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B. Další na sesi
22. Aničko neplač
Anička plakala, že málo kakala,
Aničko neplač a radši zatlač!

Anička tlačí, co síly stačí,
vykaká hovínko, jak polínko!
[: Tjadadá, tjadadá - jak polínko. :]
23. Kakala Anička
Kakala Anička na větvičce,
hovínko jako taštička,
škrábala se v prdeličce
a volala Vašíčka!

Ale takhle to přece nebylo, to bylo takhle:

Srala Anka na větvi,
hovno jako taška,
škrábala se v prdeli
a volala Vaška!
24. Co dělá má žena
Co dělá má žena, když já nejsem doma,
co dělá má žena, když já jsem pryč?
Sedí u vikýře, volá na havíře:
„Havíři, pojďte sem, můj muž je pryč!“
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25. Čapajev (Píseň o Čapajevovi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

|:Komandir, geroj, geroj Čapajev,
byl vsjo vremja vperedi :|

|:On komandoval svojim otrjadom,
veselil svojich rebjat :|
|:Vsje rebjata, jedut veseljatsja,
vsje spešat skorej domoj :|
|:Liš odin bojec byl nevesjolyj,
on byl krugloj sirotoj :|

|:Lučše, lučše, lučše by pogybnuť,
vo čapajevskom baju :|
|:Komadir, geroj, geroj Čapajev,
byl vsjo vremja vperedi :|

26. Don Pedro

Don Pedro u baru stál,
a do hovna klacíčkem mlátil,
a co si tak pitomě hrál,
někdo mu Rositu klátil.
Ajaja ajaja já
láska to dona Juana,
ajaja ajaja já,
nejhezčí Juanita.
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27. Hovnocuc
(Josef Fousek)

Berany, berany duc,
přijel hovnocuc.

Co se náhle nestalo,
hovno rouru ucpalo,
berany, berany, duc,
přijel hovnocuc.
Dva zrzaví mladíci,
tahali hovno hadicí,
berany, berany, duc,
přijel hovnocuc.

V senkruvně je místa
dost,
teď můžem srát pro
radost,
berany, berany, duc,
odjel hovnocuc.
28. Kořalička holka moje
Kořalička holka moje,
ta mě nohy podlamuje,
kořalička holka má,
ta mi plete nohama.

Ještě včera byla v soudku,
dneska už je v mým žaloudku,
kořalička holka má,
ta mi plete nohama.
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Slovenský text: Koloman

Barani, barani, buc
je tu hovnocuc.

A čo sa nám nestalo,
hovno rúru zapchalo,
barani, barani, buc
je tu hovnocuc.

Dva junáci ryšaví,
z rúrou hovno ťahali,
barani, barani, buc
je tu hovnocuc.

V žumpe máme miesta
dosť,
môžeme srať pre radosť,
Barani, barani, buc
zmizol hovnocuc

29. Jak mi dupou králíci
1.
2.
R:

Ptáš se, jak mi dupou králíci:
skvěle - pojď se podívat,
sevřeně v trojstupu obcházejí chalupu,
smělý úsměv na líci - tak mi dupou králíci!

Ptáš se, jak mi dupou králíci:
skvěle - pojď se podívat,
stejný krok, stejný vous, každý láskou by tě kous',
v očích žár a pevný cíl - tak mi dupou králíci!
Jejich uši možná tuší více, nežli ti oči napoví,
formaci svou neporuší, no zkrátka už jsou takoví,
zoceleni jsou i v duši, ve své duši králičí,
bubny zní a srdce buší, kroky duní v jehličí,
kupředu levá a zpátky ani krok!

3.=1. + tak mi dupou králíci!

30. Když jsi chtěla pannou býti
[: Když jsi chtěla pannou býti,
tak jsi měla husy pást! :]
[: Neměla jsi do kasáren,
za vojáky chodívat! :]
[: Já za nima nechodila,
oni mě tam tahali! :]
[: A pak se mnou na kavalci,
rici pici dělali! :]

[: A když se mě nabažili,
řekli: Kurvo, táhni ven! :]
[: Nakopli mě do prdele,
vyhodili z kasáren. :]
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31. Když Morgenstein dceru vdával
1.
2.
3.
4.
5.
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Když Morgenstein dceru vdával,
ona tuze plakala,
[: svatební se noci bála,
tralalala la la la, :].
Neplač dcero nenaříkej,
nic si z toho nedělej,
[: kdyby ti chtěl ubližovat,
tati, tati zavolej, :].
U tvých dveří budu státi,
co by noční patrola,
[: kdyby se ti to líbilo,
tak zavolej tralala, :].

Svatba šťastně vykonána,
všichni hosté šli již spát,
[: jen Morgenstein jak byl slíbil,
šel ke dveřím vartovat, :].
Půlnoc dávno uplynula,
dcera asi usnula,
[: když v tom náhle tati, tati,
a hned na to tralala, :].

32. Kladno ty černé Kladno
Jako zakletá v malé vesničce naší
Jsem žila já, než jsi přišel, můj milý,
s těma svýma tvrdýma rukama.
Hutě nám zpívaly svatební píseň,
Na chvíle ty ráda vzpomínám,
Tys uvedl mne v svůj rodný domov,
Kde s útěchou večer usínám.
Kladno, ty černé Kladno,
ty město se stem komínů,
Kladno, ty černé Kladno,
na tebe nikdy nezapomenu.
Oblaka hořela,
když jsem tě prvně líbal,
slzičky štěstí
z tvářiček stíral.
Kladno, ty černé Kladno,
ty město se sty komínů.
Kladno, ty černé Kladno,
na tebe nikdy nezapomenu.
33. Hop hej kořaličko
Hop hej kořaličko, hop hej kořalko,
včera´s byla v zlatým soudku,
dneska už jsi v mým žaloudku,
hop hej kořaličko má.

Hop hej kořaličko, hop hej kořalko,
včera´s byla ve sklenici,
dneska vrtáš v mý palici,
hop hej kořaličko má.
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34. Na ostravském náměstí
1.
[: Na ostravském náměstí malý domek stojí, :]
[: ševcuje tam starý švec, prťavec,
s mladou ženou svojí. :]

2.
[: Aby jim v tom domečku nebylo tak smutno, :]
[: vzali na byt študáka, baňáka, což nebylo nutno. :]

3.
[: Jednoho dne prťavec dřív se domů vrátil, :]
[: přistihl tam študáka, baňáka, jak mu ženu klátil. :]

4.
[: Rozčílil se prťavec na nejvyšší míru, :]
[: ruku s knypem vztaženou, za ženou, udělal jí díru. :]
35. Nalejvaj se pupence

1. Nalejvaj se pupence, nalejvaj se mraky
[: a já nejsem pupenec, ani mrak, naleju se taky,:].

2. Stará bába Blažková, rouhala se Bohu,
[: Bůh ji za to potrestal, potvoru, zlámala si nohu,:].
3. Stará bába Blažková, lezla do postele,
[: zadřela si takovou, velikou, třísku do prdele,:].

4. Stará bába Blažková, škrábala se v píče,
[: Bůh ji za to potrestal, potvoru, spadly jí tam klíče,:].
5.
[: Koulelo se jablíčko, koulelo se z vršku, :]
[: neumělo zastavit, pitomec, rozbilo si držku. :]
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36. Na silnici do Prášil

(na některých sesích se místo „cestář“ zpívá „lomař“)

[: Na silnici do Prášil,
jeden mladý cestář žil :]
[: A kamení, a kamení,
a kamení tam roztloukal,
když silnici štěrkoval :]
[: Paní v zlatém kočáře,
uviděla cestáře :]
[: a povídá, a povídá,
a povídá cestáři náš,
těžkou práci tady máš :]

[:Cestář na to odpoví,
vzácná paní, to se ví :]
[: kdybych já moh, tak jako pán,
jezdit ve zlatým kočáře,
nedělal bych cestáře :]
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37. Nědaleko Bogumína
1.
R.:
2.
R.:
3.
R.:
4.
R.:
5.
R.:
6.
R.:
12

Nědaleko Bogumina hej,
spadla baba do komina hej,
kominař ju vyčungoval hej, hej,
cely komin zbombardoval hej, hej, hej, hej.
Sedí mucha na ščaně, na ščaně, na ščaně,
sedí mucha na ščaně, sedí a spí,
sedí a hajinká, potvorka malinka,
sedí mucha na ščaně, sedí a spí.
Kupaly se baby v mořu, hej,
škrabaly se po bachořu hej,
kupaly se baby v diži hej, hej,
škrabaly se ešče niži hej, hej, hej, hej.

Jedě tramvaj z Bogumina, hej,
za ňom jede druga tramvaj hej,
za ňom jede třeťa tramvaj hej, hej,
za ňom jede čtvarta tramvaj hej,hej,hej,hej.
Nědaleko od Karviny hej,
pověšili tam hodiny hej,
jak počungnul, tak zvonily hej, hej,
něpočungnul, něodbily hej, hej, hej, hej.
Nědaleko od Věličky hej,
vadily se dvě babičky hej,
jedna baba druhe babě hej, hej,
strčila do dupy hrabě hej, hej, hej, hej.

Štyry koně zapřahaju hej,
hrabě z dupy vyčongaju hej,
už je konec, už je amen hej, hej,
už ty hrabě něvytahněm hej, hej, hej, hej.

38. Neviděli jste tu moju milú?
Předzpěvák:
Sbor:
Předzpěvák:
Sbor:

Neviděli jste tu moju milú?
Viděli!
Kdypak?
V pondělí!

Sbor:
V pondělí hup na ní,
[:a já celičký den, svoju milú jsem neviděl,:].

Předzpěvák opakuje dotaz pro každý den v týdnu, sbor
odpovídá tím dnem a opakuje svůj refrén od pondělí do
toho dne. V neděli je refrén celý.
V pondělí hup na ní,
v úterý zas na ní,
[:a já celičký den, svoju milú jsem neviděl,:].

V pondělí hup na ní,
v úterý zas na ní,
ve středu zepředu,
[:a já celičký den, svoju milú jsem neviděl,:].

atd až poslední refrén:

V pondělí hup na ní,
v úterý zas na ní,
ve středu zepředu
ve čtvrtek u vrátek
a v pátek nazpátek,
v sobotu u plotu,
[:v neděli - konečně v posteli, svoju milú jsem uviděl,:]!
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39. Ostravěnko má
1.
Před Ostravou, za Ostravou
vede plno cestiček.
Chodil jsem tam za svou milou,
provázel nás měsíček.
Hvězdičky nám plály nad hlavou,
ohně zářily nad Ostravou,
pojď, má milá, pojď ke mně blíž,
naše haldy hořet uvidíš.

Ostravěnko má, Ostravo černá,
když na tě vzpomínám,
slzičku v oku mám.
Smutno je mi teď, vrátil bych se hned,
chtěl bych tě, Ostravěnko, zas jednou uvidět.
2.
Přes celý svět, já šel bych hned
zhlédnout zas ten milý kout,
na rudou zář, tvou černou tvář,
nemohu zapomenout.
Ve dne v noci na tě vzpomínám,
až se vrátím, zas ti srdce dám.
Ostravo má za horama,
ty jsi moje láska jediná.

Ostravěnko má, Ostravo černá,
když na tě vzpomínám,
slzičku v oku mám.
Smutno je mi teď, vrátil bych se hned,
chtěl bych tě, Ostravěnko, zas jednou uvidět.

14

40. Seděla pod borovičkou
1.
Seděla pod borovičkou,
plakala, že má maličkou,
kytičku rozmarýnovou,
na zahrádce.

2.
Prosila božího deště,
aby jí vyrostla ještě,
kytička rozmarýnová,
na zahrádce.

3.
Volala pana faráře,
že mu ji taky ukáže
kytičku rozmarýnovou,
na zahrádce.

4.
Volala pana myslivce,
že mu dá taky jestli chce,
kytičku rozmarýnovou,
na zahrádce.

41. Sral

(Chorál)

Sral,

sral,

Trávy sa držal.
Tráva se s ním
u – u - trhla,
a on spadl
do,

do,

do,

sral,

sral!

do,

HOVNA !
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42. Švestkové knedlíky
Žil jsem s jednou babou nadivoko,
chtěla si udělat u mě oko,
švestkový knedle chtěla navařit,
nemohly se jí však podařit.
Vařila je od božího rána,
byla z toho celá uplakaná,
že prý tam švestky zapomněla dát,
musela je prstem zastrkat.

R:
Švestkový knedlíky,
ty já mám tuze rád,
když je mám k obědu,
dám si je šest a dvacetkrát,
švestkový knedlíky, ty já mám rád,
ty bych já neměnil, kdybych se podruhé oženil,
ty bych já neměnil za celý svět.
My nejíme nudle, makaróny,
To žerou italský primadony,
Místo pepře papriky
Máme naše české knedlíky.

R:
Švestkový knedlíky,
ty já mám tuze rád,
když je mám k obědu,
dám si je šest a dvacetkrát,
švestkový knedlíky, ty já mám rád,
ty bych já neměnil, kdybych se potřetí oženil,
ty bych já neměnil za celý svět.
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43. Ten chlapec ten má psa
Místo napsaných jmen použít postupně jména zpěváků

[:Ten Franta, ten má psa, ten má vocas,:]
A když přijde pondělí, vocas se mu tetelí.
Ten Franta, ten má psa, ten má vocas.
[:Ten Jarda, ten má psa, ten má vocas,:]
A když přijde úterý, vocas se mu postaví.
Ten Jarda, ten má psa, ten má vocas.
[:Ten Jirka, ten má psa, ten má vocas,:]
A když přijde středa, vocas se mu zvedá.
Ten Jirka, ten má psa, ten má vocas.
[:Ten Vašek, ten má psa, ten má vocas,:]
A když přijde čtvrtek, má ho jako krtek.
Ten Vašek, ten má psa, ten má vocas.
[:Ten Pepík, ten má psa, ten má vocas,:]
A když přijde pátek, má ho jako drátek.
Ten Pepík, ten má psa, ten má vocas.

[:Ten Zdeněk, ten má psa, ten má vocas,:]
A když přijde sobota, nastane mu robota.
Ten Zdeněk, ten má psa, ten má vocas.

[:Ten Míra, ten má psa, ten má vocas,:]
A když přijde neděle, na všechno se vysere.
Ten Míra, ten má psa, ten má vocas.
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44. Už mě tam vezou
1.

R,:

2.

R.:
3.

R.:
4.

R.:
5.

R.:
6.

R.:
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Už mě tam vezou tou známou cestou,
kudy jsem chodíval s poblitou vestou,
Cárýrá, čurymuryfuk,
tak zpívá každej správnej kluk,
cárýrá čurymuryfuk,
tak zpívám já, mrtvola.
Přijď se na mne kouknout,
až tam budu žloutnout,
přijď se na mě, stará podívat, (v košili).
Už mě tam veze můj starej přítel,
kterej mi zamlada houpával pytel.
Cárýrá....

Už mě tam vezou na svatý pole,
proč jsi se uchlastal, ty starej vole,
Cárýrá....

Už mě tam vezou dva páry volů,
zastavte, prosím vás, mám péro v kolu,
Cárýrá....
Do hrobu dejte mi dva sudy píva
a místo faráře, ať kurva zpívá,
Cárýrá....

Už mě tam spustili, už skončil funus,
na hrob mi nasrali, abych měl humus,
Cárýrá....

45. V kolaji voda
(lidová ze Slezska)

1.

2.

3.

V kolaji voda, švarná děvucho,
v kolaji voda
[: aj byl bych tě býval dávno dostal :]
a je tě škoda, švarná děvucho,
a je tě škoda.
Kdybys enem směl, švarný synečku,
kdybys enem směl
[: uzamykaju mě má matička :]
doma v komoře, švarný synečku,
doma v komoře.

Kdybych enem chtěl, švarná děvucho,
kdybych enem chtěl
[: praštil bych ja pjasťu na zámeček :]
až by uletěl, švarná děvucho,
až by uletěl.

46. V prdeli

V prdeli je tma,
nejsou tam okna,
i kdyby tam okna byly,
prdy by je vymlátily,
v prdeli je tma,
nejsou tam okna.
Je tam jenom okýnečko
a tím leze hovínečko,
v prdeli je tma,
nejsou tam okna.
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47. Zpívej Ostravo sláva!
Zpívej, Ostravo, sláva,
v pracovním ruchu svém,
rodí se mládež zdravá,
sdružená v Čéesem.
Soudruzi, nečekáme,
kvapíme, naspěch máme,
zítřek se šťastný blíží,
třeba ho uvítat.
Otevřte všechny brány,
havíři, kováci s námi,
nový svět budovat, budovat.
Jednou cestou půjdeme,
kterou všichni známe,
i když jednou zakopnem´,
vstanem´ a jdem dál.

Nás nikdo neodradí,
ideál svůj máme,
pevný je jak v hlubinách
dolů masiv skal.

Nás nikdo neodradí,
ideál svůj máme,
pevný je jak v hlubinách
dolů masiv skal.
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Poznámky
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u příležitosti 700 let hutnického řemesla na Příbramsku.
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