IX TCPE9
CKPT FLETYE ==H

e/ . M .Achdo-li-na© do=li-na,ma-lásemnězdá-la,akdyžsemLNA] H
ae 7—e-j—e—M1

do ní ve-šel, led-va sem zní vy-šel.

Ach dolina, dolina, Ach dolino, dolino, Ach co by sa dolinky
Malá se mně zdála, Proč jsi tak Široká, S vrškami zrovnaly,Akdyžsemdonívešel,Achdyťfanepřeletí— Cobysaménožky
Ledva sem z ní vyšel. Kačena divoká. Po nich nelámaly.

n4 Zp. I. 215. Žeg. P. p. 185. Voj. II. 551. Od Rožnova.HRAA oo GTA -4He se WGNSN T.
py, d J e 6 Jj ď J = J — JAchmůjBože,comámdě-lať,achmůjBože,| comámdě-lat,

E J I A p LI 30CNA581
U J 2 LI — = hudP —J— d 7) W JŠ

+ © => =
mám sa že - niť mám sa že-nit Či vandro-vaf.



1
Ach můj Bože, co mám dělat, Jiný text:
Mám sa ženíf,:/ či vandrovaf. Ach můj Bože, co mám činit,
Vandroval bych, nohy bolá, Vandrovat-li, či sa ženit?
Zenit sa mi nedovolá. ") Vandroval bych, nevím kady,

Zarůstly mně cesty všady.

1) Od vandrování nožičky bolí, Zarostly mne drobným gúčím,
Od milování všecko se zhojí. Už sa milá s tebů lúčím.

4 Z Klinkovic.* M ] ] ZIZ mFrTIZÍ <?SEE=EEELETETĚ>| any1JILo.Í L.E..díJA
OjBo-žemůjBo-že,ojcojamamdě-laé?| amamlijam AEmslužit— le-bomámvan-dro—vad.

Oj Bože můj Bože, Ešče tam potracim Budu pustelnikem
Oj co ja mam dělaé? Svůj panensky věnec. Cělo je nězvykle,
A mamli ja služié, 2. Dvakrat třikrat v tydni
Lebo mam vandrovaé. Budul vojakem, Posty spravedlive! ©

Nejsem prubovany,Ojvandrovalbychja,Zhynubrzyvkratce© Budajaputnikem
Nožičky mne bolu, Jak rosička ranní. Budu putovaci,
Oženil bych se ja, o Nad svymi břichami
Mam velku něvolu. Buduli žebrakem, Pokani Činici.

Budu torbu nosíf,
Půjduli do světa, Nad svymi krajičky
Budu cuzozemec, Budu se honosif.

707. Kačky.
Z Halenkova.== onE

Aj děv-ča, děvča, )
Za-vra-caj kačky, (

afnámne- ucho-dá, ho-re po- tů-čky.

Aj děvča, děvča Aj děvča, děvča
Zavracaj kačky, Zavracaj kury,
Ať nám neuchoďá Ač nam neutečů
Hore potůčky. Do druhej hůry.653Fana

p
Přes potok skáka —la, ?Ka-če-nyla-pa-la,ka-če-ny| di-vo-ké,děv-čemo

C- NE S „JMEI i L LECe
dro- o = ké,



Přes potok skákala, Přes potok neskákej
Kačeny lapala, A kačen nelapej,
Kačeny divcké, Šak jich nedostaneš
Děvče modrooké. Je velká voda dnes.

708. Úroda.
o Ze Saralic.

CSVahrppMNEES AVONECE-=
z wajd95-0-eye BH s AýZv l .

Aj kópil sem si ro — lí, aj kópil semsi ro-lí na hodonském==-haje <Aje EU- |

po-li aj na ho-donském po - li.

Aj'kópil sem si rolí Aj dal sem si je zaset
Na hodonském poli. Grécary, paťáky.

Aj dal sem si je zorat Aj ony mně tam zešly
Uherskýma voly. Tolary, dukáty.

209. Oráni.
Z Dobre.

je- a A ie- TSAE ICEaa
Lp

Ajo-ra-my,o-ra-mysu-se-do-ve— žit-nis-ko,po-ho-ničM
Eee=-n ===

©
něchce pohonié, že mo krotke bi-čis - ko.

Aj oramy, oramy Dobre koně, dobre bič,
Susedove žitnisko, Ale šelma pohonič,
Pohonič něchce pohonié De mo koničke širovaé
Že mo krotke bičisko. Voli dzivča milovaé.

Z Oseka.AeN L ae hey
oa hn

Mámjá po-le / na věk-né ro=vi - ně: $ kdo chce moje pole o-raf,Tojepo-le(7“ POS "0mo-sípěknýkoněmívaf,
Type =EH=
EE

pěkně je ši-ro —vaf.

Mám ja pole, to je pole Mosí pěkný koně mívaf,
Na pěkné rovině. Pěkně je širovať. ")Kdochcemojepoleoraf7% Rostěna nidětělinka

Ona nevyhyně,



Mám já pole, to je pole Mosí koně oširovat
Při pěkném potůčku. Pěkně *) po lehóčku.
Kdochcemojepolooraf, 0

Z Lopenika.
(Náp. 476.)

Na panskej roli orů mladzenci, Přibijala ju se dvoma klinci,Pohaňajůjimdzěvkypodvěnci.— Tumácehaňbušvarnímladzenci.
Odtrhla sa im z pluhu deščička,
Přibíjala ju Švarná dzěvčička.

Od Přibora.-A NN zj 16eeaWS
O-ra-lo tam mlade pacho-lat- ko, o0r-a - lo.

Oralo tam mlade pacholatko, A už peče naša hospodyňka,
Oralo. Kolače.

Naoralo tej černej zemečky, Udělala naša hospodyňka,
Němalo. Včera kvas.

Orajtě vy mali oračkove, Přijeďté vy mali oračkove,
Orajtě. Zitra zas.

Ze Skřipova.EEPEE
So-haj-kuŠvarny© čemuně-0-řeš?čicivol-kyu-sla-va-ju,

FEE =eH=ELT —

Šohajku Švarny, Dzěvečko švarna, Šohajku Švarny,
Čemu něořeš? Oraleié bych ja; Dyé němam biča,Cicivolkyustavuju,— Dybystymněpohonila,Nědalamnemamacička
Či sam němožeš"? Volil bych cě ja. Za pohoniča.

Od Hodonína a Rožnova.3 k ELTBW2 = ——— —————— — — = — — —F-7G4RHS HEE=mUžsmevšeckozo—ra-i, eš-čemáme| ú-vra-tě;mmněFE EEKEEE< ye e-—-1—
. hami-lá© poďpo-há-nat.vranéko-něvo-pra-tě.

Už sme všecko zorali, Už sine všecko zorali,
Ešče máme úvratě; Ešče máme úvratě,
Poď mně milá poď poháňat Nechce synek pohoníf,
Vrané koně v opratě. Že tu nemá děvčatě,



Ze. Saratic.m 5-1- MK—B-AAm(S ma=NhhIEE ee
LS j a J EI -=

J
R

Aj už je rá-no, je deň, pro vo-ta=věn-ku po-je-dem.
j ) j 9— s ) M

NTRTeHe==Vota-vaje| ze-le-námámiláje| červená,mámiláje| červenóčká.
Aj už je ráno, už je deň, Má milá je červená,
Pro votavěnku pojedem. Má milá je červenóčká.
Votava je zelená,

Z Milotic.

E ck
Aj rá-no, ráno, kde si sa vza=lo! že sa mé o-čič-ko nevyspalo.

Ajráno,ráno,kdesisavzalo!© Ajráno,ráno,kohůtekzpívá,
Ze sa mé očičko nevyspalo. Stávaj hore, už sa rozednívá.

(Mel. 205.)

Aj ráno, ráno, kde se vzalo! Aj nevyspalo a nevyspí,
Ze se ani ešče A že ono dycky
Cernooké děvče Ve dně taky v noci
Nevyspalo. Na mne myslí.

711. Zarosená.

2P. I 290, Od Nivnic-Px ICI 7 CILNLAÁI IC ]TEEEn EE ES . = EE
A-nič-ka mi-lůč-ká kde si bo- la, /
Keď sity čiž-mič=ky za-ro-si -la? ( Ok semyhásjicčku

C C IA ] Ji——ob- nfs ln—8 -9——m O—
žala sem trávičku, du-ša mo-ja.

Anička rnilůčká, kde si bola, A já sem u Váhu lúčku kosil,
Keď si ty čižmičky zarosila? Já sem si čižmičky nezarosil;

Bola sem v hájičku Větříček ovéjá,
Zala sem trávičku, Slunéčko ohrjévá,
Duša moja, Duša moja,
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Bude zima, bude mráz, kam sa vtáčku, kam schováš? Já sa schovám
hh1, SESI—14——T————0 —© ——* —Č——L—————

Re 2- Jj jeSH
pod mezu ažaž přestaně vy-le - zu.

Bude zima, bude mráz, Bude zima, bude mráz,
Kam sa vtáčku, kam schováš? Kam sa schovám neboráz!
Já sa schovám pod mezu Pojedu já do Ríma,
Až přestane vylezu. ") Neuškodí mně zima.

1, a. Schovám se do jabora, Až přestane vyletím,
Tam bude má komora. Sirý svět rozveselím.

b. Schovám se já do kříba, Půjde milá na trávu,
Strčím hlavu pod křídla, Zazpívám jí nad hlavů.

4 Od Žďáru.
TATA EeAIT =ELLE

d „K — Z „i | „I
« . “ . m

Je zima, bu-de mráz; je zi- ma, bu de mráz; kam seEEE
ptáčku scho-váš?

Jezima,budemráz;© Můjzlatýholoubku,Neskládejopannách,
Kam se ptáčku schováš? Kdybys měl chaloupku! Skládej ji o vdovách.Schovámsezalesy,— Jábychvnísedala— Neskládejovdovcích,
Kde nikdá neprýší. ") Písničky skládala. Skládej o mládencích.

—— Neskládejjí o mně,
1) neprší: tak ve zpěvě. Skládej sám o sobě.

© 27 1ee =-ZEEFHereL- i
Už je zi-ma už je mráz; kaj se ptačku po - dět máš?

HLE HEBe E IT-BeHEEH=|=TT+H=skovámseja| podhru-duLamjazi—mupře-bu-du.
Už je zima už je mraz, Budě padaťbudě dešč, Skryju se ja do lesa,
Kaj se ptačku poděť maš? Kaj se ptačku poděješ? Tam je moja potěcha
Skovam se ja poď hrudu, Poděju se pod mezu, Ty jedlove chojiny
Tam ja zimu přebudu. Pod travičku zelenu. To jsu moje peřiny.
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Husy na vodě.
0 MT | Z x KZIKTnv

p j +- — Ť p J + Jj L j j si Je- -K a: M Ť = U —- Jf£—1 10 igi mgocaguica8
v č k tej vo-dě?)- sič- na tej vo-dě? ,Či to hu sič-ky x Co sa dívča na-na-há

Cho-di-jú so-bě po slo- bo-dě.(

FLFLZZGCNZEZÁCONEZÝCZILLA TIT V——1—-Ieee Jňá©odveče-ra— aždorá-na.
Čí to husičky na lej vadě?
Chodijů sobě po slobodě.
Co sa dívča nanaháná
Od večera až do rána!

Vezmi synečku vem finličku,
Zabij hůsírka neb husičku,

Ony budů poletovat
Ty jich budeš postřelovat,

Kůpil on žita za tři groše,
Posypal busičkám po troše.
Dyž se husy nazobaly
Na voděnku posedaly.

a — 9 —6m

714. Při sečení luk.

4 Z Milotic.2 ] NEEEFF6 ====c
Čitolů-kane-se-če-na?| JojMi-lot,-ské-hopá-na,CZITIL ZSZ

s —j- s o ) — 4© -©jojmi-lot-ské—ho— pá-na.
Čí (o lůka nesečená?
Joj Milotského pána.

Půjdem na ňu, sesečem ju

Čí to láka nesečená?
Joj Milotskej hraběnky.

Půjdem na ňu, sesečem ju
Joj za rosenky z rána. Joj z rána za rosenky.

P: RLA LAA LTÍLITATILÍTVITI]
on PmBLn
L 3a L - L I i L L—Číto© ro-lane-zo-ra-nánadvě,natři:bráz-dy?
ELITE JZIÍLI BI ZTZIÍ UELLEici
C i o L L Ly u yd LU E I

Čí by by-la? Sy-neč - kova, ned-ba-lé-ho gazdy

Čí lo rola nezoraná
Na dvě, na tři brázdv?

1) Vjem, já láku nekosenů
Ostrozského pána.

Čí by byla? Synečkova,
Nedbalého gazdy. *)

Kosjá na ní šlyrja kosci
Od Božjeho rána.
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ulpodeme© naňo,ozeséčomjoajzaro-sen-ke| zrána.
Cich je to lóka nesečená? A) tráva socbá, kosa topá,
Aj Lišenskýho pána. A šohajek jo seče.
Podeme na ňo, zesečem jo Já seče, seče, neposeče,
Aj za rosenke z rána. Jak mo s hlavěnke teče!

„WUFy
sLúka© se-čená,trá-vaze-le-ná,Alen-kovščí— pacho-lí-ci

FEEE=SME
ja ko ma-le-na.

Lůka sečená, tráva zelená, Lůka sečená, tráva zelená,
Alenkovščí pacholíci jako malena. Alenkovské panenky jako malena.

Ale ne všecí, jenom nekeří, Ale ne všecky, jenom nekeré,
Keří majů za klobůkem pávové peří. Keré majů na rukávcech pantle zelené,

Xa EE =P E
A je to lů-ka vel-mi širo--ká, haj, Wisli ši-ro-ká.

A je to lůka velnn Široká, A na tej trávě dva koně vrané,
Haj, velmi Široká. A přilech konóch pachola švarné.

A na tej lůce tráva vysoká, Pachola švarné budeš moje?
Haj, velmi vysoká. Ha) já budu tvoje.

í Ze Soběchleb.3
j |n.
pEn

o —m 32 INN M-3-[ . pF P 0—0—0——3 ——OPT TLDá Ifa 9CLIOTÍT
Z rána tra — věn=ka ze -le —ná, z rána tra- věn-ka ze - le

—

TR 17T

C TC C ICT
kn
C=Eee, -a4=ná,dosní-da-nípose— če-ná.

Z rána travěnka zelená, Do poledna obrácená,
Do snídaní posečená. Do večera seno bévá.

Do snídaní posečená, Když ju větříček provívá,
Do poledňa obrácená. Jasný slunečko ohřívá,m
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715. Cižmy.
(Náp. č. 401.)

Nebyua ich miuá
Nebyua ich hodna.

Kováři, kováři
Co ste vy tak pyšní?
Nechtěli ste kovat
Mojej miuej čižmy.

Čižmáři, čižmáři,
Co ste vy tak pyšní?
Nechtěli ste ušit
Mojej miuej čižmy.

My sme ich ušili
Od večera do dňa,

716. Neslužba.
(Náp. 568.)

Daj mi Bože daj mi
Do tech vanoce dobyé,
Nebudu už moje nožky

Od Podivina.

My. sme ich kovali,
Peníze dostali,
Miuá sa hněvaua,
CČižem si nevzaua.

Z Bělé,

Budzě na mne Švarne dzěvče
Z okenečka kukaé.

Až ja půjdu z Bělej
Budzě sivy mrazek,
Budzě o mne plakac dzěvče
Svarne jak obrazek.

Po tej Bělej chodié.

Až ja půjdu z Bělej,
Otevřu si vrata,
S panem Bohemtady budzcé, 26. 4.

79 DRšlebá AnšeX. AŽ ja půjdu z Bělej
Vy Bělské dzěvčalta. Udzělam kolečko,

S panem Bohem tu ostavej
Moja galanečko.

(Sr. Náp. 136. 630.)

Až ja půjdu z Bělej
Budzě větr fukaé,

Z Kopřivnice u Přibora.THE:ZAH
Ši-ro-ke, dale-ke, ?
To Raškovo pole,

Široke, daleke
To Raškovo pole,

Ně-budů tu chodiť na rok nož-ky mo-je.

Něbudu, něbudu
Ja v Přiboře byvaf,

Něbudu, něbudu
Už u Rašků služif,

Něbudů tu chodif
Na rok nožky moje.

Něbudů tu chodif,
Ani ručky robíf,
Co by se tu mělo
Zlato, stříbro rodiť.

Daj myslivečku daj si pozor
A nechodívaj do cizých hor.

Něbo mi nědajů
Kratochvíle užif.

Něbudu, něbudu,
Něnt: mi to třeba,
Už sem se najedla
Raškového chleba.

717. Myslivec.
(Náp. 255.)

Je tam voda kalna,
Němožu ju pijať.

Radši budu radši
V Zelinkově byvat,
Je tam voda čista

A možu ju pijať.

Z Ujezda u Vizovic.
Aj v cizých horách zabijů fa,
Tam pod stromečkem zakopů fa,
Aj pod stromečkem pod zeleným.
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Že's tam chodíval na jeleny, Oj dvě děvčátka tuze hezké
Och na jeleny, na srnčátka, A to dcerušky myslivecké.
Že's tam podvedl dvě děvčátka.

(Náp. 426). Z Březnice u Zlína.

V Buchlovskýchhorách lúka zelená, Žena naříká, patero děti,
Zabili synka místo jelena. Měls ty synečku zvěře nechati.

Proč tě synečku, proč tě zabili?
Žes nechtěl nechat panské zvěřiny.

Ze„Sbipova.P DmSE=Ee 3
Viměje ba-ři - nečku bařin - ku ze - le- nů, na tej ba-ři==Fee-=

neč-ce studen=ku stu-de - nů.

Vimť ja bařinečku, Něčihej, něčihej Už teho jalenka
Bařingu zelenů, Myslivečku na mne, Na kolese vezů,
Na tej bařinečce Bo ešče ten tydeň A teho myslivcaStudenkustudenů.Budzěstebuamen.— Nakrchovonesů.
A v tej studenečce Už teho jalenka Už teho jalenka
Jalenek pijaval; V lese zastřelili, Na rožeň strkaju,
Na teho jalenka A temu myslivcu A teho myslivca
Myslivec čihaval. Zvonami zvonili. Do hrobu spuščaju.

718. Pastýřská.3 FE : : EEba ham===B
v . , oDěvča-ta,děvča-ta,vy-žeňte© te-la-ta,vysta-réba-by== CZI
E BEHEEITTBLETITIZvy-žeňtekrá-vyvy--žeňte© krá-vy.

Děvčata, děvčata, vyžeňte telata,
Vy staré baby, vyžeňte krávy.

719. Ve vázky vinohradů.
4 8 A „ 4 Bzence.kA Fe FEEESHIEEEEEE

v Do zahrádkyvkroči - la;;zdraj ho- ra| zdraj ho- ra, ho-ra,EE
Piš-če-ko - va,
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Do zahrádky vkročila;
Zdraj hora, zdraj hora,
Hora Píščekova.

Ov'v
Třirůžičky utrhla; zdraj

atd.

(BFEEES =DnDŘEZ =Emsm

=
Dozahrádky|vkroči© da,B=
Pe

sama, rů-že bí piLPEEME
v

ka zem pře - má- há.

Do zahrádky vkročila,
A já sama, a já sama,
Růže bílá červenavá,
Už m: moja bazalenka
Zem přemáhá. "

1) Vím to pole vím,
Ach pole, pole zelené pole
Zdravému veselé.

Vila ona vínečky.
Jeden vila harasem,

Druhý vila hedbávem.
Třeti vila v všem zlatě.

čer- ve - na — vá,

Jeden dala družbovi.

Druhý dala bratrovi,
Třetí dala milérnu.

Od Kyjova.ajá| sa-ma,ajá
M„m

a
už mi moja ba- za-len

Tři růžičky utrhla,
A já sama atd.

Vila ona věnečky.
Jeden vila mfama.

A vajdovi kůdelů.

Vezmi bratře ostrý meč.

Utni hlavu zahoď preč.

Z nov. Hrozenkova.TERA ZC isEEEIGERVímzabrádkutr-ně-nů,| rajhora,© rajho- ra,ho-rajavo
ITTE5 SH
ro — vá.

Vím zahrádku trněnů,
Řaj hora,
Hora javorová,

Do zahrádky skočila.

720.

Raj hora atd.

Tři růžičky utrhla.
Jednu dala mladému.

Druhů dala starému.

Třetí dala milému.

Stvrtů sama vonala,

sedlak a hofer.
Zp. W. 95.EFF

Pojrí Šak©
Dycky sa sedlá-ciJaksatiho-fe-ři— majú;

Sak ti

E
sedlá-če,

„ «. (2komory kolá-če.vy-ská-če “



Dycky sa sedláci ptajů,
Jak sa ti hofeři majú;

Počkaj sedláče
Sak ti vyskáče
Z komory koláče. ")

A dyž je po velké noci
Jde sedlák na hofera v noci;

1)Dycky sa bohatý duje
Ze dobré vinečko pije;

čel.

=á)m040

Tluče na dveři:
Bratře otevři,
Založ mne penězi.

A dyž je po svatej Aně,
Když sobě sedláček nažne,

Jide na pivo
Klobůk má křivo,
Jak je mu to snadně!

Počkaj boháču šak ti vyskáčů
Ty dukáty z truhle.

PWař,
Z Rajnochovice.===TC M-T—TTCEAHL- z- Aj K i

TE — 6 l

Eš-če já si ko- -pu desek

A já sl jich do Mora-vy

na-ře - ŽU,
dove - zu, $ daj mně Bože zdraví, $

2 do-lů do Mo-ra-vy, 2EEE =acobymněmuzikan-ti| za-brá—li.
Kdyby Pán Bůb hodnej vody ráčil dať,
Co by mohli naše putě umýkaf;

Ešče já si kopu -desek nařežu,
A já si jich do Moravy dovezu;

Dolů do Moravy,
Daj mě Bože zdraví,

A co by mně muzikanti zahráli.

Dolů od Vsetína
Až do llodonína,

Potem bych já sobě mohl zaspívaf.

(22. Travačky.
Ze Štěpánova u Olomouce.

Jdouce na trávu děvy, kdež daleko mají, scházejí se u Boží muky a
zpívají (Nap. 172).

Stojí v poli Boží muka
Krista pána pravá ruka,
Pozdravuj ji duše má,
Abys byla spasená.

Rač nás o Pane chrániti,
V naší práci posilniti,
Ať se šťastně vrátíme

A se spolu shledáme.

(Náp. 480. a.)

Helekám, helekám,
Kde trávy naflekám,
Na naší ločině

Tý naší Stračeně.

Až já z trávy pudu,
Maličko ponesu,
Pudu si přitrhat
K zelenýmu lesu.

K zelenýmu lesu,
K turoským zahradám, A bude poslóchat,
Zuhlídám synečka,
Ani se nenadám.

Zuhlídám zuhlídám,
On se bude ptati,
Lesi moja milá
Umí helekati,

Z Turovie u Dřevohostice.

Zuhlídám, zuhlídám,

Lesi to ta jeho
Umí tak helekaf.
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ku na vyschlém ry-bníč - ku.

8 p. Bartak.
I ca ——

» B| nasAZ
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Helekám, "helekám, Sama ti natrhám Ja on není doma,Kdetrávynaflekám!— Aittnaváču.Onjenarobotě,
V zeleném hajíčku On je na robotě
Na vyschlém rybníčku. Už sem natrbala V chropinské forotě.A 1 navázala,

Až na trávu pudu, Milý nejde zvihať
Koho volat budu? Lebo néni doma. " Ja zkážu já, skážu
Kamarádkynemám, — Pomalémposličku,
Koho si zavolám? 1) Už sem natrhala PřindiIebo přijeď

Až v szaf Můj milé synečku.
il sh . z nemozu svazal,

Zavolám m! eno. Milýje daleko
Pod milý na trávu, Nemám po kém zkázať.

Když chlapci buď pasou buďkolem jedou, tu děvy děvám jiným a chlap
cům těm zpívají ony těmto jako namlouvajíce.

Z Něčic u Sobechleb.PA

(He -en - ka! kde je o-na na té travě roz to- mi-lá

Malan-to-va Pe - truš - kar

Helenka! Kde je ona na té trávě Helenka! Ja co pak nám za to kópíš,
Roztomilá MalantovaPetruška? Roztomilá Malantova panenko?

Sokole! Kdež ono ty koně pase, Sokole! Ja co ty nám za to kópiš,
Roztomilý Hanákovo pachole? Roztomilý Hanákovo pachole?Helenka!Šakonatojistěslyší,© Helenka!Lesižsmytivyhověly,
Roztomilá Malantova panenka, Roztomilá Malantova panenko"

Sokole! Šak ono to jistě slyší, Sokole! Lesiž smy ti vybověly,
Roztomilý Hanákovo pachole. Roztomilý Hanákovo pachole?

(23. Kravarky.
Kravarka na kravarku heleká ač sobě daleko jsou a jedna druhé ani

tytýž nevidí.GzcEE BEEE“© Ho-jaho-ja| tyMadlenkoMlynko—va,do-břesetipa-se?
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A mi se zle pa-se; a po-žeň ty semkaj, tu je tra-va vel- ka.

Me kra-vy Dě-haj, a travy. hleda-ju, že ji tu. ně-ma-ju.
C NTC lsleala Ca LaIN= ILO==pe —Faa ad-SH

napa —se se ti kravěnka ho-ja, ho-ja.Ho-jaho-jaHe-len-ko| roz-to-mi-la.
Hoja,hoja, Apožeňtysemkaj,— Žesemškodudělala
Ty Madlenko Mlynkova, Tu je trava velka, Hoja, hoja
Dobře se ti pase? Napase se ti kravěnka Madlenko moja.«
»Á mi se zle pase.« Hoja, hoja. Dy nechceš helekaf,
Me kravy běhaju

A travy hledaju,
Že ji tu němaju.

Hoja, hoja
Helenko roztomila.

Daj sobě vyflekať
Ja staru lopatu,
Co leži za latu;
Tym starym pometlem
Co leži za peklem.

»Ja bych k tobě hnala,
Ty bys mne zahnala,
A moju Malenku
Do škody vehnala,
Maměnka by mi hřebala,

Od Vizovic.

Ja Helo, Helelíško Pánu Bohu roztomilá.
Skoroli ty poženeš tovaryško? „Nejenom pánu Bohu,
Tovaryško věrná moja, Než nekomu jinému
Ja ty Terezko Mykalova, Aj tomu Ozefkovi Alexovému.
Skoroli ty poženeš z pola? Orala, kopala,
A já ešče nepoženu, Kopu žitečka nažala;
A já tě neodeženu. Kopu oziného,
Já poženu dolem, Kopu jarého.
Střetnem sa tam pod zeleným javorem; A to všecko pro Jozefa Alexového,
Je tam studenečka, Aby ho měla čím krmit,
Napije sa ti tam kravička. Gořalenků napájati,
Co kravička nevypije, Bílým šátečkem utírati.
Tým sa Terezka umyje, Ej helo, helo.
Aby byla pěkná bílá,

Z Vidče.

x STK e.JAECTY [ (I6= zjFEET
Ho-ja bo-ja: -le-ko hh paseš, Malenku na- pa- seš

da

EE
na ze-le-nej trávě, na ze-le-nej trávě na pěknej o-ta-vě ; ho-ja, ho-ja.

Hoja, hoja Je tam studenečka, Ne tak pánu Bohu,
Dalekoli paseš? Čo sa napije Malenečka, Svojemu milémuMalenkunapaseš.Malenečkasenapije,© Synečkovičernookému.
Na zelenej trávě :/ Děvečka sa umyje; Hoja, hoja.
Na pěknej otavě. Aby byla bílá,
Hoja, hoja. Pánu Bohu milá,
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Druhá odpovídá:Mněsakravičkydobřepasů,© Zelenejtravěnky.
Ony mně neletajů, Dobrej dětelenky.
Zelenej travěnky nehledajů, Hoja, hoja.

NR NM A Kopřivnice.Fb==3P xEK3Ho-ja,ho-ja© ma-laně-vel-ka,— es-lisit.užposni=da-la?
CZK CT e-L (ZILCTÍLCTITI. SLIrPÁPnén
va. Hajn,= helan- ke ho - ja

Odpovídá druhá
Hoja, hoja mala něvelka! Hoja, hoja mala něvelka!
Esli st už posnidala? A ja sem už posnidala,
Madlenko herska, hoja, hoja. Aničko herska, boja, hoja.
Najdobna Madlenko Bučkova, Najdobna Kačenko Valova'
Hoja, hoja helanko hoja! Hoja, hoja helanko hoja.

Z Vlachovic.= PE NeEEE
hy dB-—g—e—— —Etho-jaho-ja| to-varyš=ko.věr=námo-ja.— PonesmněTKEIZEEICEpe je-LITC==FITEE=J=snída-ňa,| kamarád-komoja.Ejho-jaho- ja.

Ej boja hoja Ej atd. Ej atd.
Tovaryško věrná moja, Toho sem nečula, Pěkně ti děkuju,Ponesmněsnídaňa,© (ojsimněpravila.Zatvéhelekání.
Kamarádko moja. 3:
Ej hoja, hoja. Ej atd. DJ atd. v

A co si dělala, Zes na mna helekala,
Ej hoja, hoja Žes toho nečula. A sa nehněvala,
Tovaryškověrnámoja!
Už sem posnídala, Ej atd. Ej Atd. x
Kamáradko moja. Krav sem obracala. Což bych sa hněvala,Nie mněs neudělala.
Ej hoja, hoja. Ej adí.

Ej atd. Mohlas krav tak nechat, Ej hoja, hoja
Pročs mně nenechala? A Jenem počuvat. Tovaryško věrná moja,

Ej atd Ani já snad tobě,
Ej atd. p, sdo kody zaší Nemáme nic proti sobě.
Dy sem nevěděla, 7 00Skocy Zasý. Ej hoja, hoja.
Ze ly tu poženeš. Ej atd. .

Ej atd. Úž sa tak nechajme,
Šak sem ti pravila, Na sebe nehelekajme.
Ze já tu poženu.
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Z Pozlovice.FE== T R—o
O-ko-lo

1. Okolo Jarošova
Teče voděnka troja;
Proč na mna nehojakáš,
Kamaradečko moja?

Jacrd-ro - Šo-va

. Okolo Jarošova
Teče voděnka troja;
A já na fa hojakám
Kamaradečko moja.

atd.

FILE==
te- če vo-děn-ka

sebe otazují a sobě odpovídají.

o
L ( bu LE

tro-ja.
1. Okolo Jarošova

Teče voděnka troja;
Užis posnídala
Kamaradečko moja?

2. Okolo Jarošova
Teče voděnka troja;
A už sem posnídala
Kamaradečko moja.

Neslyšíli hned děva druhá hlasu
děvy první, tedy tato silněji hojaká:

4.A proč sa na mňa hněváš,
Proč sa mňa duješ?
Já na fa hojakám,
Ty mně neděkuješ.

2. Já tobě děkuju,
Ale pomalůčky,
Aby mia neučuly
Moje kamaradečky.

TTC LT3IDITICAFA FE
CZEZEI a |č 3 = 4-2 I

yh
Krávy mo-je krávy, nažer - te sa trávy, Šak sem vám na

CZIT3-0 TI C m ZECILICLAMAITŮTCIÍ LE JI
EEEn

* s
ža-la vtom ze- leném bá-ji, v tomze-leném há -ji.

Krávy moje krávy, nažerte sa trávy,
Sak sem vám nažala, v tom zeleném

háji.

Pas sa mně teličko bez jednoho
rožka,

eny maměnka na pole tvarůžka.

Nedali, nedali, ani ho neměli,
Sak oni cho dajů, až ho nadělajú.
Nedal: tvarůžka, ale dali másla,
Aby sa telička zavracaja pásla.

JiFEEPI=ek
KZ

Pa=su krávy, pa-su, 0
A-le nevím kde jsů. $

Pasu krávy, pasu,
Ale nevím kde jsů.
Krávy hore hájem

Krávy hore hájem

Zajdi slunce zajdi
Za zelenů horu,
Rádyby kravičky

z ml

a já se šuhajem.

Kravičky ke dvoru
Kravarky ke stolu,
Maměnko, tatíčku,

A já se šuhajem. Rádyby ke dvoru. Dajte nám večeřu.

[3 ELLIFEGIEJ40 jé: JI
Jď

Pas sa kravičko pas sa.
Pas sa kravičko pas sa,
Naber na sebe masa,

Nebudešli sa pásti,
Nabereš enom kosti.

31
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Když prší).
95 P Z Paskova.6====PE= ==

Hu-lečka, hu-le - čka, daj Bože slune- čka, ho-jo, hojo, ho-jo.

Hulečka, hulečka, A na ty daj zimy,
Daj Bože slunečka, Čo maju peřiny.

Hojo, hojo, hojo. A na ty daj krupy,
Na tu dobru chasu, Co maju chalupy.
Co na polu pasu, hojo atd.

„Z dolnéBečvi,TEE HEaE ==EEPEu
Bes-kyde,Beskyde,kdolopo to - bě i- do? emoF [ jE= = zhe<>=

horský ba-ča 0-reč za-tá —čá.

Beskyde, Beskyde, Černohorský bača
Kdo po tobě ide! Ovečky zatáčá.

(24. Husa a kachna.
Zp. I. 285. 346. Od Ždánic,

£Fu
Hu-sička A- vo-ká le-tě-la z vy-so-ka, za-vo-la-la======LE

na synečka nevoř tak z hlubo-ka.

Husička divoká Já vořu jak možu,
Letěla z vysoka, Už dále nemožu,
Zavolala na synečka Koníčky mně ustávajó ")
Nevoř tak z hluboka. A já sám nemožu.

1) ochořely.

nu Zp. I. 346. Erb. II. 75. Čel. 5, 79. Od Hranio.S o Eseaaa(91nMpráEg mSE
v Ka-če-nadi-vo-ká| le-tě-laSvysoka,šo-hajdobrýstřeLTP LATI—THae yu e—=T-elec,šo-hajdobrýstřelec,střelil© jídobo—ka.

Kačena divoká Do boka levého Hořko zaplakalaLetělasvysoka,Podpravůnoženku,© NaBobavolala,
Šohaj dobrý střelee Ona zaplakala Ach Bože, Rozbože,
Střelil jí do boka. Sedna na voděnku. Už jsem dolétala.
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Co by's ani nežil, Vy drobné kačátka Vody sa napijů,
Ani neokříval, Polefte vy za mnú, Nažerů sa písku,
Na svoje střelení Sak my poletíme Otřepů dubáčkyDyckysizpomínal,KsuchémuDunaju.— Ozelenůlísku.
Ubohá kačica Moje dobré děti Moje drobné děti
Už sem dolétala, Nedělajů škody, U potůčka seďá,Užsemsvékačátka© SednůnaDunaju,Kalnávodupijú,
Už sem dochovala. Napijú sa vody. Tvrdý písek jeďá.

( 25. Sverčovska.
n h

PPÁ
> ro- , | —©| JJ | p-JI | --
Hy-baj--te landsvo-ši do-lů ke Vse-tí-nu, půjde-me s tabáčkem

FLL=ES3Ema JŠ

přes novů dě - di-nu.

HybajtelandsvošiZaJavorníkvyjdem,— Aconanásvytáhne
Dolů ke Vsetínu, Spočinem si trošku, Korman *) ve Slovákoch,Půjdemestabáčkem| EščesaspodívemJešakmitovytáhnem
Přes novů dědinu. Na tu svoju nošku. *) Dole na Hanákóch.

1) na kerů krkošku. 2) páleník, žid.

Od Napajedel6E ER=
T

Hý koníčku hý můj vraný, hý koníč-ku bý můj vra—ný, vy-nesC ji [L1 zEEE
ty mě ven z Mora-vy.

Hý koníčku hý můj vraný, Dvě tři míle na mně běžíš
Vynes ty mě ven z Moravy, Div mě párů neudusíš!

6

Dám ti ovsa mláceného Vyvedeš mě na trávníček,
A senečka sečeného. Smekneš se mne kantárýček.

Teprův mně chceš ovs dávat, Nech mě snijů straky, vrany,
Když nemožu hore stávat. Nebudeš mět žádné hany.

Měls galánku o tři míle,
Jezdívaďs k ní pořád na mně.

dÁ*
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EEEELLELLA
Měl jest sy- nek ko- ně ' švar-na nechtěl kněmu rá-no vstá- vat,=EEE

-4—47-00 —e-1E—
nech--tělkněmu rá- no vstá-vat.

ei

Měl jest synek koně švárna,
Nechtěl k němu ráno vstávat, atd.

(Náp. 426.)
Stávaj koníčku stávaj můj vraný, Z mladus mi dával pět mírek na den,Vezměkoníčku,vezmězMoravy.| Věilémidávášjednunatýden.
Šakbychjástával,alenemožu,— Zmladusemjezdilzhradudohradu,
Včilé mi dáváš slabů potravu. Včil mě povede kat na zahradu. ")

Z mladus mě česal zlatým hřebelcem, Z mladu sem vozil hrabjata, pány,
Věilé mě tlučeš do hlavy tylcem. Věil mě budú žrat straky a vrány.

1) Prvés mně dával Včilej mě vodíš Prvés mně stýlal
Mírku obroku, Čertovů cestů. Drobné peřičko,
Včilej mi dáváš Prvs mě utíral A včil mně steleš
Hůlků po boku. Zlatů výděrků, Drobné kameničko.
Prvés mě vodil Včil mě utíráš
Od města k městu, Leskovů hůlků.

Z Pavlovice.

Koničku bělavý Ta Brněnská veža Přeletěla přes ňuVyvezmězMoravy,| Velicevysoká,Jenomjednůvroce,
Esli nevyvezeš Nemohla přeletět Vypila voděnkuStřelímtidohlavy.— Kačenadivoká.Všeckunapotoce.
Vyvezu, vyvezu Ne“tak ta divoká Voděnku vypila
Na turecků mezu, Ta nedělá škody, Kalíska nechala,
Tam odtuď uvidíš Přiletí k rybníčku Po tobě synečku
Tu Brněnsků vežu. Napije se vody. Památka zůstala.

Z Loučky u Kelče,

Můj koníčku sivovraný Než mě vyveď na trávníček,
Vynes ty mě ven z Moravy, Zejmi ze mně kantarýček.
Najdu tobě maštal teplů A vytáhni z pošvy šablu
A já sobě pannu pěknů. A zetni mně „moju hlavu.
»Netřeba mě maštal teplá, Nech mě žerů straky, vrany,
Ani tobě panna pěkná. A ty miluj švárné panny.

— Z Bruzovice.===FEL
0j nate Ly - se ho-ře tam se - dloček o - ře, ko-ničky mu> h m
hl

EE s!=HE
os-ta-ly juž0 - raé nimo-že, juž o - raé nimo- že.
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OjnateLysehoře— Ojakožbyoraly,
Tam sedloček oře, Ovsa nědostaly,
Koničky mu ostali Jak na koněc dojely
Juž oraé nimože. Pěkně si zarzaly.

Z Čajkovie.==ikTĚFI
0j ny pa-cho-lek k muzikámcho-dí, ach ten je o- spa -lý,FameEETHL Da-ji

ve-li-ce ned-o lý na ko-ně vra-ný.

Oj kerý pacholek Jde do maštale, Och šak bych já stával,
K muzikám chodí, Koníček leží. Dyž nic nemožu.Ochtenjeospalý,Ochstávejkoníčku,— Ochstávejkoníčku,
Velice nedbalý Nesu ti travičku, Nesu ti travičku,
Na koně vraný. Můj milý vraný. Já ti pomožu.

(2. Hospodářstvíšpatné.
už o Z.Hoštalk.
6EE

ph tavení“ sínidostka-mení,vjizběkamennení.

Jaký jst hospodář, Máš na ní rukávce, Jakový hospodář,
Takové stavení, Jako na cigánce. Taková gazdina,
V síni dost kamení, o.. : Nabrali popela,
V jizbě kamen není. Jaký jsi hospodář, Vezli ho do mlýna.Takovů máš ženku,

Jaký jsi hospodář, Ty piješ v palérni,
Takovů ženu máš, Ona pije v šenku.

(Sr. Nap. 532.)

L
Jsi ty ho-spodyň-ka, do-brá roznosiu —ka; roz-no-siua sF=H===Eze-lé© ži-domdoVe-se-lé.

Jsi ty hospodynka, K muzice jsi dívka,
Dobrá roznosiuka; Krávu ti zvalí slípka;
Roznosiua's zelé Rukávečke tenké,
Židomdo Veselé. A robota v pekle.
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Na tom holešovském moslč
Počítá tam ovčák ovce.
Jedna se mu z nich ztratila,
Kerá napřed chodívala.
Esli já té ovce nemám,

Z Osvětiman.

Já ty druhé všecky prodám.
Prodám ovce, kůpím krávu,
Dám peníze do cimbálu.
Prodám krávu, kúpím voly,
Peníze dám do hospody.

Náp. 630. str. 451.
Nemarn synečku,
Abys nepromarnil,
Co tobě tvůj staré
Otec nashromáždil.

Co ti nashromáždil
A pracně nastaral,
Hleď si to zachovaf,
Až by's se zestaral.

Nepohlídaj na širáček,
Jaké na něm stužky máš,
Podívaj sa do maštale,
Jakové tam koně máš.

V našim dvoře kvitnu růže,
Ja jich trhač něbudu,
Milovalach dvu mladencův,
Milovač jich něbudu.

Dy něbuděš, to něbuděš,
Ja se prosič něbudu,
Jak tu přijdu susedovi
Namuvač se jich budu.

Už tu přišli, už tu stoju,
Nas do taňca něberu,

Co tobě máti dá,
Hleď si toho vážif,
Ona to musela
Těžko hospodařit.
Janičku, Janičku
Pěkné jmínečko máš,
Dej si na ně pozor,
Ať ho nepromrháš.

Esli ho promrháš,
Bude po něm veta,
Nenandeš ho nikde,
Bys zešel kraj světa.

Erb. JI. 197. Olesk. 208.

Koně vrané nečesané
Ani na nich ohlavek,
Podívaj sa můj šohajku,
Jaký jsi ty pacholek.

Od Opavy. p. C. L.

To su šelmy ci pacholci,
Ješče se z nas vysměju.

Žaden nějest taky šelma,
Jak susedův pacholek,
Ma na vescě z střibra bortu,
Na klobučku faborek.

Nězahlidaj na tu bortu,

Ani na ten faborek,wow v

Jaky tam ma nořundek.

(Náp. 253.)

Oj Janíčku, Janíčku, kde jitTatíček se ptal, oral-li jst? *)

A já jsem oral, ale málo,
Kolečko se mně polámalo.

1) Janku, synku, oral-ly's ty,
Tvé koníčky domů přišly.E sfP=====

Zp. I. 288. Erb. I, 185. II. 1983
A kolečko dám kolářovi,
A od kolářa kovářovi.

Už je kolečko obložené,
Už je děvčátko namluvené.

2<? 2= HJ
Čí je to poleč-ko nevo-ra-né? čí je to poleč-ko nevo-ra-né ?

EEE
mACEF F

o je mé-ho synka za-nedbané, to je mého synka zanedba-né.
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Čí je to polečko nevorané? Dyž se polámalo, dej ho spravit,
To je mého synka zanedbané. Překterak se tě mám, synku, zbavit.

Co pak jsi můj synu, co jsi dělal, +Co pak mě tatíčku nerád máte,
Že jsi svého pole nezavoral? Ze vy mě od sebe vyhánite ?

»Zvoraljsem,tatíčku,alemálo,— Nevyhánějtemě,jápůjdusám
Že se mně rádylko polámalo. 3 Sedna na koníčka budu husar.«

- Z Rakvic,

EE
5 hle-da

o-broku nema-jů, o-broku ne-ma-jú.

Šohaju, šobaju, Nemajúů, nemajů,
Vaší tě hledajú, Nech trochu počkajů,
Ze koníčky vrané Sak já čekat mosím
Obroku nemajú. Než mně na stůl dajů. *)

1) Sak mě nečekali
Se žádnů večeřů.

„4 Z Lichnova u Přibora,a TASFSRE02=břsEEK:E ==
67

Ta Velčovskáhrdi-na, za klobukem četl-na; a dy přij-dě do mašta-le,IE
Šim=la za o - cas ďvi-ha.

Ta Velčovská hrdina, Štyrtakych by moje ručky V lyžniku su chrobaky,Zaklobukemčetina,— Naobuškuuněsly.Majukřidla,ďobaky,
A dy přijdě do maštale, Ta vařecha jak palica,
Šimla za ocas dviha. © ta divka leniva, Švrlak jak plužne kolca.

Jak živa noh němyla;
Pohonič je lenivy, Ruky ma jak vrana bile,Koněstoja,jedliby,© Přecebysevdavala.

728. Starost.
Z Březnice.AAAPE=

Jakži-vibu-deme,dyžnena-se-jeme| Uvr-r-dé-hoo-broku,.LL FH
Ú—9—9—0—0——0—0—0—0--Hu—Týnebudenámnamůvěru| dosko-ku,



536

Jak živi budeme, Pohanka chybila,
Dyž nenasejeme Réž se nezrodila,
Tvrdého obroku, Po mále zemáků,
Nebude nám na mů věru do skoku. *) Přibude nám ve Březnici žebráků. *)

1) Bude nám běda, Já sem celý ztvrdnul,
Kůpil nás Breda, Jak mi obrajt strhnul
Z dubových sedláků Tu háru ze zádů
Nadělá žebráků. (dubový — zámožný). Dalo mi to na mů kušu do hábů.

2) Pobereme hárky, Obrajt také ztvrdnul,
Půjdem na Slováky, Kamarád mu vtrhnul
Naberem duhanu, Po zádoch kyjákem,
A odnesem do Moravy na Hanu. Zdrhali sme dolů grůněm s tabákem.

Já když idu polem zdrhat — ulíkati
Ohledám sa kolem, srúň — hřeben hory.
Zhlédnu-li obrajty,
A on už byl na mů kušu za paty.

729. Mlynář.
Z Vigantic.

£ J hb h ("« hFNMRee KTE a6 vy =TÝ=EEE—fe ER A
Jan-ko myná-ří na pů-děle-ží, je-ho ka-mének po práznu bě-ží.==EE

?je-hokamének| popráznuběží.
T

Janko mynáří na půdě leží, Já ti zemelu mýta nevezmu,
Jeho kamének po práznu běží. Jen fa děvčino pěkně obejmu.

Svarná děvčina, pones do mlýna, Já sem přinesla tři štvrti reži,
Eščes nezemlel, ešče tam leží.

Z Hrozenka.6%EE
Jan-ko py- násrovNa pod-ze le —

níJehomlynečeknapráznobě- ží.
Janko mynárov na podze leží,
Jeho mlýneček na práz.o běží.
Nech sa mu mele, lebo němele,
Janko mynárov dzjevča miluje.

Z Provodova a 3„Přesnice.—Ne-půjdu| joza4také-ho,ajZnepůjdu:-duvzata-ké
r KL C JILL MMJIE3 A JML i | mjj I IT

ke-rý nemá „domu své-ho.
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Nepůjdu já za takého,:/ Radši půjdu za mynářa,
Kerý remá domu svého. Za dobrého hospodářa.

Domu svého klenutého, Mynář mele až sa třese,
Sindelečky pobitého. Voda mu užitek nese. ")

Nepůjdu já za masařa, Kamen bere, koš podává,
Věru bych sa pořezala. Pán Bůh mu to požehnává. *)

1) Voděnka mu kolem točí; 2) Jednym bere, druhým dává,
Sedláček mu žilo vozí. Tak ho pán Bůh požehnává.

230. Oprat.
4 Od Kruml.

j 1 4 Kn
6 . 1 Í [C JJ I | m [I | „ Č I
J Jj | J Í [ 4 ] * „| hal = PŮ , AE 2 = m|
jh p M M i J Č „SM| p hu EO Í ha Í S ď o L € = j

-M = . nd C i ] U. | Í l j | + C CT k „J* >% iz .
Jel synek vo-ra - ti jelsynek vo-ra- ti, zapomněl o-pra-ti,EE

za--pomněl o - pra- ti.

m Od Dačic.FRAMAIjee -PEPLESE= ee „mWeJelsyneko-ra-ti,© jelsyneko-ra—UW,jelsyneko-ra-fi,ZS ==maH=
zapomnělopra-ti, za-po-mněl o-pra-ti.Jelsynekvorati,Visítamnasloupě,© ddimněmilápředce,
Zapomněl oprati. Na zlatém chomoutě. Mám koníčky v řece.
Jdr mně milá pro ni, Já pro ni nepudu, Až já jich napojím,Sakvíšdobřeoní.— Sakjátvánebudu.Jásitěnamluvím.

Z Kunovic.

Jel synek orati, Když přijel na roli, Ty sedláče hlůpý,ZapomnělopratiPřesmutnéstvoření,— Máštyrozumtupý,Vmaštalinaklínku— Nechtělsadatdoní,Kamenívybíraj
Mysla na děvinku. Ze je v ní kamení. A roli pooraj.

231. Nůše velká. ee
L lTTTI

7 Te
EE=ECHL —

Ka-te-rin - ko, Ka-te-rin-ko, mo - ja, ne- by-lo fa vče-raEEE
Fat JICvečer| do-ma.
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Katerinko, Katerinko moja, Poď šohaju, poď ty z pravej strany,
Nebylo fa včera večer doma. Zazvihneš mně nóšu rosnej trávy.c

»Já jsem byla v zeleném hájičku, Tažší tráva, než byla otava,Zalajsemsiprokrávytravičku.© Načsimilá,načsitolébrala?
Dyž nažala, nóšu navázala, »Já jsem brala ke svojej libosti,
Na pravů stranu sa podívala. Abych měla pro své krávy dosti.»

(Sr. Náp. 122.) Z Ostravice.
HE=

V černym le-se sla-vik zpivo, tamo dzěvčatro-vu zbiro, na-sbi-ra-JaME
moc, němo-hla i zmoé.

V černym lese slavík zpivo, Podž synečku, podá mi zdvíhaé,
Tamo dzěvče trovu zbiro, Možu se ci ešče přidaé,
Nasbirala moc, Podž synečku podž,
Němohla i zmoé. Zastihla mě noc.

(Náp. str. 81.a.) Z Halenkova.
Žalo děvča žalo trávu Co's má milá od ní dala?

Nedaleko vinohradu. Prsten zlatý sem mu dala.
Přišel na ňu šelma hájný, Dala sem mu prsten zlatý,
Vzal jí plachtu a šel od ní. Koštoval mia tři dukáty.

432. Vyhrůžka.
Zp. I. 538. Z Bojanovice od Hodon.

Kazaua mně máti Mynářka vyběhua AŽ naša mamička
Babuuenky hnáti, S veliků lopatů, Na tebe vypadne.
Tam dole po dole Zabiua babuuku , ,
K mynařovej vodě. Pěkně dubenatů. " Ručenku (i zuomi,

Pěkně až na pouy,Ajásemichhnaua© Počkajtymynárko,Nenítakýlékař,
Až na kraj Dunaja, Čo sa tobě stane, Co ti ju zahojí.
Abychuviděua —
Svárného šohaja. 1) popelatů, ilovatů (==černůabílů).

743. Lina.

pk I 46.E II. Í 16. OdLachů.aEnh EE EEE
E se prošvarnadě-več-kavvoděstude- nej; ku-paFF=EESsFEE

Ja se prošvarna dě-več-ka v vo-dě stu-de- nej.
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Kupala se prošvarna děvečka Učila mne moja panimama
V vodě studenej. Šatky vyšivat.Přijeltěkniprošvarnysyneček| Vyšijtymněprošvarnaděvečko
Na vranem koni. Jeden šateček.

Co tu dělaš moje potěšeni Jak jsem živa šatky jsem něšila,
V vodě studenej? Něchcu začinaf.

Viju vinky prošvarny synečku Co se to tam prošvarna děvečko
Vinky zelene. V poli zelena?

Úvij mi tež prošvarna děvečko Zelena se prošvarny synečku
Jeden věneček. Meho otce hrach.

Jak jsem živa, vinka jsem něvila, Vem srpečky prošvarna děvečko
Něchcu začinaf. Pujděmy ho žaf.

A co pak tě tvoja panimama Jak jsem živa hrachu jsem něžala,
Učila dělat? Něchcu začinaf.

Od Slavkova.ESTHEE =
Co se to tam cose to tam můj synečkuv poli ze-le-na? v po-li ze-le

a. ZITA vocýe==EE
> JE

na? Žese mněto můjsynečku hrubě pěkný zdá, hrubě pěknýzdá.

Čo se to tam můj synečku Ani ve svých bílých rukách
V poli zelená? Srpa neměla,

Že se mně to můj synečku V létě sr 8 nčkpa můj synečku,
Hrubě pěkný zdá? V zimě přaslice,

Zelená se má děvečko Jenom sem se dívávala

Mýho otca hrach, Na bílý ruce.

Až uzraje má děvečko Učila sem se synečku
Budeme ho žat. Chlapce milovat,

Jak živa sem můj synečku Ale sem se neučila
Hrachu nežala, Rukama dělat.

Voje. IH. 401. Lip. I. 214. Od Rousin,6EmmEe
Nechouti panen-ko nechcu tu, jsó li-di na svě-tě zna-jóEEELE c)

bd— >ti,ne-ráda| stáváškravámne-dá-váš,natrá-vunecho-dí—váš.
Od Bozkovic.rEEEEHF

Nechcu tě panen--ko nechcu tě, só li- di na svě -tě
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== "o 2 „0 =znajótě,© ne-rá-dastáváš,kra-vámne-dávášna(rá—vune===

chodí- váš?

Nechcu ti panenko nechou i,
Jsó lidi na světě znajó ti,

Neráda stáváš,
Kravám nedáváš,
Na trávu nechodíváš.

Přindi šohajičku ráno k nám,
Uvidíš u nás co dělávám,

Ze ráno stáván,
Kravičkám dávám,
Na trávu chodívávám. ")

1) Přindi k nám synečku, ozvi sa,
A co já dělávám zdovíš sa,

Já ráno stávám,

Přišel šohajíček na ráně,
Zastal svó panenku na slámě,

Děvečka spala,
Kravička řvala:
Staň děvečko vospalá,

»Bodéž ti kravičko pořádem!
Dyť sem tě dávala předednem;

Dyť sem tě dala,
Bys se nažrala,
Té travěnky zelené.«

Malenkám dávám,
Kůdélenku přádávám,

Zp.I 184.ké==apL
Ne-budeš má panen- ko, ne

( -budeš poapodyn přišelsemkráma
CN = ,F KILICZATAAha =5E ===
Vpo-ledne, stá-va-la si zpo-ste le ne-budeš ho-spodyň-kó.

re
ne

č Ae -9
Ne-budeš má panenko,

:pm AMT EEEEn
budeš ho-spodyňkó; při-šel sem kvámFHEvpo-ledne,stá-va-lasizposte- le.

Nebudeš má panenko,
Nebudeš hospodyňkó;
Přišel sem k vám v poledne,
Stávala si z postele,
Nebudeš hospodyňkó. ")

Ráda piješ, ráda jíš,
Ráda si pěkně chodíš;
Ráda pěkné krávy máš,
Neráda jim trávy dáš.

F=
Ráda přadeš, ráda len,
Co se táhne z bečky ven,
A to pěkně tenúčko,
Až je v bečce malůčko.

Budeli kameň plývat,
Budeš v mém domě bývat.
Kdes to synku kdes viděl,
By kameň po vodě jel.

1) poslední tento verš se opětuje po každé sloze,
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Ze Stěbořice od Opavy.

L TÍ
TE WAY LALLY——UC w—4 IC- v fy

v Prošvar-na dže-vu-cho chcělbychcě; Že
A -le ce mně ha-ňu, bra-ňůu mně,

r

ně-ra- da ro- bišELLE H=
ra-da šum-ně chodziš, ra-da dlu-ho spiš.

Prošvarnadzěvuchochcělbychcě,© Svymkravičkamdavam,
Ale cě mně haňu, braňu mně, Kudzělku přadu.

Že něrada robiš,
Rada šumně chodziš,
Rada dluho špiš.

A un cié tam přišel už byl dzeň,
Ta dzěvucha spala jako peň,

Ta dzěvucha spala,
Prošvarny šuhajku něvěř to, Kravička ryčela,
Přidz sy skoro rano spatřiš to, Kudzělka stala. *)

Jak ja rano stavam,

1) Syneček přišel v poledně, Keří tebe znaju,
Ona děprem z lůžka vyhledně: Na mu (kušu) pravda je.

Dobře lude maju,

Od Brna.C[
F= EE

Za-spa -lo děvče ne-vyhna -lo krav, Huhnal hí pasléř pod

| ko „LEi J £achLET
ze-le - né haj.

Zaspalo děvče Počké pastéřu Jen počké troško
Nevyhnalo krav, Hu našé roli. Pod našó hruškó,
Huhnal hí pastéř Až já podojím Až já podojím
Pod zelené háj. Naše chomolý. Taky Černoško.

„u -Z Novévsi.LL-YK NTCré=esineFL
Sto-jí hruška vsa- dě, vrch sa jí ze- le —-ná, poďnůsa JaEN M IET E EOE=

ní - ček sAndul-kůvkar —-ty brá.Stojíhruškavsadě,| Taksaonihráli,Andulkazaspala
Vrch sa jí zelená, AŽ sa rozehráli, Na červeném líčku,
Pod ňů sa Janíček Od velikej lásky Zaspal Janíček
S Andulkův karty hrá. Obádvá zaspali, Na bílém fěrtošku.
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ZaspívalslavíčekDočkajmiakravačku— AjátivyženuVzelenémhájíčku,Podzelenýmhájem,© Krávunedojenú.
Probudil Janička, Zaspala sem krávy Dočkaj miakravačk
Janošek Aničku. " Se švarným šohajem. Vz a) Tma KTAváckuzeleném háječku,StaňAndulkohoreDočkajmiakravačku— Ajátiuviju
Dojit krávy svoje, Za tu našů stěnů, K neděli voničku.
Než si jich podojíš,
Kravač fa užene.

1) Jiný dálejšek: „Néni půl hodiny, Kluče od svitaňa,
Staň Andulko hore Jak sem lehla spati,“ Nedala bych svitat
Vínečko měřati, Kdybych měla kluče, Zajtra od poludňa

u grave SZ Bojanovic a Poštorné.CZILZICZIICm S OS
PEar a]

y z o [ C C C IE | J s bob Z<a-I-5 g-
V ze-le- nej du-bi - ně, tam ne - vě-sta dří - me, do-šua k ní sveVA

ILI J<TI TEESk ==FZgru-ša:© staňne-vě-stoho-re.<

V zelenej dubině, Dyž sem nedohnaua, Šak ste vy věděli,
Tam nevěsta dříme, Ale možu dohnat, Že sme krav neměli,
Došua k ní svegruša: Možu sa vašemu Na co ste vy synka
Staň nevěsto hore. Synovi vyrovnat. Za mnů posíuali?Staňnevěstohore,Naprácu,nakrásu,© MělistesivybratUžsa'sdostvyspaua,losamuvyrovnám,| Nevěstubobatů,Podojkrávysvoje,Nastatek,bobatství,— CobyvámdohnauaKeréjsidohnaua.Tomněnenímožná,| Kravičkurohatů.

Ze „Puché Lozy.-KONI TLS ATIC KATI je(OREE ESPLZE
ld L

Snad se'smá mi-lá vo-dy bá-la, vo-dy bá-la, že s mně ko- šel-ky
i ja jFEEL

ne-o-pra-la, že s mněko-šel-ky ne-o-pra - la.

Snad se's má milá vody bála, Nebála jsem sa vody bystrej,
Zes mně košelky neoprala. Než jsem sa bála mamy ostrej.

034. Paseni.
Ze„Zumo od Telče,

apu
KdyžjsemšelkJihla-věpolouceze-le-ny,— pás-lutamšo-ha(EEEETEE

jek, pásu tam šo-ha-jek čty-ry ko=ně vra-ny.
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Když jsem šel k Jihlavě Čtyry koně vrany
Po louce zeleny, l také hřibátka,
Páslu tam šohajek S pánem Bohem bujte

ry koně vrany. Studnickyděvčátka.Eje EEK
Komujetakdobřeja-konám,neře-že-meseč-ky| ko-bylám

Komu je tak dobře jako nám, Od svatýho Jiří do Havla
Neřežeme sečky kobylám. Růste pro ně zelená tráva.

Z Oseka.=-I123331 r T J= ZNNEEmgÁ= -9mah
Šoharjí a ma-lu-šen-en- ky, aj šo-ha -—jíč--ku ma-lu-šenky

nařežzečky dobrušenský.

Šohajíčku malušenky, Nařež sečky jako jehlí,
Nařež sečky drobušenky. Co by ti ju koně snědli.

fardiss, Z Milotic.

Stude-náro-sapa—dá,Šo-ha-jekko-ně— hle-dá.
Studená rosa padá, Černojokého synka, Perme ju, milá, perme,Sohajekkoněhledá.| Conahusličkybřinká.Enomjínezederme.
Nehledaj šohaj koně, Jede šohajek bájem, A dyž ju zedereme,
Poslala jsem já pro ně. Černá košelka naněm. Na druhů zebereme.NatoMilotsképole© Permuju,milá,zmydla,
Cernojoké pachole. Bude košelka bílá.

Z Lopenika.

=
Pás-la som o-vce podlej- šú,
U-chy-cil mi vlk. najlep - šú.

Pásla som ovce pod lejšů, »A já ci jej něvrácím,
Uchycil mi vlk najlepšú. Ešče si druhů uchvácím,«

Prosím ca vlčku vraé mi ju, Tak ci je budzem chvátaci,
Lebo mia doma zabijúů. ') Až sa naučím pásaci.

1) £. j. pobijí.
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735. Křepelenka.
(Sr. náp. 143.)

Z Blatnic.
ba]PRDELEa eckaE KEE

pl U UP P

n =(6
Kře-pe:-lenka křepe--la -la, kře-pe--len-ka kře-pe -la-la, drobné

EU|
dě-ti svo-lá —va-la.

Křepelenka křepelala,:/ Ešče jeden mandel stojí,
Drobné děti svolávala. A na ten sa sedlák strojí.

Křepelátka dobré děli, Za Dunajem krásné pole,
Kam sa mám s váma poděti? Tam půjdeme, děti moje.
Ludé láky pokosili,
A mandely odvozili.

36. Stolař.
Zp. II. 484.E23EGER FINE89jo ee8

e/ F

am ml rl mlomnSEŠKŮ.E,0 ny
Lepší můj ho-blí-ček než sedlác-ké vol-ky, dyž si ho na-brúsím,

FEph
=
ji-de mně po--Vol-ky.

Lepší můj hoblíček Ty sedlácké volky Hoblíček a pilka,Nežsedláckévolky,© Reznícizabijú,Tojemášpacírka,Dyžsihonabrůsím,© AmojehoblíčkyKdysitopobrůsím,
Jide mně povolky. Nikdá nezahynů. Jde mi to zlehůnka,

3%. Kosa.
Z Moravan u Kyjova.ja-Ic JETI ezýoyHEřE: PETE

EZEZ NN JN CEL STI- EC 1
e» . v v v v v

Mámjá ko-ňa ko-níč-ka, mám já ko-ňa Ššim-la, on mě pěk-ně
ELI

po-ne-se, dyž po —je-du z Vídna.

Mámjákoňakoníčka,Mámjákosuvykutů,— Dyžsemzačalkositi,Mámjákoňašimla,Mámjákosudobrů,© Kosenkamněspadla,
On mě pěkně ponese Ona kosí dyž mosí Než sem kosu osadil,DyžpojeduzVidňa.© Jetelinkudrobnů.Jetelinkasvadla.
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€38. Pav.
E Zp. I. 399. Z Vlčnova.EE EAI ]KD-40maa- =

e/ o © U v "|Pás-ladě-več=kanado-li-ně| pá-va,AžnatenosmýjaAtamne-růst-láse-demroků— tráva. Y]
C L M AC C [ 3 TrL 1 II ÝL Í — m i | L | Ť JE

a9tt
= v o o „+ 4 te-lin-kazeš-la,| teprůtadě-večka| pávana-pás-la.

Pásla děvečka na dolině páva,
A tam nerůstla sedem roků tráva.
Až na ten osmýjatelinka zešla,
Teprů ta děvečka páva napásla.

(Náp. 406.)
Ze Šardice.

Ale kdes ty byla, Ale já sem pásla Ale na ten úsmý
Ulianko moja? V Duchonově pávy, Počala tam růsti,
Ze tebe nebylo Ale tam nebylo A zas jí dal šohaj
Sedum roků doma. Sedum roků trávy. Vraným koňom sňésti.

sr FREE ELÍEEJEEEppIE era
v Ejsedí,se-dínako-laa-ji— vlá-ča,nako-la=jivtá-ča.

Ej sedí, sedí Ej sedí, sedí Kdes ty má milá,
Na kolaji vtáča, :/ Na kolaji druhé. Kdes ty bývávala, atd.

Pěkné perenka. Ej vytahuje
Hedbávem otáčá. Konopenky důhé.

739. Lišňák.
Od Brna

x e—|--—- CZAKTA-A—NT TCZÁŘ-KNIITC

Fed
u semmělsemono Olená Poska mě hu-sa-ři,sem va-ji-če P -nó 4 bY šÝEzahpet a =ZEm-EEE—

va-jič--ka mně zebra-li, nacpa - li mně se-na vo-fa-vy.

Šil sem, měl sem skrošničko nuvó,
Sil sem, měl sem vajiček plnó.
Potkali mě husaři, vajička mně zebrali,
Nacpali mně sena, votavy.

35
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740. Husarka.
Čel. II. 55. Z Véiřkovic.

PAPSEEEEa ETK1I Lid-©4| ||— aALEU-sj— UU ©.“"Us©.cIo
*/ s "z 4 v 7 3

Služi-lo děv-čat-ko ve dvoře, pa-sa-lo hu-sat-ka na ho-ře.

Služilo děvčatko ve dvoře,
Pasalo husatka na hoře.

Přiletěl mezi ně černy ptak,
Rozehnal husatka po horach.

A ty černy ptačku škovranku,
Něrozhaňaj husek po hajku.

Naša panimama lať budě,
Dy husatek doma něbudě.

||

Nělajtě, mamičko, nělajtě,
Su husičky doma, sčitajtě.

A ty stare husky prodajtě,
Zelenu sukničku zjednajtě.

Prodajtě kravičku strakatu,
Dělajtě svadbičku bohatu.

Jija]
M k hhAbyANI CZ M

ee
Z „—

ek
E « -=

e/ . v v
Děv-če husy pa-se, ja pěkně. nastro-ja se, hu-sy po-pe

C5 C MTA Aje

z
UL J L U- UL JE

la-té, j 5.

Děvče husy pase,
Ja pěkně nastroja se,
Husy popelaté,
Ja majů pírka zlaté.

Děvče husy pase,
Ja pěkně nastroja se,
Husy potratila,
A sama zablůdila.

Od Přibora.EEE
+

P)vi p
L- =

mSL

Z jednej stra--ny Du-na-ja dě-več-ka ša- ty pra-la, z dru- bej

baz=T-IF za—ezeF TELLS Au-|„©SL.|Is|
U U—= i © U ENE: cz ce i

stra-ny Duna - ja druha na nu vo - la- a.

Z jednej strany Dunaja
Děvečka šaty prala,
Z druhej strany Dunaja
Druha na nu volala.

Ma rozmila děvečko,
Maš husičky v jačmenu.
Něch mi ich tam sestřičko,
Něch sobě ich vyženu.

Nad Dunajem z nizučka,
Letěl ptaček zlahučka,
Zpive un tam velice,
Milej pronika srdce.

Ach letěli havrani
Nad dolinku nad nami.
Ach litajtě, litajtě,
Potěšena hledajtě.



741. Těžká vrata.

547

Zp. U, 24. Z Poštorné.Am | i —P EjFcfodgezapadHep EE
v ©
Suo děv-čat-ko ži-to žat, k ze- le-né-mu há- ju; na-de

EZE C CTITEL ZIZYJEI FIÍ E EEEI TILEet ret81o—r=Hi © +
šeuho mla-de-nee, za=lu - bi-uo Sa

Šuo děvčatko žito žat
K zelenému háju,
Nadešeu ho mládenec,
Zalubiuo sa mu.

Poď ty dívča suúžit k nám,
K temu mému pánu,

1) Já k vám suúžit nepůjdu,
Máte tuhé vrata,
Nemobua bych chodívat
Mezi pachouala.

«42.

mu.

Nebudeš nic děuávat,
Enom pásat pávů.

Já bych šua k vám suúžiti,
Máte fažké vrata,
Nemohuy by chodívat
Za mnů pachouata, ")

Já k vám suúžit nepůjdu,
Máte tuhý zámek,
Nemohu by k nám chodit
Ten švárnýšohajek.

Vyučený.
Z Nove vsi.

v 
Svarný šo-ha- jič-ku šak máš innoho ře —čí, co ti na- dě-ua-li

hb hb hb

> p Hal
1 A +m M=

lu- dé
Tm

| JE
E

e—— J j— LL
„ „M

le-da —ja-cí.

Svarný šohajíčku
Sak máš mnoho řečí,
Co ti naděuali
Ludé ledajací.

Ludé ledajací
Rečí naděuali,
Před svobodnů chasů
Tebja pomůvali.

Ze si z můdra vedeš,
Ze si z můdra chodíš,
Ze si z můdra chodíš
A robit neumíš.

Bár si z můdra vedu,
Bár si z můdra chodím,
Co mně k rukám donde,
Všecko robit umím,

Umím v poli oraf,
Vinohrady kopat,
Jatelinku sekat,
Aj kosu nakovat.

Nakovaja kosu
A travičku kosif,
Zelený rozmarýn
Za širůškem nosit.

JB
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743. 'Tesaři a zednici.
Z Pozlovic.

oa ZETEC f A8 XF"E4414-L A| AVS-ZJ ©U Lv„—ULv Te-sa-ři,te-sa-ři— řemes-lačis-té-ho,vysteuzdě-la“i
T TIINTI TEEJA Pa- —— 4 —* L LO © JIL

kříž sva- tý pró Syna Bo-ží-ho.

Tesaři, tesaři Zedníci, zedníci
emesla čistého, Vy ste chasa čistá,Vysteudělalikřížsvatý— VysteustavilichrámPáně

Pro syna Božího. Pro Ježíše Krista.
Ze Slavíkovic.PE ILEEFELFEFLEZLLELEH©E Hee

v Jede synek shory, ve-ze dřevo dló-hý, py-tal se ho hájné,Ae SITE0 TLLILÁLÍÍCa C E
nač to dre-vo dló- hý?

Jede synek s hory, Budeli se hodit,
Veze dřevo dlóhý. Budem kostel robit,
Pytal se ho hájné:; Až ho urobíme,
Nač to dřevo dlóhý? ") V něm se pomodlíme. *)

1) Šohaj s hory jede, 2) V něm sa budem schodit.
Dlůhé dřevo veze,
Milá sa ho pytá:
Nač to drvo bude..

4 Od Slavk.EEEE EEEMÝTY686Stavi—józednícistavi-jóle—še-ní,| ta=ke-litam
[6

—[0 F— -HH9—T-uÚIoETjc11E
ď o U oss. C- — LL L ud 4 e y 5 JE

-tě - še=ní.ma-jó ta-ke — li tam majó mo-je po

Stavijó zedníci, stavijó lešení,
Take-li tam majó:/ moje potěšení.

(44. Při vaření trnek.
Z Dražovice.

rs 9ASA TIG s—F—5—m6AVEo-p L ETIb=
Va-římtrn-ke Helen-ko, myná-řo-va maz-len-ko, my-ná-řo-vaFmI

maz -len = ko.
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Vařím trnke Helenko, Poďokusit,poď jich hned, Odpovídé Helenko,Mynářovamazlenko.— Mámesladkýjakomed.© Mynářovamazlenko.-PoďokusitHelenko,© SnaďsusnulaHelenko,Mynářovamazlenko!© Mynářovamazlenko.

745. Lípa bohatá.
Ze Slavikovic.] JCE CÍL65E LS

Vo-ra-li,vo-ra-limládencinedba—li podjednó| lí-pečkó7EEnnnI
| — a J—| JA KA
C 0—7 - U g J LE

pe-ní-ze sbí- ra-li.

Vorali, vorali Lípečko, lípečko, Zlata sme pobrali,
Mládenci nedbali, Co si tak bohatá, Stříbra je tam dosti,PodjednólípečkóVodsamýhostříbra,— Škodatělipečko,
Peníze sbírali. Vod samýho zlata. Spadnó s tebe listí,

046. Kukulenka.
u A o O Z Březolup“
P9=

he a VTn s-©v—7I
Zaku-kaj zezul-ko, zakukaj mEFI

pře po-le ga-lá —-na.

Zakukaj zezulko, Zakukaj, zakukaj, Tovaryšenko má,Zakukajmnězrána,| Zakukajmněešče,Chodmemysivmodře,
Enom mně vykukaj Aby's vykukala Nevydávajme sa,
Přes pole galána. Mojí tovarišce. Šak je nám tak dobře. 1

1) Kukulenko kukaj, kukaj skoro z rána, A po svatém Jáně za štyry neděle
Abys dokukala do svatého Jána. Už sa kukulenka od nás odebere.

747. Zpěv.
Z Komne.

PRE
Zpivaj si. děveč- ko,
Roz-vese - luj po-le, rozve-se-luj po-le, aj sr-den-ko moje
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Zpívaj si děvečko,
Rozveseluj pole,
Rozveseluj pole,
Aj srdenko moje.

Zpívalabych ráda,
Nemožu od hlada,
Šohajova mama
Neráda chleba dá. ")

1) Jiný dálejšek:
Zpívala bych sobě,
Sohajku o tobě,
Ale si pomyslím,
Co je mňa po tobě.

Co je mňa po tobě,
Po tvojí hodnotě,

Neráda chleba dá,
Neráda ho peče,
Že dolů Komniců
Kalná voda teče.

Teče voda, teče

Dolů kolajičků,
Naplač sa mně, naplač
Švárný šohajíčku.

Dyž sa ty neučíš
Sedlskej robotě.

Co je mňa po tobě,
Po tvojí hodnosti,
Dyž při tobě néní
Rozumu, můdrosti.

(Náp. 591 b.)

Teče voda teče,
Nemože profěkat,
Mosí ju šohajek
Šablenků prosekat.

Co je mňa po tobě,
Po tvej bílej hubě,
Dyž mně ukazuješ
Halůzku na dubě,

Sr. náp. 468.
Poštorské děvčata
Može vás hanba byt,
Aj že vy neumíte
Aj pole rozveselit.

1) Ščebulenky.

A ty novoveské
To jsú zpěvulenky, ")
Ty si rozveselá
Pole za rosenky. *)

2) Rozveselá pole,
Z rána za rosenky.

Z Buchlovic.
nb
HF 3

Ten mladý pa-náček je ja-ko
-0—e0 I—EEee

1d

pá-na Bo-ha vzý-vá.

sla-ví-ček, kerý hodně spí-vá,

Ten mladý panáček
Je jako slavíček,

Kerý hodně spívá,
Pána Boha vzývá.

048. Ztracena kravarka.

Z Kopřivnice Přibor.néFo E —-EE=E=s—=
Ztrahi-la se krava-řen-ka v le-se, ztra-ti-la se kravařen-ka

CZIFEELL4— Zjo—3—KL—
a hdo i tam, a hdo i tam ve-če-řu při-ne-se.v lese,



Ztratila se kravařenka v lese, :/
A hdo ji tam :/ večeřu přiněse?

Něse ji ju prošvarny Janiček
Pozobchodil kaj jaky chodniček.

Už sem zešel všecky hory a Jes,
Ešče sem tam kravarky něnalez.

Nalez sem ju v lese u studenky,
Ona prala tenke košulenky.

Komu ty to ma děvečko pereš?

A to tobě, můj synečku,
Že mne sobě vezmeš. ")

1) Pomož pan Bůh, mala kravarečko,
Pasalas mi dvě leta stadečko.
Pasala sem, a baj ešče budu,
A baj tobě za ženičku budu.

Budu ti ja dobře hospodaříf,
Od půl noci až do rána
Snidaničko vařit.

Dyby si mi tak dluho vařila,
Často by si po huběnce brala.

Nětak, nětak můj mily synečku,
Něnašels mne vlese při chodničku.

Našel si mne u maměnky v domku,“)
Vtym zeleným, v tym zelenymvinku. “)

2) v domě.

5) dy sem šila košulenku tobě.

B. 0 žních. *)
749. Ná mluvy.

Ze Dvořiště u Bystr. jihlav.
(

—FEE
oi= FivAchja-vo-re,jazvo-re,— pěknouso-běna-mlou-vej,— ja-vor=

ze-le - nej.
Ach javore, javore, A dyž si ju namlouval,
Pěknou sobě namlouvej, Okolo se opletal,
Javor zelenej. Javor zelenej.

Z Vlčnova.i ===E ETEFF
„E Ů / . U | UL 4 ———| L.

Da-le-ko ši-ro - ko to ptá-ča le —-tě —- lo,=: ASS ;n TEFree
co v ne-dě-lu večer podle mňa se - dě - lo.

*) Veškery melodie tyto s prodlouženým vyzvukováním a slavným hlaholením velmi
zdlouhavě se zpívají až na některé sylaby, které spěšně a jakoby přesmyknutím
se pronášejí. Jestli kde tedy jistě tuto se nám z pohanských ještě dob nápěvy
zachovali, a bez mála vnímáme v nich zvuky druhdy k úctám bohův a bohyní
pronášívané. Odtud ta slavnost a velebnost jejich. Melodie takové však i při
jiných písních v užívání jsou, jakož v naší sbírce č 104 b, 157, 158 b,163,175d,
284, 705, 119 a jiné zvláště svadební a zaměstnanské, které chodem svým dy
thirambickým a rečitativným snadno se poznati dávají. Všady by za tempo sláti
mělo tardissime, Ale neveškeří nápěvové tuto položení, jak každému hned patrno
bude, právě ráz ten na sobě nesou.
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Daleko široko Podle mňa sedělo,
To ptáča letělo, Podle mňa samůnkej,
Co v nedělu večer Ptalo si ode mňa
Podle mňa sedělo. Voděnky studenej.

Z Témic u Bzence.ZEEE EE
Í | C LY LL aJj

Ho-ry se čer-na- jú lů-ky ze- le - na- jú, lácky===
ze-le - na - jů.

Hory se černajů Až ho u milenky Nač by's se Cyrijko
Lúky zelenajů. ") Bílůčký den našel. Nač bys se přikrýval?TěmičeipacholciPožčímněTonečko© NatotěpánBůhdal,*)
Koně shledávajů. Požči mně šatečka. %) Abys k nám chodíval.TenCyria?)Piščku| Aťjásezakryju“)
Neskoro jich našel. Od východ slunečka.

Z Osvětim. 2) Cyria — Uyrill. 4) AŤ já si zadělám.

1) Slunečko zachází, 3) Bílého fěrtůška. 5) Na to jsem vyrůstla.
Hory zelenajů.

(Náp. str. 436 a.)
Z Březové.

Kde sme žali, tu sme žali, Utrhla som tři růžičky
Na dolině, na dolině, Obledla som.

Tam sa vtáček jarabatý Červený hřebiček
Preletuje, preletuje. Červený je.
Skočila som do zahrady, Ber ho mladý pánko

ervená som. Ber ho hore.

4 Hrozenka.

©© PriMora-vevěmápá-r priMo—rav DníTrenčíněpás,
Pri Morave má paretka, Vymeň mi ho, můj šohajko,
Pri Morave, pri Trenčíně pás. Vymeň mi ho, už je temu čas.

Z Rychaltic od Přibora.

+ kT ja C CZ TD =uEEEELLEď Nado-le.na— do-le,tamjeco-slmo-je.
A. Na dole, na dole Ale je galanka, Hajovščí mladěnci,

Tam je cosi moje. Co mi slovo řekně. Poďtě sem, poďte sem.DajmipaneBože© B.Helesem,helesem,© Ajakněpůjdětě,
Ať to idě hore. Sama sem pod lesem. My vas něponěsem.

Něni to fialka,
Co se po plotě pne.
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(Náp. str. 156.)
Z Osvětiman.

Nasela jsem marijánku U Vrtalů hezký synek
Do zahrádky po záhonku. Bude trhat marijánek.
Nasela sem zeleného U Kosného hezké děvče,
Pro synečka pro milého. Bude trhat Boží dřevce.

Od Brna.

=
pod ko-kon, Ů

Nad ko-peč-kemí

Pod kopečkem, nad kopečkem A to nebyl brableneček,
Hrálo děvče s brablenečkem. To byl hezký šuhajíček, ")

1) Hrálo, hrálo, až dohrálo,
Sak se potom naplakalo.

hrá-lo děv-če s brableneč-kem.

. o A OdLPřibora.KSK 3
E sí

a Po-lovničekpo-lovni-čekze-le-ny— je,ze-le-ny.je.
Polovniček, polovniček Že můj mily, že můj mily
Zeleny je. — Zdaleny je.

polovníček == trojačka == oves, ječmen a žito.

(Náp. 168.)
Stodolenka prázná, Stodolenka prázná,
Větr do ní věje, Větr do ní fůká,
Kerý dobrý galán Kerý dobrý galán
Zdaleka se směje, Srdečko v něm puká.

Od Perstýna.(|
—

==PEBo———ů
Ve-joupan-nyve-jouvěn-ce,ve-joupan-ny| ve-jouvěnce,

sommmtnu EZLIZCZIZIE7ěai =protydvořis-ký— mlá-den-ce.
Vejou panny vejou věnce, Veje, veje každá svému,
Pro ti dvořiský mládence. A já smutná nemám komu. ")

1) při tom hokají a volají hejno.

Z Ubyčtova,-B ea r „Ee EjaREPE —[mr-0-—
> U k U td + . C- eu » ji

V (om klášte-ře za-ká - za —li, v tom klášte --ře za-ká - za-liCÍLIEEE=
a-by pi- va ne-va -=ři - li.
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V tom klášteře zakázali
Aby piva nevařili.

Že je pivo nevykyšný,
Ze jsou z něho chlapci pyšní.

A ten jeden nejpyšnější,
Proto že jest nejhezčejší.

Z Louček.

1) Sekej synko sekej lipko,
Své panence na kolíbko.

Ten šáteček pěkný bílý
Od Barušky darovaný.

Ona mu ho darovala,
Proto že ho milovala. *)

Sekej synko sekej líjan,
Své panence na povíjan.

Z Klokočova u Přibora.EEEEASE
Žaly děv-čat-kaEE

dě stu- de- nej.

Žaly děvčatka žaly

ža -ly

Bůh pomahej děvčatka,

nalu-ceze-le-nej,| přivo
Nejmladší se rozsmiala,
Tat semnu musela,Na luce zelenej,

Při vodě studenej.

Nadejel jim recepan
Na vranem koni sam,

Na luce zelenej,
Při vodě studenej, Nejšvarnější byla.

Kera se mi rozsměje,
Ta semnu pojede.

250. Ženci,
Z Myšiko od Přibora.Jj TLF| —FmLE

Aiža-h— ženciža-lirež,alža-ližen-ci.ža-li.režFE
Cr IT TfDrInbriAE
můj nejmi - lej-ší s ni- mi. tež.

A1 žal ženci žali rež, Ženci žali, vazali,
Můj nejmilejší s nimi tež.

Ach žito zelené jak tráva,
Je na něm žencou vejše práva.

Meho mileho něchali.

Ženci žali po snopě,
Můj nejmilejší po kopě.

(Náp. násled.)
Z Polesovic.

Ach vějše práva, vejše kopy,
Váže syneček, váže snopy.

Ach váže, váže, povazuje,
Za ním milenka poskakuje.
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Z Vizovic.TEE 3 EIZEHFHEA
Ke koncu, záhonku ke kon-cu, na-va-ří hospodyn škubanců.

Ke koncu, záhonku ke koncu, Do konca záhonku do konea,
Navaří hospodyň škubanců. Najdem s křivů nohu mládenca,

Do konca záhonku do konca, Já by pána Boha prosila,
Peče nám hospodyň baranca. By sa křivá noha sprostila. ")

Baranca pěkného, tlustého, 1) urovnala.
Našla ho za plotem zdechlého.

Od Přibova.EEE EEE3
Paně Bo-že po-ma- haj, pa-ně Bo-že poma -haj,
FE

sta-reho nam neda —vaj.

Paně Bože pomahaj :/ Mladeho nam daj Bože :/
Stareho nam nědavaj. On nam robiť pomůže.

Z Jankowic.=FELEE
Pa-ne náš, pane náš, chystaj nám ál-da - máš, chystaj nám ho zlásky,FE

sbí-ra-ly smeklás--ky.Panenáš,panenáš,© Čosmesanažaly,Hostinskéděvčátka,
Chystaj nám aldamáš, Klasů nasbíraly, Malů vůlu máte,
Chystajnám hozlásky, Na tom panském poli, To je vaša vůla,
Sbíraly sme klásky. *) Až nás hlava bolí. Čo si zazpíváte.

1) Daj nám panáčku aldamáš, Nažali sme ti žitečka,
požali sme ti, kde co máš, Daj nám panáčku vínečka.

Od Brna.BEZELEEESA
Ho-li-anské pasto-cha máho-dnýho je-no-cha, | hej-no,

CZI L-=> L | TIFETEFLÉFEH
le - no — cha.

Holianské pastocha Navařil mo baňo moch,
Má hodnýho lenocha, Na, lenocho, naper břoch,

Hejno, lenocha. Hejno, naper břoch.
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Z Kasavy.ELEEE
v

a sme se-ža-li, už nic nemáme, kom'ty ko-sá-ky po-choF FF EEE
vat dámě, kom'ty ko-sá-ky po-cho - vat dáme.

Už sme sežali, už nič nemáme, Chystaj, sedláku chystaj stolicu,Kom'tykosákypochovatdáme?© Natůstolicuhodnůsklenicu;
Do tej sklenice dobrej pálenky,
Af sa napijů vdovy, panenky.

Zp. I. 500. 505. Karadž. 1. 169. Od Klobouk, Br.n- M

v Žaj sr-pečku žaj, nod -leo ko kraj a-bych mme se famn doE- E =—| TE===—EEEpe=2=F:E m Osta-, sesvýmmilýmrozprá-vě-li;pánBůhnámto| daj
Žaj srpečku žaj, Se svým milým rozprávěli,
Nedaleko kraj. Pán Bůh nám to daj.
Abychme se tam dostali,

Z nov. Hrozenk.)M
[
i

| l L |
i ' CT

0—S
r

L

aPP
a E TY ' C | L

i

U C- F- NNN [ em,
Za-ží-naj, za-ží- naj, budeš do-brá žni-ca; bu-deš sy - nečko

i- C220%kAFEvi.© dobrápomoc-ni-ca.
Zažínaj, zažínaj, Žalo by sa žalo Žalo by sa žalo,Budešdobrážnica,Todrobréžnivečko,— Aibysavázalo,
Budeš synečkovi Dyby mně vázalo Dyby potěšení
Dobrá pomoenica. Moje srdenečko. Za inů posedalo.

Z Jankovice.EEE
Ža-lasemm4ža--apodle© le-ni-vé-ho.

Žala sem já žala Chládku studeného
Podle lenivého. Chlapa lenivého.

AŽ sem sa dožala Vezmi mně ho Bože

Chládku studeného. A daj mně jiného.
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Náp. 753. (níže.)
Z Buchlovic,

Žněte, žněte, dobře zažinejte, Esli hore hlavy pozvihnete,
Ani hlavy hore nezvihejte. Na veliké kozi ostanete.

Zněte, žněte, mlynářoví ženci,
Peče se vám komár *) na roženoi.

1) jelen, husa.

(51. Pochvilováni.
Od Brna.n , , , o.FEI = E CIT—ej-—5 —— — —E —

==Ažtů| já-nu| aždo-žne-me.
Až tů jánu až dožneme
K večeři se poženeme.

Z Hrozenka.(6EEE
Ho-resluneč-ko© ho-retamho-repodpo-lo-dně.

Hore, slunečko, hore Tam hore pod polodně,
Tam hore pod polodně. Kdze moj milý žitko žne.

K lůkám, slunečko, k lůkám,
Dávno na tebja kůkám. ")

(Z Drahan.)
1) Žečke jož só na stole Hdo tam pro ňé poleze,

A voběd na stodole; Hlavěnka mo vobleze.
o Od Brna.FEJScE;p MZac FE =6 ====. aE

Jož to slo-nýčko kolem de, jož to slo- nýč-ko kolem de,ETF
jožse nám blí-ží po-le - dně.

Jož to slonýčko kolem de, Jož to slonýčko zachází,
Jož se nám blíží poledně. Jož nám dobrá noc přichází.

o M Z Bohutic.

PEO
V ď v | í [ v — WE td. ld il [ W

A , we m ť
Jož slo-nýčko za ho - ró, jož slonýčko za ho:- ró,

—Řde CE TZÍCITEE pokoji
L v — K ta. L

jabechráda ke dvo - ro.
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Jož slonýčko za horo,:/ Stroj šafářko zázvorem,
Já bech ráda ke dvoru. Zence jož dó za dvorem. ')

Jož slonýčko za kostel,
Já bech ráda na postel.

Ze Sťudnic.
1) Panimámo, ženci dó, Večeřo nám přeneste |

Večeřa je na uhló. Náš hospodář dobré pán,
Panímámo votevřte, Naleje nám piva žbán.

Ze Zvoly.EEE: EEE
v VŽenciužjsouza| dvo-rem/

Vařte polivku zá - zvo-rem. |
C

Pa-nímáma se u-lek-la

AZÁ I 3 | O
—6—0—8=: FSE E=CE2

7 L KZ i

na ru-by su-kňu o - blí - kla.

Ženci jsou už za dvorem, Panímáma se ulekla,
Vařte polívku zázvorem. Na ruby sukňu oblíkla.

Od Holesova.

TTC ATC — ZÍCEL ee -4-e.leEEEIEEE
Strojte pajmá-mo S zazvo- rem, za-zvo-rem, Už máte žen- ce==Eza| dvo-rem.

Strojtepajmámoszázvorem,— Bylastudýnkaróbená
Už máte žence za dvorem. A v ní voděnka studená.

Strojte pajmámo s vopoňó, A kdo ju róbil svatý Ján,
Už se vám ženci přiženó. A naposlede Pán Bůh sám.

Ode Bzence.Ai—L——m6TÍ—| —i ——M břmhl —n mm— —— rno mEEE
Kdosnída-ní| za-spalbodajho:-rene—-.stal,sta-vaj===EF =

re, (stacvaj cho -re Sr-dečko mo -. je==== m =nes=ko-ro.© je.
Kdo snídaní zaspal Já sem nezaspala,
Bodaj hore nestal: Já sem skoro stala:
Stavaj hore, stavaj hore, Stavaj hore, stavaj hore,
Srdečko moje, neskoro je. Srdečko moje, neskoro je.
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Od Brna.

Máme pána máme Svačino nám nesce dat,
V černém baladráně, Me mo zhotíkáme.

Od Brna.
B PNF FEE LFEGZFS-Hky91Vep it

y | |
Ve-če-řo nám mo-sídat, ? Jabor ze-le - ný.
De-be jo měl vy-žebrat ,

Večeřo nám musí dat, -Z Drahan. © O te pana, pane náš,Debejomělvyžebrat1)Ajožsmetodožale— Svačinenámnedáváš.
Jabor zelený. 1) Dostaneme gořale. Večeřo nám mosíš dat,Otepane,panenáš,© Debesjímělvežebrat.

Brzole nás zavoláš ?
Sr. n. str. 255. a. Od Brna.E Fe

ABL o PW =p
Horko je mně horko můj mi-lé šu- haj-ko. Pusť na mně chládečekFEE

z vaších o-ký - ne-ček.

Horko je mně horko Pusť na mně chládeček
Můj milé šuhajko. Z vaších vokýneček.

Z Rožnova.PEEE he
Veče-re, ve- če - re, le-bo fa ne- bý —vá.

Večere, večere, Na víně propíjá, 1)Čečera, čečera
Lebo fa nebývá; Na žemličkách projí. Daj Bože večera,

Lebo fa hospodyň A nás nebožátka Na ho Bože spíše, 24“ 1 v v, ež ho bylo včera.Vevínkuvypíjá.") Hladem,sňademmoří.© Večeraskorého
Rána neskorého,

. a NM „Z Hrozenka.
G——— AK k j———- | —A—Apr ZEť-z

Ve-če-ra nám Pane Bože ve-če —ra, budzemejesc peče-ného(ITI IE===
ká-če —ra.

Večera nám, Paně Bože, večera, Čaká nás tam černojoký muadzenec.Budzemejescpečenéhokáčera.— Akedzsatam,PaněBože,dožňeme
Na koněc nám, Paně Bože, nakoněc Muadzenca si, Paně Bože, pojmeme.

4 = A A Z Hrozenka.ŘEEEEELSvětmesáčkuja-sno,Užslu-neč-ko| za—Šuo.
Svěc mesačku jasno, Za hory vysoké
Už slunečko zašuo. Za pole široké..
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Z Osvětiman.

—- —©—
6RAL

Sluneč-ko za-chá - zí zakeř male-no - vý, zkaž-teFEE=
U- „LE—

tam do-brů noc. mé - mu fraje - ro —vi.

Slunečko zachází Je tuze nemocná, Žala milá žala,
Za keř malenový; Do večera umře. Zralé žito žala,
Zkažte tam dobrů noc Ale ju nezralú
Mému frajerovi. Už nám ta dávinka Smrtolka sežala.

Už nám zahynula,
Zkazuje, zkazuje, Slunečko a láska
Ale ne na dlúze, Ta ju ukosila. ,

Z Habrovan.kyAmm Mmaynemmne vPZuLE
+ UZ L I

Ža-la mi-lá ža-la trá-vu aj u šu-mic-kých přín-ků ;
hi J.x | TCL jÁ [- jEmBan

“ —
C CE

M. M | L ) LELL ITC
| => CO COCEs © Je-+poďsynečkudosedni-ceužje© zi-maven-ku.

Žala milá žala trávu Poď synečku do sednice,
U šumických přínků; ") Už je zima venku.

PTT

1) přínky — meze vinohradní.

752. Pouť na žně .a ode žní.
(Náp. str. 232 ..a.)

Z Ořechov. Zp. I. 299.
Kdosi na mně volá Už vám dozrávajů, Kontribucí dávat,
Z rakůského pola, Zita zadunajské. Na robotu chodit,
Já se ohlašuju, Jenom se budete

Nic se nestaraj(e,
Co se máte starat,

Nic se nestarajte, Dyť vy nebudete
Děvčata moravské Kontnbucí dávat.

Na moravském stoja. S galánama vodit.

x Z Provodova.

Ne-půj-du z Prešporka až bu-de roz- ma - rýn kvést až budeFE =
rozma-rýn kvést.

Nepůjdu z Prešporka Ja štyrma konima
Až bude rozmarýn kvést, Až k samej Moravě.
Až mia dá můj milý Ostávaj tam s Bohem,
Styrma konima odvézí. Potěšení moje.



753. Křepelka.
Helekavo. Z Osvět

-3 VK TT CTS A ICTY Jbj P prkně
P JE — ČEZU l — U U v v <

Křepe-lh - la ma-lá kře- pe-len - ka, Kře-pe
———NN———

En
Ji-la překrásná pa -»nen - ka.

Křepelila malá křepelenka,
Křepelila překrásná panenka.

Křepelil s ňů *') malý krahulíček,
Křepelil s ňů *) překrásný Janíček.

Co tu děláš malá křepelenko,
Cotu děláš překrásná panenko?

Viju vínky, malý krahulíčku,
Viju vínky, překrásný synečku.

Dej mně jeden, malá křepelenko,
Dej mně jeden, překrásná panenko.

Já ti nesmím mého vínka dáti,
Láli by mně otec aj i máti.

1. 2) přiletěl k ní.
3) milovati.

Dyž ti bude otec, máti láti,
Příjdi ke mně křivdu žalovati.

Já tě budu věrně litovati, 9)
Až se budů hory zelenati. “)

Křepelila nad lůků zelenů,
Zobala tam jetelinku drobnů.

Ešče se jí dosti nenajedla,
Pravú nožků si ju pomrvila.

Křepelila nad studnů studený,
Popíjela voděnku *) studenú.

Ešče se jí dosti nenapila,
Levů nožků si ju zakalila.

4) Až se budeš po zemi spínati; anebo
Nebudu s tebe kyja skládati.

5) žeby pila.

(54. Chvála.
Vychvalují přečasto ne bez ironie chasníka nebo děvu zpívajíce.

Od Doubravnika.

ky ) p E I5ICI 4 LLICT5 . . =

Pe
Tý T- E WALL-EFT 1

Mar-ti-nekjehez-ké© cožjega-lan-ské,máDoF ELEEE
—9-a ye 99 -E a »= LL LC FE
aŠu-pavo,a-bymutone-cu-palo,ocožje© ga-lan-ské.

Martinek je hezké,
Což je galánské!

Má botky na šupavo,
Aby muto necupalo,

Což je galánské!

Nanynka je hezká,
Což je galánská!

Má čepeček s krajkama,
Podvázané pantlame,

Což je galánská!
56
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Na to děva odpovídá, děkujíc:
Pěkně vám děkuju, že ste mně zpívaly Pěkně vám děkuju skrz slunko a měsíc,
A tak hezkýho chlapce daly. Že je mně můj syneček milejší než jiných tisíc;
Pěkně vám děkuju skrz slunce a sklo, Až půjdete podle naších voken
Že je mně synek milejší, než jiných sto. Vynesu vám mísu koláčů s makem atd.

Z Vavřince u Sloupa.. RCE CEEIITTOSSEP PES P
V té Vavřinče ce- sta po-se-pa-ná so - ló;

V té Vavřinče cesta V té Vavřinče cesta

Posepaná soló; Posepaná kmínem;

Vonijó tam chlapce Vonijó tam chlapce
Samó levandoló. Samém rozmarýnem.

nů O í . ZHabrovan.
"49 —8—0—|- S- A—— F- ——— F- ) );
zfen 4

2 * U M UL L US © „l „LESto-jíhruš-čič-ka© nakop-cikdesóha-brovčí| pa-chol-ci;
C C Z S s.s- p TITE IuD98 -FT:8E—Poa
U Z ( U - U ( + U- r- UZ 1..né-sódo-mašlido© Br-na,ma-jóklo-bóčkyspantla-ma.

Stojí hruščička na kopci Nésó doma, šli do Brna,Kdesóbabrovčípacholci?— Majóklobóčkyspantlama.
, , , , Z Osvětim,

Voňavý, voňavý Voňavá, voňavá
Z rozmarýnu věnec, Z rozmarýnu kytka,
Ešče vonavější Ešče vonavější
Bětíků mládenec. Silůčkova dívka.

Z CČrhova.

U tech Prudkejch mají člupek,
Mají syna jak vejlupek.

ACATATCTATÁ (TLELEFEE
S C | C =D

Ty Čacovsképa-nenke, Ja-bor ze -|
Chodijó jak hraběnke, $ -le - ný.

Ty Čacovské panenke Jsó bílého života, Hejno, hejno, hejno, hej,
Chodijó jak hraběnke, Jak holinka vod bota, Co's slíbila jenom dej,

Jabor zelený. Jabor zelený. Šátek červený,x TÝŽ Jaborz
1) Šafářovy žnice Strčil be jich žebrák elený. *)

Só samé véběrke Bo malé kabelke.
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755. Páví péra.

Luž. I. 89. II. 91. Vaj I. 170. Ž. P. p. 60. r. I. 5. Z Čeladné.E
6%ET

Na půl (mostě tra-va

Na půl mostě tráva rostě.

Do te trave choda pavě.

Trafa perko zelenave,

Běž děvečko, zber perečko.

Uvij z něho po věnečko.6
e/

—O0m —P—— I —m-577

-EEE

==
ro - stě.

Vila bych ho, němam z čeho,

Z marijanku zeleneho.
A z hřebíčka červeneho.

Přidaj k němu fijalečko.

Buděš moja galanečko.2=Vši-rem| po-lihruš-kaFF
Čt — —
na po - do-lí

V širem poli hruška stojí,
Hruška stojí, na podolí. ')

Pod tu hrušku Dunaj bystry,
Dunaj bystry, kamen ostry. *)
Pod kamenem trava rostě,
Trava rostě, zelena se. “

Po tej travě paví choda,
Pavi choďa, perka traťa. *“)

1) V širém poli stojí hruška
Malovaná až do vrška.

2) Pod tó hruškó kameň bílé,
Kameň bílé bramorové.

5) Pod kameněm prsten zlaté
Sohajkovi z prsta vzaté.

Staň děvečko, zber perečko,
ov vMusiš to měť na lůžečko.

Na lůžečko, na to nove,
Prostěradlo kartunove.

Už sem perek nasbirala,
Za klobuček nastrkala.

Za klobuček za vysoky,
Ze syneček černojoky.

4) Stojí limba v širým poli,
Pod tu limbu kameň leží,
Na kameni prsten zlaty,
Přes ten prslen trava rostě,

Ze Sklenova.nk —fe -o-PT-IE TSLk E ===ésstraIaJ
U mej mat - ky pře-de vrat —-ky. pře-de vrat. ky tra

C
C(ITFZ

na - Sť.va ro- stě, ze - le

U mej matky přede vratky
Trava rostě, zelena se.

Po tej travě pavi chodi,
Perko trati zelenave.

IEFB
LU

Staň děvečko, stan raničko,
A posbiraj to perečko.

Vij vineček třema řady,
Třema řady pro krajany.

36



Ze Sludme u Telče.

bY——a-MINN EE-LÍLSKop nE
Stojí hruška v širém poli.
Pod tou hruškou Dunaj běží.
V tom Dunaji troje ryby.
Kdo ty ryby lovit bude?
Lovil on je jen Jozef sám.
Maruška mu nadháněla.

Vylovil si rybu štiku.
Přineslu ji před svou matku.
Hádej matko, co v tej rybě ?

V tej rybě je zlatý prsten,
V tom prsteně drahej kamen.
Skroz ten prsten tráva roste.

7506.

hruška v ši- rém po-li,

Po tej trávě pávi chodí.
Kdo ty pávi pásti bude?
Páslu on je jen Jozef sám.
Maruška mu nadháněla.

A ty nedej do pšeničky !
A já nedám do pohanky.
Spolu pásli, spolu hráli,
Aj jsou všechno proso spásli.

A ty budešlouky sícti.
A já budu věnce víti.
Věnce vila skroz modrej květ.
Že je Jozef Nováků zet.

Zahrada.
Z Čeladné.EEEEE

Ť č
p- L C

< sto-ji dřevaSto-ji lipka

Stoji lipka stoji
Dřeva vysokeho.

Dřeva vysokeho,
Listu širokeho. Zahradečku z

Půjděme, půjděme
Do lesa husteho.

=

Narubeme sobě
Jedliče drobneho.

Uhradime sobě

Nasejeme do nm
Kukole drobneho.

vy-so - ke-ho.

Zučil se nam chodit
Syneček do něho,

Ja něch se tam zučil,něho.© Bylotoproněho.
Pro něho sameho
Synečka švarného.

ÝDV. Klam.„nLU.

U Ma--ry- ny nado -i -ně,

U Maryny Šak mi ti ho
Na dolině, Zaplatíma.
Tam koničky Ne tak groši
Napojíme. Sirokýma,
Nalej milá Než dukáty
Nalej vína, Než- žlutýrma.

ELEFE
na do - li - ně.

Dva naléla,
Tři napsala,
Tak synečka
Oklamala.—LL—=
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VII. Pisně © vojně.

(58. Ztracená šata.
Z Pusté Polomé.K.LEEEEE

LY = 2 Ly v
Achco totam Šu-sci v tej--to ol-ši- ně? Prošvarny ššu -hasjek==EE

P)

navra-ca ko ně.

Ach co to tam šusci v tejto olšině? O juž jsi, dzěvucho, juž jsi zrazena,Prošvarnyšuhajeknavracakoně.© Tatvojašatečkajužjeztracena.
O navraca un jich, ony mu rzaju, O zíracil sem ja ju, ztracil sem ju
Poviz mi dzěvucho, budzěšli- moju? dněs,

O budu ja tvoju, ene mne nězradž, Dy sem šel od tebe přes ten černy
Dam ci ja šatečku, ene ji něztraé. les.

Bo moja šatečka hrubě draha je, Ně tvoja dzěvucho ně tvoja škoda,
Na každým konečku vyšivana je. Zaplacim ci ja ju baj tolaroma.

Na každym konečku, na prostředku Něstojim šuhajku o tvetolary,
květ, Jenom mi ty poviz, kaj si oddany.

Milšťs mi dzěvucho, než ten cely A sem ja oddany pod komendury,
svět. Vemu sobě jinšu tobě na zdůry.

hb : A A 3

2 492 —9—0—9—|-—©—8- LI———= -B——R—9-D—=keF TT CTETETIEIICEX ES WE
Ach dybys ly vě-dě-la, má panen-ko roz-tomi-lá, ja-ký já mám

x
"

> MJZITICKIŇ Xo EEAEJ 88186"
ša-ty, 0 co by si plakala má panenko roztomi-lá, a jás te-bó taky.

Achkdybystyvěděla,© Mápanenkoroztomilá,Klobóklemovaný,
Má panenko roztomilá, A já s tebó taky! To já musím nosili,

Jaký já mám Šaty, Já mám šaty zelený Má panenko roztomilá,
0 co bysi plakala A červeném vyložený, Do nédelší smrti.
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KI
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Achkdyž sem já šel

he
od svej mi-len-ky, když sem já šel od svej mi

gd 0-09
C F ZLÁA CÍLI CIONOTIÍ ITIMINaeg IIILE C porod- it

lenky, břinka-ly mně podko-věnky, pod-kověn-ky.

Ach když sem já šel od svej milenky,
Břinkaly mně podkověnky.

Ach břinkaly mně, a už
Cerné oči plakat budů.

Ach černé oči, což vy plačete?
Sak vy moje nebudete.

Ach bude vojna, vojna neščasná,nebudů,
Dyž umřu, modli se za mňa.

Od Brna.

6 PRAKTIKKEIEKNEAKA ÍZE ]
—6 —a-—Eg—6m„ZI -Am jsiKET = PSNSSR-I

Ach můj Bože né-mi-léj-ší, jaký nám na - sta-ly ča-sy! 0 cí-saC CZT CZT 3 TIELENÍ eg VLA IIELITUTÍE
C-3—t-97Hy—b-0—"—+——Tm e——t-7 dm- ——It

€5) 7 © M M ©

ři, zlá no- vi-na, že má o-lec. ve-sti sy - na.

Ach můj Bože némiléjší,
Jaký nám nastali časy!
O císaři, zlá novina,
Že má otec vésti syna.

Dy sme na voze sedali,
Děvčátka vo nás plakaly,
Má maměnka hrubě stará,
Ta mně těžko vechovala.

A ve milí kamarády,
Keří ste mně měli rádi,

Poďte semnó, nemeškéte,
Potěšit víc nepřindete.

Já mám kyrys na svém těle
Nebojím se nepřítele,
Nepřítele, ani Turka,
Neudělá mně nic kulka.

Ani kulka, ani šable,
Proto že mám kříž na hlavě,
Kříž na hlavě vocelové,
Ze sem synek vokované.

Erb. I. 204.= CMmoaFCE 300 —a ——-—-—2- -= E 1 i j ( .ad ELBELI
Ach pane pa-náčku, já vás pě-kně pro-sím, Uč-te mia

C v“ x 1 [O | a. M | o — | —F Í EÍLEE=BSA
ot-čenáš, já sa že-nit mosím, já sa že-nit mo-sím.

Ach pane, panáčku,
Já vás pěkně prosím,
Učte mia otčenáš,
Já sa ženil mosím.

Šablička brůsená
To je moja žena,
Ona mia vyseká
Keď mně bude třeba,

Ach Bože, Rozbože,
Kde já mám rodiče,

Dobře mně říkal

Má stará máměnka,
Že mně bude- dobrá

Z kolaje voděnka,
Dobře mně říkali

Můj starý tatíček,
Ze mně bude dobrý
Komisní chlebíček.

Na vojnu jít musím,
Mé srdečko plače.

Má stará maměnko,
Hluboko ležíte,
Na vojnu mia vzali,
Vy o tom nevíte,
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A Rose.F S.KTATATA-T7aa: 8— ——AN-u oh KNbe = E ETF=EHM
Um Ca

A dycky mi pra-vě-li. můj sta - ry ta-ci - ček, že ja bu-du

CT To$ =——A— KILL ETILTIITICTÍLEI —0 ZE —IIR P pm ===
po--levaé Sluza-ma chodni-ček, slu —za- ma chodní - ček.

A dycky mi pravěli Ja nětak to chodniček,
Můj stary taciček, Jak široku cestu,
Ze ja budu polevaé Jak ja pomaširuju
Sluzama chodniček. K tomu Brnu městu.

1 ž = Z TATTOO 12OVO LSL800ppuEu
Ach voj-na voj-na, neščasná voj-na, dyž na ňu jít mu-sím,pmR- AVprFV

©

dyž na nu jít. musím.

Ach vojna, vojna, neščasná vojna, Já nepojedu,
Dyž na ňu jít musím! :/ Hlavěnka mně bolí.

Sama královna a císařovna Moja hlavěnka
Do Moravy ") psala, Všecka porubaná;

Aby Janoška :/ Moja galánka
Do vojny dostala. Vsecka uplakaná.

U bílej vody Janošek stojí, Ach vojna, vojna, neščasná vojna,
Hlavěnka ho bolí. Dyž na nu jít musím.Janíčkunestoj,koničkynastroj,— Mámhezkéděvče
Pojedeš do vojny. Odejít ho musím. *)

1) Cedulenku. 2) Dyž na ňu musímjít,
Mám ženku, děli,
Kerak jich odejít.

Od Kyjova.Achtavojna,vojna,© Potomsamňapytaj© Nebudešlimoja,
Ta neščasná vojna, Buduli tebe chtět. Budeš bratra mého,
Čekaj moja milá
Sedum roků na mňa. A i po tech pěti [řece musíš přijítDo roda našeho.

ekaj ešče po dva,Aposedmémroku— Potomsamňaoptáš,
ČÚekaj ešče pět let, Esli budeš moja.

Nap. 196.
Či ) OdSlavkova.Atanašamaměnka— ©hélmane,hétmané— ©mámilározmilá

Žalostivě plače, Pusť mně syna mého, Má maměnko stará,
Pěkný bílý koláče Aby nosit nemusel Sak von ho- neponese
Hétmanovi peče. Munduru těžkého. Než kobylka vraná.
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Z Bojanovie== EPEELEF
r-8$—e„= n 87729 0—9 —T 0 —(-5—0—h—TZE

Ja-ničku kde jsi? Anič-ko vle-si, už mně podva- zu - júCeE
C ) v ly

pantličků vla-sy.

Janičku kde jsi? Aničko v lesi, Teprv mia vezů zelenů mezů,
Už mně podvazujů pantličků vlasy. Už mně ukazujů Brněnsků vežu.

Pantličku bílů pro moju milú, Neukazujte Brněnské věže,
A už sem já dostal frajerku jinúů. Radše mně ukažte mej milej dveře.

Pantličků černý, líčka mně blednů,
Pan Bůh ví nebeský, jak bude semnů.

p | Ze Lhotky u Přib.PP ELEjan F
P“ k . . . U L kud —

Něřek sem dnes tydeň, že budu vo-jak, 2Vza-li mne s mociAdymnesva-za-li,cobududě-lať?$ Umi-lejvnoci;
26282- TEZE eTe
pepa| M.:U[UhdJE

Ja plaču, na-ři-ču, němam po - moci.

Něřek sem dnes tyden, A dy ja pojedu Pentličku černů,
Ze budu vojak, Přes tu krajinu, Lička mi blednů,
A dy mne svazali, Ešča si spomenu Pan Bůh vi něbesky,
Co budu dělat? Na svoju milu. Jak budě semnu.
Vzali mne s moci Hajičku, lesi Dali mně Šaty
U milej v noci; Ma mila, kdě si? Palašek zlaty,
Ja plaču, nařiču, Ach už mi splitaju Už su něbožatko
Němam pomoci. Penthičků vlasy. Cely zajaty.

Z Březnice.

3 1 -- F- mFE 5 +===FE TIT
= a I hdv o „

Dobře je ti Janku vtom Vi-zovském zámku, lu-dé ko- pů, o-řů,

C FC IEAA L I i —(A| KZ L I JE
UI U U5 o Jůaty| le-žíšvchládku.
Dobře je u Janku Nežádaj si milá Od železa boty,

Vtom Vizovském zámku, Takovej dobroty, Na ručičkách puta:Ludékopů,ořú,Dyžjámusímnosit— Radujtesepáni,
A ty ležíš v chládku. Od železa boty. Vedem vám regruta.



Ž. P. r. II, 157.
mama: M a KNr TE pebeea

Ho-A hody,o jsó, co vonenámdone - só? Do-ne-sónám
[L ] ) E- K K fa] M F- i h F | [£ JiZÍCÍ < = NI TIEF >=-n =it
no-vi-nu nej-těž - ší, že musí-me na vojnu, na pě-ší,

Hody, hody, hody jsó,
Co vone nám donesó?
Donesó nám novinu nejtěžší,
Že musíme na vojnu, na pěší.

(Náp. 522.) Z Vlachovic.
Hore Vlachovicí Má maměnko milá, Já sem sa dívalaBlaženýchodníček,Svazovatmňanedaj.— Večera1ráno,
Po něm sa prochází A vý radní páni Co je to za topol,
Svarný šohajíček. Z trenčanskej stolice, Zelená sa málo.Adyžsaprocházel,— Pusťtemněsynáčka,| Jásemsadívala
Na vojnu ho brali, Prosím vás velice. Jednůc o poledni,

Bohatých rodičů, Dívaj sa maměnko Chvála pánu Bohu
Nic si nevšímal: Na ten suchý topol, Topol je zeleni,
Dyž ho svazovali, Až sa rozzelená,
Na maměnku volal, Teprv bude pokoj.

(Náp. 542.) Z Osvětiman.
Ja cos mně to má milá Modrá fialenka Čo pláčeš, naříkáš
Za perečko dala, Velice voňavá, Galanečko o mně,
Modrá fialenka Moja frajerenka Sak já ti dojedu,
Z něho vykvetala. Všecka uplakaná. Až bude po vojně.

(Náp. 238.) Erb. 1.72.
Jedou myslivci *) od Vídně, Vezmi má milá dva nože,
Vezou Janóška v košině. Rozřež putečka na noze.
»Ach cos udělal Janóšku, Ach jaké jest to řezání,
Ze tě zakuli za nožku?« Když jsou putečka železny. *)
»oZabil jsem srnca, jelena,
Prozradila mě má milá.c« *)

1) fortáši. 3) Dybych já měla pět nožů,
2) Udělal sem já nemnoho, Já ti jich řezat nemožu.

Zabil sem srnca jednoho. Šak ti jich páni rozřežó,
Až tě do Brna dovězó.

LECITIN NIC6 ZzV dn==
Když sem já šel po cho-dníč-ku,
Bych navšti - vil svó dů-več-ku,FF

pta-li se mě odkáď jsi?

pot-ka-li mě vo-já - ci,
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Když sem já šel po chodníčku
Bych navščivil svó děvečku, ")
Potkal: mě vojáci
Ptali se mě odkuď jsi?

Já su synek z Kojetína,
Jdu na hody do Jičína,
Jdu navščivit děvečku
K potěšení srdečku. %)

Vemte dráby, vemte pula,
Odvedem ho za rekruta,

1) Dyž sem já šel kole mléna
Chetili mě dezentéra.

2) Já so senek z Moščenice,
Já sem přišel sem k muzice.

9) Jiný dálejšek :
Ja kdyby mě všecí bili
Přece by mě nedobili,

i3DL
-MZa »—ňELT
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Má moja mamičko ve-li-ký
Že sa jej synáček

JCI KZE
žau,/

do vojny dauý

Odvedem na zámek,
Šak je hodný šohajek. 5)

Putečka mně nedávéte
Ani ruky nesvážéte,
Déte mně radš koníčka,
Bude plakat Anička.

Ach jak bych neměla plakat,
Dyž slyším podkovy klapat,
A koníčka vranýho
Šuhajíčka milýho.

Já su synek jediný,
Vybiju všem z dědiny.
Ja všecky já budu rážat
A z hospody ven jich házat
Do tej jamy vyryté
Vhážu všecky zabité,

p Od Hodonina.==Ea==

do vojny dau, šablenků hr -.ká,

LOKOTL EZTÁNTCT-9—e0—7—t-e-.poj
už sa mej mamicce srdco puká.

Má moja mamička velikýžau,
Že sa Jej synáček do vojny dau,
Do vojny dau, šablenků hrká,
Už sa mej mamičee srdco puká.

Nepuačte mamičko za tym synem,
Šak vám on ve vojně nezahyne,
O rok, o dva, mamičko dobrá,
Bude vám svnáček z vojny doma.

Od Brodu z Březové

Na Březovej tři u-li-ce
Sú tam dzjevky šimbo-li-ce, (| NP1hhLE
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běnku tři zla-té,

Na Březovej tři ulice,
Sú tam dzjevky šimbolice,
Sú tam dzjevenky bohaté,
Chců za huběnku tři zlaté.

Já som sa šjol domů pytaf,
Mám-li za ňu tolko čítať,

EEAEEE
sú tam dzjeven-ky bo-haté, chcú zahu

Za její huběnku spanilů,
Lebo mám běžaf za jinú.

A doma mi radu dali,
Koníčka mi osedlali:
Sedaj šohajko na něho,
Pojdzeš do pola širého.
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Sr. 256. 555, Nap. 549.
Na Bystřickém poli Tam mně dali lámat Nepohlídaj na mne,
Pěkná růža stojí, Kamení těžkého. Na moje stavení,
Ešče sem daleko, Snadno zapomenešKamení těžkého, Moje potěšení.

Nalámať ho možu, oje potěšeníUž mně pěkně voní.Achvonímněvoní— NatebeděvčinoJednúůzapomenu,
Už a i prokvítá, Zapomnět nemožu. Po druhé zpomenu,
Ach jejda přejejda, Po třetí má milá

Žapomeneš na mne,
Můj šohajku snadně,

Daleko do světa Dyž pomaširuješ,
Do pole širého, Nepohlídaj na mne.

Už musím do světa. Za tebů poběhnu.

n. Z Rudicu Brodu Uh.C= ======E
Na tu svatů Ka-te-ři-nu v nedě-luVerbova-li| miahu-sa-řinavoj-nu

p

Vše-cí lu-dé za-pla-ka-li,

———ZHCHýEFE=
|

že Janoška zvorbova-li v ne-dě- Ju.

Na tu svatů Kateřinu v nedělu Nač ste vy mia zverbovali v nedělu?
Verbovali mia husaři na vojnu. A nač ste vy nečekali: na chvílu?
Všecí ludé zaplakali, Bude ze mňa mrcha voják,
Že Janoška zverbovali Já vám budu uskakovat

V nedělu. Za milú.

Dyž budeš uskakovat za milú,
Budů tobě dva kapráli za sluhu.
Vynesů (i dvě stolice,
Vyprášá ti nohavice

Za chvílu.

č Od Uher.ELLA
Ně-vandruj moj mi-uý ně-vandruj sám, ve =li-ké ne-šča-sci

JIEZII32IE-ELT IEPTLLÁÍÍi 1
xe

po te-be dám.

Něvandruj moj miuý,něvandrujsám, Tam dolu za horů na tej lúce,
Veliké neščasti po tebe dám. Tam si my podáme pravé ruce.

A jak že já němám vandrovac sám, Ně tak ruce, ně tak; jako líčka,
Kedzjá kamarádov žadných němám. Moja přežalostná frajirečka,

Nětřeba ci, miuý, kamaráda,
Pojim ma za ruku, pojdzem ráda.
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Okolo Hradišča

Teče voda kolem
Sardiččí pacholoi
Sedijú za stolem.

Poštorščí pacholci
Zuá novina na Vás,
Za rychtarským stolem
Je tam rada 0 vás.

O vás radu majú,
Že vás pochytajú,
Poštorščí úřadé
Na vojnu vás dajů.

(Náp. 401 b.)
Za stolem sedijů,
Dobré vínko píjů,
Svojima slzama'
Vínko dolévajů.

Co sa stauo v nově
Ve Vídni v ulici,
Pochytali chuapců.
Ve středu s půlnoci.

Když ich pochytali,
Hned jim povídali,

Připravte sa chuapol,
Budete vojáci!

Zp. 1. 865. Ze Šardice.

Kdo je ti synečku,
Kdo je ti příčina?
Sardický pudmistr
A jeho rodina.

Z Poštorné.

Poštorščí pachouci
Na Dunaj sedali,
Na Dunaj sedali,
Suze jim padauy.

Nebyuy tak hrubé,
Jak byuy krvavé,
Budů jich účastní
Pošlorščí úřadé.

Z Boršic od Brodu Uh.et
Pá-ni, pá-ni,
Nač ste vy mia

vo-jonščí pá-ni,
na vojnu vza-h?
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Můj koníček v trávě zolenej
Pod čabrakem celý zemdlený;
Můj koníček sa leká,

Páni, páni, vojenščí náni,
Nač ste vy mia na vojnu vzali?
Tam mám strávit mladý věk,
Co sem mohl děvča měl, Vida Turka zdaleka,
Ach přeškoda mojich mladých lel. Ze lam bude vojna veliká.

Můj koníček v trávě zelenej,
Pod čabrakem celý zemdlený;
Můj koníček sa třese,
Ze mňa na smrť ponese,
Má maměko, pomodlete sc.

(Náp. 591. b)
Po čom's mia má miuá, Keď sem ho seduaua
Po čom's mia poznaua? (Červeným čabračkem,Povranémkoníčku,— Abychfapoznaua,
Keď sem ho seduaua. Keď budeš vojáčkem.

(Náp. sir. 377.)
Oni odepsali
Na široké listy

Aby sa nebála,
Ze jsúů dycky jistí.

Od Břeclavy.
Keď sem ho seduaua
Zeleným hedbávem,
Abych fa poznaua,
Jak budeš husarem.

Z Pozlovice.

Bude vojna bude,
Bude verbovaná,

Půjde na ňu chasa
Samá vybíraná.

Poslala královna
Do Moravy psaní.
Aby sa mládenci
Na vojnu chystali.

Od Brna.
é 0—0— ; —6:RpB I JE

Ptajó se ptajó, kemo to hrajó, šu-ha-jič=ko-vi ko-ňa se- dla-jó.



Ptajó se ptajó, komo to hrajó,
Suhajíčkovi kona sedlajó.
Nic se neptěte, a jenom hréte,
Šuhajičkovi koňa sedléte.

Skalička, skalička,
Pod ňůú je hranička,
Cbytali na vojnu
Pískové bratříčka.

Keď ho svazovali,
Na sestřičku vouau;
Aničko, sestro má,
Svazovat mňe nedaj.
Co ti já, Janičku,
Co ti já pomožu,
Řetazem's svázaný,
Já fa nerozvážu.

Kdo je ti Janičku,
Kdo je ti příčina?
Ten pohan židovský,
Skáua ho zabiua,

(Náp. 165.)
Skáua ho zabiua,
Kameň ho rozířiskau,
Ten pohan židovský
Cedulenku pisau.
A jak ju napisau,
Do Brna ju posuau,
Aby tam Janiček
Za vojáka ostau.
Ti Brněnščí páni
Z okna vyhlédali,
Regruta-li vezů,
Ci hrdeuních věznů.

Nevezeme věznů,
Vezeme regruta;
Tak sa on námbrániu,
Třech úřadů zmorniu.
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Přisedla k němo, šeptala jemo:
Hezké senečko, nechoď na vojno.

Věilé mi šepláš, dež už mám paláš ?
Mělas mně šeptat, dež sem bel u vás.

Z Nové vsi od Hodon.

A Brněnščí páni
Ti jim povídali,
Ze je kuřa maué
A smrti sa brání.

Jak ho tam dovezli,
Na uávku si sedeu,
Na uávku si sedeu,
Do okénka hleděu.
A co tam Janičku
A co tam pohlédáš?
Šak ty tam, Janíčku,
Svej maměnky nemáš.
Bar nemám maměnky.
Ale mám Aničku,
Ale mám Aničku,
Najmuadší sestřičku.

L V“ ji A -M ji h I hm h h h JE
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plače o mneru-ce zalo-mu-je, že se pro mne koníček ši-ru-je.

Smutná je mně ke Hradišču cesta,
Plače o mně galanečka hezká;
Plače o mně ruce zalomuje,
Ze se pro mne koníček širuje.

Ta Brněnská brána
Kolem malovaná,
Poď ňů sedí mamka
Ceuá upuakaná.

Došeu k ní syneček,
Ruce jí podává:
Nepuačte mamičko,
Sak je to svadba má,

Nepuačte mamičko,
Nepuačte vy toho,
Sak ta moja svatba
Nekoštuje mnoho.

(Náp. 163.)
»Ůo je to, synáčku,
Ůo je to za svatba,
A že na ní néní
Žádná rodina lvá.«

A ten starý rychtář
A ten je ten můj svat,
Tak mňa dau on svázat,
Jako šibenca kat.

Tolé mně dau družbů,
Všecek sem sa strápiu,
Ešče mně povídau,
Abych sa nevrátiu.

Neplač o mne potěšení moje,
Sak mne šijů v Brně šaty nové.
Saty nové a kamaše černé,
Neplač o mne potěšení věrné.

Od Hodonina.

Nepuačte mamičko,
Už je všecko darmo,
Musím maširovat
Večer lebo ráno.

Už tambor bubnuje,
Sohaj maširuje,
Ta jeho mamička
Ruce zauamuje.

Ruce zauamuje,
Za svoju huavičku ;
Komu mia tu necháš
Chudobnů mamičku.



Zeg. P. r. II. 56. Erb. III. 66. Z Pavlovice.
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Ti Pavlovčí ú-řa-do-vé tvr-dé-ho srdéčka, ak se podnapi-li,
Da-li o-ni so-bě na-lit sta-ré—hoví-neč-ka, hned se ura-di-li,

bh (

Ti Pavlovčí úřadové tvrdého srdéčka,
Dal: oni sobě nalit starého vínečká.
Jak se podnapili, hned se uradili,
Kerého by šohajíčka na vojnu dostali.

Vezmeme-li bohatého, toho bude škoda,
Kerý má co doma robit, toho doma třeba.
Vezmem chudobného, co nemá žádného,
A ten može maširovat do pole širého.

Stojí šohaj v maštalence, vrané koně češe,
Ohlídá se z boka na bok, co mu milá nese;
A nese mu dárek, řetaz, puta, zámek,
Tu máš milý šohajíčku císařský závdanek.

O takový o závdanek já vám nic nestojím,
Sak vy o tom dobře víte, že se ženit strojím.
Můj tatíček starý, má matička taky,
Komu jich mám zanechati, ubohé žebráky.

(Náp. sir. 146.)
Z Mokre od Brna.Trnóchlapcitrnó,Podnóstojíchasa,© Jednohovodvedli,

Už jich vezó k Brno, Všecka vebíraná. Teho vodvádijó,
Poskákali s voža, A temu třetímu
Bál se Francóza. Má milá tam stojí, Koníčka sedlajó.Utírá se šátkem,
Brněnská kasárna Neplač milá vo mně,
Pěkně malovaná, Sak já přendo spátkem.

(Náp. 532.)
Už je vás Mokerščí Má!o je nás málo Málo je nás málo,
Už je vás na mále, Takovéch jonáků, Kdeby se nás bralo,
Jako té rosičky Co by z nás císař pán Ja proste děvčátka
Na zelené trávě. Nadělal vojáků. Aby nás stačilo.

Málo je nás málo, Císař pán vojáků
Kde by se nás vzalo, A Francóz žebráků,
Dyž nás odvádijó Málo je nás málo
Skoro každý jaro. Takovéch jonáků.
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Od Bileše.MyBřezovcíchlapci,| Penízenavoze,TaBřezovskáchasaNenínásnamnoze,| Děvčatavkočáře,Jesamápěchota,
Vozijó za nama Kerá to dědina Ona se to staví,Penízenavoze.Napanstvídokáže?© Jaktyčkydoplota.

Od Brna.o KC C KTE [ C 3Fe% ZTE F EN TE LIIILINjá NU 1 -L LI E 8 | 4- A LA(O AI ITEj=ď©L.s =m dB„WKP-2— aaa
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zpomeno, a dež já si zpomeno, z vočí mně sloze li -—jó.

Ty Tuřanský hodine, Ti keří se hí báli, Ach svó maměnko miló
Jak vone z temna bijó, Ti doma zvostali, A tatíčka starýho.Adežjásizpomeno,Měsmutnéhopacholka© Užsemosímpřidržet
Z vočí mně sloze lijó. Na. vojno odevzdali. Pána Boha samýho.AdebemněpánBůhdalNénitémžádnévinen,— PánaBohasamýhoAmatičkaTuřanská,© Jakpudmistrsrechtářem,AmatičkeTuřanské,Jaabemněsvěděila© BelinamněžalovatAbymězachránilaTašabličkavojanská.| Předsamémmilostpánem.Vodšabličkevojánské.
A debe mně pán Bůh dal Před samém milostpánem Té šabličke vojanské,Avšecímilísvatí,Navrchouhétmana,— Každésehibojí,Jaabemněsvěděily© Žemámdostatkabátek— AnijedenšohajekTyvojanskýšaty.Smodrémavéložkama.© Beznínevobstojí.
O hétmane, hétmane, S modréma véložkama
Jaksteměhrozněstrestal, A kamizolko bíló,
Já sem se vojne nebál Už já mosím vopustit
A naňo sem se dostal, Ach svó maměnko miló.

862 ŘETCNT AAAPSPALLE
Ko) - — ——l v l — © ( y s -Z 4Užjezle,užjezle,abu-dehůř,| užpronáschystajóvko-ši
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nách vůz. Vkošinách vůz, koně vrany, po Straně palášek místo panny.

Už je zle, už je zle, a bude hůř, V košinách vůz, koně vraný,Užpronáschystajóvkošináchvůz.— Postraněpalášekmístopanny.
Brb. 1. 184. III. 60. Od Bystřice Jihl.6 +E PEze1-TÍ2.E— jd — — - p

Dyský mně bý-va-lo ve-selé vy - jit, avěl mně za-rostla
=CON IL
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cesta modrým kvítím.
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Dycky mně bývalo
Veselé vyjití,
A včil mně zarostla
Cesta modrým kvítím.

Stezka modrým kvítím,
Bílou jetelinnu,
Všecí mně zbraňujou
Chodit za děvčinou.

»Pověz mně synečku,
Kdo tobě v čem brání “«

Zbraňujou, zbraňujou
Ti perštenští páni.

Dycky mně bývalo
Veselé vyjití,
Dyž se rozvíjalo
Před našima kvítí.

Věilé nám nastalo
Přesmutné loučení,
Já mám být zbavený
Svého potěšení.

Oni na vojáka
Mě odvesti dali,
Ze mně budou svědčit
Véložky červený.

Véložky červený,
Pojedu na koni,
Spomenež má milá
Na mé milování.

Na mé milování,
Na mou věrnou lásku,
ÁŽ já si povedu
Koňa na řetázku.

Kdo mě ho zbavuje?
Vojanščí stavové,
Psal mě psaníčko,
Abych šel do pole.

Do pole širého,
Před císařa pána;
Plakala má milá
Do bílého rána.

Kona na řetázku,
Po straně palášek,
Už jsem se oženil
Beze všech ohlášek.

Já jsem se oženil,
A ty ses nevdala,
Na koho má milá,
Na koho's čekala?

Na tebe synečku
S modréma' očima,
Byla bych pro tebe
Do vody skočila.

Z Jihlavska.

Neplač, nenařikej
Nanynko má milá,
Sak jsi mně nebyla
Od Boha souzená.

Od Boha souzená,
Od rodičů daná,
Neplač, nenařikej
Nanynko má milá.

M Z KravařeKamo [Pe (52 eoZINKTŘIVEZÍ
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Šiju se mundyrunky,V Račibořu v jednym domě
Ze musim od milenky. ")Siju se tam šaty pro mě,

Siju mi tam kabatek
Na všední deň, na svatek. O ma mila lito če mně,

Ze ja musim jisč od tebe,
O kdybys ty věděla,Když ty šaty oblíkáme,
Kaj budu od večera!Co my smutně pohlídáme,

O Bože můj, Bože můj, . , .
Čy my mame smutny strůj. Budu Ja stač na ulici,

Čo jdu podle peru všici,
A kdybys ty věděla.V Račibořu v jednom domě
Kaj budu od večera.Siju se fam šaty pro mě,

Až u budů sluze kapat,
Do šatečka bílého,
Pro synečka milého.

1) Kamizolka zelená,
Budeš plakat má milá,
Budeš plakat a naříkat,



U OdBrna.TITEFE,EEEL
LX. TE“ U- | E —I

Zpí-vé-te ve-se-le ko - hó- ti, haf se mý Sradýčko ne-rmó-—
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Zpívéte vesele kohóti, Maměnka s tatínkem plakale
Hať se mý srdyčko nermótí. Dež mě. na tó vojno chetale,
Zpívéte vesele, Maměnko neplačte,
Jeli to má milá, hať sem de. Radš mě páno Boho poročte.

760. Nezachovalá.
| Z Pusté Polomi.
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Ach ma mi-la roz-mi-la, po-jed-zéě-my do po- la ach tumu

CZÍLTKELRPeE S
zuč-kumcestečkumkHolomu-ci| mě-steč-ku.

Ach ma mila rozrmila Jak prstenek uzdřela
Pojedzěmy do pola; Před koničkem omdlela.

Ach tum uzučkum cestečkum Ptam se ci ja ma mila
K Holomuci městečku. Jak si se mi chovala?
Do kostela chodzila A jesli si ty keru noc
Pana Boha prosila, Při sobě keho měla?

Aby svojeho mileho Ja sem se ci chovala
Za sedym let spatřila. Jako na mne naleži.
Sedmy roček dochodzi, Jedno v kolibečce leži
Mily z vojny přichodzi To druhe za mnu běži.

Na pěknym vranym koničku, Dy si se tak chovala
Prstenek ma na prstu. Jak na tebe naleži,
Když ho mila spatřila Tu maš svůj zlaty prstenek,
Hnedky k němu běžela, Odemne pryč odejdzi.

761. "Těžko vychovaný.

Eb IH. 68. Z Bohutice.[- a C

L nl
Co ste maměn-ko se mnó vystá - ly, z ručenky na ru-čenku
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Co ste maměnko se mnó vystály! A už já musím pryč mašírovat

Z ručenky naručenku napřekládaly. A mý starý rodiče tady zanechat.
Ledva dorostám, mám byt vojákem, A mý rodiče starý rozmilí,
Anijsem nepočalbytchvílku sedlákem. Jak mě pro vás velice mé srdce bolí,

Z Paovlovic.ZADAM887899787 685A 9250.EPSE PEfee
Dyžjsem na ko- nička se-dal, můj ta-ti-ček na mněvolal: Et sy-uu,£ JL824-= ZE TATA TI

p
sy-nu milý, jájsem tě těž-ko choval.

Dyž jsem na koníčka sedal, Třeba ste mě, můj tatíčku,
Můj tatíček na mně volal: Třeba ste mě těžko choval,
Ei synu, synu milý, To je mně nejlitější,
Já jsem tě těžko choval. Ze ste mě na vojnu dal.

(Sr. Náp. 156.) Od Buchlovaa Přibora.nh O
L LE
C7 Zu r

Ženil bych se a<je nesmím, chudobné ma-te-řesu syn, chudobné maZE
te-ře su syn.

Ženil bych se, ale nesmím Ve dně šila košulenku
Chudobné mateře su syn. V noci přadla kúdelenku.
Chudobná mě máti měla Ve dně šila, v noci přadla
Poctivě mě vychovala. ') Poctivě mě vychovala. 7)

1) Chudobné jsem matičky syn Když mě těžko vychovala
Po světě se tůlať musím. Na vojnu mě dat musela.
Mojamatičkachudobná ——
Vychovala mě jak mohia 2) A přec na mně nic nekradla.

6 o

« 62. Listy. Z Lopenika.

Cervené jablučko Jeden mi napisal Červené jablučko
Nad vodů sa kníše, Abych sa vydala, Nad vodů sa někniš,
Moje pocěšenje Druhý mi napisal, Moje pocěšenje
Za mnů listy píše. Abych ho čekala. Za mnů listuov něpiš,

(Náp. 529.)

Ej už mia po druhé k Brnu vezli, Už su tu má milá naposledy,
Ešče mia má milá neodvedli. Mosím jít má milá už do vojny.
Ej už mia po třetí k Brnu vezů, Pošlu ti má milá malé psaní
A už mia má milá už odvedů. Po vodě po moři po Dunaji.

V tom malém psaníčku bude státi,
Ty mosíš má milá zaplakati.



Dybych byla vtáčkem,
Takovým sokolem
Zatočila bych sa
Nad milého dvorem.

Netak nade dvorem,
Jako nad maštalů,
Podívala bych sa,
Co chlapci dělajů.

1) Šablička brůsená
Na obě dvě strany,

Ze moja nebudeš.
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Od Kyjova. Zp. 1. 859. Erb. I. 110. „koryt l. 20.
Jeden koně češe, Bude moja žena
Druhý seno nese, Šablička brůsená,
A ten nejmilejší Ona mňa vyseká,
Cedulenku piše. Dyž mně bude třeba. ")Komuto,můjmilý,© Neumřunazemi,
Cedulenku pišeš? Než umřu na koni,
Tobě, moja milá, A dyž s kona spadnu,Šabla mně zazvoní.

Ona mia vyseká
Z Uher do Moravy.

(063. Husaři.
m" Žeg. P. p. 205.BELLAFDÁ o -91V ia 18

v a $— v v vHu-sa-ři,hu-sa-Ť,jasva-mi| po-je-du,— ke-ré-ho
Pěkné ko - ně má-te, Jj po- ;
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Hu-sa-ři, hu-sa-ři, pěk-né koně má-te, já s vámi po - jeduCIT EI TELVÍ LIECe Cat
ke- ré-ho mně dá=-te?

Husaři, husaři,
Pěkné koně máte,
Já s vama pojedu,
Kerého mně dáte.

Vyber si šohaju
Kerý se ti lůbí,
On tebe zaveze
Pod zelené duby.
Pod zelené duby,
Pod zelenů lpku,
Uvidíš synečku,
Tu husarsků bitku.

Husaři, husaři,
Pěkné koně máte,
Já s vami pojedu
Kerého mně dáte?
Teho-li vraného
Lebo teho hlinku,
Já na němpojedu
Zrovna do Stimberku.
Dáme ti dáme ti
Koníčka vraného,
On tebe donesé

Do, pola šírého.

Husaři, husaři,
Do Uher jedete
Mé nevěrné děvče
Pryč sebů vezete.
Počkej jenom počkej
Mé nevěrné děvče,
Bude tebe teskno
Po tvém milém ješče
Až přijdů husaři
Do města Trnavy,
Nechajů tě sedět
Děvečko z Moravy.

h |+ E k VY MTZ===
Hu-sa-řije—dou| podmodrouvo-dounaji

L- MX M M m > i M ní C hh K M j DIE| a a JL Ja J | m e „ L JA “
0— 0 = =) : EME. a .—— -agC — $—|—0-e—si ——ý L = = Ehlavskýchlukách,© na.ji-hlavskýchhu-káchko-někr-mi-jou.

379



580

Husaři jedou pod modrou vodou
Najihlavských lukách koně krmijou.
Dyž nakrmijou, pak napojijou;
Jihlavské děvčátka pojeďte s nama.

Děvečka mladá po poli chodí,
Hledá bylinečku, hlava bolí.
Bylinečko má, dyby's věděla,
Kterak bych já svému synečku mi

My nepojedem, jsme holky mlady, lému,
Za rok, za dvě leta půjdem za vami. Z vojny pomohla.

0 hlavy,TeLEEL DTC k.Mámi-láje| zamě-stem,sy-ne-čekjevmě-stě,počkej
o z M ] £- M XK r. I 1 TILEFLETInamněmámi-lášly-ryle-ta| je-ště.

Má milá je za městem, syneček je v městě.
»Počkej na mně má milá štyry leta ještě.«
Štyry leta čekala, nemohla se dočkat,
Musel se jí syneček pod husary dostat.

764. Neutopený.
Zp. I 562. Erb. I. 166. Od Rousinova ze Slavikovie,Pe RLA [I yCDuE protýgFt- bí“© Cho-di-la-těma-tič-kao-ko-lo.reb-níč--kano-s1-laez TIEFEEL LZ

CIE WLTECInaru-káchšvár-ný-ho| sy-náč-ka.
Radši mě chovéte
Na vojno mě déte.
Bode o vás maměnko

Bode o vás chvála,
Ze ste vechovala
Královně husara. *)—— OdBrna.

2) Každá matička je hodná chvále
Kerá vechuvá švárný pachole!
Dež jé vechuvá vezmó hí jé preč,
Musí bojuvat pod torecké meč.

Co tě mám udělat“
Mámli ti utopit,
Lebo ti mám chovat?
Ach maměnko má milá
Teho neděléte,

Chodilatě matička
Okolo rebníčka,
Nosila na rukách
Svárnýho synáčka. ')
Ach synáčku, synáčku

1) Chodilatě matička
Chodila po lóce,
Krásnýho synáčka
Nosila na ruce.

765. Modlitba za vojáky.-5 F p [ JPE LEE2©hautPL gr ETJest-limě| rá-damášpo-pro-dejkdecomáš,po-pro-dej
E CZECAE ZTE TYITTK(EFTA9 ea
C 9T-T C za -0 1vi-no-hra-dy,y-plaťmě© mi-lázvoj-ny.



Jestli mě ráda máš
Poprodej kde co máš,
Poprodej vinohrady,
Vyplať mě milá z vojny.

Vinohrad prodala
Peníze mu dala:

581

Jestli mě ráda máš,
Dej říkat otčenáš,

Tuhle rnáš můj synečku Zdráva Maria taky
Vyplaf si svó hlavičku. Za ty naše vojáky.

Z Klobouk u Brumov.F L ks?=LpDÁTTpo pr u
Dybych by - la vtáčkem, tak jak jsu panen--ků, le - tě -la bych

m
+ d = o A F- L L E - — o 0 a +dopo-ledostma-lů| dí-ren-kú.
Dybych byla vtáčkem
Tak jak jsu panenký,
Letěla bych do pole
Malenků dírenkú.

Letěla bych do pole
Za celů armadů,
Abych uviděla
Co můj milý dělá.

On tam nic nedělá,
On se dobře má,
Napájí koníčka
Z nového okova.

A dyž ho napojí
Dám sebe přistrojí
A připna sobě palášek
Po procházce chodí.

Pamatuj, pamatuj
Na ten závazek svůj
U svatého Petra, Pavla
Mšu svatů obětuj.

Aby nás chránila
Panenka Maria,
Tebe synečku na vojně
A mě smutnů v domě.

o OdPřibora.| X f—e“< padL ==-00
“ Když po-ma —Ši —ru-ju přes mě-sto přes Ví-deň

Zkaž-tě tam mej mi-lej zkaž-tě tam do-bry deň. A-by da-la

C
we

Když pomaširuju přes město přes

u =u=uk
na mšusvatu do-kel ně-mam hla-vu sťa-tu, zkaž=tě ji do-bry deň.

Když pomaširuju přes město Olomůc
Videň Zkažtě tam mej milej zkažtě ji

Zkažtě tam mej milej zkažtě ji dobru noc.
dobry deň. Aby dala na modleni

Aby dala na mšu svatu Dokel němam hlavy v zemi,
Dokel němam hlavu sfatu, Zkažtě ji dobru noc.
Zkažtě ji dobry deň.

Z Věteřovu.
né 1 jHD | T Fn-py ILI = 1Fn! EEEEEEv ' 7Ko-necVě—te—řo9 Sto-jítam-to— mi-lá

U tej Bo - ží mu - ky

CTTT C

Za-lo * mus- je ru - ky.
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Konec Věteřova Věterský děvčátka Večer do měsíčka,UtejBožímuky,Vínkyzněhoneste.— Onatamuvidí
Stojí tamto milá, Ale vy ne všecky Svého šohajíčka.
Zalomuje ruky. Enom ta nekerá, Budeli modravý,
Zalomuje tě jich Kerá má na vojně Bude šohaj zdravý,Zasvojuhlavičku: Synkazagalána.")— Budeličervený,Kemu'smězanechal|“ KerámáděvečkaBudešohajvzemi.*)
Ovarný šohajíčku. Na vojně synečka,

Kemu bych tě nechal Nechaťse podívá ak sa ŠLo
Leda Pánu Bohu, Z rána do slunečka. ale Pókn m Ne
Aby ses chodila Z rána do slunečka, V noci do měsíčka,Modlitkmémuhrobu.Z BadaíkrvávýHnedsemtamuhledla
Na mojem hrobečku Pe porábaný V krví šohajíčka
Rozmarýnek roste, Budeli zmodralý, A hned mně polily

Slzy moje líčka,h 5,
Bude pochovaný Že mně tam zabili

1) Od kterých sem nosiu Já sem pohledala Na vojně synečka.Perečko zelené. Večer a i ráno.

r Ze Zabřehu u Ostravy.CHRLÍ i CT C 3 KL a]LAn m | i JK h ja | $+JE|! UILECIV1ee " o |. © a- Ha J j— i „AE i I
AVBVAN= L = Le a i « ULU J j JU. © O © © |
e s Ho =Můjmi-lyroz-mi-ly,kajsisemi.po-dziul,— a-nicěně=> EV Yer YpezA T 3CIKPI JK M | J —s a l j JL —T JE-smMAL j„o| BílkaČZ©„i—LIJAE

LZ » > ď — ( U hud © (| o j JE
vi-daé, a- ni cě ně-sly-chaé, či. si se u- to-piul?
Můj mily rozmily, Něutopil sem se, Ona se modlila!
Kaj st se mi podziul? Ale sem na vojně; Před arendu stala,
Ani cě něvidaé, Ma mila, rozmila S inšimi galany,
Ani cč něslychaé, Jak půjdzěž z kostela, S inšimi galanyČisiseutopiul?Pomodlisezamně.— Soběrozmluvala.

p766. Rozloučení se.
pe Ode Zďaru.CH ZZ CCILTCZŇKČ ja2 MJp-|J| NSNjl > M„EpT=
ď 6+|

Je-ště |
i- E NU ; £ M m- IE
Ahja |NEK 1ja:JEL
FLN FENILI ey TErýmE USTECSIcomněřeknetvůjta-tí-nek,je-hoslo-va— vyslyším.

Ještě jednou na rozchodnou Děvče pro pláč nemluvilo,
Touto stezcičkou si pospíším; Podalo mně pravou ručičku:
Co mně řekne tvůj tatínek. Dyž to jinač byt nemůže,
Jeho slova vyslyším. S pánem Bohem, synečku.
Rekneli mně: můj synečku, Dyby vrata mluvit mohly,
Darmo říkáš o mé dítě; U kterejch sme spolu stávaly,
Zatočím se na koníčku, Ony by vám pověděly,
S pánem Bohem tu buďte. Jak sme se milovalf.



Dyby stezka mluvit mohla,
Po které sme spolu chodili,
Ona by vám pověděla,
Jak sme se milovali.

Tamhle jedou. dva husaři
Mají oba koně sedlaný:

583

Sedlejte mně koně mého
A já pojedu s vámi.

A jak na koníčka skočil,
Bílým šátkem sobě zatočil:
S pánem Bohem moje milá
Pěkně se ti poroučím.

Ja sem s Opavy syn,
Maširovaé musim,
Pistole na stole
To moje vesele,
Maširovaé musim.

Jak pomaširuju

Moja najmilejší
Po zahradzě chodzi,
Svoje bile nožky
Po rosičce brodzi.

Aj brodzi jich brodzi,
Halku trhala,
Svojemu milemu
Kytku udzělala,

(Náp. str. 385. b.)

Všeckym podzěkuju,
Tej svoji milence
Tej svoji frajerce
Satečku daruju.

Ostavej tu s Bohem
Frajirečko moja,

(Náp. 507. b.)

Ach komu ja smutna
Voničku hotuju,
Dy tu teho němam
Kereho miluju.

Vzal mi ho vzali
Á na vojnu dali,
Těžky žal rodičům
[ mně uzdělali.

Z Petrovice od Ratiboře.

Při tobě byvala
Svobodečka moja.

Byvala, byvala,
Ale juž něbudzě,
Ku komu me srdce
Teraz smutne půjdzě!

Ze Skřipova od Opavy.

Dy mileho vedli,
Ja sem tvrdo spala,
Mily mocny Bože,
Muzika mu hrala.

Dyby toho byla
Smutna ocutila,
Se svym najmilejšim
Slovko promluvila!

16%. Košile.
(Sr. Náp. 444.) Od Přibora.PaE

v
ko-ně v tej na-ši du-bi-ně,E ze i IF

[| | -a ml + J— E i
C8r ej

* CH
mi-la,| ko-šu-len-ku© Ši-je.

Co su to za koně

V tej naši dubině?
Pase ich ma mila,
Košulenku šije.

Dyž ju vyšivala,
Žalostně plakala,
A bilým šatečkem
Oči utirala.

Aj něplač ma mila
Něutiraj oči,
Můj vrany koniček
Podemnu se toči.

Komu ty, ma mila,
Košulenku šiješ ?
To tobě synečku
Jak pomaširuješ.

nmLI
oJa

j

( hb j(JÍ
i i

j
Wo

TTM
a.

CTTTT

J

pa-se ich ma

Ul

Ach vyšij ju vyšij
Zhůru na přiramku,
Abych pamatoval
Ze sem měl galanku.

Ja ti ju vyšiju
Zeleným hedbavem,
Abych tě poznala
Dy budeš husarem.
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Se-dě - la dě- več - ka
Se-dě - la pod há - jemFIADo4TST

ným hed- bá- vem.
Seděla děvečka,
Seděla pod hájem,
Košulenku šila
Zeleným hedbávem.
Pověz mně ty milá,
Komu ty ju šiješ?
Sohajinku tobě,
Až pomaširuješ. *)

Pověz ty mně milý
Keréma horama?
Nepovím ti milá,
Přišlabys za nama.
Co by se srovnali
Dvě dolenky spolem,
Zůstaň tady milá
Taky s panem Bohem.

Pověz ty mně milá,
Keró cestó půjdeš ?
Nepovím ti milá,
Nebo plakat budeš.
Čo by se srovnaly
Kopce s dolinama!
A ty taky milá
S inšíma chlapcama.

A jak ta zabijů
Budeš mět do jamy.

Jiný dálejšek:
Neschovám, neschovám, Když mu ju dávala
Máti by mně lála, Zalostně plakala:
Ze sem košulenky Tu máš košulenku
Do vojny nedala. Aby si ju sedral,

A mě si v ní nevzal.

*) A jak fa pobijů
Budeš mět na rany,

Nedělej má milá
Nedělej si škody,
Schovaj košulenku
Až já přijdu z vojny.

768. Landava, Olomouc,Kolín, Hradiště, Bělehrad,
Vemešvár. Od Brna z Maloméřic.

C KLALJECLEITTK

6R PkB90 ——= *
Landava, Landa- va
To fran--cózký město Cí-sař pán po-ví-dá že rozhá-zí vše-cko.

Landava, Landava
To francózký město,
Císař pán povídá
Ze rozhází všecko.

Landava, Landava,
Francózký podmezí,
Nejedné maměnky
Synáček tam leží.

Maměnky synáček,
Sestřičky bratříček,

*) Holomůc, Holomůc,
To je Bože město!
Odkázal Vanderburg
Ze rozhází všecko.

Landava vzata od Francouzů 1703;

Nejedné panenky
Hezký šohajíček. *)
Landavo, Landavo
Ty sev prach obrátíš,
Než jedné panence,
Synečka nevráliš.

U města Landavy
Je rybník krvavý,
Kdo ho okrvavil?
Syneček z Moravy.
Okolo Strasburka

Laudon mu odepsal
Ze se ho nebojí,
Ze okolo něho
Kolem voda stojí!

Teče Ran krvavá.
Kdo ju okrvavil?
Francózská armáda.

My sme odepsali
Ze se nebojííne,
Ze celó Landavo

Na prach rozházíme.
Ani netrvalo

Tři hodiny z plna,
Že celá Landava

Rozházena byla.

Ach počkaj Vandrburku
Jaků ti ukážu,
Až přijdeš do pole,
Sance 11 rozhážu.

a I. 1795 vzata od nich opět Hochem,
jenž od konventu z Paříže obdržel alternativu: Landavu nebo smrt,



ne-jeden ssy - nečekKo-lí-ne, Ko-lí-ne ro-vi-ně,
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u te-be za-hy-ne.

Kolíne, Kolíne,
Na pěkné rovině,
Nejeden syneček
U tebe zahyne. ")

Nejeden syneček
Nejeden bratříček,
Musí zaplakati
Můj starý tatíček. *)

1) Hradišču, Hradišču,
Nech do ťa hrom bije,

CN X pokz8E
Můj starý tatíček
Má stará maměnka,
Musí zaplakati
Má milá panenka.

Kolíne, Kolíne
Nejsi hoden státi,
Nejedna matička
Pro tě syna ztratí,

Nejeden synáček
Pro tebe zahyne.

(6 h
a)

Matička synáčka
Sestřička bratříčka,
A milá milého
Sokola sivého.

Ach Bože Rozbože

S vysokého neba,
Abych já nejídal
Komisného chleba.

2) Mosí oplakati
K Hradišču chodníček.

Z Muténic.
U eeNSN

J )

E
Be-le-grad,Be-le-gradtatu-re-ckáska-la!© Ne-jedna—LL grZUperýodppotE8 nnZ

mamič-ka ne-jed-na ma-mič-ka sy-na 0- pla-ka - la.

Belegrad, Belegrad, Mamičko má milá, Běželi, běželi,
Ta Turecká skala,
Nejedna mamička:
Syna oplakala.

Plakala aj plače,
Slza jí padajú,
Na tvrdém kameni
Jamy probíjajů.

Plače aj ta milá
O svého milého,
Ze sa jí nevrací
Z polečka čírého.

Máti sa jí pytá
Co je ti dcéro má?
Jaků to bolesť máš
Že mi. nepovídáš ?

Sak mia nic nebolí;
Než to mně chybuje
Že milý nechodí.

Aj skřikla mamička:
Sedlajte koníčka!
Jeďte pro falářa,
Omdlívá Anička.

Sedlajte druhého,
Jeďte pro milého,
A on vní zadrží
Sám ducha živého.

Běželi, běželi,
Viděli z daleka,
Ze milý s ostrohů
Pobodá koníka.

Ze všeckej svej sily,
S túto novinečku
Aničku křísili.

Aničko srdečko,
Povstaň hore z lože,
Už ten lékař jede
Kerý ti pomože.

Dycky mně noviny
Za novinama šly,
Že mého milého

Na vojně zabili.

Ale včil mně přišla
Novinečka istá,
Ze můj milý přijel
Od Nového Města,
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Z tiší. listu,

Chaso braniborská Vy švarní holáni, Nečekejte taky
Je vám cesta úzká, Jak už vám nahání Na sebe Hanáky,
Že vás obklíčila Už se na vás berou Ti vás párat budou
Ta královna česká. Uhři, Moravani. Svojima křiváky.

Špatná vaša chvála Ti vás brzo zbaví Počkej ty Šverýne,
Pudrovaná hlava; Celé vaší slávy, Čerta's snědl, kmíne;
Uvidíte brzy, Když vám budou lítat Bude tě čert udit
Čo umí Morava. Pudrované hlavy. V pekelném komíně.

Z Kostelce u Holesova.

Košute, Košute, bude se ti stéskatf, Košute, Košute, škoda tvojé kráse,
Až se naše šably budé na tě bléskať. Že ti vyškubali v Temešváruvlase.

V Temešváru vlase, v Sedmihradsku bradu,
To ty máš Košute maďarskó náhradu.

769. Francouzi.
(Náp. 457.)

Od Telče,

Maširuju na Francouze, Má hlavička je bolavá,
Abych věděl co je nouze. Od Francouzů posekaná.

A s Francouze na Turečka Můj koníčku vraný schop se,
Tam mně spadne má hlavička. Proskoč semnou přes ty kopce.
A když spadne. bude dole, Přes ty kopce přes ty lese,
Budou po ní šlapat koně. Má milá mně šátek nese.

Podkověnky budou klapat, Šátek nese na hlavičku,
Modré oči budou plakat. Zhojí mně ji za chvílečku.

dž KEE JE FEEL= EeET Peced
Na za-hrádce kví-tí rva -laPře-ža=lostně© na-ří-ka-la ško-dasy“nečku,škodatě,

[ C m | A JACÍTIL
CV VTSLET ATK

je- dů Fran- ců —zi, ve- mů tě.

Na zahrádce kvítí rvala, Dám si obušek na uško,
Přežalostně naříkala: Buď už tu s Bohem Maruško.

Skoda synečku, škoda tě, Jede synek, jede pryče,
Jedů Francůzi, vemů tě. Vzal mi od srdečka klíče,
Jede Francůz třema koňmi, Aj od srdečka mojeho,
Záden se mu neubrání; Jede do kraja cizího.
Bran se synečku obuškem, U studýnky vodu brala,
Já tě zastinu fěrtuškem. Přežalostně naříkala;
Fěrtušek mi nespomůže, Ach Bože, Bože, Bože můj,
Přecej musím milý Bože, Kdy se mi vrátí synek můj.
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Z Čáslane od Třebiče.a 71T IT 321 ] ILIu =EIkei m 1-1-X=s
v >

Dy-cky ta no - vi- na mně za no - vi - nou
| $-—9—-—: -I |deci CF- a ek —ucotk

PO „A1. . . L ud L XE S 4 J j .U-| Zp.níonu me©Ii
jde,— žeužmůjbra-tří-čekbr-zyzvoj-nypřij-de.

Dycky ta novina
Mně za novinou jde,
Ze už můj bratříček
Brzy z vojny přijde.
Přišla mně novina
Z Francouské krajiny,

Že mého bratříčka
Francouzi zabili.

Již je naše radost
U věčného Boha,
Již st náš bratříček
Nebude slěžovat.
Jeho bílé tělo

770. Ozebalá.
(Náp. 763. c.)

V černé zemi leží,
A. jeho srdečko
O žalosti neví,

Černá zem, černá zem,
Jen ty se rozpomeů,
Moravca nám propust,
A Francouza si vem.

Lip. I. 22. Ž. P. p. 150. Voj. I. 86. 229. 285. Zp. II. 29. Z Lichnova..

Na onej hoře
Stoja verbiře.
Buch na okenečko,
Stavaj galanečko
Daj konům vody.

Kerak ja mam vstať
Koňom vody daf.
Je tam zimna rosa,
A ja sem včil bosa,
Budu ozabaf,

Vem ty cukličky
Na sve nožičky; '
Jak mi Bůh pomů

|
)

úž

Ja ti kupim nove
Pěkne střevičky.

Byť bys ich kupil,
Chodit něbudu.
Mamka zakazala

e

Bych v nich něchodila
Ze by mne bila.

Mamky se něbůj,
Sedaj na můj kůň,
Pojedem v cizi kraje
Tam su inši obyčeje,
Malovany dvůr.

1) a) Vyjal šatečku
Dal pod nožičku.

b) Maš dva Šatečky
Otoč nožičky.

01. Dobrovolnik.
Z horní Bečvi,Ca Aer ITTiIC9 2 eC2 135248- Eon

4 -e——E-— C LA eZE 3Ojpři-šlomipři-šlo© vče-rajve-čer| pís-mo,Eko pEATEm Eu e-j—e-= m,i
v F v F +

a že už já tuším ma - Ši- ro - vat mu-sím přes Fridecké

Oj přislo mi přišlo
Včera večer písmo
A že už ja tuším

Maširovat musím
Přes Fridecké město.

Neplač děvča o mne

mě-sto.

Že sem já na vojně,
Sak mne nechytali
Ani nevázali,
Sel sem dobrovolně,
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Kterak nemám plakat? Zapomen
Vidím fa oblíkať.

Pěkný kabát bílý,
Můj synečku milý,
Kerakž ťa odvykat?

Tak jak
Má děvečko na mne,

Dyž s jabloně spadne.

eš snadně A dyž ono spadne,
Po zemi se kúle,
Už sa můj synečekto jablečko:
Po tom světě túle.

p2aEKF LF EZLNAk—yj————9—0—0—|-P—R —a——ea EE
© . f 7 . .A.naBr-něver-bu-júů,| jájsemsedalnavojnu,mámi-lá
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ne-plač pro mně, dal sem se do-bro-vol - ně.

A na Brně verbujů,
Já jsem se dal na vojnu,
Má milá neplač pro mně,
Da! jsem se dobrovolně,

Pěkný bílý kabát mám,
Palaš sobě připínám,
A boty s ostrohama,
Jsem šohaj mezi váma.

Z Poštorné.
„MNs. « i Je-)l

A a M[L C “ i -T JI ——EEEEEELSL.Eo“ UF-lC4mmpm I,Ao0 UJUžsavše-cichuapcipo-že-ni-li,| Ze-le-népé-re-čka
CZINTTTTUÝC Tee TIC3 EE A STE ETS TSTETYTF[MopceIi uaC1
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do-no- si- li,

Už sa všeci chuapci poženili,
Zelené pérečka donosili.
Oženili sme sa milí braši,
Co nám budů říkat doma naši?

ze-le- ne pé - re- čka do-no-s1 = li.

Mati bude puakat, a otec uát,
Ze sme jim nedošli poděkovat.
Děkoval: bysme, neumíme,
Vzali sme na vojnu z dobré vůle.

, +402. Návrat,
Z Hoštalkovic a Ú. L.

-8 a A413- M—8—8-1—P9eg Ia a 8 djrz ToT-1roVV: LITÍ
L T — - . AH yl m ua v © Z I

Oj vimeiť ja vpo-li Ji- sku na ni o-ře-chy,
Ně-bu-děš měc ma pa-nen - ko, sem-nu po-cě -chy,ENN00 EF

909 LA 14h er- -o—-1b
oj ho-je ho-je děv-če mo - je semnu po-cěchy luskaé o-ře-chy.

Oj vim cif ja v poli lisku,
Na ni ořechy,

Něbuděš měé ma panenko
Semnu pocěchy.

Oj hoje, hoje děvče moje,
Semnu pocěchy,
Luskaé ořechy.
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Měla sem ja milučkeho A my ho tu něněchamy,
- Velmi švarneho, Svarna děvečko,

A přišli mi vojačkove Choé by si ty vyplakala
A vzal: mi ho. Černé očičko.

Oj vojačkove, něchtež mi ho, Choé by si vyplakala obě
Bo ja němožu byé bez něho, To my ho něněchamy tobě,

Bez milučkého Švarna děvečko,
Velmi švarného. Černé očičko.

Z Cajkovic.

nmAAN- —skazEEELE
V tem čej -kovskýmšen- ku, v tem čej-kovským šen=ku, vo- já - ci

h i j ——mNRŠEa A L- » [3 Jj L ZE

|PBHa(0ad2| oss|JEL| BK4a|Kld„LZ©| JE
( © U dl u C Uče-ka-jů,vo-já-ci| če-ka-j
Vtem.čejkovským| TéjehomaměnceOnsenenavrátí,šenku© Srdcezarmůtih.Animožnánéní.
Vojáci čekajů, Ta jeho maměnka Úž on maširovalTčejkovščíchlapciPlačepodnávratím.— DoFrancůzskejzemi.
Na voze sedajů. Že se jí synáček K Brnu je cestečka
Švárnýho šohajka Z Brna nenavrátí. Od Brna chodníček ;
Napřed posadili;

Už se nenavrátí
Svárnej šohajíček.

Ze Skřipova.

Vylezu, vylezu Nech cě tam provodzi Pocěšení němam,
v v . vv v oNaKrakovskuvežu,— PanBůhvšemohuci.© PocěšměpanBůhsam,

| a 0 v o č X 1čkAtamsepodzivam,© PanBůhvšemohuci,PocěšměJaničku,
Kaj mileho vezu, Všickni Boži svaci, Na vranem koničku. ")

A veů ho vezu . Ze se mne šohajek 1) Pocěš mě synečkem
K městu Olomuci, Jak živ něnavraci. jako karafiat.

(3. Plečka.
Erb. III, 12. Voj. I. 105. Čel. I. 58. Zp. I. 589. Ž. P. p. 149. Nápěv z Maulnic.P == NTÝCENINÍrot- =—e-*iv3ebu CPa-ni-ma—mošvar-nůdce-rumá-te,© a-ležejí

EX CT TYC IKaEEEE
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Panimamo švarnů dceru máte, Husarenko, husarenko malá
Ale že jí doma nemíváte, zle je.. Pojeď s nama, s nama husarama.

Dyby ste ju doma mívávali, Než bych měla s husarama jeti,
Chlapci by k vám za ňú chodívali, Volla bych do vody skočiti.

zle je. Do tej vody, do tej hlubočiny
Vaša dcerka, ona doma není, Kde jsou ryby samy divočiny. ")
Una pleje rozmarýn zelený. Viděla sem krev v kolaji běžet,

Než ona ho záhonek vypleje, A husarky porubané ležet.
Nejedno sto husarů přejede.

1) Kde sa perů divoké kačeny.

774. Život vojenský.
(Sr. Náp. 293.)

Erb. Ill. 210. Zp. II. 55. Z Rožnova.

2 j l ha M 4 ] I3 7== —J ALELICT 1 TÍ MATT

pi E
Podha-jič-kemze-le-nása— o-ves,| podha-jič-kem
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v V mo. vze-le-násao-ves,ně-cotymněmůjsy-nečku© pověz.
Pod hájičkem zelená sa oves Kde tam budeš můjsynečku léhat?
Něco ty mně můj synečku pověz. V polu léhat, zbrojů sa přikrývat.

Povím já tobě něco nového, Pozdrav mi ju, kamaráde bratře,
Ze pojedem do pola čirého. AT ona o mne už věc neplače.Cotambudeš,můjsynečku,jídat?© Pozdravmiju,abyneplakala,
Chleb komisní, vodičků zapíjať. Aby na mne tři leta čekala.

Za tři leta, až já z vojny přijdu,
Po tom si ju za ženičku vezmu.

(Náp. 441.)
Zp. I. 299.

Císaři, císaři, Nebůjte se chlape! U Břeclavy žita
Malů krajinu máš, U císaře hladu, U Telnice oves,
Dyž si nás odvedl, Už se u Břeclavy Nebůjte se chlapci
Kerak nás vychováš? Žita zelenajů. Budete mět co jest.

(Náp. str. 247. a)
Já sem sobě umínil Místo domu zděného
Ze stoupím v stav manželský, Mám koníčka vraného,
A když se mně zle povede Na bok si připnu šabličku
Stoupím ve vojansky. Sednu si na něho.
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Místo ženy spanilé Jedu do pole širého
Mám dvě pistole v sedle, Mezi své kamarády;
Karabinu taky paláš Podívej se moja milá
Víc mě neuhlídáš. Jak mě mají rádi.

Jiné čtení.
Vyšla hvězda krásná Že sem děvčina chudobná, Mám koňa vraného
Jak dennice jasná, Voják domu nemá. Na boksi připnu šabličku,

na panenoe Třebadomu nemám Sednu si na něho.
p SODAJKAnasi Am chaloupečky, Místo krásných panenPřišla,žalovala:AJápřecenemiluju— Pěknésedlonaněm.

Máti povídala, Spatné frajerečky. Pár pistolí, karabinu,
Místo domu mého Odjedu já na něm.

- Ze Zdounek.
— 9— s— : 1P —== HILLELIE ILILÍMÍ

Mo- ra-včí vo- já -ci to só bod-ni pá - m.
Jak voj- nu za- ča- na Bo- ha vo-la - li,

————6 — J—

$$ NAT r——— --0—0 j —pm ====
Ach po-mož námBože v na-šem bojo-vá-ní, v na-šem bo-jo —vá-ní.

Moravčí vojáci to só hodní páni,
Jak vojnu začali, na Boha volali ")
Ach pomož nám Bože v našem bojování.

1) Od východu slunce vojnu započali.
Z Osvěř.

FBE
W jd dá 4 a 1 — Ad-4 s | | © A | S j

Na tej voj-ně, na tej voj-ně, tam je hoj- ně; da- jů ko[j J£-Je-j1 —8———————| ————=—P, TETOE Rue -|
níč - ka, pod šo- ha- jíč- ka, to je dobře, to je do - bře.

Na tej vojně, tam je hojně,
Dajúů koníčka pro šohajíčka, to je dobře.

PIT PETS CECFEEFS=E be
Pře-le - cě-—la hu- ska z Mo-ra - vy do Slez - ka, všeckuFLD u u LESOno

vod -zi-čku zka-li- la, vod=zi- čku zka- hh- Ja.

Přelecěla huska Dy si ju zkalila,
Z Moravy do Slezka, To si ju vypije,
Všecku vodzičku zkalila, Aé se můj brany koniček
Vodzičku zkalila. A6 se mi nětruje. ")

1) Už meho konička
Už mi ho otruje.
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Ze Skřipova.

3 LISITIEITH ZR Ia S-LHLLAIIIILI"YLICI

He
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Přes Bu- ko-vin=ku pře-le-cěl pta-ček, šku-bal mech, škubal mech.

PřesBukovinkupřelecělptaček,— Audzěvuchysladkehuběnky
Skubal mech. Jako med.

Daj mi dzěvečko sladkej huběnky Přelecěl ptaček přes javorniček
Jako med. Skubal mech.

U starej roby jsu zimné nohy Komu to ptačku? tobě vojáčku
Jako led, Na pelech.

= we

ZZYYZz r (CITVon nao
C o C s Cp CT CEI
Pře-ško-da na sto-krát mé kr- ve čer—ve- né, že má být vy

CZ> e IZ EZÁmygpEm

pe
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h-tá po trá —-vě ze- le- né.

Přeškodanastokrát— PotrávězelenéZanechám,zanechám,
Mé krve červené, V zeleném hájičko. Sak vím dobře kemu,
Ze má být vylitá Kemu tě zanechám Co k vám chodívával
Po trávě zelené. Má zlatá Haničko! Do vašího domu.

1) Po trávě zelené Nezhynu na zemi Chodívávali k vám
Po studené rosi, Zbynu na koňovi, : ..

Ze mě mů) koníček S koně dolů spadnu 1 ovocí še d9170
V podkovách roznosí. Paláš mně zazvoní. Z , vam nechodijo

Už só z nich vojáci.

Z Bojanovic.

Byua vojna byua, Krvi po kolena, Ja škoda, přeškoda
Byua patalia, Puné voze masa, Tej krvi červenej
Byuo za Moravů Co to pohbynuua Co sa rozlévaua
Krvi po kolena. Bojanovská chasa. Po trávě zelenej. ")

1) Okolo Moravy Néni to z mé hlavy
Uhodníček krvavý, Ale je z koníčka,
Povídala milá, Co ho posekala
Ze je to z mé hlavy. Francůzká šablička.

(Náp. 457.) Z Ubyčtova.
Svět se točí jako kolo, Tam zahynu jako srnka
Milůj děvče mášli koho. Nezví o mně má panenka.

Koho pak mám milovati Tam zahynu jako jelen
Když pobrali všecky chlapy. Nezví o mně bratr jeden.

Tam zahynu jako laňka,
Nezví o mně má marměnka,
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nič- ku, můj sta-rý

V městě Holomůci

Štojí vraný kůň,
A na tom koníčku,
Můj starý tatíčku,
Celý mundur můj.
U teho koníčka

Vojáci stojá,
Švarného šohajka
Do vojny strojá.

Strojá tě ho strojá,
Že už pojede,
A tebe má milá,
Holuběnko sivá
Sebů nevezme.

Dyž za bránu vyjel,
Šátečkem točil :
Navrať mně má milá
Holuběnko sivá,
Co sem ti půjčil.
Já.ti nenavrátím,
Nejsem povinna,
Sak ti ho navrátí,
Můj milý šohajku,
Ta bude jiná.

A my tam nesmíme

*) Kdo chce tu francůzků
Vojnu viděli,
Ten sa musi na ňu
Smělo strojiti.

=== EFs
ta —-tič- ku,

Panny milovat,
My se tam musíme
Má milá panenko
Execirovat,

Kdo zná execírku,
Tomu je dobře,
Sedne na koníčka,
Připne si šabličku,
Jede do pole.

Ale já jí neznám,
Musím se učit,
Nejednů zaplačů
Mé černé oči. *)

A psal milej psaní
Na pargamíně,
Jak se mu tam vede
V cizí krajině.
Chcešli milá vědět
Jaká strava má?
Koňská to pečena
A nedopečená,
To je strava má.
Chcešli milá vědět

Jaká postel má?
Patrontáš pod hlavů,

A kdo chce francůzký
Pohbar vína pit,
Musí sa k němu
Smělo postavit.

—

ce-lý mundur měj.

Šabličku na stranu,
To je postel má.
Chcešli milá vědět
Jaké víno mám?
Na tom čirém poli
V té francůské zemi
Voda lužová.

Chcešli milá vědět
Jaká svadba má?
Přindi se podívat,
Jak se bude kůlat
Hlava krvavá.

Chcešli milá vědět,
Jaká zpověď má?
Přindi se podívat,
Jak já budu volat
Ježíš Maria.

Chcešli milá vědět,
Jak mně zvonijů ?
Z karabin, z kanonů
Z kusů házijů.
Chcešli milá vědět,
Jaký je můj dům?
V té francúské zemi
Kopajů mně důl. "

1) Dyby si věděla
Jaký je hrob můj?
Přindi sa podívat
Až sa bude šlapat
Po mně vraný kůn.

Od Opavy.

]65LE EE
Vo-jaček id- zě kra-jem, le--sem, ně-ji un chle- ba čas za

——
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ča-sem, ně-ji un chle-ba čas za ča-sem.

38
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Vojaček idzě krajem, lesem,
Něji un chleba čas za časem.
Třeba vojačka ušanovaé,
Chleba, syra mu nahotovaé.

Lebo vojaček trpi rany,
Leje se mu krev rukavami.
Sukenko modre vyblechuje,
Dziurama větr zadmuchuje.

Od Opavy.Poe [69R990
HF

Vo-jač=ku,vojač-ku,byšvar-nyju-nač-ku!— Čor musišBGNEFUP d—Ja—poh-=
mnoho vy-staé, dyž ty mu-siš tu var-tu staé v noci při měsič-ku.

Vojačku, vojačku, Do šireho pola

Ty švarny junačku, Do cizej krajiny,
Co ty musiš mnoho vystaé, e ty něviš můj synečku
Dyž ty musiš tu vartu staé Z kerej je's dzědziny.

V noci při měsičku. A v tym širym poli
Vojačku, vojačku, Kapky vody néni,
Cěžka služba tvoja. Čím ten ubohy vojaček
Jak učuješ zabubnovaé Konička napoji!
Musíš maširovaé.

Z Pistě
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Zostaň s Bohem moja mila,
Pocěš cě tu Bože,
A ja musim maširovaé
Přes červene moře.

Jak přes moře přetabnuli
Tam se rozložili,
A potym jeden druhemu
Na smré odprosili.

Jene jeden něodprosil
Co ten buben nosil,
A on myslel že nězhyně
Ze ho kula mině.

Žaden toli něvystoji
Co vojaček musi,
Choéby strely s nebe praly
Maširovaé musi.

005. Výplata.
(Náp. 261.)

Pozorský zámek Leží tam synek
Nad vodů nahnutý;') V železách zakutý.

Kdo ho dal zakut?
Brněnská hraběnka ;



Kdo ho vyplatí?
Jeho frajerenka.
Nedej mně milá
Nedej mně zahynút;

1) Dokola obitý,
Šindelem pokrytý.

2) Máš tvrdé tolary
Můžeš mě vyplácet.

aEAIV -—
Ee

Ty máš zástěrku
Můžeš mě zavinůt.

Nedej mně milá
Nedej mě utrácet,

Ne tak tolary
Jak střibrné groše,
Možeš mě děvečko
Vyplácet po troše.

/
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Ta- tíč-ku můj sta-rý, vyplafte mě z voj-ny,

=
UL | husís < mLm — m m =8 SIL

z vojny né-ni do-bře na ní.
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Ty máš peníze
Můžeš mě vyplácet. %)

Těžké synečku,
Tvoje vyplácení,
Dyž si už vojansků
Vartů obstavený.

Z Pavlovic.

—cdaiLN-S
* a = — |

m=

vy-plafte mě

Od Hodonina= EZ
HH

Ta- tič=ku můj sta-rý, vy - plat —teVy-plaf-temě| zvojny,“
CN C IK| RNAJem)1níJET 97- m1
C * „ : oné- ni do-bře na ni.

Tatíčku můj starý,
Vyplafte mě z vojny!
Vyplafte mě z vojny,
Néni dobře na ní.

Synáčku můj milý,
Co po tobě ptajů,
Čo po tobě ptajú,
Dyž tě dom pustiů?
Tatíčku můj starý,
Styry sta tolarů,
Styry sta tolarů,

Nech trochu poshoví,
Nemám jich hotových.
Tatíčku můj starý
Já nemožu čekat,
Já nemožu čekat,
Musím maširovat.

My pomaširujem
Tři sta míl za Víden,
Uvidím Francůza
A jeho celů zem. ")

Tak sa dom dostanu. 1) My pomaširujem

Synáčku můj milý,
Nech "trochu poshoví,

U Du-na-ja ša-ty pe-rů,

Na prajské hranice,
Už já vás talíčku
Neublídám více.

mě z voj - ny,

Pošlu vám psaníčko
Psaníčko napsané,
Za každým slovečkem
Bude zaplakané.

Plakali maměnka,
Plakali tatíček,
Oj dyž pod ním skákal
Ten vraný koníček,

Neplačte maměnko
Neplačte tatíčku,
Sak já vám dojedu
Na vraném koníčku.

Vraz. I. 141. Sach. IV. 294. Z Pavlovice.

—
vo-já-ci tam ma- Ši- ru

j “ h1 jiEZEE = E
jů; poz- na - Ja mi - Já milé-ho, za-vo-la-la St na ně- ho.

38*
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U Dunaja šaty perů, Za sto zlatých mě nedajů,
Vojáci tam maširujů; Kyrisarů málo majú.
Poznala milá milého Jak to milá uslyšela
Zavolala si na něho. Přežalostně zaplakala:
Počkej, svnku vyplatím tě, Ach Bože, Bože, Bože můj,
Za sto zlatých dajú-li tě. Už nebude šohajek můj.

Z Petrovic od Ratiboře nápěv.= ====
FT WUpad-lamiša-blič-kaodvra-né-ho| ko-níč-ka,

9 9— -= 9—2—9 EIZVm4 p duupe
—

podá mi ju. mi-lá po-daé, bo juž musim. ma=Ši - ro —vaé.

Upadla mi šablička Ešli mě ráda máš
Od vraného koníčka, Poprodé kde co máš,
Poď mrě ju milá podat, Vinohrady 1 rolí,
Já musím maširovat. Vyplať mě milá z vojny.

Ona mu ju podala Já nebudu utrácet,
A žalostně plakala: Tebe z vojny vyplácet,
Neplač milá neplač o mě Nejsem já ti toho vinna,
Ze já sem juž na té vojně. Jenom ta tvoja furia. ')

1) Ach Bože můj s nebe Tebe bych neměla,
Dy já musím od tebe Já budu roli orat,
Roli bych prodala Ty můžeš maširovat.

76. Vojna vnitrná.

Z $gZILSI TE = Ic JET. AMTFEL LÉTLCÝLLILE
, E | U- -S z

Přesvi-no-hra-dy vo-děn-ka te-če, po-jeď má mi-lá(TC s- ZLE C (TÍ IEFEELELLEILELE
C2 C TCF De UIC ETC LÍCI

do voj- ny předce po-jeď má mi-lá do voj- ny předce.

Přes vinohrady voděnka teče, Do vojny jela, šable neměla,Pojeďmámiládovojnypředce© Úímse'sbránilamároztomilá?
Bránila sem se bílým šátečkem,
Bojovala sem se svým synečkem.
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Dary.

Vandro-val oben z města ven, mi—lá našíhoC CZK UNI ZTeTý ky +bk C===pbPE 9,zk
vo-la-la, mi-lá naň-ho vola-la,

Vandroval šohajek z města ven,
Milá naňho volala z okna ven.

Kam můj najmilejší vandruješ?
Že sa ty ani u nás nestavuješ,
Nemám sa já kdy bavit s tebů,
Kamarádi čekajů za bránů. "
Co mně dáš má milá na cestu?
Ten prstýnek kerý mám na prstu.

mi-lá naňho vo=la-la z okna ven.

Prstýnek s prsta dat, marná věc,
A s milým sa rozlůčit těžká věc. 7)

1) Už mně má panenko, čas vyšel,
Kamarádi čekajó, abych šel.

2) Prstýneček s prsta lehko jde,
Alé to moje srdce smutné je.

Z Polom. P.

E53JLEZEFE=CEapop Eee
CELETTE F CIETTTUY ELTICTTE is ei

v v ., v .
Před na-šim do-mem sto- kůň vra-ný, stro-jí se šo-ha-jekEEEEZZ

Sw —e—L$ E- ET C tí CIE
do voj-ny na nim, stro-ji se šo-ha-jek do voj-ny na nim.

Před našim domem stojí kůn vraný,
Strojí se šohajek do vojny na nim.
Strojí se strojí, ba 1 pojedě,
Prošvarnu dzěvuchu sebum něvezme.

Dy mě něvezmeš, plakaé něbudu,
Jak sem prv džělala zas dzělač budu.
Vylez dzěvucho' na vysoky prah,
Podaj mi ručičku na ostatni raz.
Na prah vylezla, ruky podala,
Sve žlute vlasy z hlavy trhala.

Vyjel za humny, šatečkem točil,
Navraé mi ma mila, co sem ci kupil.
Dy sem ci šupil, to si nědbala,
Dy sem ci někupil, to si plakala.
A jedž juž ty jedž, něvolaj vice,
Bo si mi někupil enom střevice.
O dzěvče, dzěvče, dzěvče ze dvora,
Dalas mi šatečku, něbyla tvoja.
Dybych byl vedzěl, že nění tvoja,
Byl by ju pořezal, podstlal pod koňa.

Jiná.
(Náp. před.)

Rozví se rozvi, krásná růžičko,
Kdo tě má milovat, srdce perličko.
Miloval sem tě, už víc nebudu,
A už já pro tebe na vojnu půjdu.
Koně sedlejte, pistoli dejte
A mou nejmilejší mně zavolejte.

Na kona sedal, za paláš se bral:
Navrať mně má milá, co sem i

zavdal.

Nezavdal si mně jenom prstýnek,
Ještě si vyloupl jeden kamínek.
Já ho nevyloup, on jest sám vypad.
To máš znamení že budeš plakat.

Předemnou za mnou nepřátel dosli,
Můžeš si vybírat, co chceš k bosti
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(Náp. 476.)
V Brně na placu koníček stojí, A jede, jede; ešče se vrátil:
Už se syneček do vojny strojí. Vrať mně má milá, co sem ti kúpil.

Strojí se strojí, že už pojede, Nic mně's nekůpil všecko daroval,
Že na svů milů nezapomene. ervené pantle cos mě miloval.

Z Osvět.VeBzencinarynku— DalsynekmuziceKúpiljíkórdulku
Na červeném víně Tolar do cimbála. Z černého damínu,
Vzal šohaj na vojnu, Tolar do cimbála, Voničku mu dala
To k vůli děvčině. Štyry rýnské propil, Pěknů z rozmarýnu.MuzikamuhrálaNežbybylděvčině— Voničkumudala,
Do bílého rána. Na šatečky kúpil. Vršky ulámala,

Može synek poznat
Že je láska malá.Erb.I.170.Zp.l.„ 215.375.Voje.I.244.Ol.427.==u =

hru-ška sto-jí vr-šek se jí ze- le- ná,V ší-rém po-li

Ea L Fg=P R-9Empe-Ee a= ZE-E|
pod ní sto-jí má pa-nen-ka je ce-lá u - pla- ka - ná.

Úž byl od ní na dva hony,
Ješče na něj volala:
Pověz ty mně můj synečku,

V šírém poli hruška stojí,
Vršek se jí zelená,
Pod ní stojí má panenka
Je celá uplakaná. Čím sem tě rozhněvala.
Co pak plačeš a naříkáš, Hněvalas mě, už nebudeš,
Má zlatá holubičko, Ješče na mně spomeneš
Tu máš šátek a utři si Dyž já sednu na koníčka
Svoje černé očičko. A ty tady zůstaneš.
Nač bych si ho utírala, Můžu zůstat neb nezůstat,
Dyž ješče plakat budu? Nebo taky s tebou jet,
A to proto falešníku Rodiči jsou na krchově
Ze já tvoja nebudu. Ti nebudou nic vědět.
Ten prstýnek cos mně dala Bratr sestra sou na živě,
Ten já nosit nebudu, Ti mně bránit nebudou
Pustím ho po Moravěnce Čo je mně od Boha daný,
A sám se dám na vojnu. Já pojedu za tebou.

Ze Stěbořic od Opavy.

CN TEZI K KA jiE4= umu 3
k U

Za Kra-ko -vem slun-ce zchodzi . , v
aj ko-ně, ko- něO - fi-cir ko - ně vy- vod-ziNd N 89 ——8au LHL„©j (MA| DPhadíld.dhalUl=sP JE

U © ' L © © 7 v W U » jůvra-ne-ho,se-dajtyŠu-haj-ku— naně-ho.



Za Krakovem slunce zchodzi, Ja ci šatečky něvracim,
Oficir koně vyvodzi, Na kusečky ji obracim,
Aj koně, koně vraneho, Aj na kusečky pořežu;
Sedaj ty Šuhajku na něho. Pod moje koničky poseělu.
Sedaé, sedaé jako seda, Jak budzě měé vrba střešňu,Dyžbychmohsmilupovědaé.— Tojasecědzěvčavezmu.
Nic ma mila nic něplač, Aj vrba střešeň něrodzi,
Ješče se mi ty možeš dostaé. Jene to zelene haluzi.

Vraé mi mily vrať mi šatku, 1) Tež cic bych ja něplakala
Dala sem 91ná pamatku. Dybych se ci jen dostala,
Aj vraé mi. Šatku co najspěš, A ty do vojny pojedzěš,
Něbo to maju inšŠi přisé. ) A mne smutnu sebu něvezmeš.

( (8. Malování. Z MoravanodKyj.Mm-aaTae LIaLIA LCIÍTTIEET == E
Fn Ž Cu U C E 9)TaKy-jov-skábrá-napěk-ně© ma-lo-va—ná,=== EE

U - p IL v l —
v W

ld U >kdojuvy-ma-lo-val,| bar-vyne-ša—no-val.
Ta Kyjovská brána Žádný nezabrání Teče voda teče,
Pěkně malovaná, Ptáčkoví lítati, Po ní ryby skáčů,
Kdo ju vymaloval, Jak mně zabraňujů Pověz mně má milá,
Bařvy nešanoval. © Děvče milovati. Proč tvé oči pláčů.

Vymaloval na ní Vymalaval taky Pláčů ony pláčů
Štvero koní vraných Koníčka hnědého, Pro svého synečka,
Vymaloval ješče On si ho osedlá, Vzali ho na vojnu,
Cernojoké děvče. Sedne si na něho. Dali mu koníčka.

Z Hrachovie.
EPEE

Natom našem dvoře na tom. našem dvoře to sů vra-tazeNatomnašemdvoře© Malovalichmalíř,Vymalovalešče
To sú vrata Bože. Učený tovaryš. jernojoké děvče.
Pěkně malované, Vymaloval na nich, Vymaloval takéHledětnaněmože.— Stverokonívraných.© Dvachlapcejednaké.
Kdo ich namaloval
Barvy nešanoval.

Z Pavlov.
bů M===EILAP L

Do-li-neč-kado-li-na,ejdo-li-neč-kado- li-naSO S[> 90T
U al!

ma-lo-va-ná do-ko - la.
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Dolinečka dolina,
Ej dolinečka dolina
Malovaná do kola.

Kdo dolinu maloval,
Hezké děvče miloval.

Maloval ju Janiček:
Jeho vraný koníček.

(9. Prosba.
|JSA

Maloval ju do kola:
Jeho zlatá podkova,

Ze Šardice.

k ji
| NONEj>JAuJ LE
E i A LEku-kač-ky| ku-ka—jů.
V tej Šardickej bažantnici A prosila galanečka

Pro Boha živého:

Nechytajte, nelapajte Aby on mně neodváděl
Mojeho milého.

(Náp. 757. c.)

Kukačky kukajúů ;

Už mojeho přemilého
Na vojnu chytajů.

Debe vojna vojnó bela,
Já bech synka uhájila,
A já bech teho synečka
Od vojny vyplatila.
Šla bech k císarskému dvoru
K císařovi do pokoju,
A na kolénka bech klekla
Tyto slova bych řekla :

> Ji
„M j j je= 1 “o d A =

ku-kač-ky ku - ka = jů
FTTT

l i
ULL

A ja půjdu sama prosit
Císařa samého.

Mojeho milého,

Od Brna 2 Komina,

Císaři pěkně vás prosím,
Pusťte mně co v srdci nosím,
Pusťte mně synečka z vojny,
Poraďte se královny.

Královna odpověděla
Ze by ho ráda viděla:
Jeli synek jeli k světu
Ze musí k regementu.

Z Lanžhotu.
Jam zm)—] -jine = COBTCTÍa = TIT IA |- 23ťB- IEAL-I rTT |- —j

z C E s—| CT j
Na lanžot-ském pěkrém po - hi

EEEFE=FEIFE
kač-ky

Na lanžotském pěkném poli
Kukačky kukajů:

Ti Brněnščí rádní páni
Na vojnu verbujú.

ku-ka - jů.

Keď verbujů nech verbujů
Pro Boha živého.

Nech mně jenom neverbujů
Mojeho milého.

ku-kač-ky ku-ka- jů ku

Mosím jíti poprosili
Císařa samého,

Ja aby mi propustili
Mojeho milého.

Ja vy pane císaříčku
Pro Boha živého,

Enom mně dom propustite
Mojeho milého.
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790. Loučení se rekrutovo.
Jp. 1 571, Erb II. 217.TEE EE=F PEDie== ===

Trá-vo, trá-vo, trá-vo ze-le - ná!

Pa - dá na-tě ro-sa stu-de - ná.1 Kdo tě bu-de trá-vo kosíf,-82 T 2—IE
po jp=

až já budu pa-laš nosiť, trá-vo, trá-vo, trá-vo ze--le - ná.

Trávo, trávo, trávo zelená! Až tu šuhajka nebude;
Padá na tě rosa studená. Koso, koso, kosenko moja.
Kdo ťa bude trávo kosit, Cesto, cesto, cesto rozmilá !
Až já budu paláš nosit, Po tobě chodit radost byla.
Trávo, trávo, trávo. zelená! Kdo po tobě chodit bude,
Role, role, role oraná; Šuhaj ve Francůzách bude.
Kdo ťa bude role orat, Cesto, cesto, cesto rozmilá.
Až já budu maširovat, Anka, Anka, Anka rozmilá,
Role, role, role oraná! Ty jsi mé potěšení byla.
Koso, koso, kosenko moja; Kdo fa milovati bude,
Brúsit už víc nebudu tebia; Když šohaj na vojně bude?
Kdo tebů koso sect bude, Anka, Anka, Anka rozmilá!

Ze Zidenio,

Ha-nač-ko
Dě-več-koEE 2ja L m|mm0 —| —m—-a—a—|
0P mPBmaS

© cyazemněbu-de| vi-sí=vá-vatpa-lá-šekdo-lůskoňa.

srd=cemo- je,ajzte-bebu-deže-na,

Hanačko, děvečko, srdce moje, Aj zpomeneš ty má panenko
Aj z tebe bude žena, Na moje milování.

A ze mně bude visívávat Na moje, na moje milování
Palášek dolů s kona. A na mó věrné lásko,

Palášek, palášek dolů s koňa Hanačko, děvečko srdce moje,
A klobók lemovaný, Aj můj zlaté vobrázko.

Od Brna.BELLA 'PLL
— U id

o —E—|--eHLHIILÍ LP
ve dd

Židenský děvčátka prosím vás, vodpuste mně a-spoň jedna z vás
9—0—0—A— ——9—ZIZÍCNK = ,E TYCHLHP je00 da

dež já od vás pudu, modli-ti se budu za každó panenko ot - če - náš.

Židenský děvčátka prosím vás, Za každó panenko otčenáš,Vodpustemněaspoňjednazvás!— Azatómilórůženec,
Dež já vod vás pudu, modliti se budu Habe každé věděl, habe každé vědel,
Za každó panenko otčenáš. Že sem béval jehí mládenec.

—S2YS6=—
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VIII. Pisně hospodné.*)

781. Chudoba.
Ze Lhotky u Přibor.3 FEE:EIU ITI- VC jJEFZÍLÍ„4 NMS LE Ee ze-eeAchcojeto| zasla=ví-čekcotakpěknězpívá?achtojemůj

CZT M NEE s A
F RLS
C yrmt:8Te- yy— [Bee=najmilej-ší,achtojemůjnaj-milej-ší| zemnesevy-smí-vá.
Achcojetozasla-Tysezemneněvy-| Jenomtenvinekze

víček smívej JenyCotakpěknězpívá?Zchudobnejsiroty,— Kerymamnahlavě,
Ach to je můj najmi- (Chofja němam žadnych A ten jeden šurane

lejší, peněz. ček, *)Zemnesevysmívá.| AnižadneŠaty.Kerymamnasobě.
1) Šuranek, potykanec, letnica.

Z Vacenovie.
K NT K E $—|-A————EL LLEEUs vyyl/yd—| MLMČer-ve-nýbílý| tu-li-pánčer-ve-nýbí-lý| tu-li-pán

FE EA S j =
E-=
pusť mia dě- več-ko na tvé slo-več-ko pusť mia k vám.

*) Větší částka oddílu tohoto „Jsou popěvky tanečné, které totiž při rozličných
tancích se zpívají či raděj říci zpívaly, anoť novotná dechová hudba a zánovní
tancův způsobové zpěvu hrubě nepřejí. Bzíkota, Blatská, Čert, Koníček, Ležák,
Rajdák, Praskáč, Pleskavá, Marevská, Smyk, Švihák, Bělmka, Hoptáč, Křížná,
Obtulány, Sekerenka, Točák, Kot, Zahradnická, Ztracená a jiní druhové tanců,
při kterých se ponejvíce zpívalo, ano i Vlačitá, Choďavá, Třesavá, Přiklekavá
již málo známi jsou, ba již velikým dílem vybynuli, My tu nápěvy a slova
tancův uvodíme, v jich popis jak samozřejmo jest se vydati ovšem nemohouce.
Pořádek písní nevede se podlé rozličnosti tanců, nébrž podlé stejnosti a bliž
nosti obsahu, aniž pojati jsou tuto všickni tancové jichž užívalo se do nedávna
a jejichž hudebný chod a text se nám napsati událo. Příčina toho jest, že
taneční spůsobové ti, jejichž text a nápěv tu pro nepatrnost svou vypuštěn,
nejvíce v písních národních českých r. 1825 vydaných (od Rittersberga) na
lezají se. Dokládáme, že nápěvové třičtvrtního taktu ponejvíce patří k tanci
nejzamilovaněšjímu jenž chodavá, přiklekavá, vlačitá, třesavá, tanec vesměs (u
Lachů) a ještě všelijak se nazývá a jenž jménem svým již na tempo ukazuje.
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Červený bílý tulipán, Šak mia mamička vydělí,
Pusť mia děvečko Dá mně peřiny bez peří.
Na tvé slovečko Ješče sem byla maličká
Pusť mia k vám, Slibovali mně Janíčka,

Ach kerak já fa pustit mám, Ješče byl Janek v povitů
Já su chudobná, nic nemám. Juž mu říkali: můj zetú.

782. Bolest a rány.
kam

|
=.ď

Od Rousin,ja
HaL A

| SOE!-i
<- ď
L =1 PÍLLIE

ev
jd l

Ach Bo-že můj,co mě mr-zí svět,
Ne-mů-žu na syn-ka za-po - mnět.Fu ==ui

a| sr-deč-kobo-lí,pla-ka-labych,pla-ka—lahned,

světmětu-ze| mr-zí
Ach Bože můj, co mě mrzí svět;
Nemůžu na synka zapomněť.
Svět mě luze mrzí
A srdečko bolí;
Plakala bych, plakala hned.

*) Ach můj Bože co je láska zlá, Ach můj Bože, co je láska zlá,
Ach je věru, věru nedobrá. Ach je věru nedobrá!
Děvečka se vdává, své mamičky nemá, Syneček se žení, tatička má v zemi,
Ach je věru, věru nedobrá. Ach je věru, věru nedobrá.

Ze Sobechleb.6E======
i 1"

Ach o-vej, co je lá-ska zlá, (- “
Dyž jed-na mi-lo-va=la dva, LEŠ- če by - lo hor-ší,FSELE EI
yu C o ——|ka-ma-rá-di bra--tři, dyž jed-na - lo-va-la tři.

Ach ovej, co je láska zlá, Mám tě synku ráda,
Dyž jedna milovala dva. Ach radši než ty obadva.

Ešče bylo horší, Ach ovej, co je věc těžká,
Kamarádi bratři, Otec mně brání synečka.
Dyž jedna milovala tři. Zbraňuje mi máti,
S tým jedným v síni postála, Nedá sa tě bráti,
Druhýmu ruku podala, Ach ovej, co je věc těžká.
A třetímu prála:
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Můj némiléší synečku, Ách ovej, co sem slyšela,
Di popros moju matičku, Ach ovej, co sem myslela,
By mi nezbránili, Že já nejsem hodna
A mi dovolili Jedinýho slova.
Podat ti pravó ručičku. Ach lásko, jak jsi podvodná.

Erb. I. 42. Od Brna.
BAS s.Cá CZÍTjIE TrZyCTEL ELLE
Atvče-rá| be-lane-dě-la, ajásemdu-mane-beEZEEE LCH=E =E n

la,be-latammšasva-tá| zana-šeděv-ča-ta,ajásemET
na ní ne-be -=la.

At včerá bela neděla, Včerá bel zasvěcené den,
A já sem duma nebela. Kde pak ten šohajíček bel?
Bela tam mša Ššvatá Dala sem mu kvinde,
Za naše děvčata, el k panence jinde,
A já sem na ní nebela, Ach snad už na me zapomněl.

Z Bystrce.

= hu
= © L"+Acho-vej,— o-vej,coměhla-vabo-lí,bla-věn-kamě

EZ EEE EJ LEHECEESSEHELEpo-bo-lí—vá,| ajza-važmnějumo-jami-lá,— ajza-važ
CT6LZIZCTÁC jSE —====EF
mně ju čer-veném šá- tečkem, aťmně užvíc ne-bo-lí - vá.

Ach ovej, ovej co mě hlava bolí,
Hlavěnka mě pobolívá,
Aj zavaž mně ju moja milá,
Aj zavaž mně ju červeném šátečkem,
Ať mě už víc nebolívá.

n Z Petrovic a Ratiboře.=LLL== KE
J

A kdy půj-du ko - Je tych vrat kaj sme spolem sta- va-li,
Zpomnimja si na fy slo-va co sme spolem mlu-vi- Il.



ZZ FAT M jLAA
|LS E- O

Ach Bo-že můj vše-mohu - cí ně-daj že mi te-ho

TIT
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ia

-=
vě-cej, vel-ku

Fa FLN EIA JJTE00 waM
S = -7 C JLEL

PFL 4
bo - lést v srdci mam že cě věc ne —u- hli-dam.

A kdy půjdu kole tych vrat
Kaj sme spolem stavali,
Zpomnim ja sy na ty slova
Co sme spolem mluvili.

Ach Bože můj všemohuci:
Nědaj že mi teho věcej,
Velku bolesé v srdci mam
Že cě věc něuhlidam.

ZZ Bojanovic horn.PZ EEE TEE== <-:*+Pi
[

Kle-če-la má mi-lá kle-če - la

Ho-redomě-síč-ka hle-dě- la porn se sy-neč-ku> jiCZT
== 3-y—e—= Ms Z===

| po-dí-vé, aj jak je ten mě-sí-ček kr- va-vé.

Klečela má milá, klečela,
Hore do měsíčka hleděla :

Podívé se synečku, podívé,
Aj jak je ten měsíček krvavé!

Z Ořechov.
—DD© — P| ©= EHLE E=== =a:—e—

Le-sti fa sy-neč-ku hla-va bo- lí

U-važ si li- ste=ček ja-bo —ro —vý
= bu-de-li ti. naplatE:== z===

ho dvakrát ten liu -važ Sl steček ja- bo-ro - vý.

Lesti fa synečku hlava bolí
Uvaž si listeček jaborový;
Bude-li ti na plat,
Uvaž si ho dvakrát

Ten listeček jaborový.
Z Lichnova.

ža —la tam travičku ze - le-nu.Pod městem Štramberkem

Všeckych pět požala:
»Moja panimamo, felčara.«
Felčara mladeho
To každu hodinu jineho,

Pod městem Štramberkem
Zala tam travičku zelenu.

Dy travičku žala
Všeckych pět prstů si požala.



Z Hovoran,j aNea—e—098- 2EE pekeEpke =
Předna-še je pěkný hrubý trávníkpěkný hrubýtrávník ze-le-nýEEE FEE

C FU FTE -—togideze-le-ný| ze-le-nýpěknýtrávníkze-le-ný.
Před naše je pěkný hrubý travník Červený hřebíčku, sivý holubečku

Zelený, zelený, zelený Poranil, poranil, poranil,
Pěkný trávník zelený. Že tě pořád nezabil ?
Na něm leží můj milý syneček Ranili mne má milá děvečko,
Sivý holůbeček, červený hřebíček Sivá holubičko, červená růžičko,
Raněný, raněný, raněný je raněný. Zlí lidi, zlí lidi, zlí lidi,Jakdožetěmůjmilýsynečku© Zemnětebjanepřili.

Z Věteřov.

S oroa naše mo-steček z drobné-ho ka-me-ní na ko-„peč--ku—|m ———ml —-—IAN———1—a——56
EZ mja prez J Ph TÍ = e—C-<4-0 = dj

le- ží tam sy-ne-ček po-rů-ba - ný vše-cek o dě-več-ku

E=SEEJE
L —E

o dě-več-ku.

Přednašemostečekzdrobného© Okdohoporúbal,tenmuselbyt
kamení šohaj

Na kopečku Obíraný,
Leží tam syneček porůbaný všecek Musel mět pérenka na obě ramenka

O děvečku. Na dvě strany.==šiTh E mV L
y-lí-vá se stude-ná vo-děn- ka .

Ská-za-la mně mo-ja fra-je-ren-ka Vy-lí—vá se do kaTTCTÍATA :ELE
mn td id AU y U o E

me-ní, těžký jest to s mi-ló rozló —če- ní.

Vylívá se studená voděnka,
Skázala mně moja frajerenka
Vylívá se do kamení,
Těžký jest to s miló rozlóčení,
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Z Hovoran.

ld e.—a—Ii nt dm“= Ť„7 ©
TT NEBE

PsP=EEE
OZbat —-la sem fěrtušek na-šel mně ho Ma-túšek, vrat Ma

CZILNI ZAA<—67872 (CZI í
FapHTTO

. m
ď(m„
F

J
jď%78

<7B
v la

tůšku vraťmi bo, nech nechodím bez ně- ho.

Ztratila sem fěrtušek, Vrať Janíčku vrať mi ho,
Našel mně ho Matúšek, Je mně haňba bez něho.
Vrať Matůšku vrať mi ho, Po zahradě chodila
Nech nechodím bez něho. Šátek v ruce držala,
Ztratila sem víneček; Točila s ním točila,
Kdo ho našel? Janíček. Až do vody škočila.

783. Babička.6=EEAAjby--lajednastá-rá© ba-ba,— mě-lako-zíl-kaTR

======EEE
tu-ze rá-da hop kozle cap kozle hop kozle cap.

Aj byla jedna stará baba, A on jí vlezl do police,
Měla kozílka tuze ráda. Poklókl jí tam všecky hrnce.
Hop kozle, cap kozle, hop kozle, cap. Hop kozle, cap kozle, hop kozle, cap.EEE FESC

27 * J 9 m k U- | , U U

Mě--Ja ba —bič- ka strakatů krá-vu, vza-la ko - ší - ekES dm:m E FEE===
ošlajína| trá-vu,vza-la— ko-ší-čekšlajínatrávu.

Měla babička strakatů krávu, Měla babička kozílka ráda,
Vzala košíček šla jí na trávu. Vodívala ho do vinohrada.

ER
-l L

Už ba-běnka um-řela co o=plat-ky no-si-la co o-platky
F

nosi - la.
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Užbaběnkaumřela,— Užjichnositnebude,Podívésešenkýřu,
Co oplatky nosila. Už umřela v hospodě. Jak ju vedó ke křížu!

784. Hospodářství.
Ze Štěpánova.6NEE

acdc VÍ 8-8-9—0—i- TaeAjděvče© zimajeti,dejso-běza-to-pi-ti,— kůrka-ma
h

M h K- ja
z y- -Li h

[ 3J (= a Mv—Epduchové:maafto-bě— není.zima.a
Aj děvče zima je ti, dej sobě zatopiti,
Kůrkama dubovéma, ať tobě néní zima,

Z Osvět.

= Pam6= E TZ==.—===:E EEEAjšelFrantame-ziFranty,prodalkabátkúpil| karty.
Aj šel Franta mezi Franty Lepší karty nežli kabát,
Prodal kabát, kúpil karty. V karty si možeme zahrát.

na |FEELELE
me CT-2LEVÝ) LÍC—

A ta na-ša mladá panna, šla na lůku hrabat. sena.

A ta naša mladá panna Větr jí ho rozhazuje,
Šla na lůku hrabat sena. Ona za ním poskakuje.
Nahrabala votýpečku Nerozhazuj větře sena,
Synečkovi pod hlavičku. Bude ze mne mladá žena.

Od Náměst.

A ta naša mladá žena Nerozfukuj větře sena
Sla do lesa hrabat sena. Bude mi ho v zémě třeba.

Větr jí ho rozfukuje, Dyž mně bude muž bijával,
Ona za ním poskakuje. Abych měla na čém spávat.

ýDAMI ITC A 3FAvgad1afme== EKKPZ 1- m——Buďsedláčkubuďve-sel,Šakvtáček— nikdá— ne-sí-vá
Třebasješ-če neza - sel.EAAFEENai

a přece ve- se-le zpí-vá.
Buď sedláčku buď vesel,
Třebas ješče nezasel,
Šak vtáček nikdá nesívá
A přecé vesele zpívá.
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(Náp. předešlý).
, Z Březové.

Jsom já synek z Orešan, Zena lůbí čižmičky,
Nemám ženy len som sám, A já lůbím krčmičky.
Aj načo je mi žena má, Aj načo je mi žena má,
Keď já bývám málo doma. Keď já bývám málo doma.

Žena lúbí tolary, Žena lúbí šáteček,
A já lůbím poháry. A já lůbím chládeček.
Aj načo je mi žena má, Aj načo je mi žena má,
Keď já bývám málo doma. Keď já bývám málo doma.

Ha-nač-ka v ko-šu ry-by ne- se, směje se až se všecka třese,FT CTLTMALE LDBZ
C “ LE C

že bu-de jest ry-bič-ky ze stu-de-né vo-dič-ky,

Hanačka v košu ryby nese,
Směje se až se všecka třese,
Že bude jest rybičky
Ze studené vodičky.

Ze Zvoly,

Hop hol-ka zPo-do-lí, kdo ti krá-vu po-do-jí? Paň-ma-ma

ne-ni do-ma a pan-fá- ta ne-u-mí.

Hop holka z Podolí
Kdo ti krávu podojí?
Panmama neni doma
A pantáta neumí,

: Z Březové.FabZP TA EÝCÍSFT ——C7hm nB
Já vjem čo u-ro-bím,a já sa o-žením, ženu pošlu na ro-bo-tuEE

a sámsi nolenším

Já vjem čo urobírm,
A já se ožením,
Zenu pošlu na robotu
A sám si poležím.

39
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Od Konice.

Ze ZZ C KCATTÁEEEAUT- Ich52 aJ
Dy sem slóžil vO-bra-ni-cích pásával sem na hranicích, a jak vonyKI Te iFEEFedJE

ty vovečky j-dó, jedna za dru. hó.“
Dy sem slóžil v Obranicích,
Pásával jsem na hranicích,
A jak vony ty vovečky jdó,
Jedna za druhó.

(Náp. 484 a 783).
Z Bludova.

De's te milé koně děl? De's milé peníze děl ?
De's ho. ješče včerá měl. De's je ješče včerá měl?
Zaved sem ho do města, Neco sem propil, prohrál,
Prodal sem ho za dvě sla. Vostatek panám rozdal,

Z Lipovce.

a om -9—© — 8—8——K--I ——IFLEE= LYLL= 4v=
er-te mladé, a já na ti. nepovím.

Kolíbala baba čerta

Na pařezo lipovým:
Hajé, hajé, čerte mladé,
A já na ti nepovím.

(Náp. předešlý).
Můj tatiček nebožčíček, já su jejich vlastní syn,
Měli oni měch ořechů, já sem jim jich vymlsil.

NI —- £ Já

6L
Mám já že-nu ne-ká-ranů, kúpím já si ta-tar na ňu.

Mám já ženu nekáranů, Budu já ju talarovat,
Kúpím já si tatar na ňu. Ona bude vyskakovat,5 ! n nám

P
Mal jsem, mal jsem, promaral jsem, štyry ko-ně vra- né

jem ——F MATAry Ye[A000
a děvčátko švar-né proma-ral jsem.

Mal jsem, mal jsem, promaral jsem,
Štyry koně vrané, a děvčátko švarné promaral sem.
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Z Pavlowic.

LEZŇIKNESI ETA Es2 825- De y—--0—0—jj—0—1—————A-—NT-2—9—0—0
E?4 [as E LSC J M [e 3
-A |r. K i j3 M 18

ec=
z te-be bu-de hospodyňka, ze mně hospo-dář.He

Máš, máš, má panenko, černé oči máš,
Černé oči jako trnka,
Z tebe bude hospodyňka
Ze mně hospodář.

Náp. č. 774. a. Z KněždubuNaVelickýchkopcáchšibeničky,© Adyžjichpověsá,visetmosáBudůnaněvěšatdvěděvečky.— Anijichmaměnkanevyprosá.
uo . Z Puděcka.HY Nee EJ C = EHDA 9—6—--—og- - I --8—EED ŽPho C-CZEIC. EE =TýUUE =Né-ní,néní| jakodobředělat,ne-adesenanáspanBéhr PEP LEE===

L- I | UI a©> ,hněvat,stanaráno— kříždělám,vpoledněsemodlímanavečerzaděvp
F 4 dj T ] | nu[STI

ča-ty chodím.
Néní, néní jako dobře dělat,
Nebude se na nás pán Bůh hněvat,vsv
Stana ráno kříž dělám, v poledně se modlím
A na večír za děvčaty chodím. Z Moravky.

C prece OEZICIICTNC a]
PPELEcí
ya 0 U F- „ P L —U —U © o v JU J « ©Jj

2 A L- „JA| NEhJNEKÉKRVE„JE
F0 E< JI je8——— JJ9 ©

ho-spodářa z domu.

Otrhana chalupa -a zlo žena k tomu,

Ty dvě věci vyženu hospodářa z domu.
O ženo ma, ženo ma, zle mi hospodařiš,
Štyry hrnce kobzali, v potem zeli vařiš.EEEE

Y Pán Bůh náš, pán Bah náš, myjsmejeho děti bu- de-li nás tu chcet mít,NN a JT MPa
U E P) Ů — JA

musí nás Ži —VI-tI.

Pán Bůh náš, pán Bůh náš, my jsme jeho děti,
Budeli nás tu chcet mít, musí nás Živiti.

39*
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fi A AKAT(IATAKI Tbe mE -KF
z ECCŽ —E, ZZ e—,-Z

v Přopilgazda vo-ly a gazdi-na krá-vy; po-raď me sa mužu,FE —
— 0

propijme l chý-žu:
Propil gazda voly a gazdina krávy;
Poraďme sa mužu, propijme i chýžu.

Z Proťivanova.VAIO B- IFSEEE==== Le©Sto-nóhospody-něpo-ce-lédě-di-nnapořád,| napo-řád.CE ATAJeS LATO:
Mněrnálakysto-ne,jestlimnědostone,budu,Bo-že,| tu-zerád.

Stonó hospodyně Vezmo sobě hinó,
Po celé dědině Safářovo dcero

Na pořád. Ze dvora.
Mně má taky stone, Vona má sokničko
Jestli mně dostone Lemovanó všecko

Budu, Bože, tuze rád. Do kolečka, do kola.

(S. náp. str. 198 b.)

E KZKTCISTATATKLA= ZAZAZ > — 1
TKae

—e—4-" 9—v-*Ce ae mW a4€=
až jim jeden Bača-láček pověděl, že prý je to ko-rytečko na prodej.

Udělali Bačaláci *) koryto, Dycky praj se Bačaláci divili,
Nevěděly staré baby, nač je to. Pročby jejich ženy zubů tratily.

Až jim jeden Bačaláček pověděl Odepsala stará baba penzlíkem,
Že prý je to korytečko na prodej. Že prý do nich tuze melú jazykem.

*) Bajčaláci, čapaláci, papučáci, krpčáři.
Z Křezdubu.kPe =

Stávaj, stávaj hospodářu, stávaj le--ni- vý, ,Všecíftáci— povstávali,le-fáksnídaní,E)napředle-tíkos,EES LEF EZp =zhie: -8-9= =[00T K)
-| zý ——4U

to je ten drahý host, za ním letí křepelenka, ji-nýchftáků dost.

Stávaj, stávaj hospodářu, stávaj lenivý,
Všecí ftáci povstávali, lefá k snídaní.
Ej napřed letí kos,
To je ten drahý host,
Za ním letí křepelonka, jiných ftáků dost.
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Z Votina od Měéřína
n [ 1 h I ' 2 a

CM ZA i j—k —1 J— L- —9 —O—B———I —— MLA IITIITTTETIÍI TÝZÝII TECpPynAPe
ul n- 7

Vši-ci hospo -dá-ři sta-nó rá-no, běží, náš hospodář ješčeFCFe fe EA =due F RaLTSTOPpe TTCEE1y-pETETe €—e
oma spí. Bu-de-li tak spá-vat, až budem ží-návat, bu-de hospodářství

ZC AN XF[——-2 a > MN- |EE a ==
zlý, bu-de hospodářství zlý.

Všicihospodářistanóráno,běží,© Všeckyhospodynkyperóustudýnky5
Náš hospodář ješče doma spí. Naša hospodyňka ješče spí.
Budeli tak spávat, až budem žínávat, Budeli tak spávat, až budem žínávat,
Bude hospodářství zlý. Bude hospodyňství zlý. *)

1) Do svojé kochynky. 2) Uděláme gajdy z ní.

n 4 h i JiARRNÍ
FozAZ W=: DELEdý—8—enm

V šírém poli sto-jí hruška, malova-ná aždo vrška, a kdo jů

FZS CIKOIEIÍITAo zvýpEI =
maloval?mámilá,kdyžtamnatravěnku— chodila.

V širém poli stojí hruška, Kdo ju obrůbal? Hofeři,
Malovaná až do vrška, Vařa zemiáky k večeři.

A kdo ju maloval? má milá V šírém poh hruška stojí,
Když tam na travěnku chodila, Porúbaná až do poly;
V šírém poli stojí hruška, A kdo ju porúbal? můj milý,
Obrůbaná až do vrška. Když šel tam z hospody opilý.

785. Zpěv, tudba, tanec. Zp. II. 79

=—om"> bg- 2 9EC j——AM6 =ms=měESSE
Aj gajdo-šu s gajdama, aj smiluj sa nad nama. A šak já sa smilujuMZÁTEJE|

pyE mi Je
EE

až si gajdy nadu-ju.

Aj gajdošu s gajdama,
Aj smiluj se nad nama.
A šak já sa smmluju
Až si gajdy naduju.



Od Brna.

= —— —

se-ďa na kad-látce.

A co to tam šamoří v té naše zahrádce,
Gajduje tam gajdušek seda na kadlátce.

Z novévsi.] Z=E= ZE: da0-EEee :SE Z- V
AchBože,přebo-že, 00 roblí nám? Vinobrán přešu ví-na ne-mám,C C iFI - F Oj TEjm P -dd TITp En got

vyva-lám sudy na prostřed budy a půjdu do šenku, kde hrajú dudy.

Ach Bože, přebože, co robit mám?
Vinobrání přešuo, vína nemám.
Vyvalám sudy na prostřed budy, ")
A půjdu do šenku, kde hrajů dudy.

1) napuním vody.
Z Janovic od Friedlant.

a TIT NT C r =
F KKL
LX U-v LS v m

A mom jo křepelenku o-na pěkně zpivo: podzDožaé podz požaéF-nLaC4ek
moja rozto - mi-lo.

A mom jo křepelenku
Ona pěkně zpivo:
Podž požaé, podá požaé,
Moja roztomilo.FARI |-=LTEIICÉTPa u=

Daj si šohaj čižmy podšit, aby s mohel hodně skočit.

Daj si šohaj čižmy podšit, Ja čižmičky od čižmářa,
Abys mohel hodně skočit. Podkověnky od kovářa.
Daj si šohaj čižmy kovat,
Aby's mohel vyskakovat.nh K

FAZNÍ z9me—TE=== ZACE 8 P
bY“ + 4 U- - U dí „ —J

Gajdoš, milý gajdoš, nedal bych fa za groš; keď by bola svadbaE33
|-| Ae T S 8 | 17) mmC v CLI—— l

nedal bych fa za dva.



»ló

Gajdoš, milý gajdoš, Hudci a gajdoši
Nedal bych fa za groš, Dobří řemesníci,
Keď by bola svadba Nikde jich nenajde
Nedal bych fa za dva. Leda při sklenici.

Zpovoe,-$-ao CZTYEITÝ CTI KC24.I ————a —R 6—m—R$———-—M——>p TSlo
Ja-bo-ro-vé huslič=ky o-ny pěkně hrajó, dyž naně pr-stečkyiFE

pěk-ně přebí- ra- jó.
Jaborové husličky Jenom vy mnězahréte, Má milá juž usnula,
Ony pěkně hrajó, Jaborový husle, Peníze mně vzala,Dyžnaněprstečky© Šakjávámzaplatím— Hrétemněhusličky,
Pěkně přebírajó. Až má milá usne. Hréte vy mně zdarma.

m | — : | Z Lanžola.H38—9—Eee F F-FEse LE ZELELETTE=:woE
v

Měl sem já ka-bát no-vý, dal sem ho Babá— ko-vi,

Měl sem já kabát nový, Dyby byl lepší trúbil,
Dal sem ho Babákovi. *; Jy! bych mu boty slůbil.

My Zp.I.527,
PZDTK

== zEZEmyE -J—0Jami
pa9—8—CyyC-5F

0brodů ko-za ne-tr-ka-la, dyž
CZT ITACTA OT jE KTICIEn —0-=

v : BERK B CF HCTý

Pročby koza netrkala, Vezmem kozu za rožečky
Dyž ona má rožky, Povedem k masařu,
Pročby děvče netančilo, Vezmem děvče za ručičky
Dyž ono má nožky? Povedem k oltářu.

z H. 194. Od Slavkova.JD EaRa nehk ==Doby-reoh-FhTETY p
ae -zi-kan-ti, co dě-lá - te, mu-zikanti co dělá-te, aj má-tepeHT

hus-le a ne-hráte, aj má-te hus-le a ne-hrá-te.

Muzikanti, co děláte? Zatrubte mně na trumpétu,
Aj, máte husle a nehráte. Vyprovodte mě až k métu.

Zahréte mně na husličky, Zahréte mně všecí spolu,
Rozveselte ty děvečky, Vyprovodte mě až domu.
Zahréte mně na tu basu,
Rozveselte všecku chasu.



Od Brna. *)F ZISISILINÍLLEF ní
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Mu-zi-kanti co dělá - te? Máte husličký a nehrá-te.
FT A- I—ÍE-NDAo z 2 3———0—A- AN-———2H-———nj —Ř—————

ZL
Zahréte mně na husle, ke na cimbálek,

Ave staré na ba-so, pokáddržím žbánek.$Zahréte všecí jak vám to svědčí,
h ha jb hhCZÁZÁTN 5.5 CIZTLKIŇ IK(80-E0LÍ

TEC —ZLLnasypuvámduká-tů| pudevámlepší.
Muzikanti co děláte? Pokad držím žbánek.
Máte husličky a nehráte. Zahréte všecí,
Zahréte mně na husle, Jak vám to svědčí!
Take na cimbálek, Nasypu vám. dukátů,
A ve staré na baso Pude vám lepší.

*) Při písní: této z počátku hudba nehrá, nébrž dle slov písně budec po hudci
hráli počíná.

= OdJihlavy.BAN —z -52Eon= = =-=zFEO Zabrejíemmně,ně,pěkně
Mámpení-ze vpekle,E=č a já budu čer-ta mlátit, a 0n mněje

musí vrá - tit.

Zahrejte mně pěkně,
Mám peníze v pekle,
A já budu čerta mlátit,
A on mně je musí vrátit.

Z Boršic od Hrad.Chaj
wO O

Zahrejte mně muzikan-ti, dám vám paták, Jesli sem ho nezapomněl
S

Vstarých gaťách.

Zahrejte mně muzikanti, dám vám paták,
Jesli sem ho nezapomněl v starých gatách. *)

*) Hýlečku Hurákovské,
Zahré mně za vídenské.
Počké mně do novýho,
Já nemám hotovýho!

Hýlek-Jilek, přijmění s přídechem h.
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Zahré-te mně zhůro, já mám v gatěchšňůru, jesli vy mně nezahráteJ S J y

ELATÁTÁTATETT po

F
pošlu na vás můro.

Zahréte mně zhůro,
Já mám v gatěch šnůro,
Jesli vy mně 'nezahráte
Pošlu na vás můro.

ZalÁAK C72282z COLT CZOILONA: ENg|F| PRINT PENe
ko =

v V , , vmu-zi-kanti,© namněpozordej-te,na-u-čilsemFa ==
se pěsničku,vy mně ju zahréte.

A-ló páni

Aló páni muzikanti,
Na mně pozor déte,
Naučil sem se pěsničku
Vy mně ju zahréte.

Cimbalista pořád z husta
Na svůj cimbál pere,
Dyž mu do čé často hází
Po straně se směje. *“)

Předevšema začnu chválit

Tam teho s huslama,
Zeby lepší jindá dělal,
Dyby vostal doma.

+) Muzikanti to só svatí
Ti chcó přijít do nebe,
Kde só svatí popeiatí
Růžky majó na čele.

Z Vacenovic.=6 L n: = ZES====JE
Odkud že ti chlapci byli,
Že tak pěkně tan-co -vali?

Ze Žďá - ru, ze Žďá-ru.

Odkud že ti chlapci byŽe tak pěkně tancovali ?
Ze Žďáru, ze Žďáru. 1
Měl: bílé košulenky,
Dostali jich od panenky,
Z pergálu, z pergálu.

Oni měli zlaté pýrka,
Visely jim na ramýnka,
Ai z pávů, ai z pávů. *)

1) od Váhu,
2) z hedbávu.

(Náp. 423).
O můj mily kominičku
Zazpivam tobě pěsničku.
Ješče jednu ti povim
Abys mně vymet komin.



Ze Lhoty france.63EEAFPEE—4= =FZ 1 Č ey -0-=
Přij-di přijdi, xy LomiŠo-haj| Švárný,dámtijá perečko,mémi-lésrdečko,EEEL|

prodám čižmy.

Přijdi přijdi, šohaj Švárný, Prodám čižmy aj sukničku,
Dám ti já pérečko, Žes ty mia vyvedl
Mé milé srdečko, Mé milé srdečko
Prodám čižmy. Do tanečku.

Při kotu.
Kotem se nazývá tanee proplítavý, probíhavý neb prolézavý, při němž pod

šátkem vyzdviženým celá řada za ruky se držíc probíhá, Tanec ten na Hané u Kro
měříže od ženáčů na svatbách, jindy ode mladé chasy, u Konice obzvláště na ostatky
užívá Se.

NCC TC N JCI SC CIITTTEFEEEek
La v ic Wei CEZC vit

vo-cá-sek mu mokne.Sedí kocór v okně,/hoňkota do plota,
Vocá-sek mu mokne;$sedí tam Doro-ta,

Sedí kocór v okně,
Vocásek mů mokne;
Hoň kota do plota,
Sedí tam Dorota,
Vocásek mu mokne.

U Brodu Uh. družba na svalbách zavodí kota, ovázán jsa obříslem, jímž při
vodění kota bije a zpívá.

Ko-te-ček sedí vokně, | Lo, bí, uder, zabí.A| o-cá-sekmumokne,
Koteček sedí v okně,
A ocásek mu mokne,
Bí kota, bí, uder, zabí.

Při kotu.
nh K M 1 A h-7—1-3N————|-8— 0————0————1- ————a PTTKOA

pIICZT TT IC FCZEZDCSJU-tek-lanámmyška| dostrnis-ka,
Nemůžem jí ma-jít od včerejška;FEE== =

U

hledejme tu myšku

V ovesném strnisku honem dneska,
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Utekla nám myška do strniska,
Nemůžem jí najít od včerejška;
Hledejme tu myšku
V ovesném strnisku
Honem dneska.

Dále při kotu.
hb iR90 NNATD CE ZZNFp NTIS

„a ( s- e | a v U JČ =

„Dejme my se za tómyškó do skoku, do skoku, a-by se nám

neschovala do snopu, do snopu.

Dejme my se za tó myškó do skoku,
Aby se nám neschovala do snopu.

Z Frane. Lhoty.

-II CZT C628 ILL .65Ea E
o C p CI [pe UT

TO

U-čil sa gajdovaf, ne-u-měl tancovaf, tancovat ne-u-měl,CI
FEL=IJEnohyli-po-vé| měl.

Učil sa gajdovaf, neuměl tancovaf,
Tancovať neuměl, nohy lipové měl.

Text napsal P. Cyp. L.

Tanoujišmyši,"| ke-ra p
Tancujtě myši, Kera je chroma Kera je hlucha
Kaj kera slyší. Něch sedi doma. Něch něposlucha.

Od Slav.

kim-7 - E-= -be AA TEJETTKZECNÍ

===
Za -toč se mně ga-lanečko na dobró noc do ko-la, do volečka
A já se ti ne-za-točím, já musím jit do po-la, P——mB JNNSRa PIS5=-a

EE VE >—my- s zů7JÁe(é— ď - 3
ši-rého, ne-vi-dět tam žádného, jenom vtáčkaSoko-líčka, pá-na BohaHF
samé- ho.

Zatoč se mně galanečko na dobró noc do kola;
A já se ti nezatočím, já musím jít do pola.
Do polečka širého, nevidět tam žádného.
Jenom vtáčka sokolíčka, pána Boha samého.



Ode Zlina.
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EEE
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Zatoč saty gala-nečko o-ko-lo mňa, (Akilaj kn-laš
Ja-ko vtáček ja-ra-báček o—ko=lopa, u-dě-laj ko-lečko,

F- I NON 6M: -8————-———Fe EhmFeeeee fce= —
mo-ja ga-la- nečko, budeš moja, budeš moja, budeš mo--ja.

Zatoč sa ty galanečko okolo mňa
Jako vtáček jarabáček okolo pňa.
Udělaj kolečko, moja galanečko,
Budeš moja, budeš moja, budeš moja.

786. Společenské.
Z Friedlantu.

KTEPL ET
Aj na ho-rach je du-bi- na, aj na horach je du-bi- nNAT Ak h KAJFE SLSn 1

8——0—©—e——V
aj v te du-bi--ně ludo-vi-ra za-ra-ži ho--pa=šin, va-la-šin, hopaj, šu-paj

FLKN-TIÍ
-0—0— s————

šupáj Šin.

Aj na horach je dubina, Te jedne je Maruša,
Aj v te dubině ludovira zaraži Te druhe je Katruša.
Hopašin valašin, hopaj šupaj, šu- Ale te třeti ludovira atd. *)

paj Šin. Maruša šla za pana.
Katruša šla za krala,

Za vrbinu dolina, Ale ta třetí ludov. z. atd. *)
Za dolinu kopeček, A ta Maruša panuje
Za kopečkem dubeček, A ta Katruša kraluje,
Za dubečkem mlyneček, Ale ta třeti lud. z.*)
V tym mlynečku tři dcery,

Aj za dubina vrbina atd.

*) Tu se vynechá osm prvních taktů.

PZ EELIEZLLIILIKNCTAAL$L4U 0——-00m001
7 i- U U UZ E e -=

A mymáme ko-žu tu, ro-ha=tů, chlupatů, ču-li je-to pravda
(CZILINCI CINICITTY Tipahhpupa
C CLV C 4-9- 0—ji
Mar-cine, čo náš tatko kúpil v Trenčíně.
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J ; ;
A my máme, vl-ka to-ho, kerý sežral ko-zu tu, ro-ha-tú,

F M X ] E i- ——e K C mI

—Mk=—la |—L
C —© | o i -—Z| | |U S ( „© il

T 2 v . ah
chlupa-tů; ču-li je to pravda atd.

A my máme kozu tu, A my máme vodutu,
Rohatů, chlupatů, Kerá zhasila ohen ten,
Ču-li je to pravda Marcine. Kerý spálil atd.

Čo náš tatko kúpil v Trenčíně. A my máme psíčka- toho,
A my máme vlka ") toho, Kerý rozlél vodu tu,
Kerý sežral *) kozu tu, Kerá shasila oheň ten atd.
Rohatů, chlupatů ;
Čuli je to pravda Marcine?

o náš tatko kůpil v Trenčíně.

A my máme rasa toho,
Kerý zabil psíka toho,
Kerý rozlél vodu tu atd.

A my máme kyják ten m
Kerý zabil vlka toho, A my máme cinter zas,V kerém leží lento ras,
Kerý sežral *) kozu tú atd. Kerý zabil atd.

A my mámeoheň ten, PKerý spálil kyják ten, síka.

Kerý zabil vlka toho atd. 3 Do Pokůsal.

Erb. III. 157. Zp. II. 49. Karadž. I. 505. Korýtko II. 98.
Dle potřeby.

n 4 (S i hb > JI- „hhAlpNOAA AT JZ NKEL KŘ
U U ; a V m

Když sem slúžil druhé le-to vy-slúžil sem ká-če za to, a to ká-če

ITT AAA . CZÁATTÁTeEFLEETEE =
pěkně skáče, a to ku-ře grágo-ře choda po dvo-ře.

Když sem slůžil první leto, Když sem slůžil štvrté leto,
Vyslůžil sem kuře za to; Vyslůžil sem ovcu za to.
A to kuře grágoře choda po dvoře. A ta ovca běží s kopca,

. 2M: ; A to hůse lidi kúše,
Když sem slůžil druhé leto, Xa SZbnX OK
Vyslúžil sem káče za to. A to káče pěkně skáče, v
A to káče pěkně skáče, A to kuře grágoře choda po dvoře.
A tokuře grágoře choda po dvoře. Když sem slůžil páté leto,

Kdyžsem slúžil třetí leto A sem kánca za to.
Vyslůžil sem hůse za to. ten kanecvede tanec,
A to hůse lidi kúše, A ta ovca běží skopca,
A to káče pěkně skáče, A to hůse lidi kúše,

, v sa A to káče pěkně skáče

Atok P
to kuřegrágoře choďa po dvoře A to kuře grágoře choďa po dvoře.
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Když sem slůžil šesté leto, Když. sem slůžil sedmé leto,
Vyslúžil sem tele za to. Vyslůžil sem krávu za to.
A to tele hlavů mele, A ta kráva mléka dává,
A ten kanec vede tanec, A to tele hlavů mele,
A ta ovca běží s kopca, A ten kanec vede tanec,
A to húse lidi kúše, A ta ovca běží s kopca,

A to káče pěkně skáče, A to húse lidi kúše,
A to kuře grágoře choďa po dvoře. A to káče pěkně skáče,

A to kuře grágoře choda po dvoře.

Všady zpívá se hra tato spěvná ač jiné a jiné výsluhy se uvozují, np. Vyslůžil
sem kozla za fo; a ten kozel nese uzel; a ta koza spadla s voza atd. Děvy
spívají: Slůžila sem první léto, dostala sem atd.

Tolikrat, kolikrát.
EEE

Mělsedláček jednu sljepku nanes-la mu vajec čepku.Na-sadiljunadvaná-stiamělznichkuřatdvanásti.“© O-li-a,
Při-le-tě-la jedna vrana hned mu jedno kuře vzala.

MIT oje KT7ÁTeTp"

E =
-9—90—C-— CL —IL

ve-le-li- a, bra, bra, brezo-vi-ca tam.

Měl sedláček jednu sljepku, Přiletěla druha vrana,
Nanesla mu vajec čepku. Hned mu druhe kuře vzala.
Nasadil ju na dvanásti Olia, velelia, bra, bra, brezovica tam.
A měl z nich kuřat dvanásti.
Přiletěla jedna vrana
Hned mu jedno kuře vzala.
Oha, velelila, bra, bra, brezovica tam.

Přiletěla třeti vrana
Hned mu třetí kuře vzala.
Oha, velelia, bra, bra, brezovica tam.

Tak se opakuje, až do vrány dvanácté a kuřete dvanáctého.PSÍ ETLEAA TJ——l —U —i ——2 —o-0—0—p —0—z ——|—I ———m—d——H-—KEneberEV
Po-buda neb:dem, + ,
Světanepřebudem, (kara se tipodě-li. co před nama byli.

Pobuda nebudem,
Světa nepřebudem ;
Kam se ti poděli
Co před nama byli?

Zp. II 844. Ol. 64.. vý: II. 144. Ž. P.P. p 170. Karadě I. 519. Ze Střínove

k Z=—=TCI
" Pojedačmy namu nana bůn, lovaryš - ku. můj, na ten hůnek



hů-no-vy, přes ten lesek

ZAK B — LE
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to-varyš - ku můj.

Pojedzěmy na hůn, na hůn,
Tovaryšku můj.
Na ten hůnek hůnovy
Přes ten lesek cisovy,
Tovaryšku můj, můj, můj,
Tovaryšku můj.

Hynaj běží zajíc, zajíc,
Tovaryšku můj.
Pusé ty chyrty ež k němu,
Ež zajica přiženu.
Tovaryšku můj, můj, můj,
Tovaryšku můj.
Pojedzěmy na hůn, na hůn,
Tovaryšku můj.
Na ten hůnek hůnovy atd.
Hynaj běží syrna, syrna,
Tovaryšku můj.
Pusé ty chyrty eč ku ni,
Ež tu syrnu přihoni,
Tovaryšku můj, můj, můj,
Tovaryšku můj.

CI-S0— VY,
<

tova - ryš- ku můj, můj, můj,

Hynaj běží liška, liška,
Tovaryšku můj.
Pusé ty chyrty ež ku ni,
Ež tu lišku přihoni,
Tovaryšku můj, atd.
Hynaj běží panna, panna,
Tovaryšku můj.
Pusé ty chyrty ež ku ni
Ež tu pannu přihoni atd.
Včil se budem dzělié, dzělié,
Tovaryšku můj.
Tobě zajic a syrna,
A mi liška a panna;
Tovaryšku můj, můj, můj,
Tovaryšku můj.
Esli je ci křivda, křivda,
Tovaryšku můj.
Tobě všecka zvěřina,
A mi sama děvčina,
Tovaryšku můj, můj, můj,
Tovaryšku můj.

Bě-žíza-jíc po po-li, po po=li, ka-mará-de můj.i
CZEZIZIIJNEZTŇCZEFEEL
-2 IC CLSÍL

po vál, ka-mará-de můj.u - loví,

Běží zajíc po poli,
Kamaráde můj,
Pustme chrty po vůli,
Ať zajíce uloví,
Kamaráde můj.

Běží srna po poli,
Kamaráde můj,
Pustme chrty po vůli,

Běží panna po poli,

At nám srnu uloví,
Kamaráde můj,

Běží sokol po poli,
Kamaráde můj,
Pustme chrty po vůli,
Ať sokola uloví,
Kamaráde můj.

Pusťme chrty

At za-jí-ce

Kamaráde můj.
Pustme my se po vůli,
Který pannu uloví,
Kamaráde můj.
Všecko sme polovili,
Kamaráde můj,
Jak zajíce tak srnu,
Jak sokola tak pannu,
Kamaráde můj.
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Budeme se děliti, Jestli se ti málo zdá, Jestli se ti to zle zdá,
Kamaráde můj, Kamaráde můj, Kamaráde můj,
Tobě zajíc a srna, Tobě všechna zvěřina, Tobě sedlo a mně kůň,
A mně sokol a panna, A mně švárná děvčina, A ty sobě pannu hoň,
Kamaráde můj. Kamaráde můj. Kamaráde můj.

Korytk. ! 94. En IH. 160. Mein. 91. 1985.a 4 hh- |je AAC . $ICIÍ NCFze4—0—0-S = 3 IEPLT
Šel Ju-ra na ví - no, na to dobré ví-no. Šla pro ně-ho žeo R EEE ==EF +.EK: W904a a Th

Ju-ra nechce domůjí-ti,
na, 3 eX šel Jura na ví — no, na fo do

Ze se muchceještě píli;

T] 3 IL

E
bré ví- no.

Šel Jura na víno, na to dobré víno. Jura nechce domů jíti,
Sla pro něho žena. Že se mu chce ještě píti;
Jura nechce domů jíti, Šel Jura na víno, na to dobrévíno.
Že se mu chce ještě pít; Poslala pro vola.

Šel Jura na víno, na to dobré víno, Volek nechce vody píti,
Poslala pro péska. Voda nechce ohnňa hasit,

Pések nechce Jury kousat, Oheň nechce kyja pálit,
Jura nechce domůjíti, A kyj nechce péska mlátit,

, Ze se mu chce ještě píli; Pések nechce Juru kousat,
Sel Jura na víno, na to dobré víno. Jura nechce domůjíti,

; Že se mu chce ještě píti;
as Nv)nechoo Péska bíti, Šel Jura na víno, na to dobré víno.

Pések nechce Jury kousat, Poslala k řezníku.
Jura nechce domů jíti, Řezník nechce vola bíti,

, Ze se mu chce ještě píti; Volek nechce vodu píli,
Sel Jura na víno, na to dobré víno. Voda nechce ohňa hasit,

Poslala pro oheň. Oheňnechce kyja pálit, ©
Oheň nechce kyja pálit, Akyj nechce péska mlátit,
A kyj nechce péska mlátit, Pések nechce Juru kousat,
Pések nechce Jury kousat, Jura nechce domůjíti,
Jura nechce domů jíti, Že se mu chce ještě píti ;

e se mu chce ještě píti; Šel Jura na víno, na to dobrévíno.

Šel Jura na víno, na to dobrévíno. Poslala pro babu.
Poslala pro vodu. Baba nechce čarovati,

Voda nechce ohňa hasit, Řezník nechce vola bíti,
Oheň nechce kyja pálit, Volek nechce vody píti,
A kyj nechce péska mlátit, Voda nechce ohňa hasit,
Pések nechce Jury kousat, Oheň nechce kyja pálit,



A kyj nechce péska mlátit,
Pések nechce Juru kousat,
Jura nechce domů jíti,
Ze se mu chce ještě píti.v

Sel Jura na víno, na to dobré víno.

Poslala pro čerta.
Čert hned počne babu bráti,
Baba počne čarovati,

1) důry 2) Jury.
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Řezník počne vola bíti,
Volek počne vodu píti,
Voda počne oheň hasit,
Oheň počne hned kyj pálit,
Kyj hned počne péska mlátit,
Pések počne Juru kousat;
Jura musel domů jíti,
Že se mu už nechce píti;

Vzalho čert do pekla,")ubohého Juru.“)

CCI CT ICIÍTTIÍC] 14222
A -nedj LU i II TÍ i a [C2 L oa © |. ee 1 M| m IMLEDAA1m4| -|m„A|CEO 8!es|“8A SZL„I
yn T£C4. ©“ U L l l L U | Č . —I

V dobrém sme se sešli, v dobrém se ro=zejdem; dřív než se rozejdem,
4 | E 1 Jj Jj J | ] j. j

I ALICI4M —at-4———<
eš-če se napi-jem, s pánem Bo-hem půjdem.
V dobrém sme se sešli,
V dobrém se rozejdem;
Dřív než se rozejdem,
Ešče se napijem,
S pánem Bohem půjdem.

n „ j | 1 X3„2 l K -K j C 2- | J L i 4 JA- L [

P0 AA
C l m L — U C | U ud „JI

< „ v
obrým smě se se-šli,

K
vVd l

v dobrým se rozejdem, ta-k

S pánem Bohem půjdem,
Povídat si budem
Dobře sme se měli,
Rádi nás viděli,
Po druhé zas přijdem.

Z Lipovce.
fi- 1ih i

X S IN

v W
e-li můj syneč

3kunasebe© za-pomenem,na
V dobrým sme se sešli,
V dobrým se rozejdem,
Take-li můj synečku
Na sebe zapomenem?

KZT
P -8—0——Fa HZ

ud U JEv
sebe zapome - nem.

Já na tě zpomenu,
To nejednó v roce,
Já na tě, má panenko,
Já na tě v každém kroce.

487. Vzdory.
Z Bohulic.-2—-XE -E30Z A—-AM-—-k———r —F——X-——-A—a ————==sea Tp

A mně se to kama-rá-di všecko zdá, a mně se io ka-mará-diC C KKC ————X- CLI-2—8—R—R6— gm- ——-gm—A-ANA-F-——
mmpmjmn LEE o ———a (-8—8—ď F > Č Č =

všecko zdá, že se má panen=Ka na mně hněvá, že se má pa-nenka
—K Na ČC JE£ o NuE 1 (8L 6 vi TL I 18L A © i JE

* ČC
na mně hněvá.

40
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A mně se to kamarádi všecko zdá, A debech já kamarádi to věděl,
Že se má panenka na mně hněvá. Sedl bech na koňa, pryč bych hojel.

Z Kněždubu.

Jaborník, Jaborník, Jedna sa mně vydá
Na Jaborník chodník, Druhá mně doroste,
Až sa milá vydáš Nad Javorník chodník
Kam já budu chodit. Nikdá nezaroste,

Z Bohutic.
k- h k. hb

Ffzěo Ae ee AT ZATACTIŘCTIL EEEENLEEss sT š -4
eM

6- s
Já sem synek švarné, nemám panne žádné, hodnése mně nechce prosit,

hb « ( (ZA odk LAEAATACÍ IF
-m 04—0 | J j [RE j ,
EEEEE

za darebnó da-re nosit, rad-Ši nemám žádné.

Já sem synek švarné,
Nemám panne žádné
Hodné se mně nechce prosit,
Za darebnó dare nosit,
Radši nemám žádné.

Z Čitova.

Mám synečka le-da by- lo, Je-da mmě teskno ne- by-lo.

Mám synečka leda bylo, Mám synečka což je po něm,
Leda mě teskno nebylo. Dyžmně chodí jinam dvorem.

Jiným dvorem dvírečkama,
Za jinýma děvčatkama.

Z Hati od Ratiboře.=EEENENÍPkp p eh
CTITT

Můj klo-bu-ček křivo sto-jí, kři-vo stoji, křivo je, křivo je,
Ku dzě-vu-še šelma chodzi, šelma chodzi, šelma je, šelma je.iMTC a r M Arku eTp: MI[RAT APL

S m yl U- : U US Z Í —U v —

a jak ja ho za-stanu, piznu ja jim o scěnů, a on mu-sí ma-ši-rovaéSEELAE
maši-rovaé ja u ni. zůstanu.

Můj klobuček křivo stoji, A jak ja ho zastanu,
Křivo je, Piznu ja jim o scěnu.

Ku dzěvuše šelma chodzi, A on musí maširovaé,
Selma je. Ja u ni zůstanu.
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Ze Zdounek.

Be —e6—6-H[-9-8——-e—ne de TATEEZICINŮCH6 mF TYITiy:<
Na náspěčkách sedě-la o neo
Do měsíč-ka hleděla vy-so-ko - li je ješ-če. Ja vyso-koZAM= LT === n

C ELT i op o SNENO“JEnima
mo-že byt, my se možem ro - ze-jít ach černo- o-ký děv-če.

Na náspěčkách seděla, Ja vysoko može byf,
Do měsíčka hleděla: My se možem rozejít,
Vysokoli je ješče. Ach černooký děvče.„Ea-A890 -Cas TT A?E Ha T 9m——7—P—9——9 amP — víA DT ( | =
Oj ma-sa-re masa —ríč- ku, ne-nakládej na dě- več-ku,Fe m2 Le =AE LUCl s Č 3 C„1 ey- =

co na-ložíš na dě-več-ku, kup siza to ja-lo ečku

Oj masare masaričku, Z jalovečky bude kráva,
Nenakládej na děvečku; A z panenky stará baba,
Čo naložíš na děvečku, Z jalovečky bude masa,
Kup si zato jalovečku. A z děvečky spadne krása.

— ŠTITIÍETIC 3i = 4—0=l EE,P E=
© Poč-kaj děvče bu- deš banovat, a-ni o-ken ani vrat PočkaiNechtě-los mně oken. otvá-rat, a-ni semnů hováratFEI

E JEděvče© budešbano-vat.
Počkaj děvče budeš banovat, Áni semnů hovárat,
Nechtělo s mně oken otvárat, Počkaj děvče budeš banovat.
Ani oken ani vrat,

Z Julian. od Brna.

EE SILAZATATN(a SAT 76=PES VE NI
Trá-va ma- lá, ro-sa žádná, srp topé, srp to-pé, jenom ty mněLETE

můj Ja-ničku vy-klupé, vy-klupé,

Tráva malá, rosa žádná, Nechce von mně můj srpeček
Srp topé: Dobře žit,

Jenom ty mně můj Janíčku Nechcela mně má panenka
Vyklupé. Votevřit.

40*



Od Brna,3aa 7- ICL C LTSUáníBAA a OEP
Ve-lef vtáčko velel přes ty hory do-ly, přes ten Zábrdovský Jes.EEEFELA

Achkýžjemněmožna,ktomuvěcpo-dobná,© svýmsynečkemmluvitdnes.Veleťvtáčkuveleťpřestehore© Amněnenímožnáanivěcpo
dole, dobná,

Přes ten Zábrdovské les. Daleko sme vod sebe;Achkýžjemněmožnáktomu— Tymůžešměthinó,játakéhi
věc podobná, ného,

Svým synečkem mluvit dnes. Zapomenem na sebe.
Z Maloméřic u Brna.

v

Ze-lený rozmarýn m trá-va, už mněmá panenka za-nechává,= h -K hh hb

— AMEdonmR jnHE==
užmněmáa nechává,

Zelený rozmarýn jako tráva, A dyž mně zanechá, nech nechá tak,Užmněmápanenkazanechává.© Šakjásinamluvímjinýchděvčat.

788. Kviti a péra.
- Sr. mel.202 357) Z„rozenka6Bu LH

> re-ža, re- Za ze-le-ná re-ža, ztra-til somperko od milej běža,—E |Z I Zu
odA -a bě—ža.

Aj reža, reža, zelená reža, A kdo ho našel, nech mně ho vrátí,
Ztratil som pérko od milej běža. Šak mu milenka dobře zaplatí.

Od Brna.

By-lasemve-se-lájakbychnebyla,dysemsobě| na-se-la|Ma-dě-ra-neč-ke| dozahradečke,© a-besemněu-ja-la,|
C E E Er [CITPeee2 vý j<)122sí

na ne-dě-lo vnoce přišle dvamládence, o-trohacle jo, po- šla=pa-Jejo
M

v
při měsíčku v no-ce.
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Byla sem veselá, jak bych nebyla,
Dy sem sobě nasela

Maděranečke do zahradečke,
Abe se mně ujala.

Na nedělo v noce přišle dvá mládence,
Potrhale jo, pošlapale jo,
Při měsíčku v noce.

Z horní Bečuvi.

ER OCTTATIETN Ir K -J z]S SNma P| CUp | TEEXkaV aaa — - 0 —g „0
Chodí ptáček po zahra-dě tra-tí perka ze-le-na-vé;) Bu-de 1 to
Pusťto perko po tej vo-dě, půjde o-no po slobo-dě.)

E Mk [ [ E- JE-A 2 I |- L M WM JL m JE
u—-aa|--LLII| IA

> 0 =“8. 0 = J J J C Z JE
perko plyvať, budeš mů galanků bývať.

Chodí ptáček po zahradě, tratí pérka zelenavé;
Pusť to perko po tej vodě, půjde ono po slobodě.

Bude i to perko plyvaťf,
Budeš mů galanků bývat.

Z Osvětim.

Ji K MK
„L aeRELL

Pošla děvečka do je-zi-rečka pro vodu stude-nú: u-trhla soběC M Kk CZ
FEF
C v yl Uzakordulenku— rezetkuze-le-nů.

Pošla děvečka do jezirečka Svarný šohajek na vraném koni
Pro vodu studenů; Jede naproti ní.
Utrbla sobě za kordulenku Dej mně děvečko dej tu růžičku,
Rezetku zelenů. Ona pěkně voní.

Z Vlachovice.KK KI INC AET T aZ EV 00R LAAALEAEEE
Rozmarýn, rozmarýn, rozma-rý-no-vé ho=ry, popuščal sy- neček

ZTE K [Cz CEST C TEFEEE EKHZ
U l DB.© J -© A- „p© i| 1.8 s -U | LEv < e—9-e ď sv

červené vo-ly po nich, popuščal sy-neček červené vo-ly po nich.

Rozmarýn, rozmarýn, Popuščal, popuščal,
Rozmarynové hory, Nemohl jich polapat,
Popuščal syneček Moselo děvčátko
Cervené voly po nich. Ja moselo zaplakat
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(Náp. před.)
Z Kněždubu,

Šuhajkovo pérko Budeli rozmarýn
Visí přes raménko, Já ti ho napravím,
Naprav mně ho naprav Budeli pérečko,
Súsedova dcérko. Temu nerozumím.

Z Bohulic,ANN

=E
jhVedlenašich— usóse-dó— jesyne--ček,onměbudechtět,FrefpeT =

jd . (4 „JL

on mě bude v za-hradečce ma-dě-rá-nek plet.

Vedle naších u sósedó je syneček, On mě bude v zahradečce
On mě bude chtět, Maděránek plet.

Od Brna.PÁŘEKk EIPe ma-eaIgeg
oZdá-losemnědneskavvnoci,žesemvilavěneček,— vě-nečekroz

[ f m C h A II
LalAN,EM SALHlNENÍNEha NNNa
--—- A NÍ jí e-—— > . L e—e ] Z

jÁC„a“múĎ— Lijm| IU ml„
1 - © = = V ČŠ © © T

/ma-ry-no-vý,žejemůjsy-ne-čekhodný,© onpřindeknám,
[
CFK ZESSIST0 EEE

ja mu ho dám na hlavu.

Zdálo se mně dneska v noci, že sem vila věneček,
Věneček rozmarinový, že je můj syneček hodný,
On přinde k nám, já mu ho dám na hlavu.

789. Láska, děva, žena.

= ATAUYŽET594 m MN884—pr-yp
A můjmilý šo-hajínku, má maměnka ká-za-la. A já t

Dyž ty přindeš pod okenko a-bych tebe zahna-la. ja tone“

al,

-AKTJRmKm EE aC495—r—d—0CZ44 84Vu-dělám,| ajáte-be| rádamám;| dyžtypřindešpodokénko
de

Snjánatebe— za-volám.
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ůj milý šohajinku, má maměnka kázala,
ty přindeš pod okénko, abych tebe zahnala.

A já to neudělám,
A já tebe ráda mám.

Dyž ty přindeš pod okénko, já na tebe zavolám.
Od Hodonína z Bojanovic.E ea=Ee==

Cer-vené| jabůčkovklíněraám,kohojárádamám,tomhodám.

A
D

mů
žtJ

Červené jabučko v klíně mám, Tobě bych bo miuý nedauá,
Koho já ráda mám tom" ho dám. Dybys mia mivoval do rána,

Tybys ho odemňa nedostau,
Dybys i do rána u mňa stau. ")

1) Z Hrozenka dálejšek: V zeleném hájíčku na stromku
Tak se mia maminka pytala, Zatrjásol Janíčko jabloňků.
Kde som tych jabůček nabrala.r EEN

HTO 00T 0TTTCÍIJTTÍEIm
A k m m Z a > s- WW-a-U -8 a

Ho-ja-sa, ho-ja-sa, nožky mo-je, še bychjá za milů ne-sko
F—3 IT E ST =- CIÍTCTÍ CT<A-AAEIETa IELDI . C —L +

. Ž —

ro je, už jsú Kosý ná-de mlý- nem, ( Ani tam tej noci, a-ni
nespa-lajsem ce-lý ý -den. |

CZÍLLTCTŮ F F k JjCS AL Tk NÍ—PŘ -NCKey EE =
s Z © © O

tejto noci, če-ka-la sem na mi-lé-ho, co má černé o-či, čeka-la sem
KON K

A —— ———

==
na mi-lého co máčerné o-či.

Hojasa, Hojasa, nožky moje, Am tam tej noci,
Sly by do hospody ") neskoro je, Ani tejto noci,
Už jsú kosy nade mlýnem; Cekala sem na milého, co má
Nespala sem celý týden, černé oči. *)

1) Šel bych vám nevím kam
2) Zpomenů, zaplačů o mne černé oči.

Ze Slrani.EEE See-IE J—Kj— ©———-—0—R—©—H—F—e42 pr TEF EEE©© Ho-rahora.dvědo-li-ny,ajho-raho-ra,dvědo-li-ny,ÁCNCZ-7—a—0——-0—a1
UL- UL -+ S. Ji
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Hora hora, dvě doliny, Na maliny slunko svíti,
Lepší děvča lež maliny. Na děvčata krása letí.

L I 159Er, I 125.4 Brumova.CSN MK

oj oes
V Chodí šohaj ko-le domu radby vešel k nám,| pro te-be syneč--ku (Na-šedvéřevr-zí-ga-júů,jájeza-lé-vám(| stu-denůvo-dič-kú|

4.EE
že fa rá-da mám.

Chodí šohaj kole domu, rádby Zalévám ich sladkým mlékem
vešel k nám, sladků smetanů,

Naše dvéře vrzigajů, já je zalévám, Zalévala bych ich máslem, naši
Pro tebe synečku, studenó vodičků, nedajú. ")

Že fa ráda mám. Pro tebe synečku, studenů vodičků,
Ze ťa ráda mám.

1) Nemajů.

Na člupečku sedávala: poďte chlapci k nám, Z Moravičan.
Naše vrata nevrzajó, já je zalévám.

Na poledne teplým mlékem, večír smetanó,
Aby vrata nevrzaly, dyž k nám chlapci jdó. Z Hrozenka.6mPh ee E =;Tamhd =CS E

Ej mosela's mně poča-ro-vac, 2 mose-ň smně podzelac, ej mose
£- +- i M— M J MNEEE E AE

las mně včera večir ej) do vineč-ka co-si dac.
Ej moselas mně počarovac, Ej nědala som můj synečku
Ej moselas mně podzelac, Ej nědala som, nědala;
Ej moselas mně včera večír Ej ani som ca můj synečku,
Ej do vinečka *) cosi dac. *) Ani dobre něznala.

1) pagáčka, šátečka, čépečka, £) Čárů navázat.

(Náp. 330.) Z Cáhnova.
Jide šohaj po zelenej lúce, Bílý šátek, červenů harasku,
Drží si on bílý šátek v ruce. Vyměrává svojej milej lásku.

n O . í ZPohulio.DO9 Jm MA We ní1pmZ SE[MN STINC EN E T
DA a=

Dybych věděl má Aničko že má budeš, dal bych tobě stezku dlázdit,ELLEZE EE EIDZNCye
ná = T. s%

kady půj-deš, stezku dláždit dláždič=kama, kady půjdeš má Aničko
TE

E JEFT LIEC
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Dybych věděl má Aničkko, že má budeš,
Dal bych tobě stezku dláždit, kady pudeš.
Stezku dláždit dláždičkama,
Kady pudeš má Aničko nožičkama.

„O N A I
bí -KNea 9 —9—9- ——AM|--0—0—0—e—
PEEI ==

Dy-by nebyl pastýř tróbil, byl bych si děvče namluvil; a jak začal=oa
ý 7) = o J

pastýř tróbit mu-se-la jít krávy dojit.
Dyby nebyl pastýř tróbil, Rozmarýnu zeleného
Byl bych si děvče namluvil. Do šátečka červeného.
A jak začal pastýř tróbit
Musela jít krávy dojit. “)

TIT

Dyby bylo nesvítalo,
Bylo by mi děvče dalo

Dyby bylo nesvítalo, Huběnku a neboli dvě
Bylo by mi děvče dalo Na té zelené otavě.

*) Nechceuo mna dyévča sůbit.
bH xP FE ==:MK MK Cz=L FHl

LASD

Kdyžsembyla malá, pěk-ně sem chodila, když semn byla malá,
A=—-NE5====5=E EEEJpěkněsemšla;| no-si-lasemvínek,naru-cepr-stýnek,abychsemlá

dencům za-lí-bi - la.

Když jsem byla malá, pěkně sem chodila,
Když jsem byla malá, pěkně sem šla;
Nosila sem vínek, na ruce prstýnek,
Abych se mládencům zalíbila.

Z Eřeznice,
3e8—6—s —$—e—

EEA
© Láskanenížádnéščestí,ščestíneníbezzá=vi-sti,dy-by| láskaFEEPE ===
plamenemhoře-la,ne-by-lo-bydříví© potřeba.

Láska není žádné ščestí, Dyby láska plamenem hořela,
Sčestí není bez závisti; Nebylo by dřívi potřeba.

(Náp. str. 710. b).
Moja milá roztomilá, ty jsi moja útěcha.
Dyž já tebe mám nejradší, strčil bych tě do měcha.
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PRETEC M „me s—8—— -1Tpyo Iorý
ď 7 ==

Na Slavkovskéch lókách růste koře-ní a já že-nv nemám. a já
A kdo ženy nemá, nech se vožení, ] ý 8)ECTF

C5 pt PSTN
si jí hledám pro potě-še —ní.

Na Slavkovskéch lókách růste koření,
A kdo ženy němá, nech se vožení,
A já ženy nemám, a já si jí hledám,
Pro potěšení.
Na Slavkovskéch lókách roste vořeší,
Těšíval mě synek, už mě netěší,

vv?
Bude mě těšívat:/ syneček inší.

Ze Židenic.
a 2+- | a—|-9——?-T-SN 3 ANN <ZAL Ig A8——0—TT

3 v Z Led F U > U ď hd 2 g4g s |

Pověz te mně má panenko hez-ká, bodeš-li te ta naša ne
L- i D3E l I K —Di- —MI — -| — -i —TAZ- TSLTEUTSÍ S LTEEANÍTELEEE L CALL

avě-sta?anebo-do,ne-bodo,© avemátezlémamo;vonabemě
85-065 =E =E s—0EEE=bi-já-va-la© každého-di-no.|
Povězteměmápanenkohezká,| Nebůjtesemápanenkobití,
Bodešli te ta naša nevěsta? A def seš te jak to jarní kvítí;

A nebodo, nebodo, Pěkná bílá červená
A ve máte zló mamo, Jak růžička sázená,

Vona be mě bijávala každó hodino. Te mosíš bét má panenko předci
žená má.

Z Vlachovic.= ZENE
Příšelsemsa© po-dí-va-tibu-deš-imiami-lo-va—ti.

Přišel sem sa podívati, Budu, budu a 1 mosím,
Budeš-i mia milovati. Lebo já tvůj prsteň nosím.

Z Vičnova,;DEEmZ E ae= |
Rada na půt chodím,"kostel navštěvuju ( chlapci na mňa pohledajú,

Ráda se v něm modlím, vlasy si(Spravuju (— 0-ni na mňa pozor dajů,EEEk =E
kdyžjá zko-ste - la půj-du.
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Ráda na púť chodím, kostel na- Co je po domečku pěkném, malo
vštěvuju, vaném,

Ráda sa v něm modlim, vlasy si zpra- Jako po lůžečku pěkném vystý
vuju. laném;

Chlapci na mňa pohledajů, Sama na něm líhat musím,
Oni na mňa pozor dajů, Svůj mladý věk trávit musím
Když já z kostela půjdu. Jako panna v klášteře,

„Ze Slavikovic.W NTC SCALICE C TICPETIT OTaHP0-Pb
DS he DIC CEE Epcy S

Sla-víkovský po-leč-ko ma-lý, nebu- deme sy-nečku svoji;
EEEA
ne-budeme,ne-bu-dome,né-nítomož-ná,© a-ninámtomůjsynečku

CZK TCH00 TEA
L + i jů

tvá mama ne-dá.

Slavíkovský polečko malý, Čo pak je nám po naše mamě,
Nebudeme synečku svoji. Naša mama nama nevládne;
Nebudeme, nebudeme, néní to možná Jenom ty mně má panenko, jenom
Ani nám to můj synečku tvá mama ty mě chcej,

nedá. Jenom ty mně na dobró noc ru
čenky podej.

Ze Stěbořice od Opavy,- KCD===EE neZ ec“-1
Sta-nula dzěvucha jak byl deň,
A šlado suse-da pro o-hen.FEEnašlašvarneho| Ja-nička.

Hle-da-lao-na© o-hnička,

Stanula dzěvucha jak byl deň Hledala ona ohnička,
A šla do suseda pro oheň. Našla švarneho Janička.E===EEKEESEE

> 7 —Eg
Svitaj, Bo-že svitaj, co by spěšej deň byl, coo bych sa po- dí-val,F =

—
v kerém sem do - mě byl.

Svitaj Bože svitaj, Byl sem já v domečku,
Co by spěšej den byl, Majú tam děvečku,
Co bych sa podíval Majú obrovnané
V kerém domě sem byl, Červenů hlínečků.



Od Brna.

nh » h. [“ jb k NR k » “RBOSNEFAae mmOn
v Trajda, rajda, rajda o-že-nilse Klaj-da, vzalso-bě kad-lát-kuESEEE=ME

v červeném ka-bátku.

Trajda, rajda, rajda, Vzal sobě kadlátku
Oženil se Klajda, V červeném kabátku.

Klajdovka, známá hospoda u Brna, jméno vzala od Klajdy Lišnáka, jenž prvním
hostem se v ní octnul. On pak si vzal děvu, jíž pro útlost a hubenost přezděli
»kadlátka.«

Erb. I. 100.RjESE FLIKLLLEE
V Jit-čí-něPoeokytravička| ze-le-ná,vditčí-něFe nDm= —Ípodokny— trávaro-ste.

V Jitčíně pod okny travička zelená, Než tráva vyroste, panenka doroste,
V Jitčíně pod okny tráva roste. Pak bude panenka, pak bude má,

Z Pavl.i-0-8 9 1 CÍTIÍ ZN
ELLE

(

Vedla sem hrušku vhumně, nevímes-li se mi uj-me;E =amníJE-E a-I +=ujme-liseodero-dit,© bu-důzamnúchlapcichodit,
Vsadila sem hrušku v humně, Ujmeli se bude rodit,
Nevím esli se mi ujme; Budů za mnů chlapci chodit.

Ze Sarat.
„DD 2Am= jk
-* F

Vše=cí li-dé po-ví-da-jó, že já se v noci tó-lám, že já se vnoci tólám.

Všecí lidé povídajó, že já se v noci Všecí lidé povídajó, že se já ne

———

tólám, oženíro,
A já hledám potěšení, kterého doma A já mám takovó miló, jakby ju

nemám okořenil.

n A Z Hovězí,AN SC AI C 989 C8-5II LE ESI
-> r- 2 „ - I—AMB | L- Z C E t I

ré WKML. L r — a—--- p , i [ | [L A E -I* . 7 gl L L C JI
* tom Hovězskémkostelíč-ku, v tom Hovězskémkoste —le, na-šla jsem—FF ===
já tam za ol-tá-řemdva stříbrné pr-ste - ně.
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V tom Hovězském kostelíčku Jeden sa mi na prst hodil,
V tom Hovězském kostele, A ten druhý milému,
Našla jsem tam za oltářem A až půjdeme od oltářa
Dva stříbrné prsteně. Dáme jeden druhému.

Voj. IM.51 Zp. 1 510. Z Knezdubu.PENeeSeERKaIHp S: jmeE-E je —
v Vy-le-tě-la kře-pe-lenka z prosa, a já za ňá bo-sulen-ka bo-sá.

Vyletěla křepelenka z prosa, Chytaj st ju můj synečku chyftaj,
A já za nů bosulenka bosá. Enom sa jí pérek nedotykaj.

Mosím sa já našej mamky pytat, Jak saty jéj jednů pérka dotkneš,
Mámli já tu křepelenku chytat. Hnedky její pravů nožku potkneš.

ik hb

6 Ta INISICE ] X ITCTK M

PL AS
V ze-leném hájíč-ku mi-lo-va-li. se dvá, pa=dlo na ně dře-voZopaEEA

v há

padlo na ně dřevo, za-bi-lo je 0- ba.

u
LL

V zeleném hájíčku milovali se dvá. Dobře udělalo, že oba zabilo,
Padlo na ně dřevo :/ zabilo je oba. Nebude bědovat jeden pro druhého.

Z Mutčnic.

TE
Zaj-tra sa dána mám,zele-nejsukněnemám, prostéoblapoí:

-AK

= v
x 3 r TE

moju ma-mu aťmně kú-pí zajtra na ňu.

Zajtra se vydávat mám, Proste chlapci moju mamu
Zelenej sukně nemám. Ať mně kúpí zajtra na nu.F>=REE F

—Pv( Zečnlenkokuká| ažseskálapuká,do-stanešmámilá,
CATpaT =

dostaneš má milá, dosta-neš haj- du-ka.

Zezulenka kuká, až se skála puká, Esli ne mynáře, dostaneš myslivce,
Dostaneš má milá dostaneš hajduka. Budeš mět má milá zarmoucené srdce.

Esli ne hajduka, dostaneš mynáře,
Budeš mět má milá zlého hospodáře.
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790. Seč.
Z Buděcka.

C Udyžjepěkná| rosa,pěkněmnějdekosa,dyžsijiza-brósám.
A mám já lóčičku při vršíčku, Pěkně mně jde kosa,Jájunejradšsečupřiměsíčku.© Dyžsijizabrósám.
Dyž je pěkná rosa,

Z Konice.r FLACF ELA
—A-I—g—-—3 —A-1— A—A-0—g > :EGOE o a L=:K rmDy-bybylakosana-brróšená,dybyby-la| vo-ta-va,|Cobyvona© drobnéje-te-linku,cobyvo-na| Šu-pala;|

KELÍ= ZENA ZKEZXCX-ZACK ZAAu=SEN„zaj40a s-= =< NN
—y— 9-0 —0 —y

a šu-pa) šupaj drobná jeelinko co je mně po tobě, má zlatá panenko,
E
dys ty se mněprovdala.

Dyby byla kosa nabróšená, dyby byla votava!
Co by vona drobné jetelinku, co by vona šupala!
A šuhaj šuhaj drobná jetelinko,
Co je mně po tobě, má zlatá panenko,
Dys ty se mně provdala.

Z Bohulic,
hb bh. M bb- iAe CTAAAC TC aB -SM GLI ZNÍ

o -4a | B: P ď = S p 1 I ©a. ha3 IC 8 -9-—8C -8 >pure
Pře- -kerak jsem já sem přešil,překerak so ta-de sám?| mám palášek,

Pře-kerak se má pa-nenko překerak se ve-sekám?| vy-se-kám se

ka-ma-rá-di zho-tí-ka-li, jož je všecko darmo.

Překerak sem já sem přišel, Mám palášek, šablo,
Překerak so tade sám? Vysekám se snadno,
Překerak se má panenko Kamarádi zhotíkali,
Překerak se vysekám? Jož je všecko darmo,
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FCTKZIZZIZEZSTe C 7W880 ě 3 MAZAAZAZANNNJ UE 06 6—e—a—e-
Vy-sekám po-sekámnad Buděckem hájek, aby mně šel na mó miló

iba©WÍ6C
AAA-FFC508

do sedni-ce chládek.

Vysekám posekám nad Buděckem hájek,
Aby mně šel na mó miló do sednice chládek.

791. Otázka a odpověd.
Z Moutnice.-He==E PH TI

je tooneček | comá ten čer-ný pás? šel zhůru,šel dolů,
FN < TYC IE
Pe
C -E -4 —1L. o

nestavil se u nás.

Čí je to syneček, co má ten černý pás?
9el zhůru, šel dolů, nestavil se u nás. .

Ze Zidenic u Brna.
hhs a +i EEAIE

Čich pak je to, děvčička |
Co ma černý vočička? |ČíchpakjetoděvčičkaMázlatéprstýneček© Vonanamně,jánano,Comáčernývočička?Azelenévěneček;© Eslijájodostano!Vonanamněkóká.Vonanamněkóká.| Vonanamněkóká.

PbEIFe===ŽESPENNaEA-F
Jenom ty mně má panenko po--věz, akamty zítra, a kam ty zí=tra

vo-na na mně kóká.

na trávěnku půjdeš.

Jenom ty mně má panenko pověz, A půjdu já půjdu do Včelína,

A kam ty zítra na travěnku půjdeš? A je tam pěkná drobná Jetelina.i L LL EEE
Ke-rábude má, ke-rá bude má, tam ta ma-ličká, černý o-či má,FL F

čer-ný o-či má, jak lašto - vič=ka.
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Kerá bude má, kerá bude má? Černý oči má, černý oči má,
Tam tá maličká; Jako laštovička.

Tanec Ztracená řečený.

Ne-vi-dě-lijstetumépanenky,šladole-sa© namalenky,
ne=vi-dě-lijstetumépanenky,šladole-satrá-vužit;© šladolesa,zSa =AEL =

— —F

by-la ro-sa, zá--blo ju to, by-lá bo-sá;neovicdě-li jste tu mé panenky,IANA-K1| „ ©. NIEm. KE
(© had v ď L. -ee JE

šla do le-sa trá-vu žit.

Neviděli jste tu mé panenky? Šla do lesa, byla rosa,
Sla do lesa na malenky; Záblo ju to, byla bosa;
Neviděli jste tu mé panenky, Neviděli jste tu mé panenky,
Šla do lesa trávu žit. Šla do lesa trávu žit.

a Z Obřan.= a ÍLETTŇ p ILITTYCMT KFOSEEE E Sní
Posla—lamněmáhanač-ka© psaní,habechsijovzal,

[- J hh| | Aa hi i ja
L © © o

habech si jo vzal že bude-me sami.

li

Poslala mně má hanačka psání,
Habech si jo vzal:/že budeme sami.

A co te mně moje milá, pišeš? :/
Já bech se ti vzal:/ nevím čí jseš.

2 NI p m KŘ IICA jzdaFLL
L“ k L U L L © IL = L. © o J J

Pověz te mně má panenko pravdo,Habechjákvámnechodival| darmopřesho-re,přesdole,
ha jh=O T = AKAT (ZXEx- ANC FE=RELITA AN -TE< 2W0-00T NT ZIIIÍIECsda C 9 DBV AFT TVIC

hd hd

přes ze-le-né há-jek, ha- be mně nepo- róbal nne-ke=ré šu-há -jek.

Pověz te mně má panenko pravdo,
Habech já k vám nechodíval darmo

Přes hore, přes dole, přes zelené hájek,
Habe mě neporóbal nekeré šuhájek,
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+2- MATE E NT k M NJX na . E- . LI 6—RB—yAETNISTEE E
Pyta-la se kočka kočky, má-li kocůr pa-zů-ry, jak jsi stará,

ZKL -m
= nhn“| mNSU
tak jsi hlúpá, jak by vlí-zal do důry?

Pytala se kočka kočky, má- li kocúr pazůry?
Jak jsi stará, tak jsi hlůpá, jak by vlízal do dúry?

Pytala se kočka kočky, máli kocůr koťata?
Jak jsi stará, tak jsi hlůpá, dyť je to náš pantata.

(92. Shořela.
Čel. I. 29. Zp. I. 25. Erb. II. 10.55 EEC

FTýe EP —*EVEEWA—ý u =ý a©© Ho-ře-lali-pa,| ho-ře-la,panen-kapodmnů| se-dě-la,
ZIISLAEZÝCHŮ 3 A
FLE=
jis-kerkynaňupa-da-ly,© mláden-cioňu.plaka-li.

Z Velke.FEEEEEEuo
Ho ro-la lin-da, hn-duš-ka, ho-ra-la lineda, Iindušeka,C | SC CIMFREE propadCT CEC l IC

sedě-la podnů Ba-buš-ka.

Horala linda, linduška, Jenom ten jeden neplakal
Seděla pod ňú Babuška. Co jí prstenky posmekal. *)

Jiskerky na nu padaly, ") Není tě hanba, mládenče,
Mládenci © nu plakali. Posmekat krůžky panence?

1) Hořela lipka zelená (Aneb: Střevíce bílé s přaskama,
Pod ňů seděla ma milá. Aby mu byla upřímná)

2) Červené jiskry padaly, A ešče se jí zachtělo
3) Kerý jiskerky polapal. Červené pentle na čelo.

Jiný dálejšek: 0j cožvy o mne plačete
Dyť nejsem sama na světě.
Dyť nejsem sama jediná,
Dyť je nás plná dědina.

Ten jeden plakal nejvíce
Co jí kupoval střevíce
A pěkné přasky s očima,
Aby se pěkně točila.

41



198. Dráb, bednář,maléř.

drá- ba, -a l p vm do-ho-brýrá-no rá- be, on se po-ořád[ ,F====
na kad-lát-ke hra-be.

Dy sem já šel do zahrádky z rána,
Zastal sem tam na kadlátkách drába,
A já pravím: dobrý ráno drábe,
On se pořád na kadlátke -hrabe.

Od Vizovic.
1 [ 7

M -2 MKAOACA ide zP dananoMoCTTT< v ZE TYeeSladceruškadohájič=ka© načerstvůvo-dičku,postřetlatam
K M F- i JEFe "E=

bed-naříč-ka vzal jí pute- neč-ku.

Šla dceruška do hájíčka Aj ty milý bednaříčku,
Na čerstvů vodičku, Já ťa pěkně prosím,
Postřetla tam bednaříčka, Pobij mi tu putenečku,
Vzal jí putenečku. Co v ní vodu nosím.

(Náp. předešlý).
Šla Anička s Marijankou přes zelené lesy, ")
Potkala tam obrazníčka co obrázky nosí. %)

O to já tě obrazníčku o to já tě prosím,
Vymaluj mně ten obrázek, co pod srdcem nosím.

1) listí, 2) čistí,

(94. Cesta.FPP mm
DATY 

© Ko-lomazník je-de, ko- lomaz veze, vá--pe--ník za ním pospíchá,PETA MATT ATICEZETACY
ONn

u-jížděj bratře, u-jížděj bratře, ať se nám to nezmíchá.

Kolomazník jede, kolomaz veze, vápeník za ním pospíchá,
Ujížděj bratře:| ať se nám to nezmíchá.
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Náp. str. 570 b.
( P ) Z Franc. Lhoty.

Měla sem já šohajíčka, Daleko je za horama,
Cerné oči, bílé líčka, Ešče dalej za vodama,
Byl to Bože šohajko, Daleko je za vrškem,
Chodíval za mnů daleko. Chodíval za mnů s obuškem.h FK EEE6PL ZATUÁCII8 A9um ČĎ., „ 13. „© m ( i

ď a W- 

A to je ten šo-ha= jí-ček co mia chtěl, šty-ry mí-le
ELKITÁTTAETpo jj(Mg TýTý
US „ o hu U © o. ( = LE

na ko-by-le za mnů jel.

A to je ten šohajíček co mia chtěl,
Styry míle na kobyle za mnů jel.

Od Holešova.E- 9—- | IJFAEsp = -S—achEF
Na svatém kopečku vzdává-ní mět budem, a potem vzdáváňó

"a

do Rakós po-jedem, do Ra-kós po-- jedem.

Na svatém kopečku vzdávání mět budem,
A po tem vzdávánó |:do Rakós pojedem :|.

Do Rakós, do Rakós, na to dobré vínko,
Tam se ho napijem, má zlatá Nanynko.

6:——EE =-EE -EZE zeFE
Po - je-dem do mlé-na, se Šterma vra- né-ma; po-jedem

ta- ky, zapřihnemstra-ky, panenko má mi-lá.

Pojedem do mléna Zapřihnem straky,
Se šterma vranéma: Panenko má milá,

Pojedem taky,. Z „Přučiny.BELLETEE
© Šledvě kvašničkuvý do Chrlice, do Chrlic, na-lí=va-le vo-doF == k=8—7

dí-ravém škrambalem do kvasnic, do kvasn
41*
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Šle dvě kvasničkuvý Nalívale vodo díravém škrambalem
Do Chrlic :| Do kvasnic:|

Z Lišně od Brna3 E== z —FEE =]LLLE
B——0—ý——

VodKostelca stežka ho-šla-pa-ná všecka, Co jo hošlapa - le——9—EeLYLT itdežma-Ši-ru-vale— ha-dr-lá-cezměsta.
Vod Kostelca stežka Dež maširuvale
Hošlapaná všecka, Hadrláce z města.
Co jo hošlapale

«95. Koně.
(Sr. náp. 211. 251. c. 330 b. 461.)

Ze Sobechleb.

LL

y semmjei ko-leProstě“LA E mněklisencepodFFje-he-A =E=B=ko-va,achhoje,| ho=je,kli-sencepod-ko--va.
Dy sem já jel kole Prostějova, Kdež já toho kovaříčka najdu,
Klapala mně klisence podkova. Aby přibil klisence podkovu? atd.

Ach hoje, hoje, klisence podkova. V Soběchlebích je takové kovář,
Co on kuje na zlatéch podkovách.

Z Blučiny.
-E o- réSEBE PETE —Fa
v My koničke vraný le-sý, zpo-me-ne-te na mně kdesi, zpomene-teCN 1 0-T2le M-e0—EEEvELE
a já na vás, že sem béval pacholek váš.

Mý koničke vraný lesý, Zpomenete, a já na vás,
Zpomenete na mně kdesi, Ze sem béval pacholek váš.

: Erb. I. 85. Z Moruvan.PE E k =PEe ==3
LÁL . L y — |

Můj koníčku svý, nebibuďtak le- ni-vý nebudemtuno--c0emP p EEE
vaf;© po-je-demdoKelče,jetamšvarnéděvče,budemesihonamlůvat.



Můj koníčku sivý, nebuď tak lenivý,
Nebudem tu nocovat;

Pojedem do Kelče, je tam švarné
děvče,

Budem si ho namlůvat.

Aj roscě roscě haluzka na chroscě
Němožu ju ulomíé,

Ulubilo se mi dzěvča u susěda,
Němožu ho namluvié.

Slubovali mi ho dy bylo malučke,
Věile mi ho něchcu daé.

645

»Šohajičku mladý, poslechni mérady,
Zanech toho ženění;

Oženíš se jednů, líčka tvoje zblednů
Krása se ti promění.«

Z Moravky.
na konička oblapim tacička,
mi ho muso daé.

Sedna
Oni

Sedna
Oni

Sedna

na kobylku oblapim maminku,
mi ho muso daé.

na hřibiatko oblapim dzěv
čatko,

Ona moju musi byc.
nA ITIFestZLÝ ==:=E

ZE“ C7 U E E
© |

dyž mo
Toje| Božeto— je,po-tě-še-nímo-je,

I ECEFELEF JEEe,FIFE
je konič -ky

To je Bože to je, potěšení moje,
Dyž moje koníčky přeskakujů oje.

přeska - ku--jů 0 - je.

Oje přeskakujů, brdca přelamujú.
To je Bože to je, potěšení moje.

ZŘáná „Folomé.
oEe

břehy, ma-lá vodzič-E

jí kesu
napoj mi dzě- več- ko

me-ho konič —ka.

Vysoke su břehy, malá vodzička,
Napoj mi dzěvečko meho konička,
A ja ci něnapojim,

-En
Á ja ci ně - na-po-jim,
Bo se ho hru-bě bo-jim,

a=
bo sem malič-ka.

Bo se ho hrubě bojim,
Že sem malička.

296. Modlitba.
Z Bysírce.EE ===P=== km =

Konvalin- ka

Mánát plače žese

ro-ste pěkná ze--le - ná,

nevdává, 3 Mlčpanen-ko neplač,

pm Boha pros, on ti| da; syonečska

v W i JE
Ca © 9 -—]tC

a-le ne le - tos



646

Konvalinkarostepěknázelená*)— Mlčpanenkoneplač,pánaBohapros,
Má panenka plače že se nevdává. On ti dá synečka, ale ne letos.

1) Černá kráva bečí, bílé rohy má.Z FLE Eajáppy- ra
©Můjta-tí-čeknakrchověle-žíne-da-le-ko— ko-stelič-kaE- EEEEFN ee = =t-epS ©“dveří,ale-žítammaměnka,ro-stenanítravěn-ka,© chodísetamFE FELEE
aa mmp mm.a bp- it

modlí-vá-vat mo-ja panen-ka.
Můj tatíček na krchově leží Roste na ní travěnka,
Nedaleko kostelíčka dveří. Chodí se tam modlívávat moja pa
A leží tam maměnka, nenka.

Erb. II. 149. Zp. I. 207, Od Doubravníka.
Ha A

EEEL
“ Panímamázláhezkódcerumá,© běžsynečkunakopeček,

[C K Jj M k- i- — a LE
oEnT

pomodli se rů-ženeček, o-na ti ju dá.
Panimama zlá Pomodli se růženeček,
Hezkó dceru má, Ona ti ju dá.
Běž synečku na kopeček,ph- AAATKT ATAHa= mě

ý UPomod-lise,pomodlimápanenko© zamně,aťsemoja
CZNTNIÍ-2PEn P

dušič-ka do nebe do - stane.

Pomodli se, pomodli má panenko za mne,
Af se moja dušička do nebe dostane.

797. Piti a jidlo.

F -3-6n F i mmTE KEZÍTTIUEWII >e—t-z: =
másku, más-ku, mámna tě sáz-ku, te-če z te-be pi-vo

K

ja-kona= -ku.
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Aj másku, másku, Vínečko milé, Mám málo na dně,
Mám na tě sázku, Mám k tobě lásku, Vypiju snadně,TečeztebepivoTydomnepoběhneš| Vypijudámnalit,
Jako na provázku. Jako po provázku. Půjdu dom bez galit.

Z Ratiškovic.D09 EE |TSK Bneed
Pijme ví- neč-ko, do-bré je,B)Pdosě-ženámhona- leje?na-le-jenámhosva-týJán,F ====

požehná nám ho Kristus Pán

Pijme vínečko, dobré je, My sme vínečko píjali,
Ej kdože nám ho naleje? Pannu Mariu vzývali,
Naleje nám ho svatý Ján, Pannu Mariu Zarošsků,
Požehná nám ho Kristus Pán. Našu patronku Moravsků.

Ze Zvoly v Jihlavsku.
NI X ] IC p N73

E0 A
kTEitýýýg1gggyy—Brucko,bruckogo-řa-lenko| má.Včera'sbylavzlatýmsoudku,EEO EEo

CAA WU —oLL.
a dnesseš juž v mém žaloudku, brucko,brucko, gořa-Jlenko má.

Erucko, brucko gořalenko má, Dnes ses juž. nademnou paní;
Včerás byla v zlatým soudku, Brucko, brucko, gořalenko má.

A dnes seš juž v mém žaloudku Včerás byla celá zlatá
Brucko, brucko, gořalenko má. Dnes semnou štoucháš do blata,
Včerás byla v zlatý báni, Brucko, brucko, gořalenko má.

Ze suché Lozy.

-by starost z hlavy vy- šla.Go-řa-lenka na světpři-šla,EEEAAEAckcEEAApata T ==H
Pijme ju sedláč-kové po vů-li, po-žehná nám pán Bůhnáš naro-i

Gořalenka na svět přišla, Pijme ju sedláčkové po vůli,
Aby starost z hlavy vyšla. Požehná nám pan Bůh náš na roli.

Od Jihl.

o- 4 3 -mA rShEEea KEPS n=PS==
e/ o s . . .Ješ-těků-žanate-le-ti| pi-jeta-tapi-jouděti.

Ještě kůža na teleti, Pije tata, pije mama:
Pije tata, pijou děti. Sak se nám juž běhá kráva.
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Z Moravky.R phoohkk
Dobřemije,dobřemijebezže-ne,© mo-žusepičodně-dě-le
FFi

ao V a jak už přijdzě a prv-ša stře= da,
do stře-de, ie. ka křičí, bě-da,probě- da,mE:n
můj mužič-ku, už sl se na - piul trošičku, a ja ci dyc - ky zpivamFm=
ta-ku pěsničku.

podz domů

Dobře mi je, dobře mi je bez žene, Nech mne tež tu ma ženičko ze dva
Mužu se pié od něděle do střede, dni,Ajakužpřijdzětaprvšastředa,© Budžepotomzemnečlověkšikovny.
Zenička křiči, běda, proběda, A jak už přepiul penize všecky,
Podz domů můj mužičku, Mo ženičko přiněš chleba za česky.
Už si se napiul trošičku, Podz domů můj mužičku,
A ja ci dycky zpivom taku pěsničku. Úž si se napiul trošičku.

A což jo mom dzělaci s taku ženičku.

n Z Lichnova.

ENTÍTOSAEDL EPL©-| ChválaBohu,maženiě-ko,žžeszamnupřiš--la,
i- h tě tu matkaBBo-ži sama přiněs —la? i Dy si přišla,pR TEAIG NIT PE o m TyLana

tož tu bud, za-pla - Uš tu za mne dluh; mněgořal--ka lep-ši svěd-či===
než na po-li pluh.

Chvala Bohu, ma ženičko, žes za mnu přišla,
Čili tě tu matka Boži sama přinesla?
Dy si přišla, tož tu bud,
Zaplatiš tu za mne dluh;
Mne gořalka lepši svědči než na poli pluh.

(Náp. str. 566. b).
Z Lichnova.

Kdo gořalku rad pijavá, Dva ho drža za ramena
Nerad domu chodiva, Aby nepad na kolena,
Potřebuje ludi: k tomu Třeti mu pověda drahu
Co by ho dovedli domu. Keru ma daf napřed nohu. ")
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A když přijde do stavení, Pozdvihuje k nebi oči,
Dava slupu pozdraveni, Cely svět se pod nim toči.*“)

1) Dva ho veda za ramena ©) Lidi kůkajů z okna ven,
Aby nepad do kameňa, Pravjá že idů s nedvědem,
Třetí mu musí povídat, Dyž na rynku lidí néní
Kerů má nohu napřed dat, Dává slůpům pozdravení.

Ze Studnic u Vysk.

LL.3 EP : == r FDB. Ae. —6— — -| AD- - — j ) — aDÁTLTEE=m
Kdo seten ma-sopust vo-že - ní, dosta-ne pučal-ky vod že==:-FaEt uE

5. > “ Ť Ť =Ť : =- Ť =-*

ny, odle-sa k le-5u puče ku nes pupu-pu, pu-pupu, pu-čál
[ L FFB==

ku, ne-suju mi-lé=mu na šál- ku.

Kdo se ten masopust vožení, Pupupu, pupupu, pučálku,
Dostane pučálky vod ženy. Nesu ju milému na šálku.
Od lesa k lesu pučálky nesu,

Zp. II. 120. Z Březove,be ==—EE=
Komu je naj-lep- ší, ja-ko pá-nom vpekle; tamsi připí- ja-júEE!=W

Komu je najlepší, jako pánom v pekle;
Tam si připíjajů a sedijů v teple.

(Náp. str. 61%. a.).
Z Bránek.

Letěla husička letěla z vysoka, Spadla do potoka, vodičku vypila,
Nemohla přeletět, spadla do potoka. Aby jí šenkýři nelili do piva.

Z Kounic horn,
“

Ah r M M k -K > i k [ 3 I= M JÍ Ai + | mLEP SE=ZELEE.===ci
Mámmaličkovežbánečko,ne-vepi—jo,| játenžbáne-ček

) r- a -K X MKr- M h— -8

v6

i
l| ÁBANÉ| ŽRÍ

E TIEoa Ce—it—
vo ten tráme-ček hneď rozbi-jó, hned rozbi —jó.

Mám maličko ve žbánečko, nevepijo,
Já ten žbáneček vo ten trámeček hned rozbijo.



Zpov. H 101. Z Buchlovic.E EHS
Musím domůjo ', © mu-sím domují- ti, nemámna co pí-li,EKF= Dat

nemám na co pí- li.

Musím domujíti:| Šenkýřka neznámá:|
Nemám na co píti.:| Na zvírku“) nedává.:|

1) zvírka-ouvěrek.
Z Proťivanova.ee=EVIImEEda

KTF F

Né--ní vi-na má, a-ni ba-bi-na, a jest vinen panáček
E- Cie—— ALL
= E—-6—e—-—-TSICA HUTAALE WOSTÍELv v v

že mně solil ja- zé-ček, chce se mně vína.

Néní vina má, ani babina,
Á jest vinen panáček, že mně solil jazéček,

Chce se mně vína.

P5E== m= Eo ím F T3= CE
e/ 7 v

Nepij Janko ne-pij,
Pama-tuj na dě-ti,

i
yt

na dětičky drobné, na že-ničku rovně.

Nepij Janko nepij, Na dětičky drobné,
Pamatuj na děti, Na ženičku rovně.)

*) Nepí, Janko, nepí, Nepí Janku nepí,
Stodola ti letí. Střecha na tě letí,
Proč pak bech já nepil, Zabije li ženu
Deť já nemám děti. A tvé drobné děti.

Zp. I. 215. 4 Černotina.

EE
O-že-ním se, ne-vy- spím se, přijde na mně všeli =ja-ká darka,

bh
EEE

potom nesmím po-zvihovat žbánka.

Ožením se, nevyspím se, přijde na mně všelijaká darka,
Potom nesmím pozvihovat žbánka.
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b2A STE ja R S6Pa<=ATA =6=
Pi-te chlape pi--te ví-no, nech ta voda -te-če mimo, ví-neč-ka seC A

— mar —8— jo JETI
ELE

na-pijem, voděn-kó se u-myjem.

Pite chlapci pite víno, Vínečka se napijem,
Nech ta voda teče mimo. Voděnkó se umyjem.

Z Pavlovic,PSPrmy—ELE P
v “ v

Skleničko skleněná, dobrévínko z te-be! pozdrav Bůh sklenářa,

E
mčzm5 8 GL
kte-rý ro-bil te-be.

Skleničko skleněná, Skleničko skleněná,
Dobré vínko z tebe! Dobré vínko z tebe,
Pozdrav Bůh sklenářa, Dokad v tobě kapka,
Který robil ") tebe. Nepůjdu od tebe.

1) sklenil.
Sr. náp. 358).

( P ) Z Čitova.
6 —o— —-ae —o—

ELE
Spadla: sli - pečka S hůry, po-lama - la si no-hy, po-lá-mamje my——Um=====z

la se všecka bu-dezní pe-čé-neč-ka,

Spadla slipečka s hůry, Polámala se všecka,
Polámala si nohy, Bude z ní pečénečka.“)

+) Spadla tutěnka s hřady, Polámala se všecka,
Polámala se všady, Už je z ní polévečka.ETa P EE.—-p

Stá-la| ustudénky,bra-ladopu-tén-ky:na-pijsesy-nečku,
3 CIEeep

šak je od pa- nenky.

Stála u studénky, brala do puténky:
Napij se synečku, šak je od panenky.
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Z Pavl.

E -9—9—9—5—4|9-—9—9—5—-$—8—FFNYWWEVýh nn
Sy-neček se u mu-ziky to-čí, že má černé o-či, sklínkuvína so-bě

C = X ] 2—[ = L x ho [- 44 DU" 8w

—P—zj—l —L—k-—9 —-—g—K-L—O —Ž—i —E LL
na-lí-vá; Da- PÍ se, šak se můžeš napit, máš hodnůi galánku,hb pC x hb = j————A- —| 6-O —6 —jc—0= -27 E = m p—e—e——TjE s = 4n———l no-=

spomůžetiplatit,hodnů,bí-lů| černo-o=kú,čer-ve-nůja
“(ali a Be

p

Syneček se u muziky točí, že má černé oči,
Sklínku vína sobě nalívá:
Napí se, šak se můžeš napít,
Máž hodnů galánku, pomože ti platit,
Hodn, bílů černooků, červenů ja červenů.

Z Medlan od Brna.6EES
Šenkýřko hluchá,Skleni-ca| suchá,

i nalej nám doní, af nám nezvo - ní.
Z Uhřic od Slavkov.

R- -0—0— TF --e E FLZH

EE
> , - IU. L F —+ U F- ——

Šenkýřko hluchá, l
Skleni-ca suchá, k nalej nám do ní, afnám ne-zvo-ní.

Z Vacenovic.EL FLE
Senkýřko hlu-chá,
Skle-nica su-chá. nalej nám do ní, af nám ne-zvoní.

Šenkýřko hluchá, Šenkýřko hluchá,
Sklenica suchá. Sklenice suchá,
Nalej nám do ní Basama lelky,
Ať nám nezvoní. Nalej pálenky.

Z Korytné od Brodu Úh.

Aý a J U H o ->| o i k | | Aal,
„Te

oje

TIT
ve LL

Už sem já to pro-piu všecko,
A to. prote-be dě-večko;

ve

mo-ja mi-uá ze Zlína.
C © Óm m 1 Í JE

| naehalJICIE
C- Jd i l =- ZÍEC- v v s 1E

po-věz, po-věz, chceši mia?



Už sem já to propiu všecko,
A to pro tebe děvečko;
Moje miuá ze Zlína,
Pověz, pověz chceš-i mia?

(Náp. str.
Úž sem propil všecko,
I to sédelečko,
Jenom dvě košulky mám,
[ ty muzice dám.

Už sem propil všecko,
[ to sédelečko,
Ješče mám propijat
Tebe galanečko.
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»A já za tebe nepůjdu,
A já radši suúžit budu.
Ty si chuape nedbauý,
Dycky chodíš opiuý.«

636. a).
Už sem propil všecko,
1 z koníčka Širu,
Nemožu zapomnět
Na svů roztomilů.

Už sem propil všecko,
I to sédelečko,
Nemožu zapomnět
Na tebe děvečko.

Z Choliny.N52TŘIFaFET zs +s5
Juž smesedost na-spíva--le,

rač nám neco dé-te, hoběnke se
E
FF

7 o J vy ud7

vysu-ši-le, na-pit se nám déte.

Juž sme se dost naspívale,
Rač nám neco déte,
Hoběnke se vysušile,
Napit se nám déte.

— | JE

E
AC sj

Déte piva lebo vína,
Lebo gořalenke,
Abe se nám ovlažile
Te naše hoběnke.Fe

3brneR—e—pre FINPÝ sL rayWP"J
Vínečko, vínečko, dybys nám umře-lo, ja co by si-rotkůEN ECI IE(aeg AF

L 7) U.S „8+©.
po to-bě zů-sta -lo.

Vínečko, vínečko, dybys nám umřelo,
Ja co by sirotků po tobě zůstalo !

Z. Pr. II. 86. Zp. MH.96. Z Lichnova,Pee-ESSE Le =PISa—0—0—Vnedě-asejaradna- pi-ju,Zponděhzasneradrozle- ju,
LE

L jm LS

67
| vu-te-ry gazdu-ju, hodněsobě

-OA
(O p“[3x —EE

při muzi: ce statku —ju.
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V nědělu se ja rad napiju,
V ponděli zas něrad rozleju,
V utery gazduju,
Hodně sobě při muzice statkuju.

Ve středu třeba se zas napíf,
Ve štvrtek třeba to zaplatit,
V pátek a v sobotu,
Už se lehko porachuje s robotu.

Jak přijde svata nědělička,
Zas by se pozdvihla sklenička.

To je tak deň jak deň,
Pila by se gořalenka každy den.

Pila by se dyby byla kasa,
Edem že peňaze nestača,
Když nerad pracuju,
Edem nejrači po šenkach fechtuju.

Už mi baj o to lude lali,
Že sem ja hospodař nedbaly,
Němožu za to byť,
Slibil sem že budu k šenkyřům

chodit.

Ž Horavky.L II. 252.
3 Aré4eteme z

=Vně-dě-lu— toseradna-pi-ju,t dím
V pondě - lek eš-če ně roz-le-ju, G" © © 77 POTšCTC

a na svoje hospodarstvi

V nědělu to se rad napiju,
V pondělek ešče něrozleju,
V utery posedím
A na svoje hospodařství pohledím.

po-hle-dím.

Ve středu začnu hospodařié
Ve štvrtek se ženku se vadié,
A v pátek v sobotu,
Porachuj se moja ženko robotu.

Z Radéjova u Strážnice.ELLEREEE
Vpondě-lí| najarmakpůjdem,vestře-du|Vú-te-rý| ku-po-vatbu-dem,)zjarmaku)véStrlekzhospodyEE„OLTLe

do šen - ku.

V pondělí na jarmak půjdem.
V útery kupovat budem,
Ve středu z jarmaku,
Ve štvrtek z hospody do šenku.

“) a) V sobotu perko dáš,
Y nědělu půjdeme na sobáš,

A v pátek hoja hoja,
Budešli děvečko moja,
V sobotu pérečko,
V nědělu zavrť sa děvečko.')

b) V sobotu pérko dat,
V nědělu za pérko tancovat,

Ze Znorov.

=
Vnedělu sa na-pit,
V ponděli popra-vit, vú-te-rý tan-co-vat, ve středu za=platit.
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V nedělu se napit, v pondělí popravit,
V úterý tancovat, ve středu zaplatit.

Ve štvrtek sa vyspat, v pátek sa prochodit,
V sobotu se pytat co budeme robit.

Pluml

-be -N- E M„Ja SE4o he -8ga FD dd TÍJB 8 v 9 © ( - ——| we

v | Dyckýjsomti po-ví-da-la, ne-pí lé ko-řa - lenky,
NM ++

ES
ne-pí té ko-řa - lenky.

Dycky jsem ti říkávala, Do voděnky do hluboké,
Nepí té gořalenky. Do širokého moře,

Máš koníčka vranatého,") Ja už tobě můj synečku
Hodí tě do voděnky. Nikdo nepomůže.

1) divokého,
Od Kyjeva.

Za zdraví Mari- e Te-re-zi-— e, za zdraví cí-sa-řa pá- na.EEEHLE
k „LÉ

na zdraví na-še-ho hospodá-řa ke-rý nám víneč-ko dá=vá.

Za zdraví Marie Terezie, Za zdraví našeho hospodářa ')
Za zdraví císaře pána, Který nám vínečko dává.“)

1) Co nám ty klobóčky lemovaný 2) Pime za Mariu Terezii,
Na naše hlavěnky dává. Pime za cisaře pána,

Dá nám klobóčky lemovaný,
A botečky so s ostrohama.



IX. Pisně žertovné, allegorické
a naivné.“)

«98. Mladi a láska. Zepoah FLLEz EF

E
Ach Bože,Bože, Bo-žemůj,kajse mipod- zjulmilymůj,knír29 =F EN j |EEEE 6 zPEhe == =

do papraci, že semiuž ně-navraci, ach Bo-že, Bo-že, Bo-že můj,
FH
kaj se mi podzjul mi-ly můj!

Ach Bože, Bože, Bože můj! Ach Bože, Bože, Bože můj!
Kaj se mi podzjul mily můj! Kaj se mi podzjul mily můj!
Ucěk mi on do papraci, Ucěk mi on do kameni,
Že se mi už něnavraci, Že se mi už tam oženi,
Ach Bože, Bože, Bože můj! Ach Bože, Bože, Bože můj!
Kaj se mi podzjul mily můj! Kaj se mi podzjul mily můj.“)

*) Senický hodine pěkně bijó, Pudeli můj milé, já pudu s ním,
Mládenci naši pryč povandrujó. Máli co v uzlíku, já mu to sním.

n Z Obřan u Brna.
FeHL
L E r- . P ČL

AchBo-že Řozbože ješ-če jednó Bo-že, že se mně šu-hajek
L m=====

veda-řit ne-mů-že.AchBože,Bože,Bože,Hetenledasjaké,“)© Nakrkpanence

ča

Ješče jednó Bože, Skuvé si šuhajko Za krk nezapadl.ZesemněšuhajekPodlopenšeroké.“)| Vělasemsynečka
Vedařit nemůže. Pod lopen široké, V červené čepice,
Vedaří se jeden, Habe neuvadl, Velezl na hůro

Snědle ho slepice.

1) Vedařil se jeden Habe neplakalo
Měl hoběnko s medem, Děvče modrovoké.
Pod jeho jazykem Ach Bože Rozbože,
Černé ďábel seděl. Co mám za trápení,

2) Má bet ledajaké, Ze mně vepovídá
Nech není nijaké. Moje potěšení.
Aneb: skuvé mi je Bože Dež mně vepovídá
Pod kameň šeroké. Nech af mně vepoví,
Pod kameň šeroké Sak se mě zas hiné
Do vode hluboké, Seneček namloví.

*) Nalézá se tu několik písní, jenž se při tancích zpívají či raděj „zpívaly, jež jsme
ale pro obsah tuto položili. Pro ušetření místa více písní jak již dříve v oddílu
předešlém pod jedno číslo zahrnuty a tudy jim prostrannější název dán.
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Od Hranic,

Nenadála sem se, Měla sem galána,
Jak se nenadávám, Měla sem ho ráda,
Ze by se mně vrálil Než se k nám dočabral
Starodávný galán. Snědli mu vši záda.

Na mále, na krátce, Měla sem galána
Synečku navrať se, Na tom druhém konci ),
Navrať se mně milý, Než se k nám došprtal ?),
Jsili spravedlivý. Snědli ho brabenci.

1) Byl trochu hloché ©) Dotlapal.
Vylezl na hůro snědle mi jé móche.

Z Ostralhoty.

bě 9 2 85 K z Nr XTF M ==-NIFDAT Fyah zeT PE ===
a jednej ne-držíš, že sa jednej

lAjpočkajJanku| vy-dr-žíš,že5
CFE
ne-dr = Žíš.

Aj počkaj Janku vydržíš, Já sem sa jednej přid:žal,
Ze sa jednej nedržíš, A přece sem vydržal.

Valaský tanec.bo SAIAEAI [ KEOCT = ====m
P mně kázal, abychmilůsvá-zal; já šo-hajekchodák,ee

nově-věděl sesem kerak,

Hospodár mně kázal, Podal mně nítečky,
Abych milů svázal Svázal sem jí ručky.

Já šohajek chudák, Na mů milů dušku,
Nevěděl sem kerak. Už mám z ní ženušku.

(Náp. před). Z Mutenic.
Cbytlas mia má milá Svázalas mně křídla
Chytlas mia na sidla, Hedbávnů šnúrečků,

Nemožu uletět, Nemožu uletět
Svázalas mně křídla. Za jinú děvečků.

Ze Šarov u Napajedel.c = 3-5 j Te TTPSE= EEeB
NÝ De DECT J j Jj
“ Janek můj vo-zil hnůj, do bařinky skácal, no-havičkyF— ] -I i +Famgk CZ

zmáčal, Bo-že můj.
42
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Janek můj Nohavičky zmáčal, Přiletěla vranka,
Vozil hnůj. Bože můj. Uchytila Janka,

Do bařinky skácal, Janek můj Bože můj.
Vozil hnůj,

Z Neplachovice od Karnova.
Dn 4 hb hbRGM Teka6-= === E mmP

Kaj jsi přebyva-la, moja U-li-a-no, za humnama, za humna-ma,
mh! -TI

F
C vy JE
mo-ja pa-ni-mamo.

Kaj jsi přebyvala; Komus jich davala? atd.
Moja Uliano? Jozefkoji, Jakobkoji atd.
Za humnama, za humnama,
Moja panimamo. Čemus mu jich dala?

Dycky chodil, jakba nošil.

Co's tam dělavala, Bylo že ho kv
MojaÚliano? 134 a (O YO
Věnky vila, šaty šila, a do Kyja,on se svya.
Moja panimamo.

Z Lipovce.„< TÝ6 === EmEEEEE
Dežsemšildo-linó,© pot-kalsemsvómiló,Vonapraví,

že je vo-na
L 1 A , | (

„259-8 > ——L—LEFEE
že mně nechce, v:
hezký děvče, | habech se šil za hinó.

Dež sem šil dolinó, Chcetele mně, má maměnko,
Potkal sem svó miló. Vašu dceroško dat.

Vona praví, že mně nechce,
%a | P OAXvě Dež bech jí nedala,
ne Je vona hezký děvče, Co bech s ňó dělala?Habech se Šil za hinó. , 2.

Dež bes te si nevoženil,
Nechal sem koní stát, Vona be si nevdala.
Sil sem se namlóvat:

Ze Studnic u Telče.
4 ;- e-IIa -E P6-3EEea TI

z - z oao , L L.. . „A
K Smolé-nům je houzká stežka, je za-růst-lá travou všecka,
FE
je za-rů-stlá travou vše-cka.
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K Smolénům je houzká stežka, Za svou milou roztomjilou,
Je zarůstlá travou všecka. Dám si řezat srdce pjilou.

A tou travou jetelovou A tou pjilou papirovou,
Abych nemoh za svou milou. Teplým pjivem nabroušenou.

(Náp. str. 627. b).
Má panenko starodávní, Neudáví, nemá moci,
Brzoli tě čerl udáví? Já se modlím ve dně, v noci.

Jiné čtení.
Můj synečku starodávný, Pro tebe mě nemilujó,
Pro tebe mě nechce žádný. Na tebe mně ukazujó.

(Náp. předposlední.)
Máti sa dcery pytala, Aj co sa na to pytálte,
Esli by sa ráda vdala? Keď ty věci dobře znáte.

Že je mně už muža treba
Jako toho kusa chleba. *)

*) Pytala se matka dcery Dyť musíme čekat
- Brzoli se vdá? Až to pan Bůh dá,

Ne maměnko, ne tak,EEELEFae =- =EsICpor- J
© Mě-lasemmi-lé-hoko-nináLSpadlmněskomí-nadoDuna- ja,|FFEa

C-—t-8——eE—y 40a—Tho,nande-teškrabačku| vedlině—ho.
Měla sem milého kominára, Hledéte ho, nandete ho,
Spadl mně s komína do Dunaja. Nandete rozmarýn vedli něho.
Hledéte ho, nandete ho,
Nandete škrabačku vedli něho,

-dé-te ho, nande-te

T ba
—M

Rozmarýn zelený jako tráva,
Ze mě už můj milé zanechává.

Měla sem milého zahradníka, Zanechává, lebo musí,
Spadl mně se stroma do rebníka. Vod iné panenke prsten nosí.

(Náp. 522.)MůjmilýsestrojíZanašímhuménkem| Tacizákrajina,
Do cizé krajiny, Lehl do doliny, Za naším huménkemo Hlubokádolina.

Ja to je má milá
Z Uhřice.

E 3-£ |- 47EEE —pemjTÝEI CET
NaČajču,naČajču,mámgalankuKa-ču,© jásitampo-jedu

C C LEX Fzari
L i pm 1 LE

42*
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Na Čajču, na Čajču,
Mám galanku Kaču,

(Náp.

Za Kravařem Kuty jsu,
Svarné dževky tamyk jsu.

Já si tam pojedu
Pro ňu na tragaču.

str. 503 b.)
Z Kravaře,

A ja se to dovedu,
Pro jednu si pojedu.

Jedným koněm s půl vozem,
S uzlovitým provazem.

(Náp. 484).

Naša paní dceru má
Takovó jak je sama.

Má na hlavě čepeček
A na krku šáteček.

Má na krku goraly,
Mezi níma tolary.

Má fěrtušek z brukátu,
Plnó kapcu dukátů.

Z Obřan.

Má pančošky s kvítkama,
Ráda tančí s chlapcama.

Má střevičky klapy klap,
A já za nó taky tak.

(Náp. str. 31%. b.)

Néní hezčéší panenky
V celé dedině,
Jak ta naša Marijána
Dyž se umyje.

*) Obecky děvčátka jak palec,
Dávajó mládencům laskavec.

Z Moravičan,

Má rukávy vyškrobený
Tak jak pargamín;
Chodí za nó kancelárský,
To je gavalír! *)

Jedna mně ho dala do botů,
Abych za ňó přišel v sobotu.

Erb. II. 147.pRB RES EHE(EPCE FE
+ F

Nechce mě pa-nenka žádná, žádná, že je má kapéska prázná.

Nechce mě panenka žádná,
Ze je má kapéska prázná.

Já půjdu od vdovy k vdově,
Naplním kapésky sobě.

1) prachu.
2) hrachu.

Do třetí dám st kadlátek,

63E zeješa
Pro-dala rubáč rukávce,

ha =
Do jednej nasypu hrachu, "
Do druhej nasypu máku.*)

Do třetí nakladu zelí,
Aby mně panenky chtěli.

Do štvrtej červený šátek,
Do pátej nakladu zelí,

Erb. III. 16.
-P — — P—Er E EZEZTI

proda-la ru-báč rukávce, da-la si
L L=

hádat ci-gánce, da-la st hádat

BBE
cigán-ce.
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Prodala rubáč, rukávce: Buduli ti ho čarovat
Dala si hádat cigánce. Musíš mně za to darovat.

O cigáničko má milá, Štyry dukáty lebo pět,
Přičaruj ty mně šohaja. *) Bude syneček jako květ.

*) O ciganičko hadaj mně, A ciganička hádaua
Jakový sa mně dostane. Leda rukávcu dostava.

Z Votina od Měřina.= Ec
v a p U u . E- ,

F EEE === -9—Ou-vej| Gi-gán,cožonvzdychal,zavá-za-li— Ci-gá-novivo-Či,
CNC TH
EL
Ca CZT C —..„JU

a-by nešel za ci-gánkó v no-ci.

Ouvej cigán, což on vzdychal! Ouvej cigán, což on vzdychal!
Zavázali cigánovi voči, Povídalo cigánovo děvče,
Aby nešel za cigánkó v noci. Že on chodí za cigánkéó ješče.

Ouvej cigán, což on vzdychal!
Zavázali cigánovi obě,
Aby nešel za cigánkó ve dně.

Od Rousin,

Pře mý milý vostat-ke, už vás tady zas mám, vEAEg00
le-tos se zas nevdám.

Pře mý milý vostatke,, V lůni sem se nevdala
Už vás tady zas mám; Ze su malóšenka,
V lůni sem se nevdala, Letos bech se vdávala
Letos se zas nevdám. Zas nemám šuhajka.

V lůni sem se nevdala V lůni sem se měla vdat,
Ze su malý děvče, Marna mně nedala,
Letos bech se vdávala, Letos bech se vdávala,
Už mě žádné nechce. Zas nemám galána.A kk B8—8—g—gdf- ApeKEY- Tata Cjgca8

v. * v w M ASobaj-kucoro-bíš,— žeužknámnecho-díš?© Na-šamáli
CZK [505 [3
(88k
l by v U“

poví-da-la, že ty mia ne-lu - bíš.
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Sohajku co robíš, Šohajku nechutný,
Že už k nám nechodíš? Strčím fa do putny,
Naša máti povídala A tak dlůho fa budu nosit,
Že ti mia nelůbíš. Až mia budeš prosif.

Ze Zbraslavce.nHenek= =
F se- o = AT CJStá-lalá-skastá-la© me-zina-madvóma,ažnámjuzrušila
F =
CýýnýcT
až nám ju zruši-la jedna sta-rá ba- ba.StálaJáskastála DopustBože,dopust© Devětdníkamení,Mezinamadvóma,Natubabuhřmění,© Desátýdenhlína,
Až nám ju zrušila By na ňu pršelo Aby nerušila
Jedna stará baba. Devět dní kamení, Lásky mezi nama.

Ze Zděchova,

A N-| o F $—9*——|4459 99—09—-mý rareKDE800TÝ LY
Ta fojto-va dcé-ra odká-za-la včéra ze dvo-ra, ze dvora,

NC M a TELL
ppA

H—p v JE
ze dvorečka ze dvora.

Ta fojtova dcéra Kolem lemovala Novina, novina,
Odkázala včéra Za dubem, za dubem, Novinečka, novina.

o ora, 26 vora Za dubečkem,za dubem Potěšení vzali,
: recka ze Gvora. Šaty svazovala Do vězení dali
Po dvoře chodila, A pryč vandrovala Do Brna, do BrnaKolemsetočilaZažidem,zažidem;© DoBrnečka,doBrna.
po o Po Za židáčkemza židem.Kdybysmně tam umřel

SKa C0 Zola. Ohlední sa žide, Dala bych ti trůbit
Sukňu kupovala, Co za tebů jide, Tralala, tralala,

Tralalenka, tralala.
Zp. I. 106.

04 A k243-0 r =E E — i ]ok PE ammBPE>ZE PETě
Dyckymně má mi-lá slu- bo--va-la, že-by mi půl srdca da-ro

j F JI ICIS s C= z PLETE PE Z—H
va-la; ře-zat chtěla, nůž nemě-la chtěl jsemji ho podat, už nechtěla,

Dycky mně má milá slubovala, Řezat chtěla, nůž neměla,
Ze by my půl srdca darovala. Chtěl jsem jí ho podat, už nechtěla.*)

*) Slíbila mně včerá moja milá Chtěla ho děliti neměla nůž,
Že by se mnou srdce rozdělila. Já jsem jí chtěl půjčit, nechtěla už,
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Z Halenkova.

PEn
/ s U dd

Za kostelem fi-ja-la, ej za ko - stelem fi-ja-la, tr-ha-la ju
———= ZE nLETE

má mi - lá.

Za kostelem fijala, "5 Přiď ty synku přiď ty k nám,
Trhala ju má milá. Já ti cosi nachystám.
Trhala ju trhala, Růžu, růžu, tulipán,
Na synečka volala. Já ťa tuším zanechám. “)

1) Pod kostelem leluja. 2) Já ta pěkně přivítám.
Z Obřan.

Žádný nevychová V kleci jaborové Dala si vyšívat
Takového vtáčka, A zadala ti jej Na sukni zajíca.

Jako vychovala Dceři Trávníčkové. Na sukni zajíca
Uhrová synáčka. Trávničkova dcera Na fěrtušek háček,
Vychovala ti jej Velká parádnica, Aby se ji připjal

Ten Uhrůj synáček.

199. Manželství.
Z Buchlovic.

Ach Bo-že s ne- be,

Já prosím te - be,

starého© mužamám,račmněhovzáti,
==beEP =====
mla-dého a- -ti ať hři-chu necpá--chám.
Ach Bože s nebe, já prosím tebe, Ach Bože s nebe, já prosím tebe,

Starého muža mám. Jak já ho pochovám?
Rač mně ho vzáti, mladého dáti, Na starém došku, zapřáhnu kočku,

Ať hříchu nepáchám. Tak já ho pochovám.
Ach Bože s nebe, já prosím tebe, Ach Bože s nebe, já prosím tebe

Jak já mu zvonit dám? Jak já plakat budu?
Na staré hrnce, hotové zvonce, Na jeho hrobě vyskočím sobě,

Tak já mu zvonit dám. Čo je mně po tobě.
Zp. I. 10. Z Milotic.

cÁ53 [22 FTjC [ s- C332]RE -eeETeSETT STLdohodv W —
Aj ženy, eny, po-radte že-ny, já zlého mu-ža mám;E C —F- IIC p C E TES nmmLTI

CELETTE TST $-(-—joC-eaW -8 C7 TE
o © < +aonměbi-je,ve-li-ce© pi-je,cosisnímpočatmám.
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Aj ženy, ženy, poradte ženy,
Já zlého muža mám;
A on mě bije, velice pije,
Čo si s ním počat mám.

Vyjdi do pola, natrhaj zela, ")
Zela králového,
Jak ho okusí, hned umřit musí
Do dňa devátého.

*) (hoj tam do pola, naber kořeňá
Jakého, takého,

A jd: na pole, nařež cibule,
Pod oči si namaž,
Aby neřekl lidé klebetní
Ze ho neráda máš.

Cibulu plela, oči si třela,
Smutně naříkala,
Pod starů švestku na starém došku
Tam ho pochovala.

Daj sa mu napic, něbude ca bic
Do dňa dzevjatého.

-bz x M C ICZIh A a L- —BLLELATEEE
S 2-0 s-(carj4 UST 1 UT sj

A já svoju že-nu na jarmnakpože-nu, a jk ne-pronu R a s Ee i-4-8 —e———E—a PT- — R- —y——

F ok
Á já svoju ženu
Na jarmak poženu,

ne- prodám, vě--ruju darmo dám, věru ju darmo dám

A jak jí neprodám
Věru ju darmo dám.

| Zp. 1. 266.

A900Le- PE —- K- A—A——Pb =EEE-FeSSE=Ea =
Ej škoda mého manže - la,

Kdejsem ho smutná podě-la,
| nase-kal sekánky, na-ko-stl miELEFEtrávy,| zame-talkuchyňu

Ej škoda mého manžela!
Kde jsem ho smutná poděla!

po- do-jil mněkráziy,

Nasekal sekánky, nasekal mi trávy,
Zametal kuchyňu, podoji! mně krávy.

Z Březnice.ré= A oka]——Y—al ——(m——9——yg—-„©—B9- —p—-| K g——
ši ES,

Eš-če sem se ne-o-že-nil,

aneb== aEyt
bi-je, bije.

Ešče sem se neoženil,
Už mě ženička bije.

už mě že-nička bi-je, už mě že-nička

Už si na mně nachystala
Styry dubové kyje.
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Z Osvěl.

5 5 GLI KLAD)— e o 9 © — =- P J a i | — had o 4E mýoprFr LX
Kao mázlů že-nu vne-dě-l:, nechjdedo le-sa v pondě-lí,EEERL

-Z = — — L U jd +- = 14

v ú-te- -rý na nu kyj chystý, ve stře-du. jí ním vy-stříský.
Kdo má zlů ženu v neděli, V úterý budeme zváti,
Nech jde do lesa v pondělí, Ve středu s nevěstů hráti.

v oa nanu kyjss Veštvrtekzbijemevolky,
© slředu ji nim vytřiský. Zazveme na ně pacholky,

Ve štvrtek bude stonati, V pátek se svadba dokoná,
V pátek bude umírati, V sobotu žena hotová.

T Sonu bude bok Jak jsem chtěl, tak se mněstalo,
9 Dudenovina dobr Peněz mně málo zostalo.

V nedělu půjdem namlávat, Skazímli druhů mršinu,
V pondělí o věno smlúvat. Cheu vám nachystat hostinu.

Dyžjsem šel domz hospody,dénička sví-ti-la,což mnětenkrát ženuška

Dax8.515-9—e|- 6 IICIT3334u5-==
ELANEEE —==80
někně při- ví-ta —la.

Dyž jsem šel dom z hospody, Jestli ješče hubů bneš,
Dennička svítila, Hneď tě nů vykopu.

Což mě tenkrát ženuška Já ubobý hospodář
Pěkně přivítala. Nesměl jsern hubů hnúf,
Pěkně mě přivítala, Jenom jsem pořád hleděl
Popadla na mne hůl; Jak se mám vyvrsknůf.

“ oby DOPodáE 3] Jak jsem se z domu dostal,
Musel sem vlez pod stůl. Radostů jsem výskal,
Tu jsem si teprum spomněl, Do hospody jsem běžel,
Že já su hospodář, Tam sem si postýskal.
Tukel jsem si na trnož: A v ;y paní hospodská,
Jaků večeřu máš“ Nalejte mně vína,
Ja ona je feryna, AT mé srdce okřeje,

Popadlo motyku: Zena mě pobila."2 CIKO TFEI | K6%lEI ne
Dyžjsem šel z hospody dom, klupal jsem na dvéří, ach ženičko má milá

CTTCŇ IE
mmmm NIE



666

Dyž sem šel z hospody dom,
Klupal jsem na dvéří;
Ach ženičko má milá,
Dyť mně poď otevři.

Já ubohý hospodář
Musel jsem vlézt pod stůl.

Vy chasníci svobodní,
Dobře poslechněte,
Takové si opice,
Jak já mám, neberte.

O ženičko má milá,
Co děláš, jak se máš?
Ach pusť mě do sednice,
Dyť jsem já hospodář. Pokuď chasník svobodný,

Dycky je svým pánem,
Jak se jednou ožení,
Smrti naší amen!

Ona mně šla otvírat,
Vzala si na mne hůl,

Ze Šlapanice.T AKT
GEAr -8= Joet PE$$(mmmymyCA

Mě-la žena muža onse schořabál,
Po štyryne-dě-le doma ne-lí-hal;

==== poFEAT
doma nelí - kal

p -ma, doma,doma,doma,

To ti dokážu,
Mám tam staró cíchu

Tu ti rozpářu.

Měla žena muža,
On se schořa bál,
Po štyry neděle
Doma nelíhal.

Já tě pěkně prosím
Do pytla mně vlož.

Ach má milá ženo,
Pytel díravý,
A když ten schoř přijde,
Hned mě uvidí.

Mám tam staró cíchu

Tu ti rozpářu,
Potom tě mužičku
Do ní zavážu.

O ty milá ženo,
Přijdeli ten schoř,

To ti milý muži,

x p „ (C. I > | P" * p „I4ANNRAP I
Ne-bertest.ka-marád-kymu-žamalý-ho;© ne-bovonse

[- >K: KEE
ye —ý jm ——
v no-cibo-jí schó-řa černý-ho.

Neberte si kamarádky
Muža malýho,
Nebo von se v noci bojí
Schořa černýho.

Mám já muža maličkýho,
Schořa se bojí,
A dycky doma pro schořa
V kótě si stojí.

Černý schoř prý dycky skáče
Za lomenicó.

A muž strachem sedávává

Večír za pecó.

Nechce mně chodit na hůru
Pro seno konům,
Ach co si já s ním mám počat,
Pane Bože můj?

Zašiju Si Je do měcha,
A dám jé pod hnůj;
Odpočívé můj možičku,
Schořa se nebůj,
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+“Z Čajkovie.r“TAANT 25 N-r XK= m> —RP —$—TH[55 -EE L ah PA.—
Ne-ber sobě můj synečku pro pe-ní-ze bacbů, Dru-hý půj--de
Kdesňí půjdeš šoha-jíč-ku pro ve-li-kúů haňbu?ý Ty se starůEE„=u

A OÝÍ u-dě-láš si můj synečku me-zi lidma hanbu.
Neber sobě můj synečku Dy s nů půjdeš do hospody
Pro peníze babu, Dáš si v tancu hráti,
Kde s nů půjdeš šohajíčku Stará baba už u dveří
Pro veliků haňbu? Bude ti mrmlati:
Druhý půjde s mladů, Poď márníče dom spat,
Ty se starů babů, Zanech mladých děvčat,
Uděláš si, můj synečku, Saks mě viděl starů babu,
Mezi lidma haňbu. Měl jsi si mě nebrat.

Z Pište.

Ir Ir f = (CZT3I=HEke PE x
NěAk jsi mi pi--skal, dySmiručku soiska a pravilsmi švarna's je;

ej[Ljee==k EEE=
a te-raz mě pereš, me srdečko de-reš apraviš mi špatnas'sje.

Ně tak jst mi piskal, Vybil jsi mně zubý
Dys mi ručku sciskal, Z moji sličné huby,
A pravils mi: šŠvarna's je! A praviš mi: stara's jest.
A teraz mě pereš, Vybod jsi mi oči
Me srdečko dereš, Na lůžečku v noci,
A praviš mi: Špatna's je. A praviš mi: slepa's jest.

Z Novevsi,FEEEJJ4Hee og prrayg
Počkaj Janku za rok za dva zapomeneš na muzi-ku až ti juF FILE1

tý vzi —hs—heI- A
bu-de že-na nosit ve dněv noci na ja--zy=ku.

Počkaj Janku, za rok za dva zapomeneš na muziku,
Až ti ju bude žena nosit ve dně v noci na jazyku.

Z Pavlovi a od Bystřice,„ NE:fa ee FEEEEE EEE
Poví-da-lí že sem um-řel, já jsem ešče nesto - halTÁ po T 3 TIK£P mmZPPL- | =

eš-če by-la du-ša v tě- le už mněgajdoš gajdo-val.



668

Povídali že sem umřel,
Já sem ešče nestonal,
Ešče byla duša v těle,
Už mně gajloš gajdoval.

Povídali že sem umřel
Já sem ještě nestonal,

Dávah mně starou babu

Abych si jí namlouval.

Starý babě dejme hrabě
Aby s něma hrabala,
Mladý ženě dejme muže
Aby se s ním těšila.

JD-Bnů £ M C ETITTNTŮCZ C -Iřek25:ZSVSEO E KEEVF mmmmCK- BmmOR „M
Za-ku-ka-la ze=zu-lenka, v čt-rém po-li vhá-ji, v čirém

L Mk- JESLI TEC891-1
po-h vhá-ji

Zakukala kukulenka

V čirém poli v háji:|
Kerá žena muža bije,
Každá bude v ráji.

1) Zakukala zezulenka vyleťa na rozcestí

Zakukala kukulenka
V čirém poli pěkně:|
Kerý muž svů ženu bije

Každý bude v pekle. ")

Kerá žena muža bije, té nedá pan Bůh
ščestí.

Zp. I 257. Olesk. 170. Korytko II. 129, Z Komné.hat © „|Pba ==zEa2
Kdes byl Janko? Na jar-ma- ku,

za no-vin- ku,Co's tam po-čul
co to by- la za no- vi-na,

4 ET5: zel— PES2 WF-HE B—1-F—7Fh P i / Er-4 a! v "—T v TEL TE

za no-vi- na, jed-na že-na muža bi -la, mu-ža bi -la.

Kdes byl Janko? Na jarmaku.
Co's tam počul za novinku?
Čo to byla za novina!
Jedna žena muža býla.

Kde ho byla? Pod komínem.
Čím ho bila? Motovidlem.

Bývaj mužu bývaj dobrý“),
Nechodívej do hospody.

Čím ho bila? Rukaviců;
Kde ju vzala? za policů.

Bývaj atd.

Sama pila ze sklenice,

*) po mej vůli,

Jemu dala ze střevíce.
Bývaj atd.

Sama jedla ryby, raky,
Jemu dala dva zemiáky.

Bývaj atd.

Sama jedla na šálečku,
Jemu dala na střípečku.

Bývaj atd.

Sama lehla do peřiny,
Jemu dala hrachoviny.

Bývaj atd.
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Ze Strážnice,

ři:p===ESE EELE
Komu je naj-pš jak na-šej ne-vě-stě, jak na-šej ne-věstě?

Komu je najlepší
Jak našej nevěstě?

Muž jí teží doma,
Ona pije v městě.

A jak přišla domů,
Kázala mu skákat.

A on nebožátko

On sa jí dal plakat.
—i

Ej ženo, ženo má,
Nedělaj mi toho.

Radši mě daj pojest
Něco vařeného.

Ja co bych ti dala,
Jako tů paliců,

r

Jako tú paliců,
Čo je pod laviců,

A chytňa palicu
Kam honí, tama honí.

Hledďte milí ludé,
Jak sa mňa muž bojí.

Od Hodonína.

Pa

br
EUE
do-ká-že svů hlavu.

Kerá je žena zlá
Muža neráda má,
Strčí ho pod lavu,
Dokáže svů hlavu.

Kerá je žena zlá,
Muža neráda má;
Strčí bo pod fěrtoch,
Má sa tam po čerloeh.
Tož ho váleem mlátí

5 js [-e
PPP900
-<ch p LL Z TÝ ALL 1Ke-ráježenazlá© mu-žanerá-damá,© str-číhopodla-vu,

On ju pěkně prosí,
Ona sa honoší;
Znova si ho míchá
Až chlap sotvá dýchá.

Kerá je žena zlá
Muža neráda má,
Strčí ho pod necky,
Učí ho německy.

Až sa celý klátí,

Trpí jako kuře.
Pomoct si nemože,

Dábli tt v matěri,
Ty chrtáne šerý,
Měj sa včil po čertoch,
Já odpášu fěrtoch.
Olesk 170. Od Napajedel.ia

—C £ o Cen PEWZ
Na horách na dolách sr-nička vo-du pi- je;a )
O
dyž že-na mu-ža bi - je.

Na horách na dolách
Srnička vodu pije;
Neščasná hodina

Dyž žena muža bije.

Mužiček pobožný
Tam pod peců sa modlí:
Nebij mna ženuško
Šak já už budu dobry. "

"===

1) Strčila ho pod necky
Aby se jí tam modlil:
Neščasná ta hodina
Ze sem se kdy voženil Ze šenku do

o C [L E- "o EEE PE

2) Nebij mia ženuško,
Ja už já budu dobrý,
Nebudu chodívat

bhjm
“»

asná© ho-dina
CDe

Nebij mňa ženuško,
Šak já už budu dobrý,
Až na mně naroste

Rozmarýneček drobný. ?)
Rozmarýnek drobný
Travěnku převyšuje,
Nekaždá ženuška
Svého muža miluje.

Nebi mia ženuško,
Ja už já budu dobrý,
Napeču ti chleba

hospody. A donesu ti vody.
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(Náp. str. 614. b).
Oženil bych se brzičko Ale až grécar proměním
Ale mám peněz maličko. Tož se já teprv ožením.

Z Bořetic.

>= [IS ' JCTICTITICTVK C s 3

E EE
Ly 3 a TI =

Za ho-rama no-vý dvůr, aj za ho- ra-ma no-vý dvůr, o -ženilEEE
bychse Bo-že můj.

Za horama nový dvůr, Ženil bych se lehůčko,
Ej oženil bych se, Bože můj. Ale je. peněz maličko.
Ženil bych se milerád,
Ale mně brání kamarád.

né MAEmn9 —0— 6—mAM-—Naa=nm=m nmm-E+:==E
v

Za humnama za humnama na ječmín-ku, u-vá-za-la že-na mužaFEE
U

na ře-mín-ku.

Za humnama na ječmínku Kážešli mně pro kvasnice,
Uvázala žena muža na řemínků. “) A já pro ně hopkem běžím bez

Úo mě, ženo, co mě vážeš? Čepice.
Dyť já tobě všecko dělám co mně Kážešli mně drva růbat,

kážeš. A já běžím do světnice tebe lůbat.

Pusť mě ženo, pusť mě z něho,
* Neřeknu ti do své smrti slova zlého.

Buď si tady do pondělka,
Abys věděl safiente co je ženka.< 5 Wdx==

E
Za-ku-ka-la ze- zu-lenka, sedna na ja - lo-vec; | třidni na něj
Ke-rá že-na muža De to ne-ní pěk-ná věc; jest a pit mu
EEE
1) A v tej našej stodolence je tam klínek

Uvázala žena muža na řemínek,

ku-ka-ha,kuku,kukusa-fi-jenský© kluku.
ne-da-la,

Zakukala zezulenka, sedna na ja- Tři dni na něj kukala,
lovec: Jest a pit mu nedala.

Kerá žena muža bije, to není pěkná Kuku, kuku, safijenský kluku:
věc.
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Zavřela ho do posady že se jí ne- Nepřestala žehrati,
kořil, Nechtěla se podati,

Prut na něho naměřila aby se jí A on počal jí na zada hrati. ?)
modlil." . ,

V kotle vodu vařila A ta přemilá hra celů hodinutrvala,

Ruce líce pařila, Až její zádečka modrýmm, rokvetala.

Kuku, kuku, safienský kluku. A už já to dobře znám,
Má ženuško nejmilejší, já tě pěkně Ze je muž nad ženú pán;

prosím, Už já dycky mu slovo dobré
Nedělej mně té potupy, já tě bíti dám. *)

musím,

1) Zavřelaho do posady, ato na popelec, 3) A ten přeneščasný tanec tři hodiny trval,
Troje hody mu chystala, topila proňho Muziky nepotřeboval, sám sobě v tanci

pec. x hrál.
Její chrbet husle byl,
A šmytec dubový kyj,
Remenáče ja to byly struny,

2) Jenom oprobuj kluku,
Natáhni na mňa ruku,
Dám ti šklofec, až přelelíš přes pec.

Od Brna.

by M X L K [L KRA PT—ESSEE =E =
S Za--pomněljsem doma gatí, ko-šulen-ku na hóvra-tí, včil nesmím
E 3? C XKk ] - -F===FIP ZK

do-mů jít, bu-de mě že-na bít.

Zapomněl jsem doma gatí, Jaká by ho haňba byla,
Košulenku na hóvratí, Dyby žena muža bila,
Věil nesmím domů jít, Ach Bože jediný,
Bude mě žena bit. Snad musím z dědiny.

800. Nediky.
Ze Studenky.

] £ 2 i K N EA m x > [ m) h ME74 M Ý—TM
S PE

+

A dobru1noc, A dobru noc, domuto —mu, aj dobru noc
P -au )

E
do-mu to-mu, dzěkovalval bych němamko-mu.

Aj dobru noc, Dzěkoval bych,
Aj dobru noc domu tomu: Dzěkoval bych svej galance,
Dzěkoval bych, němam komu. Ona praví že mne nechce.
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Dzčkoval bych svemu otci, Dzčkoval bych svoje sestře,
Un mi pravi: jdzi i z oči. Ona pravi jdi mi lotře.

Dzčěkovalbych svej mateři, Dzěkoval bych svemu bratru,
Ona pravi: jdzi ze dveři. Un mi pravi: jdzi ty lachu!

-———m ——

S01. Nábytek.
Voj. I. 185. Ze svaté Kateřiny.

8 AAA- „Lee 9- 3PAIPL
7JE n td U L Ch Jj

A kdo si mě vezme, já mu povím věrně, co já mám to mu dámEEE
všeckozméruhle

A kdo si mě vezme Mám štyry homolky,
Já mu povím věrně, Hrst móky na vdolky,
Co já mám, to mu dám Ostatek pazdeří
Všecko z mé truhle. A dvě perótky.“)

*) Dost je na hanačku na chudobnou, Červený pančošky,
Dyž má čtyry krávy, jednu dojnou. Sukni modrou.
Pěkný bílý nožky

Zp.II. 115. Z Ořechova,

po NONENO = =56 PRT AR6IULrý e—e—=thLT
PoďA-škoko podty za ma poč nič-kopoďtyza mňa,0jnebuFiaPŘ XF=—

de ti ké dažádná,oj ne-bu-de ti fe da žádná.
Poď Aničko poď ty za mňa: Štyry myši okované,
Oj nebude ti křivda žádná. To jsů naše koně vrané.

Nebude ti žádný láti, Dva brablce oškubané,
Am otec, ani máti. To jsú naše voly tažné.
Štyry jamy žita máme Tři sýkory naběhané,
Nebozízem vyvrtané "). To jsú naše krávy dojné.

1) Ešče k lomu bečku ví Ze žaludí, škarupína,

z JLA L-9—2 a M -| ho-KE PakaA VEVÁNE“i ldvyNLAa= „,ls U | I
© Vše-ci li-di po-vi-da-jó, Ž

Jj
[ M E- 1--0—R—e i 3PIP PE

ěde-vět psotek za-vr-ta--ných na trám
Všecí ldi povidajó, že pré my me nemáme,
A my máme devět psotek zavrtaných na trámě.
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802. Nepodajnost.
Z Komina.

Aze
$———T="

= Pe P—1
C Jj
C E „J

ŠÍA-ničkozTé-na,nechoďdomlé-na,vemléně| stra
skoč do pa - la

Aničko z Téna, nechoď do mléna, *V palaší píchá, skoč do rybníka,
Ve mléně straší, skoč do palaší. V rybníku kapr, on by mě lapl.

Ze Znorov.

TOEEE:p LEAN EELE= jE
Ka-čenko, pod do koste-la, nepůjdu, by-la sem včera.

Kačenko, poď do kostela! Kačenko, poď na mšu svatú!
Nepůjdu, byla sem včera. Nepůjdu, nemám tu šatů.

Kačenko, poď bude kázeň! Kačenko, hrajů husličky!
«Nepůjdu, byla bych blázen.» Hned půjdu, obuja čižmtčky.*)

+) Děvucho, děvucho Dočkajtě matičko,
Jdiže do krčmičky! Obuju střevičky.

NH i-D8 a j
oreE
v v |

Nebudzem dobrý, ne-budzem, aj až ma o-drů na bu-ben.

Nebudzem dobrý, nebudzem, Keď na mňa budů bubnovac,
Aj až ma odrů na buben. Ešče jim budu hubovac,

——————

803. Hospodárství.
Lanor 00.BIKE—Ne = m[se B- Pap= nb

A dyž přišlo pondě-lí na-dí-la si kůde-lí, kude- ič=ko kúdel,RbaLNbya beEAPpRhpPo
enom postoj u dver, kudelič-ko ků-de-lí, e-nom postoj u dveří

A dyž přišlo pondělí Enom postoj u dver!
Nadíla se kúdelí. Kůdeličko kůdelí,
Kůdeličko kůdel, Enom postoj u dveří.

45
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A dyž přišlo v úterý,
Postavila u dverí.

A dyž přišlo ve středu,
Běžala na besedu.

A dyž přišlo ve štvrtek,
Měla velký zármutek.

A dyž přišlo na pátek,
Pravila že má svátek.

Kudeličko atd.
A dyž přišlo v sobotu,
Měla inů robotu.

A dyž byla neděla,
Do tanečka běžela.

Kudeličko, kůdel,
Kdo fa bude přásti

Já půjdem do tanečka,
Budem tylem třásti.

Z Klobouk u Brna.E= PEPEeI ZETIr tTEEZE
APole- de-me zráoma do 858, no ženo, že- no, a po-je

—— z rána do Jeosa 1no ta-de no ta-de no.

A pojedeme zrána do lesa,
No ženo, ženo.

A pojedeme zrána do lesa,
No tade no tade no.)

A co v tem lese dělat budem?

Nasekáme si drobného prótí.

A co s tém prótím dělati budem?

Upleteme si pěknó zahrádku.

1) Tak se každá sloha opětuje.

Co v té zahrádce mívati budem?

Nasázíme si bílé revule.“)

A kdo nám toho hlídati bude?

Postavíme tam chlapa s palecó.

A von nám teho hlídati bude.

A co mu bodem dávati jesti?

Navaříme mu z votrub koláčků.

2) modré regule aneb drobné fazule.

Z -P F ZA-E řo—8F—TÝOII ==
Přišel sem k vám nic ne-říkám, nu-že, nuže, nuž, požčajte nám
|NSNODO

a= TE
se - ke- ren--ky, hraj dudy na dudy dud.

Přišel sem k vám, nic neříkám,
Nuže, nuže, nuž,

Požčajte nám sekerenky,
Hraj dudy na dudy dud.

Nač vám bude sekerenka?
Nuže atd.

Budem růbat průtiříčko,
Hraj dudy atd.

Nač vám bude průtiříčko ?
Budem plésti zahrádečku.
Nač vám bude zahrádečka?
Budem séjat kvítiříčko.
Nač vám bude kvítiříčko ?

Budem dávat chlapcom pérka.
Budů k nám chlapci chodívat,
Budů pěkné pérka mívat.
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Náp. str. 299.
C P ) Z Nemotic.

A už sem se naučila Křemelíček na randlíček :
Jak mám mužow vařit, Tu máš mužičku oběd.

Polivečku S otrubama, A už sem se naučila
Plevama ju zasmažit. *) Jak mám já muža trestat,
A už sem se naučila Tři dni provaz namočené,
Jak mám mužovi hovět, Štvrté deň ho s ňém mrskat,

1) Polivečku jahlóškovó, Popelem ju zasmažit,
Z Želetic a Osvětiman.

LRD IX CNN C 9-6- C e—6-I

Pa
Bě-ží pso-ta přeshory, až jí nožky br-ně-ly; a tak soběCNT CX CSI jE

E
yd —U py JÍ

zaspí=va-la, až ty ho-ry zahřměly.

Běží psota přes hory, U takého hospodářa
Až jí nožky brněly; Co do poledňa léhá.

Atak sobě zaspívala, Staň sedláče, staň hore,
Až ty hory zahřměly. Už je psota na dvoře.
Potkala ju povaha :*) Než sedláček s lůžka slezl,
Kdes ty sestro, kdes byla? Psota byla v komoře.

*) váhavost, mizera.P TÍ KZKCCE]rytyty tý
Jaborník, ja-borník, jabor-níček šu-sti; při-sa-ha-la psota,

C A je m- (* -m C + JJ
M| NN|„M©|*©A|©©i
(A A i J | LL[M E A JEDEE JJ

dr-ža-ci se plota, že nás ne- opu - stí.
Jaborník, jaborník, jaborníček šustí;
Přisahala psota, držaci se plota,

Ze nás neopustí,
n

COL- 9 je L -L E „rekeJ-ek cey- 1ae —ý—my——9 —y——6
Bože můj, Bože můj, Bože můj, Bože můj,co je to za matka co je

EX C 2— ILL A L © JEL JA I JA JEVU
to za mat-ka.

Bože můj, Bože můj, A když ju prodala,
Co je to za matka! Tož si povídala:

Prodala dcerušku Bože milý dobrýZa míšenské jabka. Co sem udělala!
45*
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l | U had e v U v i VS. sA

Cos dě —-la- la že-no má, má ženičko rozmi-lá, ko -leda(EEE
hodně ve-se-lá,

Co's dělala ženo má, Chde máš ženo přadeno? A dyťjsem tam včerajel,

Má ženičko rozmilá“ Prodala jsem přadeno. Ajich sem tam neviděl.

Koleda hodně veselá. Chde mášž „ „A on po ní hroticů,
Přadla jsem já kúdelí, OS "Maš Zeno penize“ Ona po něm přasliců.

Ro E rozmiý Kůpilajsem hrnečky Cvičilaho německy
oleda hodně vese Chde máš ženo hrnečky? Štrěla ho pod necky.

Chdemášženopotáček? je děti ———————©
Máženičkorozmiláatd. ©53 A)Vyšlotaképovětří,. m Chdemášžsk„| Bralokopce,doliny,
Zmotala jsem potáček, Jde más zeno Skarupý“ Aj drobné škarupiny.Můjmužičkurozmilý.© Hodilajsemzabránu.")

CINN TECE ACK K KONTEPL
0hó-dě-lo© natompanskýmhó-dě-lo.

Sel sedláček lebedo: Třela sem já konopě
Na tom panským hódělo.") Na té panské robotě.

Di ženičko, di domo, De's konopě potřela,
Hovař neco k vobědo. Kam's pazdeří poděla?

Sedlák jede z vorání, Strhla se tam víchora,
Zena stává ze spání. Pazdeří nám pobrala.“)
Cos ženičko dělala,
Že's voběda nedala?

1)Za humnama v ječmenu. Začali se honiti
©) Přišlo na mně vichoří Un jí ufal kus ř.

Pobralo mně pazdeří. Nestaré se ženo má.

Sedlák popad radličku Bude zase ř, nová,
A ženička přesličku. Utnem kůru dubové,

Uděláme ř. novó.

(p. ©. L.)
Jedě člověk z pola, z role Jeho ženka z krčmy idě

Usiluje sobě, Poska kuje sobě.
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Pytam se tě můj mužičku, A vypřah ju, vypřah z voza,
Velas mi pooral? Zapřah ju do tačky,

Jene štyry zahonečky, Navařil ji z otrub klusek
Bochtě se obaval. A nědal ji mačky.

Pytam se tě ma ženičko, A vypřah ju, vypřah z tačky,
Vela's tam přepila? Zapřah ju do brany,

Ene štyry tolarečky, Divajtě staři, mladi,
Boch se něbavila. Jak to cviču ženy.

A jak tif přišel domů A vypřah ju, vypřah z tačky,
Zapřah ju do voza, Zapřah ju do radla:

Uvazal ji pecen chleba Divajte se všeci lude,
A nědal ji noža. Jak ta žena zbladla.

Náp. str. 663. c.
( pe S07 J Z Březolup.Číjetodceruška?chcesevdávat,— Chytlatufku,neslamatce;

Neumí tutěnkám ohlédávat. Ohledaj maměnko malé vajce.

(Náp. 569).
Ze Znorov.Mymámedceruškuchcesevdávat,— Akedyichpekla,spálilaich,

Neumí na buchty zadělávat, A přinďa k muzice chválila ich.
Staňte mámo, už je ráno, A co já dbám, galánů mám,
A šak je na buchty zaděláno. A šak jim spálených buchtiček dám.

Z Charvát.
„ I 9 —a-- -L =E LLTALNÍ

PaE CZ CET TÍCT C- CZCICTTTÍ
Dyž na-ší mlá-ti-li, já sem si le-žel, Y Nex
O-ni šle k snída-ní ta-ky sem bě-žel, (00 pak ty bě-žíš, dyťs ty neFEET S Z

Cr8—C-7—907T Mit
„mlá-til, dyž juž su na ce-stě, juž se ne=vrá-tím.

Dyžnašímlátili,jásemsiležel,© Copaktyběžíš?dytstynemlátil.
Oni šle k snídaní taky sém běžel. Dyž juž su na cestě, juž se nevrátím.

Z Podivína.
2; C - =— => CT% 352ZP PI -2 -dgA Bl mí

Te-čevoda, vodiš-ka do Duna-ja
]

hoo i si-vá místory--byha-da.
Teče voda, vodička, A dyž ho chytiua,
Do Dunaja padá, Nesua ho mateři:
Cbytiua má miuá Tu máte matičko,
Holuběnka sivá Sivá holubičko,
Místo ryby hada. Uvařte k- večeři.
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(Náp. 663. c).
Z Rajnochovice.Čímjsityděvečkovychovaná?© Hrachem,zelímazemiáky,

Dyť jsi ty jak malovaná. Přindi k nám, synečku, dám ti taky.
Z Věteřova.

A
ČN

hh2PSE FRCITERa]+ | l a p J P —— —3—— <! —— ——
LILLE ET
Mo=-jaže - na to ježe - na na-va-ři-la ka-pu-sty,

PTÁT IE C MATT C JEL.boT Nha,TaT C(mn| =
a-bych já byl tak tlustý, jak je o-na, jak je 0 - na.

Moja žena, to je (žena; Není možná, není možná
Navařila kapusty, Abych já byl tak tlustý
Abych já byl tak tlustý Z ledajaké kapusty,
Jak je ona, jak je ona. Jak je ona, jak je ona.

Z Provodova.
r —— K C [ [ j IPC00 E90mg-Z —U———y—l— E U J

Chodi-já chlapci. po u-h-ci. děv-ča-ta skupu - jú,
- C E M TI3002000 A—TÍ

| 4 © U v © > L » +
vy - šla jedna sta-rá máti: kupte vy si mo- ju.

Chodijá chlapci po ulici, A my si vašej nekúpíme,
Děvčata skupujú, Vaša je lenivá,
Vyšla jedna stará máti: Styry týdně hrnce močí,
Kupte vy si moju. Na pátý umývá.

Z Černotína.

P =EE ERFAA PZTFee:EE SA: a c SEE===ijgJ JU
Já sem zeman, já nič nemám enem jednu ko-šulen-ku, a tu prodám.

Já sem zeman, já nic nemám, Kúpím za ňu starů Hanu,
Enem jednu košulenku, a tu prodám, Ona bude na mněhledět, a já na ňu.

(Náp. č. 721.)
Z Bystřice.

Dybys měl byť můj synečku dobrý Až mně bude sedumdesát sedum lef
muž, AŽ mně začne má hlavěnka šedivět,

Zavolal bys: má panenko, poďmeuž. Hlava od starosti
Už teho máme dosti, Brada od šelmovství,
Tej našej veselosti, Teprv já zanechám světa marnosti.

Už sme my užili světa radosti.
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Ze Znoroú.PSPana =
Pu-ste mia mamkokdehu-dů,
Šak já tam dlůho ne-bu - du,

Puste mia mamko kde hudů,
Sak já tam dlůho nebudu.
Buduli tam do rána,
Dovedu si galána.

Dáh Bůh.

Dyž budů děti plakati,
Co já jim smutná mám dáti?
Napeču jím plaganců,
Sama půjdu do tancu.

Dál Bůh.

Dyž budů koně řehtati,
Čo já jim smutná mám dáti?
Nasypu jim obroku,

p E
==

budu-li tam do rá-na?
dove-du si ga--lá-na,( dá-li Bůh.3
Sama půjdu do skoku,

Dáli Bůh.

Dyž budů krávy bečati,
Co já jim smutná mám
Položím jim prosnice,
Sama půjdu k muzice,

Dáh Bůh.

Dyž budů svině kvičati,
Co já jim smutná mám dáti?
Nasypu jim žaludu,
Sama půjdu kde hudů,

Dáli Bůh.

dáti?

(Náp. str. 61%. c.)

Letěu vtáček po tem poh sem itam:
Keby sa já muadej žení douapau.

Voj. II. 375. Zp. I. 206. Z Kuželova.
Douapaš sa muadej ženi pod Jeseň,
Až opadne drobnýlistek z čerešeň.

Erb. I. 117.

5s< = © =<eh 57 © N N © 5
<<0

Málo pšenice, málo žit,
Musíme se neženit;
Málo sypů ječmeny,
Musíme byť bez ženy.“)

1) Až bude moc ječmena,
Bude žena laciná.

Málo sypů zemňáky,
Musíme ná Hanáky,
Málo sena 1 trávy,
Musíme prodať krávy.

Zp. I. 264. Od Kelče.

6 PE =e—9ně:= EE =c=sy-PE EZEJÍ
Mám já múdrů že-nu,
Mámjá to mudráka;

Mám já můdrů ženu, mám já to
můdráka!

dy šla krávy do-jit sedla pod bujá- ka.

Jak dojí, tak dojí, ocasem mrdolí:
Ach jojda jojdanku, kráva nic nedojí.

Dy šla krávy dojit, sedla pod bujáka.



Od Vizovic.= par je ]——0—R6—0———a Ř——je —0—Rj———B —0—PBL s
Mo-či-lako-no-|pěhlava-té,chy-ti-laka-čátko— strakaté

C M ] KN s IEm EN„NÍnn9Mmm„mgNOzý—I-T€ o 7 W=rzTý £
by-la tá děvči-na chytrá,

Močila konopě hlavaté,
Chytila kačátko strakaté,

yl

dyž ona to kačátko chytla.

Byla tá děvčina chytrá,
Dyž ona to kačátko chytla.

(Náp. str. 450. a.)
Močila konopě hlavačky,
Lehla si do vody na značky.

Močila konopě poskonné;
Lehla si do vody studené.

Močia konopě močila;
Zaba jí do klína skočila.

Močila, močila také len:
Vyskoč mně žaběnko z klína ven.

p
==== ===

Na pe-ci mlátil, v pe-ci vil, so-póchem na ňé

Na peci mlátil, v peci vil.')

1) vjal.

(Náp.
Na polí mandel, doma dva,
Za pecó dětí hromada.

Sopóchem na ňé větr vil.

2) Komínem větru nahaňal,

před.)
Máma je shání lopató,
Běžte, pré, děti za tató.

Z Buděcka.3
sa M F-e : M E =- 3 F ME VĚpe TNTN NTIyyoz8 LEE

Na-ša Hanička krupieu va-ří, to sám pán Bůh ví, jak se jí daří.

Naša Hanička krupicu vaří,
To sám pán Bůh ví, jak se jí daří.

Za maló chvílu volala k Bohu,
Ze vytahuje z krupice nohu.

(Náp. str. 647. d.)
Nepůjdu já za takého Radši půjdu za mynáře A mynářka ešče lepší,
Kerý nemá domu svého. Za dobrého hospodáře. Ta vybírá kerý větší.

Domu svého klenutého Mynařiček dobře mele,
Sindelečkem pobitého. Z pěti měchu jeden bere.

Ze Vsetína.

6 EEK YEEEKCHEGBELIG
E A ný

Nežen se syneč-ku nežeň se na le - to, lehni pod jedlič-kuFLE C 7]VLT TIÁHCnukm ČD.ďL-JJ
bude to - bě te - plo
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Nežen sa synečku, Ožeň sa synečku, Jednů fa oděje,
Nežeň sa na leto, Ožeň sa na zimu, Druhů ti podstele,
Lehni pod jedličku, Teprv fa oděje Předce fa ženička
Bude tobě teplo. Zenuška peřinů. Předce fa zahřeje.

Zp. I. 249. 207. Z Březové.= [ T E RG LAP ETUUFeTBGPLAZI 8/

Keď ty němáš zimoviska doma? i Narú-beme šty-ry fů - ry trnja,
A e-L IJZE TI(888KYYTLbu-dememaf| zi-movis-kodoma.

Na čo je ti šohajenko žena, Na čo sa ty k mládenečku rovnáš,
Keď ti němáš zimoviska doma? Dyž ty žadnej poctivosti němáš?
Narúůbeme štyry fůry trnja, Ulom si ty z duba haluzečku,
Budeme maf zimoviska doma. Spomen si ty na svů galanečku.

Z Paskova.

Ojje-dechlopzOsinyztracjulbabuzko-ši-ny,© babaplače
| [ C u m LAE 3 ee EET,LIT
pLH

1ldana-ří-če— žesesmyčipoblacě.
Oj jedě chlop z Osiny, Vozul bys mě po rynečku
Ztracjul babu z košiny. Jako hesku panenečku.
Baba plače a nařiče Bys byla dobra žena,
Ze se smyči po blače. yS yla obra zenaSeděla by si doma.
A dybys bul dobry muž, Ale že si jen něvěsta,
Kupjul bys mi novy vůz, Rada jezdiš do města.

Z Nivnice.Oě3 KEN CIT sli FCCa aeeM
v ai ee o ———————

Py-tal se svej milej chlapec, pytal se svej mi-lej chlapec,
—— (L TC I = [- - h = M J-( ' 2 JEFee IEEE GACNNjcDIETTrate
u-mí-li juž chle-ba napéct, u-mí-li juž chleba na-péct.

Pytal sa svej milej chlapec, A v úterý kvas dělala,
Umi-li juž chleb napéct, Ve středu ho zaměšala.

Šla v nedělu múku brala, V sobotu jí z peci vyšel,
V pondělí ju osívala, Na to ščestí milý přišel.

Ve štvrtek ho poválala Jaký sa ti chléb podařil?
A v pátek ho posázala. Já bych si ho rád ukrojil.
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Vysoký je jako tanýř“) Ze střídečky voda tekla,
A lehúčky jako kameň. Za kůrečků myš utekla.

1) talíř.
Z Ochoz.

fa ZE F | —3—F] F F 3DÁaeEA =
v < M + ©

šálloděvčeupe-nýho,nechce-lo— jí-stichlebarež
[L JE==

ný-4 chle-ba—
Slóžilo děvče u polesnýho, Já radši půjdu, kde sem bévala,
Nechcelo jísti chleba režného. Kde sem jídala) buchty s trn
Vylezla na pec, nadula hubu, kama.
Pane polesný, já tu nebudu. Buchty s trnkama, víno ze sklínek,

A tady musím vodu z putýnek.

1) Kde sem mívala.
Z Ujezda od Tišnova.Argip AA ZENPe EJEmmímmL B m MNm Jan E

J UL U U U AI
Sta-ra-jó se li-di jak my budem ži-vi, šak už na br- loškách

E- L A IEE M TEAF —lTr 1—-—++KKrostó| dóbkykřivý.
Starajó se lidi jak my budem živi,
Sak už na brloškách rostó dóbky křivý.')

1) Starám se já, starám A ručičky za rošt
Strča hlavu za trám To je moja starost.

Z Kunovte.Starámsejástarám— DybyměumřeliPochovámmamičku,Starérodičemám.Kerakjichpochovám.© Prodajakoníčka,
Prodaja kravičku Pochovám tatíčka.

(Náp. 565. a.)
Súsedova dívko proč se nečešeš? Půjdu ráno do hor, je tam suchý
Jak jiné panenky hlavy neneseš? peň,

Budu se tam česat zítra celý deň,

Zp.1 339.0 Br

Zaplat synečku, zaplať ro-bo- tu, co sem dě-hole vpřreh,vaobo- a

Zaplat synečku, zaplať robotu. Vodu hrabala, písek vázala,
Co sem dělala v pátek, v sobotu. Uřezala se, tédeň ležela.
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804. Nedověcnosti.
(Náp. str. 639. a.)

A ty naše vranky majú zlalé caňky,
Papírové pobočníky, železné prostranky.

Z Habrovan.C ] TÍ CZTE == PoaijaOdd
NY, ; Cz +9 T 8 jE v

Ze Slaviče.

Byl tě ý lád den, ř
DŽ “ po,božný mládenec je-den a zmrkvy husličky a z ře-py

-5 C724 C re ENLITTT F--KH
FHS

cimbal, tak sobě cingal, z ci-bu -le pa- lič- ky.Byltěpobožnýmládenecjeden,— Azřepycimbal,
Dal si udělat z kódele buben, Tak sobě cingal,
A z mrkvy husličky, Z cibule paličky.

Skočná. Od Brna.
Pr KAT x x590990FDL ICTYu =

Bu-de vojna, bu-de mor, pu-dó na ňo chlapci z hor; pudó na ňo
C EZ KZÁIATÁŘTC , TE

AI
Ce->- C4 L IL7

že-lezňá-ci, to jsó Bože vo-já-ci.

Bude vojna, bude mor, Majó kulke z ředekve;
Pudó na no chlapci z hor; Brandeburko hotěké;
Pudó na ňo železnáci, Pracho není hani zrnka,
To jsó Bože vojáci. To bude vojna velká.

3 ih!C [ [- LO, umy—2—9——|- ——-1—a—-—9—R——8—0—|-—y—R—8—y—|-4——==E =ehEEE
skovám sa do plévně.

Bude mor, bude mor, budů ludé mřéti,
A já ne, a já ne, skovám se do plévně.

(Náp. 785. b.)
Erb. II. 176. Z Bohutic a z Mokré.

Divijó se divijó, Divijó se divijó Divijó se, divijó
Nač kováři pijó, Nač kováři pijó, Nač Mokrščí pijó,
A jak pak be nepili, Ze starýho železa Voni majó peníze
Dež lidi šidijó. Nový cvoke bijó. Za humne v kameňó.



Ž. P. p. 176. Voj. II. 270.

jd (v „

Hopsa Ma-ty-áš, z turkyniska no--hy máš; sochorem se podpasuješFEE
a měchemse podpíráš.

Hopsa Matyáš, z turkyniska nohy máš,
Sochorem se podpasuješ a měchem se podpíráš.

Podobná.
Od Ostravy.

Jede Polach po draze s tym malym toporkem,
Obuchem se podpasa, podpira se vorkem.65E Z-E5—-E E =f=

+ =.
HrozenkoHrozenko, aj na pěknej do-li-ně po-věda--jů lud-zja

|MM;
L- n)

k
aj že sú tam zlodze - ja.

Hrozenko, Hrozenko Povědajů ludzja Sú tam hodní ludzja, *)
Na pěknej dolině, ") Že sú tam zlodzeja. ?) Čo vedně uvidzjáNejsůtamzlodzjeja,© Tovnociuchycjá.

1) rovnici, 2) zbojníci 3) Něni sů zbojníci
Lež sů dobrí ludzja.

Z Jankovic.

6 IFH 3 EneNNbe —k mmmhválepánuBo-hu© zlámalmynářno-hu,mynářka| rukuEA ICZ
E $-—I ZÍE

E
by nekradla můku.

Chvála pánu Bohu, zlámal mynář nohu,
A mynářka ruku, by nekradla můku.

Chvála Pánu Bohu, ďábel zlámal nohu,
A dábelka ruku, přesypaje můku.

(Náp. 689. b.)
Od Brodu Uh.

Dybych já věděl, skoroli umru, Z pálenky truhlu a z vína víko,
Dal bych si dělat z pálenky truhlu, Co by mi pěkně do huby teklo.



Od BrnaTýPBX SATA -0 =- Jme EPnazPI
© Dyžjsem já bylmalé chlapec, na husle jsem hrával, struny se mněFEE 1F—C-4—4mý
po-tr--haly, šmy-tec se mnězlámal.

Dyž sem já byl malé chlapec
Na husle sem hrával,
Struny se mně potrhaly,
Smytec se mně zlámal.*)
Poslali mně na vobróčky,
Nařezal sem hůlek,
Abych se měl čém brániti,
Když pojede Turek.
Turek jede od Skalice,
Šabla se mu blýská,

1) Dyž jsem já byl malý chlapec
Měl sem gatě z prótí,
A čepičku z hrachoviny
Jak se mně to krótí!

(Náp. předešly).
Přešiltě k nám kancafirek
O krátkéch nožátkách,
Počál sobě vebírati
V tech hezkéch děvčátkách. ')
A vone povídale
Žebe ho vohrále,
Aby sobě takovýho
Kancafirka vzale.

Přešil von k nám na námlove,
Bela kapca prázná,

1) Ledajaké hasafirek
Chtělby ženu míti,
Nežby radši si vzal jehlu
A učil se šíůi.

Dyž má kabát sešívati,
Hlasem nad ňém pláče,
Dyž má pannu milovati
Srdečko mu skáče.

2) a) Dyž sem béval v Holomócu
Měl sem šate nový,
Klobók pěkné papírové
A gaťtke slaměný,

A střevíčky z čočovičky
A punčošky z vičky,
Podívé se má Hanačko,
Jak se mně to blyščí,

Utikéme všecí bratři,
Af nás nepotříská.“)
Nebojím se ani Turka,
Ani toho Svédy,
Vylezu si na skalinu,
Nabiju si kédy.
Jak já budu kédovati
Na ty moje kédy,
Bude Turek střečkovati,
Bude konec vojny.

2) Turek jede po dědině,
Sabla se mu blyščí,
Ramenama pohybuje,
S hlavy mu krev piščí,

Od Slavkova.

Jak živa sem neviděla

Takovýho blázna.
Šate nový papírový,
Nohe jako sochory,
Jak živa sem neviděla

Takovýho Jury.
Měl čepičko z pavočine,
Za ňó myší pírko,
Nesco já ti kancafírko,
Polub mě za týlko.“)

b) Dy sem slóžil na Grumbercich
Měl sem novýŠaty,
Kabát nový papírový,
Slaměný galoty,
A klobóček z pavučiny,
Za něm muší pírko
Za tebó sem přivandroval,
Má zlatá Terinko.

c) A čižmičky z makytečky
Makové podešvy,
Ešče mia ty švarné panny
V tem tanci odešly.

d) A pančošky z husí kožky
Střevíce ze sítí,
Děvča hopsa, podívaj sa
Jak sa mi to svítí.
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Jiné čtení.
Od Brna.

Take sem já pacholíček, Bote nuvý cibulový.
Take sem já béval, Podešvě makuvý.

Take sem já nuvý šate A čepico palachuvó,
Take sem jich míval. Na ňó vtáčí pírko,
Kabát nuvé papíruvé, Take sem já chodívával
Galhoty slaměný, V noce na špacírko.

Z Karlovic.

-Aě FT Ň X KI C M Za 1. a 7
—jaJá„“jaI|—— M— -i—— M©——AP4

E2-89040 Czry“ 3 -fc
Kterak bys ty sy-nečku vyšel, dy-by na tě pan rychtář přišel?

8—9—9—EEA EL ET
PL =
u-dě-lám si z okenka dvérka, vyskočímja-ko vever-ka.

Kterak bys ty synečku vyšel, Udělám si z okenka dvérka,Kdybynatěpanrychtářpřišel?© Vyskočímjakoveverka.
Erb. II. 46.Aa NM JET IT [ 32

P RÁ
C k vy LŽZ U b—ýý—CA L j

Poslechně-te Ji-dé má- lo co se v české ze-1inísta- lo,

C KKTCTIŇICI CTL CAC k JEm8maja |
CZcý Č d C-9 -90 — o -=u-dě-la-ško-duhroznóu-ře-za-|| kap=supráznó.

Z Blučina.
nA A h

FIEHI-e- 8 C x -1 S K

Poslechněteli-démá-lo cose včeskézemiale dě- a 1
CTI Ca 8 5 C ] JE

P =
škodu hroznó u-ře-za-li kap-su práznó.

Poslechněte lidé málo, Beznohé na lípu leze,
Co se v české zemi stalo, SóÓtam vtáci že jich vezme,
Udělali škodu hroznó Bezruké na něho hází,
Uřezali kapsu práznó. Němé křičí že ho srazí,
Udělali ešče více Slepé na ně z trní kóká,
Bosýmu zuli střevíce, Hluché jich pilně poslóchá,
A nahýmu dvě košule, Bezzubé vořeche lóská,
Co jich neměl na svém těle. Homrlýmu nedá kóska.

(Náp. 785 a.)
Nechcejte ho děvčata Dy on se nám staví
Ja dy on je nechuta. Jak prázný měch do kúta.
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Z Hrozenka.
z LA- C IE jc M CI] ]C= eÁp00
R id yl yl L k U yl „ yl U L„Řado-š-ši-na (mensto, Ra-do-š - na, ma-uo dzevča černéE

pod o-či - ma.

Radošina mesto Radošina, Dyby boua dzevka spravedlivá,
Mauo dzevča černé pod očima. Nemaua by černé pod očima.

Od Brna a Kyjova.
Šafářovadcera hokradla hosečko, Papákova dcera ukradla húsera,
Hokradla hosečko chlapcům na ky- Ukradla hůsera, nesla do kláštera,

tečko. Nesla do kláštera aby se modlili,
Ajož jo tam vedó, čímjo mrskatbudó? Aby hezcí chlapci za nů chodívali.
Březovó metličkó; hokradla hosečko,

(NXáp.č. 500 a str. 378.)
V Židenicích na rynko Pane rychtář poďte k nám,
Podh pernikářa Sodte podli práva,
Vlezl židák na kozo; Shodte žida vlezte sám,
Běžte pro rychtářa. Bode dobrá správa.

Ze Štěpánova od Olom.

6%KOAMEK ELLAje T =EI
Za ho-rama, za do-lama co-si se tam sví-tí, ko-stel bílý

E KLUCI MT TER =9—© j I j (8DjETpa-pí-rový© podmáslemob—litý.
Za horama, za dolama A kdo na ty zvony zvoní,
Cosi se tam svítí, Zalíbí se Bohu.
Kostel bílý papírový Kdo nevěří, nech tam běž

Podmáslem oblitý, Optá se zvoníka,
Zvony nový, smetanový, Sak tam ješče srdce leží
Provaze z tvarohu, „ Z kyselýho mlíka.')

1) Zvonek leží pod zvonicó Z kyselého mléka.
Z Draham Žnová.č= ff3m ====ee=ZE

| Avtérechtě na ro-ho ma-jópachol-ka z tva- ro - ko.

A v té rechtě na roho A to dívko z podmáslí,
Majó pacholka z tvaroho. Že na nic dobrýho nemeslí.')

1) U Martinků na rohu A pacholka ze světidel,
Mají dívku z tvarohu, Já sem ho tam včera viděl,
Kady chodí, všudy spí,
Kde co nande, všecko sní.
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naty ho-dy šo-ha-ja do. hospody.

Co chce krkavec míti Tož hospody zanechal Dyž se ho dost nabily,
Umí to nastrojiti A hned domů pospíchal. Do jamy ho shodily,
Ponůkl on na ty hody Sak ho neščestí čekalo, A z tej jamy on ubohý,Šobajadohospody.— Šestnaněhočíhalo.© Nemohlvstatnanohy.
Káča mu vyčítala Jedna chytne za ruce, Předce musel kleknůtiKolmugrošůdala.— Druhásázílepance,Svůjklobůčeksmeknúti.AtyklukuzamépiješOstatníhopřebírajů,— OpanenkyprosímjávásAsjinýmatancuješ.© Zádamubrohýbajů.— Nezabitemnenaráz.

Jiné čtení.
Od Komice.

Křeček to tak chtěl míti, Šest jich na mne čekalo. Já chuďátko, nebožátkoKázalsemněstrojiti— Sedmýsholíustodoly,Kolinkamněvrzaly
Na ty hody do hospody, To mě nejvíce bolí.
Mohl sem nechodili. Běžel sem já k rychtáři

Tak oni mě pobili, Myslel sem že se zdaří.
Dlóho to netrvalo, Do luže mě vhodili. On obrátil ke mně srdce

Strčil mě do trdhce.

Z Ulian.
hbě JI.4 4.08 C C C Ke N73Ma Nmmmn m O a K„NÍNÍ„MNÍ„BOLE ÝTTYTYTITTYYY DYLTeHo-li-an-skýhode,tenadě-la© leškode,šelsemjátamBRÝLÍPHDLTI C
smutné na ně, habech se roz-ve-selil, „dá-bel mně tam dlužen byl.

Te Holianský hode, Jedna tahá za ruce,
Te nadělale škode, Druhá sází trgance,

el sem já tam smutné na ně, A ta Kača Modrónova,
Habech se rozveselil, Ta mě hákem dosíhá,
Dábel mně tam dlužen byl. AŽ se mně hřbet ohýbá.

Z hodů domů pospíchám, Já sem běžel k rychtáři,
Vezma kabát utíkám. Mysla že se mně zdaří
Tu u dědiny po cestě Á pan rychtář poukázal,
Tu mě štěstí potkalo, Velkó milosť mě ukázal.
Sest jich na mně číhalo. Do klady mě dat kázal.r n



689

S06. Lace a neláce.
Náp. 238.

( P ) Karadž I. 298.
Červený modrýrojovník, A oni ešče plakali
Kopa mládenců zatrojník. Že sú tak draho prodaní.

Červený bílý z růže květ,
dna panenka za pět set.
: Z Bohdalic.

a ——NE-—TF A) —— — i| ——F- —1-F-—— TI

ro a
a s ee = F v 1 , M v F .Buď-tepannyve-se-lý,© mládencisóla-ce-ní;© pětadvacet

FZC AKCE FL SLL LATINuFLE LN
o4

za půl jabka, pět a dvacet za půl jabka a pa-desát za ce- lý.

Buďte panny veselý, Pět a dvacet za. půl jabka:|
Mládenci só lacení. A padesát za celý.

(Náp. 522.)
Měla sem galánů Nehodí sa světu, A židé, židáci,Jaknahrušcekvětů,© Anidobrýmlidom,Kuptesigalána!Avčílmámjednoho,© Budebrzojarmak,Zaštyrygrajcary“)
Nehodí sa světu. Prodám ho tam židom. *) Za dva ho dám ráda.“)

1) Já homusím prodat Ty štyry grajcary
Na vépalky židům. To je malá cena,

2) Za štyry procením. Ešče tobě přidám
Přindi žide z rána, Otepečku sena.
Prodám ti galána, 3) Za štyry grécary
Za štyry grajcary Za votýpku sena,
Prodám ti ho ráda, Proto že bévával

Dycky hodné šelma.
Oď Ostravy.nk ,KA , m I ) L .PPEF EPSIA66

EZ C C8 EDSE PISFT = 3
Na-se-la sem ma-ri-janku, un mi ně-ze - šel, zkaza-la semTIT —

pod 2 T-F-rtépromi-le-ho© unminěpři-šel.
Nasela sem marijanku, un mi nězešel,
Zkazala sem pro milého, un mi nepřišel.
Dyž něpřišel něch něchodi, bude zitra mraz,
Oběstmy šest pacholkův na jeden provaz.

(Náp. 789. a.)
Das mně to Matůšku, Mosazný prstýnek,
Dals mně to za dary! Olověnů krúžku,
Prstýnek mosazný Lahko sa ti vráťá
Za štyry krajcary. Ty dary, Matůšku.

44
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Od Jihlavy.
Pod tím naším oknem Jeden dával šestku
Jsou tenké jedličky; A druhej sedmerku;
Měla sem já včerá Co pak bych já měla
Kupce na hubičky. Lacinou huběnku?

Od Hradiště.
+ , MKIRLELEIIGPI pCCRLEE 6 (ZILY(CTUŘIEUTm r==č-TsE:te ===

© Přišel k nám na nocleh žebrák, dávalza hu- běnku sedmák ; než bych já tiAF F m1 jE
L j jELEPE= =

mej huběnky da-la, radši bych ti po tvej vyple-ska-la.

Přišelknámnanoclehžebrák,— Nežbychjátimejhuběnkydala,
Dával za huběnku sedmák. Radší bych ti po tvej vypleskala.

(Náp. str. 61%. c.)
Od Brna.

Už je teho masoposto na mále, Prodáme jich na křenuvó holico,
Komo mete starý dívke prodáme? *) Budó něma napravuvat silnico.

*) Prodáme jich do Bilovic polovic, Dostaneme za ně trocho borovic.

Z Dubicka.

2-0 ANA64 —| 3ZÁy7=2-EEE aeZanašó| vsója--ho-desó,tr-ha-lajemápanenkaEEE
já lacké s nó.

Za našó vsó jahode só, Dávala je synečkovi
Trhala je má panenka, Do klobóčka.Játakés ňó. Jezjemilé,j
á také s nó Jez je milé, jak só sladký,

Trhala je do fěrtóška, Trhale je mý ručičke,
Bele hladký.

Z Bohutice.

Za našó vsó jahode só, Voni dajó za hoběnko
Trhala je má panenka, Stere zlatý.
Husaři s ňó. x

Stere zlatý, ješče více,

Za našéma stojí mája, Naší chlapci ti dávajó
Tancovala má panenka Dva tisíce.
S husarama.

Dva tisíce, to je přemoc;
Husaři só hodní chlapi, Měla bes te má panenko

Stere sta dost.
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807. Neslika.
Z Hošťalkovic.Ad

pc 3 —— e—-— ] ( + -| C2
PAP Z

AE F EEC TEZELTTE CETPTIETIUTÍ CELTIC
e : s v v . v .1jeto-lučka— ze-le-na,čijetoluč-kaze-le-na?IKA IE KAph Ep oLATEE

rev" Tjenanitra-věnkase-če-na,jenanitravěnka— se-če-na.
Či je to lučka. zelena? A jak ju oni posekli,
Je na ni travěnka sečena. Oba na galanku hleděli:

Číja by byla? Fojtova; A ja ji něchcu, vem ju ty,
Sekli ju synňove obá dva. Bo ona ma zadék zepsuty.

(Náp. str. 627. b.)
Od Jihlavy.

Hrbatá se s krejčímbádá, Nehádej se hrbatino,
Že jí ušil křivý záda. Je s tím tělo tvoje vinno.

808. Proměny.
Voje. I. 141. 243. 340. Olesk, 417. Z. P. p. 133. Karudě I. 434. Lip. I. 155:oběNeee X C K CSTY29 EEo n n BÍLÍ ==
© Darmo se ty trá-píš můj milý sy--nečku, ne- nosímjá te-be[ I I Fe TL =EEE KONCILnek FEo:
E88
nénosím v sr=dečku, a já tvo-ja ne-bu-du a-ni jednu ho- di - nu.6p= ee?===a V=E

Dara sevw trápíš můj milý sy Znečku, ne-n0-—sim Já tebe,ZTE E = ZEjoe Ia- zPERES:
nenosímvsrdeč-ku,ajátvo-jane-bu-du,© a-nijednuho-di

Darmo se ty trápíš A. já se udělám A já se udělám
Můj milý synečku,. Malů veveričků, Maličkýmzajíčkem,
Nenosím já tebe, A uskočím tobě A já i utečuNenosímvsrdečků,— Zdubunajedličku,Zelenýmhájíčkem,Ajátvoja:nebuduPředcetvojanebudu,| Předceatd.
Ani jednu hodinu. Am jednu hodinu. A já chovám doma
Co pak sobě myslíš „A já chovám doma Takového -psíčka,
Má milá panenko, Taků sekerečku, Co on mně uhoní
Dyť si ty to moje Ona mi podetne Každého zajíčka.
Rozmilé srdenko; Buk á 1 jedličku: A tyatd.Atymusíšbýtimá,| Atypřecebudešmá,Ajáseudělám
Lebo mi tě pán Bóh dá. Lebo mi tě pán Bůh dá. yaličků myšičků,

A4%
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Ajásetischovám—— AjáseudělámČoonavystřelíDomapodpšeničků.© Divokýmholubem,Všechnýmvranámdušu.
A já budu lítat ,

A já se udělámA já chovám doma E
Takovů kočičku, Pod vysokým nebem Hvězdičků na nebi.CoonavychytáAjáchovámdoma— Ajábudulidem
Kde jaků myšičku. Takové havrany, Svítiti na zemi.
A já se udělám Co mně vychytajů A sf a, , 2, h sů u nás doma

Ae nydičků, Kde jaké holuby Takoví hvězdáři,
JA 4 uplýnu A já se udělám Co vypočítajůPrečdodunajíčku.")| Tuvelikůvranú,Hvězdičkynanebi;

A já chovám d A já u uletím A ty předce budeš má,
Tabovů udičků Na uhersků stranu. Lebo mi tě pán Bůh dá.
Co na ní ulovím A já chovám doma
Kde jaků rybičku. Takovů tu kušu,

1) dolů Moravičků,

809. Dorada.

Luž. I. 47. Mein. 95. Zp. T 297.G =EEEEEEZETÁ]= IEtab==
Hna-la hu-sič-ky do po - la, do po-la, a-by tam něco

ZZEE= =
sku-si - la sku-si - la,

Hnala husičky do pola, Věnečka ti nemožu dat,
Aby tam něco skusila, Až se budů lipky zelenat,
Uhlídala tam keř zelený; Kúpil damašku zeleného,
A u něho stál kůň vraný. Obinul lipky do něho.
A na tem koni mládenec, Juž seš Kačenko juž ses má,
Prosil Kačenku o věnec. Juž se ta lipka zelená.

Jiné čtení a pění,
Z Milotic.

C MX [ Ir JE

SAmy“jmmjmam a == ===lí-ta-la,ažsa©-načernejzemi| tý-ka-la.
Lítala tě laštověnka lítala, Přiletěl k ní kraholíček malý
Až sa ona černej zemi týkala. vták

Budešli sa laštověnko vydávat?
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Nebudu sa kraholíčku vydávat, Nakúpil tam zeleného hedbávu,Ažsabudesuchálindazeleňat.— Aomotalsuchůlinduzelenů.
Aproletělkraholíčekdokrámu,— Užtybudešlaštověnkoženamá,

Už sa ona suchá linda zeleňá.*)

*) Nebudu já krahulíčku tvů ženů A zjednal on pokryvačů štyry sta.

Až ustavíš Jerůzalem z bramoru. Štyry. roky Jeruzalem stavjali
A letěltě krahulíček do města, Co žádnému vědomosti nedali.

Ze Zápříboři.

Ptam se ja cě dzěvečko prvni raz, Ptam se ja cě dzěvečko třeci raz,
Skoroli mi šatku daš? Brzoli moju byc maš?

Až budzě v tom městečku jarmaček, Až se budzě sucha lipka zelenac,
To ci kupim šateček. Bila růža červenaé,

Ptam se ja cě dzěvečko druhy raz, Kupil synek zeleného harasu,
Brzoli mi vinek daš? Přikryl lipku za včasu!).

-Čekaj mily synečku do leta, Podivaj se už ty dzěvečko ma,
Až budzě hojně květa. Jak se lipka zelena,

Bila růža červena.

1) O kupim ja zeleného harasu Jak se sucha lipka vině,

A tu Iipku opašu. 3) O vyjdi ma panenko -ze dveři,
©) O vyjdi ma panenko ze sině, Jak se ta lipka Čečeři.

Z Mikulčic.

— ——

přes pole, potkau sa on potkal sa on s uaštovič-ků na skale.

Letěu, letěu kraholiček přes pole, Já sa budu kraholíčku vydávat
Potkau sa on s uaštovičků na skale. Až sa bude suchá linda zeleňat atd.

Počau sa jí kraholiček vyptávat:
Budešli sa uaštovičko vydávat?

Od Kyjova.
Nebudu synečku Donesl do pece Rozumu chytrého,
Nebudu tvá žena, Dřeva zeleného. Donesl na věžu

Až se v naší peci Nebudu synečku, Kohótka živého.

Dřevo rozzelená. Nebudu tvá žena, Už budu synečku
Doradil se synek Až na naší vezi Už budu tvá žena,
Rozumu chytrého, Kohútek zazpívá. A už ten. kohůtek

Doradil se synek Na tej věži zpívá.
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810. Zvířecí radovánky a žely.
Sachar IV. 102.F KEŘE =SAN de200 EEzř=PF=E

rv ďChtělseko-márže—ni-ti,— že-ni-ti,chtělso-běbratmuš-ku,,
E | „HE-AAApya—-1
chtěl sobě brat. mušku.

Chtěl se komár ženili, ženiti, Vezmuli já sekyrku,
-Chtěl sobě brat mušku. Já (i. utnu hlavu.')

Přiletělo hovado, hovado, A šel komár do šenků,
Chtělo byt za družku. Ubožátko chudý!

Čuky, euky, hovado. k. hovadu, Upadl tam. přes slámku,
Nemaf se nám do řádu. Vyrazil -si zuby.

1). A hovade, hovade Ty potvoro škaredá,
Vypuča si metlu Já ti hlavu setnu,

í Z Kunovic.Kozaležízaplotem,© Nejsitohorodu,Chytímkozuzabradu,
Natahuje trůbu, Já vytáhnu palášek Povedu do Brodu,
Přiletělo hovado, A tebe probodnu.
Dalo 1 přes'hubu V Brodě koze nemajů,

P Koza leží na seně, Šidlém mléko idajú,Achhovado,hovado,— Onasemněsměje,Pantokemchlebkrajajů,
Měchem drva ščípajů.

Zp. II. 127. Ol. 864. Sachar IV. 418.FELEBEpo E
Dyž komá-ra že-ni-li, dyž komá-ra že-ni-li, krapkyví-na. nemě

zL KTE C 3MECT TéZE
L U P) v — U |- U JE

Ji, krapky ví-na ne-mě - li.

Dyž komára ženili:| Komár leží na dvoře, Sádlo z něho vybrali,Krapkyvínaneměli:)— Muškaplačevkomoře.Zastozlatýchprodali.
Přiletěl k nim slavíček, Neplač muško, co ti je? Kůžu,ešče za tolar,Daljimvínažidlíček,© Šakkomárekožije.TobylBožezakomár.
Jak se vína napili, A jak mně máožili *) Prodáliho řezníci
Hned komárka zabili. Dyž je na smrt zabitý. Na turecké hranici.
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Z Boršic od Velehrad.
nA A

2 h "a K NC + ih | F- - -X ja) i E —k A 1807-801 Nj
S © s s ©. s * ; .Dyžkomára© že-ni-li,jojjojže-nmi-li,jojjojže-ní- li,

A ) ++EE 3
joj joj že-ni —M

=
Dyžkomáraženili,jojjojženili— Přiletělknimslavíček,

Joj joj ženili; Dal jím chleba krajíček
Kouska chleba neměli: K tomu vína žídlíček atd.

(Náp. str. 614. d).
Z Budečka.

Napila se muška vína, Napila se muška vodky,
Postavila nožky zpříma. Postavila zpříma botky.

Ze tří Ujezdů.

0)53 CN CZKIKTTIC 6 e-I C 4. a

ph
v Na tej lů-ce ze-le-nej pa-sů se tam je- le- ně, za-jíc s hškůhh hhNE FS5 KN KC TE

=
ta-necvede© asr-najimgajdu-je.
NatejlůcezelenejApřiběhnanakopec| Užsamedvěďšuchoce,Pasůsatamjeleně,© Sedlsipodjalovec,— Přivlékámutřiovce;ZajícsliškůtanecvedeZavdalsrněpáleného© Vlkjezdravýjakoprvý,
Á srna jim gajduje. Aby gajdovala věc. Ešče lepši fukoce.

Hájný se psem počůvá, Srna gajdovala dál, Sysel s lasků do díry,
Co to za muzika hrá, Jeleň při tom husle hrál Mislivcůj pes za nimi,
A sám začne poskakovať, VÍk na píščelky tudlikal Sysel se naňho oboři),
Pes na naňho ohlídá. A nedvěďhrál na cimbál. Že mu poláme nohy.*)

A liška skok na jedli: Přišel tam jež s veverků Myslivcůj pes do domu,
Uteč zajíc můžešli, Dal si zahrát štajerku, Myslivec protiv němu:
Číhá na fa mysliveček; VIk mu nechtěl po notě Už pantáto věc nepůjdu
Onfa myslím zastřelí. hrát, Na tu lúku zelenů.

A jež naňho s sekerký.
Ten zajíc sa polekal, Byli tam dvá zbojníci,

Gatě sobě oblekal, VIk sa po zemi válí Obá v jednej světnici,
Chyťa pálené s laviců Že jeho. hlavu bolí: Chtěli mně nohy polámat
Hore kopcem pospíchal. Zajděte mně pro nedvěda Že proč chodím s my

Ať mi hlavu zahojí. slivei.

+) Sochorem mu pohrozil.
(Náp. str. 694. a.)

Zp. II. 125. Z. Pr. II. 96. Od Slavkova.
Seče komár votavu, Komár hází do žebřin, Muška praví nepůdu,
Muška nahrabuje, Muška našlapuje. Já bych spadla dolůSkládalijunapůdu,© 2lámalabychnohu.
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VIk seče, liška nahrabuje, Komár sa přisahá, že sa ženit bude,
Komár na vůz dává, mucha utlačuje. Liška boty natahuje, že na svadbu

Dva kohóti mlátijó,
Slepica nim věje,

Liška seče votavu,
Zajíc jí shrabuje,

půjde.
Z Budíkova.

Komáre ty komáre,
Vezmuli já šavlu,

Kapón chodí po patře, Mucha na vůz podává, Jak se na tě rozhněvám,
Z ticha se nim směje. Komár podšlapuje. Utnu tobě hlavu.

Z Lanžota.

JN1 ja U LI

HA | =- — mmEEE kan
v ECT p! C C2 KLH

Seděl so-kol na to-po-le, se-děl so-kol na

ze"E F ===
nm| njmsi.pe-ří| svo-je.

Seděl sokol na topole,
Přebíral") si peří svoje.
Došel k němu střelec mladý,
Co tu děláš, sokol sivý?
A já sedím na 'topole,
Přebírám si peří svoje.

1) Rozhrňal,
2) Nestrílaj mia myslivečku,

Já mám mladých sokolečků.
Sokolátka moje děti
Kam se mám s vama poděti?

Straka řechoce“) v černém potoce.
Syn se jí žení v uherské zemi.
Bude si bráti horku sykorku“).
Má pěkné Šaty, zedrané paty,

1) žaba krkoce
2) bere si Dorku v černém obojku.
3) Aj Dorko Dorko, co si tak tenka?

Co bych nebyla, šak su panenka.
4) Jeden kapr kuje peníze,

Od Brna. Z. P. p. 177. Voj.

-=o -po-le, přebíral

Nestřílaj mia střelče mladý,
Perečka mně vypadaly“),
Sem já sokol velmi starý.
Letěl bych já přes to moře,
Není možné, široké je.
Poletím já až do Váhu
Kde tvá milá kosí trávu.

Poletíme důle k háju,
Kde nekosil císar trávu.
Do travičky posedáme,
Hnizdečka si poděláme.

ŽP. p. 177.Zp.II. 132.
Sukničku zlató, hlavu střapató.“)
A ty rybičky budo družičky,
A ty kaprové budó družbové.
Kdo bude otcem? Sekera s dubcem.“)

Co nakuje, všecko propije.
„Jeden chodí do školy,
Druhý si šije bačkory,
Třetí sedí na kaménku, sobě hrá,
V černý fěrtoch nabírá.

II. 335, 373. Ol. 473. Sachar II. 59.
Karadž I. 531. 532. Kor. 5. 51.
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U dí dl U m v L I€ko-má-ro.—vi.Že-no— ve-zó.

Všecke moche z lesa jedó:|
Komárovi ženo vezó.

Komár všecke vtáke pozval,
Jenom jedné sove nezval.



Jak se sova dověděla,

Hned na svadbo přeletěla.

Sedla sobě na kraj pícke,
Spívala sobě pěsničke.

Tři pěsničke vespívala
A tak se do pláče dala.

Oženilo se nám trdlo,
Vzalo sobě motovidlo.

Všecky vtáky si pozvalo,
Jenom sovy zanechalo.")
Jak se sova dověděla,
Hned na svajbu přiletěla.

Sedla sobě na kraj pícky,
Dala si hráť po německy.*)

1) Naše trdlo se vdávalo,
Motovidlo sobě bralo.
Všecky zvířata pozvalo,
A na vranu zapomnělo.

Jinde u Lachů:

Štyry míle za Opavu
Oženil se vrabec s kravu,
Jak se sova dověděla
Na vesel doletěla.
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Vzal jo brablec v první tanec,
Slápl jí na pravé palec.

Jenom brabče s upřímnosti,
Polámu ti všecke kosti.

Od Kroměř.
Staré brablec zajíkavec
Stópil jí na pravé palec“).

Dyby tu nebylo hostí,
Polámala bych ti kosti.

Ale že só tady hosti,
Nechám tobě tvoje kosti.“)
i Jinde,

Navařil brabenec piva,
By sa mu minula chvila,
Všecky si ptačatka pozval,
Jenom jedné sovy nezval.

2) Sedla sobě na vohnisko,
Dala si zahrát štajerskó.

3) Ty si brabče ty si hlópé,
Na můj palec mně nestópé.
Jen ty vrano nic nebróké,
Jen ty mně do vočí kóké.

4) A to máš sověnko za to
Nebyla si zvaná na to.

Oď Příbora.63zeEEE FPE
+- I ——

Vimja plačka v černem le-se,

o
U L

avimjaptačkav černem.lese,onze
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le-ne vajca ne-se, hej.

Vim ja ptačka v černem lese,
On zelene vajca nese, hej.
Nanosil ich tři tisice,
Poveze ich do Bystřice.

Kupi za ně dům 1 rolu,
Za ty vajca, chvala Bohu.

Jak se ptaci dověděli,
Hned na jarmak přiletěli.ml —

s) U Hranic v Černotíně:
Z mála bych ti vrabče dala,
Ežby z tebe hlava spadla,

Přiletěla ba 1 sova,
Povidala že je vdova.

Sedla si tam podle pecky,
Svandrkala po německy.

Vzal ju vrablec v jeden tanec,
Stupil ji na pravý palec.

Z mala vrabče, vrabče z mala,
Pohlavek bych ja ti dala.

Necheu dělať mrzutosti
Že sů tady iní hostit)

1) Ale že só tady hosti,
Užívejme veselosti,



Poliřeb stračin. Z Moštěnice od Přerova.ímCye m —TEréE WLTI8TW== =
S Straka hnízdo vláče-la, ry-jum fun, ťajum,straka hnízdo vláče-la,KAM oN IEEe==E
sa-kaj--dum, ta-naj, dunaj ta- naj dum.

Straka hnízdo vláčela, ryjum, fium, A druhý si nechala,
tajum, A třetí jí umřelo.

Straka hnízdo vláčela, sakajdum, Sviňa mu hrob kopala,
tanaj, dunaj, tanaj dum. Slípka zahrabávala.

Tři mladý vyseděla, atd. Kohótek mu. odzpíval,
Jedno dala do služby, A kocór se odprosil.

Ze Štěbořic od Opavy. Luž. II. 182. Zp. II. 133.6FeE= FKD-Á8 v“Ee C]J=n E =č
E=ESE
sedlač-ko-vi.

Žaloval ptaček ptačkovi, Bo chodníček je svobodny,
Socholaček sedlačkovi, Chodďu po nim zli i dobři.

Že mu mlade vybiraju A mivaj ty v černým lese,
Ahnizdečka' popsuvaju. Kaj děvucha travu seče.

Pravimja ci polní. ptačku,
Němivaj ty při chodničku.

Od Kyjova.

Žaloval -si vrah. vrahovi,') Rob hnízdečko při dolině,
Krahulíček jastřabovi; Při zelenej bukovině.

Ža mu mladé vyhubili: Tamsedláček nedojede,
A samičku zastřelil. Tobě mladých nevyberé.

Krahulíčku pěkný vtáčku, © 1) Litoval se brat bratovi.
Nerob hnízda při chodníčku.

Od Mezřiče.

Plha, plha pěkný pták, Udělaj si na horách,
'Nerob hnízda při cestách. Při zbojnických komorách.

Čestů ide dobrý, zlý,
Hnízdečko ti pohubí.



699

811. Pýcha žebrácká.

Na tech Lhotských
Pasů se dva vólci,
Že sú vysměvaví
Ti lhotščí pacholci,

Z nás se vysměvajů,
Sami nic nemajů,

(Náp. 522.)
lukách

Z Bystřice pod H.
Jednu košulenku
„A tů roztrhanů.

V pátek ju vypere,
V sobotuju válí,
V .nedělů obleče,
Parádu provádí.

Z Pavlovic.

DO „ 3 . j ieěW- z A s s——FALIK=TV=ESSEEF S -LL
Ti.Pavlov-číchlapcisůhodníŠšvi-há-ci,— jenomjimtoschází,ELELAAPLL

že sú vy-smě-vá-oi.

Ti Pavlovčí chlapci
Sú hodní šviháci,
Jenom jim to schází,
Že sú vysměváci.

Ti se vysmívajů
Z chudobných děvčátek,

Stupavčí chlape!
To sů hodní chlapci,

Jenom to jim škodí,
Že sú vysměváci.

"Oni se vysmějů
Z chudobných děvčátek,
A saminemajů
Košulí na svátek.

Košulí na svátek;
Na všední den botů,

Žitečko- obili
Pěkně se zeleni,

A sami nemajů
Kabátu na svátek.

Kabátu na svátek,
Anr do kostela.

Bodaj jich nechtěla
Šafářova dcera.

Šafářova „dcera,

Oni se vysmějů
Jeda na robotu.

Hore chlapci hóre,
Děvčata dolinů,

Stupavčí půcholci
Zebroty neminů.,

František Kohútků
Bude kapitánem,
Bude šit mišečky
Seďa:za špitálem.

Janíček Váverdů

(Náp. před).
Jarovsči pacholci
Zebráka zabili.

Vzali mů kabelu

Ona sobě vede,
Ona sobě myslí
Že pro ňu -král jede.

A on pro ňu-přijel
Hunkovský abdekr,
Útyrech psů zapřáhl,
Pátý mu utekl.

Ze Stupavy.
Ten jich bude nosit,
Josef Mikulčáků
Bude do nich prosit,

Martin Nedopilů
Veliký hrdina,
Nemohl zaplatit
Za půl másu vína.

Bartákova dcera
Půjčila mu peněz,
Aby s ňů tancoval
V hody za interes.

Z Janovic.
A všecky krajice, ©
A šli se statkovaé
Na Krásno k muzice.
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812. Výmluvy.
(Náp. 218. 231. atd.).

Z Radějova od Strážnice.
Ja proč ty k nám nechodíváš Já dám koňom ovsa, sena,
Můj milý Janíčku? Nech neřehců dyž netřeba.

Nezdali sa na mia hněváš, A já bych k vám chodívával,
Sivý holůbečku, Ale vaší staří brblů.
Sak bych já k vám chodívával
Má milá Aničko,
Před vaší je hrubé blato,

Já dám sťarým holbu vína,
Nech nabrblů do komína.

Sivá holubečko. A já bych k vám chodívával,

Já dám blato odházeti, Ale u vás děti bečá.
Můj milý Janíčku, Já dám dětom po krajíčku,
Možeš ty k nám chodivati, Budů sedět po tichůčku.
Sivý holůbečku.

tvý holábečku A já bych k vám chodívával,
A já bych k vám chodívával Ale u vás myši piščá.
M4 milá Aničko, ..

Ale u vás krávy ručá, Já dám mysi vylapatSivá holubičko. Možeš ty k nám chodívati.

A já bych k vám chodívával,Daj ty kravám ký
aj ty kravám kůsek soli Ale u vás muchy vrndžá.Možeš k nám chodit po vůl.

A já bych k vám chodivával, Já dám muchy vychytati,
Ale u vás koně řechců. Možeš ty k nám chodívati.

Z ———N-N-IZ NE——-1-8—5—7a9—8—a-1: zMAS dneIN, KSJeP 7 =
Dy-by by-la Mo-rava ja-ko je Víden, s
Da-la bych ti huběnky na ce-lý týden, A-le že je Morasva

-s (ZÍIICTNLÝ x-[CI C C TE-8 AKATTŘ XE [ 1DT-011
M ae „ *e Ímalič-ká,o-ši-di-laděveč-ka| syneč-ka.

Dyby byla Morava jako je Vídeň, Dyby byla Morava jako je Slezko,
Dala bych ti huběnky na celý týden. Dala bych ti huběnky až by to plesklo,
Ale že je Morava maličká, Ale že atd.
Ošidila děveč ČKA. I
Jšidila děvečka synečka Dyby byla Morava jako jsou Uhry,DybybylaMoravajakojsouČechy,© Dalabychtihuběnkynavšeckyuhly.")

Dala bych ti huběnky ze štyry měchy. Ale že atd.
Ale že atd.

1) Dyby byli Těšany, Dala bych ti huběnku
Jak jsů Borkovany, Na obě dvě strany.
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S13. Kudrna.
— ©FBE ge(5-4 u TEE
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Jede Ku-drna vo-ko-lo Brna ve-ze ko-lomaz do Koje- tí-na.

»A: | 3ja — TE
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Jede Kudrna vokolo Brna, Milé Kudrno, namaž si kolo,
Veze kolomaz do Kojetína.) Ať ti nevrzá přes celé Brno.

1) Kolo mu vrzá, Kudrna mazá.
Ze Zvoly.

Jede Kudrna okolo Brna, Vyprovodím vás na starý Brno.

Potkala ho tam jeho rozmilá. Moje rozmilá od voza jděte,Kampakjedete,paneKudrno?© Aťsifěrtoušeknepomažete.
Vezu kolomaž nekam za Brno. Já sem dnes ráno kola namazal,
Já pudu s vama, pane Kudrno, By mně přes Brno vozejk nevrzal.

8414. Zid bohač.
Z Lichnova.6in === RE==

Kam půjděm, mladenci kam půjděm? hdě my tych peňazův na- Fuděm?TÍ
C K : C FHE
=:=NH=
půj-děmy pod zamek na ži - da, un ma moc peňazův, něchjich dzda.

Kam půjděm mladenci kam půjděm? Pujděmy do přední komnaty,Hděmvtychpeňazůvnabuděm?© Najděmytamvkufrachdukaty;
Pujděmy pod zamek na žida, Něbudě-li nas tam chcef pustif,Unmamocpeňazův,něchjichda.© Buděmhonatahaťzafusy.
Pujděmy do zadní světměky, Poslechni mej rady židaku,Najděmyvkufrachdvacetničky,— Nělitujtychsvojichdukatů,
Napylnime svoje puchyře Šanuj radši .svojiho zdraví,
Ať mamy čim platiť šenkyře. Nědavaj natahať svej brady.

815. Vymiňování.
+ Z Fichnova. Mein. 80. Cel II. SS III. 71. 221. Tě. I. 178.BMMO EmE n ICIKOZhe HH=ý =EE

Dy-by mi pan Bůhdal tako-vu panen-ku, je ta-ko=vu tu pa-nenF ] ZEA—1 3FW85 :Fz ea ena =
ku, a=by o-na sa-ma sy-na poro-di-la, a zas pannu by-la.
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Dyby mi pan Bůh dal
Takovu panenku,
Ja takovu to panenku,
Aby ona sama
Syna porodila
A žase pannu byla,

A. dybych ja měla
Syna poroditt
A zase panenku byti:
Tý by si mně musel
Kolebečku dělaf,
Ado ní nefati.")

Dybych ja ti musel
Kolibečku dělat

A razu do ninefati,
Ty bys mě musela

1) Postelenku dělaf ze samého kvítí.
2) Z ječmenej otépky hedbáveček přístí.
3) Ze samej ocele, zlato, stříbro 'líti

Košulenku Šiti
Bez jehle, bez nil.

Dybych' ja'ti měla
Košulenku šiti
Bez jehly a bez niti,
Ty by si.mně musel
Ze slamy ovesnej
Hedvabi naviti.

Dybych ja tr musel
Ze slamy ovesnej,
Hedbavi naviti,*)
Ty by si můsela ©
Všecky bvězdy sčisti
Co -na nebi sviti.

Dybych ja ti mělá
Všecky hvězdy sčisti,
Co na nebi sviti:

Jinde končí žebřem takto:

Ty bys mi musela na něj "míru dáti.

Ty by si mně musel
Takový žebř udělať
Co bych tam mohla vy

lezti.

Dybych ja ti musel
Takovy žebř dělať,
Co by's tam mohla vy

lezti,
Tyby :si. musela.
Z červeného móřa

Všecku vodu vyletí.

Dybych ja ti měla
Z. čérveneho mořa
Všecku vodu vyleti,
Ty by si mně musel
Taku putnu dělat
Co by mohla do nivjiti.“)

Polézem tam spolu,
Spadnem oba dolů,
Užje konec všemu.

Z Moravan..

Co by mně pánBůh dal ta-ko-vů dě-večku, ja ta-ko-vů dě-več-ku,
i 1— m

©

SLEZINY
= L T1

coby samaby-la sy-naporo- di- la a zaspanen--ká B

Co by mně pán Bůh dal.
Takovů děvečku,
Co bý sama byla

Syna porodila
A zas panenků. byla. atd.

Ze. Zmorov.n ÉANA [9 8—8—0—8-FAAAcc97090 tI
v . .., v - vw v v ©

Krajčí-ří kraj-čí-ří svě-ta ši-ro— ké-ho, u-Šij-te mně, Šša-ty
Ex E C nj
L- 4- o (C - A

Cn
z květu ma- ko-vé-—ho;

Krajčiři krajčíři světa širokého,
Ušijte mně šaty z květu makóvého atd:
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Z Blatnice.ba BATEP m,VÍ =-==
© Namluval mia Dřímala,bych s ním vandrovala z jednej země do druhej

neamS—EE =
doaji- ny biozej

Namlůval mia Dřímala Buduli ti sukňu šit Buduli ti dratvy přást
Bych s ním. vandrovala Z květa makového: Z komára mladého,

Z jednej země do druhej, Budež tymněniti přást Budeš ty mně lože stlatDokrajinycizej.Zdeščamajového.')| ZDůnajabystrého.“)NenamlůvajDřímalo,© BudulitinitipřástBuduli'tiložestlat
Napřadlasemmálo,— Zdeščamajového,ZDunajabystrého;“)©Ažnapřadupotáček© BudeštymněstřívěšitBudeškemněpřeplývat
S tebů povandruju. Z roha jeleního. Na mlynském kamení.“)Porynečkuchodila— Budulitistřívěšit Plynulmilýpromailů,
Krajčího hledála, Z roha jeleního: Milá pro milého,Kterýbyjísukňušil— BudeštymnědratvypřástZhynulitamobadvá,
Z květu makového. Z komára mladého. Jeden 'pro druhého.

1) Ušiješli čižmy | 4) Já ti je vystelu
Z komára mladého. U prostřed Dunaja:

2) 3) Na bystrém Dunaji, Jestli na ňu lehneš
Suchýma. nohama.

Jiné čtení a pění.
Z Píště od Ratiboře.153ZZ FAFee mmZN- — 90 —P—T —e—tT-r4-8—[(-a—9—

© aw © © © v i n .Slaševčička| ža-lovaénasvehošev-či=ka,že© jinechcel
botův šié z koma-ro-ve skury pó je-ji ovů-li.

Šla ševčička žalovaé Z makoveho listu Z voloveho ryku,
Na sveho ševčika, Po moji vůli. Ty mi musíš lůžko stlaé

Že ji něchtěl botů šié Ja či sukňu ušiju Na bystrym Dunaju
Z komarove skury

Po jeji vůl.
Z makoveho listu, Po moji vůli.
Ty .mi musiš niči přast Ja i lůžko uscěluJa6ibotyušijuZdrobnehodeščiku— NabystrymDunaju,

Z komarove skury, Po mojivůli. Ty ho musiš přeplynué

Ty mi musiš bratvypřasé Já 6i niéi. napřadů Na.mlynským kameňu,Zteječmeneslomy© Zdrobnehodeščiku,Pomojivůli.
Po moji vůli. Ty mi musiš pas ubié Ja 6i. Dunaj přeplynuJa6ibratvynapřadu© Zvolovehoryku Namlynskymkameňu,

Z te ječmene slomy; Po moji vůli. Ty mě musíš přidržeé

Ty mi musiš sukňu šié Ja: toběpas ubiju Na mušim řemeňu
Po moji vůli.
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li- stu macké ové- ho.

Stojí hruška v širém poli
Listu makového,
Hej kej listu makového.

Pod ní byla má panenka
Líčka červeného,
Hej hej atd.

Jel jest tady její milý
Na vraném koníčku, hej atd.

Pozdrav pán Bůh má panenko,
Ty má musíš býti hej hej,
Do nejdelší smrti.

Dejž to pán Bůh, můj synečku,
Zes mi to směl řícíi.

Proč bych nesměl má panenko,
Sloužil otci tvému hej atd.

Dys ty sloužil otci mému,
Kaž si zaplatiti.

Já nesloužil má panenko
Z platu ze žádného,

Já jsem sloužil má panenko
Z líčka červného.

Dys ty sloužil z líčka mého,
Nebudeš ho míti, hej, hej.
Do nejdelší smrti.

Dám já tobě košili šít
Bez jehly bez niti.

Dám já tobě zámek stavět
Na zelným košťále.

Košťál zvadne, zámek spadne,
Ty má musíš býti hej, hej,
Do nejdelší. smrti.

816. Broj nářadí v kuchyni.
Od Hodonína.

6 NN E=a
KL

Kuchařkasa bo-Jí,škško-píELZA FE
E

že neno-sí vo-dy.

Kuchařka sa bojí,
Skopíček ju honí,

Putenky ju pomůvajů,
Ze nenosí vody

Vařeje, užice
Berů svoje rance,

i
Hal — -IÁ

p s |
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Pec chlebová praví:
Daj vám pán Bůh zdraví;
A vy kamna nemazané Redekva jak tam doběhua,
Nebudu vám tady.

Ohnisko sa pukuo,
Tak to hrozně buchuo,

ek ju honí, pu-tenky ju pomůú-vajů,

Ta křenová chasa

Na poli sa pasua,

Zabiua jí prasa.

Doběhua tam kvačka,
Hned sa strhua rvačka,

Podďmesestry roztomilé, Pýření ven vyskočiuo, Co ste mněprasa zabili,
Nechť si míchá čím chce. Všecko sa potlukuo. Mojeho kmocháčka?



Doběhutamšpenát,© Takřičí:přeběda,
Počau jim hubovat:
Co že sle vy za"junáci,
Já vás chcu sprubovat. Od teho oběda.

Oharek a dyňa
Sů velká rodina,

Ta gulatá řepa
Ta křičí ze sklepa,

Co bych radší mohua

utéct Tykva byua chytrá,

«05

A ono poharečesko
Na huavu si dali.

Dyňu přeškobrtua,
A na břuch jí naskočiua
Až sa dyňa pukua.

Že jak na něven vyběhne Tykva do sklepa běžaua, Píseň sa zavírá,
Že jim hned vyklepá.

Mrkua na hanýza,
Ešče ho pobízá:
Chytni mrkvu a zatáhni
Nekde do vývoza.“)

Ta panská lebeda

Donesua jim vína.

Jak víno vypili,
S tykvů sa pobili,

1) A ten drobný hanýz,
Bál sa jíti na blíž,

(Náp. str. 703. a.)

Míšačka z hrnea vyšla,“) Kaša v hrnci breptala,
Pravila k měděnci:
Dobře že sem nebyla
Mezi tejma hrnci.

Začala se vadit,

Že ani ten pohrabáč
Nemůže napravit.

1) vařecha

Už je všemu konec,
Kočka s masem utěkaua
Ostau prázný hrnec.

Až ta mrkva naňho mrkua:
Co sa buázne bojíš.

Z Budkova.
Hned tu predlík“) na

zdury
Popad ty bandury“),
A hned do másla skočil,
Jak blázen se točil,

3) Bačkory.
Z Bohuslavic.

A—KZZKZAÁTATAN i KATKEPEE WEŽE =
Tan- cova=la

Tancovala ryba s rakem
A petružka s pastrnákem.

817.

ry-ba srakem a petružka s pastrnákem.

Čibula se posmívala
Dyž petružka tancovala.

Odrazovani.
W I. 208. Z Moravan.| ] [- „JJi =E ea <zCRTTLNIN6 E BSEEBPETE

le-kávám se v no-ci, cho-„dnů pod ok-na
S Má maměnko mi-lá,

3

EL EZIC-N F- FU =

pi]i ika—oi —L |—l —2——Z—
2, etRE FE JE=H
Mo-ravanščí chlapci, pod okenko chodi = jů,

Má maměnko milá Pod okenko chodijú,
Lekávám se v noci“), Pokoja mně nedajů.“)
Chodíjů pod okna Má maměnko milá,
Moravanščí chlapci, Nemusí to bývat,

Čtení od Lachů:
1) Strašuje mě v noci,
2) Dceruško moja

Spravimy to dobře,
Složimy peřiny
Do jednoho lože,

poko-ja mně neda-jú.
Nemusím já chlapců
Nemusím se bávat,
Já se budu vdávati,
Nebudu se bávati.

Buděm spolem lihaci,
Něbuděm se bavaci.

45
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Mádceruškomilá,Žetymladéženymřů,| Mnoho-litamhrobůNevdávejseešče,Ažejichtimužidřů,“)© Zmladýchženvidíte?
Všecí povídajů . Má maměnko milá Co ty mladé ženy mřů,
Ze si mladé děvče, Přes krchov chodíte, A 00 Jich ti muži dřů.

Mamuličko moja, Kdo mě ve dně miluje, Hojně-li vy tež tamJanatonězvolim,Tenměvnocistrašuje..— Tychkožividitě,
Bo se ja už nice 9) Mamuličko moja, Co ty mlade ženky dřu,
Strašidla něbojim; Na jarmak choditě Co se skoro vydaju.

Z Uhřice.

A Cz C M C 1 KX CZXCŇ 7
FPE LLACKE6DYFTE

Mamko,mamko, maměnko mo-ja, zjednej-te mně nové Ša-ty
CIT CI3LŇC CK KCp;AN891
L © s NN 4 ud yl L v yl ——UI

v

já se budu vy-dá-va-li, maměn

Mamko, mamko, maměnko moja!
Zjednejte mně nové šaty,
Já se budu vydávati, ")

Maměnko moja.

Dcerko, dcerko, dceruško moja!
Nechaj toho vydaváná, ?)
Ty si ešče hrubě mladá,

Dceruško moja.

Mamko, mamko, maměnko moja!
Také ste vy mladí byli,
Rádi ste se vydávali *),

Mamičko moja.

Dcerko, dcerko, dceruško moja!
Muž tvůj tě bude bijávat,
Budeš ke mně běhavávat,“)

Dceruško moja.

1) A mě ten svět tuze šidí.
Vydejte mě mezi lidi.
V Lichnově
Vydejtě mne mezi ludi,
Af mne už ten svět něbludi.

2) Ty si ješče mladá tuze,
Nepotřebuješ ty muže.

5) Nehledte vy na mů mladost
Dajte vy mně chlapcům v radost.

4) Měla sem já muža ráda,
Až sem měla modré záda.
Dyť ty budeš muža syta,
Budeš třikrát za den bita.

5) Dyž mně bude muž bijávat
Já mu budu utíkávat,

ko mo-ja.

Mamko, mamko, maměnko moja!
Já napřadu přádenečko,
Mužičkovi na vínečko, *)

Maměnko moja.

Dcerko, dcerko, deeruško moja!
On to vínečko vypije,
Tobě do zádů vybije, $)

Dceruško moja.

Mamko, mamko, maměnko moja!
Já napřadu potáčeček
Mužičkovi na tabáček, ")

Maměnko „moja.

Dcerko, dcerko, dceruško moja!
On ten tabáček vypuká,
Tobě do zádů vybůchá, *)

Dceruško moja. “)

6) Dy budeš na jeho chlebě
Půjdě on s kyjem pro tebe.

7) Sťavi se un s klevetami,
Něcha kyja za dveřami,
Když bude stát za dveřama
Já se opřu klepetama.

8) Nepostačujů klepela,
Musíš nadstaviti hřbeta.
Nebudě un klebet sluchac,
Edem tebe kyjem buchac.

2) Půjdu jo do domu zase
Navařim jo dzěcom kaše,
Zas budze cicho.
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Od Příbora.
4 Ň M u M64EJESn EEAo W - — —TT E y W(4 U-€ C ly- 4 j

Ej mamo, maro, mamičko mo-ja, ej mamo,mamo mamičko moEEE FCEmý 80-01
ja, © kup--te vy mně nove ša-ty, Ja se budu. vy-da-va-ti, ej mamo,F =1

ma-mo, mamičko mo -ja.
. Z Lichnova.Trg „a CIT ZIBICIÁCT JTHE OTfa0FU SNIITIENEEFésbáEE py©© Mamko,mamkomaměnkomo- ja, kuptevymněno-veša-ty= FF Eoee ETpHjasebudu.vy-da-va-ti— maměnkomo-ja.

Zp. I. 213

C +3 = k E 3 F MN F j;4+sciE EEE
+ ko Wy e = : :

Maměnko, vo-žením se, ma-měnko vo-žením se. Meč synku,
L i [ , ] 3 L )EEEE =
C-y o ©.. U. L v

vo-Ši-díš se, meč synku vo-Šši-díš se.

Maměnko, vožením se, Meč synku, je hubatá. Maměnko, pěkně šije,

Meč synku, vošidíš se. Waměnko, pěkná bílá. Meč synečku, ráda pije.Maměnkonevošidím,© Mečsynku,mrchasbnilá.Maměnko,jenvoděnku,
Dyť já ju dobře vidím. Waměnko, pěkně chodí. Meč synku, kořalenku.Maměnkojebohatá,© Mečsynku,dohospody.

818. Píšťala.
Z Pošťorně.p )——|- M MBI M JE o o [1 eee TVHLATVBSEoben8 73

3 v“ |
Mám jápiš-čelen-ku z lí-po-vé-ho dřeva, ta mně šecko po- víFX- M ICL4-LIVE-=EE =J = LÍCI

l = —293-6 ee 8. ae- METY ITCITTKZEC ]KoPEpopPPPE: TFT CZU -C 9 "ji" FE
Měljsem já pí-štalku o de-ví- ti dír-kách, nechtěla mně pískatFaHE

o chudobných dívkách.
45*
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Měl sem já píščalku o devíti dírkách,
Nechtěla mně pískat o chudobných dívkách.

A jak jsem si zpomněl na jednu bohatů,
Hned mně zapískala až na tu devátů.

819. Hosté.
Lip. I. 186. Z Kuříma.

T: > [ (ea C CZK KCT x J
E LLC

m „M Žid | M—
Vok CZEZATC WTFTICTC7 S Z -ti,

NEA F <F

chlupačjedena)prase-líamůjmi-lý| navranémko-ni.
Mámo, mámo hosti jedó: Mámo, mámo kam jim ustelem?
Janek jede na teleti, Chlupačovi*pod lavicu
Chlupač jede na praseti, A Jankovi na lavicu,
A můj milý na vraném koni. Mému milému na zlaté lože.Mámo,mámocojimdámejest?© Mámo,mámo,čímjichzakryjem?
Jankovi dáme masiska,') Janka zakryjem halinó“)
Chlupačovi kus kostiska,“) A Chlupatého pruždinó*)
Mému milému dobré pečeně.*) Mého milého pěknó peřinó.“)Mámo,mámo,cojimdámepit?© Mámko,mámko,kamjichvyvedem?
Jankovi dáme piviska, Janka vyvedem za vrata,“)
A Chlupačovi vodiska, A chlupatého pod vrata“),
Mému milému dobrého vína. Mého milého až k svýmu domu.“)

1) Kašice, kus masa. . 6) Duchniců.
2) Krupice, kelbasa. 7) před humny.
3) Slepice, pečené kuřa. 8) za humny.
4) Radliců. 9) na kamenný most.
5) Trdliců.

Od Loštic.PLEADhn te
Maměnko, maměnko, mládenci jdó k nám. . Střa até e
Maměnko, maměnko co jim je-sti dám? G" P 70. Tepe

E K NEE >M3
828-536-421-UN6188 LITELLE LI
Jozefko=ví mrk-ve, přepěknému Ja-ničko-vi pěkné babič - ke.

Maměnko, maměnko, mládenci jdó k nám
Maměnko, maměnko, co jim jesti dám?
Střapatému řepe, Jozefkovi mrkve,
Přepěknému Janičkovi pěkné babičke.')

1) buchty.
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Maměnko, maměnko, mládenci jdó k nám.
Maměnko, maměnko, jaké lžičky dám?
Střapatému dřevěné, Jozefovi cínovó,
Přepěknému Janičkovi pěknó stříbrnó. atd.“)

1) Což za nimi hodime? Za Jozefem kožušiskem,
Za Čapatym měšiskem, A za tym Janičkem zlatym prsteněm.

Z Paskova.ŘE NÍEACHS Er-9—emw32 pHUN, E
[

A

Moja pani- ma-mo, ga-la-ni je - du. Mo-ravec na voze
Moja pani dce-ro, na čim se ve-zu? a Němec na koze

Moja panimamo galani jedu. Moravcovi masíčko a Němcovi polevku,
Moja panno dcero, na čim se vezu? A nejmilejšimu dobru pečenku.
Moravec na voze, a němec na koze
A můj nejmilejší v zlatym kočaře. Moja panimamo, kaj budu ležec“

Moja panno dcero, ty musiš věděc.Mojapanimamo,cojimdamejest?© MoravcovinalavuaNěmcovipodlavu,
Moja panno dcero ty musiš věděc. Memu nejmilejšimu v pěkným lůžečku.

820. Siditelka.

E KE Wes R—9|-a:1Eu Nada | -d—| A1: 8 |—R—eA—|-E-0—0—eČ =n8Sk
Na kopečku drobná rýž, na kopečku drobná rýž, ty mě milá

E = s CCÍCH90-082
zů ETL TYTYLLY s-T TEo-ši-díštyměmi-lá| 0-ši-díš

Na kopečku drobná rýž, Minulo mi sedum let,
Ty mě milá ošidíš. Ošidila jsem jich pět.

Na te jsem se zrodila, Ješče tebe šidit mám,
Abych chlapce Šidila. Ale to neudělám.

Z Pavlovic.

chpa a = sa—9—9—R —|—9———9——31-——AM-R—R—6—P ZEXzp
Achle-tosjelepšínež-liby-lovloni,— mělsemjámilenku

EN CZI TEpa—8—8 -—E
U id v U — JE
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Ach letos je lepší Ale co mám letos A když mě ošidí,
Nežli bylo v loni, Každému se líbí, Nepůjdu k ní více,Mělsemjámilenku,| Jenomtuchybumá,| Zarostecestečka
Nebylo nic po ní. Ze mládence šidí. Přes ty Bilovice.

821. Nesyta.
Z Polanky od Klinkovic.

Da k ZC 3 Cz7NF6 6-02 -2—-89-===P== ŠE==:=
O-že-nil se náš Adam, o-ženil se náš A-dam, kdoby seho byl
F S
L E. =

nadal, kdo--by se ho byl nadal.OženilsenášAdam,— Kupilpečivochleba,© Kupiljizvolakože,
Kdo by se ho byl nadal. Ešče se něnajedla. Byly střevice male.Vzalsoběženkutenku,Kupiljivarkupiva,— Kupiljipostavsukna,
Němohla vylezt z venku. Ešče se něnapila. Byla jen mala grytka.

i Od Val. Mezř. Zpěv. II. 118.PmE SEE
O-ženilsenášA-dam,— o-že-nilsenášAdam,čertbysaho

E Nese C CZIZ3CIKLET ELE
byl na-dál, čert bysa ho byl na - dál.

Oženil se náš Adam:| Ešče ona plakala, Kúpil on jí var piva,
Čert by saho byl nadál.:| Zeby ešče papala. Všecko ona vypila.

A žena mu plakala, Upekl jí dvě krávy, Ešče ona plakala,Zebyhruběpapala.© Ostalojenkushlavy.Žebyeščebumbala.
Napekl jí chleba pec, Ona zase plakala Kúpil on jí druhý var,Neostalojenskrojec.Zebyzasebumbala.— Neostalojenpohár.

822. Siva brada.
Ze Sklenova u Příbora.

L- U 4+ j m J iFi 381g ki1F3oFmaram,TIA | j JI | LS | | SLI J I- | I |© CICUZTTLECe CIE
O-ženil se stary si= vy, šty-ry tyd-ně pře-de žnivy, šty-ry

F J | i [ 2 „ILa TÁ—kL- „AB © JL
v v v- ČO

tyd-ně pře-de žni=vy.
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Oženil se stary sivy, A my sobě poradimy,
Štyry tydně přede žnivy. Sivu bradu opařimy.

A vzal sobě ženku mladu, Jak se budě voda vařit,
Kyval na nu sivu bradu. Buděm sivu bradu pařif,

Něstaraj se ženko mila, Hodime ju do jezera,
Choť je moja brada siva. Něch tam mokně do večera.

823. Kocour.
Ode Zlina.

2- SK-E
= aka
F RCC HDCYae

/
Pla-če kočka ce-lý den, pla- če kočka ce-lý den, kde se je-jí

+ M. [- JE
pas I—N A JE[3 —FE-A-A-A--dar 1

Tj
kocúr děl, kde se je-jí ko-cúr děl.

Plače kočka celý den:| Jak počala kúřiti Ten mě dobil velice,Kdesejejíkocůrděl.Onsezačalšknuřiti.— Zedralnamětřibiče.
Plačů s ňů aj kofata, Jak začala mazati, Dyž třetí bič dotrhal,Kdesepodělnáštata!Kocúrskočilnakoty| Eščesekyryhledal.
On tam leží za ploty, A přeskočil tří ploty. Jak sekyrku popadl,

Ocásek má ufatý. Kdes kocúrku kdes býval Hned ocásek odpadl.
Jak se kočka zvěděla, Zes ty doma nebýval“ Vyhodil mě za vrata,
Hned za vrata běžela, Chodil sem po komorách,Tam mě našly kofata.Kúřit,mastithledala,© Zastalmětamhospodár.

824. Prosba.
n ja jm --——|Se are 9 —0
eo |E

WL E„
vw

Půj-du do Br - na, po-prosím pa -'na, a- by mně dal ko-ňa

u
od ka- pi- tá- na.

Půjdu do Brna, poprosím pána Pane kapitán, pěkně vás prosím,Abymnědalkoňa.odkapitána.— Dejtemněkoníčka,jáserádvozím.
(E Ao



+12

825. Hruška.
6 N [ x M = Ivý—e—e1-0- Amy|-W—0—B——|-R—e—--4—a némFZyt —ýTA

LF

Sadi: Jajsem hrušku v humně, také-li se po mně ujme?

Jacožbyseneujala,Zalívalazežbánečka,© Zbíralajedofěrtuška,
Dyž ju milá zalévala. To je Bože galanečka! To je Bože dobrá hruška!

Z Moštěnice.6Enee k
Udl.
W T

Hrušky zrajó sa-dověnky, neda-la mně mápanenka dnes huběnky.

Hrušky zrajó sadověnky, Dnes huběnky ani včerá,
Nedala mně má panenka dnes hu- Musím čekat do soboty do večera.

běnky.

826. Objedlá.
R 8 m =.á ]J== —6—EE ERA62m EL VZP

Se-dě-la na vr-šku na jed-li, všecku ju braven-ci ob-jedli!
[ NU K | C -K M :EK x SJ OILICÍLÍvý ATK —

E
Ne-sedaj na vršku na jed-li, a-by fa bravenci nesjed--li.

Seděla na vršku na jedli, Seděla na vršku na jedli,
Všecku ju bravenci objedli! Všecku ju bravenci objedli!
Nesedaj na vršku na jedli, Oj nenech se sjesti bravencům,
Aby fa bravenci nesjedli. Dochovaj se radši mládencům.

827. Dyv 6.
o Z Milotice.FE L EE]u u

Shy-r-ryko-něvůú-ho-ře,| aj,šty-ryko-něvůú-ho-ře,
| M I (- JE
L „— 1 ma JEkTYeEEE

žá-den s ně-ma ne- 0 —ře.

Štyry koně v úhoře:| Súsedova Malenka. Pro Františka s ohřeblem,

Žáden s něma neoře. To je Bože pár dětí: Pro Malenku s ometlem.Ořesněmarychlíček,Andělpronědoletí.— ProFrantiškas,vidlama,
Janalikůj František. Pro Františka svatý Ján, Pro Malenku s rohama.
Poháňá mu rychlenka, Pro Malenku pán Bůh sám.
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828. Tatinek přísnější.
(Náp. str. 624.)

Teče voda voděnka podle kováře,
Podej milá huběnky, maměnka káže.

»Byťby máti kázala, tatíček nedá,
Ze je moja huběnka velice mladá.«

(Náp. podoben 198.)
Zamračilo se, bude pršet,
Pod našima okny zelený vršek.

A na tom vršku červené jabka,
Utrhni Janičku, kázala matka,

A co po matce, dyž táta nedá!
Utrhni Janičku, kázali obá.

829. Slib.
(Náp. č. 418).

Třeba seš ty hodné jonák,
Ty seš předce jenom voják,
Musíš jíti na vojno,
A já tade zůstano.
»Můj tatíček má peníze;
Von mně z vojne pomoct může,
Tví přátelé nemůžó,
S chalupó ti chcet kážó.
Jak já můžu s chalupó chcet,
Dyž já nemám peněz pětset,

Ze Slavikovic.
Vinohrádek, roličko,
Tatička a matičko.

Debech já rodiče měla,
Dávno bech se bela vdala,
Von: be mě chválili,
Chlaperby se scházeli.
Decke be mně slibovali,
Jak be mně moc peněz dali,
Nechť be třebas nedali,
Debe mě jenom vdali.

830. Slanina.

A 3 KOKEON NIS CCI C C C

LH
LX 3 U u ( -C U 6--w U NOH*/ W— 7 „9Ú-hynu-lanasa-la-šisla-ni-na,© sla-ni-na,© slani-na.
Uhynula na salaši slanina.
Hovorii na našého Martina.

Martin ale k živém Bohu přisáhal,

831.

Že on ani na slaninku nečahal.

Vzal prý sobě ze slaninky len kúsek,
Až prý ostal na hambálku motůúzek.

Hůl.
Od Kruml.

no E:NÍm7. zjo nfe nm
Užjá mmoším© domů „důmka, už já mosím domů, důmka za dveřa-ma

(nEEEsto-jí© hůl-ka.
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Už já mosím domů, důmka, Tatiček k němu promluví,
Za dveřama stojí hůlka. Tó hůlku juž v ruce drží.

Stojí hůlka malovaná, Jak ty šelmo, darebáku,
Na mý záda nachystaná. Kde se tóláš až do pátku?

Kdo ju chystal? Můj tatíček, Matička se přimlóvala,
Že sem nečesal koníček, Za vlase ho potáhala.

Ani dneska ani včerá Líto je mně, je velice,
Jak v nedělu od večera.') Neudělám teho více.

A dyž přišel do sednice A jak přinde nedělička,
Sedl sobě na lavice, Už si sedí u žedlíčka.

1) Ani včerá ani dneska, Moja ryzka dycky řehce,
Co mně řekne moja ryzka. Ovsa nemá, sečky nesce.

832. Zaduší.
Z Bohutic.

4 |
P — — NN L M. rá C | | - +- K h —6 as-zj-LETE

v © "
Za našéma humnama za-bi-le tam hétmana, to máš, pane hétman

1 E— VIETNIN7 TEPETICE
©tomáš,pročnásnatovojnu— dáváš.

Za našéma haumnama Bele za né rekvie

Zabile tam hétmana, V Ořechově na pivě,
To máš, pane hétman, lo máš, To máš atd.
Proč nás na to. vojnu dáváš. Belo za ňé modlení
Bela za ňé mša svatá, Za homnama no trní,
Slóžile jo děvčata, To máš atd.

To máš atd.

17

n(0mÚ
al! TT

J a
vře

1 R Í “ u [o i J)I C M NC 1]EL —t4-gd
© F

Za Bzencký-ma bumnama, za Bzenckýma humnama za=-bi-li tam===eaE
U — LL

Bzenčané hejtma - na

Za Bzenckýma humnama:| Zpívali zaň rekvie
Zabili tam Bzenčané hejtmana. V tej Bzeneckej hospodě na víně.

Střelilt mu do boku, Slůžila se mša svatá,Styrykulky,pětbrokůdoboku.| SlůžilyjutyBzeneckéděvčata.



X. Písně obřadné a pořadné.
————m —

833. Na hody.
Když po zvolení pořadníků Či stárků stárka zapíjejí

(4
Ee WEI LEITIEze PCTEePTL SH

ží pod avi- -CÓ, hu-sa ho za- šlá - pla.

Vy Mokerščí pacholíci, kde pak máte stárka?
Stárek leží pod lavicó, husa ho zašlápla.

n i 1
I

Vy Mokerščí pacho--lí- ci, kde pak má-te stár- ka,

r E
FApkaAe EASE

stárek le

Z Ochoz,
: [ I [- l i

PPP
Čď C = hlm hsty HLE ECT TTFTTC

z 1 -TE

=
kde konič - ke pa —só.

Debech bela stárkó nad Ochozkó chasó
Podívala bech se kde koničke pasó.

Aj pasó je, pasó na zelenéch lókách,
Každé sobě drží frajerenko v rokách.

Debech bela stárkó nad Ochozkó cha-só, po-dí-va-la bech se

n | i

hve,J[[2ZEpr 1r 1E—— M(j3iPLCFe
S — - U LE.. "i v — L AmI n 

Ho-li-anščí za-ká - za- li, s kešný
Ha-be piva ne-B4- va-li, ze je pievo nem vé — kešný,

E
že só z něho stárke pešný.

Holianščí zakázali Ta jedna je népyšňéší,
Habe piva nedávali,

Že je pivo nevekešný,
Má kordulo za pět groší,
Má kordulo jako hiná,

Že só z něho' stárke pešný. Žádná se hí neveruvná.

Z Jiřikovic.PÁNFE Ci
CS Z] V shann HLB WO [7077

Pp
Ji-ři-kov —ské stárek to je Bo-že stárek, nedá so-bě vzí-ti==EE

ze své ru- ke žbánek.



716

Jiříkovské stárek to je Bože stárek, Jiříkovsčí chlapci spívéte, véskéte,
Nedá sobě vzíti ze své ruke žbánek. Vojna pominula, na ňu nepůjdete.

Jiříkovská chasa, to je Bože chasa, Jedna pominula, druhá zas nastala,Nedásoběvzítizesvéhlavevlasa.— ProspanenkoBoha,abysmědostala.
Ze Židenic. Při stavení máje.Ne Pím 1 r KazPh fie =DE:TaŽidenskápěknábí-lá.má-ja,| dežhusič-ke| vy-háně-la,Sta-vě-lajuprvnístárkasa-ma,| namájosepo-dí-va-la,

ia er m

p
C ULYTCÍ IE

haj hustě- ke háj-bá
ze-le-ná se má-ja.

Ta židenská pěkná bílá mája, Na májo se podívala,
Stavěla ju první stárka sama)), Haj husičke hájhá,

Dež husičke vyháněla, Zelená se mája.

1) Viděla ju má panenka z rána. Mája t. vysoká tyč, otesaný strom, na jehožto
vrchol chovjina se připevní, aby tyč stromu se podobala. Okolo ní chasa tancuje.

Od Brna Z„Bosonoh.ÚBACH [nAZÁ . TÁ = ] 3o zesZI ====
-+ F P Lá F F

Boso-noská má-ja tenká, boso- noská má-ja tenká aj viděl
C IN = -9—a F $—LCI 57 dp -A—Á—
U | UZ U U a [E

Bosonoská mája tenká:| Habe se chlapcům zalíbila.

Aj viděl sem jo ze Spimberka. Hovázala na hyňtečko,
Viděl sem jo, zelená se, To pro tebe šohajíčko!

Na ní šáteček červená se. Na hyňtečko na hedbávné,
Hovázala jo tam milá, Aj to pro lásko starodávné.

Při obcházení po vsi 8 hudbou.

ESSESE=EEEEws Te u

MD k ,

2 ja = 2 © . 2 - F-oFAVI LET
Zhůru chaso zhů-ru, ho- y už nám táhnů, pav--lovské děv-čát-ka

E
červené| pantličkykupui,
Zhůruchasozhůru,© Mojamilátaky Zavádějsijakchceš,Hodyužnámtáhnú,| Kúpilasišátky,Předcemánebudeš,
Pavlovské děvčátka Ze bude zavádět Já si jinů najdu,
Červené pantličky ku- U tej našej novej za- A ty po hodech plakat

pujů. hrádky. budeš.
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(Náp. str. 642 a.)MyPavlovčíhodnédívkymáme,© Kdobynámtuznichodvedljednu,
Ale si jich odvádět nedáme. erní ďási hned do něho sednů.

(Náp. str. 716. b.)
Z Jiřikovic.

Posvícení chrámu Páně Chrámu Páně posvícení
Jenom jednó za rok máme. To je naše potěšení,

, Při začetíhodů
F NATADIÁIII- 66-6985 826 ]VANgaa 40T XTjPTPIETTEI LET© AEO OTTO VOV YAT LYTYILI

Pa-ne Bože, všemohů- ví pane Bo-že všemohů-cí, aj ra-čižx Ia — „—9Ke- = = 3 Ja.Feo-PS pk
nám byt na pomoci, aj ra-čiž nám byt na pomo- ci.

Pane Bože, všemohůcí,
Račiž nám byf na pomoci.

+ Jďdouce na hody.A2 R -e—oT-e- -| - —a FI IIFEEEETFALLEl U| NNa|ULU.-ULLULLE
v Haj,haj hajič-ko, je nás ma-lič-ko, až nás přebu-de, bu-dem na hode.
Haj,hajhajičko,jenásmaličko,— Jakjsmetampřišlihnednásvítale,
Až nás přebude, budem na hode. Až nám klobóčke s hlave lítale.

Když přespolná chasa přijde.FZN—TJ< te 310.8 F]= 9 E- -| yl ud L [CZ 20 -r i —-L.© s. |
CEDZÁ a i v U — yl v K v 7 yl.L — „I

Ma-lo- měršcí jdó, už jsó za vo-dó, kaž-dé so-bě vede
TE

u
v Ú v JE

Rade ren-ko své.Maloměrščíjdó,užjsózavodó,© Alenevšecí,jenomnekeří,Každésoběvedefrajerenkosvó.© Comajózaklobóčkempávovopeří
Když chasa z okolí pozvaná došla.

n 4 K K — M.CRL C r maLS-BL PSC]
ba ——(Al © gl - 0 l — — A p

Pochválen buďJežíš Kristus páni mláden-ce, jes-li ve nám dovo-líte
C M = C Na M É£ s | || NN;miJjL)MMjE.jíAMA"xA JI
I | © i JE I ja ja a P p ja i a „ LA M;
U- s C4 mil . l „ © hadí © 4- „9 © — s |

s v+ s 7 9 . p + © ďkva-šému-zi-ce?amevámdo-vo-lí-me,mevásrá- dimá-me,
L X Je he [- ++[NIZ AIA 1£
> -U U TVTTC86 „= | CÍL* + 7
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Pochválen buď Ježíš Kristus, páni mládence!
Jesli ve nám dovolíte k vašé muzice?
A me vám dovolíme, me vás rádi máme,
S našéma frajerkama tancuvat vám dáme.

|R jn]

'
— 7. mZNA KEE ANT]i i J—y--—8-12|--0-—-0—0—60 — ———

Eak
J - : 7 = Mí 7

Ti Komenščí pacholí-cí hod-ní só,
Voni so-bě napa-rádone-ne-só,EZZTKTE=PT sl,

« Co propi-jó, zapla-ti-jó

žád-nýhosene-bo-ji-jóhodní© só.TiKomenščípacholícihodnísó,© Žádnýhosenebojijó,
Voni sobě na parádo nenesó. Hodní só.

Co propijé, zaplatjé,ITT"UT r-JC SATURN—UT -IATAkčSbAMNM =ee e-—e—e—a 3
Do-vol- te nám ae mará-di, coby námi hud-eci hráli, aj do-vol

FriT —A—A-| —— r E . -I [X E-8mZK M1880CaNJ i : Too
te nám do-vol-te, do-vol-te a le-bo nás ven ve-hoďte.

Dovolte nám kamarádi, Aj dovolte nám dovolte,
Co by nám ti hudci hráli, A lebo nás ven vehodte.

Při vybíndní peněz. Z Ochoze.Ca M (Te M . |zde-jp Ee
= u id 4 U dí yd U

Ty Ochozké prv-ní stár=ku, Jak pak tije má-me dá- ti,Tychcešnanáspoto-lár-ku;$ Desnásnebraltanco-va-ti.
Ty Ochozké první stárku, Skovéte děvčátka šajne,
Ty chceš na nás po tolárku; Sak nás nebral k tanci žádné.

Jak pak li je máme dáti, Celý hode stále v dole,
Des nás nebral tancovati. Neviděls nás stárku v kole.
Debes nás bral tancovati, Okolo nás chodívávals,
Chcele sme ti šajne dali. Tancovat nás .nebírávals.

1) Kromě šolaře sedícího za kadečkou (za kolem z desek, na němž se v kostky
hrá) a po penízi do šolářky, t.j. škatule, vybírajícího děje se při zasaďování
děvic takové peněz požadování. Zasazují se děvy za stůl jako do vězení, z ně
hož se na svobodu vypláceti musejí, obdržujíc tím právo, pro tanec jeden
chasníka sobě obrati. Někde se to peněz vybírání bez zasedání na stojánce stává.

[[hbJÍ
m Ha
J 1

rTTNn ve
a

Sa

p
Hm

= VNINNÁNv L 6 ď 
a bx 65 r |

Ke-rá pa--nenka nepla - tí-vá, aťt.do ho-spody necho-dí-vá

vs
(

-,K -= p » „ C 1AEe FICJ LE
MT “ | | U — dí — id= ' i

nemůžó ju chlapci vestát, rad-ši be mohla du-ma zvostat.
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Kerá panenka neplatívá, Nemužó ju chlapci vestát,
Ať do hospody nechodívá, Radši be mohla duma zvostat.

Při stnání bevana 1).

kory k £ ZZN C TTC CZTFAP pa 0—p8Pee ans
= Žv Bě-že-la© oveč=kazhů-rudokopečka,azaňóbe-ránek

[ JEEma-AA
WE-C 16s

i
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|| ]bh

ali

| i |»iNÍ |bb
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Li 11

JE»

52mFREE č ITI-©m LÍEFLCLEF====He I
Bě-že-la ovečka z hůsru do kopeč-ka a za ňů be-ránekC jl L +

Let =
ža-lo- vatna za- mek.

Běžela ovečka Co úěláš beránku Nežaluj beránku
Zhůru do kopečka, Na tom našem zámku? Na svoju galánku,
A za ňó beránek Já idu žalovat Ona ti uvije
Zalovat na zámek. Na svoju galánku. Kytku z marijánku.

1) Stíná se beran neb kohout. Por. Zp. II. 70. Jinde se káčer cepem mlátí. Ká
čer v zemi zaklopen, že toliko hlava vyniká, Šohaj, jemuž jest káčera umlátiti,
má zavázané oči, an ho gajdoš vodí. 'Tytýž ho i do bahna zavádí pro učinění
smíchu, až pak silněji hraje mu znamení dává, že cíle blízek jest.

bh i
E +2 o PJ [- 9—0 3 LE

—M9—0-——9 —B—i —i ——4Sn o E
vUt-nu,ne-ut-nu,budusekat| ažutnu.

Utnu, neutnu,
Budu sekat až utnu.

4 „|pR VPLLLL
Pa — C- —l U p | E-5v- —E

Be-rane, škope, kdes poděl chlope? chlope só vlesi, bera-ne kdesi?
Berane, škope, kdes poděl chlope?
Chlope só v lesi, berane kde si?

(Náp. str. 703. a.)
Pásl sem já beránka v Zabrdovské seči,
Ulíďa mu hlavěnka, viděli ste všecí.

—— 1 1AS KS ET (a mmlnk EXTdu RePIA IÁCTNTÍDDVTEC ÝITT NITÍCEZ C pe C 80 j
Ma- lo-měrské stá-rek švárné šo-ha-jek,on u=fal be - ra-na

CTIFLE
C —8——C.s TIL

na. je-den rá-zek.
Maloměrské stárek švarné šohajek,
On ufal berana na jeden rázek.
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Když máti přišla pro sU.FRBCFE EIje EFI
DU

Kde.ste se to už maměnko, kde ste se to vza-li? A
Šak ste to ta - ke bé-va-li, dežste be-li ma-lí. -Ja - jum,F (IC es mA ] C
FLE
U. L yl —Uyd m U 7 ha UL JEBo-že© můj,po-mi-lu-jahez--kýděvčemusímdům
Kde ste se to už maměnko, Dež ste- beli malí.
Kde ste se to vzali? Ajajum, Bože můj
Sak ste to take bévali, Pomiluja hezký děvče musím dům.

Při nastávání bitky. Z Maloměřicu Brna.n Ad0===HI=EJ1= EE PP«— Ma-loměrskýstárko,buďvese-lý, budeš-lisera-nybát
Ne-bůj se ty ra-ny a-ni střely; a ne-bo jí u-hý- bat,FE EEpy

" budeš. šo-ha-jiček poha-ně - ný.

Maloměrský stárku buď veselý, Mám jich jedenáste:|
Nebůj se ty rany ani střely; A sám jsu dvanásté, nebojím se.

Budešli se rany bát,
Anebo jí uhýbal,

Budeš šohajíček pohaněný.

Maloměrský stárku, drž se hory,
Neboj ty se rany ani sily.

Seberem šabličky:|
Maloměrský stárku nestrachuj se, Půdem do šermičky v širým pol.
Kolik máš pacholků podívej se!

sál zhodů,
AA X K -—-k — 1 ©—|-—0—0Fej Mn =ehnE

7 hl a F

Až já půjdu z hodů dom, půjdu já pod perečkem; budeš milá
ie L [O [ IE
(LA[-M-—de— | 4
re C KSSLELTInahlédat.ojmalým| o-keneč-kem.

Až já půjdu z hodů dom, Budeš milá nahlédat
Půjdu já pod pérečkm, Oj malým okénečkem.

Od Hodonína.= EAA >AHIL Fh |-E58 M —
Ep Ee

eď sme šli na hody, keďsmešli nahody, by-uo nás je-denáct,

«T9
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by- uo nás je-de-náct.
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Keď sme šli na hody,
Byuo nás jedenást,
Keď sme šli z hodů dom,
Chybovau ") jeden z nás.

Počkajte bratrové,

721

Néni tu jednoho
Kamaráda mého.*)
Budeme chodívat
K frajerence jeho.

Janíčku, Janíčku,

Nech sa spočítáme ,?) Voňavý hřebíčku!
Šak sa's mně rozvoňau.
Po čirém políčku!
Ne tak po políčku,
Jako po srdečku.
Po srdečku po mém,
Ležíš jako kameň,
Ty Vrbovské dívky
Trema rady stáuy,
A tak naříkauy,
Jakby husle hráuy.

A budů sa pytat,
Kdo to tady leží.
Leží tu Janíček,

Červený hřebíček.
Červená fiauka
Ta jeho gauanka.
Rukama uámaua
Smutně naříkaua:

1) Ostal tam.
2) Počkejte pacholci

V dědině na konci,
Tam se spočítáme
Smeli tady všecí.

5) Jiný dálejšek (z Velké):
Leží na chotari,
Sabla podla něho,
Pojedů tu páni
Z Uher do Moravy,

(Náp. násl.)
Jož nám pominule Čermákovský hode,
Mosíme se napit ze studenke vode.

h Škoda z hodů. Od Brna. Sr. Voj. I. 73. Erb. I. 26.FK,E-PEF sz
s—| C o4 vwU D F

aj na- dě- la-F škode, po-bi-li To-máška© Ho-li- anský hode

v ho-li-an-ské ho- spo-dě.

Holánský hode
Aj nadělale škode,
Pobil: Tomáška

V holianské hospodě.
Nebili ho rukó,
Ja nebili palico,

Než ho píchli nužem
Ach zrovna proti srdco.
Brzoli Tomáško,
Aj brzoli vozdravíš?
Sak už te Tomáško
Aj hrozně dlóho ležíš.

Šak já vám vozdravím,
Haž na vašim stole

Aj vyroste rozmarýn.

Zelené rozmarýn
A ta drahá perlička,
Přinde vám povědět

Šak já vám tatíčko Aj s nebe holubička.

834. Hry.
1. Na sv. Blažeje.

Na sv. Bíažeje pozdě onde chodívají školáci rožeň nesouce a sobě živnosti,
toho čeho právě mohou dostati, n, p. mouky, masa atd., hledajíce, Jest to jakoby
ostatní poslední koleda, jejížto i zbytek se býti zdá. Dokavad školy zřízeny nebyly a
děti snad také pro zimu a nedostatek šatstva stále vyučovány Dýti nemohly, tenkráte
zdá se chodíváno, když zimy ubylo, po domech, a zváno a napomínáno rodičů, aby
děti pilně do školy posílali. Prohlídalo se při tom též k tomu, aby děti dorostlejší
náležitě ke sv. zpovědi a ke sv, přijímání se připraviti mohly. Stávalo se to na sv.
Blažeje, bez mála proto že dítě, jemuž od zádavy žádný lékař pomoci nemohl, po
divně vyhojil. Jinde se lo děje na sv. Gregoria Velkého ještě příhodněji, anoť o tom

46
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sv. papeži víme, že kupoval mladé na prodej vystavěnéotroky, a že je potom vý
učovati a vychovávati dával. Počínají pak děti, mezi nimiž jedno co biskup oblečeno
jest, zvoláním slov těchto: dnes je svatého Řehoře, přeletěla laštuvička přes moře,
Na to pokračují recitativem na p. tímto:

Milá paní, pro tvou čest Budou lítat z police
Dej nám slanin jako pěst; Jak mynářovy slepice,
Pakli nám nic nedáte, Dy se nažerů pšenice
Sak na hrncech poznáte; Z tej nedoměřanej měřice.

o to zpívají písně skotačivé n. p. Voj. II. 271.AK Tegp TETU67a TIpe PHE
Koby-la se ohře-bi-la před ©školů na mostě
Devět Turků zanecha-la a Ži-dů patnáste.

PoE = EME= k E pepenEm——E—

baran pivo va-ří,; u vkomoře.kocůrhospodaří=VIkskozů tancu-je, nedvěďjim sojduje,
Na to počínají vážně zpívati píseň, kterou tuto pokládáme ve dvojím čtení, jak

ji totiž buď na sv. Požeje, ©anebo na sv. Gregoria V. užívají. Melodia tatéž jest oběma.
-X ——Jj — -9 f—02;=(==mm-EePř—-= WE

Na svaté-ho Bla-žeje památ- ka se či- ní, a to se všem
r M OCI
EEE
o-znamuje, který o tom ne-ví.

Na svatého Blažeje Aby ste nám něco dali Jestli žáčka nemáte,
Památka se činí, Dnes k našemu stolu. Na papír nám dejte,

A to se všem oznamuje, Svatý Blažej zas to vám Jedným grošem nebo
Který o tom neví. Všecko vynahradí, dvůma
My pak malý žáčkové Dejte masa nebo hrachu, Málo schudobnete.
Chodíme pospolu, Nebo trochu soli.

Na sv. Gregoria Vel, takto zaměňují:

Na svatého Řehoře Nejprvé Boha znáti Jedným grošem nebo
Památka se činí, Stvořitele svého, dvouma
Svatá církev všeobecná Víru svatou rozmnožovat Málo schudobnete.Povšemsvětěnyní.| Dlerozkazujeho.© VšakvámBůhnahradí,
Kdo své dítky miluje, Pakli žáků nemáte, Dá vám požehnání,Vedejichkdobrému,Napapírnámdejte,© Aposmrtivěčnouradost
A posílá jich do školy, V nebi přebývání.
Ať se učí tomu.

Na jiných osadách na konec užívají písně:
MON NAIE

LS =
v

Hojně božské požehná-ní ať přebý-vá vždycky s vámi.
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Hojné božské požehnání Na den svatého Řehoře
Af přebývá vždycky s vámi. Chválí Boha země, moře.

Načež přejí všeho štěstí a žádají o podělení dárky nějakými.

2. Déšť.
Když dlouho prší a slunka dlouho neviděti, tedy děti malé točíce se, rukama

pleskajíce a do mračen jakoby slunka se dohlédaly, pohlédajíce, zpívají:

Neprš,nepršdýšču,“)Tvarohamunechcó,© Jenomjednoostalo,
Tvá matička v klíšču,?) Syrovátku chlemcó, Do nebe se dostalo.Ataličekpodprahem“)Spadlananědeska© Aznebedoráje,
Krmí děti tvarohem.“) Všecky jich rozpleskla. Pámbů ho tam miluje.

1) dýščku 3) A z podliščky důmka.
2) půdem na podliščku. 4) Kóknem do vokynka.

Jinde zpívají tutohle (kterou někde i králky zpívají) tolikéž proti mračnům
pohlédajíce.Vyndi,vyndislunko© Píte,pítepáni, Tožtyrohynašli.
Za') makovo zrnko, Sak ste s nama známí. Skoč babo do vody,Nevyndešli,jávyndu,© Pojedemenakopec,© Podémněpodkovy.
Povedu tě k Závindu.“) Uvidíme šest ovec, Nač bych já tam skákala,
Od Závinda k sloupku, A sydmýho berana Sukničku si máchala?Zatočseholóbku!Sezlatémarohama,— Kdebychjusušila?Holóbeksezatočil,Kdotyrohynande,— Upámbičkavkótku,
Konvu vína natočil. Styry míle zande. Na tem zlatým prótku;
Vynesl ho na kopeček, Ten prótek se ohébá,

Vypilho tamberáneček.Šryrymíle ček Kohát na ňé kokrhá!?)

1) jak, 2) Táboru. 3) U pámbíčka v komoře Na zlaté rohoře.

Od Zábřehu.

Pršípršíjalovec,Honilitamšmatlavó,© Botyspadlyskolka,Ztratilismepětovec,Smaltlavájímutekla,— Zabilypacholka.
A šestého barana Oni sklouzli do pekla. Vaávalo se motovidloSezlatýmarobama,Liškasedínacestě© Bralosoběstarýtrdlo,
Kdo ty rohy nande, Sije boty nevěstě, A struhádko plakalo,
Styry míle zande. Nevěsta se raduje, Že se trdlo vdávalo atd.ŠtyrymílezaPrahó© Žetybotyobuje.

Když dlouho neprší, tedy dítky do kola se točíce vespolek zpívají o dešť:

pry—> EIEN ZLE ZÍEIEG1? =zníOES msz
Ls =

Kolem doko -leč=ka a-by nám Pámbůdal tiché-ho desčič-ka,
46*
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Kolem do kolečka Aby nám Pámbů dal Daj nám ho Bůh milý!
Naše zahrádečka, Tichého deščička. Aby nám naróstl

Deščiček májový, Chlebiček na zemi.EENEEESe pap- CeTÍ
- k+ i či? ,

Dákravič-ky dů . to a-le bu-čí! Edneskak víče-ru.Zpastvydě-di-nů$ žesetuzemračí,
Dú kravičky dů Ach co by chtělo Nebeská manna
Z pastvy dědinů. Aby pršelo Prš nám do rána;
Co to ale bučí? To májové zlato, Aby réž narůstla
Ze se tuze mračí My prosíme o to A pšenička zhustla,
Dnes k víčerů. Aby se lilo. Sak to Panbůh dá.

Když poprchati či poprskávati začíná, děti po dvou se točíce zpívají v Ořechově
u Brodu:

| NM
DETE DDBÍTCIZÍTNÍ

V3 » v v ( | ( v yl US ——e (6 L „© „/Pršdeščič-kuhu-stý| a-byšubry“)růstly,šakjevodanato
K C“ TEEEA fcCITE

o-prat Šubry bla-to.

1) šubra == bláto okolo spodku na šatech.

3. Hra na Helenu a podobné.
Z jara děvy provodí hru na Helenu. Učiníce kolo, za ruce se drží a okolo jedné

se točí, Elišky, Heryšky, Helušky, Lišky a jinak zvané, jenž sama v prostředu stojí.
Zpívají:

T —e—== — Jj E EFAjeemE EeePS ZEHeliš-kavkoletancu-je© PřemámiláRádamládencemilu-je$ roz-to-milá
" Heliš-ko,věrnvěrnáto-varyško.Od Strášn,

i Is E T Vkolefaneu- jeRádamládenců© mi-lu-jEEE EEEFEPod-skolč= duaje
pod ze - le - ný há-jek,

mo-ja mi--lá E-li-ško, čer - ve - ná bí 4 rů - žič=ko.

Heliška v kole tancuje, Pohlaď si svoju hlavičku,
Ráda mládence miluje. Tak jak hladkó laštovičku.
Přemá milá roztomilá Heliško, Přemá milá atd.
Věrná tovaryško.
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Pohlaď si svoje léčičky, (A nebo z dvaceti, desíti atd.)
Tak jak červené růžičky atd. Kerá tebe bude chceti.

Vyber ty sobě z těch pěti, Třeba tutohle na koncu,
Ja v tom růžovém ve věncu.

Na to ostanou státi; Eliška jde a vybere sobě některou děvici, zavede ji do
prostřed kola a tancuje s ní, an ostatní děvice zpívají:

Heliška v kole tancuje,
Ráda mládence miluje

Leč brzo dovolávají se děvice opět té propuštěné druže svojí, dáleji takto zpě
vem pokračujíce:

Málo nás, málo nás,
Poď ty Marjánko
(A nebo jak se jmenuje) mezi nás.

Na to volaná děva utíká opět mezi družice, a hra se opětuje.

Jinde ale děva ta od Helišky vyvolená při ní ostanouc a s ní fancujíc volá
druži po druži, až je všecky do prostředka svolala k Hehšce, načež se hra opakuje,

Opět jinde Heliška v kole sedí, an jí přizpěvují družky točíce se okolo ní:

Má nejmilejší paní Heliško, sední na stoličku, obuj sobě boty, půjdem do ro
boty; obleč sobě sukni zelenou, půjdem na mši svatou atd. Pak Eliška vstane a
vyberouc si jednus s ní tancuje,

Ze Želetice.

a vkoleia rá-damládencemi-lu-je,— mámi-láHe
pyško červe-ná bíla ndčko

Heryška v kole tancuje, Připní sobě pásek Klekni na stoličku
Ráda mládence miluje, Na zlatý řelázek. Vypí gořaličku.
Má milá Heryško Má milá atd.

Vyber sobě z pěti,
Červená bílá růžičko. Kerů budeš chtěti
Heryška atd.

Z Vlachovic.

4 by . -Ene C TZrAe ER PHerlič-ka,umý-vajsvo-jebí-lé| líč-ka
Herlička umývaj Podepři, podepři Poskoč sobě do Dunaja,
Svoje bílé líčka. Své rozkošné bočky.") Ober sobě kvítko z rája,

P Kerénajšumnější.
1) Podepři své bočky O zlaté vidličky,

fdee—eaa= —E —1EZ6AIT ae =F
Ne-by-laHe-li-škapyšná© z miláHe-liš-ko,děveč-ko.
Přeca k nám na jarmak přišla
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Nebyla Heliška pyšná, Opaš svůj červený pásek,
Přece k nám na jarmak-přišla. Jakožto na každý svátek.
Má milá Heliško, děvečko. Má milá Heliško, děvečko.EEA

Kde jezůdeš forma-ne? do Nykyšpurka mmůj mi-lý ' pane,Kdejedešformane?© Čovezešformane?Začjednaformane?
Do Nykyšpurka, můj mi- Pěkné panenky, m. m. p. Za štyry torale, m. m. p.

lý pane.
Jinde poslední čásť činí zvláštní hru hojadunda zvanou, Děvčata v pořadě stojí,

dvě pak různo jich se postaví, jenž odpovídají co překupnice, až všecky odkoupí.
Z Radějova od Strážn.

82 = ==ZICT TE= -NCa NJ
FEESEEAR ES

Kamje—-deš| for-ma-ne?doKo-li-benkyvezempa
C N-C-3L 9 i JE

FLEET
CALL m ce IEud (v f

nenky můj mi-lý pa - ne.
Potom se ptají: Zač ta klisna jedna? Za půl osma kosma, za půl deváta a za vědro

vína, aby sa jíta huběnka smíla, a za užičku másua, aby 8a jí ta huběnka spásua.
Z Polešov.6x -0—9——-ee —ye"1

REAELSE P EFXim: Apze —pa -9—y—0—S— ECIEd
Přemá mi-lá Heliš —ko Zaple--tám, přepletám, přepleta
Červe-ná bí - lá roužičko! Úerve-ným ze-le-ným bí-lým ha—— ——

imo. 2do.

=== >=
a

—- rasern

r

E
A-lekdonámpomůže© tohoplotaplesti.PomůženámTerezka© tohoplotaplesti.

Pak stojí všecky a jedna probíhá a když obejde, zas skáče a druhá přepletá.

t ——
ú veTTT1ve

|=
KbTehy

Od Mistka.

o F-e C x | S CS 326meLLP
k l C Z 4 CZ = JI

l + 4

Herlič-ko, umy-vej svo-je bi-le lič-ko poskoč do Duna-jaPo-depři,© podepřisvůjrozkošnyboček,$vyberso-běra-ja

z rů=že kvi-te —ček,
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Z Lovětina od Batelova.

Má milá Hejliško, Seš-h holka z Batelova? Nejsem.
Utři si své černé očičko! Máš-li jaký bílý šátek, dej sem.
Učej si vlásky kadeře, Proč bych já ti bílý šátek dávala,
Dokaď seš u své mateře. Čím bych si černé oči utírala?
AŽ u své mateře nebudeš, Vyber si z růže květ,
Úesat si vlásky nebudeš. Kterého budeš chcet.

Podobná hra jest „na konópky.“

Děvčátka dvě se chytnou, tancují a zpívají, takto druže svoje svolávajíce:
ELE

Hrále bech me na ko-nop-ke,
Debe be-le vět- ší snop-ke,

Nyní děva přivolaná jde mezi ně a s nimi kolo činí. Avšak často zdráhajíc se
mocí přivedena bývá, načež jí zpívají:

má- nás, poďE-vičkome-zi nás.

E-vičkanechtě-la— jí=ti,) zawije-jípa-če-se,
hré snama

Muse-ly sme ju tá - ha -ti $pročona jích neče-še.FEE
hré, le-bo vlasy dé!

Nyní znova jinou děvu volají. — A když tak již všecky do kola svolány jsou a
poněkud se byly naskákali, počínají propouštěti děvče po děvčeti z kola, říkajíce:

Hrale bechme na konopke, Moc je nás, moc je nás,
Debe bele menší snopke. Běž Evičko preč od nás.

A pak podle libosti se opakuje hra ta.

Podobná hra jest na Petra; Zasednou děti, jedno však zůstává v prostředku
a obcházejíc klade na hlavy dětí sedících ruku podlé sylab písně následující, Na
kterou hlavu poslední sylaba padne, to dítě vstává a s ním zpívá:

Sel Petr proso 1 pšenicu, Křepeličku máme,
Vyvoral tam křepelicu, Křepela nemáme.

, (aneb) Málo (aneb moc je) nás,
Zal Petr proso, rýž, pšeničku, Běž ty Martine mezi nás.
Našli sme tam křepeličku,

Dítěti, jenž naposled seděti zůstalo, děti všecky jako na posměch nad hlavou
rukama tleskají a hra znova začíná.

5= CTI TF IC CT T 29:
aeEEE

Sil Petr pro-so i pše- ničku křepe-lič-ku mámeNašlismemytamkřepe-ličku,tuřeperíne-máme| Vnás
=== — kerakmysevdámeS m | dyžknězanemáme.
pod Anič-ko me-zi nás.
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Jindezvouhrutunakřepelkua jiprovozujíjakohruoElišce.Křepelkasev
prostředku točí a zve k sobě křepela, až všickni do kola se sešli, načež se pro
pouštění děje, jak tam výše při Elišce.

U Brna v Žebětíně zvou hru podobnou »na myšku.« Stojí děvy v kole a jedna
v prostředku chodí do kola a volá jednu po druhé zpívajíc :

Utekla nám myška do strniska,
Nemáme jí duma vod včeréška.
Málo nás, málo nás,
Poď Marjáno mezi nás.

A když byly již všecky až na jednu vyvolaly, tedy se na tu ostalou shluknou a
pleskají po ní rukama.

Podobná hra u Brna v Kouřímě, již jmenují: „Vibírej sobě“ a v Polešovicích
„na holoubka.“ Jedna děva stojí prostřed kola děv skákajících, pak stanou a ona
prostřednice chytne některou z tlupy a poskákavší s ní pustí ji a jde se s jinými
chytnout, ana ta druhá v prostředku zůstala, Zpívá se při tom píseň:

Z Uhřice.

9-8 . Ň KPLE —
KZTTFIIF ptz SIC7)Spadlspece© Ma-le-ňák,roz-trhlsiplá-teňák,Ma-leňač-ka
CTIZIIIÍ ZCIEZX TIA l a 4 | | Aa L| P -A ©| MAEJi
U hu > L S < u LEC a splaka-ladyžplátenák| lá-ta-la.
Spadl s pece Maleňák, Maleňáčka plakala Roztrhl si žalódek.
Roztrhl si pláteňák. Dyž pláteňák látala. Fuk s holóbkem do pece,

Spadl s pece holóbek, Ať se nám tam upeče.“).

1) Holubička plakala, Dyž žalódek látala.

Přidáváme ještě hru poněkud podobnou na luňáka.
Hra na luňáčka.

Hrají na luňáčka (junáčka) na Hané děvčátka malá, až asi do desíti let. Postou
pají sobě na trávníčku na řádek jedna za druhou, a každá se chytá rukama ramen
své předky. Jedna ale (luňák) vně jich jsouc okolo nich pochází kolek v ruce držíc,
a ony stojíce zpívají:

Tyju-náčku!)vtáč-ku,/ tynese-ješne-vořešTyma-léju-náč-ku$ jenomdyckyhoduješ“)má-lo máš.

E l o |-e j- L ja o—| --a Imm„memohmmn Rmz AC M „O 1 MMUZp U -C—ydU kK -4- l ICI
Nechtě-la s nami Ba-buška hrá-ti za ty je-jí pa-če-se
mu-se-ly jsme ju. za vla=sy rvá=ti.$ proč ona jich neče-še

hré s namaei0aE
L.A L.TJ S 4 A U
L- ( v dí v UI 1
hré, le-bo vlasy dé.

1) střižičku. 2) landuješ.

Když dozpívají, »luňáke zahodí kolek co nejdále, a zadní děvice běží pro něj,
an zatím luňák třikrát obíhá řadu těch děvčátek, S kolkem-li spíše doběhne, než lu
ňák třikrát obejde, tedy se hra prosto opětuje. Pakli luňák spíše děvčata obejde, než
ona s kolkem došla, tedy tatohle musí sama za luňáka vně děvčat s kolkem státi,
an dřívější »luňák« k děvčatům ostatním se připojuje,
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4. Hra na husy, na mostek a podobné.
Děvčata stojí řadem. První v řadě jest houser neb husa zlá; hospodyň a ho

spodář o sobě stojí a ruce drží spolem vyzdvížené jako bránu, zpěvem s husou zlou
rozmlouvajíce. Viní se husy, že chodily na oves. Zadní se zajímává a tak pořád, až
jsou zajaty všecky,

nA=
—-— = —N——-——E - ZKLAÍEAKTE

kam po-le-tíš? do U-her
co tam budeš dě-la-ti? |svéhu-sátka| pá-sa-ti,

A já ti jich se-be-ru,
A já se tě ne-bojím,

Hu-sa© zlá,Bo-hunemi-lá!
X KE —EN MUCTÁ Ce | ETK IEPN TALK

aanPPmovI C UE
pře-ce skrztě po-le-tím. Husa zlá ga gagaga- ga.

Nyní gagotajíc běží skrze ruky pozdvížené; děva poslední nevysmekne-h se,
bývá zajímána, načež na straně státi neb seděti musí, a vlkem jest; a tak pořád, až
se toho po straně stání všem děvám dostalo, Když všecky jsou pozajímány, tu se
hospodář na zlou husu domlouvá:

Husa: A ty pane sousede,
Vrať mně mého housete;
Budeli chromati,
Nebo hlavu lámati,
Kdo za to bude?

Naposledy husu zlou honí a pokutují, že na př. drahnou část cesty kulhati musí atd,

U Brna děvčata hrajíce na husy za ruce se drží; obzvláště a o sobě stojí jedna
vlček zvaná, a druhá houser, ona opodál, tato blíže co strážná husí. Počíná roz
mluva zpěvná:

Hospodář: Já za to nebudu.
Proč do škody chodívalo,
Z koretečka jídávalo,
Ze střipečka píjávalo.

Husa: Haj na oves.

A9 —a9—0—0—|-—0———
P -P

e/ ď Lad

Hu-sa, husa, poď-te dom, Nesmíme. Pro koho? atd.

——4 aFmpe
ud. kt ud
W v V

Houser:Husa,husa,poďtedom.© Houser:Husy:© Nesmíme.Husy:
Houser: Pro koho? Houser:Husy:© Provlčka.Husy:
Houser: Kde je vlček? Houser:
Husy: Za plotem.

Co tam dělá?
Honí nás.
Co vám dělá?

Husy šklobá.
Husa, husa! poďte dom!

Nyní utíkají, vlček je chytá a houser brání; kterou chytne, ta bude vlčkem, a
vlček jde do řadu,

Ve Štěpánově u Olom, tak říkají:

A. Zlatý husy polefte,
B. Nesmíme.
A. Pro koho?
B. Pro pána.

A. Pán není doma, jel do Beróna.
Pro štyry ovce, pro pátého škopce,
Zlatý husy, polefte,
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Z Kochotovic.

=== ——9—2 v p
Cme —C

JM

EEEE
W dlF

Komza-letíšhu-sazléfra-jeren-ko© mámi--lá,hu-sazlá,
=
frajer-ko mi —lá.

Kam zaletíš husa zlá, Abys o mně nevěděl, Na rybníce lítati.Frajerenkomámilá,© Vlčkuzlé,šohajkumilé.Vlěkuzlé,šuhajičkumilé,
Husazlá, frajerko milá. Co tam budeš dělati? Dybys byla seděla,
Já zaletím do Uher, Byla bys vyseděla

Husátka, kačátka.
Ze Studenky. Sr. str. 543. poslední p.=EHF

Paslach husky na lesku,
Vzal mi vlček najlepšů, i A ty vlč-ku vraé mi ju,až mně o ňu něbi-ju.

Paslach husky na lesku,") A já ci ju něvracim,
Vzal mi vlček najlepšu. Na ruby ju převracim,
A ty vlčku vraé mi ju,*) Budu na ní gajdovaé,
Až mne o ňu něbiju, Dzivky budu tancovaé.

1) nade vsu, 2) Ach vilačku vraé mi ju,
Bo mi duma vebiju. .

V Zápříboří při hře na husky děvy stojí kolem jedné, jenž s holí v prostředku
předkuje. Když vyzpívá se píseň ta, tedy ta prostřednice počítá holí husky svoje,
říkajíc: ne jedna, ne dvě atd., a na kterou poslední číslo padlo, ta hůl beře, a pro
středničku dělá.

Hra na mostek.

Dva chlapci, aneb dvě děvčata stojíce o sobě činí mostek (B); druzí chlapci neb
druhé děvy stojí před nimi (A) a běžeti hodlají skrze ty dva první.

A. Jeli váš mostek tvrdý? B. A co to vy nám za to dáte,

B. On je tvrdý jako kameň, Co vy přezeň přejecháte?
Jsú dubové trámy na něm. A. Cbyfte si toho zadního Ďunďu

A. Dáteli nám přes něj jeti? (= hlupáka.)
Tu pozdvíhnou onyno dvě (neb onino dva) ruky a tyto (neb tito) běží pod ruky

jejích, zadního pak chytnou.

U Prostějova v Čechách takto při tom zpívají.

Ma!h «
+2 i- F-e K
:pE E

7 Před našém je kame-né most, jajunda.

B. Před našém je kamenné most, A. Dáme mi vám hodnó dcero, jajunda,
jajunda. Co je nás tu, leda keró, jajunda.A.Dátelinámpřesnějjíti?jajunda.© Našedceradostjehodná,jajunda,B.Acovynámzatodáte?jajunda,© Dežnapečechlebadodna,jajunda.

Dyžvy nám ho porócháte? jajunda.
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Nyní rozběhnou se, aby skrze mostek prochodily; běžíce ale zpívají:=== PEi? Aero
. L- L- | |- —LE

© Pletla sem pletlasem pro pletolasem červeným,zeleným modrým harasem.
Tedy poslední sobě zadrží, a ta musí býti na straně, až tak všecky byly za

držovány. Na to je hra skončena, a ovšem znova se počíti může.
Z Mutěme.

== EEE ===:
AL

Tvrdý - li je ten váš mostek ho- ja ho - ja.

Tvrdý-li je ten váš mostek, Dyž mi přezeň pojecháme?
Hoja, hoja. Co by ste nám za to dali,

On je tvrdý jako kameň, Dy ste ješče nejechali,
Sů mosazné trámy na něm. Dáme my vám zezulenku
Ja co my vám za to dáme, Ja dvúletů konopěnku.

Ja kdo nám pomůže teho plota zaplést? Jakdo nám pomůže teho plota rozplést ?
Pomož, pomož má milá Aničko teho* Pomož, pomož má milá Aničko teho

plota zaplést. plota rozplést.
Hra na královnu.

Od Strážnice z ZeedonuBEEEIA
Ho-ja,hoja,ho-ja,po-slalanáskrálovna— hoja,hojhoja.

Hoja,hoja,hoja, Načvásonaposlala?© Dáte-linámpřeznějet?Poslalanáskrálovna,© Hoja,hoja,hoja.Jakédarynesete?Hoja,hoja,hoja.Jsúlimostyhotové?© Černojokédivčátko.Hoja,hoja,hoja,Užsúmostyhotové.| Jelionopoctive?
Jak jste vy volakeré.

Hra na pojeďte.
Dvě řady chlapců hrají; jednou řadou stojí chlapec za chlapcem, v druhé řadě

opodál dva proti sobě stojí. I volá první z první řady:
(s

E -| A pa +[ TCa-———-M 1 I A I Ae WHIH„| eg S L L- E +4 S -„ IEC S- LY Ly 6 Iř»)ode-te,po-je-te— Atidváodpovídajínesmime,nesmime,
Pro kého, pro keho? pro pá-na, pro pána.

Na to zpívá celá první řada:

gF

Naš pán néni do-ma, a-ni na- ša pa--ní, je-le ssee do Br - na
Vra-ta vote-vřený, mečemza-lo-že-ný, kdo se to-ho dotkne

d—M |
9)=1.
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prodrahýkoře-nrhnedmu hlavohotne o-je-te, po-je-te.
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Na to celá první řada probíhá vyzdviženýma oněch dvou rukama. Leč poslední
z té řady od oněch dvou zachycen bývá. A to se tak dlouho vede, až všickni po
chyceni byli kromě dvou, kteříž rolu proměníce zdviženýma rukama veškeru ostatní
shluklou řadu propouštějí.

Podobná jest: na Němce

Sestoupnou děvčata do kola a drží, se za ruky; dvě ale v kole běhají, jedna
druhou honíce. Když ta onu chytne, tedy ji vystrčí z kola do řady děvčat a nyní
opět jiná děva honí tu ostalkyni. Při tom ostatní děvčata zpívají:ě ZZ: l CT" IEFEZNÍ

TF6pm LEE CITE
Přišel ti k nám z Pouzran Němec, z Pouzran Němec.
Přišel tik nám z Pouzran Němec, Ješče růža nerozkvítla,
Chcel abych mu pletla věnec.. Dcerky milé, roztomilé!
Jakpak bych mu věnec pletla,

Když ji byla chytila, tančí s ní, a všecky v kole tančí též zpívajíc tutéž píseň
jak při Pletavé. Pletavá jest hra, při nížto chasa mladá do kola sešedši a chytnouci
se poskakuje; brzo však pustíc se čásť proplétá se, až přijde dvé každé k sobě
zádama; na to čásť druhá pohýbá se pro rozplet. Při tom zpívá se jak výše:

Pletla sem pletla sem, přepletala sem Dyž bylo půlnoci, zavolala sem:
Úerveným, zeleným, bílým harasem. Staň milý rozmilý, už dopletla sem.

5. Chůze s medvědem.
V outerý masopustní, ponejvíce večer, někde i na škaredou středu, chodí chasa

mužská s medvědem. — Hlavní osoby při tom jsou tři: Medvěd neb opice tak jme
novaný, celý hrachovinou obložený; psk chasník oblečený v ženské šaty a tak opou
taný, že mu toliko oči viděti; třetího mají husara, t. j. chasníka přistrojeného za
husara, který na místo koně má dvě řičice, z předu jednu, ze zadu druhou, šlema
k tělu připevněné, s nichžto plachty jdou až na samu zem, aby nohou viděti ne-«
bylo. Na přední „hřečici“ má uvázanou hlavu konskou (obyčejně sotor slámou na
strkaný) a na ní ohlav; v ruce pak drží stihel, v druhé paláš a šablu, a tak chodě
jezditi zdá se. Takto chodí po dědině s hudbou od domu k domu, doprovázení od
jiných chasníků 5 nebo 6 v šatech obyčejných, kteřížto poslední, když všickni do
domu vešli, říkají:

Skákej, skákej medvěde, Stojí za vořechem,
Čert pro tebe pojede S drátovaném talířem,
S drátovaném měchem, Budeš v pekle malířem —

pak provádějí své rozvery, smýkají s medvědem atd.
Porovnej s tím, co Voje. I. 261 — 2635 píše o podobných rozverách v čas

tentýž v starodávném Mazovší. — Jinde samotný takový do hrachovin povázaný
člověk „hřebenář“ po vsi chodí blátem šplichaje a volaje: Staré baby na hřebeň a
mladé ženy na rožeň; baby hany té mstí, ve vodě ho omákajíce.

Ve Vlachovicích, v Bánově a vůbec v dolsku slovenském zvou to babkováním,
že mají při tom šátky na zad uvázané jak babky; jinde to zvou choděním po škár
kách. Zpívají pak tam v sednici tuto píseň skočnou, při ní poskakujíce: (náp. pod.
str. 730 a.)

Pod šable, pod šable ai pod obušky, Dejte nám kus slanin jako dvě dlaně.

Všecko my vezmeme, aj plané hrušky. Tudy nám nedali, tady nám dajů,
Pod šable, pod šable můj milý pane, Komára zabili, slaniny majú.

Pak změňujíce tanec pějí:

VIk s kozů tancuje, Baran pívo vaří,
Húser jím bubnuje, Kocůr hospodaříatd. viz str. 722.

Kde jím neotvírají, tam medvěd, jenž štětku nese, sazemi nebo blátem zeď líčí.
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V Nezděnicích se přistrojí mládenci do svátečních šatů, vypůjčí si šátků čer
vených, opáší se jimi z předu i zadu, do ruky vezmou každý dřevěnou šablu, jejíž
držadlo pentlou jest omotáno; za klobouk strčí chochol z péří a ze stuh. Tak upraví
se čtyři; pátý drží pravidlo na spůsob žezla, omotané pentlami a šátky do kona.
Přišedše do nějakého domu, žádají o dovolení, což se jim vždy dává; tu začnou se
přetáčeti se šablami a zpívají: Pod šable atd. — Na to:

0 a TI C ÍCOZŇ M CTK x WES SGTINGNGEEE EePe e—7 = sEaP “= v. Ů:
Já do bůdy, tam budenka práz=ná, měly mě tam dvě čekati

pzŇ > 2-5 E -IE
EE
neče=ka-la© žád=ná,žád-ná.

Já do bůdy, já do bůdy, tam bu- Já do třetí, já do třetí, tam vařili
denka prázná, krůpky,

Měli mě tam dvě čekati, nečekala Byli by mě rádi dali, ale sem byl
žádná. hlůpý.

Já do druhé, já do druhé, vařili tam Já do štvrté, já do štvrté, tam vařili
kašu, zelé,

Dal: mi tam na vařečku, ještě po- Byli by mně rádi dali, bylo mně
dnes kašlu. kyselé.

Pak tancují s domácími ženskými.
Někde se to děje na tučný čtvrtek; načež v úterý masopustní chodí hřebenáří,

t. j. s medvědem, chasníkem, slámou neb hrachovinou docela omotaným, jenž na
hlavě má vysokou papírovou čepici, v ruce baldu, s cepíkem ze slámy, jímž bije a
mlátí pro smích.

U Jevíčka chasa přestrojená do starých šatů a slámou otočená chodí po dědině
a vyvolávají ženy pod okny, t. j. přezdívají jimco nejškaredějí, končíce obyčejně s
pokřikem: Hej, hej na hřebeň (či na hřeblo). Ženy pak chrstávají na ně vodou. —
Leč předce do domu některého naposledy zajdou, dají se po dvou nebo po třech
od žen řetězy svázati a do hospody vésti; tam se tancuje. Naposled ženy ty zapa
lují ty chasníky maškary, jenž hoříce skáčí a válejí se po zemi. Odstrojením a hodo=
váním hra se končí.

Má se za to, že odtrhané z medvěda kousky zvláštní do sebe moc mají, aby
na př. hojnému se urození drůbeže nápomáhaly, a protož jich též k věcem takovým
užívají.

U Lichnova při tom medvědu v poslední masopust. tancují opačitý tanec. Když
byli poněkud potančili, tedy mužští jdou ven, an ženské zatím samy tancují.. Brzo
ale mužští okny do jízby vskakují, a pak tancujíce přes stolice a tabuly skáčí, any
ženské hudbařům peníze háží, Při tom však ředitele musejí míti, aby všecko v po
řádku šlo,

U Valachů v Rožnově chodí s klátem; chasník v ženské kasance sazemi obli
čej sobě očerniv, místo šavly má v rukou dřínku (hublované dřívko) £ sáby dlou
hou, a hledí klát, jejž v rukou drží, v domě kam ho pustili, děvě o nohu opevnili,
aby se děva vykupovati musela. Což když ona učiní, tedy jí klát s nohou odejme,
a dále napřed s ní potancovav obejde.

6. Nekteré dětské a pověrečné popěvky.
Z Choliny.

Hom, hom Bartoňo Kop mně take. jeden, Hop, škrk, (náp.str. 723 a.)
Kde pojedeš na koňo? Dám ti chleba s medem (Černó pantlo pod krk,PojedujádoNěmec| Atvarůžkaschlebem.Ačervenópodrokáve,
Své panence pro věnec. Co sem dostal od Rozále,
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Mrskůt či na pomlásku.Dávévajec, Podpostelóvkótko© Metličkasešupeří,Kázalkadlec,Nabřezovýmprótko.© Poženemsedodveří,
He kadlička, Daj paničko, daj vajíčko, A ze dveří do kuchyně,

A z kuchyně šup do síně,
Habes dala dvě vajíčka. Daj vajičko lebo dvě, Bud kat uvřimněudemse sekat upřimně.Jedno bílý, dvě červený, Šak ti málo ubude.
Sak slepička snese hiný,

Jiná. A ty panenko, Za kamny v koutku,Hou,hou,krávyjdou,Skočmnědovody© Nazelenémproutku.Nesoumlíkopodvodou:Protyčtyryjahody.© Prouteksevotočí,
A ta naše jalová Proč bych já tam skákala, Pár vajíček vyskočí.
U Božího kostela. Svou sukničku mákala? Má žilečka se šupeří,
Kostel se boří, Kde bych si ji sušila? Vaše děvečka mně nevěří.
Stodola hoří, Poženem se do dveří atd.

Na sv. Matěje chodí hospodář po zahradě od stromu ku stromu a třesa
jimi říká:

Z Komína u Brna.

Milý svatý Matěji, Abys nám dal kadlátke
Máme v tobě náději, Do té našé zahrádke.

Při pálení ohně na sv, Jana.

Jáno, milé Jáno, Už slunéčko vyšlo Mému marijánku,
Budívaj nás ráno, Na našu zahrádku. Máte u súseda
Ej ráno, ráníčko, Netěšte sa chlapci Rozkvětlů fialku.
Než vynde slunéčko.

Z Březové.EEE
AETLLEL= SrbHoří,hoří| svatojanský© obní-ček.

Hoří, hoří svatojanský ohníček, Hoří, hoří svatojanská lalija,Nakládalhotenvolačísyneček.— NakladlajítavolačjaMarina.
24. Junia pálí se Svatoján; nakopí chása mužská 6 hromad haluzí na spůsob

kup senných, do protředu každé kupy zakládá se máj (borový neb raděj březový);
na máj ten dávají věnec z polního kvítí. Pak večer chasa ta svátečně oblečená s
hudbou jdou na to místo, kde hranice ty stojí; zapalují kupy po jedné, při tom
tancujíce, Když dohoří to šestero kup, teprvé (asi o půl noci) vracují se domů. —
Slaví se den ten již dříve hoslinou, hudbou a zpěvem a děvy podělují milovníky
svoje voničkami.

Na sv. Ondřeje pacholek děvu vezma na záda nese ji ke chlívu a oslovuje
svini, na chlév udeřiv:

Milá plemenico, Přinesl sem dívku Kolik dáš rochotů
Povíš nám neco; K tvojemu chlívku, Za toli se vdá roků.

Také chodí na sv. Ondřeje děvy na nátoní pro dříví a s náručí ho nabravše
donášejí do kuchyně. Tu čítají polena; jsouli sudem, tedy prý dostane mládence,
jsouli lichem, dostane vdovce. Nad to všickni domácí pásy své dávají na necky a
je tam opálají; kterého pás nejspíše vyletí, ten prý nejspíše umře; anebo nejspíše
se vdá jestliže jenom samé děvy pásky daly a žena je opálala. Podobně buď na
ten den buď nejraději na štědrý večer jde sobě děva ke kurníku a zaklepá dřevkem,
aby se jí něco ozvalo. Ohlásíli se kohout, dostane prý mládence; když ale se koura
ohlásí, tedy toliko o vdovcovi jí mysliti.
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Jinde na tyž den děva ku plotu neb stromu se uberouc jím třese recitujíc
nebo pravíc:

Třesu, třesu tímto plotem, Kde je můj milý dnes
Všecí svatí mým životem. Ať mne tam zaštěkne pes.

Sem přičísti ono předpovídání:
Zrada je mamičko, zrada je nademnú,
Stůúpla sem na kameň, podvrtel se semnů.

Nejprvěji u Brna kvete z Jara sisí (či sysí? aneb sisílek, anemone pulsatilla).
Děti si jím oči natírají říkajíce při tom slova tato:
Sisí, sisí, sisíčko, Bolí mě vočičko. Bolí mě vočičko;
Tebe bóli očičko. Tebe nebolí, mě bolí: Tebe nebolí, mě bolí.Tebebólí,měnebolí«Šaksetidoránaza-— Ešliměnebudeboleti,SaktihopánBůhza- hojí.»— Teprvsimudámzvoniti.

hojí. anebo též: Bolijó mě vobě dvě,
aneb: Siselko, siselko, Nevím vo sobě.

Mý milý sesíčko,
O Sise bohyni viz Jungm. sl. s. h. v. J. Grimm Myth. 2. A. 269. Jména bohů

a bohyní přenášeno na byliny. Sésnouti či sísnouti (sýsnoutt?) značí u Brna pro
hlídati, dívati se.

Zmíniti též udobno o terantě květině erigerou acris (u Presla turan 866) ta
mocna jest proti čárům. Pro člověka jakéhosi přicházela pod večer koza a musel
na ní k své milence jezditi, Koza ho častěji napomínala: Zdvihej rapanty (t. nohy)
aby se's nedotkl teranty. On však jednou spustiv nohy utrhnul prstami nohou kvě
tinu tu a od doby té nepřišla koza t. rarach. v. str. 22. Sr. Grimm D. Myth.str. 1164.

834. Koledy. a) pobožné.
Od Telče. Korytko I. 6—15. str.i FF:FLEET=

© Dejpán Bůhdo-brý den ve-se-e-lý nej-prv pa-nu ho--spo-dá-řo-vi.DejpánBůhdobrýdenveselý© Ukázalsemuandělzesna:
Nejprv panu hospodářovi. Neodcházej od panny Marije.
Potom pak paní hospodyni, Co se z ní kolivěk narodí,
Naposledy všem vašim lidem. Z ducha svatého se to zplodí.
O račte dále poslouchati, Narodil se nám z ní spasitel,Očemmyvámbudemezpívati.| Všelikéhosvětavykupitel.
O narození slavném Jeho, Že jsme přišli za zlé nemějte,
Byl jest děťátkem, přetrpěl mnoho. S Kristem pánem tudy přebývejte.
Jozef pak s panenkou Maryjí

Chcelbe opustit a jít pryč od ní. Z horních Kounic.
5ey =]AT Em opde Cd
© Dej Bůhsčesti to-mu domu;? malé-mu dě-ťát-ku,/ on nám dává

Myspí-váme,ví-me kómu,sto Je-zátku fora hruškyFEESE
chleb žemlič-ky za na-še spí-vá-ní .
i. vo-říš-ky, za Kool dejBůhpožehná-ní.
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Z Boršic od Buchlov.

Pacholík s dvěma děvicema obcházejí po vsi, nosíce palmičku a na ní maš
ličku. Napřed pacholík drže palmu a jí hýbaje zpívá:

ZTE CFTWÍpb©Jásu.ma-lýžáček,zpí— vám| ja-ko.vtáček.
Já su malý žáček, zpívám jako vtáček.
Ešče bych lépe zpíval, dybych žemličky s medem jídal.
Ale já nemám hlasu, jílávám s olejem kašu.

Na to podá palmičku děvčeti, jenž zpívá:

Já su malá panenka, chcu byt Kristova milenka
Ráda do kostela chodím, Pánu Bohu se tam modlím.

Na to dá děvice družici své palmičku, a ta pokračuje ve zpěvu:

Já su malá Apolenka, vyletěla sem z komínka.
Lidé se mne polekali, na kolena poklekali,
Lidé se mne nelekejte, na kolena neklekejte.

Nyní veškeří spolů.

O Kriste králi, my žáci malí Na zemi's bydlel, tomus ty sám chtěl.Vímeotoběžespřišelsnebe,© Protožmyvšicknidnešnívršečky
Stoupils k nám dolů, byls s námi Tobě zpívat budem až na věky,

spolu. Amen.
Od Ratiboře z Petrovic.

= LL
pk 91VFine B JmPv o- | južhodzi-na— južnastala,Jo-zefmůjkochany| Jo-zel;žesemaJe-žišnarodzie,BGEHE

můj kocha - ny.
Jozef, můj kochany Jozef! Do čehož ho poviněme,
Juž hodzina juž nastala, Dy povijačka němame?

Můj kochany. To do mojich do fěrtušků
Panno moja, slična panno' A do tvojich do pasečků.
Do čeho ho položime, Což se to tam v polu běli,
Dy kolibečky němame? Nejsu to z něba anděli?

Slična panno!*) Klašterne to panny idu,
Položime ho do žloba, Čo dzicjatko vitaé budu.
Bo to jest slična osoba.

$) Tak se opakuje při každých dvou strofách.
Z Trnavky od Příbora.

CZ LEHLSKLO I==E ELP
Kristus Pán se na- ro - dil, Kristus Pán (se na-ro- dil,EEEFEE

po ko - ledič- ce cho- n po ko- le-dič- ce chodil.
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Kristus Pán se narodil, Půjděm spolem ku dvoru, Hospodaři enostlivy,Pokoledičcechodil.— BuděmzpivaťoBohu.Děkujemvámzhostiny.
Chodilponicelýdeň,© TenhospodařněmeškalHostilistěhostěsve,Chodilponicelunoc.Nahospodyňzavolal,© Koledničkypocestne.

Jak už bylo na rano: Koledničky jim poslal.
Svaty Jene poď pomož.

Z Khinkovic. Dětská.

m.
Ex13 jap TC= X NTIk ELH
Ma-ri-a© pannakr-midzic-jat-kopa-pu,„pa-pu,pa-pu

"©
[ |

Fa
Je-zu-lat - ko.

Maria panna krmi dzicjatko, Zabrů kocurku tomu dzicjatku,
Papu, papu, papu Jezulatko. Brňou, brňou, brňou, Jezulatko.

Svaty Jozefe, kolib dzicjatko, A ty kuřičko, sněs nam vajičko,
Hulu, hulu, hulu, Jezulatko. Koko, koko, koko, Jezulatko.

Zabeč, beranku, v tom novem zamku, Husličky hraječ, plakaé nědajcě,
Bebe, bebe, bebe, Jezulatko. Dydli, dydli, dydli, Jezulatko.

Zaščekni psičku, v tom novem sničku,
Hafi, hafi, hafi, Jezulatko. Od Telče.ZM=pzeKZPEEAPA

Na"nebesích hvězdičkavychází, že se nám na-ro-dil = Boží.

Na nebesích hvězdička vychází, Spíšlh hospodáři, čili nespíš,
Ze se nám narodil Syn Boží. Takéli nám koledy udělíš?

Narodil se ve velkej chudobě, Panenka Maria kázala,
Neměl než dva anjeličky při sobě. Aby se nám koleda dávala.

Ti andělé překrásně zpívali, Udělte nám vaší štědry koledy,
To malé děťátko vítali. Sak vám zas pán Bůh nadělí,

í i Z Kravaře.FE -0SPLANÝ——9—0—0—= Try
Pohled, pohleďcose sviči,přeszele-ny kopec,ty oveč-ky běha-ju,

s——ythee —8- A- MAAJé $—K = -EEKTFpan PE
přespotuček skaka-ju, a-ha pi-ty a-ha pi-ty k Betlemu spichaju.Pohled,pohled,coseAhapityahapity*© Jadarujuklobasu,sviči,KBetlemuspichaju.— Třikratsesňumopašu,
Přes zeleny kopec, A což Z daruječ A to temu Ježiškovi
Ty ovečkyběhaju, v 60%Ná da To ja mu doněsu.
Přes potůček skakaju. ') Páně Nospodař.

41
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A cuž vy tež daruječe, A cuž vy tež daruječe A cuž vy tež daruječeVypanihospodyň?Vyšvarnedzěvuchy?© Vypanisynove?JadarujuplenečkyMydarujemvěneček— Mydarujemvoničku
A zlate peřinečky, A zlaty prsteneček. Ze zlateho hřebičku,AtotemuJežiškovi— AtotemuJežiškovi— AtotemuJežiškovi
Do tej kolibečky. Do jeho jesliček. Pro jeho mačičku.

Z Kuřima.

3 CZILIENGETo ené)
. za tema dve-ří: ma tři panenky stojí;

2 zepté-tese jichjak ke-ré ří-ka-jí.
9. té první ří —kají Ma-ří Majda-le-na,

Só, só bramoro-vé dveří; 4. té druhé ří- kají sva-tá Ka-te-řina,
O. té tře=tí ří- kají vše-ho svě-ta máti,
6. ta nám slí - bila všem ko-le-dy dáti.EPn =

1. Přišli jsmemy na tó
2. u-de-ri-me na tó
3. Svaté Ště--pa-níč - ku4.ta-ké-linámté| ko-le-dy© udě-líš?sva-tó| ko-ledu,

no-vó komoru.

jes=h ty tam spíš Svatý Štěpán, svatý Jan,

9. Kdoto ko-le-du bu- de roz - dáva-ti,
6. budem zaňu pá - nu

Jj
Bo-hu děkovati.PE=

CAYT
na-posledy matka Boží, Pán Bůh sám.

Z horních Kounic.

o 8 -AORI Í ZK—7—FR ÍL —YCŮHL FLEECE2
-* v F

1. Stojí koste-lí-ček na vy-soké hocře
2. A vtom kostelíčku bramo-ro-vé dveře
9. Za téma dve=řima tři pa-nenky stojí,4.Zeptétesejich| jakke=réří-kají,trojničklatý5.Téprvníři-kají— Ma-řiMajda-lena,/ POJniékupoZlákým,6.Tédruhéři-kají— svatáKa-te-řina,
T. Té třetí ři -ka-jí vše-ho světa máti,
8. Ta nám slí-bila všem koledy 'dati

E Ň TEFEE Hnednato:oko-láči| ro-hatým.|EAE
- P | LZ | ZŠ O . v L yl » L

4.Ú kamen, stá - Ja,
2. Pěk-ná se zdá - la,
9. Dy seu - my
4. By - la pěk-nábí-lá,la, A-le -lu-ja zdrávas Mari- a.

9. Dyž se za - plet=la,
6. Ja-ko rů- že kvetla.
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Z Piště a Hatř od Ratiboře.

ip-ka po-chyla, snu-bi li- — jum, ej srubi - li
-0——9——-——0 FEI LAKE

hm|—mMĚ—m—mpDŘ——l —— |——l —LL E
K SCA AK-IIW909-a

W

šty-ry by-ly, chyle byly, prochyle ©chyli-naj, prosim tebe ně-brukaj,

F . .
E

A . k CZI —(C-3 JE

RST
dd : f v = ) s L : [ —yd 7 ( „= JEkv

chy-li-naj, promachajer bur, ze-le-ny haj.Stojilipkapochyla.© «Chylinaj,promachajer— Dojesličekvložila.
Snubi lilijum. bur, Do kostela běžela.
Ej srubili Zeleny haj. Zvony samy zvonily,

Styry byly, chylebyly, pod tum ipkum stu- Dyž Marii viděly.
Prochyle, chylinaj, denka atd. Dveře se zotviraly,
Prosim tebe, něbrukaj, Vni panna Syna myla atd. Svice se rozžihaly,

Jak umyla povila, atd. Am pan Ježiš mšu služil.ELH
7 | l l t | - | | ; , JU L

Svatý Ščepán ko-le - doval,?v ú-dolí, ú-do-lí předJeru-za- lémem,
Byl od ži-dů ka-me-nováný uy-ni se ra-duje v nebi s Kristem pánem.

Svatý Ščepán koledoval, Poďte dítky zaspívejte, Svatý Ščepán koledoval,
Byl od židů kamenován Krista Pána přivítejte: Chyfa pecen ohledoval,
V údolí, údolí Vítám vás, vítám vás, Chyfa druhý dělil ludi,
Před Jeruzalémem, Pane Jezu Kriste, Chyťa třetí dělil děti.
Nyní se raduje Ze ste se narodil
Vnebi s Kristem pánem. Z panenky čisté.

N Mysleboře od Telče.

BS C 9-6 -Ty E BAT -S OI TC aICF K8PLLTITLE pp TELEESTZkETTECT m0 ID mSlajestMari-adorá- je, potkaljestjian-dělpá-ně,
Šla jest Maria do ráje, Jak jest ten prah překročila,
Potkal jest ji anděl. Páně. Hned synáčka porodila.
Kam jdeš Maria, nedojdeš, Slíkej Jozífku košilku,Těžkopodsvýmsrdcemneseš.© Budememystlatpostýlku.
A Maria nevěřila, Tomu malému děfátku,
Předce do ráje vkročila. Kristu Pánu, pacholátku.

V Mašůvkách u. Znojma jdouce po koledě chlapci nosí štěstí, t.j. prut z
břízy neb z chvojky uříznutý, strčený do hrnce, na němž jabka, kadlátky, hrách,
kousky ze sukna, na spůsob růžence nastrčeny jsou. Dole utvořují chlév, do něhož
dávají změní, t. štěpový mech, a do jeslí pokládají děťátko, a k němu holubičku.
Jdouce pak zpívají nápěvem koledě druhé podobným:

40
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Sčestí,zdraví,-pokoj—— Narodilosetamdítě,Achprosímvás,odbyte
svatý Leží na seně, mě,

Vinšujeme vám, Narodil se tam spasitel, Já nemám kdy stát,
Napřed pánům hospo- Posílá mě k vám, Já musím jít do Betléma,

dářům Udělte mu koledničku Dítě kolíbat.

A potom dítkám. A já mu ji dám. To dítě jest pán velký,Zdalekasevedeme,© Chlebičkanechcebráti,Šakonvámtozaplatí,Novinuvámneseme,© Nakrmilahomáti;Budeteseradovati
Čo se stalo, přihodilo Pár dukátů na žemličku V nebi na věky. *
V městě Betlémě. Máte poslati.

Z Lichnova.

2 K k —w———rEZTh mareej :
> v+ .

Vinšujem vam ščesti zdravi, svate Bo-ži požehna-ni, po-žehna-niZELL
— —6—67—————0—©—07—————y—-ECTTN

to-ho domu, co dobreho všecko k tomu.Vinšujemvamščestí| AvampanihospodyněTenpenizesmiškem
zdravi, Aťse vam daři na svině, ztratu,

Svate Boží požehnani. A af mate kravy dojne A dostaně zlu odměnu,
Požehnani toho domu, A po nichužitky hojne, Škaredu dudlavu ženu.5
Co dobreho všecko k Kravy se budu těliti,— Zla žena je ďurav střeše,

tomu.) Svině se budu prasiti, A dy prší všudy teče.
Nesem vam dobrunovinu, Kury, husy budu něsti, Kera poetiva děvečkaDalpanBůhščastnu© Budětěmětvšehodosti.)Dagrošbilydopitlička,hodinu,© KerajedobramatičkaEsli'namdaogrošvicePannasynaporodila© 4 nam-kusekmakov-Tobuděmměťnastře
Panenství něporušila. nička, vice.
Porodila ho v Betlemě, A da nam teho kolače Kera nam nic něchce dati
Mezi hovady na seně, Af nam to ditě něplače, Ta se němini vdavati,

Duchem svatým ho po- Kery poctivy mladěněc A dostaně zleho muže,
čala, Da nam groš česky na Čo z ni bude dřiti kuže.

Nynej nynej mu zpivala. věnec; Amen amen af se staneZpivalijemuanděle© EslinamdaogrošvíceAfsenamtonědostane
Svate pěsničky vesele. To buděm mět na stře- Takoveho zleho může,
Daj vam ščesti mili pani, vice,4 Aťtnamnědře naše kůže. 6)
Af se vam na koně daři“). Kery nam nic něchce

dati

1)Zdař vám pán Bůh milí páni, Obrodí se vám cibule,
Stěstí, zdraví, požehnání, Křen, mrkev i sladké zelí,
Všecko jiné dobré k tomu Řepa, ředkev s petruželí.
Vždy přebývej v tomto domu. Obrodí se vám pšenice,

2) Nejprv pane hospodáři, Ječmen žito i- jařice,
AE se voli, ovce daří; Naplní se vám stodola,
Co ste-prodali z stodoly Zaraduje se tobola.
Dejte groš, dva do toboly. 5) Mléka, sýra i omastku
Ten rok velmi šťastný bude, Přijde vám bez nedostatku.
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4) Pomůže. panně navěnce, 6) Proto nás tu nezdržujte,
Dá-i grajcar lebo český, Spěšně váček rozvazujte.
Zaplatí mu Bůh nebeský. A již písničku zavírám,

5) Bude ho strkať pod lavu, Poberu se od vás jinam.
Oškubů mu Švreci hlavu.

Obdrževše zpívají:
n[CE ] [ |FsesTESE EE]Zo ULL C W

F“ PánBůh.zaplatpa-nehospo-dá-řizatukole-du,© comatěna
A vam ta-ke pa-ni hospo-dy-ně ať se vám, daři. $v„JV zahradě, na
NM—k —R9—9 ——s—FPE VTEEES

po-li,
ro-li ne jabka, pšeni- ca ži-to,surži- (a.

Z Černotina od Hramič.
EEE
“ Zhů-ru, zhů--ru pa-stuš-ko-vé, povím vám že se již námF ===:=
na-ro —L Kri-stus pán.Zhůru,zhůrupastuškové,Zajděmesituuličku— VčerasenámmilýpanBůh

Povím vám, Ke dvoru, Narodil,
Že se již nám narodil Zaspívejme tu pěsničku Dneska s námi po Koledě

Kristus pán. O Bohu. Již chodí.

Koledy říkatedlné.
1. Studynka rájská, moc andělská, Počítám své rány
Andělé. jdou, zpívají, Co mně židi udělali.
Krista Pána hledají. Jednu do nohy, druhou do ruky,
Našli tě ho našli na té rajské lóce, třetí do hlavy,
On drží korunku v ruce. Čtvrtou do boku, pátou do srdce.
Poďte vyvolení, podejte mu ji Svatý Petře vemte klíče,
Na pravó ruku. Choďte s něma po celém světě,
Bože dej mně šťastně umírati, Povězte starému 1 mladému
Tělo Krista Pána požívati. Aby se tu modlitbu vymodlil,
A dej aby byla duše čista Tři dušičky vysvobodil.
Dyž se postaví před pána Krista. Jednu otcovu, druhó matčinu,
O pane Jezu Kriste pane náš, Třetí svou nejmilejší.
Který snímáš světa hříchy,nepravosti, 3. Svatá panna Barborka
Přiveď dušičku do radosti. Ráno vstávala, do knížek hleděla.

Co tam viděla? Svaté Pozory,
Svíce hořely, andělé zpívali.
Panna Maria se všema svatýma
Stoj při mně až já budu umirati.
Nedej dáblům přistúpiti.
Přistup sama s andělama,
Se svým synem Kristem Pánem
Až na věky věkův, amen.

*) Stojí stoléček prostřed nebi, -Na něm náš Pámbuček sedí.

2. Šel pán Kristus do zahrady
Tam "na tu louku zelenou
A na rosičku studenou.
Naklonil svou svatou hlavu
Na studenou trávu.*)
Přišel k němu svatý Petr, Pavel:
O Kriste náš! co tu děláš.
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836. b) Koledy světské.
Od hran. Uh.6 == p ===:Eder:==C CVX U I

Na záhum--nů, na záhum-ňů stra=ky vra-ny o-rů, strakyFE
vra=ny 0 - rů.

Na záhumňů Veverka žne, Snopy na vóz hádže.
Straky vrany orů, Nedvěďsnopy váže. Kunaleze,
Liška pluží"), Baran skáče, Do stodoly veze.
Zajáček jí tuží.“)

1) Pluh drží. 2) Jí přivaluje aby šel pluh do země.

Ze starého Jičíma, ze Skřipova a ze Studenky.Fie EEEF Pa
-0 C-£ CZ p—L- E TIT 7 mj

Dvaka-pu-ni, dva kapu- ni, dva ka - pu-ni v stodole mla
E- : JEE- JE
Ca jT-6 1E

tě-ji, ko-le-da hej.
Dva kapůni Koza mele, Liška saže,
Dva kapuni:| Ovca muku seje. Zajic ji to maže.

K K „mlatěji“), Kůň pec pali, VIk vybira,
oleda hej.“) Kobyla mu chvali. Chleb něpřebyva.

Kool od Komar misi, Vrana liči
Koní věje,:| šie Muška vodu nosi. A na vilka křiči,“)ura se mu směje.
Koleda hej. Huska bila Počkej vilku

ve. Pecenečky vala. Na maličku chvilku.
Kocur měři, 3 IL ZX
Kočka mišek drži. Hus sedlata“) Vilk něčeka,

Křidlem pec vymeta. Do lesa utěka.Baran veze
Do mlyna na voze.

1) Mlatili na humně, 0 Koleda hej. 4) Kocur liči,
2) Dva strnadle:| 5)Popelatá. Užostatni smyči.

Kuju na kovadle
Z Crhova od Olešnice.

AA-——0-—e—-891-0 99 PEEEE EEE= 9myz aE=
Sto-jí vr-ba ko-ša-tá, hej, hej ko-le-da, na nikoza ro-o-ha-tá,EE

m! , [ v o 1
hej, hej ko-le-da.
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Stojívrbakošatá,Přišeltěkníkmotr— Ajádolůnepudu.
Hej, hej koleda, vlk atd. Ty máš velký zubiska,
Na ní koza rohatá, Paní kmotra poď dolů! Natáh bys mně kůžiska.
Hej, hej, koleda. ,

Erb. IIT. 168. Zp. 64. Od Třebiče z Čáslavice.BEE Ee:EF
Kampak povandruješ koz-le můj, do Drážďan do mlejna pane můj.

Kam pak povandruješ, Vodičku z vantroka Jaky dáš koláče?
Kozle můj? Kde pak líhat budeš? Čo vlezou dó pece.

Do Drážďan do mlejna, V kuchyni u pece. Proč pak tak veliké?

Pane můj. Čím pak se přikryješ? Taky dám kozičce.Cotamdělatbudeš?© Pometlemodpece.— Jakbudeštancovat?
Násypky přenášet. Kdy se ženit budeš? Hup hup hup, šupšupšup.
Co pak tam jest budeš? Za štyry neděle. Jak pak budeš zpívat?Vopiškysplevama.Kerousibratbuďeš?© Pebebe,mememe.Copaktampitbudeš?© KozičkuVavrovu.

Od Telče.Kdepakjsibejvával,© Kdepakstamspávával?Jakjsitamplakával?
Kozle můj? Na peci, na peci. Be éé, be éé.Vemlejnězapráška,")(6pakstamjídával?© Kdyseženitbudeš?
Pane můj. Ořechy, ořechy.*) Za rok, za dvě leta.

Čo paks tam dělával? Čm pak tě bívali? Jakou máš nevěstu?Prachsmetalpometlem.Koštištěm,koštištěm.© Kozičkurohatou.
1) V židovni, v židovni, 2) Hrach kašu, hrach kašu.

Z Hoštic u Opavy.I CHAN6 7===:BA
Hej vej slu-Z jeden mláde-neček, hej vejko-le-da.

Hej, vej, Vyplacajče hospodařu! Hned na to misto běžela,

Zn madenešek,Hej atd. Ty kostečkypozbirala.
ej Vej Koleda. Sirokyma tolarama. Tym kostečkam zvonic

Hej vej Přesčernyles pojechali, dala.
Na druhy rok něchcel Tam mileho porubali. Hej vej koleda.služié. 

Jak se mila dovědzěla,

Dm ZK a TIEFn a
Ko-le-da ko-le-da Ščepáně.

KoledakoledaŠčepáně,Nesu“)nesukoledu,© HusičkysesběhlyCotonesešvežbáně?Upadlsemnaledu,— Koledumněsnědly“)
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Já su malý koledníček, Suché řepy neberu,
Přišel sem k vám pro

troníček:
Troníček mně dejte,
A mně se nesmějte,“)
Sak já s vozem nejedu,

1) Vezu vezu
2)Psi se ke mně zběhli,

Koledu mně snědli,
Ten rychtářů névíc,
Roztrhal mně střevíc,

Zelená se lóka,
Na té lóce chvojka,")
Seděli tam dvá pastýři
Jedli kašu z hrnka.

Přiletěl k nim anděl

A to jim pověděl,

o
1) Strunka, strunka, strunka,

Koledníci o půl noci,
Co chcete od dvora?

tědrého večera.

Panimáma nesce stávat, Dala dětům koledu.

Koledy nám nesce dávat, Po jabličku kulatým,

ně

Třeba zlatý tele,
Vezmu do kabele,
Třeba malý rohlíček,
Mámjá pro něj pytlíček,
Třeba maló bělku,
Mám pro ni kabelku.

Co mně dáte to vezmu,
Třeba trochu kaše,
Sak je všecko vaše,
Třeba starou krávu,
Vezmu ju na káru,

Ten Svatošů také,
Roztrhl mně gatě.
Panímámo déte hinó,
Namažte jo zlató hlinó.

5) Rostupte se rostupte
Této paní děkujte.
Tato paní nádobná
Ona nam troniček dá.

Že se Kristus pán narodil Pakli nám nic nedáte,
Aby každý věděl. A nás rozhněváte,

My sme žáci malí, Všecky. hrnce vám po
Rádi bychme brali tlučem
Po troníčku, po patáčku Co v polici máte.
Dybyste nám dali.

Zelená se chvojka.
Z Rudikova.

Staň, dcerka, na horu Po vořišku špičatým,
Dej dětům koledu. Po groši širokým.

Dcerkavstala, poskočila, Zaplať pán Bůh svatý
Ján,

Naposledy pán Bůh sám.
Z Friedlandu.—S—P-9 AF —A-ZÁCE0—9 ———-——

-——E —9—0———yj—0-7my==>——Z yýy—2 E
HpS

Pec se nam běli, ko- la- či ně-ni, to je tomutak, daj: tě nam patak.
Pec se nam běli,
Kolači nění.

To je tomu tak,
Dajtě nam patak.
Hrnek od hrachu

Pod oknem.

Ko-le-da nam na- sa: h aby sme ju zpíva - hiAprTU"fep
Ji

To je do strachu,
To je tomu tak atd.

A pecen chleba,
Toho nam třeba.

Hrnek od kaše

To je už naše.

Měřica bobu
To něrad zobu.E hk

buď Bo-hu čest
| -= aFa- vPLES
chvá-la,
Koleda nám nastala,
Abysme ji zpívali.

že jsmejí do-če-ka- li.
Dal nám pán Bůh s výsosti Jeho matka rozmilá,
Tu památku činiti, Když syna porodila,

Buď Bohu čest chvála, Že sám syn Božís nebe Na své ruce ho vzala
Že jsme jí dočekali. Ráčil dolů stúpiti. Nynej, nynej zpívala.



Jak masopust nastane,
Do Betléma běželi, Esli nám koledu dá,
Nesli dítě s matičkou Dobrů ženu dostane.)
A stařečka s hůlečkou. Esli bude tak skúpý
Syneček se chce ženit, A nedá nám zhola nic:

Pastýři to slyšeli,

2) Kerý nám nic nechce dáti1) Esli se nám udaří
Všecky peníze potratí,Ječmínek a pšenička,
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Tož dostane takovů
Co ho bude dycky bit,*)
Starů babu dudlavů,
Co ho strčí pod lavu;
Vytáhne ho z pod lavky
Dá muštyry pohlavky.“)

Dá mu p. B. starou, starou
Motouzema svazovanou.

Dámu pán Bůh starou bábu, 3) Pod lavků mu vybije,Pan starý nám ňavaří
Musí s ní sedávat v zadu. Starů metlů přikryje.Napijem se pivečka.

„ně pod oknykoledujíce. Od Příbora.CZAAA L TCEIP ELPLTp IZTIEETYE
. Ko-ledni-ce

hi——
AD 2-dů ko-le-dovať u-dú, le-lu-ja, ze-mo ze-lena,

-—x 4 1 i Ň A—-K-A-A 3—LE
peakELL rtdv

pře-de dvorem jablunečka

Kolednici idů, koledovat budů,
Leluja, zemo zelena,")
Přede dvorem jablunečka

Ovoce něma.

A co nam ty daš, prošvarny hospodař?
A ja vam dam dva bite tolary,“)

Leluja atd.

Cožnám ty daš prošvarna hospodyň?
atd.

A ja vam dam dva vdolky mazane.“)

1) Maria bila leluja.
Přede vraty stromek zlaty ovoce miva.
Tak se vezdy opakuje.

Oo—Vvo-cene-ma.

Čož nam ty daš propěkny pacholče?

A ja vam dam svůj prstenek zlaty.“)

Což nam ty daš propěkna děvečko?

A ja vam dam svůj vinek zeleny.

Což nam ty daš prošvarny pohůnče ?

A ja vamdam dvě stavečky šnury.
Což nam ty daš prošvarna kravařko?

A ja vam dam kolečko, pohludky.*)

3) A dam ja vam tež dam svůj okruhly kolač.
A my vam fež dame čtyry kravy dojne,

4) A my vam tež dame po žedličku vina.
2) A dam ja vam taky dva svoje pataky, 5) Pohludek, pohlodek, škrabánek.

A my vam fež dame čtyry koně vrane.
Ď Z Čeladné.

ná hb Ji JiADRAI9 gcci]PEtý
o . . v .Půj-du,půj-du© tuu-li-čkuku.dvo-ru,bu-duzpi-vaťC A ATF20 E

L—- — U- ČS 1

tu pěs-ni-čku o Bo-hu.

Půjdu, půjdu tu uličku ku dvoru,
Budu zpivať tu pěsničku o Bohu.

Ach o Bohu, o panence Marii:
Spi-li, spili pan hospodař lebo ni.
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Něspim, něspim, koledničky ja čuju, Ešče ja vam, koledničky, česky dam.Eščejavamkoledničkuhotuju.© Buděmchoditpokoleděcelunoc,
Nahotovach konev piva, vina žban, Vemem sobě pana Boha na pomoc.

Ž. P. r. I. 12.
4 A APSENESSpayyet tych©Tu-lemyse.tu-lemý| ko-ledahej,| mla-děneč-kůvhledamyEEE

C-s—e41ko-leda| hej.
Tulemy se tulemy A už smyjich tu našli. Seďa sobě jako pan,

Koleda hej! Seďa sobě za stolem, Př! nich stoji piva žban.
Mladěnečkův hledamy Kulu sobě tolarem. Seďa sobě na stolku,„Koledahej,“)Seďasoběna'stolku,© Chystajunampovdolku.,Nědalečkosmyzašly,Pijusoběrozolku.*)Tak pokaždéseopětuje.

„ Z Franc. Lhoty.E TEF= IRR 0 m61 =L
Sedí pan - tá-ta na kraj stoa, u ,

Uněhoče- pič-ka so-bo- lo-vá. ra tú če-pičků tři du-kásty:EE 5==
F —=IE

L

daj-te nám pantá-to, jste bo —ha- -tý.

Sedí pantáta na kraj stola, Dajte nám dajte, máte-i dáti,
U něho čepička sobolová. Je nám tu zima podokny státi.
Pod tů čepičků tři dukáty: Jeden je nahý, druhý je bosý,Dajtenámpantáto,jstebohatý.— Atomjenejhoršícokošnosí,

Sr. str. 744. Z Vičnova.ÉZT6PSE==== ZEP
— Vy-le- tě-la soj-ka z druhé strany hájka, pášli tě tam pastuško-vé,RG IJLILTIVI |===

jed-li ka=šu.z hrnka.

Vyletěla sojka Aby každý věděl. Všecky hrnce vám potlu
Z druhé strany hájka, My sme žáci malí, čem,
Pásli tě tam pastuškové, Rádi bychme brali Co v polici máte.Jedlikašuzhrnka.— Kojedničkunaručičku,Tomaléděťátko,
Přiletěl k nim anděl, pobte nám dali. To by se chovalo,A jim rozpověděl: A jak nám nedáte Po troníčku na ručičku
Že se Kristus pán narodil Brzo uhlédáte, Rádo by dostalo.



Od Zábřehu.POZESEE= =ha = p) $d-L Í [ud 6 (| O hadCos- | | i © PE
e e v , vNačempanBůhsedí,© le-lu-ja,načempanBůhsedi,rexemdomi

CZZ3 CZI ZLNCNT [ IEU. EOJ A I | JEL- | -= „A E |O, II JE-= L —TEET
na, Jezu Kriste, Ma-ri - a.

Z Nasile.

Ra PH —2—Fh —T —N—ZAZ
„m LS=Ep mo

Na cem pan Bůhsedí, le--lu-ja, na čem DanBůh sedí, rexem domi

na, Je-zu Kriste Ma - ri - a.

Načem pan Biih sedí? Ná zlaté stolici. Ty zlatý holóbky.“)
leluja Rexem domina Až z nich péří lítá.“)

v o : "1 9 + .

gačem panBůh sedí.) Mám Christe, Maria. Vyběhni děvečko,
2. održivručice,leluja atd. or 10 peříčko.

Jezu. Kriste, Marta. Ten zlatý bičéček atd.
| o ý Uvijz nich věnečky,
Na zlaté stolici“), leluja, Co ním pomrskuje? Rozdej koledničkům.*)

1) Sedá, klečí. Na ty rajske vrata. To peří sbírala,
2) Na zlatém stolečku Co oni tam žrali? Věnec z něho vila
3) Husičky To rajské žitečko. Koledníčkům dala.
4) Kam mu uletěli? 5) Byla jedna děva,;

Z Volfiře od Dačic.
+= W,EE XE

—0—0—©——————y—e3

Pod naším domem pěkná zahrádka, v tej zahrádcejsou dvě.holoubátka,LEEz
v tej zahrádcejsou dvěholoubát-kaPodnašímdomempěknázahrádka.© Taholkavzalatenbílejšátek,
V tej zahrádce jsou dvě holoubátka. Dala nám doňho červených jablek.

Dvě holoubátka pěkny červeny, Červených jablek taky vořechů:
Vem holka šátek, dej nám koledy, Tu máte chlapci, máte koledu.

B Z Borové.i [ u
L——|zl —Hemj——© —tg—|
E
v n í 9.Sva-tyŠče-panpo-ko-led-zěpochodziu,© žesenamten

CZK KC o

E
pan.Je - ži-šek na-rodziu.
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Svaty Sčepan po koledzě pochodziu, Pana Boha i panenku Marii,
Že se nam ten pan Ježišek narodziu.
A temu se matka Boži rozsmiala

Dy Ščepanka po koledzě vidzěla.
Chodzil un tež od večera celu noc,

Doma-li je ten hospodař či něni?

O spiš-li ty hospodaří či čuješ,
Či-li nam ty koledničku hotuješ?*)

Hotuju vam pecen chleba a kolač,
Vzal un sebje pana Boha na pomoc.“) Ešče k temu česky peniz na pomoc.

1)0 vylez že svaty Petře na horu
A posluchaj tych panenek koledu.

2) Nahotuj nam pecen chleba i kolač,

Zaplaci ci mily svaty Mikulaš.

Zaplačum ci všickni svaci, zaplačum,
Matka Boži stokrat vice nahradzi.

837. c) Koledy milostné.*)
. Od Ostravy.

F PTE něPERLA ESI opree——
63ELTL EA=

4 pojedzě-my my na tu kolednič-ku,
A přive-ze-my my prošvarnu dzěvečku.

u
s ko-le - dů.

Hej nam hej spomen na nas

Z Kravaře.

E= x[3 po ICTCTÁ STIae—===E -Iee=P
v J -=>

Pojedzěm po-jedzěm po tej kole- di-ce,
Čo my namlu-vi-my Františ-ka A-ničce,i hejnam hejprošvarnyFran

C [ KC C =-I —| -9—-Da JI (LEL | LE Z Ees I (ACd CTZ— CECSE
tišku, spomeň na nas s kole- du.

Takovy prstenek,
Čo se un ji svíci
V noci jak ohenek.

Aj pojedzěmy my
Na tu koledničku,
A přivezemy my
Prošvarnu dzěvečku.
Hej nam hej
Spomeňna nas s koledu.

Take bystre oči,
Co ona vyšije
Cernu Ššatku v noci.

A ma ta dzěvucha
Takove tesaře,
Čo ji oni setnu
Jaborek ve dvoře.

A ma ta dzěvucha
Taku veverečku,
Co ona skače

Aj pojedzěmy my V noci po lůžečku.
Nědaleko pro ňu,
A přivezemy ci
Svarnu bohatu ženu.
Hej nam atd.

Z toho jaborečka
Budzě kolibečka,
Co budzě dzěvucha

Kolebaé synečka.

A ma ta dzěvucha

Takove rybaře,
Co ji om chycu
Rybečku ve vodzě.

A mata dzěvucha A ma ta dzěvucha

*) Po koledách* dětských scházejí se někde děvy a mládenci spolent obyčejně v
hospodě; tam děvy zpívají chasníkům kteříž jim za to koledy udělují.



749

Od Telče z Vanova.

v Ková $ nek
Cz MTE JEL
FE
( © 0 JE
li- fi-umfi

Ková synek ková vrata,Ov*v

ko-vá vrata, rů
o

V tej komoře bílé lože.
Růže červená, růžičko červená, li- Na těch ložích panna leží.

Jium fiala.

Ty vrata jsou z stříbra, zlata,
Růže červená atd.

Svítilo se po všem dvoře.
Po všem dvoře 1 v komoře.

Tři sta ptáčků štěbetalo
V tom lésku jaborovým“).
Co jsou oni štěbetali? V tej komořebílé lože,
Aj se hory zelenaly,
Svítilo se po všem dvoře, Zlatej prsten v ruce drží.

Po všem dvoře až v ko

Ta panna má zlatej prsten.
Kdo ten prsten símat bude?
Sejmul tě ho její milej.
Sejmul jí ho, ji obejmul.

Od Telče ze Zvolenic.

Kdo ten prsten símat
moře. bude?

A kdož inej, .než můj
Na těch ložích milá leží, milej,

Prsten, sejal, milou objal.

+) Tento druhý verš v každé strofě se opakuje.
Od Dačic. z Volfířova.

N SDG LNTAKFTTTAÁ

3u
slo- Jí tyč-ka prostřed dvoře, chvála buď mocný Bo-že,A- TEEn

chvá-la buď v ne - be - sích.

Stojí tyčka prostřeď dvoře,
Chvála buď mocný Bože,
Chvála buď v nebesích.

Na tej tyjce chmélí roste.
Až to chmélí otrháme,
Píva z něho navaříme,

Koho my s ním opojíme?
A kohož bychom jiného,
Než mládence Staňkového.

Kam pojedem pro nevěstu?
Přes ty hory, přes ty doly

Až k těm Římkům do komory.
V tej komoře bílé lože.

Na tom loži panna leží.
Zavázanou hlavu drží.

Na prstě má zlatý prsten.
Kdo ten prsten símat bude?
Ten zajistě její bude.

Od Dačic z Vydři..
hh — ir hhFn . = NI=LEPE6

L
Sto-ji ty - čič - ka prostředdvoreč - ka, chvála buď mocný Bože,CZK X JE> Es——1

V C- dí 1|
chvá-la bud vne-be-sích.
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Sťojítyčičkaprostředdvorečka.— Akteroumjilou,kteroumudáme.ChválabuďmocnýBože,chvála© Akteroujinou?Marjankumýjilou.
buď v nebesích. A kam my pro ni kam pojedeme?Natejtyčijcechmelíčekobrůstá.© Tampřestyhory,tampřestydóly

Natrháme my toho chmelíčku. Až k učitelům do tej komory,
Dobrého píva z něho navaříme. V tej komoře bílé lože.

A koho my s ním koho opojíme? A na tom loži panna leží. atd.
Kohož jiného, Janička mjilého.ESNÝTY
5 Sm $—e—E:De34

pí o achmůjBožemocnýBože
Natej panskejhrázi dvanáctse jich schází, což ta láska mnoho může

£o6 [ZIZITEFe Bd
dvanáct se jich schází,Natejpanskejhrázi— AchmůjBože,moenýJejíbílé?)péro.
Dvanáct se jich schází. !) Bože Aby se to péro
Achmůj BožemocnýBožeCota láska mnoho může, v pannu obrátilo!

pote áska mnohone Bílá labuť pluje. Aby ta- panenka
V9nací 56 ji ONAZI Vystřelil ji nan Dostala mládence.*)

Kaoom zní Zden o Arménů Abyommládenee

Ha Jabus pluje, Msk Dostal její věnec.

1) dvanáct střelců stojí 2) zlaté 3) aby se tá panna mládenci
dostala,

Z Piště od Ratib.

= ] CEZXIXA3 C k C = ji]—m0—-— —TA-AA- —=> ————E n 0—Z
. v . o. .

O vimci ja za-hradečkuz trňav ni rutvička ze-le-na, hej namhejLATE
| i A © | -— JJU- © j i JE7
vnni rutvič=ka. ze-le - na.

O vim či ja zahradečku z trňa, Hej nam hej
V ni rutvička zelena, Choé by pleé do půl noci.

Hej nam hej O ž pyšna mi, prošvarna dzěvucho,
V ni rutvička zelena. Z pyšna ml odpovidaš,

O plela ju prošvarna dzěvucha, Hej nam hej
Plela ju po měsičku atd. Či mi věnečka nědaš?PřijechalkniprošvarnyJaniček— Nědamjaci,prošvarnyJaničku,
Na svem vranem koničku. Nědam ja ci věnečka,

. Hej nam hej
Střibrneho prstenečka.

Ale ci dam; prošvarny Janičku,
Ale ci dam voničku,

Hej nam hej
Z červeného hřebičku.

Bůh ci pomož prošvarna dzěvucho,
Třebali ci pomoci?

Nětřeba mi prošvarny Janičku
Nětřeba mi pomoci,
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Od Dačic.P z== kevja-bo-ruŠir=ŠÍ| na
Sto-jí hru-štěkáHen ====

Šir-ŠÍ na ho-ru než na do-lu.

Stojí hruštička v jaboru“ ) Syneček ráno brzi stal,
Všecky hruštičky očesal,
Asvej milence dar poslal.

Širší na horu než dolu.

Jsou na níhrušky zeleny,

ELE
ho-ru než do-lu

Nemám si ho kam scho
vati.

Tu máš truhličku zelenou,
Od slunečkajsou červeny. Přijmimá milá tento dar Schovej hruštičku čer

(Kdo ty hruštičky očeše
Ten svej milence dar Já ten dar nesmím při

pošle.

Jakobych toběna sta dal. venou.

. 1) vejboru,
mouti,

Z|-TT AH
Sto-jí ho-ra velmi vy-so -ká,6 =EFFE =

vel-mi vy-s0 - ká.

Stojí hora velmi vysoká,
Zuver vojna zama zima

Velmi vysoká.

Natej hoře jáborový stůl,
Zuver atd. javorový stůl.
Na tem stole míska ořišků.

Jez můj milý, nevylam zubů.

1) nezamaž.

zuver vojna za-ma zima

Esh si ty zuby vylámeš,
Veti, vati, trume, trati,

Ty můj nebudeš.

Na tom stolku míska smetánky,
Jez můj milej, nepokap") brádky.
Esli ty si brádky pokapéš,
Veti vati trume trati

Ty můj nebudeš.

Z Kravaře.cn k EZE OSn E o
— i A MÁ L ja Ah jÁ 4, j j hal | m j je ja =

r"Cjapl——|— lIa=>rJEJKJK| |"©<Jel
> e—= Z © g> - . Joid -— J 5 „

Před susedovym ze-le-ny ořech,ej před.susedovym ze-leny ořeoh,E ZFEZXLINTA IE *k- o hl ml n EPUHLE

nlm mA2|IIUZEC4——ZJU
hej nam hej, ze-le-ny o-řech.

Před susedovym zeleny ořech,')
Ej před susedovym zeleny ořech,
Hej nam hej, zeleny ořech.

Pod tym ořechem rajska“) muzika
Ej pod tym ořechem atd.
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Vytača se tam švarna Anička.“) Na, Francišku, hryz, zubkův něpolam.
Abych se mohla ten rok vydači,Přině išek flašečku 'vina:

řiněs Františ Tebe Frančišku tebe dostači,
O pi Aničko, jen se něopi. Ej tebe Frančišku tebe dostači.
Ona přiněsla v klině ořechů: Hej nam hej, tebe dostači.

1)javor, Něšlap mi po ni, nezjednals mi ji.
2) slavna. Zjednal mi ju otěc a mati,
3) Tancuje při ni dceruška Švarna, Abych se mohla ten rok vydati,

Vleče se za ňu sukňa zelena. Tebe synečku tebe dostati

Šlpe ji po ni syneček švarny. Od Telče.NÍ N ,6%ASE —PEPSE=====Sto-jízahrádkatr-ně-náJili-um,| sto-jízahrádkatr-něná,
z humenven, pěkná Mar - jánko stůj za humny stůj.
Stojí zahrádka trněná lihum, Jeden vila ze zlata,*)
Stojí zahrádka trněná, z humen ven. Druhý vila ze stříbra,
Pěkná Marjánko stůj za humnystůj. Třetí vila z vorličku.

V ní je růžička červená, lihum Ze zlata dala milému,
V ní je růžička červená, z humen ven,
Pěkná Marjánko stůj, za humnystůj.

Do zahrádky vkročila lilhum atd.

Ze stříbra dala bratrovi,
Z vorličku dala švagrovi,
Se švagrem jsem byla chvilčičku,

Tři růžičky utrhla, S bratrem jsem byla z mladosti,

Tři věnečky uvila, S milým chci být do smrti,

*) Ze Zvolenovic u Telče, dálejšek tento:

Jeden vila, zpívala, Tenf jest sobě nechala Von-jí prsten stříbrný,Tenjestmilémudala,Abysesnímtěšila.© Vonašátekčervený.
Druhý vila, plakala, Od Telče, ze Zvolenic.a M »

120—e0 F-8—-—-N 0—0 -a ST -1EFAL-F eDek
Stůj březo ze-le-ná! Pod městečkemvojnasilná, stůj březoze-le-ná.

Stůj březo zelená! Druhé jest dal svej sestřijce.

Pod městečkem vojna silná. Třetí jest dal svej milence.
Stůj březo zelená.
Stůj březo zelená!

Můj bratřiček na ni jede.
Stůj březo zělená,*)
Což on si tam vybojuje?
Můj bratříček z vojny jede,

Tři jablička v ruce nese.
Jedno jest dal svej matijce.

Milenka se rozhněvala,

Že všech jablek nedostala.
Matička mě vychovala.
Sestřička mě kolíbala.

Ty's mně milá nic nedala.
Bílej šátek jsem tí dala.
Tys zašpinil, já vyprala.

*) Tak se při každé sloze z předu 1 zadu slova ta opakují.
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Z Mrakotina

1jemjilejporybní-ce,© ztratilzla-té| ru=ka-vji-ce,
PLAZA
ko- le-da.

Šel je mjilej po rybníce, Panny kvítí potrhaly,
Ztratil zlaté rukavjice, koleda. Na věnečky zuvíjely.
Jeho mjilá je za nějm šla, Zhůru ptáci do hubjiček,
Zlaté rukavjice nášla. Z vrchu panny na věneček.

Vraé mi mjila rukavjice, Kerej dáme synečkovi,
Což mě zabe tuze ruce. Šafránkovýmu Franckovi?
Já ti rukavjice nevrátím Dáme my mu krajíc chleba,
Až přislíbíš že můj budeš. Že mu není holky třeba.
Seli proso po rybníce, Dáme my mu polejový
Stiký proso vozobaly. Od Marinky Novotnovy.

Z pusté Polomě.é==EEE=E He
Ta dzě-vucha ny-mni cho-va koňa v si- ni. Gomuo-nayeha

dava? kůn vrány v ja-bo-rovej sl- NI.
Ta dzěvucha nyni Z čeho jich futruje, Prošvarna dzěvucho,
Chova koňa v sini. Prošvarna dzěvucha Na čim jich vyvedzě?Čomuonadava?Zčehojichfutruje?© Nařemennejuzdzě,
Kůň vraný v Jaborovej Kůň atd. Na hedbavnej šnuřesin)© Zezlatehožlabka,Onajichvyvedzě.“)
Ovsa, bubru, vičky Prošvarny Janičku, Na konička skočil,
Pro take koničky. Ona jich futruje.“) Šatečkem zatočil:Tojimonadava.Načimjichvyvedzě?© OstaňspanemBohem.

Kůn vrany atd.

1)VUrbanově;Ránovstávákoňůmdává© Tímzlatýmhřebelcátkem.
Co ten synek míní? V jaborovém lísku. 3) Čím je pošlahuje?
Chová koně v síni, 2) Čím je očesává? Tou hedbávnou šnurkou.

8 » Z Fridlantu a Staříče.BAF886I=8=IZ—7—7—a—9 —k g—7—£ 9-+-—7-—es £—REe6 n m mB n CZ—tUH—dUsu-sedanovastajňa,— ko-le—da, avtejstajněFEL
[87m1-87- t—

ď
ko-ně. vrane, ko-le —da.

48
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U suseda nova stajna, koleda, Chytl un tam pěknu laňku,
A v tej stajně koně vrane, koleda. Laňku, laňku jmenem Anku.
A- kdo na ně sedat budě? Měla ona zlate rožky,
Kdoby jiny jak syneček. Zlate rožky, střibrne nožky.

A čim un ich krmiť budě? Ty rožky ji ulomime
Pěknu .drobunku sekanku. A žbankův z nich nalať dame.

Z čeho un jich pojiť budě? Kdo z tych žbanků pijat budě?
Z pěkne ze zlate putenky. Kdožby jiny jen syneček.

Kaj un na nich jezdit budě? A eo un z nich pijafťbudě?
V čirem poli chytat laňky. Co by jinši jak vinečko?")

Z Moravky.

*) Měla pani kuňa, © Drobne sekaničko. Zlatym sedelečkem.
Kaj ho postavila? Co mu pié davala? Kaj mu isé kozala?
Do jedlove sině. Studenu vodzičku. Do suseda k dzivce.
Co mu jesc davala? Čím ho osedlala?

Ze Zoolenovic od Telče.EEE SELELETÉre
Vímjá há- jí-ček ze-le—ný,vím jáhá- jí-ček. ze-le--ný, achFEE

má mi - lá, pěknás má mi-lá čer-ve —ná.

Vím já hájíček zelený:| Na ní studánka roubená. Hned falešně myslela.
Ach má rnilá, V ní se má milá umejvá. (o jsem se tebe nahledal,
Pěkná'smá milá červená.“) v

Dyž je se bíle umyla, Hory doly jsem obešel,

Pod ním je louka zelená, Bílejm šátečkem utřela. Nikde jsem tebe nenašel.
— ——

*) Slova Ach atd. vždyse opakují Ze Zvolenovic od Telče.ze—e6—(iyE ==T19m =?=cy =D
Zvo- le-novcí hez-cí chlapci Zvolenovcí hez-cí chlapci, nosí kaž

E
dý šátek 'v kap-ci.

Zvolenovcí hezcí chlapci,:| To je děvče jako kvítek,
Nosí každý šátek v kapci. Dáte za ni dvacitníček..

A šáteček pěkný bílý, «Esli vy to dobře víte,
A kraje má malovaný. Dvacitníček dostanete.»

Kerej dáme mládencovi Jak bychom to nevěděli,
Horákovýmu Frantovi: Dyž sme vás spolu viděli?

Dáme my mu ten růžový V tej komůrce jste seděli,
Od Kačenky Chaloupkovy. Spolu jste se milovali.
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838. Králky.
O letnicích aneb okelo nich, ondejednou onde vícekráte, chodí králkyčikrálov

ničky neb králenky, ale ne jedním všady spůsobem. Obyčejně dvě děvčátka pěkně
ustrojená v bílé sukně, stuhami, šátky, perlami a věnci — z předu a zadu z pestrých
květin, na hlavě růžovými — ozdobená, jedna králku druhá krále představujíce
chodí dům od domu; doprovází je neurčitý počet děvčat jiných, z nichž jedna nese
škatulu na vybírání peněz, jedna chvojí či máj. Někde n. p. u Hradiště, u Kelče a j.
jedna toliko královna chodí, a sice vedena pod šátkem jako pod baldachýnem
okrášlená jánkou t. j. vínkem ze skleněných perel na hlavě; tři královničky ji
provázejí hlavu kvítím ozdobenou majíce, z nichž jedna nese košík na dary a druhá
májek výdumy barevnými, pentlemi'a pozlátkem ověšený. Jinde opět jinak. Když
byly do domu vešly, tedy pozdravivše počínají tancovati a sice obyčejně králs
králkou, napřed kolíbavý tanec potom skočný, anoť jim komonstvo přispěvuje..

Píseň ta co při lom spívají všady známa jest a všady týmž téměř nápěvem se spívá
ač jiným a jiným taktem.!) |

Od Brna. Erb. I. 30. Ol. 409. Voj. I. 51. 67. 287. II. 311.

F3-9—8—E FE a br8——AH
EEE

Vy-le-tělso-kol| naze-le-nýbor,| aso-bězaspí-valažseEEIIPĚT
háj rozlí-hal, královnu vo -lal.GE6926 5T- ——A8Ebe PHEPe

Vy-le - těl sokol na ze - lený bor, a so-bě zaspíval až se
»

£

FEPRI :
háj roz-lí-hal, krá-lovnu vo-lal.

Vyletěl sokol na zelený bor“), A vy vozičé spravujte biče,“)
A sobě zaspíval až se háj rozlíhal, Koně zapřihejte voze vytlačujte,

Královnu volal. Pro paní jeďte.

Královno -milá, král tebe volá, Pro paní jeli lidi hleděli
Abys k němu vyšla, nebyla tak pyšná Co to za panenka, co to za hraběnka

Sama jediná.“) V kočáře sedí.)

Králka nevyšla, poslala posla. Sedí u ní pán, ten syneček sám,
A ty milé posle, spravuj mně to dobře, Chtěl oklamat děvečku v růžovém

Jako já sama. věnečku,

Posel spravoval, sobě namlóval, Oklamal se sám.
Tó krásnó děvečko v růži ve věnečko

Sobě namlóval.“)

1) Podlé tance totiž, jejž provodí, zaměňují nápěv týž na ten neb na onen takt.
Nápěv u Voje. I. 32.týž jest, a co do textu por. Voj. I. 32—40. 51, 87. 229. 285.
Zp. I 377. II 17. Erb, I. 43. 44,

2) Na přemnoha místech začíná píseň tak:
Letí, letí vták Zvíhá k nebi oči,
Přes zelené háj, Smutně pohlídá.
Nad dubem se točí,

48*
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V Lichnově u Příb.

Do okenka kuká:
Děvečko moja.

V našim dvoře dub,
Je na něm holub,
Tak on pěkně vrká,

Někde začátek v nesmysl proměňuje se, n. p. Vyletěl tě vůl; neb vyletěl
tě brůn. Začínátěž Letěl, letěl roj. U Příb.

Přeletěl havrun 5) A-vy šnorařé
Přes ten pansky dvůr,
Sednul v okenečku
Na zlatem stolečku,
Rozložil (č. roztočil) ogun,

3) Že ti něco dá,
Sáteček bílý, červený,
Modrý vyšívaný.

4)Posel spravoval,
Sobě namlóval,
Zeleného vínka,
Zlatého prsténka
Na stole nechal.

Snorujte biče,
Koně vyvadajte,
Koče vytlačujte,
A pro ňu jeďte,

A nebo na Hané:

A vy pohůnci hrubě malincí,
Bičíky šmarujte, pro královnu jeďte.
Sem ju dovezte.

A nebo:

A vy pacholci malí i velcí,
Drobnó sečku řežte, koně dobře češte,
S královnó jeďte.

Podobně i tato slova v ustech některých děv v nedomysl přechodí n. p.
Vy milí viči; anebo. jinde a vy kočíše. Kočíš slovo sice dostupné (t.j, kočí)

Ječ co znamená viči či Viči“?

6) Pěkně si hledí, anebo Hudci jí hrajó.

V Lichnově u Příbora píseň ta spívá se při odváženínevěsty.

Vyletěl sokol sednul na topol,
Sednul na sluněnko na pěkne okenko,

Vesele spival.t)

Děvečko moja synek tě vola,
Abys k němu vyšla, něbyla tak pyšna

Sama jedina,

Ona něvyšla, poslala posla:
Ach můj mily posle, spravuj mi to dobře,

Jako ja sama.

Posel spravoval, sobě namluval,
Alese s tim stranil a dcerušku hanil,

Ze je leniva,

Ona zaslechla, ven vyskočila. .
V zelenem vinečku, v zlatem prstenečku

Se vytočila.

Pacholičku můj, koničky širuj,
Koničky vyvaďaj, do voza zapřahaj,

Pojeděmy preč.?)

A dy s ňu jeli, ludě hleděli í
Co to za panenka, co to za hraběnka

Ve. voze sedí.

Přijeli v pole, stanuli v kole:
Pověz mi děvečko, jeli tvoje všecko

Co je ve voze?

Všecko je moje, co je ve voze,
A sem zapomněla vinka zeleného

Doma na stole.

Pacholiček šel, vinka nenašel;
Jak to uslyšela, zaplakať musela

O věneček svůj.

1) Přiletěl havrun na susedův dům,
Sednul v-okenečku v.zelenem věnečku,

Tam se rozvinul.

Vyjeli v pole, stanuli v dole
Zapomněli věnka, zlateho prstenka

Doma na stole,

2) Posel spravoval sobě namluval,
Prošvarnu děvečku v růžovým věnečku

Sobě namluval.

Kochanečku můj, vraťže se mi proň,
Bo jak se něvratiš, to mi ho zaplatiš

A něbudeš můj,

Když vyzpívána jest píseň ta, změňuje se tanec, ač jinde jinak, a píseň jiná se
zpívá při něm již dvojitým již trojitým chodem.
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ET EEEAST=-==
Hajsa,hajsa, má králenko haj-sa, nechodí -vé dohospody bo-sa,

L =
pošlapó ti tam tvý bílý nožičke, musiš ty vo-butjirkový střevíč=ke.GFESEES:S ==

Haj-sa, hajsa, má králenko hajsa, x
Ne-chodí-vé do hospody bosa, pošla-pó ti tvý bí-lý no

L 2 [ M 1 L a] i 1 > JE(I 1 L- M Jj s |- a B I I I „AE JE|B;|m AlJan]„NNN(Aha9s1IIAJE
L S U © I P M S L = i JE

.=E,V| M. d
žičkemu-síšvobut— jir-kovýstře-víč-ke.

Na to opět tanec do skočné měníce:EEE ==AEPás-lahu=sič-ky,© podemlénem.
Pásla husičky pode mlénem, Ja aby byla pěkná bílá,
Umévala se černobélem. Aby se chlapcům zalébila.“)

*) Pásla husečke po zahrádkó, a Aby byla atd.
Umévala se sirováťkó,

Na to zase tanec proměňují a cibulují či čapají t. p. k zemi při něm

aky anose spívá:P ZEyeEes-===
©(ib,cib,ci-bulenka,dyžsemmalabéva-la,vypanenkysem) hrávala,Mak,mak,makulenka,")$avěldyžsuve-liká,po-třebu-ju| ženicha.9)1)neb:makověnka*© Jásevdávatnebudu,
2) A ty holko, ty se vdej Pacholátkem pobudu;

A ty na mně nečekej. anebo: s pacholátkem pojedu.
Již pak zas do tance vážnějšího se dávají, an se jim přispěvuje (nápěvem hajsa):

A co ten král za královnu dostal, A do díla jako pivná bečka,
Jakoby ju vymaloval vypsal. První krávu stoličkó zabila,
Do tanečka jakoby plynula, Druhé krávě nohu přerazila,
A do díla jakby neuměla, A té třetí ješče pánbůh chránil,
Do kolečka jako laštovička, Že se sám král před královnó bránil.

Přitomještějinépísnětrestin PT n.p:

Ta
n srdeč=ko[ jmen poďho milápoďho hasit, aťne- hoříFEE

ce-lý den.
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Mé srdečko jak kamen, Nežbych já ho hasila
Ono hoří plamenem, Radši bych přiložila,
Poď ho- milá, poď ho hasit Aby ta falešná láska
Ať nehoří celý den. Na popel shořela.

(Náp. 665 b. c.)
Budemeli žito žít Můj milé je daleko, Šak je druhé blíže,
Budem taky vázat, Nemám po kém zkázat. Uvijme mu věneček

Jeli jeden daleko Z rozmarýny, z růže.
Z Bukova u Protivanova.EEE

Stude-ná ro-sa pa-dá, syne--ček koní hledá.

"Studená rosa padá, Povím synečku, povím Namlóval tenké tenkó,
Syneček koní hledá Chdenatravěnkochodím, V zahrádce pod višinkó.Koničkenabařince,— Podtózelenólimbóé© Dyžprotótenkójeli,
Synečeknapeřince.— Tamseděvčátkazendó.Stříbrnývozeměli.
Pověz děvečko, pověz, Podtém zeleném dubem Dyž pro tó klostó jeli,
Chde na travěnko pudeš. Tam se namlóvat budem. Slaměný voze měli.

Jiná.
| Voj. II. 243. Ol. 450.

U našeho fojta V zahradečce byla, Pověsila tě ho
Zelená se chvojka. Tři věnečky vila, V komoře na kolku,
Povězte mně pane fojte Jeden tobě, druhý sobě, Miluj ty mě a já tebe,Kdejevašedcerka.© Třetípověsila.Sousedůpacholku.

Ze Slavíkovic.

= — s—B—5zelEP — 85i hh-=?E-E EE==
n věnec vi-la no-vé, ze-le-né rozma-rino-vé,cos-děveč-koEEEIE

myslela, mysle - la, žesten vě-ne--ček vila?
Vilavěnecvilanové,© Myslelasemsamasobě,Nežbychtebevopustila,Zelenérozmarinové;— Žesenedostanemksobě.Radšbychdovodyskočila,
Cos děvečko myslela, Myslela sem a myslím, Do vody do néhlubší
Žes ten věneček vila? Že tě vopustit musím,") Kde mě žádné nespatří.

*) Myslela sem já myslela, A já se ho neprosím
Ze se milé na mě hněvá, ak ho v srdci nenosím.=:S=LEF ====E=

Zapanskymibumny , V.
Ze-le-na travič-ka, žala ju Anič-ka, panská, služebnička.
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JaktravynažalaTentovamJozefku;© Patybylzšalvie,
Pět vínků uvila. Třeti byl z poleji, Sama v něm chodzuje.
Jeden byl z marjanku, Tento vam Ondřeji. Hodila ho na střešku
Ten vam švárny Janku. Štvrty byl z miřičku, K svojemu potěšku;Druhybylzizopku,© TentovamJuřičku;© Jaktastřeškaspadně,

Můj vinek uvadně.6PEK ZZ ÍEE——4 -6—e0—0—--———C-4—4—8—V—T-y—0H= CEVV —s
ka-dy ne-bo-žat-ko,
ze-le- ny vi=nekFELHLE ==

ka-dy pacho-lat-ko ko-ně myje, ko-ně my-je.
zla-ty pr- stenek k němu plyně, k němu ply-ně.

Naposledy pějí píseň vníž žádají o dárky udávajíce příčinu, pročby jim daróvé
u dáni být měli.

Vyhořela fára blízko pivovára, Všecko zlato shořelo, jen olovo ostalo.

Pustim ja ho, pustim jaho do-lu vo-du

A hned hrozí. že co v polici jest, všecko pollukou, nedostanouli darů slušných,
Ješče se vrálíme a vás promlátíme, Dejte jí dejte ať se nehněvá. í

h Tovačovav Čitově prošením.tím počínají,píseň tresti milostnéPe12-8—8——|- 998-8m Te=E ACE
© Chodíkrálka cho-díkrál ne-iá koní, a-ni kráv, má matič-ko

T M JECŇ CTI IG
EnEE
nau-žičkumáslaa-by-sejí— tahuběnkaspá-sla.

Chodí králka, chodí král, Déte jí na užičku másla, Budeli více, hezkéhoNemákoní,anikráv.— Abysejí.tahuběnka.mládence,
Zhořela mu fára spásla. Třebas toho co leží v
Blízko pivovára. Déte jí déle na zlatý stře- | kolébce.
Nechcó mu jí stavěli, více, Králka se nám roznemoMusínaňužebrati.— Aťseonaprocházíz hla,
Má matičko z lóky, jizby do sednice. Nemůže dělati,
Déte misu móky. Détejí déte na stříbrný A my smutny zarmóceny
Pár vajiček vod slepiček, pásek, Musíme žebrati.
Žičko másla vod kraviček. Aťje na něm sto pade

: sát krásek.")
1) Klásek,

A nebo též tímto spůsobem:
Z Bohutice.

6 ] F Tr < JF FE1EEaa
Na-šakrá-lovnabo-saE | Pomůž- te,
Sedmákem grošem pomůžte hí. prosí - me na-ší chody

L C A JE.| NŘNSNFUNr-EK4+
| =, | -MC C5IL

králov = ně.
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Naša královna bosa choďí, Ona be bosa nechodila,Sedmákem,grošempomůžtehí.— Pomůžteatd.
Pomůžte, prosíme naší chodý krá

lovně. Naša královna šátka nemá,
Sedmákem, grošem pomůžte nám.

Debe královna střevíce měla, Pomůžte, prosíme, naší chodý
královně.

Někde n. p. u Krumlova ve Vedrovicích chodívaly králky po dvě neděle; jed
nu neděli chodily čtyry, druhou neděli dvě, pokaždé mnoha děvami provázené, rusa
delnou' slavnost s králenskou spojujíce. Ty čtyry totiž chodí okolo studně, jsouce
oblečeny dvě bílo a dvě červeno. Když třikrát kolem studně ocházejí, drží děvy
jiné nad nimi větve ponejvíce z vrb, zpívajíce nyní ovšem píseň svatokřesťanskou,
jenž ale druhdy jistě jinaká byla. Píseň tato jest: '

Svatý Micha-le archandě-le spomeň na nás,
„Prosí-me Je-zu Krista Mari- e sy-náč-ka,
By nám ráčil pomocti ze všeckých nou-zí
A nás nezapomenout pro svou hořkou smrtt.

To u studně jedné odpravivše jdou k druhé, až veškery studně v osadě obejdou.
Na neděli druhou teprvá králky chodí a sice dvě toliko jsou ustrojeny, jedna červeno
(král), a jedna bílo (králka).

Poněvadž již o vodě mluvíme, nebude od místa připomněti, že na velký pátek
ráno před východem slunce děvy chodí se umývat a pacholci koně brodit v řekách
na památku prý, že Kristus Pán šel přes Čedron, nadějíce se, že neduhu oproštěny
ostanou po celý rok. Říkajípři tom: Na velký pátek raníčko dřív než vyjde
slunýčko, židé Krista Pána jali. On se jim třás, oni se ho ptali:
mášli zimnici aneb psotnici? Já zimnice ani psotnice nemám, ale
kdo na mé třasení zpomíná, žádné zimnice nemívá. Kde řeky neb
potoka není, tam čerstvě ze studně vážená voda službu tu zaujímá. Jinde chodí
posud na štědrý večer k vodám domínějíce se, že o dvanácté hodině řeky vínem
aspoň za minutu tekou. :

Když dlouho neprší, chodí děvy k studénkám a vylévají vodu rukama z nich;
na cestě se modlí a zpívají svaté písně. Někde též studánky čistí modlíce se při
tom, aby Bůh pramen občerstvil a s nebe rosu dal.

Tuto připomenouti dlužno o šťastné vodě, na nížto chodí děvy na letnici
nebo na bílou sobotu anebo před svátky panny Marie letními. Nalezá se pak
šťastná voda ta v studánce, do které se ze všech čtyr stran světa voda stíká a jenž
blíže křížných cest se nachází. Děva jenž na ni jde (z řídka jdou děvy dvě, víc
jich téměř nikdy) nesmí s nikým mluviti, nesmí se ohlédati, na potřebu jíti atd., jinak
by se zlých následků tím dočimla, žeby n. p. veškerým mládencům zle páchla, všady
sama státi, samou ostávati musila atd.

„Přišedši k vodě praví jí nabírajíc: Beru fa vodičko pěti prstama a
pátů dlaňů, aby švární pacholci chodili za" mnů, a slova ta říká po
čtyrykráte totižto na všech světa stranách vodu. berouc. Přijdeli navracejíc se s
vodou k nějakému stromu, tedy hned oslovuje ho n. př. ty jabloň, ty mně ho nakloň;
ty trň, ty mně ho hrň. Jdouc okolo plota domů tolo, v němž šohaj bydlí, ulamuje
několik roždin a to na více místech aby víc milovníků dostala. Doma z roždí toho
udělá oheň, dá do šťastné vody té zelinky v té věci jako mní účinné, n. p. laskavec,
polajku, májovník, a tak uvařenou vodou se umývá, a nejinák očekává, než že se za
ní milovníci pohrnou.

Na letnice v Moravě netoliko králky provodí obřady své, ale se také jízda s
králem na koních čin. Někde jak n. p. v Něčicích volí se král takto, Nastrčí se
věnec na hůl tak vysoko, co by ho z koně, ač těžko, předce dosáhnout: mohl; i jede
všecka chasa jednou ránou, a kdo ho po třetí jízdě nejprvnější chytne, ten ostane

Ky-ri-e e - lej -son.



761

králem. Jinde n. p. u Blatňákův vyvolují krále, obyčejně syna asi čtrnáctiletého
bohatých rodičů. — Král jest docela bílo oblečen a na hlavě korunu má, kterou mu
pozdě onde z »pěnkye t. j. z plíška zlatého, jak papír tenkého, dělávají. Nese pak
paláš, červenými stuhamy docela obdaný, jejž »právo« jmenují, jako prapor vztý
čený se zakrouceným jilším (jilcem). Jinde zas bývá králem chlapeček, v
ženské šaty oblečený, samý obojek, samé stužky, na ramenou maje věnec. — Do
provází ho několiknácte párů (tu více, onde méně) chasníků, na koních. Královnou
a královnicí zvou se někde chasníci, jenž králi po boku jedou, za nimižto jiná chasa
na koních co královo komonstvo jede; poslední jest ocásek, jenž jede na herce v
kožichu obráceném, larvu maje na tváři.

Jsou ti chasníči buď jako kyrysaři anebo jiní vojáci ustrojení, buď opět
jinde zvláštní oděv starého kroje oblékají, kabát totižto až pod lýtka dlouhý, jehožto
tři praménkové řás (každý ten pramének třemi v zadu od života dolů se vypouští
řasami) třemi růžemi z modrých stužek spletenými ozdobení jsou při svém počátku.
Okraje vniterné oděvu toho podšity jsou damízem a výložky či lemůvky stužkami
pěkně obtaženy. Rovně i koně (ovšem nejpěkněji kůň králův) upravené mají stuhami
a zvonky, jakož i každého dvěma plenama 'mřížovanýma a krajkovýma, jednou za
jezdcem druhou z předu, ozdobují. Krále v prostředku. mají tak, že vždy dva z
každé strany co nejúžeji ho obkličují, an ostatní opodále jedou, avšak předce nikda
se neoddalují. Král se nesmí nijak brániti, byť i od chasy z jiné dědiny přepadeni
byli, nébrž hleděti musí aby se v prostředku udržel, a tak od komonstva svého

„obráněn býti mohl. Pakli ale j-ředce zajat bývá, musí ho chasa draho vyplatiti,
obyčejně za cenu koně a nářadí králova, sice král ve vězení ostává, až ho vyplatí,
což s někdy 100 zl. stříbra a více stojí, a ovšem ne hned se děje.

Mají pak s sebou řečníka také, buď jednoho z chasníků, buď též starec anebo
soused je vyprovází a řeč za ně odbývá. U Olomouce v Štěpánově jeden ze pro
voditelův, jenž ozvláště ustrojen jest co králka, maje totiž obojek na krku, řečtu
říká, a spolu i pokladnici nesa do ní beře poklady dosahované od lidí. Reč
jest tato aneb podobná:

Náš pan král s králkó pěkně
. prosí,

A nebo mosí.
Máme krála chudobnýho,
Na horách obranýho,
Ale poctivýho.
Zajali ho nám na dolách, na

horách,
Na velkých pustinách.
Vzalimudvěsta
Z práznýho města,
Dvě sta volů
Z prázných dvorů.
Tři sta koní
Z prázných maštalí,

Dařpaňmaměnko dobrotivá,
Králka s králem naprotivá,
Králka na krále prosí,

Poslóchéte horní, dolní,
Jak domácí, tak přespolní,
Co se stalo v raníčku
Na tem zeleným trávničku.
Honili jsme krále, po horách, po dolách,
Po štrnásti hřebcích, po dvanásti kobylách,
Králička jsme nedostali,
Koničky jsme stumlovali.
Skoval se nám do salaší, chraščí,
Nemohli jsme ho dostati, ani dopásti.

Pokad se bude keré klásek
Byli by mu vzali ješče víc. na pole třásti,
Děléte, děléte, Od úvrati až do konce
Nás tady dlóho stát nene- Neuživíte kohóta ani slepice.

chéte. Sáhnite paňmámo s pantátem
Budemeli tady dlóho státi, hodně z. hluboka,
Budeme vám střechy trhati, Af vás nebolí ruka do rokaPodnaševranýkoněstláti— Ahlavanavěky.
Pojedeme za město, Také milá matičko
Spaseme vám obilí všecko. Přidéte nám vajičko
Pojedeme za dědinu, K tomu hodnó klobásu,
Spaseme vám všeckujetelinu. Co se s ňó třikrát opášu
Pojedeme na osení, A po štvrtý se na ňu pod
Spaserme'vám všecko zelení. pírám,
A budeme tam tak dlóho pásti Af svó huběnku na darmo

neotvírám.

V Čitově u Tovačova.
Ani by se to neprosilo.
Mámykrále chudobnéhoatd.

Dobře že tam neměl nic,

Že to býti mosí.
Dyby to býti nemosilo,

Ve Stěpánově u Olom.
Máme krále chudobného,
Na tři strany poctivého.
Ukradli mu tři sta, z práznýho místa,
Tři sta volů z prázných dvorů,
Ukradli mu tři sta koní
Z prázných stání,
A ty voly měli tak dlóhý rohy,
Ze než vrána k vráně doletěla
Patero mladých vyseděla,
A to šesté vajíčko. pokazila,
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Proto že na ně místečka neměla. Ešli nepodarujete,
Podarujte nám paňmaměnko klobáse Dyž se vaše dcerka bude vydávali,
Co se nimi štyrykrát opáše, Budeme se jí posmívati,
A po pátý, co bych si svýho vranýho Střechy bráti, ploty lámati,

koníčka Pod naše nejmilejší vraný konfčky stláti.
Podepříti mohl.

Někde také tři z chasy (u Slováků) volají u domu:
Hylom, hylom Co vám budu povídati v svatodušní pondělí.

Posluchajte domácí, horní, přespolní, Že je tu mračenko jasné,
Co vám budu povídat v svatodušní pondělí. Že jsú tu děvčátka krásné.
Před tímto domem ptáčkové zpívajů. Hylom.
Že ty panenky všecí mládenci rádi majú. Posluchajte domácí, horní, dolní, přespolní,

Hylom (vyzvučí.) Co vám budu povídati v svatodušní pondělí,
A opět začíná: Ze jsů tu u domu kláty,

poslechněte domácí, horní, přespolní, Ze jsů tu děvčata jak karafiáty.
U Brna řečník stojí s praporcem napřed, a říká:Poslóchétehorní,dolní,domácí,přes-© Předtímtodomemhruškakamenka,

polní Je tu švarná panenka atd.
Co vám budu povídati v svatodušní pondělí.

Jedouce s králem zpívají:= =:E Lk
Náš pán, náš král je-de z O-pa - vy, ve-de so-bě hrubé vojskotele ==

sa- mé hu-58 - ry.
Něco podobného děje se ve Vlachovicích a okolních dědinách. Okolo svaté

Anny ustanovuje se z mladých lidí čtvero hlídačů, jenž celého »kotáru«, luk, ovoce
atd. střehou až do Václava; jmenují tři z nich dráby, čtvrtého pánem, vesměs
všem pohunští páni říkají. Když služba jejich po sv. Václavě došla, tedy pán
ten odchodí na obec jinou, a ti tří drábové s pohůnky aspoň čtyrydceti o prapor
cích na koněch pěkně upravených pro něho berou se, zvláštního nejkrásněji ustro
jeného koně proň vedouce. Dovádějí ho do. vlastní vsi do hospody s hudbou, kdežto se
jim z pokut a.ze skladek hostina strojí,

839. Přístky.
O jeseni scházívají se děvy v prostranném obydlí na přístky. O přístkách

těchto chasníci přicházejí což děvám ne nelibo,. any je zvláštním někde spůsobem
přilákati moci se domnívají. Smeti smetajíce z koutův do prostřed sednice říkají:
smetáme smetí, mládence, vdovce, nechť přijde kdo chce, S hory doly od sto
doly. Načež smetí to na rozcestí odnášejí v přednici. Přitome chasníci přibudouce
dávají pozor, až by upadlo vřeteno na zem děvě té, kterou který zamiloval. I hned
když se toho mu dostane, uchytá vřeteno, Ona pak ho musí o ně prositi, jej hladiti
a říkati jemu (v Osvětimanech):

Má hlavičko bílá, Kapce pro ně nemáš. -Snědijů ti ho ploščice.*)
Pán Bůh v tobě bývá. Skováš-li ho pod stání, Dý mně ho do mý ru
Upadlo mně břetýnečko, Snědí ti ho potkáni; čičky
Podý mně ho mé srdečko. Skováš si ho do police Já tobě dám dvě hubičky.
Kam si ti ho skováš?

+) Ze sv. Kateřiny dálejšek : Dyby se's měl utopiti, Od maměnky darovaný,
Pustíš-li jé po potoce Můj potáček je zlaté Spadls hrušek do podušek
Nemáš koníčka na poskoce, Od mýho tatíčka daté, Spadl jako vtáček,
Musíš se za ňém pustiti Můj potáček malovaný, Dé mně můj poláček.
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Nedává pak otřípač ten. vřetena, Ieč ho políbí děva; nechceli ho políbiti,
tedy jí přijde políbiti ruce šohajovy nebo svícen, načež vřetena dostává. Jinde
dává se Šuhajovi poslinek, Nosívají chlapci děvčatům dary, zvláště krajánky, t. suchá
jablka. Dary ty slujíu Hanáků odvážky, u Brumova jim dějí poslinek. Na ten oby
čej vztahuje se píseň tato:

8 Ze Žalkovicp. B.

= 9—9I . 95-=r ———IZ——ou=ůF——p r Lpy —mem+- Vy Le
A ty. mi-lé Pospíškuu, přindi tyk nám na přístku, skoro, sko-ro,EEE

ať jenámto na ty cívky sporo.

A ty milé Pospíšku, Nésu malá pěslónka,
Přindi ty k nám na přístku, Hoje, hoje, atd.

Skoro, skoro, , Kup mně radši střevičky
Ať je nám to na.ty cívky sporo. Na mý bílý nožičky,
Nekupuj mněořechů, Hoje atd.
Neměj ze mně posměchu! Kup mně radši šáteček,
Hoje, hoje, V každém rožku kvíteček.
Hoj přemilý potěšení moje. Hoje atd.
Nekupuj mně prstýnka,

Na přístkách hrávají děvy na hus. Omotá se kus koudele o dřevko (obyčejně
o louč) a obrací se. ten kus nad světidlem, při čemž ta děva, jenž to činí (hus peče)
říká: Peču, peču, peču hus, přijde kmotra dá mi kus.

Když poněkud byla to obracovala, dí že již hus upečena. I chodí nyní s tou
husí okolo děvčat, trhá tu koudel a kousek každé dávajíc praví: Kus husi. Na to
po malé chvílce opět chodí a sbírá ty kousky a dí: Z husi kosti, z husi kosti.
Posbíravši to chodí poznovu od děvy k děvě a táže se: Čo to nosím? Každá
děva musí jiný úd husi jmenovati n. p. z husi drdol, z husi zobák atd. To všecko
naposled vyhodí ven psovi jak praví. Nyní vezme paličku, a štourá či škrtá po zemi
semotamříkajíc:Škrk sem škrk tam, ským jsi tu hus jedla? Neodcházídále
až jí ta děva, které se tak táže, milého svého potichu poví. Načež ona zaťuká na
trám a praví: Já (a zavěsím na holi v kabeli, aby všecí ludé o tobě věděli.
Na to potom poví milého na hlas.

Chlapci vně stojící dávají sobě tytýž donášeti na ulici nebo do síně kužel
děvy, kterou kdo zamiloval; ponejvíce hospodář ten v jehož domě přístky se drží,
službu tu zastoupá. To stává se jenom, aby se s děvou sejíti mohl; děva ta zajisté,
jejíž kužel vynešen, sama proň jíti musí,

Někdy ale synek, co sobě dal donésti kužel, uteče, provodiv smích z děvy té
jenž ovšem se velmi za to stydí.

Hrávají děvy také na hrnet. Děva A. vzavši hrnec sedne pod stůl a do
brnce zpívá, an druhá děva B. sedící a s jinými přadoucí jí za matku jest a co taková
jí odpovídá.

Z Moravičan; o Oseku podobně.
TJIIE==I-EnE Z8==

S Kemu mě dáš má milá matičko, ke --mu mě dáš? kemu mě chováš ?

A. Kemu mě dáš, má milá matičko, A. Františkovi má milá dceruško,Kemumědáš?Kemuměchováš?© Temutědám,temutěchovám.
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E 6960006 9—9—0—0——EFRSLPT BEL
« Já bych toho Františka ráda dybych se Te-rezky ne-bá-—la, a-le

ITIF .—FLE m|=
že se jí bo-jím, o ňé ne-stojím, nechcujá ho.

Na to děva z podstolí vylízá a zasedne s jinými.
Hrávají také děvy na čančaráčka či čančaráška, čenčábra. Vezme děva po

někud přestrojená do jedné růky hrnek s vodou, a špuněk (kousek koudele) ovije 0
posvitek či louč aneb jiné dřevko a chodí od děvy k děvě, hledíc aby ji buď v od
povídání pomátla, buď k smíchu přivedla, a tak aby ji špuňkem či čančarákem ude
řiti mohla po hubě. Říkání pak při tom jest na rozdílných místech rozdílné, N. p.
A. Čančarara! Kdo se tomu čančarášku bude řechotati, šplechotati, ten ho bude
chtěti. B, Já se mu neřechocu, nešplechocu, ani ho na sebe nechcu. Pochodivši.
po všech děvách znova chodí a táže se děvy každé, načež tato vždy určitou (níže
psanou) odpověď dáti musí, nechceli čančarákem plesknuta býti. A, Přišel k vám
Smíšek? B. Přišel. A. Měl kožený míšek? B: Měl. A. Plhal se po stěně? A. Plhal.
A. měl gality do země? C. Měl. A, Byly-li to galotiska z pěti loktů bez kósička

lebo galitky? B. Byly. A jak ten Čančaráček čančará =—=mokvá. Aneb rózmluva jest
ta: A. Jakou ti tvůj „milý pántlu koupil? B. Pantlu. Anebo: A. Co ti koupil tvůj
milý? B. pás (nesmí říci pantlu) A. Jakýmas drvama topila? B. drvama atd. Když
již byla se dosti nachodila, zdříme v koutku; t přijde jiná děva a vezme jí špuněk.
Tedy ta z dřímoty se vzchopí: a hledá špuněk říkajíc a chodíc od děvy k děvě: Nevi
děli ste mou hus? B, Jaká byla? A, Na pysku lysku, u zadu zvoneček, Na to se
soudí s děvou tou, co ji byla čančárek vzala u rychtáře t. j. u děvy přední, jenž
jim vypoví soud aby rozdaly chudým hus tu. Tu roztrhají špuněk a podělí kousky
těmi každou děvu, načež děva čančaráčka opět obchází děvy "ostatní a plá se:
S kýms jedla hus? B. S milým. A. který je tvůj milý? B. Kocórek bílý, A. Po čí
hůře běhá? B, Po Křópalové t. j. musí jmenovati rodinu svého milého, nechceli
trestána býti rukou děvy obchozí.

Hrana' Libušu provozováná v Oseku a okolí téměř totožna jest se hrou
čančaráka. Chodí tu děva s koudelí a vodou od děvy k děvě a mumlá do vody.
I otazuje se ji přadlena: Co chceš? děva ta pořád do vody mumlá. Chceš toho N.
a dává ji, o němžví, že by se ji nelíbil, za čež ji ta špuňkem postřikuje, až napo
sledy ji dá toho, jenž se ji líbí. Na to děva ta poděkujíc se odchází. — Podobná hra
na Skřetušku. Chodí děva převlečena v kožich na ruby s rozskřepcem nebo po
svitkem (děva skřetuška) od děvy k děvě, každé pravíc: Pověz mně o nějakém
mládenečku. Pojmenuje-li ji nemilého, lokty ji poštouchá; a když ji poslézedala
milého, tu ji hladí.

Hrávají na přístkách taky na Janíčka. Oblekou děvu do mužského kožicha,
převrátí ji rukávy do poly, zástěrou ji zaobalí hlavu a obličej, slovem přištraší ji co
strašidlo. Ten Janíček nyní po kolenou leze, od druha k druhu, jak kdo sedí, k
děvám i k chlapcům hře přítomným a tak dlouho lokty osobu trká až tato mu
zpívá. Dokud pěje, co se mu líbí, tu Janíček se radostí poviklává, když ale ho na
bírá anebo mu zpívá co se mu nelíbí, tedy lokty jej tříská až ho někdyi s laviceshodí. Písně při tom užívají i télo:= = LE= ====EE

Byl Ja--ní -ček krásný, hop Ja- níč-ku hop.

„Byl Janíček krásný, Posedl on výše,
Měl kožíšek řásný. Koza na něj dýše.

Sedl na ohnisko Hop Janíčku hop,
Zdálo se mu hnízko. Snědl's misu króp atd.
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U Valachů hrávají na přístkách na Želmana. Některá z děv jest fojtem; jinéděvyjdou| kníodcerujehožádajíceazpívajíce.e-- EpPTS OE TIF= ===R—S: onu
Pochválen buď Želman,
Pochválen buď Jodro,

Pochválen buď Želman, Co jste chtěli, Želman, Vašu dívku ŽelmanPochválenbuďJodro,(Čojstechtěli,Jodro,© VašudívkuJodroatd.Pochválenívšecíjeho— Cojstechtěli,všecíjehoNajakýchléb,
rytířé! rytířé? Na ovesný atd,

Nedám vám jí atd.

Teď začínajíz nova Pochválen buď atd, opakujícevšecko až na j. chléb?
a odpovídají na vikový. I opět jím praví: nedáme jí. Tolikéž jim odvětuje se
když znova všecko zpívati počavše, proměňují: na (chléb) ječmený; a dále: na
ten režný. Až pak když opět všecko opětovavše dokládají: na chléb žitný
tedy jim fojt odpovídá:

Ž poohválení všecí je-ho ry-tí-řé.

Tu ju máte, Želman,
Tu ju máte, Jodro,
Tu ju máte všecí jeho rytířé.

Nejobyčejnější písně na přístkách jsou písně pořadové, trestí svou hrám
oněm velmi podobné. Slují pořadovými, že po řadě děva za děvou píseň nějakou
pěti musí. Taková pořadová píseň jest n. p. tato z Moravičan:

F0—oF-Ralo == FT:
S Před Ařópa--lovém ze-le-né voves,>s,seházi-j6 se tam děvčát-ka podnes,ZNÍ CFEE aE
nenítamžádnáta-ko-vá,— ja-koKřó-pálkadce-rumá.

Pod Křópalovém zelené -voves, Vona děvečka jako růžička,
Scházíjo se tam děvčátka po dnes Vona ščeboce jako husička.
Není tam žádná taková, Ach Bože což ona hoboří,
Jako Křópalka dceru má. Dyž se k ní šohajek pošadí.

Na to děva ta, o níž to zpíváno, děkuje říkajíc:

Děkuju ti děkuju, že ho věrně mi- Děkuju ti skrz gróšku,
luju. Dyž se budu vdávat, udělám tě za

Dybych ho nemilovala, ani bych ti dróžku.
neděkovala. ,

Ta Křópalová s Vítkovó A bílýma vážó Ze by ráda dyby mohla
To je jedna pára, Jedna druhé povídají, Svém milém promluvit.
Podvazujó svý rukáve Co svém milém skážó. A Vítkova ta zkázalaČervenýmapantlama.| TaKřópalovazkázalá© Všeckydobrýskutke,
Červenýma podvazujó Na stokrát pozdravit, Aby za ňó přičapale

Šohajkove botke.

Fr
O-ra-li, kopa-li od mezi k mezi, ažse do- kopa-li k Vrtalovédo

X
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Orali, kopali od meze k mezi, Vrtalka plakala, že jim ju vezmó,AžsedokopalikVrtalovédceři.| Františkasesmálažebudeženó.EEHEEEE
U těch Vítků v zahradě ščepuje tam šoha-jiček dvě mišenskýjabloňe.

U těch Vítků v zahradě:| Oščepoval jednu, dvě,
čepuje tam šohajiček Pro Františku, pro sebe,

Dvě mišenský jabloně. By se měla čém těšiti
Dyž on bude na vojně.

Ze Stěpánova Olom.

= LT
Od východu k zápa-du bore ze-le-nají, Ščepa- novčí mládenciEEEE

CZPIICTŮ -8 1Cpanensihle-da- jí.
Od východu k západu Vítková ho budijó: Ešče se k ní obrátil,
Hore zelenají, Staň Jozefku domů, A dal jí hubičku:Sčepanovčímládenci© KlekaničkozvonijóJakpaktěmámopustit,
Panen si hledají. Řezat sekaninu. Červený hřebíčku.

Ten Jozefek ten ju má, A nechf zvoní jak zvoní Ten červený hřebíček
Ten ju sobě našil, Já domů nepudu, Květe jak ten bílé,
U těch Vítků na sadě Sekaničky dosti mám, Jak pak tě mám opustit
Bílý den ho zašil. Sekati nebudu. Můj synečku milé.

—— —-M —oHmE==E=T
U tech Dvorských na roho, vi-sí tam míšek tva-roho.

U tech Dvorských: na roho, Kdo tém míškem zatočí,
Visí tam míšek tvaroho. Ten si Jenófko vzít musí.

Z Jankovic.

Přaďte, přaďte, přadulenky Uvážeme šest pacholků
Bude zítra mráz, Na jeden provaz.

Ze. Zášově.6E ===EAA1
L l J v U /» ud

Provázkykrá- tíome, ga-lá-ny lů -dí-me, a-by o-ni přiš-li

6—0—I+——

b . hbFSA = -JEjj—0—je ——————K
a ne-by-li pyš-ní.
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Provázky krůtíme, Přijeď na koníčku, Místa ti- nedalo,
Galány lůúdíme, A i ty Jozefku S pece ťa shodilo,
Aby onipřišli Přijeď na oščepku. S pece fa shodilo,Anebylipyšní.Abyfatampchalo,© Žebratizlomilo,
A i ty Janíčku Aby fa tam džgalo, A sem na tu přístvu

Tebů dohodilo.

Na den sv. Lucie nepřede se. Hospodyň jedna dělala si z toho smích pravíc:
Lucka pucka, jenom přeďte, a přinutila čeleď svou ku předení. Leč svatá Lucia
přišla prý a nasypala té rouhatelkyni neřádu do hlavy, že ji po celý rok bolelo.
Když ale sobě umyslivši na rok v den sv. Lucie nepředla, přišla opět sv. Lucie a
neřád ten jí z hlavy vybrala, načež ona ozdravla. O jiné ženě vypravují, na oči
za příčinou tou krhavé, že přadla na den sv Lucie, I zjevila se jí sv. Lucie a při
nesla jí špich plný vřeten: Jsi-li taková přadlena, napřeď mně do rána na všecka ta
vřetena; staneli se to, tedy ti zrak vrátím, Po dlouhých rozpacích a bázněch na
přadši potáček, z- něho na všecka vřetena rozmotala. Na druhý večer v týž čas
přišla sv, Lucie a spatřivší práci tu odebrala vřetena a zrak jí navrátila, Pro upa
matování na příhodu tu prý se nepřede na sv, Lucii.

Ku konci přístek nebo již na škaredou středu v Olomoučtě horním slaví se
rozhonky. Rozhonkové ti záležejí v hostině a tanci. Tu ustrojují děvy 'Kyselku či
Přadlenku, upravují totiž došek slámy do šatů ženských, dávají motovidlo do ruky
jedné, do druhé potáč s přízí neb vřeteno, a přičinivše kužel na přeslici pověsují tu
kyselku na strom a provázkem ze špunkův usoukaným ji uvazují ke stromu aby ne
spadla, Děvy tu pod ní do hromady sesednuvše zpívají:

E 3 —E-9—p—0—8—
(aEINaka-minku© seda-la,— hejda-naj,© da-naj,bí-lývlásky
o TE TICIJELIE =—
če-sa-la, hej, da— naj.

A nebo.

4 NEBrP=
Na kamýnku sedala, hej danaj, danaj, bí-lý vlásky Česa-la hej da - naj.

Nakamýnkusedala,hejdanajdanaj,© Onjíshodiljediný,'
Bílé vlásky česala, hej, danaj. Ješče bylo červavý.

Ach mýmilý vlásečke, Puč mně milá nožiček,
Pozbyle ste krásečke. Ať vykrojím červíček.

Buď Přadlenko vesela hej atd. Kyseličko kyselá,
Přinesem ti kysela atd. Proč tak dlóho visela?

Fókni větře z dunaje, Tři leta sem visela,
-Shoď jablečko lebo dvě. Ješče neokysala.

Kyselo, jídlo z kvasu do vody zavařeného,
Přináší také buď děva buď chasník po přístkách kysela, totiž nese hrnec a

přijda neb přijdouc do světnice kam zaměřil nel; zaměřila, roztlouká hrnec ten 6
zem jím vhrnouc a dí k tomu: přinesli jsme vám kysela; anebo: nesu ti kysela.
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Majíce se rozejítiM zpívají děvy na přístkách:a—3 R 9 .[FL ELE
Z — C : -LPoďmedo-můvejménu| Je- ží--še,tyjsto-bra-na—ae -=FPEFEB

na - še vý nás chráníš o-pa-truješ, o-de všeho zlé-ho
: té-to no-zdi ná-hle smrti, dá-bla šered-né-ho,FE FEHLEe—y potr

sva-ti Otco-vé jsou by- i na pou-šti, jed- li mannu neběskou,SL LLHEjed--lizemskou+1nebe-skou,— potomzemře- lijsou,
„budižchvála© neskona-lánavěkypože-hnaná,skrzKristaE:E Ha

za všecko miETS- měl jem, a ve jmenu páně domů 'půjdem,
nOLT
"srdcea-le© předTvýmtrůnemdámedozásta-vy,Bo-žeA-men.

S38. Smrtna neděle.
Po -celé Moravě na tu nebo blízkou jinou neděli smrf vynáší se ač ne všady

týmž dokona spůsobem. Někde zajisté vynášením smrti se spokojují, ponejvíce ale
přinášení léta k obřadu tomu přičiňují, májek či strom z lesa domů donášejíce a po
vsi s ním obcházejíce, Marena, mořena, smrť, smrtnica, smrtelnička, smrfák, smrt
holka, smrfoch, květnica a jak jí ještě jinde říkají, bývá došek hůlkou prostrčený a
co děva s ústy i rukama přidělanýma vystrojený. Obyčejně smrť tu ze slámy na
rahýnku asi loket dlouhém aneb ze dvou holí na spůsob kříže svázaných utvořenou oblá
čejí do šatů bílých dle kroje svého jak kde který panuje, a ověšují stuhami, škaroup
kami z vajec čili výtuky či výdumky, mezi něž kladou kousky sukna červeného, což
"obojí na niti provlékají. Tolikéž i májek výdumky či šupkami vaječnými všelijak
barevnými, také obrázky na nitkách a ratolistkách upevněnými a klebetami či gorály
t. j. kousky ze sukna, z dykytu, ze slámy atd. o halouzky motanými ověšůjí,
obzvláště tam, kde toliko jediný máj se nosí, smrtholky pak se zapomnělo. Slova, jež
při tom buď recitují buď spívají nejsou všady štejná. O významu toho obnášení viz
Grimm Mythol. 2 vyd. 729 n. Podáváme tuto ze všech končin Morávy obyčejné při

tomp Jež se opětují až se přijdena určitémísto.63Ah===
Smrt-ná ne - děla.

Smrtná neděla Tráva je zelená, Zlatým papírečkem.Kamsklíčepoděla?© Fijala,růže, Vijmatkověnce
Dála semje dala Pomož nám Bože. Své Kateřince,
Svatému Jiří, Prala plinky u studýnky, Šak je dosti kvítí
Svatý Jiří vstává, Nohy, ruce myla. Až se hora svítí,
Zem odemykává, Čím jich utírala? A pod horó kamení,
Aby tráva růstla.!) Listečkem, plístečkem. Až se hora promění.

1) Svatý Juři kořen buři Všelijaké kvítí Tráva bude růsti,
Aby rostla tráva, Na věnečky vití. Pšenička metati.
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Smrtná neděla,") A ty nový léto Nám nám tém židen
Kdes tak dlóho byla? Cos nám doneslo? ském pannám,
U studýnky u hlubínky*) Všeho dobrého, Ne tém husovském ža
Nohy ruce myla. Kvítí modrého, bám.
Čím's jich utírala? Svatý Jiří jede k nám, Ty husovský žabyŠátečkem,listečkem,© Pověnečkuvezenám,Podmostemškrkajó,
Červeným kvítečkem.“) Židenský panenky

Vesele zpívajó.

1) Smrtničko, Lidičko.

2) místo slova hlubínky říkají též ruběnky, rubánky, vodánky, ludánky a jinak.
3) Zámečkem sem se zamykala,

Listečkem sem se odmykala.Smrtolenka,smrtolo,© AbyotevřelJednyvrataotevři,
Kams klíče děla? Do nebe dveří, Drubé mečem podepři.“)
Dala sem jich, dala Všelijaké kvítí Svatá Kateřina,
Svatému Jánu, Kde on ráčil jíti. Nalejte nám vína,
Aby otevřel Klíčnice z nebe, Abychme se napili
Do nebe bránu. My prosíme tebe, A veseli byli.
Dala sem jich dala Až budem žíli, My chválíme Boha
Svatému Jiří, Otevři nám nebe! I celá obloha.

*) A ty svatá Markylo Dej nám dobrý leto Na všecko objilí,
Na pšenice, ma žilo, Cím nás pán Bůh nadělí.

Na to žádají dárků nějakých n. p.
Pár vajíček vod slepiček A nebo: Na pěkné střevíce,
A trochu másla Ide paní z lúky, Naša smrť je bledá,
Aby se ta smrtelnoška spásla. Nese misu múky, Ona by jedla;

Přidajte nám více AŽ ona se nají
Už nás neudáví,

Z Moravičan.EEE EEE
Skoodí tebe budo?k ažoddneškazadvěne-dě- le.

Ach provode, provode, Provod jede proti nám, A horenským k vůli,
Skoroh tebe bude? Po věnečku nese nám, Dolenským ná zdůry,
Až do dneška za dvě Nám nám tem horenským Nám nám tem horen=

neděle. panenkám. ským panenkám.
Z Jakubovice.

—AN-———TreePosPaleRaaaTSne,vES
Smrtná nedě- le kdes klíče da-la? da- la sem je dala květné nedě - li.Smrtnáneděle,kdesklíčedala?© Květnýpondělku,kdesklíčepoděl?

Dalasemjedalakvětnéneděli.— Podělsemjepodělzeleným
Květná neděle kdes klíče děla? štvrtkům.
Dala sem je dala květným pondělkům.

49
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Zelený štvrtku, kdes klíče poděl? Svatý Jiří stal, země vodmykal,
Poděl sem je poděl svatýmu Jiří. Aby růstla tráva, tráva zelená.“)

**)+)Ve Slavkově u Opavy, Jake, jake? same makovane,
Krasna“) Krasna, kaj si husi pasla? A za dvě nedzěle same tvarohove.
A ja sem jich pasla, kaj se zema třasla. Vyšla gvězda do hlinika,
Bila, Bila, kaj si kluče dila? Dajcě vajce do košika,
V komořici na polici, tam sem jich hodila. Ten košik je bezedna,
Ditky, ditky, půjdzěmy na kvitky, Něnapylní se do poledňa.
Sedněm vedla cesty, budzěm kolače peci. 1) Smrtnice.

U Zábřeha a v Budikově.
TESE

6ATV=ZEEE S mnnP
Má-ji, má-ji, má -> ji, .
My sme to-mu rá —di, hode dó, kvete dó, a medy-cky

vře

Oď Příbora.

Vynášejí ustrojenou v šaty černé čarabaňu a na dub pověsivše kamením
po ní házejí.

ET =ZEŠECIE634-80-HE fn pes
Nesemi Ma- ře- nu
V o-leji sma - že-nu,
U vrchu čer-ve-nu,
U spodku ze-le-nu,

pěknu,pěk-nu© probě-le-nu.
Nesemi Mařenu U spodku zelenu, Smrť nas o ňu prosi.
V oleji smaženu, Pěknu, pěknu probělenu. Už Mařena ležiUvrchučervenu,Nesembabuvkoši,© Azubamiškeři.

Helo, helo, helo, helo.

Pak ji v lese roztrhavše zpívají:
Už Mařena leži Pro kohos umřela? aneb:Azubamiškeři,Proty,proty,propa-© ProVelčovskepannyMamilaMařeno cholky:© Abysevydaly.

Aneb: Pro Pasaka stareho jmenujíctotiž člověkanejstaršíhoz dědinýsmrti
nejbližšího.

Z horní Bečvi.
[C | a [- P Z—A—E IZLNICECN8 ON E

a =
Má mi-lá Ma - ře - no pro kohos um -ře - la, pro to-ho

E
sy-neč-ka něk-te-ré - ho.
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Ze Zabřího.TT TTC ye
réEBZ = tznFELPET : ©[=iH=| p

L

Má m-lá Ma.-ře-no,
Pro kohos um-ře--la?

Má milá Mařeno pro kohos umřela? U Malínů v poli sů ovečky v roli,

lm tohosynečkaněkteré-ho.

Pro toho synečka některého. Pěkné bílé vybelané.“)
Na tej Bečvi horní sú brabenci v roli, Jaké sú ovečky, také sú děvečky,
Gerní, černí obhoření.!) Pěkné bílé, vybelané.

1) Na Zuberském poli 2) Na Zuberském pol
Súů bravenci v roli, Sú ovečky v roli,
Nejsů to bravenci Nejsů to ovečky
Ale sů mládenci. Ale sů děvečky.

Vezmouce na tu hůl zelený majíček zpívají:

Nesemy majíček, Ufal ho Janíček, Pěkny, pěkny prozeleny.

Dávají-pak majíček ten na vrch stavení, aneb Jinde do plotu.RE= S:kF
Cos Ma-ře- no, cos Ma-řeno, cos v po- stějí - da- la? Ach jí-dá

= (IEC
o EL=de
va-la sem já že-lí s ko--při —-va-ma.VeVsemíněuVizovice:Napátýrokspadlo,© Kyseliconechutná;

Nesem, nesem kyselo, Jak spadlo hned zvjadlo. Kyselicu zíme,Štyryletaviselo,Smrť,smrťukrutná,© ASmrťutopíme.
Obyčejně se Mařena spaluje, potopuje aneb aspoň hroudím a kamením

uhazuje; 1 utíkají děvy jenž tak byly Mařenu popravily bojíce se, aby za nimi Ma
řena neletěla. Ukamenování se tytýž i pacholkům, jenž děvy vyprovázejí, ponechává;
v Libošti a jinde u Příbora děvy samy došek ten mařenový co nejvýše na strom
vyhodivše kamením uhazují věstíc, že prý ta nejspíše se vydá, jenž nejspíše ho uhodí.

Z Hrozenka.ONEFF IEEE I= zepao E= ==EMa-ře-na,Ma-ře-na,kdesklučepo-dě- la.
6a

Ma-ře-na, Ma-ře—na, kdesKluče po-dě- la?

Mařena, Mařena Aby odmykala Pro teho, pro teho,Kdesklučepoděla?© Zezeměkoření.Sohajašvarného.
Dala sem ich dala Mařena, Mařena
Tej květnej neděli, Pro kehos umřela?

V Rajnochovicích a v okolí nosí přístťevnice, co totiž za -zimy na přístvu
chodily, Mařenu a zakopávají ji do země i-k, aby jí pacholíci nenašli; sic jinak by
se děvy ty nevdaly. Děvy zpívají písně jak'již uvedené nápěvem výročitým a jakoby
posvátnýmtakto helekajíce:

49*
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7 Smrtná ne-dě-la, kdes klí - če dě-la? da-la sem jich da- laFE
sva-té — mu Ju -= ří.

Smrtnáneděla,kdesklíčeděla?© Všelikékvítírozkrásněrozkvetá.DalasemjichdalasvatémuJuří.© Smrtismeodnesliamáješčevlesi,
A svatý Juří země odmyká, A naší pacholci ležá na peci.
Aby tráva růstla, fiala modrá,

Když byli pacholíci uťali máj v lese, tedy ho děvy přístevnice přistrojují v
domě, kde za zimy přístvy bývali, an zatím pacholíci svačí puč álku a pagáčky,
Na to pacholíci Šindel ve střeše vyrazivše máj ten na střeše vystrkají a majetník
domu toho povinen dávati pozor, aby máj ukraden nebyl, an by ho jinak pacholíci
ti vykoupiti museli. Nechává se májek na střeše do pondělí velkonočního; tenkrát
zajisté sňavše májek přibíjejí ho na vrch mládky t.j. mladé jeile oloupané z kůry,
zastrčí ho v zemi, a tancují okolo něho; po čemž stárek ten máj u země stíná.

Dochovanému tomu z pohanstva obyčeji tytýž i roucho křesťanské oblékají,
jak to z následujících řádků patrno, z nichž i vysvítá, že pozde onde, ano zhusta,
obyčej mařenový splítají s králenským zvykem.

Od Jevička.LKEeeZENp
— Smrt-náne-dě-la
Dnes nám nasta-la,

amysoběroz-jímáme© smrtJežíšepána.
Smrtnáneděladnesnámnastala,© Trojebrányodevřený
A my sobě rozjímáme smrť Ježíše A zlatéma podepřený.

pána. Až se smrti dotkli
Jenž umřel pro nás, chtě vykoupit A jí hlavu setkli.

nás, Královničko, královno,
S nebe dolů na zem stoupil, Mazaničko mazaná.

Aby nas hříšné vykoupil. Dejte nám dejte nového koláče,
Maria přos za nás. Ať se nám smrtka nerozpláče.
Svatá Marketo, dej nám nový léto Máme smrtko maló
Na pšeničko, na žito, Tuze rozmazané;
Až nám bude žíti, Nechce s nama choditi,
Rač nám otevříti. Musíme ju nositi.

Pak rožstrojí a zahodí smrtolku a praporeček ustrojivše zpívají:
Smrtisko sme zanesly, Hody dó, kvety dó,
Praporec sme přinesly. Kamáradi všecí rádi s právem déó.

Právo či praporec jest hůl opentlená.
. Y , .tardiss, Z Černotina u Hranic.BEE AE
Smrtná nedě - la,kams klíče děla? dala sem jich da-la svatému Ju-ří,
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Smrtnánedělakamsklíčeděla?© DámejídámeŠátekčervený.
Dala sem. jich dala svatému Júří. Ona šátek vzala, předcej plakala.
A svatý Juří země odmyká, Dáme jí dáme pěkný prstýnek.
Aby tráva růstla, tráva zelená. Ona prsteň vzala, předcej plakala.
Tráva zelená, fiala modrá, Smrt sme vynesli, máj ešče v lesi,
Všelijaké kvítí v letě prokvetá. Cernoccí pacholci sedí na peci.
Aa onů vodů formani jedů; ") A seďte, seďte, pro máj nám běžte,
A co oni vezů? Nevěstu mladú.“) Ze štyrema vršky máj nám doneste.
Nevěstu mladů a uplakanů. *) Máj nám doneste, pěkný zelený,
A což my jí dáme, by neplakala? A my vám zas dáme šátek červený.

Podobně ve Spálově: 3) Královna mladá smrt oblůpila
1) Králové jedů. A svému milému šátek vyšila.
2) Královnu mladů

To any děvy ve Spálově zpívají, tedy jim pacholíci pokřikují: Kadibudí, ka
dibudi, ať se smrťoch neprobudí.

Stůjte tuto ještě některá čtení, ač bezsmyslná, ale snad jen spotvořená a na
věci pohanské dávno zapomenuté se odnášející. Tak za Příborem ve Sklenově:

Něsemy majiček, Prosil Boha za nas, A nebo:

Utal ho Janiček, A my tež za něho. Pěkna pani stoji,
Pěkný, pěkny prozeleny. Pěkna pani jeho Do sukně se stroji,
Kaj ho poněsamy? V zlatej sukni chodi, A dy do ni sahněNaščur,naščur,Dotejsukněsahla,© Zlatygrošvytahně,
Na karase. Zlaty groš vytahla. Nam ho daruje. atd.
Byl tam jeden karas, Nam ho darovala.

Task u Bystřice jihlavské přidávají toto:

Číms jich utírala? My koláče sníme
Červenýma vejci, Tebe utopíme.
Bílýma. koláči.

Podobného nedomyslu a bezpomyslu i jinde z husta doslýchati se; n. p. u
Měřína: .

Nosím, nosím smrtku Na červený vejce, Rychtářové dcerce,Kzelenémučtvrtku,© Nažlutýmazance,Onapletevěnce.
Kam tu smrtku zanesem*?Svalý Petr půjč námklíč; Věnce só pod prahemNovéletopřinesem.© Nepůjčíšlipůjdempryč.Posypanýtvarohem.
Fiala růže Kam, kam? za hory My tvaroh sníme,Kvístinemůže,Totézlatékomory.— Věncezahodíme.,AžjísámpánBůh— Cotambudemdělati?Děvčatomparvajec
S nebe pomůže. Stříbro, zlato lámati. A chlepcom růženec.
Svatý Petr jede k nám Kam je budem dávati?

v „ v „ X. . v 9 * P * vs
Ostatně výlohy na ošacení a ustr jení mařeny dává ponejvíce nejmladší v

osadě provdaná nevěsta. 4J
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Dostavky a doplňky.
K číslu 3. . í Z Ratiškovvw.

E
TE 7 7 U -U — -U Li

< Šla děvečka, šla děvečka, šla pro vo-du.

Šla děvečka, šla pro vodu. Odpusťt Bože hříchy moje.

Potkal ju tě jeden stařec. Já tt hříchy neodpustím,
Daj děvečko, daj mi vody. Až spočítáš v moři písek,

Milý stařec, není čistá. V moři písek, stromě lístek.
Voda čistá, tys nečistá. Odpusť Bože hříchy moje.
A tys měla devět mužů, Já ti bříchyneodpustím,
Devět mužů nezdávaných. Až spočítáš v nebi hvězdy,
S každýms měla pacholátko, V nebi hvězdy, po světě cesty.
Pacholátko, nemluvňátko. V nebi hvězdy vysoko sů,
Hned's ho každé zmordovala, V světě cesty široko sú.
A pod pécku zakopala, Než jich ona spočítala,
Nehašené vápno dala, Celá v prach se rozsypala.
Černů hlínů zašlapala.

K č. 8.

Stínej kate, dy máš stít, A jak já mám stínati, I ta panna Marija
Dorota musí umřít. Před ňů, za nů sú svatí, Co Krista porodila.

K č. 9. tardiss. Z Karlovice.EEE EEEJEEEE
© Poná-hli, po - ná-hli, pa-ne hospo-dá-ři; ne-bernic na ce -stu,
EEE
dyt půjdeš nahody, ach na hody na věčné, nikdy ne-ko-neč-né.
Počkaj milá smrti Mám já co činiti atd.

K č. 11.Vnedělupoobědě,© Jaknaspřesnoněpustiš,Mytny,mytny,mytničku,
Chodil pán Bůh po světě S nami putovaf musiš, Staň na levu nožičku.
S dvuma apoštolami, Ja putovať něumim, Co tam budeš uhlidat,Styrmievanjelistami.— Mytovybirafmusim.— Tonambudešpovidat.
Přišli do jedného města Mytny mily mytničku, O viděl sem tam viděl
Ptali se kaj mytny meška. Staň napravu nožičku. SŠtyrykadě penize
Mytny, mily mytničku, Co tam budeš uhlidaf, A to peklo horuce.*)

Pusť nas přesto mytečko. To nam budeš povidat. Jestli kadě pozdvihneš,Javaspřesňoněpustim,Ovidělsemjaviděl© Tokralovstvidosahněš.“)Mytovybiraťmusím“)Štyrykůryandělské,© Němuhkaděpozdvihnuf,
To kralovstvi něbeské. Musil v pekle zahynuť.

1)Sedvěmaanděloma,2)Ajavasnepřepuscim,— 3)Viděltřikaděpeněz
S třema apoštoloma, Patačka něodpuscim, Na penězoch černy pes.

4) To ty pekla vymineš,



K č. 12.

(450

Píseň ta pochodí od Šim, Lomnického. Viz: Písně nové na evangelia od Š.L.
v Praze 1580. Přidej:Myprosímetebe,© Ajjakvěrnítvoji
Pohleď na nás s nebe. Ve zlé bouři stojí.

K č. 13.

Chodi smrti po předdvoru
A pta se po hospodařu.

Hospodařu, jsili doma,
Porovnaj se s dlužnikama.

)

Pošlite mně pro dlužniky
Pošlite mně pro hněvniky,

Ať dlužníkům zaplatime
A hněvnikům odprosime.

Pošlete mně pro přately
Pokud moja duša v těle.

Přatele moji rozmili, ©
Co ste semnu dobři byli!

K č. 20.

Bouřtu prudkou staviž V přeblaženém běhu
V lodi své nás plaviž! Veď ji k nebes břehu.

Od Opavy p. C. L.

Včil ja se s vami rozlučim
A cely svět vam poručim.

Zazvoň žačku malym zvonkem,
Už ja idu malym domkem.

Zazvoň žačku na velky zvůn,
Už ja idu v nebesky dům. '
Tělo do hrobu kladuce
Ditky nad hrobem plačuce.

Naš tatičku nejmilejší,
Něnarodiš se nam inši,

Přatele nas něpoznaju
Kuska chleba nam nědaju.

Z Bavorova.

V nedzěličku za rana Šedejdzěvče na můj kůň Tak s ňum tam tancoval
Vyšla panna kochana. Podjedzěme před můj Ež ji kosci rupěly.

A přijechol do ni pon dům. Vezdřela tam pod věka,Zpjeklarodemjedensom.Třidni,třinocijeli© Uzdřelatamčlověka.
Sčesti Bože, dzěvečko, Po trni po chavucným. Jdzi člověče jdzi domů
Troje dziotek macičko.") Po kamení horuenym. A něprov tam nikomu,

Vitaj, že ty můj paně, Přijechali před pjeklo: Jen otei a matce.2pjeklaposlansataně,Otvirejbrače,čeplo,© Žejichmajumješčedvě,
Po čemžeš mě poznala,

Posadiljunastolce,© Něchjichkořumlepšijak
Že's mě tak jmenovala? Dal ji vina ze škopce. mně.Pokuničkupobrunym,Pižepani,pivino,— Něchdokostelachodzjum,
Po šedelku červenym. Něpilaš jakeš Ž1vo.
Po šatečce hedbavne, Pilacěch ja s panama,

Chlapců za sum“) něvod
zjum.

Po šabličce opravne. Ně s takymi durňama.

*1)Jedno leži pod mezum,
O tym lude něvědzum.

K č. 22.
Tluče to tam anděl

Co se bojí, co se třese,

K č. 85.

Pytaj se ji maci mila,Zanímstojíhříšnáduše,© Eslisetežspovidala?

Jednoležipodhruškum,© Atotřefípodprohem
Jest přikryte pěluškum. Leži tam 8 panem Bohem,

2) sebou.

Tu hodinku dych koala
Joch se tedy spovídala,

k

A byl ti un hrubě pěkny, Když mšu, vatu celebroval, A to je člověk proklaty.Kdřevukolivěpodobny.Těžkyvředhonarušoval.— Jakteslovavymluvili
Něni to Valentin svaty, V kameni se obratili.



— :

Měl cě svaty Ju-ři

Mašli ty děvečko
Zlaty pas při sobě,
Zadrhni te sani
Zadrhni na hlavě.
Sedmeracka brana

K č.35.
Svaty Michal trúbí trubů,
Vstaňte hříšní, poďte k

súdu.

Na tom súdě což tam
bude?

Sám pán Ježíš sůdit bude.

Kteří budů na pravici,
To do nebe půjdů všecí.
Kteří budů na levici,
Budů všecí pekelníci.
Řekla sestra k druhé

sestře:

Poďme k Bohu, prosme
ješče,

A padněme na kolena

OdpověděljimKristus pán,

Dost široka byla,
Ješče se ta sanuť
V ni směscic němohla.
A tu svateho Juřiho

Pěkně povitali,

Dušičky se polekali,
Hned na hory posedaly.

Hory, hory přikryte nás,
Sám pán Ježíš zapřel

se nás.

Jakož my vás přikryt
máme,

Samy se propadnůt
máme.

Dušičky se polekaly,
Hned na lesy posedaly.

Ach vy lesy přikrýte nás,
Sám pán Ježíš zapřelse

nás.

vyjechal se na nim

Pol. Pusi. a Hoštic.

kdo po-lé šči-re —ho
Svatemu Juřimu,
Cest, chvalu vzdavali.

Děkujem ci, svaty Juři,
Za tvoju usluhu,
Ze jsi nam ochranil
Našu milu dceru.

Skály,- skály přikrýte nás
Sám pan Ježíš zapřel se

nás.

A jak my vás přikryt
máme,

A my sami se pukáme.

Dušičky se polekaly,
Hned na.vody posedaly.
Vody, vody, potopte nás,
Sám pán Ježíš zapřel se

nás.

Ajak my vás potopíme!
A my samy vysycháme.

Dušičky se polekaly,
Ajak myvás přikryt máme, Hned na peklo posedaly.

„Před stoliců Krista Pána. A my sami shořet máme. Peklo se jim otevřelo
Dušičky se polekaly A na věky se zavřelo.

Jistě, jistě, já vásneznám, Hned na skály posedaly:
K č. 40. Z Bavorova.OpošlafmipošlasvataHelena,© Anatejtohořekoščjulfunduje,

A pošlať mi pošla na jednu horu. «Av tomto koščjule tři hrobe ležum atd.
Z Bohuslav. Opav.

A ona kleči při B. stole,
A Jezu Krista v rukach pěstuje
Synačka sveho pana našeho.

Z Dalečína.

Pošlic mi pošli s nebe andele
A hledali su panny Marie.
Našlié ju našli v B. kostele.

Na daleckém krchově
Tam je místo hotové.

Zpomněl na mně Pán Bůh můj,
Abych vydal počet svůj.

Zpomněl na mně s nemocí,
Nebylo mně k spomoci.

Až mně budou zvony hrát,
Bude hrobař postel stlát.

Místo peřin prachových
Dají třísek jedlových.

Starala se máti má,
Kde mně pán Bůh místo dá?

Nestarej se matičko, Místo vrchní peřiny
Dá mně Pán Bůh místečko. Dají mně na vrch hliny.



Všickni anjelé s nebe
Budou na mojí svadbě.

Kantor přijde zpívati
A přátele plakati,

Vy přátelé neplačte,
Pánu Bohu poručte!
Ponesou mě na marách,
Jak nevěstu v peřinách.

Přátelé se rozejdou
A mě tady zahrabou.

K. č. 87. p. (. L.
Maja mamuličko,
Já bych vandrovala

V070

Zahrahou mě do jámy,
wav

Tam já musím zůstati,
Soudného dne čekati.

A když přijde soudný den:
Vstaňte mrtví z hrobů ven,

Anděl Páně zatroubí,
Pán Bůh všecky rozsoudí.
Zlí budou na levici

A dobří na pravici.

Sedla se Kačenka
Na bilem kamenu.

S tym švarným šohajkem (o voliš Kačenko,

Plyn že 4y fěrtušku
Za tu moju paňu,
Bo juž moje oči

Do cuzeho kraja.

Vandruj že dceřičko,
Bys tam co skurala,
By si se mi věcej
Dceričku nězvala.

Jak přivandrovali
Ku černemu lesu:
Vraé že se Kačenko,
Ešče maš dosé času.

Jak přivandrovali
Na ty bile pisky:
Odpočiň Kačenko,
Bo cě bolu nožky.

Jak přivandrovali
K Pasečnemu dvoru,

Jas tt kona sedlai,
Ona šaty prala
Namluval si Jasu
Ze by s nim jechala.
Jechala bych s tebu,
Bych ene věděla,
Ze bych v mem panenstvě
Nazad přijechala.

Jak tiť přijechali
Do cuzeho kraja:
Odstroj se panenko
Z panenskeho stroja!

K. č, 89.

Kateřinko dcero moja,
Prosilasi za to Boha?

Přez ten dunaj plynuf, Něchcu hleděé na ňu.
A mižli Kačenko Moje bile nožky
V mojich rukach zhynuť? Sahajcě pisečku,

Moje bile ručky
A volim ja voli '

volm ja Volim Chytajcě se břežku:Přez ten dunaj plynuf,
Mižli ty zradco A jak přeplynula,
V tvojich rukach zhynuťf. Sedla na kameni,

Rozpuscila vlaskyChycil ju chycila ky Popravemrameni.Za oba vrkočky,
A vřucil un ju Moje černe vlasky,
V ten dunaj hlubočky. Čoch se naplakala,

Svojeho milehoZostal ji fěrtošek . .
Přec sem nědostala.Viseti na kole,

Obraecil se zradce,

Přecjal ho na dvoje.
Ctení jiné (p. C. L.)
Ně potoch jechala, Ně na toch tě vřucil
Bych se odstrojala, Ze bych tě retoval,
Jene tobě Jasu Ene tobě Jašo,
Košulenky prala. Dunaj veflastroval.
Jak tiť přijechali Juž tit Jašinečce
Na ten most vysoky, Pěkne zvony zvoňu,
Vřutil Jas Jašenku A teho hultaja
V ten dunaj hluboky. (Na sto koňach hoňu.Onaťtamněvpadla,© JužtiťJašinečce
Za fortuch visela: Na jurganach hraju,Retujměkochanku,© Atehobultaja
Bo ja Jaše tvoja. Tře kati stinaju.

Z Ratiškovic.Abyssatyvydávala,— Nakantneřáchbečkavína,
A takovů svadbu měla? Kateřinka není živa.
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Drúžičkystojá pod věnci, Její matka naříkala:Amládencinaulici.© Nicbychsitoneho
Staň Kačenko přivítaj řela:

jich
Do sedničky zavolaj jich.

Kč 92.
Každá panna proti pánu Nech tu
A Šandorka proti synu. Nech sa

Jedným nožem jamu kopal Nech tu
A druhým si do srdca pchal. Nech se
A tu leží tělo s tělem, Nech tu
A tři duše s pánem Bohem. Nech se

K č. 94.

Z hrota pomyj nabrala Ona ji ho nědala
Na hlavu ji vylela. A psa na ňu počvala.

Vračila se po druhej
A stanula pod okno:

Růb tež ty tak jako ja,

Ach ma mila švagrova
Prosim če ja pro Boha,
Bys mi dala kus chleba.

K č. 96.

Všecky panny v želenym Všecky panny tancuja,
Ene ta ma spi v zemi, Ene moja pod zemju.

Všecky panny v kolečku,
Moja mila v dolečku.

K č. 99.

Ti Lhotcí pacholci
Na formanku jeli,
A Lhotské děvčátko

Na cestě přejeli.

Ach ujičku, ujičku,
Něsetě vy nam chleba,
Už nam ho něpotřeba.

Kerý ťa dceruško
Kerý fa to přejel?

Přejel mě tatičku,
Přejel mia můj galán,
Už ho odeslali

Na panský kancelár.
Kamarádi bratři,
Co sme udělali,
Ze sme to děvčátkoNad“ Tam ho odeslali,
Na cestě přejeli. Patnást ran mu dali,

Jeho galanečku
Včerá pochovali.

Ti Lhotcí pacholci

Její starý otec
Naprotiv ní běžel:

To budžeš měc kus chleba.

Nic bych si to nehořela
Dybych ešče dceru

měla.

Ze Stráni.

roste fialečka,
karbá má mamička.

roste nech hřebíček,
karhá můj tatíček.

roste všeliký květ,
karhá široký svět.

Bo nas rmati pobila,
Na haluž pověšala.

Na haluž na dubovu,
Sama na jaborovu.

Ja sem se jen vyprosil
Ze se budu učiti,
Boha za ně prositi.

Všecky panny v bělině,
Ene moja ve hlině.

, Z Ostrolhoty.
Sesti řady stáli,
A tak naříkali

Jakby hudci hráli.

A ten její galán
Na samém kraji stál,
Červeným šátečkem
Očka si utíral.

A ty Lhotské zvony
Pěkně vyzvánajů,
Moju galanečku
Do hrobu dávajů.

K. č. 108. Z Mutěmic.
né A
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Kerá pannapoctivá,
Každá je tak červená
Jak růžička saděná.

Do maštale vkročila,
V maštale nic není,
Enom holé mostnice
Co ty koně stávaly.

K č. 143.

Poďme milá dolinama, A když bylo po půl noci,
Budem živi malinama. Začal deščiček prchati,Malinamačervenýma,© Svarnédívčanaříkati:
Podďmejenom, moja milá. U mého otca, mateře
Přeneščasné přeživení, Zelená linda na dvoře.
Dyž tech malin tolik není.

K č. 14%.

Tatíčku, tatíčku,
Enom mně povězte,
Kerý ten můj bude.

K č. 450.

Nač jsi za mna išla, keďs mia nelúbila?

Dceruško má milá,
Dá se ti znamení,

779

Kerá není poctivá,
Ta je jak charba modrá
Co na úhoře sedá,

Pod tů lindů hudci hrajú,
Mladší sestru namlůvajů ;
Mladší sestře krávy, voly,
Za mnů skáčů straky,

vrany.

Dvá budů zelení

A ten tvůj červený.

Z Lanžota.

Já som za fa išla z ludského návodu, z mnohých nedostatků.
Klínek nad postelků, šablenka na klínku,
Mámli já šablu vzít, hlavu ti urazit?
Chytil on šabličku, ufal jí hlavičku.
Jak bylo na ráně, hosti se schádzajů,
Co mladí dělajů, či sa rádi majú?
Její stará máti šla sa podívati.
Přes prah překročila, do krvi kročila.
Kerá můdrá máti nech nenutí dětí,
Jak sem já nutila, dceru sem pozbyla, zefa sem neznala.

K č. 151.

Na konec v tom prahu
Zakopala tálu.
Do kosně běžala,
Bílé groše brala.
Zahrajte mně hudci
Za mé bílé groše,

K č. 155. Grimm D. M. 437.

Abych já užila
Panenskej rozkoše.
Kačenka sa točí,
Krev sa za ňů značí.
Kačenko divoká,
Pohleď do okenka.

Z Franc. Lhoty.
Jde pro fa máti,
Jdů sestra i brali.
Nejde pro mňa máti
Ani sestra, brati.
Než to idů kati.

Co mia majů sfati.
Z P. Polom.

A byla jedna mynařka, Dame mu jmeno Benekda,Švej maměnky půjdu
Zaknula sveho synačka. Kdo ho zaknul, temu
Přiletěli dva ďablove běda.Ditěvzali,jinedali.— Doškolyhoposílali,
Do něho moci neměli, A Šaty mu jednavali,
Do travy ho položili. Za mladu ho ovičivdali
A jeli tam furmanove, Děti se mu vysmivali,
Našli ditě male v travě, 2 Je na cestě najdeny.
A tu se spolu hadali, Bych měl troje šaty po
Kterak by mu jmeno dali. trhaé

hledaé.

Troje šaty dotrhaval,
Svej maměnky něnaj

doval.

A klupe klupe na dveři,
Otevřte mi ma mateři.
Ja sem ditě vlasní vaše,

Macě jine na kolibce;
Zaden vam ho vzici

něchce,
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Vyleé ďable z tej ko- Ďabel z kolibky vylecěl!) Teho ďabla kolibani.lebky| Třikolajestvokněvybil.Štyrykravymudojila,Odmejspanilejma-© TomacěludeznameniNakotlekašuvařila,
měnky. Ešče ho něnasycila.

1) Hybaj děcko šeredné A von se hned zatočil,
Z mé kolibke zelené, Vokynečkem veskočil.
A z peřinke tiščené.

K č. 164.

Šlo děvčátko na travičku Kdo chce milá ryby jesti, Převezl ju přez MoravuDozelenéhohájičku.© Musínakrajčlánavlézti.Dolůkzelenémuháju.
Postřetla tam šohajička, Dosti sem ryb pojídala, Nohy, ruce jí povázal,RybařovéhoJaníčka.— Nakrajčlůnanesedala.Černéočkajívylúpal.
Ty Janíčku rybaříčku, Tak ju lúdil až přilůdil,
Chytni mnějednurybičku, Ažju na kraj člůna hodil.

K č. 169.Začínají:© Trudovaženanemocna| frudovaženauždokonala=
leží, T. ženu už pochovali,

A Trud jí nevěří: Už jí Trud uvěřil:
Staň má Aničko, Ostaňn tu s Bohem,
Vař snídaničko, Srdenko moje,
Šak tě nic nebolí. Už sem ti uvěřil.
Trudova žena už dokonává atd.

K.VŠ 175.
e-—CI ] 3 TEZI -I [ C K 3

6Epee
Ej| hora,ho-rič-kapodho-růkrčmička,tamšenkýř-kabývá,==E

vínko,pi-vo-vá
K č. 185.

Z jedné strany Dunaje Což je tomu přeblaze, Ach maměnko má milá,
Dorna nohy myje; Komu je podáte. Puste mě z hradu ven,

Z druhé strany Dunaje Ach můj milý Janíčku, Ztratila sem prsten.
Ján napájí koně. Přijdi ty dneska k nám, Já tě nepustím z hradu,AchmámiláDorničko,obějájichpodám.© Samatiproňpůdu.
Bílý nohy máte: Ach má milá Dorničko, Dorna z hradu vyběhla

Což je tomu přeblaze Pévá tma z večera, K rybářom běžela.
Za kém pokráčáte. Donaj je hlyboká. Ach rybáři, rybáři,
Ach má milá Dorničko, Ach můj milý Janíčku Chyfte mi tu rybu
Černý oči máte. á zažnu svíčečku Mému srdei libú.

Což je tomu přeblaze Proti okýnečku. Rybáři sak zaláhli,
Za kém pohlédáte. Až ty Donaj přeplyneš Rybičku vytáhli

Ach má milá Dorničko, á podám ručičku. Ach to není ta ryba
Bílý ruce máte: Dorna svíčku zažala, Mému srdce libá.

Ján po vódě plyvá.



Po druhý sak zatáhli,
Janíčka vytáhli.

Ach to je ta ryba
Mému srdci libá.

Ach což je mně už po ní,
Dyž už není živá. Každé si zpomene!

"81

Ach tu leží Dornička,
Panská služebnička,
Vedle leží Janíček
Panské služebníček.

Měla milá dva nože,
Oba metalové.

Jedném hrob ukopala,
Druhém se zabila:

Kdo tu půde, pojede, Zhynul milé pro miló,
Milá pro milého.
Ostali tam obádvá
Jeden pro druhého.

K. č. 186. P. Cypr. L.
a Pr3 r C5 C CZTLICZILTISEF LEFZTEW:EFE

7 JEJ Š*4 3 U- o- -E CPodŠtramberkempodtymzamkemhej,© podŠtramberkempodtymzamkem
| F ' + F mI a „JEE E —-A1
FEEbi-je© sežid.se| Šu-haj-kem,hej.
Biju se tam o galanku,
Co služi v štramberským

zamku.

K č. 190. strofa 2.

Ale cěch já chodzila
Dycky o půlnoci,
Teraz mi něoschnu
Moje černe oči.

č. 196.

Židmělkoňa,šuhaj— Tentuděvuchuobdrží.
druheho, Ten židův kůň tuhši běJelidapolešireho.S

žel,
Kery ten kůň tuhši běži, Ten tu děvuchu obdržel.

strof. 4,

Dyby se mi vracilo
Za slunečka chodzic,

Cěprem bych vědzěla
Jak mladence zvodzic.

Z Lanžota.

M4 ma- mičko sta-rá, ska-la na mna le-tí, namlůvá mia vdovec
ji bhC

|OA,VEEa)
HHr

TELELILECTÍLNTNT mmC805 iE—
mápa-te --ro dě-tí.

Ziagaj mně hubo má,
Dokad jsi slobodná,
Sak zingat nebudeš,
Až za vdovca půjdeš.

K č. 219.

Co sem se nabuřil něchtěřa otevřit,

Musel sem svu hlavu na. kameň,

K č. 224.

Z Lanžota.

Budú ti zingati Budeš jim krájávat
Jeho drobné děti, Po malém krajíčku,
Keď budů chleba ptať, Budů si naříkat
Nebudeš ho měti Tu jejich mamičku.

Kaj se smutny poděju?
Včil se ja sluzama zaleju.

položit.

Pod kamení, pod poprátí,
Už sa ona nenavrátí.
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K č. 247. Z Lanšota.EEAE
Tu- li-pán, tu- li--pán, se-dem rá-zů kvi-tel, jako ty mi, můj miZE==

lý, jaks ty mně od=vy-kel?

Já sem ti odvykel Červené jabučko, Červený tulipán
Velice lahúčko, Po zemi se kúlá, Není trvanlivý,TakjakbyodpadloDojdiknámšohajku— ČernojokýšohajSestromujabučko.© Je-litvojavůla.Neníspravedlivý.

K č. 260. p. U. L.

Dy sem se tě něvzal za ženičku, Dy sem tě nědostal za družičku,Totěbuduprosiťzadružičku,— Totěbuduprositzakmotřičku.
Abys v mojem domě přece byla, Abys v mojim domě přece byla
A na moju hlavu věnka vila. A moju ženičku navščivila.

A ja v tvojim domě- němožu byť, To ti ja udělam tu posluhu,
A na tvoju hlavu věnka uvif. Abych se libila panu Bohu.

Z mojich černych oči sluzy leju,
Ani bych němohla na ofěru.

K č. 266. Z Hovoran.

Ja co sa stalo ten týdeň nového, Že sem mu neřekla, jdi s Bohem
Rozhněvala sem si svojeho milého. srdečko.

Rozhněvala sem si pro jedno slo- Ja hněvaj ty sa třeba celý týdeň,
večko, Enom sa nehněvaj, dyž přijde krajní

en.

267. Z Lanžota.

ah i 3-3 1

PO
Pr-ša-lo by-lo tma nad našú za-hrádků; tě-ší-va - liFE=EFEE =: ===Z60 Usachlapci,těší-va-lisachlapci© mé-muma-ri-jan-ku,

Pršalo bylo tma Netěšte se chlapci Co je po fijalceNadnašůzahrádků;© Mémumarijánku,Keďminicnevoní.
Těšívali se chlapci Súsedové děvčata Co je po tej frajirce
Mému marijánku. Majů fijalenku. Keď k ní vůla néní.

K č. 291.

Pověz mi děvče pověz, kaj na travičku chodiš?
K dubu Janičku k dubu, tam ja travičku škubu.
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Z Lanžoba.F jEEAT = E====
Ze-lená fra mvíčko me-zi vi-no = brady, pověz mně mů) mi-lý,-= : jE
=
má-me-li sa rá-di?

My sa máme rádi, my sa budem lúbit
Až nám budú hudci na kerchově trúbit.

Na kerchově trůbit, na bubny bubnovat,
Potom se přestanem, šobajko, milovat.

Kč. 291.

Suzičky suzené, nepadajte na zem,
Radši mně padnite do srdečka rázem.

K č. 301. Z Lanžota.DalbymnětopánBůh,Keďtizamňabráňá| Chudoba,chudoba,
Panenka Maria, Celá tvá rodina. Ona cti netratí,
Abych do dnes týdňa Ani tak rodina Vychádzajů na nu

V černej zemi byla. Jak tvoja mamička, Nádherní bohatí.CositomámiláZejsujáchudobná© Kdechudobachodí
Co si to vinšuješ? Pro tebja děvečka. Všady kamen raní,

Sak se v černej zemi Keď jsu já chudobná Ze sa za chudobu
Dosti nanocuješ, Hledaj si bohatší, Zádný nezastaví.Čobychsišohajku© Keďtitošohajko
Čo bych vinšovala, S chudobnů nesvědčí.

Kč. 310.Najprvšimupěknepo-Atřetimuperkoza— Apatemupěknepo
zdravení, klobuček sezeni,

A druhemu šateček čer- A čtvrtemu červeny hře- A šestemu svůj vinek
vený. biček. . zeleny.

1) pero za čapečku. 3) červenů šnůrečku. 5) nové šaty.
2) hedbávnů šatečku. 4) hedbávnů voničku. 6) svůj vineček zlatý.

K č. 506.

Dybych já věděla Aby byly bílý, Nasypala bych muKdejábudubývat,© AbynaněsedloSoliplnéoči.Jábychtamchodila© Mojepotěšení.Soliplnéoči,
Lavice umývat. Dybych já věděla Mezi zuby písku,
Lavice umývat Kdo mě s milým lóčí, Aby nerozváděl

Našu věrnó lásku.
K č. 344, náp. 345.

Mé srdenko zarmůcené Jedna strana za tatíčkem A ta třetí nevím'za kým,
Na tři strany rozdělené. Druhástrana za bratříč- Za šohajkem černojo

kem. kým.
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K č. 345.

Toto je strom po mém milém, A to jedno je červavé,
Co k nám chodíval každý den. Fúkne větr, ono spadne.
Na tem stromě dvě jabučka, Ono spadne, odgůúlí se,
To sú ty naše srdečka. Mé srdenko zarmůtí se.

K č. 384. str. 2. str. 4. str, 5.. Z Medlan.

Neřechtej můj vraný ko- Obraf se můj vraný ko- A dyž sem kus do pola
ničku, ničku odjel,

Objedeš třikrát ten dům, Pojedeš do pola pryč. Posla za mnó poslala:
Budeli má milá S Bohem buď má milá Navrať se můj milý,
Ke mně tak upřímná, Nanynko fortelná, Synečku rozrmilý,Otevřejejichýdvůr.— Nespatříšmětadyvíc.Jájužsemvolevřela,

K č. 425.

Osmý praví: komarádi, poďme jen Aby soběhledal pannu v jíné kra
za nů, jině.

Aťju ješče uvidíme, pokeď je pannů. Ona stojí u oltáře mezi družbama
Devátému napisala na pergamíně, Jako kvítek lelujový mezi vrškama.

K č. 432.

Dejte nám napisat na kříž na hranici:
A tu v hrobě ležá ti dvá milovníci.

K č, 433. Ze Znorov.

Důbravěnko zelená, Až ti mrazové přendů Mládencom na kytečky,Co'stytakošumělá?Pěknázelenábudů.© Panenkámnavínečky.
Přišli na mně mrazové, Široký list ponesu, Panenky vínky vijú,
Velicí nečasové. Modrým kvítkem pokvetu. Mládencom kytky dajú.

K č. 446. Od Uher.

Zahnauo dzjevča krávy Moje kravičky najšeu, Moje kravičky našeu,Dohájka,dootavy,© Mazhájkavenvyvjedu.Mazhájkavenvyvjedu.
Do hájka zeleného. A už moj tacko idze, A už moj miuý idze,
Kravičky potraciuo, Mých kraviček něženě, Moje kravičky ženě
A samo zabludziuo, Má z bájka něvyvedze. *) A ma z hájka vyvedze.

Dohájka zeleného. Kedzby moj milý prišeu, Lepší je jeden miuý
Kedz by moj tacik prišeu, Jak všecek svět rodinný.

*) Tak se zpívá dále: Kedzby mamička přišla, k. backo přišel, sestra přišla atd,
Posléze o milém, jak v textu.

Z Rakovi.
Pase šohaj dva voly. Podé synu, podé jest. Donesla mu milá jest atd.
Nedaleko hobory. A já jesti nepůjdu A já jesti už půjdu,Doneslmuotecjest:© Dokadúhornezořuatd.Třebaúhornezořu.

K č. 487 Z Čáhnova.
Frajer můj, frajer můj, má zlatá ratolest,
Keď ťa deň nevidím, ani nemožu jest.
Frajer můj, frajer můj, keď fa enem čuju,
Všecky moje údy všecky poskakujú.

K č. 546.

Potom celé rodině za to děvče jediné, to je Bože děvče mé.



K č. 583.

Hněvám sa já hněvám
Na svého galána,
Že mně nepostavil
Borového mája.
Postavil, postavil,
Ale je jedlový,

Hněvám sa

Uvila, uvila,
K č. 620.

Za stoly sedáme,
Krásnů nevěstu máme. V zeleném

K str. 440.

Můj Janíčku dobrotivý,
Budešli na mňa horlivý.
Neb já sa ťa hrozně bojím,
Kerak já s tebů obstojím.

K str, 4.

Postůj můj formánku,

Až já se rozloučím

S Otcem se žehnala,
K č. 636. str. 465.

Ej Bože Bože, co mia muž bije,
Ked mna to žádný nepolutuje.
Dojdite tatíčku, sivý sokolíčku,

Polutujte mne.
Tatiček ide, dveřa otvírá,
Na pana zefa ručičků kývá:
Dobře, zeťu, dobře, do deváté kože,

Nech fa poslúchá.

Ej Bože Bože, co mia muž bije,
Keď mňa to žádný nepolutuje.
Dojdite mamičko, sivá holubičko,

Polutujte mne.

K č. 645.

U mojej mamičky sýra, chleba dosci,
U. tvojej šuhajku, néni co pojesci.

K č. 666.

Nemyslela jsem si
Ze by byl takový.

Na svoju galánku,
Že mně neuvila
Pérka z marijánku.

Máme my ju máme

S matkou se žehnala,
V tom višňovým hájku. Zalostně. plakala.

Jeď má dcero s Bohem,
S mou milou matičkou, S milejm pánem Bohem.
S mejm milejm tatičkem. Žádnej nepotěší

Než můj nejmilejší.
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Ze Lhoty Frame.
Vršky vylámala,
Možeš dobře věděf,
Ze je láska malá.
Není to vonička
Na poli trhaná,
Ale je vonička
V krámě kupovaná.

Od Strážnice.

On sa jí promění
Za malů chvílečku.

Z Ostrolhoty.
Budešli zlá, varuj sa mňa,
Budešli dobrá, neboj sa mňa,
Sám pán Bůh dnes stůpil s nebe
A dal mně Aničko tebe.

Z Mrákotina.

Žádnej nerozváže,
Jen sám pán Bůh káže.
Žádnej nerozvede,
Jen sám pán Bůh s

nebe.

já hněvám

vinečku.

Z Lanžota.

Mamička ide, dveřa otvírá,
Na pana zefa ručičků kývá:
Dobře, zefu, dobře, do deváté kože,

Nech fa poslůchá.

Ej Bože Bože, co mia muž bije,
Keď mia žádný nepolutuje.
Dojdi ty bratříčku, sivý sokolíčku,

Polutujže mne.
Bratříček ide; dveřa otvírá,
Na pana švagra ručičků kývá:
Netak švagře, netak, budeme sa

sekat,
To je sestra má.

Z Cáhnova.

U mojej mamičky pečené jarábky,
U tvojej, šuhajku, hotové pohlavky.

Sdělám já ho, sdělám já, komu já ho odevzdám?
Odevzdám ho Pánu Bohu,

Str, 707.
on mně za něj muže dá.

Má, maminko, peníze. Synečku na papíře.
50
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K č. 655. Ze Lhoty France.
Na tom Lhotském poli pěkný ko- A při tom desátém panáček v or

stel stojí, nátě,Avtomkostelíčkudevětoltaříčků.© Sezdávásynečkasešvárnýmděv
čatem.

K str. 677. Z Vodky.Vemsoběsynečkuzedvoradě-© Acožjemipo.ni,dyrobiéněumi,
© večku, Kravy něpodoji, ocasa se boji,

Bo ona ma zvonky kole mezulanky, Hrotka něumyje, ceditko ji shnije,
Jak se veme šprtač, vemu všecke Jizby něvymetě, vrkočka něspletě.

ščrkač.
K č. 722. Náp. 280. Na trávě. Od Ostroha.

Oboro, oboro, zelenaj sa skoro, Už sa ta obora třikrát zelenala,
Jak sa rozzelenáš, hned nám krásy A ešče nám nikdá krásy nedodala.

dodáš.
K č. 798, Z Mrákotína.:

Pod Mrákotínem zelená volše, Klusej, klusej, můj vranej koníčku,
Koupjil synek koně za dva groše. Až se doklusáš pro mou Aničku.

Sbirka nová.
(A. Legendy, 1. S. Vavřin. Z Pusté Polomě a Petrovi.ZATATACA66T Aa Hu ==Pp ophk

A-de-si-aš dal Vavřince vzi-ci, Ade-si-aš dal Vavřince vzici,
CTI ECT NETYETFPESEnTEL

dal na ně-ho velky oheň. klasci.
Adesiaš“) dal Vavřince vzici, Bo do nebe je cesta uzučkaDalnaněhovelkyoheňklasci.— JakdoŠatnejjahelečkyuška.
Palili ho beze vši milosci, A do pekla je široka brana,
Bylo vidac jeho svate kosci. Na padesat vozův murovana.

Obraé mistře na tu druhu stranu, Kdo ňum půjdzě, zbavěny něbudzě,
Až ma cisař hotovu pečenu. Na svoje rodiče běda volac budzě.Jakobracil,nakročekodkročil,— Běda,bědacoscěučinili,
Uciral si bilum šatkum oči. Nie dobreho nas něvyučali,
Vidzim mistře že si litoscivy, A vtym pekle hrubě velky plamen,
Budzě ci sam pan Bůh miloscivy. Uchovej nas paně Kriste amen.
Budzěš s nami dněs večeřu jesci,
A na věky s nami přebyvaci. 1) Padiston,

2. Sv. Pátek, náp. 22. Z Petrovic u Ratiboře.
A dneskaje svaty patek, Přišel ku nim ten stary A ten umdlel, upad vše
Úeleho světa počatek. muž, cek.")

Tře rytiře za stůl sedli, Strčil jednemu do ust Temu třecimu povidal,
A to maso v patek jedli. krvavy nůž. By masa v patky nějidal.

A druhemu dal poliček,
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Aletyjez.tenchlibsZpomnicěměrazza© Abochjajesvatypatek,
vodum, tydeň, Celeho světa počatek. 2)Modlisezadeňtřikrat| JavaspředBohemkaždy

k Bohu. deň.

1)Přišelzedveřistarymuž,Jednemusťalhlavudolu© Avpatekmasanějidaj,Drželvrucekrvavynůž.— Adruhemužgnuldoboku.© Posťpateček,svěfsvateček,©)Tyčlověčezakonmivaj,— PožehnatiBůhstateček.
3. Oddavky. Od Strážnice.

DEceAEE o j
ď Apřed rájem, rájem,před raj--ský -- mi vra- fy, 3předráráCZI ITC | ja E E JF—(CTITEL -I | C- i tr -F IEI-s—0yo— +-EF-4LTILI

m Nam- J by < | —=9——-= —a—67—"jemra-jemBo- žemi-lýpředraj-ský-mivra-ty.Apředrájem,rájem,Zatýmstolemsedí— AonižádajíPředrájskýmivraty,© PánBůhsapoštoly.© Svatéhosobáše.
Apředrájemrájem| AzaněmastojíSobaštyjichPetře,Božemilý, „Překrásnýmládenec.— Ajájichpožehnám.
Před rájskými vraty) x z tým mládencem A co Pán Bůh slúčí“)
Stojí tě tam stojí Překrásná panenka. Žádný nerozlúčí.“)Cyprišmalédřevo.ZeptajsejichPetře,| Ledaryl,motika
Apod tým cyprisem (o oni žádají? Co sa zemi týká.
Pěkný stůl okrůhlý.

1) před rájsků zahradů. 2) spojí. 3) nerozpojí.

4. ZkázaJerusaléma. " Ze Stráni.——— 6—6—6—0 ——H-—E 9— —EEEELEEE
-9 ChodilKristus po po -li, chodil Kristus po po - ů

F
s an-dě-ly, sa = pošto - ly.

Chodil Kristus po poli Petře, Petře rozmilý, Nedělaj to z přísnosti,Sanděly,sapoštoly.© Služebníčemůjvěrný!Snadsaměstopolepší.
Přiši k Jeruzalému Vyjde město k zkažení, Nechtělo sa. polepšit,Ktemuměstuslavnému.Zkořenavyvrácení.— Musilovzkázuvyjít.)
Třikrát město obešli, Pane, Pane můj milý, *) Město se nepolepšilo
Noclehu v něm nenašli. Ažnad ním Sodoma hořela.

i Duše v očistci. Z Hoštic u Opavy.ATC = IX KC6jíGEamAOa a SiSE =
o, ky-rie e-lej - son, poku-to-valy= ELAtřidu-še,pomožjim© Ma-ri-a..

Poku-to-va-i třidu

50“
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Pokutovalytřiduše,© Tydvědušičkyplakaly.Patnaeteletmapannum
Kyrie elejson, Ta třecja sobě zpivala. byé.
Pomož jim Maria. Proč tak dušičko vesela? Po tym ma syna porodzié.

Tejjednej bylopo kůstky pz němambyé ve- Aten syn knězemostaně.
atd. sela? Jak prvšu mšu služié

Tej druhej bylo po paže. 4 se mi sestra narodzié. budzě,
Tej třecěj bylo po uši. To mi do nebe spomůže.

6. Sv. Anna. Z Hrozenka a z Lanžhota. Znová.BĚHEEEL EoSvatáAn-nasuncestá-la,sva-táAn-nasuncestá© -la.
Svatá Anna suncestála, Na galije na ty bělé, Kdzě Kristus Pán obe
Pěkný obraz malovala'). Kdze Kristus Pánobe- duje,
Kedz ho ona vymaluje, duje.“) Svatý Ján mu poslubuje.
Odešle ho na galije.

1)Kateřinavsluncistála,— Zlatemobrazmalovala.2)obětuje.
7. Adam a Eva. Od Ratiboře. (Sr. Klonov. 171.)> FE = ji—<FEI i(6 =EEEZe HeZra-ju,pěkne-homě-sta,zraju,pěk-ne-ho| mě-sta,

= 4[e=>E FE
vyhnaná jest ne- vě- sta.

Z raju pěkneho města, Ach běda mně nuznemu, Bys byla dobra ženka,
Vyhnana jest něvěsta. Ach běda strapenemu. Poslechla bys malženka.

Vandruj že Evo z raju, Do raje mne vic něchcu, Byla bysi se bala
Už cě tu dobře znaju. A ja sem tam ztracil Rozpravky zleho hada.

Vychodzil Adam z raju, cestu. Ach jak sem ja bidně
Stanulna zemskemkraju. Tam byly dobre časy, pad,
Puste krajiny oral, Zlate na polich klasy. Vida že cě zradil had!
Nastojte, s plačem volal, Nikdych němusel oraé, Něchcěl sem cě zarmucié,Navolyhejsavolaé.© Volilsemjabkaskusié.

„ Lyrické a náučné. 8. Rozjímání, N. 22. Text z Bavorova.

===
AchBožemůjvšemohuci,— achBožemůj© vše-mo-hu=ci,

Cz CZI STE

F
CP -TT —

' 7 Ť = Ť
račils mě na svět stvoři = ci.

Ach Bože můj všemohuci, Ách jako to polne kvici,
Račils mě na svět stvořici. Na ktere milo patřici.



A pokud sum mlade leta,
Kvici to pro mne rozkveta,
Na duši se něpamata.
A jak příjdu stare leta,
To se duše to se leka.

Vidzi ona smrci smutnu,
Vidzi střelu přeukrutnu.
Ach jak ona měři po mně,
Ohnivým šipem střeli do mne,
A jak duše z cěla vyjdzě
To před sudce smutna půjdzě.uMariavráji.— tarde.
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Pan ji budzě ukazovac,
Ruce, nohe přebodzene,
Svate boky odevřene.
Pohledz člověče zuchvaly,
Na svu duši jsi nědbaly.
Jak sem pro tebe pracoval,
Než sem cě ja z pekla pojal.
A tys něbyl temu vděčny,
Musiš teraz v oheň věčny.
Ach pane Ježiši Kriste,
Vedz nas po te svate cescě.

Z Nivnice a Stran.F==re
mm

Usnu - la, u — snu-la, ja Ma-ri-a v rá — ji,EEE
ri-a vrá -ji, ja vrá-ji na

Usnula, usnula,
Ja Maria v ráji:|
V ráji na kraji.

Uzdál se jí sníček,
Z jejího srdečka
Vyrůstla jí na něm
Krásná jablonečka.")

1)A tak krásna byla,
Celý svět zakryla.

10. Poutníjů plavení se Dunajem.

A ešče se ptala

Čím ty láky kvitnů?
Tú červenů růží
Ci matičků Boží?

A ešče se ptala,
Čím to pole kvitne“),

2) Čím je lúka krásná.

kra - j'
Tú bílů lelijú,“)
Ci pannú Marijú?
A ešče se ptala
Cím ty hory kvitnů?
Tým zeleným listem
Čili pánem Kristem?

3) Či tů konvalijů.

Z Hovoran.

novaEE < ES—éT;E
Už sese-my Ma-ri- a
Od břehu be-reme,

p
e-—-A

LpomožnámMari-a af ne-za-hy-ne-me.

Už se my Maria od břehu bereme, Už jsme my Maria na prostřed Du
Pomož nám Maria ať nezahyneme.
Maria, Maria, jméno tvé přeslavné,
Jméno přelíbezné matičky bolestné.

II. Dějepravné. 11. Nevěrná, Náp. č. 153,
Ja se ho něvezmu
By mě měl ďabel vzié, Jedenact nědzěli,
By mě měl dabel vzié Nastalo dzěvuše
Ja se ho něchcu vzié. To jeji veseli,

A byla ci jedna
Překrasna dzěvečka,
Co se vyřikala
Sveho mladenečka.

naja,
Roztáhni matičko svým pláščem nad

náma.

Už se my Maria zas k břehu bereme,
Pošli nám naproti svatého anděla.

Z Pusté Polomě.
Něminulo temu
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Přijechalpanjeden— Sědnulunsňusědnul
Prosil un ženicha: Na jednu stodolu,
Dovolcě mi jenom Nohy ji ulamal,Třitancesněvěstu.© Rukypozukracal.
Jak ty tři tanečky Ješče zavolala
Do kola obešly, Na svoje družičky,Podpažejupopad,© NasvojedružičkyOknemsňuvylecěl.— Věrnetovaryšky.

12. Přeměna, Náp, 22, p. C. L.
Byla jedna sira vdova Ene jedna živa byla
Co patero ditek měla. Čo ty sirotky živila.
Ene jednu kravu měla, Šly, oznamily panovi
Co syrotkům naležela. | take jeho sluhovi.
Byla panu mnohodlužna, Ten pan něchtěl temu

Něvyřikajcě se
Ach žadna žadneho,
Ach žadna žadneho
Mladenečka sveho.

Tak jako sem se ja
Sveho vyřikala,
Včil sem se ja živa
Do pekla dostala.

Vyjechal do pole zlostně,
A střilal do neba hrozně.

Dy's mi, pane, mrch na
dělal,

Sešli mi psa byjich sežral.
Zaplatit něbylo možna. věřit, Ten panse hned psem
Ten pan ji dal tu kravu Poslalsvehosluhupozdřit. udělal,

VZIf, Mily paně, jest temutak, Všecky kravy z chliva
Do svojeho chleva zavřiť. Sta] se u nas velky zazrak. sežral.

Divky šly rano k dojení, Konička mi osedlajtě,
Zadnej kravy živej nění. Pistule mi nabijajtě.

13. Ďáblu zaprodaná. Náp, str. 119,

Byla jedna vdova, Komuž by inšemu:
Jednu dceru měla, Dablu pekelnemu.
Jednu dceru měla, Do domu běžela,
Dablam zapředala. Na roh stola sedla,
Jak matka umřela, Zalostně plakala.
Přijel ďablove, Strůj sa dcero s nami,
Černí zemanove. Maš byc našum pani.
Měli šaty knězské, Na svěcěs nebyla,
Klobučky zemanske Matka cě předala.
A kopyta konske. Počkejcěž panove
Strůj sa dzěvče s nami, Až ze dvora přijdu,
Maš byé našum pani. Vašum paňum budu.
Na svěcěs něbyla, Na krchov běžela,
Matka cě předala. Na otcův hrůb padla,
Počkajcěž panove Zalostně plakala.
Černí zemanove. Tacičku rozmily,

Až ze dvora přijdu Komuž scě mě něchali?Vašumpaňumbudu.© Komužbyinšemu,
Na krchov běžela, Bohu nejmilšemu,
Na matčin hrůb padla, Panence Mariji
Zalostně plakala. Pod ochranu jeji.
Moj mili macičko, Tatičku rozmili,
Komu scě mě něchali? Maci mě předali,

Djablam poručili.

Z Vodky od Karnova.
Do domu běžela,

Na roh stola padla,
Zalostně plakala.
Strůj sa dzěvče s nami,
Maš byc našum pani;
Na svěcěs něbyla,
Matka cě předala.

Počkejcěž panove,
Až ze dvora přijdu,
Vašum paňum budu.
Na krchov běžela,
Na bratrův hrůb padla,
Zalostně plakala.
Bratřičku můj mily,
Komus mě poručil?
Komuž by inšemu?
Bohu nejmilšemu,
Panence Mariji
Pod ochranu jeji.
Do domu běžela,
Na roh stola sedla,
Zalostně plakala.
Strůj sa dcero s nami,
Maš byé našum pani;



Na svěcěs něbyla,
Matka cě předala.
Počkejcěž panove,
Až ze dvora přijdu,

Na krchov běžela,

Zalostně plakala.
Sestřičko rozmila,
Komus mě něchala?

Komuž by inšemu,
Bohu nejmilšemu,

14. Posmrtné sezdání. Náp. 10.

Štyry mile za Opolem
Miloval: se dva spolem,
Tak se spolem milovali,
Až 1 sobě slubu dali.

O Marjanko srdce moje,
Něvišli ty, co sem ja je?
Jach řemesla šlosarskeho,
Už sem zkusil světa mnoho.

Ešče jednu povandruju
A tobě tu přikazuju,
Bys se mi pěkně chovala,
Zadnemu něslubovala.")

A ja tež tobě Janičku,
Za to ti davam ručičku,
Abys se rnt pěkně choval,
Jinšich panen němiloval.
Jak do světa zavandroval
Marjance se něvracoval;
Nemoc naňho Bůh dopustil
Až i duši svu vypustil.

Marjanka dycky čekala,
Nic ineho nědělala
Jen věnečky uvijala,
Janičkovi schovavala.

Ach Božečku, Božečku můj,
Kaj tež je ten Janiček můj?
Vrať se Janičku můj mily,
Jsih mrtvy lebo živy.
Á ve štvrtek nočním časem

Přijechal Janiček s vozem,
A zaklepal na okenko:
Spíšli ty ma Marjanko.“)

Panence Mariji
Pod ochranujejí.
Sestřičko rozmila,

r Matka mě předala,Vašumpaňumbudu.© Djablamporučila.
Přijeli panove,

Na sestřin hrůb padla, Úerni zemanove,
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Mam ja sa strojici,
Paňum jejich byci.
Dzi sestřičko domů,
Zavolaj slepice
A daj jim pšenice.
Volala slepice,
Dala jim pšenice.Šatymajumknězske,| Kohotsanadziubal,

Klobučky hetmanske
A kopyta konske,

Libezně zazpival,
A djabli pekelní
Ci sa v zem přepadli.

Od Opavy.

Marjanka hned stanula,
Okenko mu odevřela:
Vitaj, vitaj můj Janičku,
Dam ti věnek na hlavičku.

Marjanko srdce moje,
Mily tvůj pro tebe jedě,
Sedni sobě na voziček,
Poveze nas můj koniček,
Na vozeček sobě sedla,
Se svym milym pryč jechala:
Budtě. s Bohem ma matičko,
Jak mě boli me srdečko!

Dy ujeli drahy malo
S oblaků na ňu volalo:

Co's Marjanko učinila,
Zes s umrlým pojechala?
Jak přijeli na půl drahy,
Upad ji střeviček z nohy:
Staň Janičku stan. můj drahy,
Upad mi střeviček z nohy.
Co to slovo promluvila,
To tři sta mil ujechala.
Přijechali na krchovek,
Tam byl murovany domek.

Něch mila konička běžet,
Budeme tu spolem ležet.
Ona venku a un v hrobě,
I po smrti přeju sobě.
A když bylo na svitani,
Sel rechtor zvonit klekani,
Spatřil tam jednu osobu,
Klečela na novem hrobu.
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Zajdi ty nam pro faraře
Co ty ruky štolů važe.
Farař počne zaklinati,
Ona něchce uhybati.

1)Až do ročku do sedmeho,
Do navracení mojeho.

2)A ve štvrtek po večeři
Ontiť sobě jede pro ňu
Na půl vozu sivým koněm.

n Opovídanásmrf,

Němohli jich. rozvazati,
Museli jim slubu dáti,
Ona venku a un v hrobě,
I po smrti přali sobě.*)

9) Moji panny a mladzěnci,
Ze mne sobě přiklad vemcě
Zadnemu věc něslubujce,
Tak jak ja sem slubovala
S mrtvym Janičkem slub brala.

Z Velké.
EEE
E měla máti, mě-la dceru, ej pěknýmjménem Kate- ři - nu.

Ej měla máti, měla dceru,

Ej pěkným jménem Kateřinu.
A tak si s ňů hore vedla,
Žádnému jí dat nechcela.
Jak v nedělu ráno stala,
Na ulici umetala.

Shodil jí Bůh cedulenku,
Zlatem psanú literenku.
Že má v pondělí umříti,
S tým světem sa rozlúčiti.
Jak v pondělí ráno stala,
S pléjači sa ubírala.
Podme, pletei, plet do pola,
A já půjdu také s vama.
Jak poledne docházelo,
Na slunečko pohledala.
Běžte pletci poobědvat,
A já půjdu dom umírat.
Jak ke dveřám dochádzala,
Na mamičku zavolala.

Má mamičko otvírajte,
Saty k svadbě vykládajte!
Kordulenku damaškovů
Co mám k svadbě přichystanů.

16. Nepoznaní. tarde.

Tu fěrtušku tu s pantlama,
Co sem si ju Šila sama.
Ty rukávce ty kmentové,
Co mám ke svadbě hotové.

Ten damašek ten zelený
Co mám tepruv k svadbě nový.
Tv čižmičky ty telací,
Čo sem jich měla dycky v tanci.
Tu truhličku s modrů barvů,
Budů plakat chlapci za mnú.
Tu truhličku tu s pokrovem,
Budů plakat nad mým hrobem.
Ej s Bohem, s Bohem má mamičko
S Bohem, s Bohem, má sestřičko!

S Bohem, s Bohem, můj tatíčku.
S Bohem, s Bohem, můj bratříčku,

"9 Bohem, s Bohem, šohajíčku.
S Bohem, s Bohem, ostávajte
A za mna sa modlivajte.
Ke krchovu docházela,
Na černů zem pohlédala.
Ty černá zem neoraná,
Sedem roků nekopaná.
Budeš zajtra překopaná;
A já v tobě pochovaná.

Ze Lhoty Francové.|

Přijeli přijeli
Ti Turci pohani.

| [ [ |

P
Při-je-li; při-je - li, půpři - je-li,

Zajali, zajali
Dvé mladé čeledi.

E a IF i C= 2 -HFFEREFRT=ný EEE==
při - je - li, ti Turci poha - ni,

Kačenku s Janíčkem,
Sestřičku s bratříčkem.



Kaču do světnice,
Janka do temnice.

Sedum roků šila
Oka nezmrůžila.

Až na ten osmý rok
Očičko zmrůžila.

Uzdál sa jí sníček
Sníček neveselý.
Že její bratříček
Ve velkém vězeňu

Hluboko pod zemjú.")
Rukama lámala,
Zalostně plakala.
Co je ti Kačenko,
Přepěkná švadlenko*?
A či je ti křivda
Od tych mojich dětí,
Lebo od čeledi?*)
A mně není křivda

Od tych vašich dětí
Ani od čeledi.

Ale je mně křivda
Od vašeho pána,
Čirého pohana.
Vězí mně bratříčka
V tom těžkém vězení
V tej tureckej zemi.
Neplač ty Kačenko
Přepěkná švadlenko,
Pána opojíme,
Klíče mu ukradem,
Temnicu odemknem.

1) Sedí pod kuchyňů,
Šaty na něm hnijů,
A dívky z kuchyně
Lejů naň pomyje.

2) Nedostává se ti
Stříbra čili zlata,
Ci toho hedbáva?

3) Žaběnky škřekajú,
Z mojich černých očích
Švrčky vyhlédajů.

4)Maměnko má milá,
Dajte nám nocleha
V tej. novej maštali
Na tem novém stání,

Klíče mu ukradli,
Temnicu odemkli.

Dvanást vrat odemkla
Zádného nenašla.

Třinasté odemkla,
Tam bratříčka našla.

Bratříčku můj milý,
Jsili ješče živý?
Já jsu, má sestřičko,
Ale juž maličko.

Moje bílé nohy
Po kolena v zemi.

Moje ruce bílé
Po loktě uhnilé.

V mojí bílej hlavě
Myši pelech majů.

V mém bílém životě
Zaby řechotajú.“)
Poďme můj bratříčku
Do svojí krajiny,
Ješče-1 najdeme
Koho svej rodiny.
Na záda ho vzala,
K rodičům spíchala.
Když k matce přijeli,
Noclehu žádali,
Sýra, chleba ptali.“)
Sýra, chleba nemám,
Noclehu vám nedám.

Chyba bych vám dala
V tej pustej stodole
Na tej shnilej slámě.

Jak. já vám ho tam dám
Dyž plná koní mám?
Mamičko má milá
Dajte nám nocleha
V tej starej maštali,
Na tem starém stání,

Jak já vám ho tam dám,
Dyž plnů hříbjat mám.
Mamičko má milá
Dajte nám nocleha
V tej novej stodole
Na tom novém seně.
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Když bylo půlnoci,
Janíček vody ptal.
Sestra nemeškala
K matce hned běžela,
Od ní vody ptala.
Jak já ti vody dám,
Dyž já žádné nemám?

Kohůtek zazpíval,
Janíček umíral.
Kačenka švadlenka
Hlasem zaplakaia.
Nebylo by mněžel,
Dybys mně byl umřel
V tom těžkém vězení

V tej tureckej zemi.
Ales ty mně umřel
U maměnky mojí.
V tej pustej stodole,
Na tej shnilej slámě.
Súseda slyšela,
Hned k matce běžala.

Súsedo, súsedo,
Co si ty za matka.“)

Syn tvůj ti umírá
V tej starej stodole
Na tej shnilej slámě.

Děti, moje děti,
Proč ste sa neznali?

Sak sme sa dost znali,
Mamičků vás zvali.
Noclehu žádali,

Sýra, "chleba ptali.

Jak já vám ho tam dám,
Dyž plnů sena mám.
Mamičko má milá,
Dajte nám noclehba

V tej starej stodole
Na tém shnilém seně.

A tam jim ho dala,
Nic jim neustlala,

5) Chceteli věděti,
To sů vaše děti.
Poznali švadlenku
Po zlatém prsténku,
Jejího bratříčka
Po zlatém křížičku,
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hé? Probodený. Z Hroznové Lhoty sr. č. 211. str. 391.EEAP
[-šel Janko o-ko-lo rybníčka, na-de-šel tam či-ré-ho zbojnička.

AU

ET= P
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Išel Janko okolo rybníčka, Odkažte tam na mého tatíčka,
Nadešel tam čirého zbojníčka. Ať mně chystá vraného koníčka.
Išel dalej, nadešel druhého, Odkažte tam na moju maměnku,
Ten mu bodl do srdenka jeho. Ať mně chystá proňho maštalenků.
Štyry vrané koně zařehtaly,. Vraný koník v maštalence skáče,
Jakoby ťa, Janko, litovaly. Moja milá na postelce pláče.
Odkažte tam na moju milenku,
Ať mně šije tenků košulenku.

18. Mlynář a zeman. Z Cáhnova.SŽ ===!TEEE TEek5 1
v Pobil mly-nár zema- na== vodu, pobil mlynárzema- na proEE=ke=Tvodu,u-ro-bilonsamse-bě— svobodu.

Pobil mlynár zemana pro vodu, Mlynár běží všecek polekaný,
Urobil. on sámsebě svobodu. Zaluje sa otcovi, materi.
Počal zeman vodu propuščaci, Ach mamičko dajte vy mi radu,
Mlynárovi mlýn zastavovaci. Probil sem já zemanoví hlavu.
Mlynár na'to tuze rozhněvaný Mámli sa dac katom rozsekaciVrazilonmuryldojehohlavy.| Lebozavojskemmaširovaci.
A jak mu on ryl do hlavy vrazil, Pri Prešporku verbunkoši hrajú,
S tu ranů ho do potoka srazil.. Moj tacičku, já mezi nich půjdu.

Zeman leží krvjů .obvalený, Počkajte vy verbunkoši málo,Vyhrabalsazpotokadotrávy.© Prinditevyzajtraskororáno.
1. o závod. Z Franc. Lhoty.6Ep LL

Vandroval mlá-denec, vandroval mlá-de-nec od ot-ce matky preč,

=
od ot - ce mat-ky preč.Vandrovalmládenec— PřišeltěkněmpřišelPočalmládenechústi

Od otce matky preč. Ten šeredný dábel. O šesti žalostí,Přišeltětampřišel© Mládenečkumladý,0sedmejradosti.
Na jednu lučinu. Hudme my dvá spolem, Mládenečku mladý,
Ocelku v ruce vzal, Kerý lép zahudem. Kdož ti dodal rady“
Ohbňa si rožkřesal. „Ty na ty dřevěné A kdož by mně jiný
Tak sa uňho zhříval, bi já na měděné. Chyba Bůh jediný ?Ažsauňhozdřímal.© Počalďábelhůsti,Bylbychtanaučil,

Jala sa zem třásti. Světem vandrovati,
Otce zanechati.



20. Vítěz pobožný.n
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Ze Soběchleb.
26
BRE ei
Kypr ePCyXY =Aždže-lse| pá--no—vénatureckýpo-me-zí, ziždžeHE

li se pá-no-vé
Zaždželi se pánové
Na turecký pomezí,
Mezi nima jeden pán,
Čo tu vojnu začénal.
Dyž se vojna začala,
On ušel do kostela.

Mšesvatá se začéná,
První posel přibíhá.
Co Lužinský děláte,
Ze lid mordovat dáte?

Mše svaté neodjedu,

Sám na place zostati.

„M Písně:milostné.2 Svízel.

Sám na place zostati.
Mše svatá se skonává,

Třetí posel přibíhá.
Co Lužinský děláte,

Bych měl vojnu zmeškati; Že lid mordovat dáte?
Mše svaté neodjedu, |,

n=E =
naturee-ký pome- z.

Kněz Boží tělo zdvíhá,
Druhý posel přibíhá.
Co Lužinský děláte
Že lid mordovat dáte?

Mše svaté neodjedu,
Bych měl vojnu zmeš

Bych měl vojnu zmeš
kati,

Sám na place zostati.
A když z kostela vyšel,
Už málo lidu našel.

Pán Bůh semnó, svaté
Ján,

Už já málo lidu mám.
Dal mu Pán Bůh ví

tězství,
Nebál se jeden šesti.
Tak mu Pán Bůh ščestí

dal,
Zemše svaté nezmeškal.

kati,.

nýlomke EEE
Acheo ta můj, yo dobre víš, ach Bože můj,

m Z CČáhnova.me=
ty do- bre víš,

C Ir C CZÍCTTTEFe -OTZFDTS1U- Umm LUL-Z+IE
ja-ky já mám na so - bě kříž.

Ach Bože můj, ty dobre víš,
Jaký já mám na sobě kříž,

Mám na srdci čažký kameň,
Neodvalí mi ho žáden.

29. Žalost.Ch- 5]

Odvalilby, néni ho tu,
Mosím čekat sedum roků,

Sedem roků tri měsíce,
Co potěší moje srdce.

Z Hovězí.ELL =EP
Da-le-ko ši- ro- ko kameň od kame=ňa, eš-če da-lej ši-řej,===

1—0—0—3

EEE
můj mi -lý o-demna, můj mi- lý 0-demňa.
Daleko široko ©
Kameň od kameňa,
Ešče dalej šiřej
Můj milý odemňa.
Jak je ten měsíček

Na nebi vysoko,
Tak je můj syneček
Ode mna daleko.

Jak je to slunečko,
Na nebi skrůcené,

Tak je mé srdenko
Ve mně zarmůcené.
Ani tak nemele

Ve mlýně odrážka,
Jako mé srdenko
Banuje šohajka.
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Ani tak nehoří Nebudu synečku, Ešče sa prstének
Svíčka nad oltářem, Nebudu veselá, Na vodě zaklátí,
Jako mé srdenko Dokud nedostanu Ešče sa můj milýŽelízaogarem.Ztvejrukyprsteňa.— Zaseknámnavrátí.

pe Modlitbaod děvu. Z Radějova od Strážnice.LEAFS
Dyž sem slůžil na tej fá-ře,
U te-ho pa-na fa- rá- ře,FFILFE

pro - sí- val.
Dyž sem slůžil na tej Za to dívča černojoké, Jane, Jane já fa .prosím,fáře© Zatonízkénevysoké,Játodívčadostatmosím,

(tak sem sa já modlí-val, pá-na Boha

Utehopanafaráře,— AbymněhopanBůhJátodivčamosímmět
Tak sem se já modlíval, dal, Co by bránil celý svět.PánaBohaprosíval.— NepomuckýsvatýJán.

24. Fialka s rozmarýnem. Z Čáhnova.-le en IErež8DpEZEZ= Fa LF js zm
Nechod švárný Šuhaj ke mně, a mia bo-lí srdce ve mně,keďfaEa == FEE=—

čujem u dve- rí, nesmím ti jít 0-te- vřit.
Nechoď švárný šubaj ke mně, Počkaj milá já ci povím,
A mia bolí srdce ve mně, Došel sem si pro rozmarýn,
Keď fa čujem u dverí, Daj mi z něho pérečko,
Nesmím ti jít otevřit. Potěšíš mé srdečko.
Dzi mu dcerko otevřici, Vyndzi milý k okénečku,
Já půjdu světlo rozžnůci, Máš tam modrů fialečku,
Pusci si ho do síně, Fialku s rozmarýnem
Daj mu slovo uprímné. Omotanů s hedbávem.
Dcerka dvera otvírala, S tým hedbávem pěkným bílým,
Maci světlo rozžíhala: Abys vědzel žes byl milým,
Vítaj milý vítaj k nám, Zes k nám večer chodzíval,

Cos „onesel, pověz nám. A mia ze sna budzíval.. Nedovolená láska Od Strážnice.

> CIM ITC A [ AX JFANNLDTRNIII
e “ “ 9 © 9 ©

Toto je ná chodní-ček přes ty vi-no-hrady, cosem já jím chodíval—————ESE —kmilejnapře-zvě-—v dy.
TotojetenchodníčekTotojetenšáteček— Totojetenšáteček
Přes ty vinohrady, Od mého milého, Co mně milá dala,
Čo sem já jím chodíval A já mu ho navrátím, A já jí ho navrátímKmilejnapřezvědy.© Půjduza.jiného.Abyneplakala.
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Totojetenprstenek— Zajinéhopůjdem,Acobystomámilá
Od mého milého, Tebja lubit budem, To peklo robila,Ajámuhonavrátím— Anatebjadušamá| Zajinéhobysišla
Půjdem za jiného. Jak živ nezabudem. A mia bys lúbila.

A 26. Plač. Z Lanžota.j. Příl.= — l- -a s ] > ] e a==IE—FPAnetEe
L ( ==v UDuna-jaša-typra-la,— pla-ka-la,svémyšlenkynašoha-ja

FŽELE=HE
sklá - da - la.

U Dunaja šaty prala, plakala A včil si mia v mém srdečku
Své myšlénky na šohaja skládala. oklamal.
Ja co bys ty šaty prala, to je nic, Keď si vezmeš pannu jinů, vezmt si,
Ale plačeš a naříkáš, to je víc. A keď s ňu půjdeš na sobáš, zpo
Neplaču já, můj šohajku, za nikým, men Sl.
Jenom za tvým slubováním velikým. Ja keď půjdeš přes ty schody ka
Dycky si mně můj šohajku sluboval, menné,

„Zpomeň sobě na srdečko raněné.
27. Neskončená láska. i Od Podivína. Zp. II. 40.Ebe AN =p m
ken —výst =she:e——C Jj Vy

Vyšla děvči-na vyšla je-di-ná jak růžový květ, stá-la o-na stá-la|—s— »F 1= ZE=
hoř-ce zaplaka-la, změnil sa jí svět.
Vyšladěvčinavyšlajediná Šak ty budeš má, Ty půjdeš horů
Jak růžový květ, Ludé ťi mia přejú A já dolinů,
Stála ona stála A celá rodina, Ty zakvitneš růží,
Hořce zaplakala A pán Bůh to dá. A já kalinú.

Změnil sa jí svět. Ty budeš paní t. b. p. Až my umřeme,
Čeho ty plačeš, čeho Na velkém dvoře, Zkážeme sobě

naříkáš, A já budu pánem Zlaté litery
Děvčino moja? Při tvém táboře.“) Vybit na hrobě,
Jak já nemám puakat Ty půjdeš cestů Kdo to přečítá,Jaknemámnaříkat,© Ajáhostýncem,Spomenesobě,
Nebudu tvoja. Ty budeš pannů Neskončená láska
Ach nepuač, nepuač a A já mládencem. Leží v tem hrobě,

nenaříkaj,

1)A já budu pánem na velké fáře. Ty budeš pannů v panském klášteře,
Před tebů budů klobůk smekati, A já budu knězem při tvojem dvoře.
A mně budá ludé ruce lůbati.

[V. Svadební. 26. Přísaha. Z Vrahovie.Ep PESEKCosmámi-lá| udě- la-la,žespřiol-tá-řipředbozskůtvářipřesa=ha-la?
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, Cos má milá udělala
Žes při oltáři před bozků tváří

Přesáhala?
Nechtěla sem musela sem

Před oltář kleknút, ručičke sepnůt,
Plakala sem.

Včerás byla tatíčkova,

„ 29. Žel. Náp. 98.
Čeho želíš moja milá, Či vínečka zeleného,

A dneska juž se mý zlatý dítě
Zena moja.
Včerás byla matičena,

A dneska juž.se mý zlatý dítě
Moja žena.
Včerás měla z růže věnec,

A dneska juž máš
Bílé čepec.

Z Mutěmic.
Neželím tak obojího,

Má Katuško roztomilá? Či prstenka stříbrného? Jak tanečka poskočného.“)

*) Jako tatíčka starého.
30. Věnec. Z Mrakotína od Telče.n xFFaAe o
LZmnO

trou-bi-— lo,© Dvanácttru - ba-čůaa C mmELE
14 U
W Ť

vě-stě— slouži-lo.
Dvanáct trubačů troubilo,
A to všecko panně nevěstě sloužilo.
Trubte trubači vesele,
Dokad já mám zelený věnec na

hlavě.

Až já věneček pozbydu,
Tenkráte já už víc veselá nebudu.

FFFeCE-og
a to všecko pan-ně ne

Skládala věnec na stole,
Vem ty siho mý černovoký pachole.
Pachole bralo, vejskalo,
To děvčátko přežalostně plakalo.
Dys měla pro něj plakati,
Měla si tys raděj věneček nechati.

k Prsten. Z Cáhnova.=KEZ Aed
J ;rajmu-zi-ko| hrajzcichanaDunaj,budemsau-bí-ratE

na mi-lé-ho kraj.
Hraj muziko hraj
Z cicha na Dunaj,
Budem sa ubírat
Na milého kraj.
A vy formané
Sirujte koně,

Á vy družbové
Sedajte na ně.
Ztracila sem vínek,
Můj zlatý prstýnek,
U mamičky mej.

U mej matery
V truhle zamčený,
Červeným jabůčkem
S milého srdečkem

Zapečacený.

32, Hosté, tardiss. Z Lužic od Hodonína.F zao ey]
i = r- -r T o F | —« ' j—ee CICEopf==Užsa© na-vra—cá-me,Užsa| na-vra—cá-me— zté-ho

F TEF

Echrámu| Pá—ně,
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Už sa navracáme K tym taléřom dajte Štyry sta v zeleně,
Z teho chrámu Páně. Užičky stříbrné. Štyry sta v červeně.Chystajtenámstoly,Ktymužičkámdajte© Stáralasamáti
Stoly mramorové, Nože metalové. Co jim jesti dáme.
Na ně prostírajte Vyhlédní sokole Tři sta volů máme,
Obruse hedbávné Vyhledni do pole, To jim zanecháme.
Na obruse -dajte Mnoholi to hostů Starala sa máti,
Mise tufarové. Nevídaných jede. Co jim píti dáme.
A k tym misám dajte Tři sta beček máme,
Taléře cínové. To jim píti dáme.

Ma Vojenská. 33. Pochod. Z Bohuslavic.
E EEE
J

K horám ohlapci khorám, dé- te vědět no-hám, já semchlapec těžkýT | IzTLÍEEe
netró —fám si pěš-ky.

Khorám chlapci k horám, Tó só chlapci, to só, K horám chlapci k horám,
Déte vědět nohám, Čo paláše nesó, Kdo trófáte nohám,
Já sem chlapec těžký, Co nesó pagnéty, A já take k lesu
Netrófám si pěšky. To só jenom děti. Ten palášek nesu.

„ VI 34. Tanečná. Z Kobeřic u Opavy.TEEppET NEE be:=
Nědaj Bože dluho slu - žic a daj miroz-ko še u-žíc, daj mi chlopka baj staEEBANPerlere-ho,cosesednuved-le— něho,ka-ma-rad=komoja.

Nědaj Bože dluho služié, Čo se sednu vedle něho, To mu zvařim vodu na ňu,
A daj mi rozkoše užíc Kamaradko moja. Tak se mi chlopekvyleni,
Daj mi chlopka baj staréhoChoc budzě měc sivu Brada se mu začerveni,

bradu, Kamaradko moja.
35. Ukázka písní moravských Charvátův od 1. 1583 v některých osadách oblíže

Dřínovce či Drnoholce osazených.

a) Milenec. © Z Gutfjelda.44-8998FELICIEDLETIA
[-ma-la sam miloga kod ruoža li-po-ga, tr mi ni-su da-li=h=

si-datA puoha něga.Imalasammilogakodruožalipoga,© KadbitemojljubiKadbitesbatrila,Trminisudalisidatpuolagněga.© VerubizatobumvaDunajskočila.
Sadaimamjednoga,trminiBuože© VaDunaj,vaDunaj,vaširokomore,

drag, Kadby te sbatrila, drago srce moje.
Ani nisam mosglaod tuge zaprit vrat.
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„ b) Ztracená mladost. a. Preravy.BELETNÍ
Ej kad sam ja biv mlad, sa-komu sam biv drág. Lipi mojiEBEeTEZFST m0m

mládi dni, ja vas jiskam a vas nji.

Ej kad sam ja biv mlad, Lipi moji mládi -dni,
Sakomu sam biv drag. Ja vas jiskam a vas nji.

Z Frj élištovfa.krpůWFVILEZ
S Po-vitimidragami-la,© bi-teminimajkeda-la?K ] »—F M KKEL EEE 6 —5—©©—0——čabimiteajne-dá-la,| kadsamstobumvnocista-la.

Povi ti mi draga mila, bili te mi majka dala?
Ca bi mi té aj nedála, kad sam s tobum v noci stala.
S tobum sam ja v noci stala, i veru sam tebi dála
Zlát prstenak na ručícu, z rozmarina kítičicu.

d) Koleda. VAEwijjeltu,C3 pí —S=E=a == —a =Ye FLE J
Ta zvez-da ta je i- ziš-la i- ziš-la zo - ne stra
EL=—By—9-4—jj|6 ———RR
EPEE ská7= CIE ET 1£

ně Ččr-ne gore z o-ne stra- ne Čr- ne g0 - re.

Ta zvezda ta je izišla Vzvezdi stoji dite mlado, Na križu je napisano,
Z one strane črne gore. V rukah drži ta zlati Da je to ditě pravi Bog.
Ona nam sviti široko, križ.
Siroko ino visoko,


