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V tých štiavnických pustých horách
V tých štiavnických pustých horách,
klášter stavajú, klášter stavajú, klášter stavajú.
Mramorové okianečká doňho dávajú,
doňho dávajú, doňho dávajú.
Mramorové okianečká, železné rámy,
železné rámy, železné rámy.
Povedalo švárne dzievča, že pôjdze s nami,
že pôjdze s nami, že pôjdze s nami.
A ta jeho stará máci, nám ho nechce dác,
nám ho nechce dác, nám ho nechce dác.
Že je ono ešče mladé, krávy dójévac,
krávy dójévac, krávy dojevác.

Račiej by som račiej
Račiej by som račiej,
héj račiej by som račiej
šípový plot hradzel,
héj šípový plot hradzel.
Jako k pyšným dzievkám,
héj jako k pyšným dzievkám
na vohľady chodzel,
héj na vohľady chodzel.
Pyšná dzievka, pyšná.
Héj pyšná dzievka,
pyšná, ale nerobotná.
Héj, ale nerobotná.
Nohy, ruky pekné.
Héj nohy, ruky pekné
a robota v pekle.
Héj a robota v pekle.

Čože je to za zelená tráva
Čože je to za zelená tráva,
po pred naše dvere rozsypaná.
Čo by bola dzacelinka s režú,
už to dzievča od mamenky vezú.
Čo by bola dzacelinka s režú,
už to dzievča od mamenky vezú.
Vezú, vezú na zlatém kočíku
a jej milý na vranem koníku.
A ten koník prevesele skáče,
a to dzievča prežalostne plače.
A ten koník prevesele skáče,
a to dzievča prežalostne plače.
Neplač že ty Hanulenka moja,
lepší som ci jak mamenka tvoja.
Keby ci tá tvá mamka umrela,
kdze že by sa Hanulienka podzela.
Keby ci tá tvá mamka umrela,
kdze že by sa Hanulienka podzela.
Išla by som do šíreho poľa.
Zvolala bych mamičenka moja.
Zebrala bych si z pitvora motyčku,
kopala bych tú moju mamičku.
Zebrala bych si z pitvora motyčku,
kopala bych tú moju mamičku.

Vychodzí, zachodzí ponad koscel hviezda
Vychodzí, zachodzí ponad koscel hviezda,
azda sa ci šuhaj moja krása nezdá.
Azda sa ci šuhaj moja krása nezdá.
Nezdá sa mi nezdá, od dávneho času,
lebo tvoje líčka premenili krásu,
lebo tvoje líčka premenili krásu.
Vtedy moje líčka krásu premenili,
kedz nám na oltári dve sviece horeli,
kedz nám na oltári dve sviece horeli.
Nebudze ci milá vina odpuscená,
čo pôjdzeš na spovedz do Jeruzalema,
čo pôjdzeš na spovedz do Jeruzalema.
Jeruzalemský kňaz, ten ca vyspovedá,
ale ci beze mňa rozhrešenia nedá,
ale ci beze mňa rozhrešenia nedá

Panská lúčka je zelená
Panská lúčka je zelená,
panská lúčka je zelená,
švárne dzievča ju zežína,
dolem, dolem, dolina.
A pán sa jej oknom dzíva,
a pán sa jej oknom dzíva,
od žalosci až omdlieva,
dolem, dolem, dolina.
Choj ty Janko na tú lúčku,
choj ty Janko na tú lúčku,
dovedz mi sem tú dzievečku,
dolem, dolem, dolina.
Na čo bych mu smutná bola,
na čo bych mu smutná bola,
ja som dcéra pastierova,
dolem, dolem, dolina

Povedal mi sláviček
Povedal mi sláviček, že už idze Janíček,
po lúke po zelenej, svéj milej premilenej,
po lúke po zelenej, svéj milej premilenej.
Odpadla mu šablička, z jeho koňa šibrička,
pój mi ju milá podac, já musím mašírovac,
pój mi ju milá podac, já musím mašírovac.
A kedz ty ma rada máš, popredaj ty čo dze máš,
popredaj vinohrady, vyvedz ma milá z vojny,
popredaj vinohrady, vyvedz ma milá z vojny.
Vinohrady nepredám, lebo ich tu rada mám,
vínečko rada pijem, pálené nevylejem,
vínečko rada pijem, pálené nevylejem.

Košielka bielená
Košielka bielená, košielka bielená,
šitá dolu krajom, šila jú má milá,
šila ju má milá, pod zeleným hájom.
Šila jú má milá, šila ju má milá,
pod zeleným hájom.
Kedz ju vyšívalá veséle spievala,
kedz mu ju dávala, kedz mu ju dávala, žalostne plakala.
Kedz mu ju dávala, kedz mu ju dávala, žalostne plakala.
Na čo ci môj milý tá košielka budze,
kedz pôjdzeš na vojnu, kedz pôjdzeš na vojnu, kdo ju nosic budze.
Kedz pôjdzeš na vojnu, kedz pôjdzeš na vojnu, kdo ju nosic budze.
Kedz pôjdzem na vojnu, vezmem si ju sebu.
Budzem sa s nú tešic, budzem sa s nú tešic, jako milá s tebu.
Budzem sa s nú tešic, budzem sa s nú tešic, jako milá s tebu.
A kedz ma porania, budze mi na rany.
A kedz ma zabijú, a kedz ma zabijú, budze mi do jamy.
A kedz ma zabijú, a kedz ma zabijú, budze mi do jamy.

V širém poli lipka
V širém poli lipka, do poly zelená,
pod ňú sa Janíček s Haničkú karty hrá,
pod ňú sa Janíček s Haničkú karty hrá.
Tak sa oni hrali, až sa dože hrali,
od veľkej ľúbosti oba zadriemali,
od veľkej ľúbosti oba zadriemali.
Hanička zaspala, na dubovém kríčk
u a Janíček zaspal na jej bledem líčku.
A Janíček zaspal na jej bledém líčku.
Prilecel sláviček, na dubový kríček,
stávaj hore Janko, voňavý hrebíček.
Stávaj hore Janko, voňavý hrebíček.
Keby som já mala, rúčeho cvitania,
nesmelo by svitac zajtra do polodňa.
Nesmelo by svitac zajtra do polodňa.
Zajtra do polodňa, puscila by zore.
Stávaj hore Janko, srdénenko moje.
Stávaj hore Janko, srdénenko moje.

Ovsenisko, jačmenisko
Ovsenisko, jačmenisko,
uviazala žena muža na remeniskó,
uviazala žena muža na remeniskó.
Ách žena, žena, nerob mi zlého,
nepoviem ci za tri róčky slovíčka zlého,
nepoviem ci za tri róčky slovíčka zlého.
Á po troch róčkoch, budzem ca bíjac,
prečo si ma naučila pálené píjac,
prečo si ma naučila pálené píjac.
Pálené píjac, do krčmy chodzic,
prečo si ma naučila, zlé veci robic.
Prečo si ma naučila, zlé veci robic.

Horenka hora
Horenka hora, zelená hora,
kto že ma bože moj z téj hory volá,
kto že ma bože moj z tej hory volá.
Volá ma, volá frajerka moja,
pój ke mne šuhajko, sama som doma.
Pój ke mne šuhajko, sama som doma.
Sama som doma, všeci v koscéle,
pój ke mne šuhajko, pój do poscele.
Pój ke mne šuhajko, pój do poscele.
Bá veru néjdzem, nié je mi vóľa,
račej si napasem koníčky dó dňa,
račej si napasem koníčky dó dňa.
Kone napásci, domóv doviesci,
už ca mám má milá, už ca mám dosci,
už ca mám má milá, už ca mám dosci.

Ach bože môj, šak je tá noc krátka
Ach bože môj, šak je tá noc krátka,
priam som ľahla, už ma budzí mamka.
Ocec kričí, daj tej dcére pokoj,
lecel od nej pekný biely sokol.
Nebol sokol, sokolové perí,
bol to šuhaj, v štiavnickej košeli.

Pod hájičkom, pod zeleným
Pod hájičkom pod zeleným,
pod hájičkom pod zeleným,
héj orie dzievča s volkom jedným,
héj orie dzievča s volkom jedným.
Ore, ore preoráva,
ore, ore preoráva
héj, mamka na ňu, povoláva,
héj mamka na ňu povoláva.
Pój Hanička, pój ty domov,
pój Hanička, pój ty domov,
héj dala som ca, nievieš komu,
héj dala som ca, névieš komu.
Dala som ca Janíčkovi,
dala som ca Janíčkovi,
héj najvajčiemu zbojníčkovi,
héj najvajčiemu zbojníčkovi.
V noci idze, v noci prídze,
v noci idze, v noci prídze,
héj vždy krvavé, šaty nesie,
héj vždy krvavé šaty nesie.

Hora, hora dubová chrásť
Hora, hora dubová chrásť,
hora hora duborá chrásť,
héj daj že bože, niečo ukrásc,
héj daj že bože, niečo ukrásc.
Lebo kone, lebo voly,
lebo kone, lebo voly,
héj lebo dzievča, po méj voli, ,
héj lebo dzievča, po méj voli.
A kedz mi ho ukradzeme,
a kedz mi ukradzeme,
héj kaje že ho povedzeme,
héj kaje že ho povedzeme.
Taje hore na salaše,
taje hore na salaše,
héj už je dzievča, už je naše,
héj už je dzievča, už je naše.

Ze Štiavnika tečie voda bystrá
Ze Štiavnika tečie voda bystrá,
plače za mnú frajarečka istá.
Plače za mnú héj, frajárečka istá.
Plače, plače slzy je stekajú,
bohatého chlapca jej dávajú.
Bohatého héj, chlapca jej dávajú.
.
Ach mamička ja vás pekne prosím,
nebránce mi ja sa vydac musím.
Nebránce mi héj, já sa vydac musím.
Na to som ťa dcéra nechovala,
aby som ca chudobnému dala.
Aby som ca héj, chudobnému dala.
Chudobný ten ani domu nemá,
kdzeže budzeš bývac dcéra moja.
Kdzeže budzeš héj, bývac dcéra moja.
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