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S P E V N Í K



/:Kopala stuďienku, pozerala do ňej,:/
/:či je tak hlboká, ako je široká,
skočila bi do ňej, ej, skočila bi do ňej.:/

/:A na tej stuďienke napájala páva,:/
/:povedz že mi, milá, holubienka sivá,
ktorého si pána, ej, ktorého si pána?:/

/:A ja ťi ňepoviem, lebo sama ňeviem,:/
/:príďi na večer k nám, mamki sa opítam,
potom ťi ja poviem, ej, potom ťi ja poviem.:/

Kopala stuďienku 
/Horehronie (plošná) - hymnická/
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Ňič sa mi ňepáči, f tomto majeríku,
/:ľen ten pekní chlapec, f čiernom kabáťiku.:/

F čiernom kabáťiku, v bieľenej košeľi,
/:keť sa naňho pozriem, srdce rozveseľí.:/

Na most ďievki na most, na most murovaní,
/:každá ma frajera, ľen môj odobraní.:/

Ňič sa mi ňepáči 
/Podpoľanie/ 
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Konopa, konopa, zeľená konopa,
veď na naše dvierka ňikto ňezaklopá,
/:ej, Dunaj mine vize daj zeze ze Dunaj, 
mine vize dize:/

Ňikto ňezaklopá, aňi ňezavolá,
aňi sa nespíta, či je ďievča doma,
/:ej, Dunaj mine vize daj zeze ze Dunaj, 
mine vize dize:/

Doma som ja doma, doma ma hľadajťe,
a tie naše dvierka sticha zatvárajťe,
/:ej, Dunaj mine vize daj zeze ze Dunaj, 
mine vize dize:/

Konopa, konopa 
 /Podpoľanie/ 
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Mám ja hrušku a nič na nej, 
mám frajerku, čo ma po nej,
[:ja ju ľúbim, ona mňa nie, 
aké je to milovanie, aká je to láska?:]

Mám ja orech a nič na ňom,
mám frajera, čo ma po ňom,
[:ja ho ľúbim a on ma nie,
aké je to milovanie, aká je to láska?:]

Mal som milú, už ma nechce,
nech ju za to Pán Boh stresce,
[:nie tak veľmi, len tak málo,
aby sa jej nič nestalo, holubienke mojej.:]

Mám ja hrušku
(Myjava)

4



Pri trenčianskej bráne
(Trenčín)

 /: Pri trenčianskej bráne stoja kone vrané :/
/: Vysadajú chlapci, vysadajú chlapci, 
vysadajú na ne :/
 
 /: Keď na ne sadali, na Boha volali :/
 /: Bože nám pomáhaj, Bože nám pomáhaj, 
v našom bojovaní :/
 
 /: Bože nám pomáhaj aj Panna Mária :/
 /: Aby bola šťastná, aby bola šťastná
 slovenská krajina :/
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Poluské orgáni, už je po ich hraňí,
poluské ďievčence choďia po spievaňí.

Aňi tie orgáni tak pekňe ňehrajú,
ako si poluské ďievčence spievajú,

Ako je to pekňe, keť si dve spievajú,
tak si jedna druhej hlasu dodávajú.

Spievala bi som si, aľe ňeviem ako,
počul bi ma miľí, aľe je ďeľako.

Poluské orgáni 
/Horné Ponitrie/
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Hej bistra woda, bistra wodzicka,
pitało dziewce o Jańicka.
/:Hej lesie ciemni, wirsku zieloni,
kaj mój Jańicek umiloni.:/

Hej mój Jańicku, miłi Jańicku,
ne chod po orawskim chodńicku.
/:Ne dość zes ti juz nagnał owiecek,
ostań psi dziewcińie kolkowiecek.:/

Hej powiadali, hej powiadali,
hej, ze Jańicka porubali.
/:Hej porubali go Orawiani,
hej za łowiecki, za barani.:/

Hej, bystra woda 
 /Goralská oblasť/

7

/: Lístočku duboví, ňepadaj do vodi,:/
/: voda bi ťa zjaua, škoda bi ťa boua, 
lístočku duboví.:/

/: Lístočku z javora, ňepadaj do dvora,:/
/: voda bi ťa zjaua, škoda bi ťa boua, 
lístočku z javora.:/

/: Koť som išiou s fraja, miuá vodu braua,:/
/: ja sa jej pokuoňím, ja sa jej pokuoňím, 
ona zapuakaua.:/

Listočku duboví 
/Horehronie/
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Takí sa mi frajar páši, šva sa do kršmi nevláši,
/:ramo, ramo, ramodi, dija, rija rom,
ramo di, do vodi, ach, Bože môj.:/

Jedon krpšok, dva onuški, to je šuhaj 
barz peknuškí,
/:ramo, ramo, ramodi, dija, rija rom,
ramo di, do vodi, ach, Bože môj.:/

Dajže Bože takí úmor, žebi umrel 
tot frajer môj,
/:ramo, ramo, ramodi, dija, rija rom,
ramo di, do vodi, ach, Bože môj.:/

Takí sa mi frajar páši 
(Gemer)
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Páslo ďievča pávi, f tom zeľenom háji,
/:prišli k ňemu dva mláďenci, 
poť ti ďievča s nami.:/

Išla bi ja s vami, kebi ňie tie pávi,
/:pusť tie pávi doľinami, 
a ti pôjďeš s nami.:/

Pravdu vi ňevieťe, vi tu ňežijeťe,
/:ňieto pre mňa viacej šťasťia, 
na tom šírom sveťe.:/

Páslo ďievča pávi 
(zľudovelá pieseň – aut. E.Suchoň,
Dolné Ponitrie, Tekov) 
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Keť som išla ces ribňíckí majer,
postretol ma starodávni frajer.
/:Serus, serus, frajer starodávni,
počula som, že si odobraní.:/

Odobraní, ale len do Ňitri,
na dva ročki aj na dvadsaťtri dňí.
/:Keť si milí, keť si len do Ňitri,
aňi si len na mňa nepomisľi.:/

Keť som išla ces ten noví majer,
postretou ma starodávni frajer.
/:Serus, serus, frajerôčka moja,
čos robila, keť som ňebol doma.:/

Keť som išla ces ribňickí majer 
(Tekov) 
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Ameriku som zvandroval, aňi som nenašporoval,
/:aňi taľar, aňi zlatku, šikujú me do New Yorku.:/

A v New Yorku šif richtujú, co me na ňej došikujú,
/:parobci še dohvarajú, dze najľepše karti majú.:/

Ket sme prišľi na štrid mora, pán kapitán na nás volá,
/:chlapci, chlapci, modľice še, veľká búrka, topíme še.:/

Jak som prišol do Berľína, dal som naľac pohár vína,
/:pohár vína červeného, až mi ľíčko zrumeňelo.:/

Ket som prišol do tej Prahi, pítali še či som zdraví,
/:zdraví, zdraví, chvalabohu, z Ameriki idzem domu.:/

Ket som prišol do Prešova, vítala me matka moja,
/:vitaj, vitaj čeľadňíku, ti slovenskí vandrovňíku.:/

V Raslavicoch na stanici, vítali me rovesňíci,
/:vitaj Ďuri, kamarát náš, či ši zdraví a jak še máš?:/

Zdraví, zdraví chvalabohu, z Ameriki idzem domu,
/:ňetreba nám Ameriku, máme doma repubľiku.:/

Ameriku som zvandroval 
(Šariš)

12



Chodzel ši kolo nás jak po drotovaru,
pujdzeme do poľa narobíme žaľu,
/:žaľu narobíme, otcovi, maceri,
i mojej i tvojej, naco nám braňeli.:/

Ňebraňce mi mamko od teho beťára,
kedz mi zabráňice skočím do Hornáda,
/:skočím do Hornáda do najhľibšej vodi,
ibaj me sám Panboh s tamac višľebodzi.:/

Ňebudzem, ňebudzem skákac do Hornáda,
bo to veľká voda a ja dzevka mladá,
/:pojdzem ja za teho co po vašej voľi
aľe moj veľkí žaľ nigda nepreboľi.:/

Chodzel ši kolo nás 
(Abov)
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Muší vám mamičko, na šercu češko bic,
/:vichovaľi sce me, vychovaľi sce me,
ňebudzem vám robic :/ 

Vichovaľi sce me, jak dzifku jahodu,
/: teraz sce me daľi, teraz sce me daľi,
za hľiboku vodu :/

Za hľiboku vodu, za široké more
/: a teraz plačece, a teraz plačece,
dze ši dzecko moje :/

Tu som mamko moja v tim daľekím kraju,
/: ked na vás podumám, ked na vás podumám
sľizi mi padajú ./

Muší vám mamičko 
(Šariš)
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Tá Štrba, tá Štrba, tak sa mi beleje, 
dze môj frajer býva, hej, malovanie dvere. 

Keby malovanie, ale poščiepanie, 
keby boli jeho, hej, ale požičanie. 

Ani tie organy tak pekne nehrajú, 
ako si štrbianskie,  hej,  dziefčata spievajú.

Kec si ja zaspievam na vysokú nôtu, 
počuje ma frajer, hej, až hen do Furkotu.

Tá Štrba, tá Štrba
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Nocovali, nocovali  /:tria maliara u nás:/.
Daua som si odmalovac /:frajera na obraz:/. 

Nocovali ,nocovali  /:u nás po tri noci :/.
Daua som si odmalovac  /:jeho čiernie oči :/.

Čiernie očká, bledé líčka, /:gaštanovie vuasy:/. 
Šetko ludzia povedajú, /:že ho len to krasy:/.

Daua som si odmalovac /:pod lipku stoliček:/. 
Dze sme spolu sedavali  /:švárny šuhajiček :/

Nocovali, nocovali  
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Ó Jáne náš Jáne, kde ťa páliť máme, 
heja, heja, kde ťa páliť máme.

Na vŕšku na skale, tam ťa páliť máme,
heja, heja, tam ťa páliť máme.
Jáne náš, Jáne náš, hybaj, hybaj, hybaj do nás.

Ráno nad ránami, s troma hodinami,
Jáne náš, Jáne náš, hybaj, hybaj, hybaj do nás.

Kravy podojiti, na pašu vyhnati, 
heja, heja, na pašu vyhnati.

Na pašu zelenú, na rosu studenú, 
heja, heja, na rosu studenú.
Jáne náš, Jáne náš, hybaj, hybaj, hybaj do nás.
 

Ó Jáne náš...

17

Na zelenom grúni, ovečky cengajú
/: A na druhom grúni, valasi spievajú :/ 

Valaštiatko hodnô a za ním biely roj,
/: Dajže Bože, dajže aby bou milý môj :/ 

Na holi, na holi, valašťa sa tmolí,
/: Za kŕdlom ovečiek, len po svojej vôli :/ 

Na zelenom grúni...

Veď som sa nazdala, joj, že hora horela,
/: A to sa miliemu, joj hráška červenela :/ 

Veď som sa nazdala, joj, že pole horelo,
/: A to sa miliemu, joj líčko červenelo :/ 

Veď som sa nazdala, joj, že sa od hôr mračí,
/: A to sa miliemu, joj, černeli tak oči :/ 

Veď som sa nazdala, joj, že húska letela,
/: A to sa miliemu, joj košieľka belela :/ 
 

Veď som sa nazdala...

18


