


Ľudovít Kašuba a Kašubovci: Zmes ľudoviek

Padá rosička, dolu z nebíčka
a ja si širujem,
šej haj svojho koníčka
a ja si širujem,
šej haj svojho koníčka.

Keď ho osedlám, prídem milá k vám
prídem pod okienko,
tam ťa vtele pobozkám,
prídem pod okienko,
tam ťa vtele pobozkám.

Až ja budem rukovať, budeš ešte spať,
napíšem ti na vráta, dievča, mám ťa rád,
nech vie celá dedina, dedina, že si moja jediná,
až sa ja z tej vojny vátim, budeš moja.

Mal som sedem grajciarov,grajciarov,
nosil som ich litom - lititom za sárou,
nosil som ich litom - lititom za sárou.

Tri som prepil, štyri mám, štyri mám,
čo ti milá litom - lititom kúpiť mám,
čo ti milá litom - lititom kúpiť mám.

Na v rchu Inovci rúbajú mládenci,
na v rchu Inovci rúbajú mládenci,
fŕkajú ívere, fŕkajú ívere,
fŕkajú ívere, milej predodvere,
fŕkajú ívere, fŕkajú ívere,
fŕkajú ívere, milej predodvere.

Otvor milá dvere, hrom ti do nich bije,
otvor milá dvere, hrom ti do nich bije,
keď mi neotvoriš, keď mi neotvoriš,
keď mi neotvoriš, tak ma tu zabije,
keď mi neotvoriš, keď mi neotvoriš,
keď mi neotvoriš, tak ma tu zabije.

Zasadil som čerešienku v humne,
zasadil som čerešienku v humne,
dá mi Pán Boh, ona sa mi ujme,
dá mi Pán Boh, ona sa mi ujme.
Zasadil som čerešienku v humne,
dá mi Pán Boh, ona sa mi ujme,
dá mi Pán Boh, ona sa mi ujme.

Keď začala čerečienka rodiť,
keď začala čerečienka rodiť,
začal som ja k mojej milej chodiť,
začal som ja k mojej milej chodiť.
Keď začala čerečienka rodiť,
začal som ja k mojej milej chodiť,
začal som ja k mojej milej chodiť.

Pod horou, pod horou, čierne psíča breše,
pod horou, pod horou, čierne psíča breše,
susedovie Mara, susedovie Mara, nerada sa češe,
susedovie Mara, susedovie Mara, nerada sa češe.

Nerada sa češe, nerada umýva,
nerada sa češe, nerada umýva,
ten Paľo Paľovie, ten Paľo Paľovie,
rád sa zaňou díva,
ten Paľo Paľovie, ten Paľo Paľovie,
rád sa zaňou díva.

Vo Zvolene, keď ma odobrali,
vo Zvolene, keď ma odobrali,
dvanásti mi muzikanti hrali,
vo Zvolene, keď ma odobrali,
dvanásti mi muzikanti hrali.

Nevedeli moju nôtu zahrať,
nevedeli moju nôtu zahrať,
musel som ich do Môťovej zahnať,
nevedeli moju nôtu zahrať,
musel som ich do Môťovej zahnať.

Kašubovci, tí mi ju zahrali,
Kašubovci, tí mi ju zahrali,
len traja mi muzikanti hrali,
Kašubovci, tí mi ju zahrali,
len traja mi muzikanti hrali.

Z Východnej dievčatá, čím sa umývata,
keď vy vaše líčka vždy červené máte,
my sa umývame každý deň do rôčka
v studenej vodičke z bystrého potôčka,
my sa umývame každý deň do rôčka
v studenej vodičke z bystrého potôčka.

A ja sama, prvá, ja sa nemaľujem,
ja na svoje líčka farby nekupujem,
keby ja na líčka farby kupovala,
kdeže by moja mať peňazí nabrala,
keby ja na líčka farby kupovala,
kdeže by moja mať peňazí nabrala.





