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A ovečky moje
A ovečky moje [:a ja som váš ovčiar:].
A ja vám postavím [:v suchej hore košiar:].

V suchej hore košiar [:a na grúni salaš:].
A ovečky moje [:a ja som váš valach:].
Ach, mamičko, mamko
[:Ach, mamičko, mamko, hej, šerco še mi zamklo.:]
[:Idzce po milého, idzce po milého, hej, má klúčik od neho.:]

[:Ach, mamičko, mamko, hej mujši mi ho lubec.:]
[:Vy me vychovali, vy me vychovali, hej, ale mac ho budze.:]

[:Vy me vychovali, hej, od malej malosci,:]
[:ale mac ho budze, ale mac ho budze, hej, mamko do starosci.:]
A ja som z Oravy debnár
A ja som z Oravy debnár, a ja ťa dievčatko neznám
[:vezmem si pobíjač kliešte, pôjdem ja na vandry ešte.:]

Keď ma ty šuhajko nechceš, hľadaj si dievčatko kde chceš
[: ani ja nebudem tvoja, nedá ma mamička moja.:]

Čo sa aj dievčatko brániš, od našej záhradky strániš,
[: a predsa budeš len moja, dajú ťa mamička tvoja.:]
A moj otec taký pes
A moj otec taký pes, zapriahou ma do kolies
[:vše kolíkom, vše bičíkom, aby ťahau rovno s býkom:]

A moj otec taký bou, drevo rúbau motykou,
[:čo motykou nestačiu, to do blata zatlačiu.:

A moj otec taký bou, do hory ma odviedou,
[:posadiu ma na bučka, tuná kukaj kukučka.:

A moj otec nebožtičký, pán boh mu daj nebesá
[:čo prevážau starie diouky na tragáči mesta.:
Anička ľúbim ťa
Anička ľúbim ťa, nikomu nedám ťa, 
[: vezmem ťa do domu nedám ťa nikomu.:]

Anička dušička, zúbky sa ti režú, 
[: musíš ty mojou byť, čo ťa čerti vezmú.:]

Zabijem, zabijem, zabijem kohosi, 
[: lebo sa mi ktosi, za frajerkou nosí.:]

Porúbem, posekám, kamaráta môjho, 
[: lebo sa mi páči tá frajerka jeho.:]


Anička maličká.
Anička, maličká poď si ku mne hopkať
[: kúpim ti čižmičky, ej čo ti budú klopkať.:]

A ja si nesadnem ku tebe môj milý, 
[: lebo by ma tvoje, ej očká očarili.:]

Tvoje čierne očká sú jak lúče z neba, 
[: ach bože, prebože, ej daj že mi len teba.:]
Anička dušička kde si bola
Anička dušička kde si bola, že si si čižmičky zarosila
[:bola som v hájičku, žala som trávičku, duša moja, duša moja.:]

A ja som po tri dni trávu kosil, ešte som si čižmy nezarosil.
[:A ja som hrabala teba som čakala, duša moja, duša moja.:]
Ani sa ma nepýtaj
Ani sa ma nepýtaj, nepýtaj, materi sa opýtaj
[:keď ti mamka dovolí, dovolí, urobím ti po vôli, po vôli.:]

Ani sa mi nedeľa nedeje, keď sa milý na dvore nesmeje,
[:vtedy sa mi nedeľa bude diať, keď sa milý na dvore bude smiať.:]

Ani sa ma netýkaj, netýkaj, materi sa opýtaj, opýtaj,
[:keď ti mamka dovolí, dovolí, urobím ti po vôli, po vôli.:]
A od Prešova
[: A od Prešova:], v tým poľu
[: neše še šuhaj, serdečko moje, neše še šuhaj na koňu.:]

[: A za ním idze:], ocec, mac
[: vrať še Janíčko, serdečko moje, vrať še Janíčko vrať še vrať:].

[: A ja še vera:], nevracim
[: radšej svoj život, serdečko moje, radšej svoj život utracím.:]
A tam dolu pri potôčku
A tam dolu pri potôčku, [:a tam dolu pri potôčku
pijú chlapci pálenôčku, pijú chlapci pálenô, pálenôčku.:

Jedni pijú, druhí hrajú, [:jedni pijú, druhí hrajú
tretí diouča namlúvajú, tretí diouča namlúvajú.:

Nenamlúvaj, nenamluvíš, [:nenamlúvaj, nenamluvíš,
ešte pritom viacej strovíš, ešte pritom viacej stro viacej strovíš.:

Už som stroviu tristo zlatých, [:už som stroviu tristo zlatých,
ešte k tomu prsteň zlatý, ešte k tomu prsteň zla, prsteň zlatý.:

Ešte by to nič nebolo, [:ešte by to nič nebolo,
keby diouča moje bolo, keby diouča moje bo, moje bolo.:

Ale diouča neni moje, [:ale diouča neni moje,
to je diouča richtárove, to je diouča richtáro, richtárove.:
A tam hore na kopečku
A tam hore na kopečku, a tam hore na kopečku
pijú chlapci pálenečku, pijú chlapci pálené-pálenečku.

Jedni pijú, druhí hrajú, jedni pijú, druhí hrajú
a tí tretí namlúvajú, a tí tretí namlúva-namlúvajú.

Nenamlúvaj, nenamluvíš, nenamlúvaj, nenamluvíš,
ešte pritom groša strovíš, ešte pritom groša stro-groša strovíš.

Už som stroviu tristo zlatých, už som stroviu tristo zlatých,
ešte k tomu prsteň zlatý, ešte k tomu prsteň zla-prsteň zlatý.

Všetko by to nič nebolo, všetko by to nič nebolo,
keby diouča moje bolo, keby diouča moje bo-moje bolo.

Ale diouča nie je moje, ale diouča nie je moje,
susedovo richtárove, susedovo richtáro-richtárove.:

A ty psíča malô šteňa, a ty psíča malô šteňa,
neštekaj mi na frajera, neštekaj mi na fraje-na frajera.

Môj frajer je bojazlivý, môj frajer je bojazlivý,
skryje sa mi do šašiny, skryje sa mi do šaši-do šašiny.

Šašina je veľká tráva, šašina je veľká tráva,
zabijú ho miesto páva, zabijú ho miesto pá-miesto páva.
A tam hore na Skalnatom
A tam hore na Skalnatom stojí strom zelený,
[: rodičia nám v láske bránia nesmieme byť svoji.:]

A nám v láske nezabráni ani tá čierna zem,
[: pôjdeme k vode hlbokej a skočíme do nej.:]

Šli milenci, šli k Dunaju, vlny sa točili,
[: na brehu sa pobozkali, do vody skočili.:]

Aničkine čierne vlásky po vode plávali
[: Janíčkove biele rúčky brehu sa chytali.:]

A vy milí rodičové, čo vy z toho máte,
[: v láske ste nám zabránili, teraz nariekate.:]
A tam hore v potoce...
A tam hore v potoce, v potoce
a tam hore v potoce bystrá voda žblnkoce
bystrá voda, duša moja, žblnkoce.

Poďme milá, poďme k nej, poďme k nej, 
poďme milá, poďme k nej, budeme sa kúpať v nej, 
budeme sa,  duša moja, kúpať v nej.

Keď sme sa v nej kúpali, kúpali,
keď sme sa v nej kúpali obaja sme plakali
obaja sme, duša moja, plakali.

Prečo my dva plačeme, plačeme
prečo my dva plačeme, keď sa zobrať nesmieme,
keď sa zobrať, duša moja, nesmieme.

Bráni otec, bráni mať, bráni mať
bráni otec, bráni mať, bráni sestra, bráni brat
bráni, drahá duša, celá rodina.
A za vŕškom biely dom
A za vŕškom biely dom 
a za vŕškom šnibi daj, šnip, šnap, šnibi, ribi, zabrdaj, biely dom.
Peknô diouča býva v ňom,
peknô diouča, šnibi daj, šnip, šnap, šnibi, ribi, zabrdaj, býva v ňom.

Keby mi ho chceli dať,
keby mi ho  šnibi daj, šnip, šnap, šnibi, ribi, zabrdaj, chceli dať.
Vedel by ho milovať,
vedel by ho, šnibi daj, šnip, šnap, šnibi, ribi, zabrdaj, milovať.

Ale mi ho nedajú,
ale mi ho, šnibi daj, šnip, šnap, šnibi, ribi, zabrdaj, nedajú.
Nech ho doma chovajú, 
nech ho doma, šnibi daj, šnip, šnap, šnibi, ribi, zabrdaj, chovajú.

Teraz sa mi tak stalo,
teraz sa mi, šnibi daj, šnip, šnap, šnibi, ribi, zabrdaj, tak stalo.
Diouča sa mi prespalo,
diouča sa mi, šnibi daj, šnip, šnap, šnibi, ribi, zabrdaj, prespalo.

Teraz mi ho dávajú,
teraz mi ho, šnibi daj, šnip, šnap, šnibi, ribi, zabrdaj, dávajú.
Nech ho doma chovajú, 
nech ho doma, šnibi daj, šnip, šnap, šnibi, ribi, zabrdaj, chovajú.
Beťár som parobek
Beťár som parobek, aj beťára koňa mám
ešte si  ja k nemu,  ej dievčatko vyhľadám.

Dupni koník dupni, ej dupni na Čerenke
bo ja idem na fraj, ej ku mojej frajerke.
Biela ruža rozkvitala
Biela ruža rozkvitala, keď som ja k vám chodieval
[:do okienka, do vašeho, smutne som sa pozeral.:]

Nebuď smutný, buď veselý, ja ťa aj tak rada mám,
[:našu lásku nerozdvojí, iba z neba pán boh sám.:]

Z bielej ruže kvet odpadol, zostal oba bodliak sám,
[:naša láska sa zmenila, neverný si mi ostal.:]
Bodaj by vás vy mládenci
Bodaj by vás vy mládenci čerti zali, že ste vy mňa na ten tanec nepozvali!
[:Ja by bola tancovala, aj na cimbal niečo dala, aj vás všetkých pobozkala.:]

Čo sa mamka tejto noci natrápila, len aby sa vám voľáko zavďačila
[:Niesla múky na tri korce pre vás chlapci na koláče, len aby som tancovala.:]

Už je amen, už je amen, milí chlapci, keď je už zas, keď je už zas po tom tanci,
[:keď sa nový tanec strhne, pamätajte chlapci na mne, čo bude aj po polnoci.:]
Bodaj skazu vzala
[: Bodaj skazu vzala, dupľovka na kremeň :], 
[: čo mi urobila :] deväť dier cez remeň.

[: Deväť do remeňa a desiatu do mňa :], 
[: ale sa mi guľka :] v rebre zastavila.

[: Tvoja je to mamko, tvoja je to vina :], 
[: chodila ste k pánom :] vezmite mi syna.

[: Vezmite mi syna na vojnu bojovať :], 
[: veď mi on nebude :] doma rozkazovať.
Boleráz, boleráz
Boleráz, boleráz, zelený boleráz,
[:prenocuj šuhajko, prenocuj šuhajko, prenocuj ty u nás. :]

Ja by prenocoval, sivá holubička,
[:len ma potom zobuď, len ma potom zobuď, keď vyjde zornička. :]

Zornička vychodí, milá ma nebudí,
[:a to všetko preto, a to všetko preto, že ma rada vidí. :]
Borovka, borovka
Borovka, borovka, zelená je borovka,
[:či sa ešte nevydala tá moja frajerka.:

Ešte nie, ešte nie, ale už ju pýtajú,
[:ponáhľaj sa môj kamarát, za teba ju dajú.:

Dosť som sa ponáhľau, no nemôhou som prísti,
[:musela tá moja milá za druhýho ísti.:
Bývalo mi dobre
Bývalo mi dobre od rôčka, do rôčka
[: kým som si videla, kým som si videla, frajera z oblôčka:].

Teraz ho nevidím býva pri stodole
[: ktože ma zavolá, ktože ma zavolá, na tom našom dvore:].

Na tom našom dvore, pekná lipka stojí
[: ale naše dvere, ale naše dvere, nikto neotvorí:].
Cez Dúbravu mútna voda pretekáva
Cez Dúbravu mútna voda pretekáva, už ma moja najmilejšia zanecháva,
[:zanecháva, už ma nechce, horko, ťažko zaplakalo moje srdce.:

Prečo si ty moja milá taká smutná, či ťa trápi tá vodička, že je mutná,
[:mutnú vodu havran pije, každý si to dievča vezme, čo miluje.:

Nebudem si pre beťára srdce trápiť, musím mu ja jeho prsteň prinavrátiť,
[:vrátim mu ho, aj mu ho dám, z jedným som sa pohnevala desiatich mám.:
Cez tú Lúžnu
[:Cez tú Lúžnu maľovaná dláška:
[:po nej sa prechodí šuhaj, moja láska.:

[:Prechodí sa, prežalostne volá,:
[:otvorže mi, otvor, drahá duša moja .:

[:Jednou rúčkou, dvere otvárala,:
[:a s tou druhou rúčkou slzy utierala.:

[:Čože plačeš, moja najmilejšia,:
[:môžeš dobře vedieť, že nebudeš inšia.:
Cukor jedla, kávu pila
[:Cukor jedla, kávu pila, aby bola pekná, biela:
[:Ej, javor, javor, javor zelený pod našim okienkom sadený.:

[:Cukor, káva nič nestála, len sa dievča rozrastáva.:
[:Ej, javor, javor, javor zelený pod našim okienkom sadený.:

[:Ani sa mi robiť nechce, lebo nebol pri mne ešte.:
[:Ej, javor, javor, javor zelený pod našim okienkom sadený.:
Čečina, čečina
[[: Čečina, čečina, zelená čečina :], 
každé dievča huncút s čiernyma očima :].

[[: Stokrát som ti vravel, na vedomie dával:], 
ak chceš mojou byti, iných nebozkávaj :].

[[: Ty si nič nedbala, len si bozkávala:], 
ja som sa oženil, ty si tak ostala :].

[[: Ja som sa oženil smutne, nevesele:],
šablička mi visí v kasárni na stene:].

[[: V kasárni na stene na hrdzavom klinci:]
vary si myslela ešte za mládenci:]
Červené jabĺčko
[: Červené jabĺčko v oblôčku mám:]
[: koho rada vidím:],[:  tomu ho dám.:]

[: A ja ťa Janíčko najradšej mám,:]
[: tebe to červené:],[:  jabĺčko dám.:]

Gúľalo sa gúľalo, gúľalo to červené jabĺčko
veď sa ono gúľalo, gúľalo ku mej milej ľahučko.

Ak ma milá rada máš, rada máš, predaj všetko čo len máš
predaj kone aj i voz, aj i voz a na chrbte drevo nos.
Červený kantár
[: Červený kantár, biely kôň:][: oženil by sa bože môj:].
[: Vzal by si dievča z majera:][: čo nemá otca, matera:].
[: Len dvanásť kľúčov od veží:][: kde dvanásť zbojníkov leží:].
[: Už jedenástich vešali:][: Janka samého nechali:].
Čierne oči choďte spať
Čierne oči choďte spať, [:čierne oči choďte spať,
bo musíte ráno vstať, bo musíte ráno vstať. :]

Ráno, ráno, ráničko, [:ráno, ráno, ráničko,
keď vychodí slniečko, keď vychodí slniečko. :]

Slniečko už vychodí, [:slniečko už vychodí,
má milá sa prechodí, má milá sa prechodí. :]

Prechodí sa po rínku, [:prechodí sa po rínku,
nesie chlapcom novinku, nesie chlapcom novinku. :]

Novinečku takovú, [: novinečku takovú,
že na vojnu verbujú, že na vojnu verbujú. :]

Keď verbujú budú brať, [:keď verbujú budú brať,
škoda chlapcov na stokrát, [:škoda chlapcov na stokrát. :]

Dajú koňa aj šaty, [:dajú koňa aj šaty,
aj klobúčik rohatý, aj klobúčik rohatý. :]

Za klobúčik pentličku, [:za klobúčik pentličku,
a ku boku šabličku, a ku boku šabličku. :]

A do ruky karabín, [:a do ruky karabín,
už ťa milá zochabím, už ťa milá zochabím. :]

Zostaň milá komu chceš, [:zostaň milá komu chceš,
už ty mojou nebudeš, už ty mojou nebudeš. :]
Čie sú to kone, koníčky, kone
Čie sú to kone, koníčky, kone, na dvore, na dvore, na dvore,
[:keď na nich nikto, keď na nich nikto, neorie, neorie, neorie. :]

Čieže by boli, čieže by boli, moje sú, moje sú, moje sú,
[:čo ma na vojnu, čo ma na vojnu, ponesú, ponesú, ponesú. :]
Čili, vtáčku, čili
[:Čili, vtáčku, čili:,[:už sma ťa lapili.:
[:baránok na chrpťe:, [:a putká na ceste.:

[:Sedeu som v hárešte:,[:v Ružomberku h meste.:
[:spáčilo sa mi tam:,[:budem kradnúť ešte.:

[:Neukradnem desať:,[:ukradnem pedesiat.:
[:aspon budem vedieť:,[:začo budem sedieť.:
Číže si, šuhajko
Číže si šuhajko, číže si, strela ti do duše pekný si.
[:Keď som ťa počula zhovárať, hneď som ti bežala otvárať. :]

Porezala som sa, jaj, bolí, javorový lístok zahojí.
[:Javorový lístok zahojže, ty môj najmilejší, bozkajže! :]

Mala som frajera, jak ruža, toho by som chcela za muža,
[:ani by mu robiť nedala, len by ho pre krásu chovala.:]
Čo je to za hora
Čo je to za hora, hora bez javora,
[:čo je to za dievča, čo nemá frajera. :]

Ja nemám frajera, nemám ani reči,
[:nemajú čo plakať, moje modré oči. :]

Moje modré oči, moje bledé líčka
[:ja si ich namočím večer do potôčka. :]

Večer do potôčka, ráno do Dunaja
[:aby očarili mojeho šuhaja.:]

Ja frajera nemám, ani ho mať nechcem,
[:poctivá som panna, pôjdem za koho chcem. :]

Pôjdem za Janíčka, môjho zahradníčka,
[:po záhrade chodiť, majoránček sadiť. :]
Čo robíš, Anka
Čo robíš, Anka, Anička, Anka, [:v záhradke zelenej. :
[:Vijem ti perečko:,[: z tej ruže červenej.:

[:Načo ti Anička:,[:to perečko bude.:
[:Ja pôjdem na vojnu:,[:kto ho nosiť bude.:

[:Mašíruj, mašíruj:,[:pán boh ti pomáhaj.:
[:ak ťa nezabijú:,[:domov sa ponáhľaj.:
Čože je to za prekrásne vtáča
Čože je to za prekrásne vtáča, čo po farárovom dvore kráča,
[:škoda ho, že si svoje nôžky škoda ho, že si svoje nôžky škoda ho,
 že si svoje nôžky do vodičky zmáča. :]

Keby to vtáčatko bolo moje, kúpil by mu na čižmičky dvoje,
[:jedny nám, druhé iným k vôli, aby nás ľudia nesúdili,
aby nás ľudia nesúdili, že sa radi máme. :]
Čo sa stalo nové...
Čo sa stalo nové, v tom liptovskom dvore
[:ulapili Jánošíka s dievčaťom v komore:].

Keď ho ulapili, tak ho poviazali
[:a do mesta Mikuláša odšikovať dali:].

Prosím vás pánovia, prosím po prvý raz
[:dajte mi tú valaštičku, ešte raz do rúk vziať:].

Oni mu nedali, lebo sa ho báli
[:oni mu tú valaštičku do rúk vziať nedali:].

Prosím vás pánovia, prosím po druhý raz
[:dajte mi ten opasoček, ešte raz opásať:].

Oni mu nedali, lebo sa ho báli
[:oni mu ten opasoček opásať nedali:].

Prosím vás pánovia, prosím po tretí raz
[:dajte mi tú frajerôčku, ešte raz do pobozkať:].

Oni mu nedali, lebo sa ho báli
[:oni mu tú frajerôčku pobozkať nedali:].

Hučia hory hučia, že Janíka mučia,
[:ešte viacej hučať budú, keď ho vešať budú:].

Hučia hory hučia, hučí aj osika,
[:že už nikdy nezahynie meno Jánošíka:].
Čo sa stalo v hornom konci
Čo sa stalo v hornom konci, neďaleko v jednom domci?
[:Tam jedna žena muža dobila, miesto metly izbu s ním zametala.:]

Ešte mu to povedala, čo na svojom srdci mala:
[:Ej, mužu, mužu, dám ťa do školy a budeš mi robiť po mojej vôli.:]

Ráno vstaneš, umyješ ma, ešte k tomu učešeš ma,
[:a na dobré ráno máš mi vinšovať a mladej ženičke ruku pobozkať.:]

A keď bude po večeri, ja na tanec s oficieri,
[:potom si, mužíčku, dobrý pozor daj, aby som ťa v noci nenabila zas!:]
Čo to máš má milá, čo to máš za oči
[:Čo to máš má milá, čo to máš za oči,:]
[:keď sa do nich pozrem, keď sa do nich pozrem, svet sa so mnou točí.:]

[:Ty musíš má milá, niečo o mne vedieť,:]
[:keď tie tvoje oči, keď tie tvoje oči nechcú na mňa hľadieť.:]

 [:Čo by ja môj milý o tebe vedela,:]
[:však si k nám chodieval, so mnou sa vodieval, každý deň zvečera.:]

[:Každý deň zvečera, keď slniečko zašlo,:]
[:za hory za doly, za hory za doly, za to čierne mračno.:]

[:Za hory, za doly, za tie čierne lesy,:]
[:kam ste sa podeli, kam ste sa podeli, moje mladé časy.:]

[:Moje mladé časy, nezažili krásy,:]
[:moje mladé letá na vojne utiekla, nezažili sveta.:]
Čo to tam šuchoce...
[:Čo to tam šuchoce pod javorinu:],[:šuhajove kone,
šuhajove kone, šuhajove kone vodu hľadajú:].

[:Hľadajú, hľadajú chcelo sa im piť:],[:musela šenkárka,
musela šenkárka, musela šenkárka pre vínečko ísť:].

[:Špatný si ty šuhaj, špatný hospodár:],[:keď ty svojim
koňom, keď ty svojim koňom, keď ty svojim koňom vody nepodáš:].
Dajte, že mi mrcha ženy pokoj
Dajte, že mi mrcha ženy pokoj, veď ja kvitnem jak zelený topoľ,
[:veď ja kvitnem jak červená ruža, netreba mi tej jeseni muža.:]

A na druhú, ako sa mi páči, keď mi prídu po vôli pytači,
[:keď mi prídu, budem sa vydávať, naučím sa s mladým mužom spávať.:]

S mladým mužom na jednej posteli, tam sa moje srdce rozveselí,
[:s mladým mužom na jednom vankúši, potom bude ľahko mojej duši.:]
Dal mi milý jabĺčko...
Dal mi milý jabĺčko, za jabĺčkom hrušku,
potom sa ma spytoval, čo mám pod fertušku.

Pod fertušku nič nemám, tam je jedna ruža,
do toho ťa nič neni, to je môjho muža.
Darmo ma mamička
Darmo ma mamička, darmo ma mamička do školy dávate
[:zo mňa kňaz nebude, zo mňa kňaz nebude, darmo nakladáte.:]

Zo mňa kňaz nebude, zo mňa kňaz nebude a z Aničky mníška
[:lebo je Anička, lebo je Anička, moja frajerôčka.:]

Trafilo by sa mi, trafilo by sa mi, božie slovo kázať
[:zbadal by som dievča, zbadal by som dievča, musel by som sa smiať.:]

Trafilo by sa mi, trafilo by sa mi, spievať mizerere,
[:a ja by zaspieval, a ja by zaspieval dievča otvor dvere.:]

Trafilo by sa mi, trafilo by sa mi, v noci k nemocnému
[:a ja by zablúdil, a ja by zablúdil, k dievčaťu švárnemu.:]

Trafilo by sa mi, trafilo by sa mi isti v chrám spievati
[:a ja by som išiel, a ja by som išiel dievča milovati.:]

Trafil by pán rechtor, trafil by pán rechtor, pekne organovať
[:a ja pred oltárom, a ja pred oltárom, musel by tancovať.:]

Dávajú ma za mäsiara
[:Dávajú ma, dávajú ma za mäsiara,:]
[:mäsiar mäso váži, s druhýma sa dráždi, nepôjdem zaň, nepôjdem zaň.:]

[:Dávajú ma, dávajú ma za mlynára,:]
[:vo mlyne sa práši, to sa mi nepáči, nepôjdem zaň, nepôjdem zaň.:]

[:Dávajú ma, dávajú ma za krajčíra,:]
[:krajčír šije v noci, pokazí si oči, nepôjdem zaň, nepôjdem zaň.:]

[:Dávajú ma, dávajú ma za čižmára,:]
[:čižmár boha nezná, kopytom sa žehná, nepôjdem zaň, nepôjdem zaň.:]

[:Dávajú ma, dávajú ma za kováča,:]
[:kováč mechy dúcha, verí zlého ducha, nepôjdem zaň, nepôjdem zaň.:]

[:Dávajú ma, dávajú ma za hájnika,:]
[:hájnik stále blúdi, pritom chytá ľudí, nepôjdem zaň, nepôjdem zaň.:]

[:Dávajú ma, dávajú ma za krčmára,:]
[:krčmár robí škodu, do pálenky vodu, nepôjdem zaň, nepôjdem zaň.:]

[:Dávajú ma, dávajú ma za sedliaka,:]
[:sedliak spieva v poli, ten mi je po vôli, ja pôjdem zaň, ja pôjdem zaň.:]
Dedinka v údolí
Dedinka v údolí srdce ma zabolí, keď na teba spomínam.
Spomínam na teba stále, na naše krásne chvíle,
keď sme sa lúčili, lásku si sľúbili, dievčatko roztomilé.

Anička dušička zavri si očičká nech sa ti o mne sníva.
Prečo je osud tak krutý, prečo som na svete sám,
osudom stíhaný láskou oklamaný, verím že život je klam.
Dievča, dievča, čože to máš
Dievča, dievča, čože to máš, ružu, ružu, komu ju dáš.
[:Tebe, tebe, šuhajíčku, našla som ju na chodníčku.:

Dievča, dievča, biely anjel, kde ja teba večer nájdem,
[:Nájdeš ma ty v záhradôčke, pod jabloňou na lavičke.:

Dievča, dievča, holubička, rád ťa vidím od malička,
[:od malička, malinkého, zo srdiečka úprimného.:
Dievčatko oravskô
[:Dievčatko oravskô, poď so mnou na panskô,:]
[:pod Oravský zámok, pod Oravský zámok, sadiť majoranok.:]

[:Dievčatko Oravča, bolos mi frajerča,:]
[:bolos mi frajerkou, bolos mi frajerkou, musíš mi byť žienkou.:]
Dnes je sobota
[:Dnes je sobota, caria juchacha, ten posledný deň:]
[:nečakaj ma:]moja milá ja už neprídem:]

[:Prídi Jano k nám, caria juchacha, ale nechoď sám:]
[:zavolaj si :]kamarátov, cez zelený háj:]

[: V zelenom háji, caria juchacha, tam ťa čakajú:]
[:tam ťa Janko:] mé srdiečko tam ťa zabijú:]

[:Nezabijú ma, caria juchacha, nebojím sa ja:]
[:mám šabličku:] oceľovú vysekám sa ja:]

[:Nevysekáš sa, caria juchacha,  lebo ich je moc:]
[:nebudeš môcť:] zavolati milá dobrú noc:]

[:Dobrú noc dávam, caria juchacha, všetkým dievčatám:]
[:len tej jednej:],falošnici dobrú noc nedám:]
Dneska si ja spievam
Dneska si ja spievam a zajtra plakať mám
na sobotu večer žandárov čakať mám.

Žandári, žandári darmo sa vediete
mojich kamarátov doma nenájdete.

Jeden je na zboji, druhý ovce dojí
ten tretí najmladší, ten sa vás nebojí.
Dobrú noc má milá
Dobrú noc má milá, dobrú noc, nech ti je pán boh na pomoc.
[: Dobrú noc dobre spi, nech sa ti snívajú o mne sny.:]

Snívaj sa ti sníček len snívaj, keď vstaneš sníčečku vieru daj
[: že ťa ja milujem, srdiečko moje ti darujem:].
Dobrý večer vám, pani krčmárka
Dobrý večer vám, pani krčmárka, 
či tu nebola moja frajerka, frajerka.

Ej, bola, bola, za dvermi stála,
chcela tancovať, ale sa bála, ej, bála.

Keby ja vedel, kto s ňou tancoval,
veru by som ho do krvi rúbal, ej, rúbal.

Ja by ho rúbal ostrou sekerou,
kto by tancoval s mojou frajerkou, frajerkou.
Do dvorečka, do dvora
[:Do dvorečka, do dvora, smutný mesiac pozerá:
[:povedz že mi milý, môj holúbok sivý, čo ten mesiac znamená.:

[:Ten mesiac má znamenať, že sa máme tak nahať, :
[:mesiac smutne svieti, aj láska odletí, a už sa nenavráti.:
Do hory ma poslali
Do hory ma poslali sekeru mi nedali
u nás taká obyčaj, obyčaj, obyčaj sekeru si požičaj.

Ja do hory nepôjdem, drevo rúbať nebudem
drevo by ma  zabilo, zabilo, zabilo, čo by dievča robilo.

Do krčmy ma poslali grajciara mi nedali
u nás taká obyčaj, obyčaj, obyčaj, keď si vypil utekaj.
Dolina, dolina, aká si široká
[: Dolina, dolina, aká si široká:], 
[: ako že ťa prejdem, cária, keď ma nôžky bolia:].

[: Nôžky ma nebolia, bolí ma hlavička:], 
[: pre teba Anička, cária, sivá holubička :].

[: Poslali ma orať nedali mi biča:]
[: miesto pohoniča, cária, poslali mi dievča.:]

[: Dievča poháňalo, pokoja nedalo,:]
[: za každou brázdičkou, cária, hubičku mi dalo.:]

[: Strela ti do duše, ako to poháňaš,:]
[: keď ty moje volky, cária, z brázdy von vyháňaš.:]

[: Dievča umieralo, ešte zavolalo,:]
[: či na druhom svete, cária, mládenci budete.:]

[: Budeme, budeme sivá holubička,:]
[: budeme bozkávať, cária, tvoje bledé líčka.:]
Dolina, dolina, dolina...
Dolina, dolina, dolina po nej sa prechodí má milá
[:hore dolinečku zbiera bazalečku na moju boľavú hlavičku:]

Len ma ty koníčku dobre nos dám ti štyri groše na ovos
[:do hory tmavej, ku mojej milej čo si ja poležím vedľa nej:].

Nebojím, nebojím sa pána, nebojím, nebojím sa pána,
[:len sa bojím bitia, len sa bojím bitia, nebojím, nebojím sa pána].
Dolina, dolina, kamenný chodníček
[:Dolina, dolina, kamenný chodníček, :
[:kde je naša verná láska, švárny šuhajíček.:

[:Šuhajova láska a moja sloboda, :
[:naše verné milovanie ako v koši voda.:

[:Škoda našej lásky, že sa nám tak tratí, :
[:kto nás zlostne rozlučuje, nech mu pán boh platí.:
Do rána je malá chvíľa
[:Do rána je malá chvíľa, vyprevaď ma moja milá,:
[:cez hory, cez doly, cez ten les, vyprevaď ma moja milá ešte dnes.:

[:A ja by ťa rada, milý, mamka mi to nedovolí,:
[:čo moje srdiečko miluje, to mi moja mamka nedovoľuje.:

[:Ach, mamička, nič nebráňte, čo milujem, to mi dajte,:
[:tú vašu cérečku, Aničku, čo ju nosím vo dne v noci v srdiečku.:

[:Na Dunaji šaty perú, a vojaci mašírujú,:
[:videla Anička milého, jak vysedá na koníčka vraného.:

[:Milý, milý milujem ťa, za sto zlatých dajú mi ťa,:
[:nedajú, Anička, nedajú, lebo viacej takých chlapcov nemajú.:
Drietomskou dolinou
Drietomskou dolinou vodenka preteká, 
tá moja sloboda dole ňou uteká.
[:Uteká, uteká dole bystrú vodu, 
a ja len banujem za svoju slobodu.:

Roztrhlo sa mračno nad naším dvorečkom, 
a ja len banujem za svojím miláčkom,
[:račej ma rozlúčte z týmto svetom márnym,
 ako ma rozlúčiť zo šuhajkom švárnym.:
Dúbravskje doliny
[:Dúbravskje doliny len skala na skale:],
beda valachovi, ej, beda valachovi, čo sa tam dostane.

[:Beda mu je beda aj beda mu bude:]
keď mu každý gazda, ej, keď mu každý gazda rozkazuvať bude.

[:Gazda rozkazuvať a richtár ho súdiť:]
[:bože nám pomáhaj, ej, bože nám pomáhaj tento rok vyslúžiť.:]

[:Bože nám pomáhaj aj panna Mária:]
[:aby bola šťastná, ej, aby bola šťastná pastierska rodina.:]
Dze še kuri, tam še kuri
[:Dze še kuri, tam še kuri, mojej milej z komína:
[:čera večer chľeba pekla, zhorela jej perina.:

[:Dze perina, tam perina, aľe štiri zahlávki,:
[:co jej mamka nakúpila od oravskej cigánky.:
Dzifče počarovne
[:Dzifče počarovne, nezaľub se do mne,:]
[:ja chlapec vandrovni, co ci budze zo mne?:]

[:Ja chlapec vandrovni, ze šireho poľa,:]
[:co ci budze zo mne, frajirečko moja?:]
Ej, bodaj skazu vzali
Ej, bodaj skazu vzali aj tie povojníčke, 
[: oj, čo mi povíjali tie moje nožičke :].

Tie moje nožičke nevedia tancovať, 
[: oj, zle ich povíjali, nevedia cifrovať :].
Ej, dobre nám bývalo
Ej, dobre nám bývalo, ej, kým štestia trvalo, 
sedávati v okne [:s mojou milou potme:].

Ej, veď som ťa zabudla, ej, milý môj ľahučko, 
akoby hodila [:do vody jabĺčko:].
Ej, dobrý večer, frajerôčka moja
Ej, dobrý večer, frajerôčka moja, čo si taká smutná, neveselá, 
[:prečo moje srdce zarmucuješ, povedajú, že za mnou banuješ:

Nebanujem, beťáru za tebou, nespala som štyri nôcky s tebou, 
[:štyri nôcky, piatu nedeľôčku, pozdravujte moju frajerôčku.:

Pozdravte ju, že jej písať budem, a že na ňu nikdy nezabudnem, 
[:zabudol som na otca, na matku, a na teba na samom ostatku.:

Rozkvitali zelené jahody, povedz milá, kto ku tebe chodí, 
[:ku mne chodia dve červené líčka, vrezali sa do môjho srdiečka.:

Vrezali sa už sa nevyrežú, od ľúbosti ani sa nemôžu, 
[:ľúbosť, ľúbosť, na svete panuje, kto má milú, nach si ju šanuje.:
Ej, duby, duby
Ej, duby, duby, zelenje duby, zelená dubina,
[:ide mi milý, nesie mi čižmy zdola, od Budína.:

Čižmy mi nesie, lístok mi píše čiernym atramentom,
[:a ja mu budem, keď sa s ním zídem, so zlatom, so striebrom.:
Ej, hoja, hoja, sloboda moja
[:Ej, hoja, hoja, sloboda moja,:
[:povedzže mi moja najmilejšia, či budeš moja.:

[:Ja ti nepoviem, bo sama neviem,:
[:ja som diouča, ako tá jahoda, ja robiť neviem.:

[:Nič to, diouča, nič, rastie v hore bič,:
[:rastie v hore na brezine prútik, čo učí robiť.:

[:Ešte si mi nič, už ma strojíš biť,:
[:uchovaj ma prevelebný bože, za lumpáka ísť.:
Ej, hora, hora (Sliače)
Ej, hora, hora, dve doliny, dve doliny,
ej, krajšie dievča, jak maliny, jak maliny.

Ej, na maliny slnko svieti, slnko svieti,
ej, a na dievča krása letí, krása letí.

Ej ústa vravia nechcem ťa ja, nechcem ťa ja,
ej, srdce myslí vezmem ťa ja, vezmem ťa ja.
Ej, hora, hora
[:Ej, hora, hora, zelená hora:
[[:ktože ma do tej,:, [: horičky volá.:

[:Volá ma volá, frajerka moja, :
[[:príď večer do nás :,[: sama som doma.:

[:A ja neprídem, nie mi je vôľa, :
[[:kým nenapasiem:,[:vranýho koňa.:

[:Koňa napasiem, drevo donesiem, :
[[:už ťa ja milá:,[:veru nevezmem.:
Ej hory, hory, hory čierne
Ej hory, hory, hory čierne, ej neraz som ja prešiel cez ne.
Ej neraz nie dva nevečeral, ej ani doma nenocoval.
Ej, hop, hop, hop
Ej hop, hop, hop, hop, hop, hop,už som ženáč, už som chlop.
[: Zobral som si dievčatko, čo ma drží na krátko.:]

[: A keď príde sobota, tá najväčšia robota,:]
[: kamaráti spievajú, do krčmy ma volajú.:]
Ej, idem, idem, lebo misím
[: Ej, idem, idem, lebo misím:][: chudobnej som matera syn:].
[: Ej, chudobná ma mati mala:][: horko ťažko vychovala:].
[: Kedy za groš, kedy za dva:][: chlebíka  mi kupovala:].
[: Ej, dobre tomu, čo má ženu :][: nepodpiera cudziu stenu :]. 
[: Ej, a ja nemám, ja podpieram :][: po cudzích sa ponevieram :]
Ej, kde je tá ovečka
Ej, kde je tá ovečka čo predok vodila
vyšla na zlomisko nôžku si zlomila.

Ej, keď som išiel na zboj rozvíjal sa javor,
keď som išiel zboja padal list z javora.
Ej, musel by to chlap byť
Ej, musel by to chlap byť, čo by ma chcel nabiť, vyberaný.
[:Valaška pri boce, len sa tak ligoce a opasok vybíjaný.:

Ej, čo vás bude sedem, sedemdesiatsedem, nebojím sa.
[:Valaška pri boce, len sa tak ligoce, ej, veru ubránim sa.:
Ej, nožičky ma bolia
Ej, [: nožičky ma bolia :] od veľa chodenia
[: a ručičky večmej :] od veľa dojenia.

Ej, [:naháňaj, naháňaj:], krivie nenaháňaj
[:aj tie dobrie budú:], keď na Mitra prídu.
Ej, padá, padá rosička
Ej, padá, padá rosička, spali by moje očičká, 
[:spali by moje, spali by aj tvoje, spali by oni oboje.:

Ej, padá, padá listopad, pozdravuj milú nastokrát, 
[:pozdravuj milú, holubienku milú, že sa nevrátim nikdy viac.:
Ej, počúvajte mami
Ej, počúvajte mami, počúvajte kľudne, 
ako mi tá moja, fujarôčka mumle, 
ako mi tá moja, ej, ako mi tá moja, fujarôčka mumle.

Ej, fujarôčka moja, nemá len tri dierky, 
prejavuje radosť, a robí žiaľ veľký, 
prejavuje radosť, ej, prejavuje radosť a robí žiaľ veľký.

Ej, pískaj mi fujarka, tie prekrásne hlasy, 
robíš mi ty hrdosť, aj našej drahej vlasti, 
robíš mi ty hrdosť, ej,  robíš mi ty hrdosť, aj našej drahej vlasti.
Ej, ponad Košariská
[:Ej, ponad Košariská biela hus letela:
[:ej, či ste nevideli, ej či ste nevideli, mojeho frajera.:

[:Ej, videli, videli, ako v krčme pije. :
[:Čože je to za krčmár, čože je to za krčmár, že ho nevybije.:

[:Ej, valase, valase, nepúšťaj na naše,: 
[:ej, lebo ťa moj otec, ej, lebo ťa moj otec valaškou opáše.:

[:A za jedno jabĺčko a za jednu plánku, :
[:dala sebe opáčiť, dala sebe opáčiť niže pupka jamku.:
Ej, popod grúň, popod grúň
Ej, popod grúň, popod grúň, popod Valaštiare
tadiaľ sa prechodia važeckí ovčiare.

Ej, ovčiare, ovčiare, kde ste ovce pásli,
stratila som prsteň, či ste ho nenašli.

Ej, našli sme ho, našli, s tým červeným očkom,
ale sme ho dali milej pod oblôčkom.

Ej, ovčiarečku, ovčiar, nepúšťaj na močiar,
Bo močiar krvavý, ovečkám nezdravý.

Ej, ovce moje, ovce máte zlatie ovce,
retiazky z mosadze a škuráty prázdne.
Ej, slniečko horúce
Ej, slniečko horúce, nepáľ že ma nepáľ,
[:nech mi neuhorí, nech mi neuhorí, ej, tá moja bledá tvár.:

Ej, a keď mi uhorí, ej, veru ma zabolí,
[:ďaleko je šuhaj, ďaleko je šuhaj, ej, čo mi ju zahojí.:

Ej, ďaleko je hora, ej, od šíreho poľa,
[:ešte som ja ďalej, ešte som ja ďalej, ej, od mojho frajera.:

Ej, žiale moje, žiale, ej, kde sa mi beriete,
[:vari sa na mojom, vari sa na mojom, ej, srdiečku sejete.:
Ej, slnko vychodí
Ej, slnko vychodí, mesiac zachodí
[:už sa ten môj planý gazda po dvore prechodí :].

Gazda vyplať ma, slúžim ti verne,
[:zamiloval som si diovča ženiť sa budem.:]

Ja ťa vyplatím, keď ťa vymlátim,
[:Keď ja tvoje mladje kosti na prach obrátim.:]
Ej, svietila zornička
Ej, svietila zornička, v pravo nad kostolom, 
poprav, že mi milá postieľku za stolom.

Ej, ja by popravila, ty by si neprišiel, 
veď by z tej postieľky veľký posmech zišiel.
Ej, tak som si pomyslel
[: Ej, tak som si pomyslel na detvianskom moste,:]
[: hodím sa do vody:], nebudem v hárešte.

[: Ej, neboj sa Janíček nič sa ti nestane,:]
[: veď ten tvoj kamarát:], za teba zastane.

[: Ej, tak rúbali do mňa, ako v hore do pňa,:]
[: ešte mi košieľka:], krvou nezamokla.

[: Ej, tak rúbali do mňa, ako do haluze,:]
[: z tej mojej frajerky:], dobrá žena bude.

[: Ej, ja som chlapec vrtký nebojím sa bitky,:]
[: čo mi dorezajú:], košeľu nitky.

[:Ej, košieľku na nitky, gate na franforce,
[:ale aj tak pôjdem k tej mojej frajerce.:]

[: Ej, kamarát môj vrtký odstúp od frajerky,:]
[: lebo sa napiješ:], krvavej polievky.
Ej točí sa mi točí
[:Ej točí sa mi točí, hlas môj po úbočí:],
[:ej, háj prines mi bože môj frajera pred oči:]

[:Ej povedz, že mi povedz  Dunaj tichá voda:],
[:ej háj či sa už mám vydať, či ma ešte škoda:].
Ej, všetci sa valasi
[: Ej, všetci sa valasi, ej, po zelených lúkach :], 
[: a ja tu musím byť, ej, v okovaných putách :].

[: Ej, keď ma šikovali cez Bystrické brány :], 
[: vyšla mi naproti fiškáľova pani :].

[: Ej, čože si Janíčok, čože si urobiu :], 
[: veď si sa len včera s tade vyslobodiu :].
Ešte raz sa pozriem na Heľpiansku faru
Ešte raz sa pozriem na Heľpiansku faru,
[: komu ja zanahám svoju mater starú.:]

Ešte raz sa pozriem na Heľpiansky kostel,
[: komu ja zanahám frajerkinu posteľ.:]

Ešte len z tej Heľpy mašina pískala,
[: už moja stará mať prehorko plakala.:]

Neplačte mamička, že na vojnu idem,
[: potom zaplačete, keď vám z nej neprídem.:]

Plakali otec, mať plakali dve sestry,
[: že mi nepristane ten mundúr vojenský:]
Ešte si ja pohár vínka vypijem
Ešte si ja, ešte si ja, pohár vínka vypijem
ešte si ja, ešte si ja, pohár vínka vypijem.
[:Od večera do rána, muzika nám vyhráva
a ja pijem, pijem, pijem, pijem len z plného pohára.:

Ešte si ja, ešte si ja pohár vínka zaplatím,
potom sa ja, potom sa ja k mojej milej navrátim. 
[:Od večera do rána, muzika nám vyhráva
a ja pijem, pijem, pijem, pijem len z plného pohára.:
Ešte som nevidel
Ešte som nevidel, tak dievčatko plakať,
[:ako zaplakalo, keď ma išli lapať:].

 Chytajte, lapajte všetkých do jedného,
 [:len mi ponechajte, mojeho milého:].

 Smutné je polečko, keď je pokosené,
 [:smutné je to dievča, keď je opustené:].
Fašiangové z Liptovských Sliačov
Fašiangy, Turíce, Velká Noc príde,
kto nemá kožúška zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaniny nech sa vypasiem.

A tam hore na komíne, sedí kocúr na slanine,
chodte si ho odohnať a mne kúsok odrezať.
Ak sa máte porezať, pôjdem si ja sám.
Taký kus, ako hus, ere, ere, ako dvere,
on, on, ako dom, ešte, ešte, ako kliešte,
ak sa máte porezať, pôjdem si ja sám.

Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
tu vola zabili, tu rebrá majú.


Fašiangy šialenie, kedy sa miniete,
o čom sa dieučatá zhovárať budete.
O čom, že by sme sa, o tej Velkej Noci,
či nás prídu kúpať liptovskí mládenci.

Fašiangy sa začínajú, len bohatie vykrúcajú.
Dunaj, Dunaj, Dunaju, bystrá voda tečie,
Dunaj, Dunaj, Dunaju, bystrá vodička.

Kebys bola piatku dala, bola by si tancuvala.
Dunaj, Dunaj, Dunaju, bystrá voda tečie,
Dunaj, Dunaj, Dunaju, bystrá vodička.

Bože nám pomáhaj tú bursu začínať,
aby nás vedeli tí ľudia spomínať.

Keď som nebursovau, budem sadiť máje,
Anicka, dušička, veď sa ti to xxxxxxxxxxx.

Bursovníci dokola, už je bursa hotová.
Čia je bursa, naša bursa, čia je bursa naša je,
bursovník a stará chriapa pri muzike tancuje.

Bursovníci do radu, pokým máme náladu.
Čia je bursa, naša bursa, ...

Stará chriapa do stredu, nerob žiadnu nezbedu.
Čia je bursa, naša bursa, ...

Stará chriapa ústami, bursovníci rukami.
Čia je bursa, naša bursa, ...

Bursovníci žiaden strach, udrite sa po pätách.
Čia je bursa, naša bursa, ...

Stará chriapa stojačky, bursovníci kľakačky.
Čia je bursa, naša bursa, ...

Hore chriapu, hore ju, vyneste ju nebohú.
Čia je bursa, naša bursa, ...

Fašiangy, Fašiangy, fašiangové časy,
ľudia popíjajú a jedia klobásy.

Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia,
starie dieuky plačú, že sa nevyskáču.
Fašiangy, Turíce
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožuška zima mu bude.

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nach sa popasiem.

Fašiangy, Fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.

Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
tu koňa zabili, tu rebrá majú.

A my žiaci neboráci, nemáme čo jesti,
musíme sa z dom do domu po dedine pliesti.
Fijala, fijala, bodaj sa prijala
[:Fijala, fijala, bodaj sa prijala, :
[:vydávala by sa hoja, hojaja, ale kde perina, ťuhája.:

[:Vydávala by sa, ale mám prekážku,:
[:nemajú papiera hoja, hojaja, na moju ohlášku.:

[:Vydám sa ja, vydám, vydám sa ja rada,:
[:lebo je to pekne hoja, hojaja, keď je žena mladá, ťujája.:
Gajdoško s gajdami
Gajdoško s gajdami, obuj sa poď s nami, 
na druhú dedinu chystať baraninu.
Hájičku zelený
Hájičku zelený, už som ťa dohájil,
[: frajárečka moja, už som k vám dochodil:].

Keď som k vám chodieval, vždycky si plakala
[: červeným ručníkom slzy utierala:].

Keď som k vám chodieval, chodievali iní,
[: keď som ja zanechal, zanechali všetci :].
Hej, a tam dolu pod javorkom
[: Hej, a tam dolu, ej pod javorkom :],
[: orie dievča s jedným volkom :].

[: Orie, orie, preoráva :],
 [: mamka na ňu povoláva :].

[: Hybaj dcérka bližšie k domu :], 
[: vydávam ťa neviem komu :].

[: Vydávam ťa za Janíka :], 
[: za velikýho zbojníka :].

[: Večer ide, ráno príde :], 
[: nikda mi nič nedonesie :].

[: Len hlavičku dorúbanú :], 
[: a košieľku skrvavenú :].
Hej, bobonec, bobonec
[:Hej, bobonec, bobonec, zelený bobonec,:]
[:nepôjdem ja viacej, hej, nepôjdem ja viacej na ten vyšný koniec.:]

[:Hej, bo na vyšnom konci rastie rozmajrína:]
[:a na nižnom konci, hej, a na nižnom konci, býva moja milá.:]

[:Hej, milá moja, milá, sama si si vina,:]
[:pri potôčku bývaš, hej, pri potôčku bývaš, nôžky neumývaš.:]

[:Hej, keby si bývala ďalej od potôčka,:]
[:neumyla by si, hej, neumyla by si ani raz do rôčka.:]

Hej, čieže to ovce
Hej, čieže to ovce, hore grúňom idú, 
toho Juríkove , hej [: čo ho vešať budú :].

Hej, vŕškom ovce, vŕškom, ja idem dolinou, 
veď vás ja napasiem, hej, [: drobnou ďatelinou :].

Hej, ovce moje, ovce, máte zlaté zvonce, 
chodíte cengajúc, hej [:  popod tie javorce :].

Hej, ovce moje, ovce, všetky ste belice, 
veď som si vypásol, hej [: pri vás šibenice :].

Hej, šibeničky troje, ktoré že ste moje, 
či hornie, či dolnie, hej [: a či tie prostrednie :].

Hej, hornie sú nie moje, a dolnie ani tak, 
a cez tie poslednie, hej [: preletím ako vták :].
Hej, hore háj, dolu háj
Hej, hore háj, dolu háj, hore hájom chodník,
[:môj otec bol dobrý ja musím byť zbojník.:]

Hej, ja musím byť zbojník, bo krivda veliká,
[:neprávosť u pánov, pravda u zbojníka.:]

Hej,  pravda u zbojníka, čo zná krivdy s nami, 
[:a keď im niet rady, ráňa ich guľami.:]
Hej, hore na Poľane
Hej, hore na Poľane, voľačo sa belie
tá moja má milá, [: košieľku mi perie:].

Hej, keď ju ona prala, pekne si spievala, 
keď mi ju dávala, [: žalostne plakala:].

Hej, načože ti milý, tá košieľka bude, 
ty pôjdeš na vojnu, [: kto ju nosiť bude:].

Hej, keď pôjdem na vojnu, vezmem si ju sebou, 
budem sa s ňou tešiť, [: ako s mladou ženou:].
Hej, horou, horou
[:Hej, horou, horou, poď Janík domou, :
[:ja by som išiou, keby som mohou.:

[:Hej, ale ja nejdem, hlávka ma bolí, :
[:dorúbali ma v očovskom poli.:

[:Hej, dorúbali ma pri jednom dube, :
[:škoda ťa, Janík, škoda ťa bude.:
Hej, lepšie je na doline
[:Hej, lepšie na doline ako na rovine::]
[:hora ma počuje, nic nevyžaluje.:]

[:Hej, nieto krajšej hory, ako je jedľová,:]
[:či v lete, či v zime, vždycky je zelená!:]

[:Hej, keď sa moje ovce, po holi rozpasú,:]
[:len na ne zahvizdnem, zvončekmi zatrasú.:]

[:Hej, hore sa, ovečky, hore z dolinôčky,:]
[:nech si ja zakrešem, ohňa do fajočky!:]

[:Hej, už som si zakresal, ale mi aj zhasol,:]
[:ej, ovečky moje, už som vás dopásol.:]
Héj, leto sa minulo
Héj, leto sa minulo, leto sa minulo, smutná jeseň ide,
beda valachovi, jój, beda valachovi, keď z košiara zíde.

Héj, grúne moje grúne, grúne, moje grúne, zapadli snehami,
kdeže sa podejem, jój, kdeže sa podejem s mojimi ovcami.

Héj, vojdem do doliny, vojdem do doliny, poniže dediny,
vojdem do údolia, jój, vojdem do údolia, tam zahyniem s nimi.
Héj, keď ma šikovali hore tou Bystricou
Héj, keď ma šikovali hore tou Bystricou, 
veď som si zakrývau [: oči kabanicou :].

Héj, oči kabanicou a ruky rukávom, 
aby nevedeli, [: koho šikovali :].

Héj, Bystrica, Bystrica, kde je tá väznica, 
veď je postavená [: pri nej šibenica :].

Héj, šibeničky troje, ktoré že ste moje, 
či hornie, či dolnie, [: a či tie prostrednie :].

Héj, vyber si Janíčok, posledná hodina, 
veď ich postavila [: tvá neverná žena :].
Hej, pomaly len ovečky
[: Hej pomaly len ovečky na hole:], na hole
máme málo senečka v stodole.

[: Na horách je veliká inovať:], inovať
kde budeme ovečky zimovať.
Hej, pijú chlapci, pijú
Hej, pijú chlapci pijú v kamennej pivnici,
[:všetko ľudia vravia, že sú to zbojníci.:

Hej, povievaj, pofukuj vetríček voňavý,
[:poráňaj, pozrážaj rosičku pred nami.:

Hej, bolo nás jedenásť, už nás je len desať,
[:všetko ľudia vravia, že nás budú vešať.:
Hej, Zuzanka, hej, Zuzanka
Hej, Zuzanka, hej, Zuzanka, veď si ty cigánka,
kázala si mi večer prísť a dvere si zamkla.

Hej, nezamkla, hej, nezamkla, len zarigľuvala,
aby si ty milý vedel, že som ťa ľúbila.
Hoj, keď ma šikovali
Hoj, keď ma šikovali, cez zelené lúky, 
moja stará mati [: zalamuje ruky :].

Hoj, keď ho šikujete, len ho nešikujte, 
to je môj syn dobrý [: rozviažte mu ruky :].
Hoj, noci, moje noci
Hoj, noci, moje noci, veď som vynocoval, 
veď som voľakomu [: dievča vyvartoval :].

Hoj, veď som vyvartoval, žeby bolo moje, 
prišiou môj kamarát [: vzal si, ako svoje :].
Hojže bača, hojže hoj
[: Hojže bože, hojže hoj, tebe kožka a mne loj:]
[: tebe kožka na dudy a mne lojík pod zuby:].

[: Štyri kozy piaty cap, kto vyskočí bude chlap:]
[: a ja by bol vyskočil, ale som sa otočil:].
Hore Detvou idem
Hore Detvou idem, do neba nepozrem
všetci ľudia vravia, že si hrdo vediem.

Hrdo si nevediem, len si ešte budem,
tým Liptovským pánom na truc robiť budem.
Horela lipka, horela
[: Horela lipka, horela:], [: pod ňou má milá:]
horela lipka, horela, pod ňou má milá sedela.

Refrén
[: Tečie voda z hora, točí sa dokola, 
  točí sa okolo, okolo javora.:]
 	  Ona sa točí má modré oči,  ona sa točí dokola.

[: Keď na ňu iskry padali:],[: všetci mládenci,:]
keď na ňu iskry padali, všetci mládenci plakali

    Ref.

[: Iba ten jeden neplakal:],[: čo ju falošne,:]
iba ten jeden neplakal, čo ju falošne miloval.

    Ref.
Horenka, hora
Horenka, horenka, hora, zelená hora
ktože ma do tej horičky dnes večer volá.

[:Volá ma, volá ma, volá frajerka moja
 príď večer šuhajko švárny sama som doma:].

Tri rôčky do nás chodieval už ma nechce znať
 a ja zas iného chlapca nechcem milovať.

[:Ja vädnem ako tá ruža v horskom zalesí,
len ten ma milovať môže, kto ma poteší:].
Horička zelená, zelenaj sa 
Horička zelená, zelenaj sa,
moja milá, premilená,  nevydaj sa.
[:Ja sa vydať môžem, za teba nepôjdem,
za teba nepôjdem, nenazdaj sa:].

Ak ťa ja moja milá nedostanem, 
vyjdem ja na skalu dolu spadnem.
[:Skala je vysoká, voda je hlboká,
pre teba moja milá čiernooká:].

Ak by ťa moja milá boh povolal,
taký by ti pohreb urobiť dal.
[:Na zvoncoch zazvoniť, na trúbach zatrúbiť,
a potom by som sa na vojnu bral:].

Mládenci pod venci viesť ťa budú,
voskové sviece ti horieť budú.
[:Sviece pod mašľami, panny pod partami,
a ja sa poberiem s regrútami:].
Hrmelo, pršalo
Hrmelo, pršalo tej noci dva razy, 
keď som odprevádzal, aj som vyprevádzal, má milú na lazy.

Keď som odprevádzal, aj som vybozkával, 
aj svoje srdiečko, aj svoje srdiečko, do daru jej dával.
Hrochoťská dolina
[:Hrochoťská dolina veď si rozvlečená,:
[:veru ťa neprejdem ani do večera.:

[:Dolina, dolina, na doline ďateľ,:
[:veď som si zanahau frajerku pre mater.:

[:Dolina, dolina, dolinôčka úzka,:
[:mau som frajerôčku, volala sa Zuzka.:
Chodila dievčina po hore plačúci
[:Chodila dievčina po hore plačúci, :
[:postretla čipkára, ej, čo čipky predáva.:

[:Čipkáru, čipkáru, pre živého boha, :
[:či mi je čipôčka, ej, na čepiec hotová.:

[:Hotová, hotová, ale ju nenesiem, :
[:budeš dievča čakať, ej, až na druhú jeseň.:

[:Nebudem, nebudem do jeseni čakať, :
[:zunovalo sa mi, ej, moje vlásky česať.:
Chodili chlapci k nám
Chodili chlapci k nám, že pekné očká mám,
[:ale už nechodia, bo sa rada hnevám.:]

Nebojte sa, chlapci, mojej obyčaje,
[:však ja ju zanechám u svojej matere.:]

Mať moja, mať moja, jednu ste ma mala,
[:aj tú ste kyselú jahodu zjesť dala.:]

Kyselú, nezrelú, celučkú zelenú,
[:už ma neuvidíš tento rok veselú.:]

Tento rok veselú, na druhý pánboh vie,
[:na druhý pánboh vie, budem žiť lebo nie.:]
Chodíme, chodíme
Chodíme, chodíme hore po dedine
[:nejednej mamičke dcérku zobudíme:]

Zobudí, zobudí kohútik jarabý
[:kohútik jarabý, až poletí z hrady:]

Kohút z hrady letí, veselo si spieva
[: vstávaj milá hore už sa rozvidnieva:]

Vstávaj milá hore namlúvať ťa idú
[:horňania, dolňania, chlapci vrškovania:]

Chlapci vrškovania majú kone vrané
[:košieľočy tenké, striebrom vyšívané:]

Košieľočka tenká, šila ju panenka
[:šila ju hodvábom pod zeleným hájom:]

Keď ju vyšívala, veselo spievala,
[:keď mu ju dávala žalostne plakala:]

Načo ti môj milý tá košieľka bude,
[:ty pôjdeš na vojnu, kto ju nosiť bude:]

Keď pôjdem na vojnu vezmem si ju sebou
[:budem sa s ňou tešiť, ako s mladou ženou:]

A keď ma poraní, bude mi na rany
[:a keď ma zabijú, bude mi do jamy:]
Ide furman dolinou
[:Ide furman dolinou:, [:a zbojníci bučinou.:
[:Postoj, furman, nešibaj:, [:predné kone vypriahaj.:
[:Načo by ich vypriahal:, [:ja som s tebou nezbíjal.:
[:Keď si, zbojník, taký pán:, [:vypriahaj si kone sám.:
[:Keby to bolo v poli,:, [:nebol by ti po vôli.:
[:Ale že je to v horách:, [:v tých zbojníckych komorách.:
Ide svadba z hory
Ide svadba z hory [: ej, prikrývajte stoly :], 
stoly javorovie [: ej, obrusy ľanovie :].

Otvárajte dvere [: ej, novotná rodina :], 
zďaleka ideme [: ej, veru nám je zima :].

Prečo že ste prišli, [: Vy Griešovci pyšní:]
veru my nemáme, [:ej pre Vás takej izby:]

Veď sme my neprišli [: ej, pre vaše koláče :], 
ale sme my prišli [: ej, že nám dievča dáte :].

Pochválen pán Ježiš [: ej, akože sa máte :],
žiadneho svätého [: ej, na stene nemáte :].

Veď sme my neprišli [: ej, pre vašu pálenku :], 
ale sme my prišli [: ej, že máte panenku :].

Ideme, ideme  [: ej, k svätému sobášu :], 
ľudia sa nazdajú,  [: ej, že to len zo špásu :].

Ideme, ideme,  [: ej, oba jednou cestou :] , 
ľudia sa nazdajú  [: ej, že to brat zo sestrou :].

Ideme, ideme, [: ej, cestičku nevieme :],
dobrí ľudia vedia, [: ej, azda nám povedia :].

Svätý Mikulášu, [: ej, žehnaj cestu našu :], 
veď my už ideme, [: ej, k svätému sobášu :].

Pán starejší pyšný [: ej, má za grajciar čižmy :], 
koňa za päť groší [: ej, čo sa na ňom nosí :].
 
Pozri sa Anička [: ej, hore do povaly :], 
aby tvoje deti [: ej, čierne oči mali :].

Prečo si plakala [: ej, keď ťa sobášili :], 
vari si myslela [: ej, ešte za inšími :].

Prečo si plakala [: ej, v kostole pri svieci :], 
vari si myslela [: ej, ešte za mládencí :].

Prečo si plakala [: ej, v kostole pri stene :], 
vari si myslela [: ej, ešte na prstene :].

Nechytaj sa dievča [: ej, nechytaj sa lievča :], 
aby si nemala [: ej, na takto rok dievča :].

Veď som si myslela [: ej, že budem bohatá :], 
a to len ostanem [: ej, na predok hrbatá :].

Veď som si myslela [: ej, že mi bude dobre :], 
a to otca jeho [: ej, po dedine žobrem :].

Tá stará Griešovie [: ej, na pôjde cúdila :], 
za dobrú nevestu [: ej, k bohu sa modlila :].

Modli, že sa modli [: ej, veď ja budem dobrá :], 
keď chleba napečiem [: ej, oči ti vypečiem :].

Modli, že sa modli [: ej, veď ja budem dobrá :], 
keď kaše navarím [: ej, oči ti vybarím :].

Budeš ty Anička [: ej, budeš ty jujúkať :], 
keď ťa bude Janko [: ej, pozauši pukať :].

Mala tá mladucha [: ej, mala tá periny :], 
štyri vozy tŕňa [: ej, piaty hrachoviny :].
Idú chlapci, idú
Idú chlapci, idú, idú cez Poľanu
jój, tak sa zhovárajú, [:koho zbíjať majú:].

Idú chlapci k jarku, nesú sebou jarku,
jój, barana celieho [:súdok pálenieho:].

Ta,ta šli, ta,ta šli, ale nič nenašli
jój, baranina v sude [:voda po nej ide:].
Išiel Janík, išiel
Išiel Janík, išiel, šiel na poľovačku
išiel si zapáliť do mlyna fajočku.

Mlynárka, mlynárka, dám ti pozdravenia,
či bys nezomlela za kilu jačmeňa.

Zomeliem, zomeliem ale hneď nemôžem,
tupý mi je kemeň, kým si ho nakujem.

Kemeň nakuvala do jatky bežala,
štvrtku beraniny odvážiť si dala.

Odváž, že mi mäsiar, štvrtku baraniny,
ja som tá mlynárka z Hrochockej doliny.

A keď jej odvážiu, za dvere si zastau,
na jej biele líčka deväť razy boskau.

Deväť razy boskau, desiaty nemôhou,
od veľkýho žiaľu, priamo na zem spadou.
Išla Marína do cintorína  
Išla Marína do cintorína, za ňou šuhajko s fľaštičkou vína.

Ref.
[:Huja, huja huja ja tečie voda kalná:
[:huja, huja huja ja tečie voda preč.:

Počkaj, Marína, napi sa vína, budeš červená, ako malina.
Ref.
Čože ma, čože, do tvojho vína, mala by dcéru, alebo syna.
Ref.
Ak bude chlapec, dám ho do školy, bude sa učiť zlatie litery.
Ref.
Ak bude dievča, bude Katrenča, bude husárom švárne frajerča.
Ref.
Išli dievky ľan trhať
Išli dievky ľan trhať, natrhali samú vňať,
[:u starieho barana tancovali do rána.:]

Prišli domov ustatie a čižmičky zodratie,
[:otec chytil palicu a vyčistil Hanicu.:]

Moja milá, čuj, čuj, čuj, len sa dobre vytancuj,
[:abys bola červená ako ruža štepená.:]

Moja milá láskavá pri potôčku zaspala,
[:prišiel ku nej láskavý, obidvaja zaspali.:]

Mojej milej nesvedčí vyšivanou na čepci,
[:krajšie by jej svedčilo kravské lajno na čelo.:]

Moja žena taká je, keď má robiť, chorá je,
[:keď organy zahrajú, nožičky jej virgajú.:]

Moja žena taký pes, nechcela mi švábku jesť,
[:len červené jabĺčka, aby bola ľahučká.:]

Ej, Marína, Marína, krátka nám je perina,
[:čím sa viacej krčíme, tým nám väčšia zima je.:]
Išli furmani z lesa pomaly
[:Išli furmani z lesa pomaly,:]
[:a na stred valala a na stred valala koně zastali.:]

[:Napoj mi, milá, napoj mi koňa,:]
[:z murovanej studni, z murovanej studni, z nového vedra.:]

[:Keby bula tva, napojím ti dva,:]
[:z murovanej studni, z murovanej studni, z nového vedra.:]

[:Kuň vodu pije a nožku kyve,:]
[:varuj še ho, mila, varuj še ho, mila, bo ce zabije.:]

[:Kec me zabije, tak budzem ležec,:]
[:a ty budzeš, mily, a ty budzeš, mily, v harešte šedzec.:]

[:Pošedzim roček, roček lebo dva,:]
[:a ty moja mila a ty moja mila do sudného dňa.:]
Ja do hory nepôjdem
Ja do hory nepôjdem, drevo rúbať nebudem,
drevo by ma zabilo, čo by dievča robilo?

Sekerečku tupú mám, frajerečku bystrú mám,
frajerečka neverí, ani otcu, materi.

Boli by ma zabili pre dva snopy jariny,
ale som im utiekol do zelenej jedliny.

Boli by ma za rána, pre dva snopy jačmeňa,
boli by ma motykou, ale som im utiekol.
Jaj, Anička, zle s nami
Jaj, Anička, zle s nami, zlámala sa pod nami,
[:zlámala sa doska, už nebude praskať, už nebude pod nami.:

Mám ja brata stolára, spraví posteľ do rána,
[:budeme sa láskať, bude posteľ praskať, od večera do rána.:
Jano som ja Jano
 Jano som ja Jano, huncút moje meno
 [:sedemdesiat päť žandárov za mnou stopuvalo:].
 
Stopuvali oni, po horách, dolinách, 
[: nemohli ma vystopuvať, v tých hustých bučinách. :]

 A keď ma už našli pod tou hustou jedľou,
 [:varil som si baraninu aj so svojou ženou:].

  Oni sa pýtali, kde je baranina
 [:a ja som im odpovedal, že tu nie je žiadna:].

  Čo si Jano, čo si, čo si skrvavený
  [:a ja som im odpovedal, že od svojej ženy:].
Janko, Janko zlá rada...
Janko, Janko zlá rada tak mi mamka kázala,
keď ty prídeš pod naše okienko, aby som ťa zahnala.

Dneska, dneska, ako dnes, dneska ma ty zaženieš
a keď príde ne a nedeľôčka, sama za mnou pribehneš.

Sama za mnou pribehneš perinôčkou prikryješ
sama ma v nej moja najmilejšia perinôčkou prikryješ.
Ja som bača veľmi starý
Ja som bača veľmi starý, nedožijem do jari, 
nebudú mi kukučky kukať pri tom mojom košiari.
Ref.
Pomaly ovečky, hore dolinami, 
ja som bača starý, nevládzem za vami.
[:Hej dziny, dziny, dziny, dziny dajdom, 
hej dziny, dziny, dziny, dziny, dajdom.:

Ani kuku , ani sova, ani sojka klebetná
nebude ma viac prebúdzať lastovička štebotná.
Ref
Ja som bača veľmi chorý, nespôsobný do hory, 
nevládzem po vŕškoch chodiť, ani ovečky dojiť.
Ref.
Ktože vás už, ovce moje, poženie na tie hole, 
bude s vami k vode chodiť, a do chládku vás vodiť.
Ref.
Kto zachráni vás od škody, keď prídu zlé nehody, 
kto bude od vlkov brániť a jahniatka vám chrániť.
Ref.
Už ťa nechám, dobré bydlo, už odložím cedidlo, 
zložím baltu i sekanec, smrť ma vedie na tanec.
Ref.
Stíchli spevy po lučinách, smutno, ticho v dolinách, 
stíchli gajdy i fujary, nežije bača starý.
Ref.

Javorina, chlapci, Javorina

[: Javorina, chlapci, Javorina:]
[: má milá má modré, :]  pod očima.

[: Kebys bola panna ako iná :]
[: nemala bys modré :] pod očima.

[: Ale, že si panna nepoctivá :]
[: preto ty máš modré :]  pod očima.
Jedna Anka, dve Anke
Jedna Anka, dve Anke, nepôjdem ja k Zuzanke, 
jój, ale pôjdem k neveste, býva blízko pri ceste.

Jedna Anka, dve Anke, nepôjdem ja k detvianke,
jój, ale pôjdem k lazníčki, to sa dobrie ženičky.
Jedna ruža, dve ruže
Jedna ruža, dve ruže, dve ružičky červené,
[: ej, ktože bude, ktože bude bozkávať moje líčka červené.:]

Bozkával ich Janíček, ale už ich nebude,
[: ej, akože ťa, akože ťa duša má, akože ťa zabudnem.:]
Jednej dcéry matka...
[:Jednej dcéry matka:],vyšla na ulicu,
[:kto jej dcéru vezme:],dá mu jalovicu.

     Refrén
    [:Rozmaria, aj ľalia na bielo rozkvitala,
    naša Anička len za Janíčka by sa vydávala:].

[:Dá mu jalovicu:] aj slepého koňa,
[:by jej stará dievka:] neostala doma.

     Ref.
[:Došli jej pytači,:] ale dcéra repce,
[:čo jej mamka núka:], ona zasa nechce.

     Ref.:
[:Pekné ste dievčatá:], ale nie od boha,
[:len od toho prášku:], čo sa púder volá.
     Ref.
Jój, čie sa to ovečky
Jój, čie sa to ovečky, pod javorom stoja, 
kde sa tí valasi, jój, kde sa tí valasi, že ich nepodoja.

Jój, Janík nám je chorý, Jurko na vohľady,
 a bača sa bojí, jój, a bača sa bojí, že ich nepodojí.
Joj, čože si ty prišiou
[:Joj, čože si ty prišiou:] [:joj v takej fujavici:]
[:čože si neležau:] [:doma na lavici:]

[:Joj, veď ja by bou ležau:] [:doma na lavici:]
[:ale mi nedalo:] [:čo mám v nohavici:]

[:Joj, nie len v nohavici:] [:ale aj vo vrecku:]
[:tu máš moja milá:] [:moju lásku všecku:]

[:Joj, zašli mi ovečky:] [:za čierne horičky:]
[:choď mi milá pre ne:] [:mňa bolia nožičky:]

[:Joj, nožičky ma bolia:] [:od veľa chodenia:]
[:a ručičky večme:] [:od veľa dojenia:].
Jój, horička zelená
Jój, horička zelená vedeu by ťa hájiť,
[:keby mi frajerka chcela do nej chodiť.:]

Ale mi frajerka do nej chodiť nechce,
[:horička zelená, nach ťa háji kto chce.:]

Mau som frajerečku volali hu Zuza
[:mala podkovičky z bieleho železa:]
Jój, javorová húžva
Jój, [: javorová húžva:], nebudem ťa krútiť, 
[: bača otrhaný, jój bača otrhaný, nebudem ťa slúžiť:].

Jój, [: kolibôčka pustá :], slnko do nej svieti, 
[: bača dorúbaný, jój bača dorúbaný, rastú na ňom kvety :].
Jój, kamaráti moji
Jój, kamaráti moji, tu ma nenechajte
pod lipku zelenú, [: tam ma pochovajte:].

Jój, kamaráti moji, dobrý pozor dajte, 
keď lipka rozkvitne, [: na zboj sa chystajte:].
Jój, keby ja bol vedel
Jój, keby ja bou vedeu, že ma budú vešať, 
ej, bou by som si ja dau, [: šibeničku kresať:].

Jój, keby ja bou vedeu, že ma budú márniť,  
ej, bou by som si ja dau [: šibeničku farbiť:].

Jój, šibeničky troje, ktoré že ste moje, 
 či hornie, či dolnie, a či tie prostrednie.
Jój, nič sa mi nepáči
Jój, [:nič sa mi nepáči:], [:jój, len ten valaský kroj:].
Jój, [:valaštek je čierny:], [:jój a za ním biely roj:].
Jój, počúvaj Betuška
[: Jój, počúvaj Betuška :], počúvaj na uhle, 
[: jój, ako Krnáčova :], píšťalôčka dudle.
Jój, pomaly ovečky
[: Jój, pomaly ovečky krížom cez tie hory:]
[: ej, tam sa napasiete trávičky do vôli:].

[: Jój, a ja  s vami nejdem sadnem na valašku:]
[: vezmem si fujarku zapískam valaskú:].

[: Jój, vtáčkovia spievajú, fujarka ich dráždi:]
[: kukučky kukajú na mojom košiari:].
Jój, spytuje sa mamička
Jój, spytuje sa mamička, či je doma Anička, 
neni doma šla do mlyna, jój, melie sa jej pšenička.

Jój, pšenička sa nemelie, bo mlynár je doma nie, 
a mlynárka s tovarišom, ľahli si do postele.
Jój, v Slatvinskej doline
Jój, v Slatvinskej doline, hrom za hromom bije, 
jój, nešťastná hodina, jój, [: už ma žena bije :].

Jój, žena moja mladá, nerob že mi krivdy, 
za tebou som chodil, jój, [: a ty za mnou nikdy :].

Jój, žena moja žena, žena nepobožná, 
veď ma už pre teba, jój, [: pán boh nepožehná :].
Jój, žaloval sa vták vtákovi
Jój, žaloval sa vták vtákovi, sokolovi, jastrabovi, 
jój, sokolovi, jastrabovi.

Jój, že mu mladé zahubili aj samičku zastrelili,  
jój, aj samičku zastrelili.

Jój, zle sa ide úbočiami za mnou idú s povrazami, 
jój, za mnou idú s povrazami.
Kačička divoká
Kačička divoká, zletela z vysoka, 
šuhaj dobrý strelec, [:strelil jej do boka.:

Odstrelil jej krídlo aj pravú nožičku, 
horko zaplakala [:sadla na vodičku.:

Ach, bože, prebože, už som dolietala, 
už som svoje drobné [:deti dochovala.:

Moje drobné deti na kameni sedia, 
kalnú vodu pijú [:drobný piesok jedia.:
Kade idem, tade pijem
Kade idem, tade pijem, nebojím sa, že zahyniem,
[:nebojím sa zahynutia, len sa bojím, že ma chytia.:

Keď ma chytia, budem väzeň, nezaplače za mnou žiaden,
[:ani otec, ani matka, ani moja kamarátka.:

Ani moja mladá žena, čo ma dala do väzenia,
[:do väzenia, do takýho, čo nevyjdem nikdy z neho.:

V čiernej hore, bukovine, čierny havran vodu pije,
[:pije, pije, len sa rmúti, pravou nôžkou si ju múti.:

Nepi, havran, nepi vodu, bo ja idem na slobodu,
[:na slobodu z toho chládku, navštíviť si otca, matku.:

Mamko moja, či ste zdravá, bo ja idem už do kraja,
[:zdravá, zdravá, aj otec tvoj, buď poslušný synáčik môj.:
Kamaráti, bratia
[:Kamaráti bratia po jednom sa tratia,:
[:jeden šiel na vojnu, jeden šiel na vojnu, druhý pôjde zajtra.:

[:Kamaráti, bratia, po jednom sa tratia,:
[:keď sa ja zatratím, keď sa ja zatratím, už sa nenavrátim.:
Kamarátka moja požič mi lajblíka
[: Kamarátka moja požič mi lajblíka :]
[: bo mi, bo mi príde frajer
bo mi príde frajer, paráda veliká :].

[:Požičiam, požičiam, ale len starého,:]
[:to ti, to ti bude dobrý,
to ti bude dobrý pre tvojho milého.:]

[: Kamarátky moje sa na mňa hnevajú, :]
[: že ja, že ja mám frajera,
že ja mám frajera a ony nemajú :].

[: Kamarátky moje na mňa nehnevajte :]
[: keď ja, keď ja mám frajera,
keď ja mám frajera aj vy si hľadajte :].

[: Kamarátky štyri prečo ste sa bili :]
[: pre te, pre teba šuhajko
pre teba šuhajko, že sme ťa ľúbili :].

[: Kamarátky moje pre mňa sa nebite :]
[: však vy, však vy ani jedna,
však vy ani jedna moja nebudete :].
Kapura, kapura
Kapura, kapura, na kapure rače,
zochabil me frajír, teraz za mnu plače.
[:Hej a teraz mu prišla, hej, duma do rozuma,
že ja mu najlepšia frajíročka bula.:]

Kapura, kapura, na kapure rígeľ,
zochabil me frajír, v tom je veľký fígeľ.
[:Hej a teraz ....

A kedz me zochabil, šak ja tomu rada,
nebudzem ja chodzic jak chustočka bľada.
[:Hej, jak chustočka bľada, hej, jak tráva želená,
len budzem ja chodzic jak ruža červená.:]
Kázala mi mati biele húsky hnati
[:Kázala mi mati biele húsky hnati,:
[:ta dolu, ta dolu, k mlynárovej hati.:

[:Zobrala mlynárka širokú lopatu,:
[:zabila mi húsku, najkrajšiu, chochlatú.:

[:Počkaj, ty, mlynárka, urobím ti škodu,:
[:sadnem na mlynicu, odrazím ti vodu.:
Kážu sa mi ženiť
Kážu sa mi ženiť, nemám vôľu, dávajú mi Anču susedovu.
Anča susedova  sa maľuje, a ja len takú chcem, čo gazduje.
Nevie kravy dojiť, ani mútiť, ani mi košieľku pekne ušiť.
Ľahne do postieľky, aj to krížom, či to tak spávajú s mladým mužom. 
Ľahne do postieľky, aj to bokom, či to tak spávajú s mladým chlapom.
Keby ja vedela kde budem nevestú
[: Keby ja vedela kde budem nevestú:]
[: zametala by som pred ich domom cestu:].

[: Pred ich domom cestu aby bola hladká, :]
[: aby sa nepotkla šuhajova matka:].

[: Šuhajova matka to je môj veľký kríž, :]
[: ona povedala, že neviem robiť nič:].

[: Že neviem nič robiť, len sa pekná nosiť, :]
[: za švárnymi chlapci na muziky chodiť :].
Keby som bol vtáčkom
Keby som bol vtáčkom, letel by som za les,
[[:pozrieť sa čo robí:, mamička moja dnes.:

Košieľku mi perie, na mňa si spomína,
[[:vráť mi bože, vráť mi:,toho môjho syna.:
Keď ja zomriem
Keď ja zomriem, tak mňa pochovajte, nad hrobom mi tíško zaspievajte, 
[: uložte ma do tej čiernej zemi, hrob nach mi je vždy pekný zelený :].

Keď ja budem v hrobe odpočívať, budete si vy na mňa spomínať, 
[: moje piesne v slovenčine zneli, nahám ja ich pre svoj národ milý :].
Keď ma šikovali
Keď ma šikovali cez Radvaň – Bystricu,
tak mi otvárali hajdúsi temnicu.

Hajdúsi temnicu, háreštanti hárešt,
vitaj brat kamarát, sadaj si medzi nás.

Keď ma uvidela dozorcova pani,
Čo si robiu Janík, že si za mrežami.

Čože som porobiu, zabiu som človeka,
Tak ma odsúdili na pou treťa roka.

Na pou treťa roka aj na dva mesiace,
Jaj, bože, prebože, moje srdce plače.
Keď mi prišla karta narukovať
Keď mi prišla karta narukovať, dal som si muziku došikovať,
[:páni muzikanti, zahrajte mi čardáš, prvého októbra rukovať mám.:

A keď mi začali tak pekne hrať, začali mi slzy z očú padať,
[:za mnou nezaplače otec ani matka, ale budú plakať tri dievčatká.:

A tá prvá plače bo som jej brat, a tá druhá plače, že ju mám rád,
[:a tá tretia plače, šejhaj, lebo musí, lebo tá odo mňa prsteň nosí.:

Keď nás na tú vojnu brali

[:Keď nás na tú vojnu brali všetko nám sľubovali,:]
[:sto korún na týždeň aj dievča každý deň, potom nám basu dali.:]

[:My sa basy nebojíme dva rôčky odslúžime,:]
[:keď domov prídeme, dievča si nájdeme, potom sa oženíme.:]

[:V širokom, ďalekom poli červená ruža stojí,:]
[:červená ružička, smutná je Anička, mňa za ňou srdce bolí.:]

[:Mňa za ňou srdce nebolí, pretože falošná je,:]
[:falošne miluje, falošne sľubuje a lásky nedopraje.:]
Keď mi srdce choré
Keď mi srdce choré, keď ma tieseň morí,
[:vyjdem si ja pod večierkom do zelenej hory:].

Hora šťastím šumí, vôňou jara dýše,
[:a na vetve kukulienka hybkej sa kolíše:].

Kukulienka kuká, hlas jej sladko rinie,
[:a do srdca boľavého potešenie plynie:].

Kukaj kukulienka, povedz koľko rôčkov,
[:budem môjmu šuhajkovi ešte frajerôčkou:]. 
Keď rozkvitne biela ruža
Keď rozkvitne biela ruža, treba ju vydať,
keď má  dievča dvadsať rokov, treba ju vydať.
[:A ja, a ja dvadsať rôčkov mám, ja sa , ja sa ešte nevydám,
mám ja milého na vojne, ja ho rada mám.:

Mesiac vyšiel, aj hviezdičky jasne svietili,
keď sme sa my, s mojou milou spolu lúčili.
[:A môj, a môj milý pri mne stál, smutne, smutne na mňa pozeral,
prečo plačeš a nariekaš, však sa ma dočkáš.:
Keď sa hora rozvíjala
Keď sa hora rozvíjala, hoja ja, mamka dcérku zapletala ťuhája,
[:popod háj zelený, kto ma rozveselí, Bože môj milený.:

Nie ma mamko, nie ma tuho, hoja ja, nebudem ja vaša dlho ťuhája,
[:popod háj zelený, kto ma rozveselí, Bože môj milený.:
Keď sa ruža, keď sa ruža rozvíjala
Keď sa ruža, keď sa ruža rozvíjala,
mamka dcéru, mamka dcéru zapletala.
[:Nepleťte ma, mamička tuho, nebudem ja , nebudem ja vaša dlho.:

Čia že budeš, čia že budeš dievka moja, 
Janíkova, Janíkova mladá žena.
Akože ho budeš volati, duša moja, duša moja, poklad zlatý.
Keď som bola, bola maličká
Keď som bola, bola maličká, vyrástla mi v okne ružička,
[:išiel milý, milý, išiel z krčmy opitý, zlomil mi ružičku napoly.:]

Čo ja teraz smutná robiť mám, keď ja tej ružičky už nemám,
[:nerob si ty, milá, nerob si ty nič z toho, ružička ti rastie nanovo.:]

Nepovedaj dievča materi, že sme spolu spali v posteli,
[:ale povedz, povedz, povedz svojmu otcovi, nech nám kolísečku hotoví.:]

Kolísečka bude z javora, perinôčka bude z páperia,
[:povojníček bude, bude samá stužtička, čo bude povíjať Janíčka.:]

Keď to bude chlapec, bude pán, bude on na vojne kapitán,
[:keď to bude dievča, dievča ako ľalia, bude chlapcov klamať ako ja.:]
Keď som išiou cez Bystricu
Keď som išiou cez Bystricu, cez jednu ulicu, hop, hop, hop,
[:videu som tam tri panenky sedieť v okienečku, hop, hop, hop.:

Jedna bola Katarína a druhá Zuzana, hop, hop, hop,
[:a tú tretiu nemenujem, lebo ju milujem, hop, hop, hop.:

Dával som jej zlatý prsteň, žeby so mnou spala, hop, hop, hop,
[:ona nato nič nedbala, len sa mi zasmiala, hop, hop, hop.:]

A keď bolo o polnoci, o jednej hodine, hop, hop, hop,:]
[:obráť že sa moja milá pravým očkom ku mne, hop, hop, hop.:]

Ja sa k tebe neobrátim, lebo sa ťa bojím, hop, hop, hop,:]
[:ja som panna, ty mládenec, stratila by veniec, hop, hop, hop.:]
Keď som išiel hore Poľanu
Keď som išiel hore Poľanu, mamka na mňa z okna volajú:
[:Vráť sa, milý synku, švárny šuhajíčku, nechoď dnes večer na čekanú.:]

Ja som začal mamku trucovať, že nebudem doma nocovať,
[:že si nájdem inšiu frajarečku, milšiu, čo ma bude verne milovať.:]

Keď som k milej pod okno prišiel, jasný mesiac na nebo vyšiel.
[:Puška na rameni nabitá patrónmi, tíško do komôrky som vošiel.:]

Milá spala, ako z ruže kvet, nedal bych ju za celučký svet.
[:Líčko som jej zlíbal a sa jej opýtal, či by so mnou nezviazala svet.:]

A ona mi na to povedá, že sa ona ešte nevydá,
[:že je ona mladá ako tá jahoda, že si ona své srdce nedá.:]
Keď som išiel okolo vás
Keď som išiel okolo vás, zavoňal mi karafiát,
[:keď som išiel okolo, srdiečko ma bolelo,
že som nebol včera u vás.:

Dneská večer do vás prídem, otca, mater prosiť budem,
[:ach mamičko, mamko má, ja vás prosím preboha,
dajte mi tú vašu dcéru.:

Ja ti moju dcéru nedám, lebo si ty veľký beťár,
[:moja dcéra jediná, krásne očká, rúčky má,
tá musí ísť za mäsiara.:

A keď mi ju nechcete dať, dajte si ju vymaľovať,
[:dajte si ju aj za sklo, len aby vám neprasklo,
môžete sa na ňu dívať.:
Keď som išol, popod chotár
Kedz som išol, kedz som išol popod chotár,
vožik še mi, vožik še mi, rozčerkotal.
[:Zbiraj milá kolesočka, budzeš moja, 
budzeš moja, frajiročka.:]

Keď som išol, keď som išol od Maryši,
spad mi kalap, spad mi kalap do Toryši.
[:Pomuž bože, kalap dostac,
nebudzem še, nebudzem še vecej boškac.:]
Keď som ja bol mládenečkom
[:Keď som ja bol mládenečkom chodieval som pod perečkom,:]
[:pod perečkom, pod zeleným, pod širáčkom nakriveným.:]

[:Teraz, keď som sa oženil svoje líčka som premenil,:]
[:ach bože môj, čo si mi dal, keď si sa mi oženiť dal.:]

[:Deti plačú, dajte chleba a ja nemám na čo treba :]
[:ach bože môj, čo si mi dal, keď si sa mi oženiť dal.:]

[:Ona pýta na čižmičky a ja nemám do krčmičky,:]
[:ach bože môj, čo si mi dal, keď si sa mi oženiť dal.:]

[:Ona pýta na kabátik a ja nemám na tabačik,:]
[:ach bože môj, čo si mi dal, keď si sa mi oženiť dal.:]
Keď som išiel hore Poľanu
Keď som išiel hore Poľanu, mamka z okna na mňa volajú:
[:Vráť sa, milý synku, švárny šuhajíčku, nechoď dnes večer na čekanú.:]

Ja som začal mamku trucovať, že nebudem doma nocovať,
[:že si nájdem milšiu, v láske úprimnejšiu, čo ma bude verne milovať.:]

Keď som k milej pod okno prišiel, jasný mesiac na nebo vyšiel,
[:puška na rameni nabitá patrónmi, tíško do komôrky som vošiel.:]

Milá spala, ako z ruže kvet, nedal bych ju za celučký svet,
[:líčko som jej zlíbal a sa jej opýtal, či by so mnou nezviazala svet.:]

A ona mi na to povedá,  že sa ona ešte nevydá,
[:že je ona mladá, ako tá jahoda, že si ona své srdce nedá.:]

Sňal som pušku z rameny dole, namieril na líčko červené
[:puška zahrmela, milá dokonala, zastrelil som dievča neverné.:]
Keď som išiel z Piešťa...
Keď som išiel z Piešťa na Trhanovú
postretol som Anču Venceľovú
hore na Rusnáku v zelenom brusliaku dušu moju.

Vyskočila Anča spoza šušniaka
vytiahla litrovku spoza brusliaka
to máš milý za to, čo si do nás chodil celé leto.
Keď som pri potôčku
[: Keď som pri potôčku plátno polievala:]
[: šuhajova mati na mňa zavolala:].

[: Chytila mlynárka širokú lopatu:]
[: zabila mi húsku najkrajšiu, chochlatú:].

[: Počkaj ty mlynárka urobím ti škodu:]
[: sadnem na mlynicu odrazím ti vodu:].
Keď som šiel z Hút
Keď som šiel z Hút, stratil som zub, 
našla ho Jolana, s modrýma očima, 
ja na ňu dup, daj sem ten zub, 
lebo ti vytrhnem z tej onej chlp.
Keď som šiel ku milej naposledy
Keď som šiel ku milej naposledy,
svietil mi mesiačik veľmi bledý,
[: zasvieť mesiačku, zasvieť ešte raz
ja idem ku milej posledný raz:].

Sadli sme si spolu na lavičku,
tam sme sa líbali pri mesiačku,
[: sláviček spieva v zelenom háji,
keď sme sa my dvaja milovali:].

Dobre sa Anička, dobre sa maj,
na svojho milého nezabúdaj,
[: ďaleko ešte, ďaleko ten čas,
keď sa my obaja zídeme zas:].
Keď som šiel k Šarišu
Keď som šiel k Šarišu, stretol som Marišu, bárs sa mi zapáčila.
a že šumná bola, tak ma popátrela bol som u nej z večera.

 Ref.
     Očko mala len jedno, ca ra ra, aj na to mala beľmo,
     vlasy mala sivé, nohy mala krivé, zuba ani jedneho.

Keď som ja bol mladý, šesťdesiatdva ročný, bolo mi na ženenie,
vzal som si Maryšu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  
  Ref.

To nebolo všecko, mali sme aj decko, najkrajšie na tom svete.
To nebolo všecko, mali sme aj decko, najkrajšie na tom svete

  Ref.
 
Keď som šla z krštenia
Keď som šla z krštenia, ej, do vody skočila,
[: nebi ma mužíčku, že som sa opila.:]

Keď som sa opila, ej, veď som zarobila,
[: na sviňacom hniezde, ani mi muž nevie.:]

Keď som sa opila, ej, veď som zarobila,
[: predala som sviňu, aj teľa na zimu. :]

Kmotor kmotru víta, ej, od kmotry si pýta,
[: daj mi kmotra moja do kapusty loja.:]

Nepôjdem odtiaľto, ej, nepôjdem do rána,
[: kým mi neupečú celého barana.:]

Celého barana, aj celú jahnicu, 
[: kým nedolámeme u Griešov lavicu.:]
Keď ste ma pánovia, za vojáčka vzali
[: Keď ste ma pánovia za vojáčka vzali:]
[: šumnú frajerku mám milujte ju sami:].

[: Šumná je, šumná je, šumne sa mi nosí:]
[: červené sukničky na každý deň nosí:].

[: Červené, červené, čo najčervenejšie:]
[: prespalo sa dievča, čo najparádnejšie:].

[: Keby sa prespala dajaká potvora:]
[: ale sa prespala frajerôčka moja:].

[: Keď si sa prespala, miluj sebe muža:]
[: a ja si namluvím dievčatko jak ruža:].
Keď šoféri naštartujú
Keď šoféri naštartujú, juchachá, naštartujú,
švárne dievča pomilujú, juchachá, pomilujú.

Ref. [: Benzín, nafta je do motora,
         švárne dievča je pre šoféra,
         slivovica, rum a borovica pohonný materiál:].

Jak sa jazdí tak sa jazdí, kola sa otáčajú
Jak sa jazdí tak sa jazdí, kola sa otáčajú

Ref.
Keď začala chudoba piť.
Keď začala chudoba piť bozajte nás vy páni v riť.
Aj pán farár s kostolníkom, aj predseda s tajomníkom.
Kolo nás, popred nás
[:Kolo nás popred nás:] cestička do kriva, 
[:pýtala sa mamka:] koho ja ľúbila, 
[:ja jej povedala, by sa nestarala
by mi do ľúbenia, by mi do ľúbenia nerozkazovala:].

[: Radšej mi rozkážte:] čo mám ráno robiť
[:a nie do ľúbenia:] koho ja mám ľúbiť
[:radšej mi rozkážte, čo mám ráno robiť
a nie do ľúbenia a nie do ľúbenia koho ja mám ľúbiť:].

[:Ešte si vy mamko:] za mnou zaplačete
[:keď na zelenú jar:] do poľa pôjdete
[:keď do poľa pôjdu dievky s materama
dievky s materama, matere s dievkama vy pôjdete sama:].
Komu že je lepšie, jak mladej nevesce
[:Komu že je lepšie, jak mladej nevesce,:]
[:muž jej idze do roboty, ona robi co chce.:]

[:Muž jej idze orac štyroma volkami,:]
[:ona idze do karčmičky štyrma parobkami.:]

[:Ach, mužičku, mužu, keľo ši naoral?:]
[:Štyri brázdy do večara som še zušiloval.:]

[:Ach, ženičko, ženo, keľo ši prepila?:]
[:Štyri stovky do večara som še zabavila.:]

[:Ach, ženičko, ženo, podzme do koscela.:]
[:Ach, mužičku, ja nemožem, bo me boli hlava.:]

[:Ach, ženičko, ženo, podzme do karčmičky.:]
[:Ach, mužičku, namujveru, obúvam čižmičky.:]
Konope, konope
[:Konope, konope, zelené konope, :
[:kto na naše dvierka dnes večer zaklope.:

[:Zaklope, zaklope, šuhajko voľačí,:
[:zaľúbili sa mu moje sivé oči.:

[:Moje sivé oči, moje bledé líčka,:
[:ja si ich namočím z rána do potôčka.:

[:Z rána do potôčka, večer do Dunaja,:
[:tam si ja namluvím švárneho šuhaja.:
Kopala studničku
[:Kopala studničku pozerala do nej:]
či je tak hlboká, ako je široká [:skočila by do nej:]

[:A na tej studničke napájala páva:]
povedz mi má milá holubienka sivá [:čieho si ty pána:]

[:A ja ti nepoviem ,lebo sama neviem:]
príď na večer do nás, príď na večer do nás[:matera sa dozvieš:]

[:Príď na večer do nás na vranom koníčku:]
tam si ho priviažeš ,tam si ho uviažeš [:o našu jedličku:]

[:Tá naša jedlička pekne vyrastená:]
či v lete, či v zime, či v lete, či v zime [:vždycky je zelená:]
Korytárska hymna
Pod mohutným Mníchom kopčeky a járky,
z jednej strany Kriváň z druhej Korytárky.
Korytárky hrdé na peknej rovienky,
tu ma mať zrodilo zavila do plienky.

Kraj od Boha daný do krásy rozvitý,
ľud verný národu v hrudi diamant skrytý.
Rozkvitnuté lúky pod vysokým nebom,
úzke pásy polí voňajúce chlebom.

Keď teplý dych fúkne do fujarky z bazy,
rozletí sa pieseň ponad šíre lazy.
Zachveje sa lístie na korunách stromov,
dedinôčka rodná môj prekrásny domov.
Krčmárik maličký
Krčmárik maličký, trasú sa ti rúčky,
malý pohárik máš, malý pohárik máš a ešte nedolievaš.

Krčmárečka naša, čo máš kolo pása,
kľúče od komory, kľúče od komory, lebo je krčmár chorý.

Vojáčku, vojáčku kúp mi maľovačku,
budem sa maľovať, budem sa maľovať večer pri mesiačku.

Ani ja, ani ty robiť nebudeme,
kúpime si auto, kúpime si auto, voziť sa budeme.

Ani ja, ani ty robiť nebudeme,
spravíme si dieťa, spravíme si dieťa, baviť ho budeme.
Kukurica strapatá, strapatá
Kukurica strapatá, strapatá, hrdá dievka, ktorá je bohatá,
[:ešte krajšia chudobná, chudobná, do roboty šikovná, šikovná.:

Kukuricu zožneme, zožneme, s chudobným sa milovať budeme,
[:kukurica aj ľadník, aj ľadník, číže je to čeľadník, čeľadník.:

Kukurica žltý klas, žltý klas, s milučkým sa zídem zas, zídem zas,
[:jaj mamička, to je ten, to je ten, čo ma vezme na jeseň, na jeseň.:
Kúpala sa Katarína
[:Kúpala sa Katarína v tej vodičke studenej:]
[:ej vila vence pro mládence z rozmaríny zelenej:]

[:Komu že to Katarína, komu že to uviješ:]
[:ej vienok sebe, pierko tebe pretože ma miluješ:].
Kysuca, Kysuca
Kysuca, Kysuca, studená vodička, 
[[:keď sa ťa napijem:, [:bolí ma hlavička.:

Bilí ma hlavička, srdca polovička,
[[:pre teba má milá:,[:sivá holubička.:

Okolo Bystrice, bystrá voda tečie,
[[:povedalo dievča:,[:že ma ono nechce.:

Keď nechce, nech nechce, nech si robí k vôli,
[[:azda ešte rastie:,[:dievča k mojej vôli.:
Kvitne drobná ďatelinka
Kvitne drobná ďatelinka, pekná, červená,
trhala ju moja milá, dvoma rukama.
[:Trhala ju, trhala, do uzlíčka viazala,
prišiel ku nej šuhajíček s dvoma koňama.:

Sadaj, milá, na koníčka, pokiaľ ti kážem,
pokiaľ našu vernú lásku do uzla viažem.
[:Tvoja láska, moja česť, tá sa musí svetom niesť,
tá sa musí, šuhajíčku, vo svete rozniesť.:
Láska, bože, láska
Láska, bože, láska, kde ťa ľudia berú,
[:na horách nerastieš, v poli ťa nesejú.:

Ľúbosti, ľúbosti, mala som ťa dosti,
[:ale už ťa nemám ani medzi prsty.:

Keby sa tá láska na brale rodila,
[: nejedna panenka hlávku by zlomila.:]
Lastovička včas ráno šteboce
Lastovička včas ráno šteboce jasné slnko vychodí
pozri milá do mesta Prešova už sa milý prechodí.

Prechodí sa po meste Prešove a slzy mu padajú
pozri milá do mesta Prešova už mu mundúr dávajú.

Dávajú mu mundúr celkom nový aj koníčka vraného
pozri milá do mesta Prešova už on sadá na neho.

A keď si on na koňa vyskočil tri razy sa otočil
pozri milá do mesta Prešova už sa s tebou rozlúčil.

Rozlúčil sa na dva na tri rôčky budeš jeho lebo nie
budeš jeho verná mladá žena až sa vojna pominie.
Limbora,limbora
Limbora, limbora, zelená limbora, [:padajú oriešky:]
[:mej milej do dvora:].

Padajú oriešky, drobné oriešťatá, [:ktože vás poberie:]
[:chudobné dievčatá:]
Mala som, mala som
[:Mala som, mala som, tulipán za pásom:
[:ale som ho dala liptovským kamasom.:

[:Kamasi, kamasi, dajte mi tulipán:
[:prišiel ma namlúvať z Osady jeden pán.:

[:Z Osady jeden pán, a z Revúc vicišpán:
[:liptovský kamasi vráťte mi tulipán.:

[:Vráťte mi tulipán, červenú ružičku:
[:by ťa milovala môj drahý Janíčku.:
Mala som milého, čo sa myši bál
Mala som milého, čo sa myši bál,
pre nešťastné myši k nám nechodieval.
[:Chytila ho za rúčku, vyviedla ho na lúčku,
milý môj tu mi stoj, myši sa neboj.:]

Mala som milého a už nemám nič,
bo mi ho zožrala jedna veľká myš.
[:Kde sa mačky túlali, keď myši nechytali
a môjho milého zožrať nechali.:]
Mal som raz jednu, frajerku vernú
[:Mal som raz jednu, frajerku vernú, chodieval som ku nej,:]
chodieval som každú nôcku, jak tá ryba po potôčku,
pôjdem ešte raz, na milej rozkaz, či mi otvorí zas.

[:Neotvorím ti Janíčku, bo sa bojím pre mamičku,:]
mamka mi vraví, otec hovorí, že si syn chudobný.

[:Hoci som aj syn chudobný, ale som ja šuhaj hodný.:]
Pôjdem na vojnu, tam kde strieľaju kamaráti moji.

[:Vezmem si ja pištolienku, namierim ju na Marienku.:]
A keď namierim, tak aj vystrelim pre falošnú lásku.

Mal som píšťalôčku
[:Mal som pišťaľôčku, o dvanástich dierkach,:]
[:nechcela mi pískať, pri bohatých dievkach.:]

[:Tak som si pomyslel na jednu chudobnú,:]
[:začala mi pískať, na tú dierku spodnú.:]

[:Preberaj, preberaj, bodaj by si prebral,:]
[:bodaj bys takú bral, čo by si s ňou žobral.:]

[:Neráňaj, neráňaj, zelené padajú,:]
[:také si dievča ber, aké ti dávajú.:]

[:Ani som neráňal, zelené padali,:]
[:také som dievča bral, aké mi dávali.:]
Mamko moja, ja sa vydávať mám
[:Mamko moja, ja sa vydávať mám,:][:chodí za mnou z Javoriny cigán.:]
[:Mne sa cigán prevelice ľúbi,:][:pretože ma pekné biele zuby.:]
[:Biele zuby, kučeravé vlasy,:][:to cigáňa prevelice krášli.:]
[:Mamko moja, a to nie je všetko,:][:ja budem mať s tým cigánom decko.:]
Mariana
Sedemnásť liet, dievčina mladá, 
[: blond vlasy oči nebeské, Mariana sa zvala.:]

Mariana, raz o polnoci  
[: poznala chlapca takého,  ktorý má modré oči.:]

Ľúbila ho, lístoček psala
[: príď milý večer na rande, ja by ťa tam čakala.:]

A on prišiel vzal ju do lona
[: tíško jej šeptal do uška ty budeš žena moja.:]

Ja nebudem, bude to iná
[: na svete dosť krajších dievčat jedna z nich bude tvoja.:]
Mám ja hrušku
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 mňa nie, aké je to milovanie aká je to láska.:]

Mal som milú, už ma nechce, nech ju za to pán boh tresce
[: nie tak veľmi, len tak málo, aby sa jej nič nestalo holubienke mojej.:]
Mám ja lúčku pri potôčku
[:Mám ja lúčku pri potôčku v hlbokej doline,:
[:na nej tráva ďatelina, nigdaj nezahynie.:

[:A ta tráva, a tá tráva hore koncom stojí,:
[:čo to za chlop, za parobok, čo sa diouky bojí.:

[:Keď ja pojdem, keď ja pojdem drobný ovos kosiť,:
[:kto mi bude, kto mi bude fruštik, obed nosiť.:

[:Donesie mi moja mladá, moja mladá žena,:
[:po kolená zarosená, v čepci začepčena.:
Mám ja kosu, kosičku...
[:Mám ja kosu, kosičku mám ja kosu ostrú:],
[:ona mi pokosí, keď musí ďatelinku rosnú:]

[:Kým som začal kositi kosička mi spadla:],
[:kým som si kosičku narazil ďatelinka zvädla:]

[:Mám ja kosu, kosičku mám ja kosu tupú:],
[:ona mi pokosí, keď musí ďatelinku suchú:]
Mať moja, mať moja
[: Mať moja, mať moja a ja materina,:]
[: vydávala by sa hoja hojaja, ale kde perina, ťuhája.:]

[: Vydávala by sa, vydávala rada,:]
[: ako je to pekne, hoja hojaja, keď je žena mladá, ťuhája:].

[: Vydávala by sa, ale mám prekážky:]
[: nemajú papiera hoja hojaja, na moje ohlášky, ťuhája.:].
Mila moja, pusc me dnuka
[:Mila moja, pusc me dnuka, bo ci nešem jabluka.:
[:Dunaju, Dunaju, hej, Dunaju, Dunaju,
jaka budze žimna voda na kraju, na kraju.:

[:Dva jablučka, treci planče, boži dzivče, ľuteranče.:
[:Dunaju, Dunaju, hej, Dunaju, Dunaju,
jaka budze žimna voda na kraju, na kraju.:

[:Mila moja, povidz pravdu, dze ja ce na večar najdu.:
[:Dunaju, Dunaju, hej, Dunaju, Dunaju,
jaka budze žimna voda na kraju, na kraju.:
 Močila konope, močila
Močila konope, močila, žaba jej do čižmy skočila.
[: A ty žaba, žabulienka vyskoč von,
lebo ťa dám vyšikovať žandárom.
Vyšikujú ťa von z čižmičky, poviažu ti tvoje nožičky.:]

Anička, dušička, nekašli, aby ma pri tebe nenašli.
Ja ťa chytím, pobozkám a postískam, 
a potom si prevesele zapískam, 
zapískam si na celú dedinu, akú mám šikovnú dievčinu.
Moja milá zadriemala
Moja milá zadriemala ja som spal, voľakto mi za klobúčik pierko dal
[: a to bolo perečenko z fialky, škoda mojej starodávnej frajerky.:]

V našej krčme tancovali žandári mojej milej tancovati nedali
[: Počkaj milá, budeme my tancovať, zaplatíme muzikantom budú hrať.:]
Moje milé, premilené čerešne
Moje milé, premilené čerešne, všetky ste sa rozsypali po ceste,
[:kto vás dostane, ten vás dostane, nechže sa len mojej milej krivda nestane.:

Moje milé, premilené jahody, všetky ste mi popadali do vody,
[:kto vás dostane, ten vás dostane, nechže sa len mojej milej krivda nestane.:

Moje milé, premilené maliny, spadli sta mi do hlbokej doliny,
[:kto vás dostane, ten vás dostane, nechže sa len mojej milej krivda nestane.:

Moje milé, premilené černice, spadli ste mi do hlbokej studnice,
[:kto vás dostane, ten vás dostane, nechže sa len mojej milej krivda nestane.:
Moja postieľočka
Moja postieľočka, moja postieľočka samá ražná slama,
a ja nebožiatko, a ja nebožiatko líham na ňu sama.
[:Sama si usteliem, sama si aj ľahnem,
na teba šuhajko nikdy nezabudnem.:

Keby naši spali, pokoj by nám dali, otvorila by ti,
našu komôročku a v nej postieľôčku odostlala by ti.
[:Ale naši nespia, cez okienko hľadia
a teba, šuhajko, a teba, šuhajko do domu nepustia.:
Môj otec bol dobrý jáger
Môj otec bol dobrý jáger, ja som jeho syn,
keď on išiou na postriežku, ja som išiou s ním,
[: flintu mi do ruky dal a takto mi povedal,
aby som si od malička k flinte privykal.:]

Keď sme išli po úvrati, poza tú horu,
strelil otec jednu srnu, mňa poslal po ňu,
[: páni mi ju chceli vziať, ja som si ju nechcel dať,
priložil som flintu k lícu, že budem strieľať.:]

A môj otec chlapík vrtký dupľovku nabil
a od boku spoza jedli pánov zaskočil,
[: ani sa jej nedotkni, lebo budeš nebohý,
nebudeš ty pytliakovi odberať srny.:]
My štyri, my štyri
My štyri, my štyri, aj štyri budeme, [: čo koho do toho, kde sa podejeme.:]
Jedna do Krmeša, druhá do Ľubele, [: a tretia so štvrtou predávať kúdele.:]
Jedna druhej šepce, kúpime si čepce, [: ak sa nevydáme, čepce popredáme.:] 
My zme chlapci z Demenovej
My zme chlapci z Demenovej, my peňazí ňemáme,
[:iba každý svoje dievča, ej, čo ho radi primáme.:]

Za grajciar je málo chleba, a za groš je večí kus,
[:keť ty budeš dobrá žena, ej, ja ti budem dobrý muž.:]

Keť ma budeš dobre chovať, budem dobre gazduvať,
[:cudzie ženy ľúbiť budem, ej, f krčme budem nocúvať.:]
Na Kráľovej holi
[:Na Kráľovej holi stojí strom zelený:]
[[[[:vrch má naklonený:]]],k tej slovenskej zemi:]

[:Odkážte, odpíšte tej mojej materi:]
[[[[:že mi svadba stojí:]]]na Kráľovej holi:]

[:Odkážte, odpíšte mojim kamarátom:]
[[[[:že už viac neprídem:]]] na fraj za dievčaťom:].

[:Horička, horička chráň že si Janíčka:]
[[[[:nech ho neprivalí:]]]surová jedlička:]
Nad tou Vyšnejsou
Nad tou Vyšnejsou drevo rúbajú
až do Kostolian [: triesky padajú.:]

Naber ich milá a naklaď ohňa
oper košieľku [: do bieleho dňa.:]

Milá oprala, obigľovala
v nedeľu ráno [: obliecť mu dala.:]
Na kraji Paríža...
Na kraji Paríža krčma maľovaná
[:do nej sa schádzajú, do nej sa schádzajú, tí slovenskí bratia:].

Keď sa poschádzajú, tak sa zhovárajú
[: poďme chlapci domov, poďme chlapci domov do  našeho kraju:].

Moja žena doma a ja vo Francii
[: musím ťažko robiť, musím ťažko robiť v železnej fabriky:].
Na Liptove dobre
[: Na Liptove dobre, na Liptove zdravo:]
[[:ale na Liptove:] ej švárnych chlapcov málo.:]

[: Švárnych chlapcov málo a ľúbiť sa bránia:]
[[: a ja naučená:] ej do bieleho rána.:]

[: V hornom konci bývam, v dolnom frajera mám:]
[[: uprostred dediny:], ej po vodu chodievam.:]

[: Nechodím po vodu, aby som ju pila,:]
[[: ale pre milého:], aj aby ho videla.:]
Naprostred dediny stavajú kaplnku 
Naprostred dediny stavajú kaplnku,
[:tam budú sobášiť tú moju frajerku:]

 Z tej doliny na tú, preložím si latu.
[:po nej budem chodiť, k svojemu dievčaťu.:]

Z tej mojej frajerky dobrá žena bude,
[:čože ma je po nej, keď moja nebude.:]

Keď nebude moja, bude bračekova,
[:ale aj tak bude, švagerina moja.:]
Na tej našej Oravienke
[:Na tej našej Oravienke krásne je,
les tam šumí, voda hučí v doline.:]
[:A tam leží moja rodná dedina,
v nej sú bratia, sestry, celá rodina.:]

[:Keď som bola ešte celkom maličká,
do srdca mi vštepovala mamička.:]
[:Miluj si Oravu, ten svoj rodný kraj,
v ďalekej cudzine naň si spomínaj.:]

[:Keď ma osud do cudziny zavolá,
nezabudnem na tie matkine slová.:]
[:Veď mi tam les šumel, vtáčky spievali,
keď som odchádzala z rodnej Oravy.:]

[:Zbohom otec, zbohom mati, sestra, brat,
zbohom buď aj najvernejší kamarát.:]
[:Ja odchádzam v diaľku, snáď sa navrátim,
ja lásku k Orave nikdy nestratím.:]
Na tej Detve
[[:Na tej Detve studňa murovaná:] pri nej stojí milá uplakaná:].
[[:Stojí, stojí rúčky zalamuje:], že jej milý na vojnu rukuje:].
[[:Neplač milá, nezalamuj rúčky:], veď ja prídem o dva o tri rôčky:].
[[:Dva, tri rôčky sa už pominuli:], a môj milý neprichodí z vojny.:]
Na Telgárte hrajú
Na Telgárte hrajú, až čierna zem duní,
[: padla mi frajerka, do hlbokej studni.:]

Cigáni, cigáni, už teľo nehrajte,
[: ale mi frajerku zo studni ťahajte.:]

Keď ju vytiahnete, potom hrať budete,
[: kúpim vám pálenky, koľko vypijete.:]
Na tom našom nátoníčku
Na tom našom nátoníčku, na to našom nátoni,
[[:zatočil sa švárny šuhaj: na vraném koni.:

Zatočil sa sedemkrát, zatočil sa sedemkrát.
[[:ako sa ja ku svej milej:,jak sa vydať mám.:
Na Trenčianskom moste...
[:Na trenčianskom moste fialôčka rastie:]
[[[:nikto ju nesadil:]], sama ona rastie:]

[:Keď ja tadiaľ pôjdem polievať ju budem:]
[[[:aby mi voňala:]], keď pomašírujem:]

[:Keď som mašíroval milá šaty prala:]
[[[:v studenej vodičke:]], po kolená stála:]

[:Kapitán sa pýta, čo to rozvoniava:]
[[[:ruža karafiát:]], čo mi milá dala:]
Na tú svätú Katarínsku
Na tú svätú Katarínsku, Katarínsku nedeľu
[: zverbovali šuhajíka na vojnu :]

Sama kráľovná, sama kráľovná, [: ceduličku psala :]
aby šuhajka, aby šuhajka [: na vojnu dostala :]
[[[: čabogaj, nebogaj, čáry nebogaj :]]]
bogaj, bogaj, bogaj, bogaj, čáry nebogaj.

Prečo ste ma zverbovali, zverbovali v nedeľu
[: prečo ste to nenechali na stredu:].

Sama kráľovná, sama kráľovná, [: ceduličku psala :]
aby šuhajka, aby šuhajka [: z vojny von dostala :]
[[[: čabogaj, nebogaj, čáry nebogaj :]]]
bogaj, bogaj, bogaj, bogaj, čáry nebogaj.
Na vŕšku Inovci rúbajú mládenci
[: Na vŕšku Inovci rúbajú mládenci:]
[[[[: fŕkajú ivere:]]], milej predo dvere.:]

[: Otvor milá dvere, hrom ti do nich bije,:]
[[[[: ak mi neotvoríš:]]], tak ma tu zabije.:]

[: Otvorila by ti, neviem kde je kľučka,:]
[[[[: klameš moja milá:]]], na nej ti je rúčka.:]

[: A na tej ručičke strieborná obrúčka,:]
[[[[: môžeš milá vedieť:]]], že bude rozlúčka.:]

[: Keď sme sa my dvaja rozlučovať mali,:]
[[[[: aj tá zem sa triasla:]]], čo sme na nej stáli.:]
Nebola som veselá
[:Nebola som veselá od soboty večera:]
[:lebo ma moja mať pre frajera hrešila:].

[:Keby ma len hrešila, ale ma aj ubila:]
[:že som ešte mladá frajera mi netreba:].

[:Ja sa mamky nebojím ja si ešte povolím:]
[:ktorý krajší príde dverečká mu otvorím:].

[:Dverečká mu otvorím aj srdiečko dokorán:]
[: aby si ty vedel, jako ťa ja rada mám:].

[:Dverečká mu otvorím, do postieľky uložím,:]
[:aby si ty vedel, že sa mamky nebojím.:]

[:Vyzuj si ty čižmičky, kabát aj nohavičky,:]
[:ľahni si vedľa mňa a dávaj mi hubičky.:]
Neďaleko mlyna...
Neďaleko mlyna veľká hlbočina
[:utopil sa šuhaj s modrýma očima:].

Keď sa topiť začal kamarátov volal,
[:kamaráti moji už som sa vám schoval:].

Už som sa vám schoval do tej hlbočiny,
[:že som si nevšimol chudobnej dievčiny:].

Chudobná dievečka, ako iskierečka
[:ona sa vrezala do mého srdiečka:].

Ona do mojého a ja do jejího
[:tak sme sa vrezali jeden do druhího:].
Neďaleko od Trenčína
Neďaleko od Trenčína, býva pekná Katarína,
[: čierne oči má, to musí byť má milá
takú frajárečku mám, čo má meno Katerína.:]

Takú frajerku som dostal,ako by ju sám čert poslal,
[: čierne oči má, to musí byť má milá
takú frajárečku mám, čo má meno Katerína.:]

Preletel som cez tri hory, mojej milej do komory,
[: čierne oči má, to musí byť má milá
takú frajárečku mám, čo má meno Katerína:]
Nepi, Jano, nepi vodu
Nepi Jano, nepi vodu, voda ti je len na škodu,
[:ale sa ty napi vína, to je dobrá medicína.:]

Keby nebolo svitalo bolo by mi dievča dalo,
[:ale bolo na svitaní, škoda nášho milovaní.:]

Načo sa ty za mnou vláčiš, keď ma ani neopáčiš,
[:ani večer, ani ráno, aký si ty sprostý Jano.:]

Načo sú nám malé ženy, čo majú pri samej zemi, 
[:a keď prší a je blato, všetko im to fŕka na to.:] 

Načo sú nám veľké ženy, na ktoré treba lešení, 
[:a keď si v najlepšej chuti, lešenie sa s tebou zrúti.:]
Nepôjdem za teba
Nepôjdem za teba ty si syn pastiersky
[: musela by nosiť na chrbáte triesky.:]

Na chrbáte triesky, na bruchu polená, 
[: veru ja nebudem tvoja mladá žena.:]

[: Zaspal Janík na výhone:], [: zajali mu štyri kone.:]
[: Zajali mu do majera:], [: vymeň, že ich moja milá.:]

[: Ja by mu ich vymenila:], [: kej sa sveta nehanbila.:]
[: Ale že sa sveta hanbím:], [: za to ti ich nevymením.:]
Nemelem, nemelem
[: Nemelem, nemelem:], zobrala mi voda mlyn.
Zobrala mi všetky kolá, aj tú pílu, čo tam bola.
[: Nemelem, nemelem:], zobrala mi voda mlyn.

[: Už melem, už melem:], doniesla mi voda mlyn.
Doniesla mi všetky kolá, aj tú pílu, čo tam bola.
[: Už melem, už melem:], doniesla mi voda mlyn.
Nevydávaj sa ty...
Nevydávaj sa ty dievča ešte, 
lepšie je dievčaťu než neveste,
[:dievčatko si chodí po slobode, 
ako tá rybička [:v bystrej vode:]:].

Keď ide po poli veselí sa,
keď vidí šuhajka zasmeje sa,
[:nazbiera si kvieťa všelijakého,
uvije perečko [:pre milého:]:].

Keď skladá a vije to perečko,
horí od ľúbosti jej srdiečko,
[:za rána hockedy pierko oddá,
mladého dievčaťa [:oddať škoda:]:].
Nič to nič
Nič to nič, čerta nič, včera som mal frajarečku dneska nič.
Už som zle, už som preč, predala mi žena volky na čepiec.
Predala i kravu, kúpila si trcifrci na hlavu.
Predala i žrebca, kúpila si šnurovačku do čepca.
Nič to nič, čerta nič, včera som mal tisíc korún, dneska nič.
Nespala nečula pustila si medzi nohy kocúra.
Ten kocúr jak zočil, dobre nohy nepolámal tak skočil.
Nieto krajšieho dievčaťa...
[:Nieto krajšieho dievčaťa v celej šírej krajine,:]
[:ako moja najmilejšia, keď sa pekne umyje:].

[:Umyje sa, učeše sa, zapáči sa každému,:]
[:sadne večer za stolíček, píše lístok milému.

[:Jak písala, tak písala tmavá nôcka ju zašla,:]
[:pierko sa jej polámalo a sviečka jej zahasla:].
Nimom nic, nimom nic...
Nimom nic, nimom nic iba jedno kozé, 
[: aj to še mi ješte okočiť nimozé.:]

Nimom nic, nimom nic, ale bedzem miala
[: co mi jedna mačer šyna dobiedzala.:]

Dobiedzala mi go, ale mi go nedu
[: bedze v Luznej jarmok neg ze si go przedu.:]

Bedze v Luznej jarmok v Mikulášu drugí
[: neg ze si go przedu povyplonca dlugy.:]

Boze moj, boze moj z vysokego neba,
[: kedz jek mi dal zymby daj ze mi aj chleba.:]
Očovský pán richtár
Očovský pán richtár, neveď že si hore
[: veď sa tvoje zeme , ešte nie zoranie :].

Štyri kone vrané, zeme neoranie, 
[: Očovský pán richtár, neveď že si hore :].
Očovský žandári
Očovský žandári hore grúňom plačú,
[: že nemôžu chytiť očovského baču.:]

Očovský žandári darmo vy plačete,
[: že vy toho baču aj tak nechytíte.:]
Oči, oči, čierne oči...
[:Oči, oči, čierne oči, čo mám s vami robiť:]
[:nechcú spať, nechcú spať len po fraji chodiť:].

[:A ja som ti povedala, povedala dávno:]
[:nechodievaj za mnou, lebo chodíš darmo:]

[:Darmo chodíš, darmo chodíš, darmo do nás kráčaš:]
[:darmo si čižmičky do rosičky zmáčaš:]
Od Mikuláša v tom poli
[: Od Mikuláša v tom poli :][: nesie sa Janík na koni :].
[: Nesie sa, nesie plačúci :][: že je na vojnu nesúci :].
[: Povedzte mojej materi :][: nech ma nečaká k večeri :].
[: Ani na zajtra k obedu :][: bo ma na šibeň povedú :].
[: Nevešajte ma na duby :][: bo ma zožerú holuby :].
[: Lež ma poveste na jedľu :][: kde chodí milá pre vodu :].
[: Keď milá vodu naberie :][: vtáčatá zo mňa zoženie :].
[: Heš, heš, heš, heš, heš vtáčatá :][: už je má hlávka načatá :].
Od Oravy dážď ide
[:Od Oravy dážď ide,už môj milý nepríde:
[:prišiel by on, jaj bože, pre zlé cesty nemôže.:

[:Veru nie je chyba tá, že by bola cesta zlá,:
[:ale ľudské jazyky robia nám chýr veliký.:

[:Príď, Janíčko, príď k nám, príď, až keď budú štyri biť:
[:štyri  bili, päť bilo, Janka u mňa nebolo.:

[:Štyri sviece zhoreli a z tej piatej dopoly,:
[:už tá piata dohára, Janík dvere otvára.:
Od Prešova, cesta nová
[:Od Prešova cesta nová, stromkami je sadená:
[:sadila ju moja najmilejšia, ej keď som išiel do boja.:

[:Ja na vojnu, z vojny domov, milá sa nevydáva,:
[:na koho si, moja najmilejšia, ej na koho si čakala.:

[:Čakala ja, čakala ja, čakala ja za tebu,:
[:až sa vrátiš z vojny do civíľu, ej že ma vezmeš za ženu.:
Oj mati moja mati...
Oj mati moja mati, oj mati moja mati, moja stará mati
oj moja stará mati.

Oj prečo ste ma mali, oj prečo ste ma mali, prečo vychovali, 
oj prečo vychovali.

Oj veď vy nič nemáte, oj veď vy nič nemáte, vy mi nič nedáte,
oj vy mi nič nedáte.
Okolo mlyna, hustá vrbina
Okolo mlyna, hustá vrbina, [:kde je tá mlynárka, čo mňa ľúbila.:
Čo mňa ľúbila aj milovala [:dala mi koníčka aj osedlala.:
Dala mi rybku, aj chleba smitku, [:tu ju máš, milý môj, večeru všetku.:
Orava, Orava
[:Orava, Orava, čos taká boľavá:]
[:keď od teba tečie vodenka krvavá:].

[:Netečie, netečie, ešte len začína:]
[:utopil sa Janko s čiernyma očima:].

[:A keď sa už topil kamarátov volal:]
[:kamaráti moji už som sa vám schoval:].

[:Už som sa vám schoval do tej hlbočiny:]
[:keď som si nevšímal chudobnej dievčiny:].

[:Chudobná dievočka, ako iskieročka:]
[:chodí po slobode, jak ryba po vode:].

[:Keď sa šuhaj žení, ako by sa topil:]
[:ako by perečko do vody zahodil:].

[:Ryba vyšla z vody, rada by do vody:]
[:keď sa dievča vydá, rado by slobody:].

[:Keď sa dievča vydá, akoby umrelo:]
[:akoby ho ani na svete nebolo:].
Ovce, moje ovce
Ovce, moje ovce široko chodíte, 
všetko ľudia vravia, že škodu robíte.

Široko chodíte a málo dojíte, 
ovce, moje ovce hanbu mi robíte.
Ovce, moje ovce
Ovce, moje ovce, na široko idú,
[:zavráť ich má milá, kým sa nerozídu.:]

Bože môj, bože môj, na tejto doline,
[:nik sa ma nespýta, Ondrejko, čo ti je.:]

Čože by mi bolo, len ma hlávka bolí,
[:podaj mi má milá tej studenej vody.:]
Ovce, moje ovce
 (Páči sa mi, páči)
[:Ovce, moje ovce:] [:a ja som bača váš,:]
[:keď pôjdem do neba:] [:ktože vás bude pásť.:]

[:Bude vás pásavať:] [:Mara, žena moja,:]
[:bude vám nosievať:] [:na tanieri sena.:]

[:Umrela mi žena:] [:už je hore pyskom,:]
[:čo ja budem robiť:] [:s toľkým pašoviskom.:]

[:Bola to ovečka,:] [:čo vpredu chodila,:]
[:ale už nebude:] [:nôžku si zlomila.:]

[:Páči sa mi, páči:] [:valašská postava,:]
[:zamastený pupok:] [:kučeravá hlava.:]

[:Komu že je lepšie,:] [:ako valachovi,:]
[:ovce si napasie,:] [:zájde k dievčaťovi.:]

[:Komu že je lepšie,:] [:ako čertom v pekle,:]
[:pod kotol priložia:] [:a sedia si v teple.:]
Ovečka Brčuľa
[:Ovečka Brčuľa:],[:pozerá do grúňa:]
[:či sa hej rozvíja:],[:zelená bučina:].

[:Ešte sa nerozviu:],[:iba jeden hrabec:]
[:z oravskieho zámku:],[:ušiou jeden chlapec:].

[:Čiri vtáčku, čiri:],[:už sme ťa lapili:].
[:baránok na chrpte:][:a putká na ceste:].
Ovečka Brčuľa
Ovečka Brčuľa, pozerá do grúňa,
či sa hej rozvíja, zelená bučina.

Ešte sa nerozviu, iba jeden hrabec,
z oravskieho zámku, ušiou jeden chlapec.

Čiri vtáčku, čiri, už sme ťa lapili,
baránok na chrpte a putká na ceste.

Sedeu som v hárešte, v Ružomberku h meste,
tam sa mi páčilo, budem kradnúť ešte.

Neukradnem desať, ukradnem päťdesiat,
aspon budem vedieť, za čo budem sedieť.

Ovsenisko, jačmenisko
Ovsenisko, jačmenisko, [:uviazala žena muža na remenisko.:
Žena moja, neurob mi to, [:nepoviem ti za tri rôčky slovíčka zlýho.:
A po troch rokoch budem ťa bíjať, [:prečo si ma naučila pálenô píjať.:
Pálenku píjať, do krčmy chodiť, [:načo si ma naučila zlie veci robiť.:]
Páči sa mi jeden šuhaj švárny
Páči sa mi jeden šuhaj švárny, ale mi ho moja mamka bráni.
[:Ach, mamičko, čo mi ho bránite, vy o našej láske neviete.:]

Ach, dcéruška, ja ti ho zabránim, keď nie inak, radšej ťa otrávim.
[:Naliala jej otravy do vína, vypi vínko, dcéruška moja.:]

Ešte ho len k ústam prikladala, už jej mamka po vodu bežala.
[:Darmo už je vaše namáhanie, ďakujem vám za vychovanie.:]

Nesmela som do muziky chodiť, ani s milým slovka prehovoriť.
[:A to všetko len pre moju mater, zbohom, zbohom, úprimný frajer.:]
Páči sa mi páči
Páči sa mi páči nedeľa v Šumiaci
[: harmoniky hrajú a chlapci spievajú.:]

Dedina, dedina, Šumiacka dedina
[: tá mi vychovala nevestu do vida.:]
Parta moja, parta
Parta moja, parta, zelený veniec, už ti je Anička, už ti je koniec.
Stratila som partu, zelený veniec, našiel mi ju družba, švárny mládenec.
A veru družbičku, pekne ťa prosím, vráť že mi tú partu, rada ju nosím.
Keby si ty partu rada nosila, veru by si družbu krajšie prosila.
Ale že ty partu rada nenosíš, preto ani družbu krajšie neprosíš.
Išla by ja išla po polnoci spať, ale sa ja bojím, že mu musím dať.
Išla by ja, išla, spať do komory, ale ja sa bojím čiernej potvory.
Na zelenej lúke je kopa sena, včera bola dievka, dneska je žena.
Na zelenej lúke je strom košatý, včera bol mládenec, dnes je ženatý.
Parta moja, parta, parta z atlasu, nenosila som ťa iba do času.
A ty venčok, venčok, zelený venčok, čo ťa nepoškvrní žiaden mládenčok.
Páslo dievča pávy
Páslo dievča pávy v tom zelenom háji, 
prišli k nemu dva švárni mládenci, hybaj dievča s nami.

Keby s vami išla, kde by pávy pásla, 
pustím pávy dole dolinami, a ja pôjdem s vami.
Pije Janík v krčme
Pije Janík v krčme, jój, prišla po ňho žena, 
hybaj mužu domov, zajtra je nedeľa.

Čože pôjdem domov, keď nemám ku čomu, 
kone voly nemám, ani svojho domu.
Píšťalôčka moja, o deviatich dierkach
Píšťalôčka moja o deviatich dierkach,
[:nechcela mi pískať pri bohatých dievkach.:]

A pri tých chudobných tam mi zapískala,
[:píšťalôčka moja, chválu si získala.:]

Valaštička moja z tvrdenej ocele,
[:nechcela si rúbať do mojej košele.:]

Ale si rúbala zbojníkovi hlavu,
[:valaštička moja, získala si slávu.:]

Sedel som v hárešte sedem rôčkov, sedem,
[:nikdy som nevidel, či je nôcka, či deň.:]

Sedel som v hárešte, nebola mi krivda,
[:včuľ sa ma najedli, nezabudnem nikda.:]

Pred stoličným domom, pred stoličné vráta,
[:tam mi mordovali môjho kamaráta.:]

V Bystrici pri mreži môj kamarát leží,
[:pandúri ho zbili a bez všetkej viny.:]
Pod horou 
[: Pod horou, pod horou čierne psíča breše:]
[[: susedovie Mara :] nerada sa češe.:]

[: Nerada sa ješe ,nerada umýva:]
[[: ten Paľo Paľovie :] rád sa na ňu díva.:]

[: Poď že sem ,poď že sem nech ťa ja učešem:]
[[:takým hrebenčekom:],čo kravičky češem:]

[: Čo kravičky češem, koníčky kefujem,:]
[[: veď ťa moja Mara:],takú potrebujem.:]
Pod horou ovos drobný
Pod horou ovos drobný, kosí ho šuhaj hodný,
[:kosí, kosí, nemá rosy, dievčatko mu vodu nosí.:

Kosa je nekovaná, kde vŕštek a kde jama,
[:predsa kosa dobre kosí, keď mu dievča vodu nosí.:

Pod horou ďatelina, žala ju Katarína,
[:žala, žala, nažala si, išli kolo dva valasi.:

Čo robíš Katarína, čia je to ďatelina, 
[:pána, pána, nášho pána, čo prebýva za horama..:

Čo robíš, Katarína, načo ti je zelina?
[:Hybaj s nami do včelína, ej, budeš kvitnúť Katarína.:]
Pod mostom ďatelina
Pod mostom ďatelina, žala ju Katarína,
žalaa, žala, nažala si, prišli ku nej dva valasi.

Čo robíš, Katarína, naša je ďatelina,
naša, naša, nášho pána, zasiata je za horama.

Tri dni ju z Brezna vezli, ešte ju nedovezla,
Katarínku, ďatelinku, ešte z Brezna  nedovezli.
Po doline tichý vetrík povieva
Po doline tichý vetrík povieva,
[:už sa dievča od mamičky odberá.:

Ešte sa ja mojej mamky spýtať mám,
[:či ja s vami, mamka moja, bývať mám.:

Ej, nie so mnou, dcéra moja, nie so mnou,
[:koho si si vyvolila, ten s tebou.:

Veď som si ja vyvolila z ruže kvet,
[:lepší je môj najmilejší nad ten kvet.:
Pod tým naším okienečkom
Pod tým naším okienečkom býva veľký mráz,
a v tej našej studienočke nieto vody zas.
[:Vezmem si ja sekerečku, prerúbem tú studienočku,
a v tej našej studienočke bude vody zas.:

Pod tým naším okienečkom z bielej ruže kvet,
Povedz že mi, moja milá, čo ťa mrzí svet.
[:A mňa ten svet nič nemrzí, len ma moja hlávka bolí,
len ma moja hlávka bolí, plakala by hneď.:

Pod tým naším okienečkom biela ľalija,
Povedz že mi, moja milá, kto k vám chodieva.
[:Ku nám veru nik nechodí, lebo sa ma každý bojí,
lebo sa ma každý bojí, že som chudobná.:
Poďme chlapci, poďme zbíjať
Poďme chlapci, poďme zbíjať, bo nemáme začo píjať,
[:ej, už sa nám začala bučina rozvíjať, bučina rozvíjať.:

Obúvajte, chlapci krpce, ktorí máte smelé srdce,
[:ej, a ja ho smelé mám, na zboj sa poberám, na zboj sa poberám.:

Vezmem flintu, dve pištole, zdravé buďte deti moje,
[:ej, ženička bozkaj ma, na jeseň čakaj ma, na jeseň čakaj ma.:

Keď vyjdeme na Poľanu, staneme si rovno na ňu,
[:ej, pozvŕtaj valaškou, každý svoju stranu, každý svoju stranu.:
Po nábreží koník beží
Po nábreží koník beží, koník vraný, skadiaľ že si šuhajíček maľovaný.
[:Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som, duša moja.:

[:Ja som Slovák, ty Slovenka, daj mi rúčku,:
[:rúčku ti podávam, tebe verná ostávam, duša moja.:
Pokapala na salaši slanina
Pokapala na salaši slanina, slanina, slanina, slanina, 
povedali na našeho Martina, Martina, Martina, Martina.
a Martin sa bohu otcu prisahal, prisahal, prisahal, prisahal, 
že on veru na slaninu nesiahal, nesiahal, nesiahal, nesiahal, 
že si on odrezal len kúsok, len kúsok, len kúsok, len kúsok, 
na slanine ostal motúzok, motúzok, motúzok, motúzok.
Podaj milá rúčku, rúčku na rozlúčku
[:Podaj milá rúčku, rúčku na rozlúčku, 
možná, že posledný raz:] /jaj bože/
[:nadišla chvíľa ja musím do boja
ja musím splniť svoj rozkaz:].

[:Do boja sme išli celé dni a noci, 
nám jasné hviezdy svietili:] /na cestu/
[:kaťuše bili a my pastupali, 
jeden za druhým padali:] /jak muchy/

[:Povedzte otcovi, povedzte mamičke, 
povedzte švárnej dievčine:] /Aničke/
[:že červená krv zaliala hruď moju, 
o osemnástej hodine.:]

[:Nebolo otecka, nebolo mamičky, 
nebolo švárnej dievčiny:] /Aničky/
[:len kamaráti za mnou zaplakali, 
keď ma do hrobu dávali:] /ožratí/
Poď ma milá, poď ma vyprevadiť
[: Poď ma milá, poď ma, poď ma vyprevadiť,:]
[: lebo sa ma stroja kamaráti nabiť.:]

[: Nabiť ako nabiť, ale dokrvaviť,:]
[: poď ma milá, poď ma, poď ma vyprevadiť.:]

[: A ona ho išla, až na krížne cesty,:]
[: sama nevedela o svojom nešťastí.:]

[: A on ju tam chytil za obidve ruky,:]
[: a tam ju zahodil na Dunaj hlboký.:]

[: Plávaj milá, plávaj od kraja do kraja,:]
[: keď Dunaj preplávaš, budeš žena moja.:]

[: Plávala, plávala, uprostred zastala,:]
[: ach, bože, pre bože, aká som sklamaná.:]

[: Teraz si panenky, zo mňa príklad berte, :]
[: sklamalo sa dievča, čo najparádnejšie.:]

[: Keby sa sklamala nejaká potvora, :]
[: ale sa sklamala frajerečka moja.:]
Popíjaj, popíjaj
Popíjaj, popíjaj, nekradni, nezbíjaj !
Čerta napopíjaš, ak si nenazbíjaš!     

Na Krivánskej proti, kornútka sa vrtí,
kornútka, nevrť sa, strelím ti do srdca.
Porezala som sa jaj bolí
Porezala som sa, jaj bolí, citrónový lístok zahojí,
[:citrónový lístok zahojže, ty môj najmilejší bozkajže.:

Chytila som vtáča v komore, či to bude pravda, lebo nie,
[:ako by to pravda nebola, keď som ja ho v hrsti držala.:
Po valasky od zeme
Po valasky od zeme, kto mi kozy zaženie,
[:a ja by ich bol zahnal, ale som sa vlka bál.:

Hojže, bača, hojže, hoj, tebe kožka a mne loj,
[:tebe kožka na dudy a mne lojík  pod zuby.:

Hoj, cic, koza, kozina, daj nám syra gazdiná,
[:ak nám syra nedodáš, slabých chlapov vychováš.:

Štyri kozy, piaty cap, kto vyskočí bude chlap,
[:a ja by som vyskočil, ale som sa zatočil.:
Povedau mi sláviček
Povedau mi sláviček, že už ide Janíček,
[:po lúčke, po zelenej, k svojej milej premilenej.:

Odpadla mu šablička z jeho koňa šimlíčka,
[:poď mi ju milá podať, ja už idem mašírovať.:

A keď mu ju dávala prežalostne plakala
[:ako to milý pane, ja som doma on na vojne.:

Ak ma, milá, rada máš, predaj všetko čo len máš,
[:popredaj vinohrady, a tak ma ty vyveď z vojny.:

Ja vinohrad nepredám, ja vínečko rada mám,
[:ja vínečko rada pijem a pálenô nevylejem.:
Povedzte  mojej materi
[: Povedzte mojej materi :], o jo jój
[: nech ma nečaká k večeri. :]

[: Ani na zajtra k obedu :], o jo jój
[: lebo ma drábi odvedú. :]
Povedzte, vy chlapci
Povedzte, vy chlapci, či pôjdete, 
či aj mňa zo sebou zoberiete, 
ja by som šiel s vami, ak sa vám podarí, 
mám ja kamarátov za horami.

A keď sme tam prišli na kraj hory, 
v bačovej kolibe ohník horí, 
valasi pískajú, baču postreľujú, 
karabíny aj pištole vystreľujú.
Povoja, povoja
Povoja, povoja, oj zelená povoja
[:povoľ, že si povoľ, oj frajerôčka moja:]

Povoja, povoja, ej povojové listy
[:povedz mi šuhajko, ej či mi budeš istý:]

Vtedy ja šuhajko, ej budem žena tvoja, 
[:keď na našom stole, ej vykvitne povoja:].
Prala som ja na potôčku
Prala som ja na potôčku, prala som, prala som,
pýtal sa ma šuhajíček, čia som, čia som.
[: Nie som tvoja, šuhajíček, nie tvoja, nie tvoja,
bo ti ústa za bozkanie nestoja, nestoja.:]

Sníval sa mi tejto noci taký sen, taký sen,
že môj milý, najmilejší prišiel sem, prišiel sem.
[: Priložil si jeho líčko na moje, na moje,
spýtal sa ma, drahá duša, čo ti je, čo ti je.:]

Mňa len bolí pravé líčko i hlava, i hlava,
že som včera prežalostne plakala, plakala.
[:Dobre že mi moje srdce nepukne, nepukne,
pokiaľ ono od milého odvykne, odvykne.:]

Už odvyklo, drahá duša, od teba, od teba,
že nemôžem ani pozrieť na teba, na teba.
[:Pozri, milá, na ten stromček zelený, zelený,
keď odkvitne, každá z neho odlomí, odlomí.:]

I ty milá, najmilejšia taká si, taká si,
dokiaľ chlapci nezažijú tvej krásy, tvej krásy.
[:Keď ja umriem, celá bledá zostaneš, zostaneš,
kdeže sa ty moja milá podeješ, podeješ.:]

Hodím sa ja do tej bystrej vodičky, vodičky,
kde plávajú drobné rybky, kačičky, kačičky.
[:Keby sa do tej vodičky rucala, rucala,
ťažko, horko by tvoja mať plakala, plakala.:]
Prečo si neprišiel
[: Prečo si neprišiel, keď som ťa čakala, :]
[: Bola by ti dala, čo som večerala. :]

[: Večerala som ja smaženú rybičku, :]
[: bola by ti dala pravú polovičku. :]

[: Pravú polovičku, aj sladkú hubičku,  :]
[: aby si ty vedel, že máš frajarečku. :]
Prečo ste ma, mamko má
[:Prečo ste ma, mamko má, prečo ste ma chovala.:
[:Chovala ste chovala, chovala, vojna sa ma ujala.:

[:Ujali sa dva páni, na vojnu ma zobrali.:
[:Na tú vojnu širokú, ďalekú, kde nevidieť pálenku.:

[:Pálenečka, pálenka, nepil som ťa len troška.:
[:Nepil som ťa, len málo, len málo, až bolo biele ráno.:
Prekrásna ja tá panská záhrada
[:Prekrásna je tá panská záhrada, ešte krajší panský dvor,:
[:šiel tade Janíček, stratil si ručníček, pekný vyšívaný bol.:

[:Ach, mamička, peknú dcérku máte, prišiel som ju navštíviť,:
[:tri rôčky minuli, sme sa nevideli, prišiel som ju navštíviť.:

[:Moja dcérka v cintoríne leží, tam je smutná posteľ jej,:
[:tri ruže červené, z hrobu vyrastené, to je všetka radosť jej.:
Prešporská kasáreň maľovaná
Prešporská kasáreň maľovaná, chlapci ju maľujú, pesničkama,
[:chlapci pesničkama, dievčence slzama, prešporská kasáreň maľovaná.:

Prešporská kasáreň, široký dvor, po ňom sa prechádza bratríček môj,
[:po ňom sa prechádza, prežalostne plače, až sa tá kasáreň pod ním trasie.:

To mala mamička veliký žiaľ, keď sa jej synáčik na vojnu bral,
[:keď na koňa sedal, šabličku pripínal, to mala mamička veliký žiaľ.:

Neplačte, mamička, šak ja prídem, šak ja na tej vojne nezahyniem,
[:keď ja domov prídem a vás živú nájdem, šak ja vás mamička živiť budem.:
Prídi Janík premilený
Prídi Janík premilený, prídi k nám,
ja ti za klobúčik pierko dám,
[: červenú ružičku rozmajrínok zelený,
príď šuhajko milený.:]

Nevolaj ma, bo falošné oči máš,
rada za inými pozeráš,
[: nechystaj ty pre mňa rozmajrínok zelený,
ani ružu červenú.:]
Prídi ty šuhajko
Prídi ty šuhajko ráno k nám uvidíš, čo ja to robievam.
[:Ja ráno vstávam, kravy napájam ovečky na pašu vyháňam:]

A keď si tú prácu vykonám potom si veselo zaspievam
[:A pri tom speve ako pri práci zase len na teba myslievam:]

Prišiel k nej raz milý na zvedy, a našiel ju ležať v posteli, 
[:kravy bučali, svine kvičali, ovečky v košiari bľačali.:]
Pusť ma bača
Pusť ma bača, pusť ma z hory na večer, 
hej, svoju milú frajerôčku vidieť chcem.

Večer ta šiou ráno prišiou v kolibe, 
hej, nič dobrího nedoniesou na sebe.

Len košieľku premočenú od krvi, 
hej, vo tri rady dopichanú nožami.
Radovec
Aký je to veľký žiaľ, čo ja v srdci mám,
celý svet sa, milý môj, búri proti nám.
La, la ,la, la ....
[:Svet mi ťa haní a mamka bráni,
že si, že si, že si luterán.:]

Aká je to malá vec, veľmi maličká,
že si ty luterán, ja katolíčka.
La, la ,la, la ....
[:Čo viera dvojí, to láska spojí,
verná moja, moja dušička.:]

Skorej štastia dôjdeme, dá to milý boh,
keť sa modliť budeme v oboch kostoloch.
La, la ,la, la ....
[:Otčenáš v tvojom a Zdravás v mojom,
krstiť, krstiť, krstiť v obidvoch.:]
Ruža som ja, ruža
Ruža som ja, ruža, pokiaľ nemám muža,
[:keď budem mať muža, spadne zo mňa ruža.:

Kvietok som ja, kvietok, pokiaľ nemám dietok,
[:keď budem mať dietky spadnú zo mňa kvietky.:

Fijala, fijala, bodaj sa prijala,
[:aby ma moja mať na jeseň vydala.:

Nevydám, nevydám, nevydám sa ešte,
[:bola by som blázon, keď ma nikto nechce.:
Ružomberská nemocnica
[: Ružomberská nemocnica, tá je pekne stavaná,:]
[: stavali ju dva a dva murári zo samého kameňa.:]

[: Dvanásť okien do záhrady, dvanásť okien do dvora,:]
[: ani som sa ne a nenazdala, že tam budem ležať ja.:]

[: Tu ma bolí, tu ma pichá, tu ma niečo španuje,:]
[: spýtajte sa môjho najmilšieho, ten vám povie čo mi je.:]

[: Narodil sa mi synáčik, aké že mu meno dáš,:]
[: daj mu meno po a po otcovi, pretože ho rada máš.:]

[: Nedávaj mu po otcovi, daj mu radšej Petríček,:]
[: aby on tak ne a nemiloval, ako jeho tatíček.:]
S popod našej brány
Spopod našej brány voda vyviera,
starodávny frajer do nás pozerá,
Nepozeraj do nás, do našej brány,
nie si ty, šuhajko, pre mňa chovaný!

A aj v Pohorelej závistnicu mám,
frajera mi ľúbi, ja sa nehnevám.
Keď ľúbi, nech ľúbi, ja mám iného,
bodaj sa ľúbili do dňa súdneho!
Sadaj, slnko, sadaj
Sadaj, slnko, sadaj, sadaj, za vysokú horu,
[:ak nebudeš sadať, sadať, stiahnem ťa za nohu.:]

Sadaj, slnko, sadaj, sadaj, za ker malinový,
[:povedz dobrý večer, večer, môjmu frajerovi.:]

Keby slnko znalo, znalo, jak je ťažko robiť,
[:ponáhľalo by sa, by sa, za horu zachodiť.:]

Už slniečko sadá, sadá, každý svoju hľadá,
[:a môj najmilejší, milý, medzi druhé sadá.:]
Sama mi kráľovná povedala
[: Sama mi kráľovná povedala,:][: že je v tej Trnave voda malá.:]
[: Väčší je Prešporek jak Trnava,:][: lebo je v Trnave voda malá.:]
Sedem božích sviatostí...
Sedem božích sviatostí žena opitá,
budeme rozjímať kde sa opila.
[:V Mikuláši prvý raz, v Ružomberku druhý raz,
a keď prišla do Krmeša opila sa zas:].

Sladkô mlieko, kyslô mlieko oroduj za nás.
Keď ste vy mňa vygrcali vyseriem na vás.
[:Po zemi sa váľala, na pálenô volala,
pálenô, pálenô buď pozdravenô:].

Keď som išiel z Kečkemédu bola mi beda,
trhali ma štyria vlci ako medveďa,
[:kričali mi Hómamis, kde máš predník z nohavíc
a ja som im odpovedal, že idem z Levíc:].
Sedemdesiat sukieň mala
Sedemdesiat sukieň mala a ešte sa nevydala,
[:a ja nemám iba, iba jednu, pýtajú ma až za Viedňu.:

Pod oblôčkom vyskakoval, štyri groše ukazoval,
[:dajte že mi dievča, dievča vaše a ja vám dám štyri groše.:
Sedí sokol na javori
[: Sedí sokol na javori:], [: preberá si drobné perí.:]
[: Prišiel k nemu starý jagár:], [: ja ťa sokol zastreliť mám.:]
[: Nestrieľaj ma jagárečku:],[: mám ja doma frajárečku.:]
Si moja milá, si zábudlivá
Si moja milá, si zábudlivá, alebo pyšná.
Keď včera večer, ja som ťa čakal, ty si neprišla.
[:Nehnevaj sa milá, nerob mi na zlosť,
prší, neprší, mám ťa po uši, aj nad hlavu dosť.:]

Kvitne ružička, kvitne červená, kvitne aj biela.
Jednu odtrhnem, dám ju milému, nech sa nehnevá.
[:Vezmi si ju milý, za klobúčik daj,
bez všetkých rečí, pekne ti svedčí, len sa nehnevaj.:]
Skala, skala
Skala, skala, biela skala, povedz  milá s kým si spala, ťuhája,
[:s kým by spala, sama sebou, príď na večer budem s tebou do rána.:

Hora, hora, dve doliny, krajšô diovča od maliny, ťuhája,
[:na malinu slnko svieti, a na diouča krása letí, ťuhája.:

Milovau by, keby ja chceu, keby sa ten svet nestareu, ťuhája,
[:keď zbadajú, že k nám chodí, hneď ten svet len rozbroj robí, ťuhája.:
Slovák som, aj Slovák budem
[:Slovák som, aj Slovák budem, čierne čižmy nosiť budem.:]
[:Čierne čižmy od čižmára, podkovienky od kovára.:]
Slovenské mamičky
[: Slovenské mamičky, pekných synov máte,:]
[: vychovali ste ich na vojnu ich dáte.:]

[: Vychovali ste ich, ako to vtáčatko,:]
[: za nimi zaplače nejedno dievčatko.:]

[: Nejedno dievčatko, rúčky zalamuje,:]
[: škoda ťa preškoda na tej vojne bude.:]

[: Škoda ťa, preškoda, tej krvi červenej,:]
[: ktorá sa vyleje na lúčke zelenej.:]

[: Na lúčke zelenej, v zelenom hájičku,:]
[: škoda ťa, preškoda, švárny šuhajíčku.:]
Slúžil som slúžil prvé leto
Slúžil som slúžil prvé leto, vyslúžil som si kuru za to.
A tá kura, harabura pekne krákorí, tralalala-la-la cez naše dvorí.

Slúžil som slúžil druhé leto, vyslúžil som si kačku za to.
A tá kačka blato tlačká, 
 a tá kura, harabura pekne krákorí, tralalala-la-la cez naše dvorí.

Slúžil som slúžil tretie leto, vyslúžil som si húsku za to.
A tá húska trávu kúska, 
a tá kačka blato tlačká, 
a tá kura, harabura pekne krákorí, tralalala-la-la cez naše dvorí.

Slúžil som slúžil štvrté leto, vyslúžil som si morku za to.
A tá morka len si dvorká, 
a tá húska trávu kúska, 
a tá kačka blato tlačká, 
a tá kura, harabura pekne krákorí, tralalala-la-la cez naše dvorí.

Slúžil som slúžil piate leto, vyslúžil som si kozu za to.
A tá koza dole z voza, 
a tá morka len si dvorká, 
a tá húska trávu kúska, 
a tá kačka blato tlačká, 
a tá kura, harabura pekne krákorí, tralalala-la-la cez naše dvorí.

Slúžil som slúžil šieste leto, vyslúžil som si prasa za to.
A to prasa kvikom zasa, 
a tá koza dole z voza, 
a tá morka len si dvorká, 
a tá húska trávu kúska, 
a tá kačka blato tlačká, 
a tá kura, harabura pekne krákorí, tralalala-la-la cez naše dvorí.

Slúžil som slúžil siedme leto, vyslúžil som si teľa za to.
A to teľa žerie veľa,
a to prasa kvikom zasa,  
a tá koza dole z voza, 
a tá morka len si dvorká, 
a tá húska trávu kúska, 
a tá kačka blato tlačká, 
a tá kura, harabura pekne krákorí, tralalala-la-la cez naše dvorí.

Slúžil som slúžil ôsme leto, vyslúžil som si kravu za to.
A tá krava mlieko dáva,
a to teľa žerie veľa,
a to prasa kvikom zasa,  
a tá koza dole z voza, 
a tá morka len si dvorká, 
a tá húska trávu kúska, 
a tá kačka blato tlačká, 
a tá kura, harabura pekne krákorí, tralalala-la-la cez naše dvorí.

Slúžil som slúžil deviate leto, vyslúžil som si koňa za to.
A ten koník ihi-mihi, padajú mu z riti knihy, 
a tá krava mlieko dáva,
a to teľa žerie veľa,
a to prasa kvikom zasa,  
a tá koza dole z voza, 
a tá morka len si dvorká, 
a tá húska trávu kúska, 
a tá kačka blato tlačká, 
a tá kura, harabura pekne krákorí, tralalala-la-la cez naše dvorí.
Sobotienka ide...
[:Sobotienka ide, čože ma je po nej:]
[[:cesta zarúbaná:]] k frajarečke mojej.

[:Nie tak zarúbaná, ale je zaťatá:], 
[[:už je moja milá :]]od Turka zajatá.

[:Od Turka zajatá, od veľkého pána:]
[[:preto ju zajali:]], keď je ona švárna.

[:Tá švárna Anička u Dunajka stála:]
[[:z svetlého damasku:]] tri ručníky prala.

[:Tak ich ona prala až sa ligotali:]
[[:naprostred Dunajka:] stojí koník vraný.

[:Blíž sa sem koníček, blíž sa sem ku kraju:]
[[:a snáď mi ty povieš:]], jak sa naši majú.

[:Tatíčko umretý, mamička zostali:], 
[[:tvojeho milého:]] na vojnu si vzali.

[:Čo ma po rodičoch, však už boli starí:], 
[[:ale ten môj milý:]], keď je odobraný.
Spadol lístok z javora
Spadol lístok z javora, mojej milej do dvora,
[:poď má milá, poď ma vyprevadiť, až do našeho dvora.:]

A ja s tebou nepôjdem, bo ja tvoja nebudem,
[:ty si synak bohatých rodičov a ja deva chudobná.:]

Hoci si aj chudobná, ale budeš žena má,
[:ja si teba za ženičku vezmem, hoc mi bránia rodičia.:]
Spievanky, spievanky
Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali,
či ste z neba spadli, či ste v háji rástli.

Z neba sme nespadli, v háji sme nerástli,
ale nás mládenci a dievčence našli.

Keď si ja zaspievam v ružomberskom poli,
hlas môj sa uderí o martinské zvony.

O martinské zvony, o tie biele domy,
o ten najbelejší, kde môj najmilejší.
Spopod našej brány voda vyviera
Spopod našej brány voda vyviera, starodávny frajer do nás pozerá.
[:Nepozeraj do nás, do našej brány, nie si ty šuhajko pre mňa chovaný.:

Nemysli si frčkár, že ťa rada mám, že ja okrem teba frajera nemám,
[:veď je v tej Slatine mládencov dosti, môžem si ja vybrať po mej ľúbosti.:

Široká je cesta medzi horami, studená je láska už medzi nami,
[:široká je cesta, úzke chodníčky, zabudneme sa my už pomaličky.:
Starie dievky, čo robíte
Staré dievky, čo robíte, prečo sa vy nevydáte?
[:Kúpte si oleja, namažte si kolená, namojdušu, sa vydáte.:]

A keď sa nechcete vydať, nechajte sa vymaľovať.
[:Na bielom papieri, na cínovom papieri, budeme sa na vás dívať.:]
Svadobné
Pozri sa, Anička, v komore na klinček,
kde si vešiavala svoj zelený venček.

Poďte že sa ľudia, poďte sa čudovať, 
naša mladá pani ide odpytovať.

Stojíme, stojíme, jamu vystojíme,
dievča sa neberie, neskoro prídeme.

Teraz si, dievčatko, teraz si rozmysli, 
komu si písala na tú vojnu listy.

Vyšla predo dvere, slzy jej padali, 
na ten tvrdý kameň jamky vybíjali.

Pozri sa, Anička, ešte raz do dvora,
ako ti družičky vo dva rady stoja.

Neplač, dievča, neplač, ani nenariekaj, 
keď ti bude krivda, do domu utekaj.

Poďme že už poďme, kde sme sa pobrali,
azda nám to dajú, čo nám obecali.

Kropte že nás, kropte tou svätenou vodou, 
veď my už ideme s tou vašou slobodou.

Sloboda, sloboda, komu ju pán boh dá,
mládencovi, dievke a mne ju dať nechce.

Ideme, ideme, hore tou dedinou,
už sa ja rozlúčim s tou mojou rodinou.

Svätý Mikulášu, žehnaj cestu našu,
veď my šikujeme dievča ku sobášu.

Pozri sa, Anička, na vysokú vežu,
ako ti slobodu do uzlíčka viažu.

Habovský pán farár peknú kázeň káže,
nejednej panenke slobodu zaviaže.

Habovský pán farár peknú kázeň kázal,
zuberským mládencom oženiť sa kázal.

Čo si si myslela, keď ťa sobášili,
asi si myslela ešte i za nimi.

Pomáhaj nám pán boh, i ten svätý Peter,
aby nás zaniesol do kostola vietor.
Svieť mesiaček aj slniečko jasné
[:Svieť mesiaček aj slniečko jasné:] 
[:u susedov majú dievča krásne.:]

[:Chcel by som k nej bože môj chodievať:]
[:chudobný som nesmiem hu milovať.:]

[:Chudobný som, chudobných otca, mať:]
[:švárne dievča nemôžem milovať.:]

[:Chudobný som, chudobnej mamky syn:]
[:ja o roček narukovať musím.:]

[:Keď som išiou z tej vojny na urlap:]
[:postretnú ma môj verný kamarát.:]

[:Serus, serus, kamarát moj verý:]
[:vráť sa spiatky se mnú do tej vojny.:]

[:Nevrátim sa, čo by bol kapitán:]
[:dosť som sa ja tej supy nachlípal.:]

[:Supy, supy, komisného chleba:]
[:idem domov ženiť sa mi treba.:]

[:Ženiť, ženiť, ale keho si brať:]
[:frajerku mi odebral kamarát.:]

[:Idem domov, ženiť sa mi treba:]
[:či mi žijú stará mati moja.:]

[:Serus, serus, už veru nežije:]
[:sedem ročkov v čiernej zemi hnije.:]

[:Keby vedel, že ona nažije:]
[:bol by zostal na tej vojenčine:]
Svitaj bože, svitaj
Svitaj bože, svitaj, aby skúrej den byl,
[: nech sa ja podzívám, v kerém domje sem byl:

Byl sem já v domečku, majú tam dcérečku,
[:majú obrovnané s červenú hlinečku.:

S červenú hlinečkú, obílené vápnem,
[:okénka zastreté s cinobrovím šátkem.:
Šablička brúsená
Šablička brúsená, to je moja žena, ona ma vyseká keď bude potreba.
[:Hujaja, hujaja, hujaja, hujaja, ona ma vyseká, keď bude potreba.:

Šablička brúsená na obidve strany, ona ma vyseká z Uhier do Moravy.
[:Hujaja,  hujaja,  hujaja,  hujaja, ona ma vyseká z Uhier do Moravy.:

Neumriem na slame, umriem ja na koni, a keď z koňa spadnem šablička zazvoní.
[:Hujaja, hujaja, hujaja, hujaja, a keď z koňa spadnem, šablička zazvoní.:
Šedzí muha na štene
Refrén
Šedzí muha na štene, na štene, na štene
šedzí muha na štene šedzí a špí,
šedzí a buvinká, potvora malinká
šedzí muha na štene šedzí a špí.

Išiel Jano z Temešváru, hej
padol on tam do lekváru, hej
nemohli ho vymontovať, hej
museli ho vylizovať, hej, hej, hej, hej.

     Ref.

Išiel Jano z Bohumína, hej
padol on tam do komína, hej
nemohli ho vymontovať, hej
museli ho bombardovať, hej, hej, hej, hej.

    Ref.
Šípová ružička sama kvitne v poli
[:Šípová ružička sama kvitne v poli,:
[:chudobné dievča som, každý sa ma bojí.:

[:Keď som aj chudobná, sama som pre seba,:
[:spýtaj sa šuhajko, či pôjdem za teba.:

[:Za teba nepôjdem, čo by si ma aj chcel,:
[:falošné oči máš, bíjať by si ma chcel.:
Široko, deľako
Široko, deľako, to ftáča letelo,
[:čo mi včera večer v oblôčku sedelo. :

Perečko, tulipán, šak ťa ja vykopám,
[:načo si v záhradke, keď frajerky nemám.:

Keď frajerky nemám, ale si ju kúpim,
[:chto mi na ňu pozre, oči mu vylúpim.:

Široký jarček, bystrá vodička
[:Široký jarček, bystrá vodička:
[:napoj že mi moja milá mojho koníčka.:

[:Kôň vodu pije, nohami bije,:
[:uhni sa ty moja milá, veď ťa zabije.:

[:Kde ma zabije, nebudem želieť,:
[:a ty budeš, moj najmilší, v žalári sedieť.:

[:V žalári sedieť rok, alebo dva,:
[:a ty budeš, moja milá, do súdneho dňa.:
Šla Anička na sobáš
[:Šla Anička na sobáš a Janíčko v okne stál,:
[:od žalosti, od ľútosti svoju mamku zavolal.:

[:Ach, mamičko, mamko má, zavolajte maliara,:
[:dajte Anku vymaľovať chcem sa na ňu pozerať.:

[:Do pohára vínečka, nalej nám krčmárečka,:
[:to zohreje, to poteší moje smutné srdiečka.:
Študentská halenka
[: Študentská halenka tá je veľmi tenká :]
[: pod ňou sa vyspala, poctivosť stratila nejedna panenka:].

[: Nežel holka nežel, že ja s tebou ležel :]
[: ja ležel na sene, ožralej jak štene, ja o tom nevědel :].
Štvorylka
Chodievau som pod okienko často k milej
a spievau som tak ľúbostne Aničke mojej.

Počkaj, ty beťár, šak ja tebe dám!
Čo si ty chodievau každý večer k nám?

V pondelok sa nerobilo, v utorok bol mráz,
v stredu sa šlo na špacírku a vo štvrtok zas.

Počkaj, ty beťár...
Tajila som, tajila
[:Tajila som, tajila:,[: ale už nebudem:
[:chystaj milý kolísku:,[:ja plienočky.:

[:Už tie tvoje plienočky:,[:vietor prefukuje,:
[:a na tvojej kolíske:,[:vtáčik prespevuje.:
Taká sa mi príležitosť stala
Taká sa mi príležitosť stala, jednému som za tri groše dala,
veď to videu milý pán boh z neba, že mi boli tie tri groše treba.

Za jeden si kúpim pálenýho, a za druhý chlebíka chutnýho,
a ten tretí, ten dám do šporkasy, ten mi bude na tie starie časy.
Takje ma mať moja
Takje ma mať moja žiaľe zachádzajú
dobre mi krvavie slzy nepadajú.

Slzy moje, slzy, jedna druhú ronia
veď mi v tých Ponikách veľkje krivdy robia.

Ešte som nekradou len sa budem učiť
väzenia stavajú čo ma budú mučiť.

Keď ma budú mučiť na kolieskach lámať
nebudem sa prosiť pokiaľ budem vládať.
Také sa mi dievča páči
[: Také sa mi dievča páči, čo má čipky na rubáši,:]
[: sukienky si hore vykasuje, biele nôžky ukazuje.:]

[: Vyšla na pec a ja za ňu, spadla z pece a ja na ňu,:]
[: sukienku si hore vykasala, biele nohy ukázala.:]

[: Čia že je to tá ulica, čo v nej býva tá vdovica.:]
[: Nemá, nemá deti ani muža, len prekvitá ako ruža.:]
Takú som si frajerečku zamiloval
Takú som si frajerečku zamiloval, 
akoby ju maliareček vymaľoval,
oči čierne, biele líčka, z ruže púčok na ústočká,
akoby ju maľovala maliarečka.

Lenže už je, moja milá, všetko darmo, 
aj tak musím mašírovať zajtra ráno,
veru áno, zajtra ráno, pred svitaním, skoro ráno,
skôr než vyjde zlaté slnko nad Komárno.
Tam dole, na dole
Tam dole, na dole, hoj, na panskej rovine, 
[: pasie Janík kone, hoj, v drobnej ďateline :].

Pasie ich, on pasie, hoj, od žiaľu sa trasie, 
[: že mu jeho milá, hoj, paholiatko nesie :].

Preboha živího, hoj, milá nenes mi ho, 
[: preboha živího, hoj, povedz na druhího :].

Ja by povedala, hoj, pánboh by ma trestau, 
[: že pri mojom bôčku, hoj, žiaden druhý nespau :].

Kamaráti moji, hoj, spravte mi po vôli,
[:tú moju frajerku, hoj, zabite ju v poli.:]

Kamarát náš milý, hoj, mi to nespravíme,
[:kto si ju oklamau, hoj, nech si ju aj vezme.:]
Tam okolo Levoči
[:Tam okolo Levoči, tam še voda točí,:
[:ktorá nemá frajíra, ktorá nemá frajíra, ktorá nemá frajíra,
ta naj do nej skočí.:

[: A co by ja, coby ja do vody skákala,:
[:pre jedného beťára, pre jedného beťára, pre jedného beťára,
život utrácala.:
Tam okolo vaľala
Tam okolo vaľala, vaľala tečie voda Ondava
tam okolo vaľala, vaľala tečie voda
tam pod javorom v háji zalenom Ondava.

Všetky lávky pobrala, pobrala len tú jednu nechala
všetky lávky pobrala, pobrala len tú jednu 
tam pod javorom v háji zelenom, nechala.

A to bola lavička, lavička, kde sedela Anička
a to bola lavička, lavička, kde sedela
tam pod javorom, v háji zelenom, Anička.

Sedela a plakala, plakala, na Janíčka volala
sedela a plakala, plakala, na Janíčka 
tam pod javorom, v háji zelenom, volala.

Poď Janíčko,poď ku mne, poď ku mne ja ti poviem čo mi je
poď Janíčko, poď ku mne, poď ku mne ja ti poviem
tam pod javorom, v háji zelenom ,čo mi je.

A mňa bolí hlavička, hlavička, ubila ma mamička
a mňa bolí hlavička, hlavička ubila ma
tam pod javorom, v háji zelenom, mamička. 

Nech ťa pre mňa nebijú, nebijú, nájdem si ja zas inú
nech ťa pre mňa nebijú, nebijú, nájdem si ja
tam pod javorom, v háji zelenom, zas inú.

A to bude ženička, ženička, oceľová šablička...

Tá ma bude milovať, milovať a ty budeš banovať...

Ja banovať nebudem, nebudem, ale teba mať budem...

A mňa doma tiež bijú, tiež bijú, prečo nejdem za inú...
Tam, pod Tatrami
[:Tam, pod Tatrami, v slovenskej zemi, strhol sa tam boj preveliký,:]
[:tam bojovali samí Slováci, mamky nad nimi zaplakali.:]

[:Slovenská mamko, jak ste ma ťažko, jak ste ma ťažko vychovali.:]
[:teraz, keď robiť mám, o vás sa starať, na vojnu si ma povolali.:]

[:Tam, pod Tatrami v slovenskej zemi, hroby sú hlboko vykopané,:]
[:nad nimi zaplače nejedno dievča, ktoré tam stojí opustené.:]

[:Andulko moja, jak sme sa verne, jak sme sa verne milovali,:]
[:tam, pod Tatrami, v slovenskej zemi, tvoj miláčik je pochovaný.:]
Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj, nezrúcaj,
dobrá piecka na zimu, na zimu, nemá každý perinu, perinu.

Ref. Tra-la-la-la

Stojí vojak na varte, na varte, v roztrhanom kabáte, kabáte,
od večera do rána, do rána rosa naňho padala, padala.

Ref.: Tra-la-la-la

Dobil cigán cigánku, cigánku, po zelenom župánku, župánku
a cigánka cigáňa, cigáňa, po zadečku vidlama, vidlama.

Ref.: Tra-la-la-la

Mala som ja rukávce, rukávce, dala som ich cigánce, cigánce,
ciganečka, cigánka, cigánka, vyčaruj mi synáčka, synáčka.

Ref.: Tra-la-la-la

Keď ja budem čarovať, čarovať, musíš mi ty niečo dať, niečo dať,
štyri groše, lebo päť, lebo päť, bude šuhaj ako kvet, ako kvet. 

Ref.: Tra-la-la-la
Tečie voda, tečie
Tečie voda, tečie, cez Oravský majer,
[:prečo si ma nechal, starodávny frajer.:]

Nechal som ťa, nechal, dobre ty vieš komu,
[:čo tie reči nosil, do vašeho domu.:]

Do vašeho domu, pod vaše okienko,
[:čo som sa naplakal, sivá holubienko.:]
Ten dúbravský kostolíček
[:Ten dúbravský kostolíček, kolo neho pekný les,:]
[:keď ja tade pôjdem, spomínať si budem, či môj milý príde dnes.:]

[:Príde mi on, príde, príde, na tom vranom koníčku,:]
[:koník sa mu spína a on si pripína na ľavý bok šabličku.:]

[:Keď si milý šabľu pripäl, prežalostne zaplakal,:]
[:zaplakal, zaželal, zaplakal, zaželal, až mu koník zaerdžal.:]
Tichá voda do Dunajka padala
Tichá voda do Dunajka padala, keď som bola od šuhajka sklamaná,
[:dá to pán boh, že sa aj on oklame, ja banujem aj on banovať bude.:

Sníval sa mi tejto noci krásny sen, že môj milý, premilený prišiel sem,
[:položil si svoje líčko na moje, začal sa on vypytovať čo mi je.:

Nič mi nie je, môj miláčik, bože môj, len ma bolí moje srdce za tebou,
[:moje slzy po tvári mi stekajú, tvoje oči do mojich sa dívajú.:
Trebišov, to vaľal
[: Trebišov, to vaľal, okrúhly jak taľar.:]
[[: Mal som ja frajerku,:] maľoval ju maľar.:]

[: Maľare, maľare, šumne ju maľujce,:]
[[: za mojo peneži,:] farby nešanujce.:]
Trenčianske hodiny
[: Trenčianske hodiny smutne bijú,:]
[[: už ma z mojou milou:] rozlučujú.:]

[: Rozlučujú,ale nebojím sa,:]
[[: príde tá hodina:] ožením sa.:]

[: Ožeň sa šuhajko s pánem bohem,:]
[[: zober si dcérečku:] sobie roveň.:]
Trenčianskou dolinou
Trenčianskou dolinou chlapci mašírujú,
postretli dievčinu, postretli dievčinu, čo niesla zelinu.

Dievčina, dievčina zahoď tú zelinu,
budeš oplakávať, budeš oplakávať Trenčiansku dolinu.

Keď bolo o týždeň plakala každý deň,
keď bolo o mesiac, keď bolo o mesiac, plakala ešte viac.

Keď bolo po roce plakala velice,
nosila synáčka, nosila synáčka, na svej pravej ruce.

Ach, synu môj, synu môj, čo mám z tebou robiť,
či ťa mám vychovať, či ťa mám vychovať, či do vody hodiť.

Ach mamko má, mamko má, len ma vychovajte,
keď ma vychováte, keď ma vychováte, na vojnu ma dáte.
Trenčín dolinečka
Trenčín dolinečka, pekná rovinečka,
[:po nej sa prechodí moja frajerečka.:

Moja frajerečka, má červené líčka,
[:jako na jabloni červené jabĺčka.:

Červené jabĺčko, od poly je hnilé,
[:už ma opustilo, čo mi bolo milé.:
Tri dni ma naháňali
Tri dni ma naháňali, ešte ma nedostali
[: ešte ma tri dni budú, aj tak ma nedostanú.:]

Cesta je zarúbaná, šarvanci po nej idú,
[: stoličný hrdí páni bačkory nosiť budú.:]

Hrach sa mi neurodil, len samé lopatečky,
[: moja žena sukne nemá, len samé zaplatečky.:]
Tri stromečky okolo Rajčianky
[:Tri stromečky okolo Rajčianky, vy ste tomu príčina:],
[:že môj milý, každučkú nedeľu na Rajčianku s inou chodieva:].

[:Šla som tadiaľ iba jediný raz môj milý tam s inou stál:]
[:sklopila som svoje modré oči šla som svojou cestou diaľ a diaľ:]

[:V duchu som si iba pomyslela zbohom buď a užívaj:]
[:až sa ešte na Rajčianku vrátim do zadu sa iba podívaj:]

[:Nespatríš tam svojej milej viacej tú už kryje čierna zem:]
[:tam kde vietor prežalostne fúka tam ja deva opustená som:]
Už som prešiel štyri háje
[:Keď som išiel od mej milej stál mesiačik vysoko:],
[:milá za mnou bože môj, pozerala, či som ešte ďaleko:].

[:Už som prešiel štyri háje, ešte za mnou volala:]
[:vráť sa milý, božemôj, vráť sa ešte, čím som ťa rozhnevala:].

[:Rozhnevala tým slovíčkom, už ma viacej nebudeš:]
[:ja odídem, božemôj, povandrujem a ty sama ostaneš:].

[:Keď ty pôjdeš, pôjdem aj ja, povandrujeme spolu:],
[:rodičia sú, božemôj v cintoríne, tí nám brániť nebudú:].
Už Turek ide
Už Turek ide, už vojna bude,
má milá plače, že sama bude, sama, samučká.

Neplač, má milá, nebudeš sama,
stavajú kláštor medzi horama, medzi horama.

Tam budeš bývať, vínko predávať,
ale sa nedaj chlapcom oklamať, chlapcom oklamať.
Uviazali kozu
Uviazali kozu, utrtt, utrtt, uviazali kozu u tŕňa, 
ona sa im v noci  utrtt, utrtt, ona sa im v noci utrhla.

Vysoký jalovec, vysoký ako ja
preskoč ho má milá rovnýma nohama.
Ja ho nepreskočím, ja sa rada točím,
na teba môj milý zapomenúť musím.
Veď je lastovička
Veď je lastovička pekný vták, pozdravte mi milú na stokrát,
[:či je ona zdravá a či nie aby odkázala rodine:].

Ona odkázala, že je nie, že je jej srdiečko zranené,
[:že je jej srdiečko zranené, môjho potešenia zbavené:].

Ach bože prebože jak to zle, kto koho miluje nevezme,
[:kto koho miluje má si vziať a či to len pán boh nechce dať:].

Pán boh by ti doprial svet nedá, radšej ho do krčmy zavolá,
[:za liter pálenky ženu má a chudobné dievča zanechá:].
Veruže mi zahraj
Veruže mi zahraj, sliačanská muzika,
[:aby som odpadla ľuďom od jazyka.:

Veruže mi zahraj akú si rozkážem,
[:veď ti ja zaplatím, keď mešec rozviažem.:

Veruže mi zahraj na ostatok túto,
[:aby mi nebolo za frajerom ľúto.:

Veselá som dieuka, veselej matera,
[:mám ja nájomníka mládenca, frajera.:

Takie sme veselie, ako veseličky,
[:tek si šteboceme, ako lastovičky.:

Obe kamarátky na vŕšku bývame,
[:ale ani jedna frajera nemáme.:

Budeme sa modliť k svätému obrazu,
[:aby sme dostali frajerov odrazu.:
Včera nedeľa bola
Včera nedeľa bola, ja som doma nebola,
[:bola som v hájičku, žala som trávičku, sviatok som nesvätila.:]

Zajtra bude krásny deň, ja zas doma nebudem,
[:pôjdem do hájička počúvať slávička, na milého zabudnem.:]

Keď regrút narukuje, nikto ho neľutuje,
[:aj ten hlúpy civil, čo na vojne nebol, aj ten sa mu vysmeje.:]

Počkaj hlúpy civile, prídu na teba chvíle,
[:až ty budeš poznať ten vojenský rozkaz, veselo ti nebude.:]

Až ty budeš fasovať, deväťdesiat na mesiac,
[:z toho cigarety, box a iné veci, sám si budeš kupovať.:]

Až ty budeš rukovať, muzika ti bude hrať
[:príď sa na mňa milá, holka roztomilá, príď sa na mňa podívať.:]

Zle je chlapci, zle je zle, keď miluje jeden dve,
[:ešte je to horši, bože najmilejši, keď miluje jedna troch.:]

Jeden stojí u dverí, druhý kričí otvor mi,
[:a ten tretí volá Andulienka moja, daj mi kľúče od dverí.:]
Včera som bol u muziky
Včera som bol u muziky u muziky celý deň
[:ani som tam svoju milú, ani so tam nevidel:]

Ona stála uplakaná, uplakaná u dverí
[:spýtaj sa jej môj kamarát, spýtaj sa jej, čo je jí:]

Ona ti to kamaráde, ona ti to nepoví
[: pripravils ju včera večer o vieneček zelený:]

A ja som ju nepripravil, pripravila sa sama
[:ja som jej chcel prsteň vrátiť, ona plakať začala.:]
Včera večer na dvore
[:Včera večer na dvore, čítali nám v rozkaze,:]
[:hej, že my chlapci slobodní, musíme ísť do vojny.:]

[:My do vojny pôjdeme, tam bojovať budeme,:]
[:hej, a tie naše frajerky zanahati musíme.:]

[:Moja milá neverí, že ja pôjdem do vojny,:]
[:hej, ale ona uverí, keď ja pôjdem na koni.:]

[:Zbohom otec, zbohom mať, zbohom sestra, zbohom brat,:]
[:hej, zbohom celá rodina, mne už píska mašina.:]

[:Keď mašina odišla, moja milá neprišla,:]
[:hej a my chlapci slobodní, museli sme do vojny.:]

6. [:A na boku šablička, zbohom ostaň Anička,:]
[:hej a my chlapci slobodní, museli sme do vojny.:]
V hlbokej doline
[:V hlbokej doline srnka vodu pije:]
[[[:horár na ňu mieri:], že si ju zastrelí:].

[:Nestrieľaj ma horár neni som ja srnka:]
[[[:ale som ja ale:]], zakliata panenka:].

[:Zakliala ma mati v nedeľu za rána, :]
[[[:že som nechcela ísť:]], za pána horára:].

[:Horári, horári, zle horárujete, :]
[[[:za každou jedličkou:]], dievča milujete:].

[:Horárova žena bledá ako stena:]
[[[:a horár červený:]], ľúbi iné ženy:].
Videu som si frajerôčku v kostole
Videu som si frajerôčku v kostole, 
pozerala pravým očkom po sebe,
[:nepozeraj, moja milá, po sebe, 
veď ty nemáš žiadnej chyby na sebe.:

Len si pozri na ten ručník belený, 
ako ti je na hrdielku skrčený,
[:nedala mi moja mamka bigľovať, 
musela som celý týždeň pracovať.:

Videu som si frajerôčku na tanci, 
zali mi ju tí hriňovský mládenci,
[:keď si zali, nach si zali, čo ja znám,  
veď ja ešte na jej miesto krajšiu mám.:

Vyberiem si peknú bielu, červenú, 
s čiernym očkom kučeravú dievčinu,
[:vyberiem si peknú, bielu zo Slanca,
 príde večer, vezmem si ju do tanca.:
Vínko, vínko
[:Vínko, vínko, vínko červené:], kto ťa bude vínko píjať, 
keď mňa bude zem prikrývať, vínko, vínko, vínko červené.

[:Hora, hora, hora vysoká:], kto ťa bude hora rúbať, 
keď ja budem mašírovať, hora, hora, hora vysoká.

[:Lúčka, lúčka, lúčka zelená:], kto ťa bude lúčka kosiť, 
keď ja budem šabľu nosiť, lúčka, lúčka, lúčka zelená. 
V mojej milej dvore...
[: V mojej milej dvore:] stoja dva vrané kone
[:nikto na nich šejháj:]nikto na nich neorie.

[:Oral na nich, oral na nich ten prekrásny Janíček,
čo preoral, čo preoral mojej milej chodníček:].

[:Keď preoral:] jednu brázdu vyoral
[:a na svoju milú:] prežalostne zavolal.
[:Zbohom milá, zbohom milá ja už viacej neprídem,
zajtra ráno, skoro ráno za vojačka odídem:].

[:Keď odídeš:] nájdem si ja iného,
[:šuhajíčka:] šuhajíčka švárneho.
[:Ten ma bude ten ma bude, ten ma bude milovať
a môj frajer, starodávny frajer, bude za mnou banovať:].

[:Nebudem ja:] nebudem ja banovať,
[:len ja budem:] Šargu koňa pucovať
[:Šargu koňa, Šargu koňa, Šargu koňa aj Pejku
nájdem si ja, nájdem si v Ružomberku frajerku:].
Vodu, vodu, nechcem ja ju
Vodu, vodu, nechcem ja ju, nechcem ja ju,
[:nech  sa v nej dievčence kúpavajú:]
vo vode sú žaby, nájdu sa aj hadi, 
nechcem ja ju, nechcem ja ju, 
[:nech sa v nej dievčence kúpavajú:].

Vínko, vínko to piť budem, to piť budem
[:kým ja na tom svete živý budem:]
to vôľu napraví, dá rozum i zdraví
to piť budem, to piť budem
[:kým ja na tom svete živý budem:].
V pondelok doma nebudem
V pondelok doma nebudem, v utorok na jarmok pôjdem
[:a v stredu z jarmoku, vo štvrtok s chlapcami do šenku.:

A v piatok, Anička moja, ty budeš ženička moja,
[:v sobotu rúčku dáš, v nedeľu pôjdeme na sobáš.:

Čia si, Anička, čia, otcova či materina,
[:a ja som, tvoja som, otcova i materina som.:
Vretienko mi padá
[: Vretienko mi padá, ktože mi ho podá,:]
[: nemám tu milieho, ani brata jeho.:]

[: Nebanovala by, keby nemusela,:]
[: keby ťa šuhajko nerada videla.:]

[: Nerada videla, ej, nerada mala,:]
[: nerada za tebou dvierka zatvárala.:]

[: Načo si mi načo ty šuhajko nízky,:]
[: ani do postele, ani do kolísky.:]
V richtárovej studni
[: V richtárovej studni bystrá voda šumí,:]
[: padla do nej iskra, bystrá voda vyschla.:]

[: Bystrá voda vyschla, rybky pokapali,:]
[: tých Dúbravských chlapcov za vojáčkov vzali.:]

[: Za vojáčkov vzali do mesta Trenčína,:]
[: za nimi zaplače nejedna dievčina.:]

[: Nejedna dievčina rúčky zalamuje,:]
[: škoda ťa preškoda na tej vojne bude.:]

[: Škoda ťa preškoda tej krvi červenej,:]
[: ktorá sa vyleje na lúčke zelenej.:]

[: Na lúčke zelenej v zelenom hájičku,:]
[: škoda ťa preškoda švárny šuhajíčku.:]
Vstávaj, Hondzo, hore
Vstávaj, Hondzo, hore, na baňu klopajú,
ak neskoro prídeš, fárať ti nedajú.

 Neskoro som prišiel, fárať mi nedali,
ešte ma hutmanskou palicou vyhnali.

Basom, ja vám zaňát, z vašimi baňami,
keď ste ma vyhnali, fárajte si sami.
Všetci ľudia povedajú
Všetci ľudia povedajú, že ja ľúbim cigánku.
A ja ju neľúbim, ja ju len rád vidím,
pretože má za uškom frndžalku.
V tej Bystrici na pľaci
V tej Bystrici na pľaci, biela ruža rozkvitá,
[:tá vojenská kasáreň je, bielou škridlou pokrytá.:]

V nej bývajú žandári, vojenský generáli,
[:jedna matka syna mala, aj toho jej tam vzali.:]

Neplačte vy mamička, mám vraného koníčka,
[:keď ja na ňho si vysadnem, zazvoní mi šablička.:]

Šablička mi zazvoní, srdiečko ma zabolí,
[:nikto z mojej rodiny viac, sa nepríde odobrať.:]

Ani otec, ani mať, ani sestra, ani brat,
[:ani moja najmilejšia, mi nepríde zbohom dať.:]
V tej Dúbravskej začmudenej krčme
V tej dúbravskej začmudenej krčme sme sa bavili, bavili, bavili,
[: muzika nám libe, libe hrala, keď sme sa lúčili.:]

Nebol som tam ani sedem nedieľ prišiel telegram, telegram, telegram,
[:že mi milú svine roztrhali, aby som nezúfal:]

Ja nezúfam, ja som ešte mladý, ja mám na to čas, na to čas, na to čas,
[:až sa vrátim z vojny do civilu nájdem si dievča zas:]

Našiel som si modrooké dievča Američanku, ričanku, ričanku,
[:nebolo jej, nebolo jej páru na celom Slovensku:]
Všetci ľudia povedajú, že ja ľúbim mlynárku
Všetci ľudia povedajú, že ja ľúbim mlynárku,
všetci ľudia povedajú, že ja ľúbim mlynárku,
a ja ju neľúbim, ja ju len rád vidím,
[:pretože má za uškom frndžalku.:]

Nalej, nalej, mlynáročka vínka ešte naposled,
pojdete mi, kamaráti, onedlho na pohreb.
Do hrobu ma dajte a dobre sa majte,
[:pri vínečku na mňa spomínajte.:]
V šírom poli kríž...
V šírom poli kríž poď má milá blíž
[:keď ja pôjdem na tú vojnu prísahu mi zložíš:].

Milá pokľakla, dva prsty zdvihla
[:prisahala miláčkovi, že mu bude verná:]

Milý jej písal, že či je zdravá
[:kamaráti odpísali, že sa už vydala:]

Milý nemeškal, urlap si pýtal
[:prišiel k milej pod okienko von si ju vyvolal:]

Revolver v ruce, nabitý prudce
[:strelil milej do srdiečka, tu máš falošnice:]

Ona vykríkla, ježišmária
[:ja nešťastná, prenešťastná, čo som urobila:]
Vydala ma mamka za širokú vodu
Vydala ma mamka za širokú vodu,
[:vydala ma mamka za širokú vodu,
by som nechodila ku nej na žalobu.:

A ja tú vodičku do kola obejdem,
[:a ja tú vodičku dokola obejdem,
ja ku svej mamičke na žalobu pôjdem.:

Jaj mamička moja, za širokú vodu,
[:jaj mamička moja, za širokú vodu,
či si spomínate na dcérušku svoju.:

Spomínam, spomínam, ale len raz v roku,
[:spomínam, spomínam, ale len raz v roku,
ja na vás, mamička, v každom svojom kroku.:
Vydala mamička.
[:Vydala mamička, vydala dcérečku, vydala ju cez pole,:]
[:keď ju vydávala, tak jej povedala, nechodievaj viac ku mne.:]

[:Ja sa spravím vtáčkom, vtáčkom jarabáčkom zaletím k svej mamičke,:]
[:sadnem na lavičku, pred svoju mamičku, na šípovú ružičku.:]

[:Najmladšia sestrička v okienečku stála na vtáčika volala,:]
[:heš, heš, heš vtáčičku, ty malý slávičku, polámeš mi ružičku.:]

[:Dobre ti sestrička u mojej mamičky v perinách sa gúľati,:]
[:ale mne je horši, bože najmilejší, po svete sa túlati.:]
Vydala mamka, vydala dcéru
Vydala mamka, vydala dcéru, do cudzej krajiny,
prikázala jej, nakázala jej, aby neprišla k nej.

Za sedem rôčkov, za sedem týždňov aj za sedem hodín,
jaj, mamka moja, to je priveľa, ja to nevydržím.

Ja sa urobím vtáčkom jarabým, a tak priletím k vám,
a do záhradky sadnem do hriadky, ľaliju otrhám.

Keď ona vyschne, keď ona vyschne, veď ja ju polejem,
ani rukami, ani kupami, ale len slzami.

Keď ma budete, mamička moja, dolu z nej zháňati,
tak vám ja budem v mojej žalosti, tak odpovedati.

Ej, dobre vám je, mamička moja, medzi tou svojinou,
ale mne beda, ale mne beda, medzi tou cudzinou.
Vyhorela lipka od koreňa
Vyhorela lipka od koreňa, od koreňa,
nesadaj mi dievča na kolená, na kolená.

Ak mi budeš sadať, budem ťa biť, budem ťa biť,
domov, dievča, domov dačo robiť, dačo robiť.

Ani mi košieľku, neušije, neušije, 
ani sa len so mnou nemiluje, nemiluje.

Ani mi košieľku neoperie, neoperie,
ani sa len so mnou nezasmeje, nezasmeje.

Ani mi košieľku nevyzvára, nevyzvára,
ani sa len so mnou nerozpráva, nerozpráva.

Čiaže je to vina, materina, materina,
že ju ona robiť neučila, neučila.
Vyleteli jarabice z doliny
Vyleteli jarabice z doliny, 
keby mohol letel by som za nimi
[: zaletel by k mojej milej, veď som nebol dávno pri nej,
ako kvitli maliny.:]

Hora, hora, čo si taká vysoká, 
blúdim po nej nemôžem nájsť chodníka,
[: zájdem si ja vedľa riečky a u svojej frajarečky,
prenocujem do rána.:]

Kamaráti, kde ste sa mi podeli,
keď sme spolu po tých horách chodili,
[: či sa ešte stretnem s vami na bučinách pod grúňami,
na postriežke jeleňa.:]
Vyrástla lipka
[:Vyrástla lipka, vyrástla borovička, vyrástol z ruže kvet,:
[:ak ma ty nechceš, a nemiluješ, tak mi to povedz hneď.:

[:Vyrástla lipka, vyrástla borovička, vyrástol jalovec,:
[:ak ma ty nechceš, a nemiluješ,  tak mi to hneď povedz.:

[:A keď ma  nechceš, ani ma nemiluješ, ani ma neľúbiš:
[:ja v noci nespím, na teba myslím, ty za inou chodíš.:
V záhradôčke pod okienkom
V záhradôčke pod okienkom, tam je lavička
na nej sedí uplakaná bledá Anička.
[:Mám ja chlapca, čo ma miluje, ale mi ho osud nepraje,
márne kričím, márne volám, prečo ma nechce.:

Sľubovals mi za dva rôčky, že si ma vezmeš,
že ma z nášho kostolíka šťastnú odvedieš.
[:Ale som sa v láske sklamala, falošníka som milovala
do jeho falošných očí som sa dívala.:

Až ty budeš môj najmilší niekde s inou žiť,
nebude už moje srdce za tebou túžiť.
[:Spomeň si ty na svou milenku, nezabudni na vernú lásku,
nezabudni, nezabudni, žes mal frajerku.:]
Zahrajže mi, zahraj
Zahrajže mi, zahraj, šumiacka muzika,
[:veď mi už nebudeš, iba do frištika.:

Zahrajže mi zahraj, veď mi môžeš zahrať,
[:veď po mojej smrti šitko možeš zobrať.:

Zahrajže mi, zahraj, na tenkú strunočku
[:nech si ja vykrutím, moju frajeročku.:
Zahučali hory
Zahučali hory, zahučali lesy,
[: kde ste sa podeli, kde ste sa podeli, moje mladé časy.:]

Moje mladé časy, nezažili krásy,
[: moje mladé letá, moje mladé letá, nezažili sveta.:]

Ešte sa ten kameň vo vode obráti,
[: ale moja mladosť, ale moja mladosť, nikdy sa nevráti.:]

Mladosť, moja mladosť bola si na márnosť, 
[: a to všetko preto, a to všetko preto, pre moju nedbalosť.:]

Mladosť moja, mladosť, tak som ťa utratil,
[: akoby ten kameň, akoby ten kameň, do vody zahodil.:]
Zaleť sokol, biely vták
[:Zaleť sokol, biely vták, ku môjmu milému:], 
[:pozdravuj ho na sto krát:], povedz tíško jemu.

[:Aby prišiel večer k nám, že ho pekne prosím:], 
[:že ho veľmi rada mám:], že ho v srdci nosím.

[:A on mi tak odkázal, že mi už nepríde:], 
[:že si on také dievča:] inde hľadať bude.

[:Rozpomeň sa môj milý na prísahu svoju:], 
[:ako si mi sľuboval:] a dal rúčku svoju.
Zamiloval som si dievča slúži na fare
Zamiloval som si dievča slúži na fare,
nemohol som ku nej chodiť skrze faráre.
[: Keď som k milej chodieval, čižmy v ruke nosieval, carara,
potichučky, poľahúčky dvierka otváral.:]

Keď som išiel ku svej milej práve pršalo,
spadol som tam do kaluže, čo ma mrzelo.
[: Zamočil som si sako, zamočil som si boty, carara,
tak som išiel od svej milej ako z roboty.:]

Pán farár je dobrý človek, ten nám dovolí,
aby sme sa mohli vyspať v jednej posteli.
[: O deviatej prvý raz, o desiatej druhý raz, carara,
o polnoci štyriadvadsať razy a nad ránom zas.:]
Zapadá slniečko
Zapadá slniečko za vysoké hory, milého nevidím, srdiečko ma bolí.
[:Srdce ma bolí, hlávka sa točí, rada by videla milého oči.:]

Milého očenká peknú farbu majú, a tie moje sivé do nich pozerajú.
[:V zelenom háji spolu sedali, ach, bože, či oni za to hriech mali.:]

3. Anička s Janíkom, dva holúbky v páry, spolu sedávali na jednom konári.
[:Ach, bože, bože, či sa to túli, keď sa dva milujú jak dva holuby.:]
Zaspala nevesta
[:Zaspala nevesta  strážnickej doline:]
[:Prišla pre ňu mamka, prišla pre ňu mamka
vstaň, nevesta, hore, vstaň, nevesta, hore.:]

[:Vstaň, nevesta, hore, snáď si sa vyspala.:]
[:Poď podojiť kravy, poď podojiť kravy,
ktorés nedostala, ktorés nedostala.:]

[:A ja som dostala len jednu rohatú.:]
[: mohli ste si hľadať, mohli ste si hľadať,
nevestu bohatú, nevestu bohatú.:]
Zaspal Janík za humny
Zaspal Janík za humny, [:zaspal Janík za humny,
ktože ho tam zobudí, ktože ho tam zobudí.:

Príde vietor búrlivý, [:príde vietor búrlivý,
ten Janíka zobudí, ten Janíka zobudí.:

Kde si zmokol tam sa suš, [:kde si zmokol tam sa suš,
nelíhaj mi na vankúš, nelíhaj mi na vankúš.:

Môj vankúšik biely je, [:môj vankúšik biely je,
tvoja hlávka mokrá je, tvoja hlávka mokrá je.:
Za tú horu, za vysokú
[:Za tú horu, za vysokú, mám frajárku černookú.:
[:Hola, dria, hola, drahá duša moja, mám frajárku černookú.:

[:Šeu by za ňú cesta je zlá, vedne prší v noci je tma.:
[:Hola, dria, hola, drahá duša moja, vedne prší, v noci je tma.:

[:Vyšla hviezda od západu, jedna jasná, druhá tmavá.:
[:Hola, dria, hola, drahá duša moja, jedna jasná, druhá tmavá.:

[:Ja si tmavá, rozsvetli sa, moja milá rozmysli sa.:
[:Hola, dria, hola, drahá duša moja, moja milá, rozmysli sa.:

[:Neberem ta na rok, na dva, lež ta berem do skonania.:
[:Hola, dria, hola, drahá duša moja, lež ťa beriem do skonania.:

[:Do skonania mého, tvého, nesmieš pozrieť na iného.:
[:Hola, dria, hola, drahá duša moja, nesmieš pozrieť na iného.:

[:Ani pozrieť, ani zasmiať, zatvrdené srdce máš mať.:
[:Hola, dria, hola, drahá duša moja, zatvrdené srdce máš mať.:
Za Váhom, za Váhom, tam je dobre bývať
Za Váhom, za Váhom, tam je dobre bývať
[:neorú, nesejú, len sa chodia dívať.:

Za Váhom, za Váhom, za tým Dunajčekom,
[:tam ja mám frajera s čiernym obojčekom.:

Za Váhom, za Váhom, za tú veľkú vodu,
[:tam ja mám frajerku jako tú jahodu.:
Zbohom ostávajte.
Zbohom ostávajte, ej, mamičkine prahy,
čo ich prekráčali moje biele nohy.

Zbohom ostávajte, ej, mamičkine kľučky,
čo ich otvárali moje biele rúčky.

Nič mi nie je ľúto, ej, len mojej matere,
ktože jej ne starosť postieľku ustelie.

Nič mi nie je ľúto, ej, len mojeho otca,
ktože mu podloží pod nožičky stolca.

Pozri sa Anička, ej, na Dúbravskú vežu,
už tvoju slobodu do ručníčka viažu.

Bude vám, mamičko, hej, bude vám výhoda,
[:bude vám vysýchať z okieneček voda.:]

Čo si to, sestrička, hej, čo si vykonala,
[:keď si ty mamičku samotnú nechala.:]

Ostávajte zdraví, hej, otec i mamička,
[:zbohom bratu milý, zbohom i sestrička.:]

Kamarátky moje, hej, všetky ste dievkami,
[:akože ja budem žena medzi vami?:]

Kamarátky moje, hej, pomáhajte plakať,
[:už ma nebudete medzi seba čakať.:]

Ani že na tanec, hej, ani na tie priadky,
[:pomáhajte plakať, moje kamarátky.:]

Už si ty Anička, hej, už si ty raz naša,
[:už sme zaplatili od tvojho sobáša.:]

Už sme zaplatili, hej, dvadsaťštyri groší,
[:už teba, Anička, nikto nevyprosí.:]

Kapusta, kapusta, hej, zelená kapusta,
[:veď sme už zapchali všetkým ľuďom ústa.:]
Z brezového dreva voda kvapká
[:Z brezového dreva voda kvapká,:
[:napiže sa Katka, Katulienka, Katka, veď je sladká.:

[:Už som sa napila, už mi je dosť,:
[:ďakujem ti milý, frajer môj úprimný za úctivosť.:

[:Už som sa napila, už mi je dosť,:
[:sladká to vodička, sladká to vodička.:
Zelená sa bučina
Zelená sa bučina, spevom hučí dolina.		
Ja sa spustím po zboji, nech si bača sám dojí.		 

Do zboja sa, chlapci, majme, ovce s bačom zanechajme!           
Sem ten vatrál sem ho daj  a valašku prichystaj!  
Z dúbravského kostolíka
[: Z dúbravského kostolíčka:], [: vyletela holubička.:]
[: Preletela cez tri hory:],[: mojej milej do komory.:]
[:A v komore biela stena:],[: a v nej ruža vyrastená.:]
[: A v tej ruži Janík leží:],[: Anička mu hlávku drží.:]
[: Janík, Janík kto ťa rúbal:],[: keď ti hlávku nešanoval.:]
[: Rúbali ma tri mládenci:],[: od večera do polnoci.:]
Zjedzte ma vĺčky, zjedzte
Zjedzte ma vĺčky, zjedzte, už ma moja milá nechce,
[:vytrite si vĺčky zuby, už ma moja milá ľúbi.:

Alebo ma vydávajte, alebo ma zatvárajte,
[:lebo ja mám chlapcov rada, to je namôj dušu pravda.:

Zjedzte ma, vĺčky zjedzte , už je koniec mojej ceste,
[:svokra kričí, stíska päste, drž sa pekne pri neveste.:]
Zle je, milá, zle s nami
Zle je, milá, zle s náma, zlámala sa pod náma,
[:zlámala sa doska, nič nebude dneska, nič nebude do rána.:]

Zavoláme stolára, spraví posteľ do rána,
[:budeme sa láskať, posteľ bude praskať, od večera do rána.:]
Zletela husička
Zletela husička, zletela z vysoka
šuhaj, dobrý strelec, [: strelil jej do boka.:]

Prestrelil jej krídlo, aj pravú nožičku,
horko zaplakala, [: sadla na vodičku.:]

Ach, bože prebože, už som dolietala,
už som svoje drobné [: deti dochovala.:]

Moje drobné deti na kameni sedia,
kalnú vodu pijú [: drobný piesok jedia.:]
Zvalila sa skala
[:Zvalila sa skala z vŕšku do Dunaja,:]
[:prenes ma, má milá, prenes ma, má milá, veď je voda malá.:]

[:Ja bych ťa preniesla, hoc by bola väčšia,:]
[:ale že som ti nie, ale že som ti nie, tvoja najmilejšia.:]

[:Keby ja vedela, kde môj milý býva,:]
[:zaletela by som, zaletela by som, na jeho biely dom.:]

[:Na jeho biely dom, sadla do okienka,:]
[:na líčko líbala, do uška šepkala, som tvoja milenka.:]

[:Zapískalo vtáča na kosodrevine,:]
[:čo komu súdené, čo komu súdené, veru ho neminie.:]

[:Dva rôčky minuli, milý z vojny ide:]
[:a jeho vraný kôň a jeho vraný kôň, ťažko pod ním ide.:]

[:Môj vraný koníčku, čo tak ťažko nesieš?:]
[:Snáď ťa moje telo, snáď ťa moje telo, veľmi nesťaželo.:]
Z Východnej dievčatá
Z Východnej dievčatá čím sa umývate,
keď vy svoje líčka vždy červené máte.
[: My sa umývame, každý deň do rôčka
v studenej vodičke z bystrého potôčka:].

A ja sama prvá, ja sa nemaľujem,
ja na svoje líčka farbu nekupujem.
[: Keby ja na líčka farbu kupovala,
kdeže by moja mať peňazí nabrala:].
Žalo dievča, žalo trávu
[:Žalo dievča, [:žalo trávu:], neďaleko Temešváru:]
[:keď nažalo [:zaviazalo:] na šuhajka zavolalo:].

[:Šuhaj, šuhaj [:z druhej strany:], poď mi dvíhať batoh trávy:]
[:nech ti dvíha [:otec, mati:], nechceli ťa za mňa dati:]

[:Ešte ťa len [:kolísali:], už ťa za mňa sľubovali:]
[:ešte si len [:húsky pásla:], už si v mojom srdci rástla:].

Pochovávanie basy
K: Dolores, dolores,
H: naučia ťa v pekle móres.
K: Spievajme piesne a žalmy,
H: že si už nie basa medzi nami.
K: Keby si nebola toľko pila,
H: bola by si dlhšie žila.

***** k r o p e n d e s
K: Ó, basa, basa,
H: smúti za tebou mladá chasa.
K: Spievajme odobierky,
H: smútia za tebou i staré dievky.
K: Po celý rok s tebou nebolo rady,
H: smútia za tebou starí, mladí.
K: Aj, keď si po celý rok bola naša,
H: smútia za tebou všetci z Gombáša.
K: Pila si všetko od vitriolu dole,
H: skapala si na krochlavé bôle.
***** k r o p e n d e s

K: Nadišla už smutná chvíľa, dohrala si, basa milá.
S pohnutím nad tebou stojíme,slzy ako hrachy od žiaľu roníme.
I keď ti šnaps smrdel z huby, bola si ozdobou hudby.
S ostatnými nástrojmi bok po boku,
hrala si do tanca i do kroku.
Načo dlhé chvály, veľké vety, nech sa lúčia s tebou klarinety.
***** ( klarinety zahrajú )
Aj krídlovky, čo iba vodku pijú, 
na tvoju počesť tklivé tóny vyjú.
***** ( krídlovky zahrajú )
Chľastom už presýtené tóny, smutne zahrajú tonery a barytóny.
***** ( tonery a barytóny zahrajú )
Kontry, čo sa neustále vadili, najradšej by rumové slzy ronili.
***** ( kontry zahrajú )
Aj iná basa, družka tvoja milá, od žiaľu by rada zakvílila.
***** ( basa zahrá )
Nakoniec mohutné hromy a blesky, na slávu tvoju zahrajú
činely a bubny všetky. 
***** ( činely a bubny zahrmia )

Melódia ako „Malá čiastka zeme“

1.	My, tu zhromaždení, všetci smútime,
      nad osudom tvojím slzy roníme,
      hrávala si spitá, vždy ako totka,
      však ťa dorazila mikuláš vodka.

2.  Už je všetko márne naše plakanie,
      musíme len počkať tvoje vzkriesenie.
     [: Potom slopaj koňak, vodku nikdy nie,
     tak neskapeš nikdy na otrávenie:]

K: Cirkum dedérum, posledné slová, 
H: nevzkriesi ťa rum, ani vodka výberová.
K: My chytení nad tebou stojíme,
H: s nástrojmi v rukách mlčíme.
K: Bola si nástroj zvučného hlbokého tónu,
H: teraz ideš do kasne, alebo do šifónu.
K: Kropím ťa vodou, basa milá,
H: lebo si vodku a rum celý rok pila.
K: Kropím ťa vodou ešte raz z hora,
H: lebo si celý rok nacenganá bola.
K: Kropím ťa vodou ešte z boku,
H: aby sme sa stretli ešte v tomto roku.

             A M E N !        


Vianočné vinše
1. Od starodávnych čias.

Od starodávnych čias sa ľudia tešili a radovali,
že im prišiel na svet Vykupiteľ milý.
A keď sa Syn Boží v Betleme narodil
aby hriešnych ľudí z bludu vyslobodil,
anjeli spievali, v povetrí lietali,
sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi,
Vám zo srdca prajem a vinšujem
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

2.Vinšujem Vám šťastlivé sviatky

Vinšujem Vám šťastlivé sviatky, aby ste ich prežili
vo šťastí, vo zdraví, v hojnom božskom požehnaní.
Na statku rozmnoženia, na dietkach potešenia,
v komore hojnosti, na stole sýtosti.
Vám zo srdca prajem a vinšujem
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!


Veľkonočné vinše
Želáme Vám veľa smiechu, na Veľkú noc len potechu.
A v pondelok veľký zhon, ženám kúpačov plný dom.
Veľa vody z potoka budú svieže do roka.

Keď je to už v mojej moci,
tak Vám želám k Veľkej noci
veľa chutných koláčov,
ešte lepších kúpačov.

Veľa vône koláčikov,
pritom mnoho korbáčikov,
dobré vínko do skleničky,
veľa vody zo studničky.

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,
želáme Vám k sviatku jari.

Na Veľkú noc v mojom vinši
nemôže byť pozdrav inší, ako :
dobrú šibačku a kúpačku,
aj s výslužkou vo vačku.


















Svadobné odobierky a reč starejšieho

Príhovor starejšieho, Ondreja Grieša a odobierka z roku 1980.

Drahí rodičia, milá svadobná rodina!
Nadišla chvíľa, keď máme vyprevadiť nášho Ondreja do chrámu božieho. Rozhodol sa vstúpiť do stavu manželského, preto dovoľte mi na úvod povedať pár úprimných slov.
Odrazu príde čas, keď deti stratia kľúč od dverí tajomstva a už ho nikdy nenájdu. Zabalia ho do spomienky, prekročia prah detstva. A predsa majú často oči na kľučke. Potom deti dospievajú a dostanú od rodičov do vena posolstvo: “Buď dobrý a múdry, buď ako začiatok dobrej vety. Buď ako ráno svieže a čisté, lebo nie na prahu, ale na ceste sa človek hodnotí. Je pekné zanechávať po sebe čisté stopy.“
Život má trvanlivú a prísnu pamäť. Spravodlivo posudzuje naše skutky. Stromy, aj keď starnú, stále rastú dovysoka a priamo. Dlhé roky sa dívajú tvárou na seba a nikdy ich to neomrzí.
Preto, Ondrejko, nezabudni na ten chodník malý, ktorý Ťa každý deň viedol k Tvojim najbližším, nezabudni na najkrajšie hviezdy a dobré oči svojich rodičov.

Teraz si kľakni a popros svojich rodičov, aby Ti dali svoje rodičovské požehnanie!

Opakuj!

Milí rodičia, otecko, mamička, aj Ty brat,
odpusťte mi všetko 
v čom som Vás od malička rozhneval.
Ďakujem Vám za opateru, 
ktorú ste mi dávali.
Teraz odchádzam zo svojou vyvolenou
k svätému sobášu, 
aby som jej dal manželský sľub,
tak Vás prosím o rodičovské požehnanie!

Svadobná pieseň.
1.Svorne my pôjdeme, oba jednou cestou, 
budem sa Vám snažiť byť dobrou nevestou.

2.Ja Vám tiež ďakujem rodičovia milí, 
že ste našej láske nikdy nebránili.


Príhovor starejšieho a odobierka II.

/U mladého pána:/
Drahá svadobná rodina, vážení hostia, milý mladý zať!
V rokoch svojej mladosti a po zrelej úvahe, rozhodol si sa zmeniť svoj mládenecký stav za zväzok manželský, aby s Tvojou snúbenicou ste si založili vlastný, ale hlavne šťastný, rodinný zväzok. Pred takýmto vážnym životným krokom všetci dúfame, ale hlavne Tvoji rodičia, že k tomuto rozhodnutiu ste pristupovali s plnou vážnosťou, aby Vaše budúce manželské spolunažívanie splnilo v prvom rade Vaše spoločné túžby a predsavzatia. Maj pritom stále na pamäti, že základom Vášho šťastného manželského života je vernosť, láska, vzájomná úcta a porozumenie. Bez týchto základov by bol Váš život veľmi trpký a ťažký. Nezabúdaj, že manželstvo nie sú len chvíle radovánok a medových dní, ale že môžu prísť aj chvíle sklamania a neporozumenia, ktoré si s Tvojou nastávajúcou musíte dokázať v prvom rade vy sami vyriešiť. My všetci, ako svadobní hostia dúfame, že si dokážeš Váš spoločný život usporiadať tak, ako sa na poriadneho človeka patrí. Nech z Vášho šťastného manželského života máte radosť Vy sami, ale taktiež Tvoji rodičia a blízky. 
A teraz, Janko, popros svojich rodičov o odpustenie!

Opakuj!
Drahí rodičia, starí rodičia,
sestra, brat a všetci prítomní,
prosím Vás, odpusťte mi všetko,
čím som sa voči Vám,
od svojho malička previnil
a Vy drahí rodičia
udeľte mi svoje rodičovské požehnanie!

(Mladý pán pobozká rodičov, starých rodičov, sestru, brata...)


Príhovor starejšieho a odobierka III.

Milá rodina!
Zišli sme sa, aby sme mladý pár, ktorý sa rozhodol vstúpiť do stavu manželského, vyprevadili pred oltár najvyššieho, ktorý stav manželský ustanovil a povýšil na sviatosť v Kane Galilejskej.
Našim vrúcnym prianím je, aby Vaše manželstvo bolo šťastné. Prv než sa do chrámu božieho odoberieme, kde budeme svedkami sľubu manželského, je povinnosťou syna (dcéry), aby si vyžiadal požehnanie od svojich rodičov.

Opakuj za mnou:
Milí rodičia, (starí rodičia) 
ďakujem Vám za všetko,
za Vašu lásku a obetavosť,
za dobrú výchovu, 
a sľubujem Vám,
že všetko len láskou splácať chcem.
Mojou vrúcnou prosbou je,
aby naše manželstvo bolo šťastné,
preto Vás prosím o rodičovské požehnanie


Príchod svadobčanov ku mladuche, reč starejšieho a odobierka IV.:

pri mladuche:

Milá rodina!
Nás sprevádzala podobná hviezda na ďalekej ceste, ako sprevádzala troch kráľov do Betlehema. Bola to hviezda lásky, ktorá nás doviedla do tohoto domu, aby sme tu vyhľadali a našli milú dievčinu, družku života pre tohoto mládenca!
(hovorí k hospodárovi)
Prosíme pána hospodára, aby nám túto dievčinu doviedol!
 *****
A keď už máme, čo sme hľadali, prosíme ešte pána hospodára, aby nás označil svadobným rúchom!
*****
Janko, tu táto deva, Ti podáva tento zelený venček, na znak jej vernej lásky k Tebe. Je spolu zviazaný, a taká má byť aj Vaša láska zviazaná, ktorej nemá byť konca.
*****
Aby dobrotivý Boh žehnal tomuto mladému páru, ktorý si bude pred ním sľubovať vernosť a lásku.
Pomodlíme sa: Otče náš...

Odobierka:
Milí snúbenci!
Stojíte tu, pred tvárou svojich rodičov a najbližších. Veľmi krásna a šťastná chvíľa nastáva pre rodičov, keď sa dožívajú  radosti od svojich detí. A tu mi pripadá pripomenúť, drahá Anička, aby si požiadala svojich rodičov o požehnanie a poďakovala im za to, čo Ti doposiaľ preukázali.


Opakuj za mnou:
Milí rodičia, starí rodičia, sestra, brat,
všetci tu prítomní 
prosím Vás odpustite mi všetko
čím som sa voči Vám 
od malička previnila.
Drahí rodičia, 
udeľte mi svoje rodičovské požehnanie.

(Mladucha pobozká rodičov)
(obaja spolu)

Drahí rodičia!
V tejto slávnostnej chvíli Vám obaja sľubujeme,
že budeme žiť tak, aby náš život bol naplnený vzájomnou úctou,
že budeme statoční aj v starostiach,
a že nikdy nezabudneme na to,
 čo sme dostali od Vás pri výchove.



Prípitok:
Milí novomanželia, vážení svadobní hostia!
Dovoľte, aby som v méně Vás všetkých zaželal našim novomanželom do ich spoločného života hlavne hodne zdravia, vzájomného porozumenia a veľa naozajstnej manželskej lásky, nech sa im splnia všetky túžby a želania. Pekne žiť, znamená, nežiť pre seba.
Pozdvihnime preto všetci spoločne poháre a pripime na ich šťastnú manželskú cestu! 
Na zdravie!


Príchod svadobčanov ku mladuche, reč starejšieho a odobierka V.:

pri dverách nevesty sa spieva:

„Otvárajte dvere novotná rodina,
ideme zďaleka, veru nám je zima.“

starejší prosí novú rodinu:
“ Či nás prijmete do tohoto domu, aby sme si odviedli nevestu, tú, ktorú si obľúbil náš Janko a chce si ju pojať za zákonitú manželku.

Odobierka:
Milí a vzácni hospodári, prajeme Vám, nech sa Vám všetko darí a tento náš príchod ste na dobrú stránku obrátili.
Prišli sme k Vám v nevšednej to veci, že člověk chce žiť vo dvojici a to my vieme všetci. Nuž aj my máme medzi sebou takého pána, čo mu pomútila hlavu Vaša dcéra, panna. Preto Vás prosíme láskavo a slušne, aby ste nám dali Vašu dcéru, pannu za zákonitú manželku toť, nášmu mladému pánu. Len tak sa dáme do ďalších rečí a známostí.

Milá nevesta!
Ty nastupuješ cestu nielen radostnú, ale aj tŕnistú. Pamätaj si, že manželka je stĺpom rodiny. Ona svojou láskou, usilovnosťou, urobí z vlka tichého baránka. Ona svojou sporivosťou urobí z haliera tisíce. Buď preto Anička svojmu Jankovi verná, šetrná, čistotná a usilovná, a tak budeš nielen manželovi a priateľom milá, ale aj Pánu Bohu a on Ťa zato požehná.

Milý ženíchu!
Vo víre života si Ťa Anička vyhliadla a dala Ti do rúk svoj život, dobře sa staraj oň. Ty láska jediná veď, je to i život Tvoj. Buď k nej dobrý, milý, nežný a buď jej verný.

Prv než nastúpite cestu do chrámu božieho, dovoľte mi, za mladú nevestu a ženícha, aby som v ich mene poďakoval rodičom za všetko, čo pre Vás urobili.
Teraz pokľaknite pred svojich rodičov, odproste ich a požiadajte ich o rodičovské požehnanie. A Vy, milí svadobní rodičia, dajte svojim dietkam rodičovské požehnanie a vyprevaďte ich na spoločnú cestu životom.

Opakujte po mne!
„Prosíme Vás, milí naši rodičia,
odpustite nám
keď sme Vám spôsobili bolesť,
starosti a trápenie.
I naďalej chceme byť dobrými deťmi,
a v prípade potreby Vám pomáhať,
aby sme Vám vynahradili vašu lásku.
Zo srdca Vám vrúcne ďakujeme!

