
Ej hora, hora, vysoká hora                                                              1.
/:a z tej horenky , kdosi ňa volá:/
Volá ňa, volá, frajárka moja,
/:poď k nám šohajku, sama su doma:/
Sama su doma, naši v kostele,
/:přijď k nám šohajku, do mej postele:/

Ej fašanky, fašanky, ej veliká noc bude,
ej kdo nemá kožúška, ej temu zima bude.

Ej má milá, má milá, ej máš pěkné kolena,
ej pusti ňa mezi ně, ej budeme rodina.

Ej dala bych ti dala, ej třeba pod rebríkom,
ej kdyby sa nedíval, ten farár s kostelníkom.

Tancoval tlusý s tlustú, v komore za kapustú, 
žaba jim gajdovala, slaměné gajdy mala.

Tancoval tenký s tenkú, v komore za putenkú,
žaba jim gajdovala, slaměné gajdy mala.

Tancoval bych já s tebú, ale mě nožky zebú, 
ej na svatého Jána, budem tančit do rána.

Kade idem sama, samý kopec sama jama,
kade idem s milým, to je cesta malováná.
Ej eště dneska, je muzika, je muzika,
ej ale zajtra, bude vojna preveliká,
Ej eště dneska, hudci hudú, hudci hudú,
ej ale zajtra, už nebudú, už nebudú.
Ej eště dneska, akotako, akotako,
ej ale zajtra, všelijako, všelijako.

Fašaňku, fašaňku, už je ťa na mále,
jako tej rosenky na zelenej trávě.
Už sa fašaňk krátí, už sa nenavrátí,
staré baby lajú, že sa nevydajú.
Fašaňku, fašaňku, zelený krušpánku,
nebudem ťa nosit, enom do fašaňku.
Na konci fašaňku, kdo nemá galanku, 
už ju mět nebude, protože půst bude.



/: A když bylo před kostelem :/                                                      2.
/: hádala se duše s tělem. :/
/: Tělo, tělo, cos dělalo :/
/: o duši jsi nic nedbalo. :/
/: Co´s vidělo všecko´s chtělo :/
   na hříchy jsi nepomnělo, 
   do kostela´s nechodilo.
/: Tělo, tělo, tělo hříšné :/
/: bývalo jsi v světě pyšné. :/
/: Chodilo jsi v stříbře zlatě :/
/: a já duše trpím za tě. :/
/: Tys chodilo po muzikách :/
/: a já musím v těžkých mukách. :/
/: Nedávej mě duše viny :/
/: byla´s se mnú v každé chvíli. :/
/: Byla-li sem já kdy s tebú. :/
/: nevládla sem sama sebú. :/
/: A když bylo před kostelem :/
/: hádala se duše s tělěm. :/

/:Aká to smutná novina://:keď že je žena opilá:/
/: Opila som sa něviem kdě :/
kto že ma domou odvedie, kto že ťa domou odvedie.
/: Odvedel by ma cudzí chlap :/
ale by ma chcel pobožkať, ale by ťa chcel pobožkať.
/: Odvedel by ma z rodyny :/
ale by boly noviny, ale by boly noviny.
/: Odvedel by ma muoj milý :/
ale ten je tiež opilý, ale já som tiež opilý.

/: Zima byla, bláto bylo, cigáně se narodilo:/
/: uvařili čaj, čaj, černou kávu, čokoládu, 
   uvařili čaj, čaj, čokoládu, rum:/
/: A cigánka byla ráda, že to mělo černý záda :/
/: uvařili.............
/: A cigán byl ještě radši, že to mělo černý oči :/
/: uvařili.............



Vendelíne co děláš, co to máš v ruce?                                          3.
Vendelíne krucinál, tys to vzal prudce,
po tomhle se často stůně, Vendelíne ty jsi čuně,
Vendelínku zlatej synku, Vendelínku, zahoď to!

Vendelíne co děláš, co to máš v ruce?
Vendelíne krucinál, tys to vzal prudce,
tohle svět neviděl, že by ses nestyděl, 
Vendelíne tohleto, držet v ruce!

Neber sobě, můj synečku, pro peníze babu,
kde s ňú půjdeš, šohajíčku, pro velikú haňbu?
/: Druhý půjde s mladú, ty se starú babú, 
uděláš si , můj synečku, mezi lidma haňbu. :/

Dy s ňú půjdeš do hospody, dáš si k tancu hráti,
stará baba už u dveří bude ti mrmlati.
/: Poď márniče , dom spat, zanech mladých děvčat, 
šak´s mě viděl, starú babu, měl jsi si mě nebrat. :/

Nepij, Jano, nepij vodu, voda je ti len na škodu,
/: napij sa ty račej vína, to je dobrá medecína.:/
Prečo sa ty za mnou vláčíš, keď ma ani neopáčíš,
/: ani večer ani ráno, aký si ty sprostý Jano. :/
Nepiješ-li, hlava bolí, napiješ sa hlava horí,
/: tažko sa ti bude žíti, keď nebude za čo píti. :/

/: Po čem se poznává, keré je ženaté? :/
/: A on má botiska, zmazany gatiska, klobók ledajaké. :/
/: Po čem se poznává, kerá jož je vdaná? :/
/: A ona si chodí a ona si chodí celá ošpoňkaná. :/
/: Po čem se poznává, keré je svobodné? :/
/: A on má galhote, veglančeny bote, piro za klobókem. :/
/: Po čem se poznává, kerá je svobodná? :/
/: Ona má sokničke, ona má sokničke, vešivany všecke. :/



Za horama svítá                                                                              4.
bode brzo den, den, den, bode brzo den.
Za kamnama hrnec
a šeške só v něm, v něm, v něm, a šešeke só v něm.
Jora pořád obskakoje a po jedné vetahoje
šeške poďte ven, ven, ven, šeške poďte ven.

Slébila mně Manda
Joro přendi k nám, k nám, k nám, Joro přendi k nám.
Zabile sme vepřa
jako te se sám, sám, sám, jako te se sám.
Jeleta a jetrnice veleky jak nohavice,
Joro přendi k nám, k nám, k nám, já tě take dám.

Te seš Mando skópá 
te mně šlaka dáš, dáš, dáš, te mně šlaka dáš.
Pohltáš to sama 
a mně nic nedáš, nedáš a mně nic nedáš.
Kópim si radš mirko hracho a bodo žít beze stracho
jako táta náš, náš, náš, jako táta náš.

Po hanácké sobě dopnem, néprv gatě dobře opnem,
do breko se hned nedáme, névéš něhde potajó. 
Debe se vám enem zdálo, že dopeme trocho málo,
zavoláme pani máme, te jož něco vedajó.

Máme tlostý panimáme, potajó jich lóbáváme,
každý večír ospáváme, žádné z nás jich nešedí.
A te naše panimáme, to só robke jak ze zlata, 
hoby majó kolaťóčký, tichý só jak kořata.

Že sme o nás dobří ledi, každé na nás čočí hledí,
že se o nás dobře máme, každé nám to závedí.
Máme tlostý panimáme, potajó jich lóbáváme,
každý deň jich ospáváme, žádné z nás jich nešedí.



 Pletla v kytku rozmarýnku devatero divný květ                            5.
/: házela ji po voděnce, házela ji po voděnce, aby plula v širý svět :/

Po voděnce nehluboké, která teče v tu stranu 
/: pověz ty mně, rozmarýnko, pověz ty mně, rozmarýnko, kam až se
já dostanu :/

Tekla voda podél mlýna do splavu se vylila
/: a ta milá rozmarýnka a ta milá rozmarýnka na kola se chytila :/

Z Opavy, z Opavy rychlík jede do Prahy,
nikdo nemá obavy, jestli dojede.
Nestaví, nestaví, vůbec nikde nestaví,
kdo se mu postaví, toho zajede.
Mašinka na cestu vesele si píská,
strojvůdce topiči mastné vlasy víská.
Kdo s nima pojede, větru, dešti ujede,
pěkně se projede a na čase získá.

Para bailar La Bamba
Para bailar La Bamba
Se necessita una poca de gracia
Una poca de gracia para mí, para tí, 
hay arriba, hay arriba
Hay arriba arriba
Por tí seré, por tí seré, por tí seré

Yo no soy marinero
Yo no soy marinero, soy capitán
Soy capitán, soy capitán 

Bamba, bamba
Bamba, bamba
Bamba, bamba, bamba



Projdem vesnicí
John Lennon, Paul McCartney, David Rotter

D     A            G        D
Osadou tou prastarou

h                  e                      G     A
projdem s trumpetou, s kytarou

D           A              G       D
pod tlakem chřipek a rým

h         e        G         A
rozvoníme rozmarýn

Na rtech s písní radostnou
chmury, starosti pominou
Spolu půjdem dědinou  (Tak už jdeme osadou)
trošku pod parou, houpy hou

D                         A                                                             D
Projdeme naší krásnou vesnicí, s kotly vesnicí, s komíny vesnicí

D                             A                                                  D
rozhoupáme ten parník letitý, parník rezavý, parník voňavý

Milí páni, děvčata
stačí zabušit na vrata
klobásou a frťanem,
nastřelí nás, ratata

Projdeme naší krásnou vesnicí, s kotly vesnicí, s komíny vesnicí
rozhoupáme ten parník letitý, parník rezavý, parník voňavý

Tak tu žijem pospolu
chvíli nahoru, pak dolů
všecičko co každý chce
naše dá nám vesnice

Projdeme naší krásnou vesnicí, s kotly vesnicí, s komíny vesnicí
rozhoupáme ten parník letitý, parník rezavý, parník voňavý


