Zpívání s Ivetou

1. Holka modrooká
2. Měla jsem holoubka
3. Hajej můj andílku
4. Pásla ovečky
5. Komáři se ženili
6. Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku
7. Ej, lásko, lásko
8. Červená růžičko
9. Ach, není tu, není
10. Muzikanti, co děláte
11. Zdali nám panenky, povíte
12. Láska, bože, láska
13. Koulelo se, koulelo
14. Vyletěla holubička
15. Pod našima okny
16. Ó, řebíčku zahradnícký
17. Strejček Nimra

18. Bejvávalo dobře
19. Sivá holubička
20. Stará bába jede
21. Nechoď tam
22. Ach, synku, synku
23. Sedlák, sedlák, sedlák
24. Dudácké (Je-li pak to pravda, nebo ne / Honzíčka mám ráda / Hrály dudy / Šel tudy, měl dudy)

HOLKA MODROOKÁ
-------------Holka modrooká
Nesedávej u potoka
Holka modrooká
Nesedávej tam

V potoce je velká voda
Vezme-li tě bude škoda
Holka modrooká

Nesedávej tam

V potoce je velká voda
Vezme-li tě bude škoda
Holka modrooká
Nesedávej tam

Holka modrooká
Nesedávej u potoka
Holka modrooká
Nesedávej tam

V potoce je hastrmánek
Zatahá tě za copánek
Holka modrooká
Nesedávej tam

V potoce je hastrmánek
Zatahá tě za copánek
Holka modrooká
Nesedávej tam

MĚLA JSEM HOLOUBKA
-----------------Měla jsem holoubka

V truhle zavřeného
On jestli uletěl
Do pole širého
Do pole širého

Na zelený doubek
Tam sobě zahoukal
Můj zlatej holoubek
Můj zlatej holoubek

Měla jsem ho ráda
Nehoukej, nebroukej
Můj zlatej holoubku
Nedělej svej milej
Většího zármutku

Já jí ho nedělám
Dělá si ho sama
Když já nejsem doma
S inším mi sedává
S inším mi sedává

HAJEJ MŮJ ANDÍLKU
----------------Hajej můj andílku

Hajej a spi
Matička kolíbá děťátko svý
Hajej, milej, dadej, milej
Matička kolíbá děťátko svý

Hajej můj zlatoušku
Hajej a spi
Přimhouři maličký očička svý
Hajej, milej, dadej, dadej, milej
Přimhouři maličký očička svý

PÁSLA OVEČKY
-----------Pásla ovečky v zeleném háječku
Pásla ovečky v černém lese

Já za ní dupy, dupy, dup
Ona zas cupy, cupy cup

Houfem ovečky seberte se

Děvče uhání ovečky bělavé
Sem tam pobíhá ovčácký pes

Já na ni pomaloučku jen

Ona, že z háje musí ven

Že prý ovečkám neslouží les

KOMÁŘI SE ŽENILI

Komáři se ženili
Bzum, bzum ženili
Kapky vína neměli
Bzum, bzum neměli

Komáři se ženili
Kapky vína neměli
Komáři se ženili
Kapky vína neměli

Přiletěl k nim slavíček
Bzum, bzum slavíček
Přines vína žejdlíček
Bzum, bzum žejdlíček

Přiletěl k nim slavíček, slavíček
Přines vína žejdlíček
Přiletěl k nim slavíček, slavíček
Přines vína žejdlíček

RÁDA, RÁDA MŮJ ZLATEJ HONZÍČKU (Iveta a Ladislav Štaidl)
-----------------------------Iveta: Ráda, ráda můj zlatej Honzíčku
Ráda, ráda, ráda tě mám
Štaidl: Jestlipak to je pravda
Že mě máš ták ráda
Iveta: Ráda, ráda, ráda tě mám
Štaidl: Jestlipak to je pravda
Že mě máš ták ráda
Iveta: Ráda, ráda, ráda tě mám

EJ, LÁSKO, LÁSKO
---------------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

ČERVENÁ RŮŽIČKO
--------------Červená růžičko rozvíjej se
Studená vodičko rozlejvese
Rozlévej se po kameni
Nastalo nám smutné rozlůčení
Rozlévej se po kameni
Nastalo nám smutné rozlůčení

Který ptáček na dva stromy sedá
Ten v tom světě žádnou radost nemá
Tak jako ten mládeneček
Který sedá u dvou děvčáteček
Tak jako ten mládeneček
Který sedá u dvou děvčáteček

ACH, NENÍ TU, NENÍ
-----------------Ach, není, tu není
Co by mě těšilo
Ach, není, tu není
Co mě těší

Kdyby tu bývalo
Co mě těšívalo
Bylo by mé srdce veselejší

Jaké to vorání
Bez pluhu
Bez koní
Jaké to vorání
Bez koleček

Takové vorání
Jako milování
Je po milování
Bez hubiček

MUZIKANTI, CO DĚLÁTE

-------------------Muzikanti, co děláte
Muzikanti, co děláte
Máte husličky a nehráte
Máte husličky a nehráte

Zahré te mě na husličky
Zahré te mě na husličky
A rozveselte ty družičky
A rozveselte ty družičky

Zahré te mě na tu basu
Zahré te mě na tu basu
A rozveselte všecku chasu
A rozveselte všecku chasu

ZDALI NÁM, PANENKY, POVÍTE
-------------------------Zdali nám, panenky povíte
Kam na travičku chodíte

My dobře víme
A nepovíme
Kam na travičku chodíme

Zdali nám mládenci povíte
Kde svý koníčky brodíte

My dobře víme
A nepovíme
Kde svý koníčky brodíme

My dobře víme
A nepovíme
Kde svý koníčky brodíme

LÁSKA, BOŽE LÁSKA
----------------Láska, bože, láska
Kde ťa ľudia berú
Na horách nerastieš
Poli ťa nesejú
Na horách nerastieš

Aby sa ta láska
Na holi rodila
Nejedna panenka
Hlavu by zlomila
Nejedna panenka
Hlavu by zlomila

KOULELO SE, KOULELO
------------------Koulelo, se koulelo
4ervené jablíčko
Komu ty se dostaneš
Má zlatá holčičko

Koulely se, koulely
Dvě naproti sobě
Komu bych se dostala
Než Jeníčku tobě

Komu bych se dostala
Než Jeníčku tobě
Ty jsi hezkej já taky
Šikneme se k sobě

VYLETĚLA HOLUBIČKA
-----------------Vyletěla holubička ze skály, ze skály
Probudila modré oči ze spaní
Probudila modré oči ze spaní

Kdyby byly modré oči nespaly, nespaly
Byly by tu holubičku dostaly
Byly by tu holubičku dostaly

Nebyla to holubička byl to pták, byl to pták
Když mě nechceš můj holečku, nechej tak
Když mě nechceš můj holečku, nechej tak

Když mě nechceš milovati nechtěj si, nechtěj si
Bude si mě namlouvati hodnější
Bude si mě namlouvati hodnější

POD NAŠIMA OKNY
Pod našima okny
Teče vodička
Napoj mě má milá mého koníčka

Já ho nenapojím
Já se koně bojím
Já se koně bojím
Že jsem maličká

Já ho nenapojím
Já se koně bojím
Já se koně bojím
Že jsem maličká

Pod našima okny
Roste oliva
Pověz mi má milá
Kdo k vám chodívá

K nám nikdo nechodí
Neb o mě nestojí
Neb o mě nestojí
Že jsem chudobná

K nám nikdo nechodí
Neb o mě nestojí
Neb o mě nestojí
Že jsem chudobná

Ó ŘEBÍČKU ZAHRADNICKÝ
--------------------Ó, řebíčku zahradnický
Ó, růžičko voňavá
Kterak na tě zapomenu
Když to není věc možná
Kterak na tě zapomenu
Když to není věc možná

Zapomenu li přec jednou
Zas mi lidi vzpomenou
Žes bejvala upřímnější
Když jsem chodil za tebou
Žes bejvala upřímnější
Když jsem chodil za tebou

STRJČEK NIMRA
------------Strejček Nimra
Koupil šimla
Za půl pátat tolarů
Přišel domů
Popad ženu
Tancoval s ní maděru

Náš pan Matěj
Vyšel na prej
Šel jen skrze kuchyni
A vony ho celyčkýho
Děvečky tam polily

BEJVÁVALO DOBŘE (Iveta a Ladislav Štaidl)

--------------Iveta:

Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo,dobře

Oba:

Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo,dobře

Iveta+Štaidl II. hlas Za našich mladej let
Bejval svět jako květ
Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo,dobře
Za našich mladej let
Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo,dobře
Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo,dobře

Štaidl II. Hlas:

Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo,dobře

Za našich mladej let
Bejval svět jako květ
Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo, dobře
Za našich mladej let
Bejval svět jako květ
Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo, dobře

SIVÁ HOLUBIČKA
-------------Sivá holubičko, kdes byla
Sivá holubičko, kdes byla
Kdes ty svoje popelavé peří
Kdes ty svoje popelavé peří
Ztratila

Kdes ty svoje popelavé peří
Kdes ty svoje popelavé peří
Ztratila

Ztratila já jsem ho na poli
Ztratila já jsem ho na poli
A to tobě můj zlatej synečku
A to tobě můj zlatej synečku
Na vzdory

A to tobě můj zlatej synečku
A to tobě můj zlatej synečku
Na vzdory

STARÁ BÁBA JEDE
--------------Stará bába jede
Stará bába jede
S marcipánem

Starej dědek za ní
Starej dědek za ní
S tulipánem

Bába odchází
On jí nadchází
Ona do komína
On jí napomíná
Ať neblázní

Bába odchází
On jí nadchází
Ona do komína
On jí napomíná
Ať neblázní

Stará bába jede
Stará bába jede
S kolomazí
Starej dědek za ní
Starej dědek za ní
Kytky hází

Bába odchází
On jí nadchází
Ona do komína
On jí napomíná
Ať neblázní

Bába odchází
On jí nadchází

Ona do komína
On jí napomíná
Ať neblázní

NECHOĎ TAM
---------Nechoď tam
Pojď rač k nám
Já jsem holka vonačejší
Pojď rač k nám
Nechoď k ní
Já jsem holka vonačí

Jestli vona bohatější
Já jsem za to upřímnější
Nechoď k ní
Pojď rač k nám
Já tě ráda uhlídám

Jestli vona bohatější
Já jsem za to upřímnější
Nechoď k ní
Pojď rač k nám
Já tě ráda uhlídám

Jestli vona bohatější
Já jsem za to upřímnější
Nechoď k ní
Pojď rač k nám
Já tě ráda uhlídám

ACH SYNKU, SYNKU
---------------Ach synku, synku
Doma-li jsi
Ach synku, synku
Doma-li jsi
Tatíček se ptá
Orali jsi
Tatíček se ptá
Orali jsi

Oral jsem, oral
Ale málo
Oral jsem, oral
Ale málo
Kolečko se mi
Polámalo
Kolečko se mi
Polámalo

SEDLÁ, SEDLÁK, SEDLÁK
--------------------Sedlák, sedlák, sedlák, eště jednou sedlák
Sedlák, sedlák, sedlák velkej je pán
Von má pás na břiše
A na svým kožiše
Tulu, tuli, tuli,tu, tulipán
Von má pás na břiše
A na svým kožiše
Tulu, tuli, tuli,tu, tulipán

Koukej, koukej, koukej jak je sedlák hloupej
Koukej, koukej, koukej jak je sedlák hloupej
Von jede na pole
Má hodinky dvoje
Koukej, koukej, koukej jak je hloupej

Von jede na pole
Má hodinky dvoje
Koukej, koukej, koukej jak je hloupej

DUDÁCKÉ

------Je-li pak to pravda nebo ne
--------------------------Je-li pak to pravda nebo ne
Že plyne dudáček po vodě

Jak pak by to pravda nebyla
Modrooké děvče pravilo

Honzíčka mám ráda
----------------Honzíčka mám ráda
Tadedy, tadedy, dydlda
On semnou zahrává
Tadedy, tadedy, dydlda

Venclíčka mám ráči
Tadedy, tadedy, dydlda
On se mnou čtveráčí
Tadedy, tadedy, dydlda

Hrály dudy
----------

Hrály dudy
U po budy
Já jsem je slyšela
Dávali mě zahradníka
Já jsem ho nechtěla

A já radši krejčího
Ten je něco lepšího
Ušije mě šněrovačku
Z fortele něčího

Šel tudy, měl dudy
-----------------Šel tudy, měl dudy
Ani nezapískal
Bódejš mu ty dudy
Rarášek roztřískal

