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Rekvizity k projektu

Jarní obrázky na okna

Hanácké písně

Dež naši mlátile

1.

Dež naši mlátile, já sem si ležel,
dež pak šle k snidaňó, také sem běžel.
Copak te běžiš, dež tes nemlátil?
Dež jož so na cestě, jož se nevrátim.

2.

Orale, kokopale, já sem zas běžel,
Zpivale, véskale, take sem běžel.
Oréte, kopte, já juž nemužo,
zpivéte, véskéte, já vám pomužo.

3.

Vozile do mléna, já sem si ležel,
dež se pak dělile, hneď sem tam běžel.
Dež ste namlete, také mne déte,
kolik mně namlele, nic se neptéte.

Rostó, rostó

1.

Rostó, rostó, rostó konopě za cestó a só pěkně zeleny,
/: mezi něma roste černooky děvče, až veroste, bode my.:/

2.

Mládenečko mladé, poslechni mé rade, zanech teho ženěni,
/: oženiš se jednó, tvářečke tě zblednó, krása se tě proměni.:/

Prostijovská šenkyřka

1.

Prostijovská šenkyřka velká parádnica,
nechala si vešivat na sokňo zajica.

2.

Na sokňo zajica a na fěrtoško leško,
abe všeci poznale to našo šenkyřko.

Šlo děvčátko

1.

Šlo děvčátko, šlo na trávo, pod Kosiř do vinohrado.

2.

Navázalo, ohlidlo se, kde bratřiček koně pase.

3.

Nevidělo tam žádnyho, jen vojáka neznámyho.

4.

On se ji začal veptávat, skoro-le se bode vdávat.

5.

A já se vdávat nemužo, na milyho čekat bodo.

6.

Tvuj milé se včera ženil, sám sem na jeho svadbě byl.

7.

Co mo zkážeš, holobičko, červená, bilá rožečko?

8.

Zkazojo mo toli ščesti, co je v tymto leso lésti.

9.

Zkazojo mo toli zdravi, co je v tymto lese chvoji.

10.

Zkazojo mo toli chleba, co je v tymto lese dřeva.

11.

Slezl z koňa, přebližel se, zlaté prsteň zabléskl se.

12.

Po prsteňo ho poznala, od radosti zaplakala.

13.

Kosteléček v černym lese, poď má milá, oddáme se.

14.

Panáček nám roke sváže, žádné jož nás nerozváže.

Tetka, gde dete

1.

Tetka, gde dete, co to nesete?
Škarbaličke za jehličke nosim po světě.
Tralála…

Tovačovsky hatě

1.

Tovačovsky hatě, na vodě na blatě,
/:nemožu já, muj synečku, zapomenót na tě.:/

2.

Zapomeneš snadně, má panenko na mě,
/:až se budu v kole točit, nedivé se na mě.:/

3.

Šak já se nedivám, divajó se oči,
/:jak se mně ten muj syneček z inó v kole toči.:/

4.

Z inó v kole toči, z inó se dom vede,
/:ale eště se podivá na náš dum vesele.:/

5.

Na náš dum vesele, na naše staveni,
/:srdce istě ho zaboli, dyby měl kameny.:/

Za horama svitá

1.

Za horama svitá, bode brzo deň, deň, deň,
bode brzo deň.
Za kamnama hrnec, a šeške só v něm, v něm, v něm,
a šeške só v něm.
Jora pořád obskakoje a po jedné vetahoje,
šeške poďte ven, ven, ven, šeške poďte ven.

2.

Skázala mě Mařka, Joro přendi k nám, k nám, k nám,
Joro přendi k nám.
Zabele zme vepřa, jako te seš sám, sám, sám,
jako te seš sám.
/:Bodem dělat jitrnice, veleky jak nohavice,
já ti take dám, dám, dám, já ti také dám.:/

3.

Te se Mařko skópá, te mně šlaka dáš, dáš, dáš,
te mně šlaka dáš.
Pohltáš to sama a mně nic nedáš, dáš, dáš,
a mně nic nedáš.
/:Kópim si rač mirko hracho a bodo žit beze stracho,
jako tata náš, náš, náš, jako tata náš.:/

Po hanácke sobě dopnem

1.

Po hanácke sobě dopnem, néprv gatě řádně dopnem,
nikdá sobě nezafňoknem, to nás žádné nesleši.
/: Debe se vám ale zdálo, že dopeme trocho málo,
zavoláme panimáme, te jož něco vedajó.:/

2.

Že sme o nás dobři ledi, každé na nás čoči hledi,
že se o nás dobře máme, každé nám to závidi.
/: Máme klosty panimáme, potajó jich lóbáváme,
každé deň jich ospáváme, z nás jich žádné nešedi.:/

Textová varianta:

1.

Po hanácke sobě dopnem, napřed gatě dobře opnem,
Do beko se hneď nedáme, jenom nehde potajó.
/: Debe se vám neco zdálo … atd.:/

Daleká, šeroká

1.

Daleká, šeroká je cesta po Holomóc
/: zkázal mně muj milé na stokrát dobró noc.:/

2.

A já mo děkojo za jeho dobry noce,
/: že se nevespale moje černy oče.:/

3.

A copak děláte, že se mně nevespale?
/: čekala milyho až do dňa bilyho.:/

4.

Deň bilé jož vešil, seneček mně nepřešil,
/:snáď ho voda vzala, lebo na vojno šil:/

5.

Voda ho nevzala, na vojno se mně nedal,
/: jenomže své milé včera vepovidal.:/

Daleko, šeroko

1.

Daleko, šeroko, prostijovsky pole,
/: po něm se procházi potěšeni moje.:/

2.

Potěšeni moje plače a nařiká,
/: červenym šátečkem oči si utirá.:/

3.

Plače ono, plače, pro jedno slovičko
/: že sem mo neřekl: Dobró noc, srdičko.:/

4.

Mužeš si poplakat třeba celé tédeň.
/: jenom se rozesmňé, až přende krajni deň.:/

Či só hode

1.

Či só hode, naše hode,

2.

Přešla Hanka do hospode

poďme, stará do hospode,

podivat se na te hode,

hojája …

hojája…

3. A jak chtěla tancovati,

4.

Oře Antoš podle meze

nechtěle jo chlapci bráti,

košola mo z gati leze

hojája…

hojája…

