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SongsMARTINŮ 
JANÁČEK 
DVOŘÁK of the Heart

Bohuslav Martinů (1890 – 1959) 

Písničky na jednu stránku (výběr)

Rosička 
Slunéčko zachodí za les javorový, a rosička padá na stromek višňový. 
Padaj ty rosičko na můj rozmaryján, jak on mi uroste, milému ho podám. 

Otevření slovečkem 
Zamykaj, maměnko, zamykaj kuchyňu, aj máš hezkú dceru, ukrade-me ti ju.
Šak sem zamykala z ocele zámečkem, přišel tam syneček, otevřel slovečkem.

Cesta k milé 
Aj! Stupaj stupaj stupaj můj koníčku na most, abych já se dostal k mé panence na noc.
Stupaj stupaj stupaj, můj koníčku vrané, abych já se dostal, do cizího kraje. 
Do cizího kraje do cizí dědiny, aby o mně lidi dycky nemluvili. 

Chodníček 
Půjdeme půjdeme chodníčku nevíme. Dobří lidé věďá, oni nám pověďá. 
Půjdeme půjdeme přes hory zelené, budeme tam sbírat maliny červené. 
Maliny červené, a jahody zralé, už my si vedeme to děvčátko švarné.

Sen panny Marie 
Usnula usnula, ja, Maria v ráji, ja, Maria v ráji, ja v ráji na kraji. 
Uzdál se jí sníček, z jejího srdečka, vyrůstla jí na něm, krásná jablunečka.
A ešče se ptala, čím ty luky kvitnú, tú červenú růží, či matičkú Boží?
A ešče se ptala, čím to pole kvitne, tú bí-lú lelijú, či pannú Marijú?
A eš - če se ptala, čím ty hory kvitnú, tým zeleným listem, čili pánem Kristem?

Rozmarýn / Rosemary 
Pod našima oknama, rozmarýn prokvítá, chodívá k nám šohajko, ode mňa ho pýtá. 
Nepytaj ho ode mňa, ode mňa od samej, lež ho pytaj od otca, od mamičky mojej.
Já mám takých rodičů, co mňa rádi majú, prídi k nám, šohajko, oni mňa ti dajú. 

Písničky na dvě stránky (výběr)

Děvče z Moravy 
Přiletěl ptáček, z cizí krajiny, donesl psaní, v něm pozdravení. 
Bych se podíval, do země české, že jsou tam taky, děvčátka hezké. 
Zůstanu radši v Jihlavském kraji, najdu si děvče hezké z Moravy. 
Moravka chodí přímo jako svíce, každá má k chlapcům upřímné srdce.

Naděje 
Hlavěnka mě bolí, srdéčko ve mě hrá, že můj šohajíček,    jiné panenko má. 
Jiné panenko má, jiné dary nosí, a já mám náděju, že se mě naprosí.
Že se mě naprosí, na kolínka klekne, nebude na tom dosť, ješče klobók smekne. 
Nesmeké synečku, nesmeké kloboka, ať lidi neřeknó, že jsu Boží muka. 
Že jsu Boží muka,   co na poli stojí, že za mnó pacholek  černooké chodí.

Hlásný 
Chodí hlásný po dědině, vesele si prozpěvuje, Krista Pána zvelebuje. 
Ach mlč, hlásníčku nespívý, neb mě usnul můj rozmilý, 
        na mých rukách pěkných bílých. 
Nerada bych ho vzbudila, nerada bych mu snu zrušila, 
        by ho hlava nebolela, by ho hlava nebolela. 

Tajná láska 
Chceme my se, chceme, ale potajemě. 
Nezaj se, děvčico mezi ludma ke mně.
Jak se nemám znáti, dyž to ludé věďa, dyž tvé černé oči dycky po mně hleďá. 

Boží muka 
U Brněnské Boží moke, klečí tam šohaj sepňa roke. 
Přišla k němu jeho milá, a ptala se ho co tam dělá. 
Nedělám to milá mnoho, jenom se modlím pano Boho. 
Habe mě dal Pán Boh ščestí, habych  já dostal děvče hezký. 

Zvolenovcí chlapci 
Zvolenovcí hezcí chlapci, nosí každý šátek v kapsi. 
A šateček pěkně bílý a kraje má malovaný. 
Kerý dáme mládencovi Horákovymu Frantovi? 
Dáme my mu ten růžový, od Kačenky Chaloupkovy. 
To je děvče jako kvítek, dáme za ni dvacetníček.           
Estli vy to dobře víte, dvacetníček dostanete!
Jak bychom to nevěděli, dyž sme vás spolu viděli. 
V tej komůrce ste seděli, spolu ste se milovali!
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Leoš Janáček (1854 – 1928) 
Moravská lidová poezie v písních (výběr) 

Láska 
Ej lásko, lásko, ty nejsi stálá, Ej lásko, lásko, ty nejsi stálá,
jako voděnka mezi břehama, jako voděnka mezi břehama.
Voda uplyne, láska pomine, voda uplyne, láska pomine,
jako lísteček na rozmarýně, jako lísteček na rozmarýně. 

Záře od milého
Zdálo se mně zdálo, že se od hor mračí, a to se čerňájú, šohajovi oči, šohajovi oči.
Zdálo se mně zdálo, že se od hor blýská, a červenánu se, šohajovi líčka, šohajovi líčka.

Obraz milého
Šla děvečka do haječka do zeléného, Potkala tam malerečka černookého.
„Malerečku, černooký, pěkně tě prosím, Vymaluj mi, malerečku, co v srdci nosím. 
Nemaluj mi, malerečku, svatého Jana, vymaluj mi, malerečku, mého galana.“

Polajka
Polajko, polajko, dávno zme sa znaly, keď zme šohajovi, spolem čarovaly.
Nečarovala sem, ani má mamička, než mu čarovaly, mé černé očička.
Čarovaly jemu, moje černé oči, keď jich viděl ve dně, musel přijít v noci.
Čarovala jemu, má bílá hubička, keď mu ščebetala, jako laštovička.

Komu kytka
Sedělo děvča, sedělo děvča, v trávě zelenej, v trávě zelenéj. 
Vilo perečko, vilo perečko, z růže červenéj, z růže červenéj. 
Až ho uviješ, až ho uviješ, komu že ho dáš, komu že ho dáš? 
Tobě šohajku, tobě šohajku, až půjdeš od nás, až půjdeš od nás.

Koníčky milého
Dybych já věděla, či sú to koníčky, nažala bych já jim zelenej travičky, nažala bych já jim zelenej travičky.
Dybych já věděla že sú to milého, nažala bych já jím ovsa zeleného, nažala bych já jím ovsa zeleného. 
Dybych já věděla, že sú frajírovy, opletla bych já jich zlatými pentlami, opletla bych já jich zlatými pentlemi.

Tužba 
Ej Janku Janíčku voňavý hřebíčku, jak´s ty mně zavoněl v tom čirém polečku. 
To moje srdenko tak ve mně buchoce, jako ta ryběnka v hlubokém potoce. 
To moje srdenko, tak si ho-řekuje, Že si ledakoho, věrně za-miluje.



SongsMARTINŮ 
JANÁČEK 
DVOŘÁK of the Heart

Antonín Dvořák  (1841– 1904)  
Cyklus písní V národním tónu op. 73

Dobrú noc, má milá 
Dobrú noc, má milá, dobrú noc, nech ti je Pánboh sám na pomoc.
Dobrú noc, dobre spi, nech sa ti snívajú, nech sa ti snívajú milé sny.
Dobrú noc, dobre spi, nech sa ti snívajú, nech sa ti snívajú milé sny.

Snívaj sa ti sníčok, ach snívaj, ked’ vstaneš, sníčoku vieru daj,
že ťa ja milujem, srdečko svoje ti, srdečko svoje ti darujem.
že ťa ja milujem, srdečko svoje ti, srdečko svoje ti darujem.

Žalo dievča, žalo trávu 
Žalo dievča, žalo trávu, neďaleko Temešváru.
Keď nažalo, poviazalo, na šuhajka zavolalo, na šuhajka zavolalo:
Keď nažalo, poviazalo, na šuhajka zavolalo:

“Šuhaj, šuhaj z druhej strany, poď mi dvíhať batoh trávy!”
Nech ti dvíha otec, máti, nechce-li ťa za mňa dáti, nechce-li ťa za mňa dáti.
Nech ti dvíha otec, máti, nechce-li ťa za mňa dáti.
Ešte ťa len kolíbali, už ťa za mňa slubovali.
Ešte si len húsky pásla, už si v mojom srdci riastla, už si v mojom srdci riastla.

Ach není, není tu
Ach, není, není tu, co by mě těšilo, ach, není tu, není, co mě těší.
Co mě těšívalo, vodou uplynulo, ach, není tu, není, co mě těší!
Vždycky mně dávají, co se mně nelíbí, vždycky mně dávají, co já nechci.

Dávají mně vdovce, ten má jen půl srdce, ach, není tu, není, co mě těší!
Ach, není, není tu, co by mě těšilo, ach, není, není tu, co mě těší.
Ach, není, není tu, co mě těší!

Ej, mám já koňa faku
Ej, mám já koňa faku, co ma dobre nosí, Ej, mám já koňa faku, co ma dobre nosí, 
po horách, po dolách, po studenej rosi, po horách, po dolách, po studenej rosi.
Ej, mal som sikorenku, zlámala si nožku, ej, mal som sikorenku, zlámala si nožku: 
Podaj mi, má milá, čerstvej vody trošku, podaj mi, má milá, čerstvej vody trošku.
Ej, mal som frajerečku ako iskerečku, ej, mal som frajerečku ako iskerečku:
Ale ma sklamala, strela v jej srdečku, ale ma sklamala, strela v jej srdečku!


