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Ej horenka horuje 

 
1.  Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, 
 ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. 
 
2.  Ej, běžela ovečka, ej, hore do kopečka, 
 ej, a beránek za nu, ej, vyskočil si na ňu. 
 
3. Ej, gajdošku s gajdama, ej, obraťsa, poď s nama, 
 ej, na druhů dědinu, ej, namlúvat děvčinu. 
 
4. Ej, dala bych ti dala, ej, třeba pod rebríkom, 
 ej, dyby sa nedíval, ej, farár s kostelníkom. 
 
5. Ej, má milá, má milá, ej, máš pěkné kolena, 
 ej, pusti ňa mezi ně, ej, budeme rodina. 
 
6. Ej, dybych já byl věděl, ej, kde ně budú věšat, 
 ej, nechodíval bych já, ej, šibenišky tesat. 
 
7. Ej, šibeničky troje, ej, kerá bude moje, 
 ej, dolní nebo horní, ej, nebo ta prostrední. 
 
8. Ej, umrela ně žena, ej, na svatú trojicu, 
 ej, už sem ju pochoval, ej, tú starú opicu. 
 
9.  Ej, umrela ně žena, ej, nebyl sem já doma, 
 ej, byl sem v Hodoníně, ej, ať si odpočine. 
 
 
 Hody byly hody budú 

 

1. |: Hody byly hody budú, zabijem si kozu chudú, :| 
 |: zabijem si berana, budem tančit do rána. :| 
 
2.  |: Masa máme plný trůby, vína máme plný sudy, :| 
 |: aj dobrej slivovice, z těmickej pálenice. :| 
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A ten náš hospodář 
 
1. A ten náš hospodář, aj to je hodný chlap 
 a on nám dnes večer |: vínečka mosí dat. :| 
 
2. A jak nám ho nedá, my mu uděláme 
 z gatí ho vyzujem, |: šenkýřovi dáme. :| 
 
 
Pod šable, pod šable 
 
1. Pod šable, pod šable, aj pod obušky, 
 my berem všecko, aj plane hrušky. 
 
2. Tady nám nedali, tady nám dajů, 
 komára zabili slaninu majů. 
 
3. V jednej ďúře netopýři a vdruhej sú vrabci, 
 kdo jich bude vybírati, ti těmičtí chlapci. 
 
4.  V jednej ďúře netopýři a v druhej sú chrústi, 
 počúvajte lidé milí, co vám budu hústi. 
 
5. Teče voda z vinahrada, do dolního konca, 
 stare baby do roboty a mlade do tanca. 
 
6. Toto bude na cibulku, toto bude na křen, 
 toto bude na konopě, toto bude na len. 
 
7. Náš tatíček nebožtíček, dej mu pánbu nebesa, 
 on vozíval na tragači stare baby do lesa. 
 
8. Nepojedem na robotu, až pojedú zemané, 
 oni majú koně vrané, a my máme strhané. 
 
9. Nepojedem na robotu, až pojede Vávra, 
 kolečka mu vrzukajú, veze na nich ďábla. 
 
10. Jeden beran, dva berani, oba jedné srsti, 
 podívaj sa moja milá, co to držím v hrsti. 
 
11. Fašaňku, fašaňku, velká noc bude, 
 kdo nemá kožucha, zima mu bude. 
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12. Já nemám kožucha, zimů sa třesu, 
 dejte mě slaniny, ať se napasu. 
 
13. Naši páni sú cigáni, ja su jejich pacholek, 
 poslali mě na studia, kde má dívča rozparek. 
 
14. Kázali mě sito spravit, ja jsem spravil řičicu, 
 kázali ně chlapa spravit, já jsem spravil děvčicu. 
 
15. Hop dívča ne moje, přehodím tě přes oje, 
 přes ojíčka, přes osy, hop dívča, moje si. 
 
16. Pod šable, pod šable, můj milý pane, 
 dejte nám slaninu, jako dvě dlaně. 
 
17. Já do búdy, ty do búdy, tam búdečka prázdná, 
 měly mě dvě čekati, nečekala žádná. 
 
18. Já do druhej, ty do druhej, tam vařili kašu, 
 dali ně tam na vařečku, eště podnes kašlu. 
 
19. Já do třetí, ty do třetí, tam vařili krúpy, 
 dali ně tam na vařečku, ale sem byl hlúpý. 
 
20. Já do štvrtej, ty do štvrtej, tam vařili zelí, 
 dali ně tam na vařečku, bylo ně kyselý. 
 
21. Fašančare, to sú chlapci, ošidili dívča v tanci. 
 
22. Három, fárom, podkočárom, dalo dívča fašančárom. 
 
23. Do šátečku červeného, rozmarýna zeleného. 
 
24. Staré baby to sú, to sú, od starosti vejca nesú. 
 
25. Gajdoš, gajdoš, dobrý gajdoš, ošidl by dívča za groš. 
 
26. Gajdoš, gajdoš, dobrý gajdoš, gajdoval by týdeň za groš. 
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Fašaňku, fašaňku 

 

1. Fašaňku, fašaňku, už je ťa namále, 
 jako tej rosenky, na zelenej trávě. 
 
2. Už sa fašaňk krátí, už sa nenavrátí, 
 staré baby lajů. že sa nevydajů. 
 
3. Fašaňku, fašaňku, zelený krušpánku, 
 nebudu ťa nosit enom do fašaňku. 
 
4. Na konci fašaňku, kdo nemá galánku, 
 už ju mět nebude, protože půst bude. 
 
 
Ej, hora, hora 

 

1. Ej, hora, hora, vysoká hora 
 |: a z tej horenky, kdosi ňa volá. :| 
 
2. Volá ňa, volá, frajárka moja, 
 |: poď k nám šohajku, sama su doma. :| 
 
3. Sama su doma, naši v kostele, 
 |:  přijď k nám šohajku, do mej postele. :| 
 
4. Sama su doma, žádného néni, 
 |:  přiď k nám šohajku, mé potěšení. :| 
 
5.  Nemožu, nesmím, néni mně možná, 
 |: mosím nápásti do rána koňa.  :| 
 
6. Koňa napásti, trávy donésti, 
 |: už ťa má milá, už ťa mám dosti.  :| 
 
 
A dycky se nám cosi zdá (Naši mamička sakrujú) 

 

1. |: A dycky se nám cosi zdá :|, |: že nám pan _______ něco dá. :| 
 
2. |: A jednu stovku, nebo dvě :|, |: budů dobré obě dvě. :| 
 
3. |: Uhlířka tlučú koření :|, |: že se jim Franta ožení. :| 



Fašaňkové písně 

 5 

 
 

Súsedova stěna bílá (Těmičákú doma néni) 

 

1. |: Súsedova stěna bílá :|, líčila ju moja milá. 
 
2. |: Líčí, líčí, obličuje :|, šohaj za ňú poskakuje. 
 
 
Zhusta chlapci, zhusta 

 

1. Zhusta chlapci, zhusta, konec masopusta, 
 masopust sa krátí, už sa nenavrátí. 
 
2. Bylo nás, bylo nás, bratránků jedenáct, 
 všecky nás odvedli v Brně na jeden ráz. 
 
3. Zhusta chlapci zhusta, konec masopusta, 
 stare dívky lajú, že sa nevydajú. 
 
4.  Zhusta chlapci, zhusta, konec masopusta, 
 už ti chlapci želá, že sa neožeňá. 
 
5. Na konci fašańku, kdo nemá galánku, 
 už ju mět nebude, protože půst bude. 
 
6.  Už sa u Langáškú, sviňa oprasila 
 měla jedno prasa, aj to bez ocasa. 
 
7. Už sú tady všecky, přespolní děvečky,  
 esče tady nejsú, naše galánečky. 
 
Hospodář, hospodyň 
 
1. Hospodář, hospodyň, buďte tady sbohem, 
 |: za vašu laskavosť, pěkně vám děkujem. :| 
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Svatoborský dvorku 

 

1. Svatoborský dvorku, svěčí ti dvorkem byt, 
 mojej galánečce, svědčí po něm chodit. 
 
2. Dyby byla brána, z železa štýrského, 
 žádný nezabrání, do dvora panského. 
 
3. Šafářova dcera tab ě pověděla, 
 tady je cestička, do panského dvora. 
 
4. Kady je cestička, kady je chodníček, 
 po něm sa prochází, švarný šohajíček. 
 
 
V pondělí doma nebudu 

 

1.  V pondělí doma nebudu, v úterý na jarmark pujdu, 
 ve středu z jarmarku, ve štvrtek z palírně do šenku. 
 
2. A v pátek to bude hoja, ty budeš frajárka moja, 
 v sobotu pérko dáš, v nedělu pojedem na sobáš. 
 


