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ZOZNAM PIESNÍ 

STRETNUTIE 

V PIVNICKOM POLI 

1966 – 2018 

 

 

              A 

A ja taká dievočka 

A tá naša zahradenka 

A tá naša zahradenka... 

A tam hore 

A ty žena, žena 

A čo koho do toho 

A čo koho do toho 

A ja by som k Vám chodievau 

A ja mám na srdci veľký žiaľ 

A ja márny čo mám robiť 

A ja márny, čo mám robiť 

A ja neznám čo mám robiť 

A ja sa nevydám 

A ja taká čierna 

A ja taká dievočka 

A ja taká dievočka 

A moj muž 

A moj muž je taký lumpák 

A pod tou horou 

A skadial ja chodím 

A tá naša zahradečka  

A tá naša záhradenka   

A tá naša záhradenka 

A tá naša záhradenka 

A tá naša záhradenka 

A tá naša záhradôčka 

A tam dole k Dunaju 

A tam dolu k Dunajku 

A tam hore 

A tam hore 

A tam hore na tom vŕšku 

A tam hore na tom vŕšku 

A tam hore na tom vŕšku 

A tam hore na tom vŕšku 

A tam hore, na tom vŕšku 

A tam hore v našom sade   

A tam, tamdov... 

A v tej našej krčmičke 

A v tej našej záhradôčke 

A v tej našej záhradienke 

Ach Janíček, čože myslíš 

Ach, bože, prebože 

Ach, ľúbosť... 

Ach, mamička 

Ach, mamička moja 

Ach, mamička, len mňa jednu máte 

Ach, milí moj čo že mislíš 

Ach, milí môj 

Ach, svokrička moja 

Ach, ty moja najmilejšia 

Aj ja taká dzivočka 

Aj poľa nás 

Aj s tej strane jazera 

Aj sa krúti 

Aj tá drobná ďatelinka 

Aj tam hore na tom vŕšku 

Aj tam hore v tej osade 

Aj tam k Dunaju 

Aj ten Ilok 

Aj ty cigán dobre hraj 

Aj ty moja najmilejšia 

Aj, mám ja lúčku 

Aj, sivo vtáča na zelenom 

Aj, ty moja najmilejšia 

Ak sa mi dvaja rozlúčime 

Aká je to hora 

Aká je to hora 

Aká je to hora 

Aká je to hora 

Aká je to hora 

Aká je to hora, čo nemá javora 

Aká je to potajomná láska 

Aká je to potajomná láska 

Aká je to potajomná láska 

Aká je to potajomná láska 

Ako sa to vidí 

Ako si moj milí 

Ako že ja pojdem 

Ako že ja pojdem 

Ako že ja smutná 

Ako že sa prejdem 

Akože ja pójdem 

Akože ja pôjdem 

Akože ja smutný 

Akože je smutná 

Aký je to ten náš svet 

Aký to studený vetrík 

Aký že ma Bože 

Aký že ma, bože    

Aký že ma, bože, ten žiav predišov 

Ani mi je jeseň 

Ani mi je večer, ani mi je ráno 

Ani neviem čo som 

Ani neviem čo som 

Ani neviem, čo som 

Ani neviem, čo som, ani neviem, kto som 

Ani neviem kto som 

Ani neviem kto som 

Ani neviem kto som 

Ani sa mi robiť nechce 

Ani sa mi robiť nekce 

Ani sa neprejde diouča po ulici 

Ani si mi frajer, ani muž 

Ani som ja ni ruža 

Ani tak netečie  

Ani tak netečie 

Ani tak netečie 

Ani tak netečie 

Ani tak nevonia 

Ani tak nevonia 

Ani tak nevonia drobna bažalička 

Ani tak nezvonia 

Ani sa neprejde dievka po ulici 

Ani sa neprejde..... 

Anička dušička nekašli 

Anička má prsteň 

Anička má prsteň s modrým kamienkom 

Anička má, čakaj že ma 

Anička moja 

Anička moja, kde si mi bola 

Aničkine dvere 

Anka čierna 

Azda ti je moja milá 

Azda ti je moja milá ťažko      

Až ma srdce bolí 

 

                    B 

Banuj milá, banuj milá, na večnosť 

Behala líška 
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Behala líška po hore 

Belehrad, Belehrad 

Beťár ja parobok 

Bežala líška po poli 

Biela ruža 

Biela ruža prekvitala 

Biela ruža prekvitala 

Biela ruža prekvitala 

Biela ruža prekvitala 

Biela ruža, žltá ruža 

Biele ruže 

Bieloblatské zvony 

Bili sa chlapci 

Bledá som ja, bledá 

Bledožltá ruža 

Blyštiace hviezdičky na nebi 

Bodaj by vás vi mládenci čerti vzali 

Bodaj by vás vy mládenci 

Bodaj by vás vy mládenci 

Bodaj by vás, vy mládenci 

Bol jeden Štefan kráľ 

Bola edna hrlíčka 

Bola edna švárna panna 

Bola som ti frajerôčka 

Bola som ti frajerôčka 

Bola som ti frajerôčka do času 

Bola som ti frajerôčka do času 

Bola som ti frajervočka 

Bola som ti frajervočka 

Bolela mňa moja 

Bolela mňa moja hlávka, bolela 

Bolí ma malý prst 

Bolí ma, kole ma 

Bolí mňa, kole mňa 

Boli sme mi milý 

Boli sme mi, milý 

Bolo edno diouča 

Bolo mi, bolo mi 

Bolo mi, bolo mi 

Bože moj, bože moj 

Bože moj, oče moj 

Bože moj, oče moj 

Bože mój, oče mój 

Bože moj, otče moj 

Bože moj, otče moj 

Bože moj, otče moj 

Bože moj, otče moj 

Bože mój, otče mój 

Bože mój, otče mój 

Bože môj, otče môj 

Bože môj, otče môj 

Bože môj, otče môj 

Bože môj, prečo ma tak tresceš 

Bože ver je dobre 

Bože, bože, skarhal si mne 

Bože, ver je dobre 

Bráneli teba mňa  

Bráneli tebe mňa 

Bránili tebe mňa 

Bránili tebe mňa 

Bránili tebe mňa 

Brešovská kasáreň 

Bude vojna, bude 

Bystrá vodička 

Bystrá vodička Dunajkom pretekáva 

Bystrá vodička Dunajom preteká 

Bystrá vodička Dunajom pretekáva  

Bystrá vodička Dunajom pretekáva 

Bystrá vodička Dunajom pretekáva 

Bývalo mi dobre 

Bývalo mi dobre 

Bývalo mi dobre 

 

                C 

Cestičkou stromoradí 

Cestičkou stromoradí 

Cestičkou stromoradím 

Cez dedinu mútna voda pretekala 

Cez dedinu mútna voda pretekáva 

Cez dolinu chodník 

Cez Erdevík je cestička 

Cez hájiček je potôčik 

Cez hájiček je potôčik 

Cez hájiček je potôčik  

Cez hájiček je potôčik 

Cez hájiček je potôčik 

Cez hájičok je potôčik 

Cez Nadlak je 

Cez Padinu tečie vodička 

Cez Selenču cesta 

Cez tem žaškov 

Cez ten kláštor 

Cez zelené žitečko 

Cez zelené žitečko 

Cez zelené žitečko voda teče 

 

                    Č 

Čá, že je to rolička nezoraná 

Čerešenka tenká 

Čerešenka tenká, veter ju kolíše 

Čerešničky 

Čerešničky, čerešničky, čerešne 

Červená fijalka kvitne krásne 

Červená garafija 

Červená ruža v orieší 

Červená ružička 

Červená ružička 

Červená ružička 

Červená ružička kvitne z jara 

Červená, biela fijalka 

Červene jabĺčko 

Červené jabĺčko 

Červené jabĺčko vo vačku mám 

Červené jablko v ruke mám 

Červené kamienky 

Červené vínečko 

Čí je to domček 

Či je to láska 

Či pametáš milý 

Či to labuď po tej vode 

Či to zvony zvonia 

Či víš milá, keď som ja k vám chodíval 

Či vieš milá 

Či vieš milá, ke som ja k vám chodieval 

Či z hora, či z dola     

Či zhora, či zdola 

Čie že je to taký hrdý čelaník 

Čí že je to taký hrdý čeľaník 

Čí že si šuhajko 

Čia to labuď 

Čia to labuď 

Čia to záhradka 

Čičikaj, belikaj 

Čie sa to ovečky 

Čie sú to kone 

Čie to ovečky hore grúňom idú 

Čierna vlna na bielom baránku 

Čierna vlna na bielom baránku 

Čierne ja oči mám 

Čierne ja oči mám 

Čierne ja očká mám 
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Čieže je to jarné žitko 

Čieže sa to biele húsky 

Čieže sa to ovečky 

Čija to labuď 

Či to labuď 

Či zhora, či zdola 

Čije je to prekrásne vtáča 

Čije sú to biele húsky 

Čije sú to biele húsky 

Čije sú to kone 

Čipkáru, čipkáru 

Čo bolo, to bolo 

Čo budeme robiť s tíma ženami 

Čo ja smutná robiť mám 

Čo je to za dievčatko 

Čo je to za dievčatko 

Čo má robiť s nidobrim Janíčkom 

Čo mám robiť    

Čo mám robiť 

Čo mám robiť 

Čo mám robiť červená ruža 

Čo mám robiť, červená ruža 

Čo mám robiť, červená ruža 

Čo mám robiť, červená ruža 

Čo mám smutná robiť 

Čo mi milá zanecháš   

Čo s v svete deje 

Čo sa stalo 

Čo sa stálo 

Čo sa stálo 

Čo sa stálo 

Čo sa stálo, čo sa stálo v Kysáči noviho 

Čo sa stalo nové 

Čo sa stalo nové 

Čo sa stálo nové 

Čo sa stálo nové 

Čo sa stálo nové    

Čo sa stálo nové 

Čo sa stálo nové 

Čo sa stálo nové 

Čo sa stálo nové 

Čo sa stálo nové 

Čo sa stalo nové v richtárovom dvore 

Čo sa stalo nové v tej starej 

Čo sa stalo šaj nového  

Čo sa stalo šaj nového 

Čo sa stalo šej nového 

Čo sa stálo tej noci 

Čo sa stalo v Boľovciach 

Čo sa stalo v Kysáči novyho  

Čo sa stálo v pivnickéj doline 

Čo sa stalo v Šándore 

Čo sa stálo, čo sa stálo     

Čo sa stálo, čo sa stálo 

Čo sa stálo, čo sa stálo 

Čo sa stálo, čo sa stálo v tej Pazove 

Čo sa stalo, ej nové 

Čo sa stálo, v tej našej dedine 

Čo sa stalo, v tom Petrovci 

Čo sa stalo, v tom Petrovci 

Čo sa susedovci o mňa starajú 

Čo sa to po dedine povráva 

Čo sa v svete deje 

Čo sa v svete deje 

Čo sa v svete deje 

Čo sa v svete deje 

Čo sa v svete deje 

Čo sa v svete deje 

Čo som ja, milý mój, čo som ja počula 

Čo som ja milý môj 

Čo som ja milý môj 

Čo som ja milý môj 

Čo som ja milý môj 

Čo som ja milý môj 

Čo som ja moj milý 

Čo som ja, milý môj 

Čo som ti urobila 

Čo ten mesiac tak smutne svieti 

Čo ten moj najmilší 

Čo ty milá za srdco máš 

Čo tí naši hútajú 

Čo tí páni vymýšlajú za módu 

Čo to tam na doly 

Čo to tam šupoce 

Čo to tam za hory 

Čo tý naší zmýšľajú 

Čože je to za zelenú trávu 

Čože je to za zelenú trávu 

Čože to tam šuští 

 

                     D - Ď 

Dajte že mi mrcha ženy pokoj  

Dajte že mi staré ženy pokoj  

Dajte, že mi mrcha ženy pokoj 

Dajteže mi, mrcha ženy pokoj 

Dala mi, dala mi 

Ďaleká pasienka 

Ďaleko je jablan 

Ďaleko je jabloň 

Ďaleko je jabloň  

Dám ti milá tri dukáty 

Dám ti milá tri dukáty 

Darmo ma mamička 

Darmo ma mamičko 

Darmo ma mamičko 

Darmo vy mňa mamko 

Darmo vy mňa mamko 

Darmo vy mňa mamko 

Darmo vy mňa mamko do školy dávate 

Darobná, darobná 

Darobná, darobná materina túžba 

Dcérka a mať 

Dedinka v údolí 

Dedinka v údolí 

De si bola Anulienka prefčerom 

De si bola ti Anička 

Dievča malô 

Dievča, dievča 

Dievča, dievča, čože to máš 

Dievčence, dievčence 

Dioučence, dioučence 

Dívča čo robíš 

Divé húsky leteli 

Divie húsky leteli                              

Divie húsky leteli 

Do hory ma poslali 

Do kostola zvonia 

Do lesíčka na čekanou 

Do môjho okienka 

Do nášho oblôčka 

Do Padinej cesta dlhá 

Do Padinej cesta dlhá 

Do Padinej cesta dlhá 

Do Pečova 

Do potkovca zlaté klince 

Do potôčka voda tečie 

Do rána je malá chvíľa 

Do tej našej záhradenky 

Do tej našej záhradenky 

Dobrá noc má milá 

Dobrá večer, Janíčkova mamička 
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Dobre mi je, dobre 

Dobre mi, dobre mi 

Dobre mi, dobre mi, čo by mi nebolo... 

Dobre tebe moja milá 

Dobre v Nešto bývať 

Dobrý večer, čo robíš 

Dobrí večer šuhajova mamička 

Dobrý večer 

Dobrý večer 

Dobrý večer 

Dobrý večer 

Dobrý večer Aničkina mamička 

Dobrý večer Aničkina mamička 

Dobrý večer frajerka 

Dobrý večer frajerôčka 

Dobrý večer frajerôčka 

Dobrý večer frajerôčka 

Dobrý večer frajerôčka moja 

Dobrý večer frajervočka moja 

Dobrý večer Janíčkova mamička 

Dobrý večer Janíčkova mamička 

Dobrý večer Janíčkova mamička 

Dobrý večer moja milá  

Dobrý večer šuhajova mamička 

Dobrý večer vám 

Dobrý večer Vám pani krčmárka 

Dobrý večer, čo robíš   

Dobrý večer, čo robíš  

Dobrý večer, frajerova mamička 

Dobrý večer, frajerôčka moja  

Dobrý večer, Janíčkova mamička  

Dobrý večer, Janíčkova mamička 

Dobrý večer... 

Dolina, dolina 

Dolina, dolina 

Dolina, dolina 

Dolina, dolina, hlboká dolina 

Dolina, dolina, kamení chodníček  

Dolinou rieky voda preteká 

Dostal som hlas 

Dostal som ja prežalostnú novinu 

Dunaj, Dunaj mútna voda 

Dunaju, Dunaju 

Duša moja Janík 

Dva rôčky som cisárovi... 

Dvoch čarobných čiernych očú 

Dvoch čarobných krásnych očí 

Dvoch čarovných krásnych očí 

Dvom čarovným krásnym očiam 

Ďioučence, ďoučence 

 

             E 

Edna stará ňaňa 

Edom, dva, tri 

Ednu ste ma mamko 

Ednu ste ma mamko 

Ej bojovau, bojovau 

Ej žandáry 

Ej, aj sa krúti 

Ej, aj sa krúti aj tento svet 

Ej, aj sa krúti aj tento svet okolo 

Ej, aj sa krúti aj tento svet okolo 

Ej, aj sa krúti aj tento svet okolo 

Ej, či je to prekrásna 

Ej, či je to preradostná novina 

Ej, čo som urobila 

Ej, dolina, dolina 

Ej, duby, duby, zelené duby 

Ej, džandári... 

Ej, hoja, hoja 

Ej, hora, hora 

Ej, hora, hora, zelená hora 

Ej, horička zelená 

Ej, hory, hory 

Ej, chodievau som k milej 

Ej, idem do kostola 

Ej, ja som človek 

Ej, keby bola len ešte raz diouka    

Ej, keby bola lem ešte raz diouka                             

Ej, keď som išiel zo zajatia domov 

Ej, košelôčka moja 

Ej, kukurica 

Ej, lásko, ej, lásko 

Ej, lehoce, lehoce 

Ej, mal som, mal som 

Ej, mám ja lúčku 

Ej, mamo moja, teraz smutné časy... 

Ej, Mariš, Mariš 

Ej, na bare, na bare 

Ej, na doline na tej strane 

Ej, na most ďiouky, na most 

Ej, od Dunaja tichý vetrík povieva 

Ej, od kostola do mlyna 

Ej, od kostola do mlyna 

Ej, od kostola do mlyna 

Ej, padá, padá rosička 

Ej, padá, padá, rosička 

Ej, pije, pije 

Ej, poďme pajtáš 

Ej, povedajú na mňa 

Ej, riastli, riastli  

Ej, riasľi, riasľi  

Ej, rozmarín, rozmarín   

Ej, sivo vtáča 

Ej, sivo vtáča na zelenom javore 

Ej, sivo vtáča na zelenom javore 

Ej, slniečko horúce 

Ej, to je žena, to je 

Ej, topoľ, topoľ 

Ej, už sa krúti aj tento svet 

Ej, vedne ruža, vedne 

Ej, veje veter, veje 

Ej, veje vetrík tú dolinu  

Ej, vŕšky a doliny 

Ej, vy roži, vy roži  

Ej, vychodí slniečko 

Ej, vyletelo peknuo vtáča  

Erdevícky mostík kolimbá sa 

Ešte prídem k tebe raz 

Ešte raz sa ja misím obzrieť 

Ešte raz sa ja musím obzrieť 

Ešte raz sa obzrieť mám 

Ešte raz sa obzrieť mám 

Ešte raz sa obzrieť mám 

Ešte raz sa obzrieť... 

Ešte sa nevidám 

Ešte sa nevydám 

Ešte sa nevydám 

Ešte si ja, ešte si ja 

Ešte som v nedeľu z má milú stál 

Ešte som vojačkom 

Ešte som začala 

Ešte ťa len kolimbali 

Ešte výnko nevykyslo 

 

              F 

Fčéra na poleňo 

Fialka, fialka 

Fijala, fijala    

Figoví stromíček 

Frajer moj... 
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Frajer môj 

Frajer môj, frajer 

Frajer môj milený 

Frajerôčka moja 

Frajerôčka moja, na moste je varta 

Frajervočka moja 

Frajervočka moja 

F šírem poli hruška 

Furmani idú 

              G 

 

Gajdoš, milí gajdoš 

 

              H 

Hájiček, hájiček  

Hájiček, hájiček 

Hájiček, hájiček, zelený hájiček    

Hej duby, duby 

Hej, bystrý a smelý 

Hej, hory, hory 

Hej, keď ma šikuvali 

Hej, musel by to chlap byť 

Hej, vŕšky a doliny 

Hľadám si dievčatko 

Holub, holub, holubienka 

Holub, holub, holubienka 

Hor ulicou idem 

Hor ulicou idem 

Hor ulicou ja pôjdem 

Hor ulicou ja pôjdem 

Hor ulicou ja pôjdem 

Hor ulicou pôjdem 

Hora bučina 

Hora bučina, tráva zelená 

Hora, hora 

Hora, hora 

Hora, hora 

Hora, hora 

Hora, hora, javorová 

Hora, hora, javorová 

Hora, hora, zelená horička 

Hore háj, dolu háj 

Hore Hronom, dolu Hronom 

Horenka, hora 

Horenka, horenka 

Horenka, horenka 

Horenka, horenka, hora 

Horička zelená, zelenaj sa 

Horienka, hora, zelená hora 

Hornej Čabe za kostolom   

Horúce slniečko 

Hory, hory čierne hory 

Hory, hory, čierne hory 

Hrešila ma moja mať 

Hrešila mňa moja mať 

Hrešila mňa moja mať 

Hrešila mňa moja mať 

Hrešila mňa moja mati 

Hrmí, prší, zhorení    

Hromy bijú zbúrali sa nebesá 

Hromy bijú, zbúrali sa nebesá 

Hromy bijú, zbúrali sa nebesá 

Hruške ranie 

Husi biele, husi 

Husi, biele husi 

Husi, divé husi 

Húťanským potokom 

Hviezdičková mesiačková noc  

Hviezdičková mesiačková noc tmavá 

Hviezdičková mesiačková noc tmavá 

Hviezdičková, mesiačková noc tmavá 

Hviezdičková, mesiačková noc tmavá 

Hviezdičková, mesiačková noc tmavá 

Hviezdičky, hviezdičky 

Hviezdičky, hviezdičky 

 

              CH 

Chcel ma včera jeden 

Chlapci kanonieri 

Chodí dievča po strnisku 

Chodí dievča po strnisku 

Chodí diovča po strnisku 

Chodí dievča po záhrade 

Chodí milý po dvore 

Chodí šuhaj po dvore 

Chodí šuhaj po dvore 

Chodí šuhaj po dvore 

Chodí šuhaj po dvore 

Chodí šuhaj po dvore, klope na dvere 

Chodí šuhaj po dvore, klope na dvere 

Chodieval by ja k vám    

Chodieval k nám jeden šuhaj 

Chodieval k nám jeden šuhaj 

Chodieval k nám jeden šuhaj... 

Chodieval si 

Chodieval si veľa ráz 

Chodievali chlapci k nám 

Chodievali chlapci k nám 

Chodievali chlapci k nám 

Chodila Anička 

Chodila Anička 

Chodila Anička 

Chodila Anička 

Chodila Anička 

Chodila Anička 

Chodila Anička 

Chodila dievčina 

Chodila dievčina 

Chodila dievčina po hore plačúci 

Chodila dievčina... 

Chodila Mária 

Chodila Zuzana 

Chodila Zuzanka 

Chudoba, chudoba 

Chudobné dievčatá 

Chvala bohu, dobre mi je 

Chystala mňa moja mať 

Chystala mňa moja mati 

Chytajte lapajte 

 

              I 

Ide dievča po ulici 

Ide diovča po ulici veselo si kráča 

Ide Janík po ulici 

Ide mi môj milí 

Ide milý po ulici 

Ide milý po ulici 

Ide milý, ide milý, ide k nám 

Ide večer, večeríček 

Idem domov 

Idem, idem 

Idem, idem 

Idem, idem lebo misím 

Idem, idem, lebo misím 

Ideme, ideme 

Idú chlapci zo šíreho poľa 

Idú mládenci 

Išiel Janko cez horu 

Išiel Janko cez hory 

Išla by do kostola   

Išla moja milá 
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Išlo dievča spovedaní 

Išlo dievča z povedaní 

Išlo dífča gu spovedí 

Išlo diouča gu spovedi 

Išlo diouča gu spovedí 

Išlo diouča slúžiť 

Išlo diovča 

Išou sedliak do Noviho Sadu 

Išou seľjak do Novyho Sadu 

 

             J 

Ja bývam na jame 

Ja milujem netajím 

Ja milujem, netajím 

Ja parobok mladom veku 

Ja som bača veľmi starý 

Ja som bača veľmi starý 

Jahoda, jahoda 

Jaj bože mój, čo mi je 

Jaj bože mój, čo som si stratela 

Jaj bože môj, bože môj 

Jaj bože môj, čo mám robiť 

Jaj Bože môj, čo som si stratila 

Jaj bože môj, moje drobné... 

Jaj, andika, andika 

Jaj, Anička ‘de si bola 

Jaj, Anička čo je ti 

Jaj, Anička čo ti to 

Jaj, Bože moj 

Jaj, bože moj 

Jaj, bože moj 

Jaj, bože moj 

Jaj, bože moj milý 

Jaj, Bože moj premilený 

Jaj, Bože moj premilený 

Jaj, bože mój premilený  

Jaj, bože moj, načo som lem na svete 

Jaj, bože moj, prebože   

Jaj, Bože moj, prebože  

Jaj, bože mój, prebože mój... 

Jaj, bože mój, prebože mój... 

Jaj, bože mój, svet mój zarmútený 

Jaj, bože moj, ver je nôcka krátka 

Jaj, bože môj 

Jaj, Bože môj 

Jaj, bože môj premilený 

Jaj, bože môj premilený 

Jaj, bože môj premilený 

Jaj, Bože môj smutná moja... 

Jaj, bože môj, cudzej mati 

Jaj, bože môj, čo mám robiť 

Jaj, bože môj, čo mám robiť 

Jaj, Bože pre bože čo som urobila  

Jaj, Bože prebože  

Jaj, bože, bože, už ma muž bije 

Jaj, Bože, prebože 

Jaj, bože, prebože   

Jaj, bože, prebože, čo som urobila 

Jaj, bože... 

Jaj, Janíček duša má 

Jaj, Janíček, duša má 

Jaj, Janík môj 

Jaj, mamička 

Jaj, mamička moja 

Jaj, mamička moja 

Jaj, mamička obávam sa 

Jaj, mamička prečo všetkých 

Jaj, mamička prečo... 

Jaj, mamička, prečo všetkých 

Jaj, mamička, prečo všetkých chlapcov 

Jaj, mamička... 

Jaj, mamičko moja, keď ja nemám 

Jaj, mamičko peknú céru máte 

Jaj, mamičko prečo všetkých    

Jaj, mamičko prečo všetkých... 

Jaj, mamičko prečo... 

Jaj, mamičko, prečo všetkých  

Jak padalo, tak padalo 

Jaká je to hora 

Jaká je to hora 

Jaká je to ruža 

Jaká je to tá manželská láska 

Jako, že ja pójdem 

Janíčko čo robíš 

Janíčko, Janko náš  

Janík, Janík 

Janík, Janík 

Janíkova Anička oberala jabĺčka 

Janíkove čierne oči 

Jano, Jano doma bývaj 

Jano, Jano hajde domov 

Jarabá sliepočka 

Jasná hviezda 

Jasná hviezda 

Jasná hviezda do ulici svietila 

Javorník, Javorník 

Javorové široké listy máš 

Javorom, javorom 

Je gde svete..., je takový pár 

Jeden cigáň 

Jedna mati syna mala 

Jedna stará baba 

Jedna stará ňaňa 

Jeseni, jeseni 

 

           K 

Káčer na doline 

Káčer na doline 

Kačička divoká                                     

Kačička divoká 

Kačička divoká 

Kačička divoká 

Kamaráti moji 

Kamaráti premilí 

Kamaráti premilí 

Kamarátky moje 

Kázala mi mati 

Kázala mi mati 

Kázala mi mati biele húsky hnati 

Každá diouka blázon 

Každá diovka blázon  

Každá diovka blázon 

Každá mati červené ruže seje 

Každý človek sa stará 

Kde si bola Andulka moja 

Kde si bol Janíček 

Kde si bol Janíček 

Kde si bol Janíček 

Kde si bol Janíček 

Kde si bola jaj Anička 

Kde si Janík, kde si bol 

Kde si sivá holubienka 

Kdeže je ten hájik 

Kdeže sa tie časy 

Kdeže sa tie časy 

Ke‘  som ja bou 

Ke‘ si ma videla 

Ke‘ som išla včera večer z ihrania 

Keby bola ako nisom bohatá 

Keby bola bohatá 

Keby bola vedela 
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Keby bula znala 

Keby ja vedela 

Keby ja vedela 

Keby mi neboli 

Keby som bol 

Keby som ja bože 

Keby som ja mala 

Keby som ja mala 

Keby som ja mala sokolove krídla 

Keby som ja mala sokolove krídla 

Keby som ja vedela 

Keby som mal 

Keby som ťa pýtav 

Keby ste vedeli 

Kebys‘ mala moja milá sto husí  

Keď Anička húsky pásla 

Keď budem vártu stáť 

Keď by ja vedele, kde budem nevesta 

Keď by mesiac skorej vyšiel 

Keď by mi to diovča dali 

Keď by som ja smutná 

Keď by som ja vedela 

Keď by som ja vedela 

Keď by ste vy mamko moja vedeli 

Keď chceš ďalej frajera mať 

Keď chceš chodiť k nám 

Keď ja idem k vám 

Keď ja pójdem mašíruvať 

Keď ja pójdem na tú vojnu 

Keď ja trávu žala 

Keď je srdce choré 

Keď ma bolesť morí 

Keď ma srdce bolí 

Keď mesiačik z neba svietil 

Keď mesiačik z neba svítel 

Keď mi cez hory pôjdeme 

Keď mi srdce choré 

Keď mi srdce choré 

Keď mi srdce choré 

Keď mi srdce... 

Keď pojdem od mamky 

Keď pojdeš poľa nás              

Keď pojdeš poľa nás 

Keď pojdeš poľa nás 

Keď pójdeš poľa nás 

Keď pôjdeš poľa nás 

Keď rozkvitla biela ruža 

Keď ružička prekvitala 

Keď ružička prekvitala 

Keď ružička prekvitala 

Keď ružičku presádzala 

Keď ružičku presádzala 

Keď ružičku presádzala 

Keď ružičku presádzala 

Keď sa dífča vydávalo 

Keď sa chlapci rozjarili 

Keď sa milí na vojnu bral 

Keď sa milý na vojnu bal 

Keď sa milý na vojnu bral 

Keď sa milý na vojnu bral 

Keď sa milý na vojnu bral 

Keď sa milý na vojnu bral 

Keď sa moj najmilejší 

Keď sa na jar oteplelo 

Keď sa ruža... rozkvitala 

Keď sa Slovák preč do sveta poberá 

Keď sa Slovák ta do sveta poberal  

Keď sa žitko zelenelo 

Keď si chcela frajera mať     

Keď si chcela frajera mať 

Keď si chcela frajera mať 

Keď si chcela frajera mať 

Keď si ja zaspievam 

Keď si ja zaspievam 

Keď si ja zaspievam 

Keď si kcela frajera mať  

Keď si vedel 

Keď si vedel 

Keď si vedev, že ma naháš 

Keď slniečko 

Keď slniečko z rána 

Keď slniečko z rána vinde    

Keď slniečko z rána vínde 

Keď slniečko z rána vyjde 

Keď slniečko z rána vyjde 

Keď slniečko z rána vyjde 

Keď sme išli z Montave v noci 

Keď som bola malá 

Keď som bola malá 

Keď som bola malá, maličká 

Keď som bola malá, maličká 

Keď som bola panna 

Keď som bola šestnásť ročná 

Keď som bola včera 

Keď som došél do šesnástého róčka 

Keď som došél do šestnásteho róčka 

Keď som húske pásala 

Keď som húske pásala 

Keď som išél moja milá 

Keď som išél moja milá 

Keď som išél z vojny 

Keď som išiel 

Keď som išiel 

Keď som išiel 

Keď som išiel 

Keď som išiel 

Keď som išiel 

Keď som išiel 

Keď som išiel 

Keď som išiel 

Keď som išiel cez mestečko 

Keď som išiel cez ten les 

Keď som išiel cez ten les 

Keď som išiel kolo mlyna 

Keď som išiel kolo mlyna 

Keď som išiel kolo panskej 

Keď som išiel kolo pánskej záhrady 

Keď som išiel kolo pánskej záhrady 

Keď som išiel kolo pánskej záhrady             

Keď som išiel kolo vašej záhrady 

Keď som išiel ku má milej 

Keď som išov hore, dolu 

Keď som išou na vandrovky 

Keď som išiel od má milej 

Keď som išiel od má milej 

Keď som išiel od má milej 

Keď som išiel od mej miléj  

Keď som išou od má milej pomaly 

Keď som išiel od vás 

Keď som išiel okolo 

Keď som išiel okolo 

Keď som išiel okolo 

Keď som išiel šírym poľom 

Keď som išiel včera večer 

Keď som išiel včera večer 

Keď som išiel z vojenčiny 

Keď som išiel z vojne domov 

Keď som išiel z vojny 

Keď som išiel z vojny 

Keď som išiel z vojny domov 

Keď som išiel z vojny domov 
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Keď som išiel z vojny domov 

Keď som išla 

Keď som išla 

Keď som išla 

Keď som išla 

Keď som išla 

Keď som išla  

Keď som išla chodníčkom 

Keď som išla do kostola 

Keď som išla hájičkom 

Keď som išla kolo mlyna 

Keď som išla seno hrabať 

Keď som išla seno hrabať 

Keď som išla seno hrabať 

Keď som išla včera večer 

Keď som išla večer 

Keď som išla z kostela 

Keď som išla z kostela 

Keď som išla z kostola 

Keď som išla z kostola 

Keď som išou 

Keď som išou do robote 

Keď som išou kolo mlyna 

Keď som išou kolo mlyna 

Keď som išou kolo mlyna 

Keď som išou kolo pánskej 

Keď som išou kolo pánskej záhrady 

Keď som išou kolo pánskej záhrady 

Keď som išou od má milej 

Keď som išou od poľa vás 

Keď som išou okolo hájku zeleného 

Ked som išou okolo hájku zeleniho 

Keď som išou okolo pánske záhradky 

Keď som išou okolo vás 

Keď som išou okolo vás 

Keď som išov kolo mlyna 

Keď som išov od mej milej 

Keď som išov od poľa vás  

Keď som išov okolo hájku zeleniho 

Keď som išov z vojenčine   

Keď som ja bol dvadsať ročný mládenec 

Keď som ja bol šestnásť ročný 

Keď som ja bol šestnásť ročný mládenec 

Keď som ja bol v mladom veku 

Keď som ja bývala maličká 

Keď som ja húske pásala 

Keď som já išel k milenke    

Keď som ja jabĺčka ráňala 

Keď som ja jabĺčka ráňala 

Keď som ja jabĺčka ráňala 

Keď som ja jabĺčka ráňala 

Keď som ja slúžila u richtára 

Keď som mašíroval 

Keď som mašíroval 

Keď som maširuval 

Keď som mašíruval 

Keď som na Dunaji šaty prala 

Keď som narukoval 

Keď som oral, keď som drlal 

Keď som oral, keď som sial 

Keď som pásol kone voly 

Keď som sa ja do vojny bral 

Keď som sa ja mladý 

Keď som sa ja z nášho kraja  

Keď som sa ja z nášho kraja     

Keď som sa ja z nášho kraja 

Keď som sa ja z nášho kraju 

Keď som sa ja z nášho... 

Keď som sa ja z tej Padinej 

Keď som stál na varte 

Keď som šel cez pole 

Keď som trávu kosil 

Keď som včera večer bola na zahumný 

Keď šípová ruža kvitne 

Keď ty pôjdeš k nám 

Keď vojačik narukoval 

Keď vojáčik narukovav 

Keď vojačik narukuval 

Keď som išiel šírim poľom 

Keď zme išli cez mantaľu 

Kedy je otcovi najväčmi žiaľ 

Kedyže to žitko vyjde 

Kedyže to žitko vyjde 

Kerá dievka chodí s vrapci 

Kerá diovka je z rána veselá 

Kerá dievka, kerá nemá frajera  

Kerá dievka, kerá nemá frajera  

Kerá dífka, kerá nemá frajera 

Kerá dífka, kerá nemá frajera 

Kerá diovka bez frajera 

Kervo ďiouča nemá v tom Kysáči frajera 

Keť som išla chodníčkom 

Kmotra 

Kohút spieval 

Kolíše sa javor 

Kolíše sa javor 

Kolíše sa javor 

Kolíše sa javor 

Kolíše sa javor 

Kolo našej záhradenky 

Komuže je tak dobre 

Kone moje kone 

Koníček moj vraný 

Konopa, konopa 

Konopa, konopa 

Konope, konope 

Konope, konope 

Konope, konope 

Konope, konope 

Konope, konope 

Kovačická krajina 

Kovačická štácia 

Kovačická veža s paďinskou sa krížia 

Krásna je noc  

Krásna je noc 

Krásna pasačka 

Krásna pasáčka 

Krčmárik maličký 

Kto peniaške potrebuje 

Kto ťa Jano, kto ťa zrúba 

Krôčkom koník, krôčkoml 

Kukala kukučka okolo chotára 

Kukala kukučka okolo chotára 

Kukala Pinka do korca 

Kukučka v zelenom 

Kukurica, kukurica 

Kukurička strapatá, strapatá 

Kvitne mi tulipán 

Kvitne ruža 

Kvitne ruža 

Kvitne ruža, kvitne 

Kvitne ruža, kvitne 

Kvitni že  mi ruža 

Kvitni že mi kvitni 

Kvitni že mi kvitni 

Kvitni že mi ruža 

Kvitni že, mi kvitni, drobná ratoliestka 

Kvitni, že mi kvitni  

Kvitni, že mi kvitni 

Kvitni, že mi kvitni 

Kvitni, že mi kvitni 
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Kysuca, Kysuca 

Kysuca, Kysuca 

 

           L - Ľ 

Ľahko tebe moja milá 

Láska Bože načo si len na svete 

Láska bože, láska 

Láska bože, načo si na svete 

Láska, Bože láska 

Láska, Bože, láska      

Láska, bože, láska   

Láska, láska 

Láska, láska  

Láska, láska 

Láska, láska 

Láska, láska 

Láska, láska 

Láska, láska 

Láska, láska 

Láska, láska 

Láska, láska 

Láska, láska 

Láska, láska načo si len na svete 

Láska, láska načo si na svete               

Láska, láska to je ťažká vec 

Láska, láska, to je ťažká vec 

Láska, láska, to je ťažká vec 

Láska, láska, to je ťažká vec 

Lastovienka lieta    

Len čo som počal, má milú milovať 

Lepšie je nevesty miluvati 

Letela, gágala čierna hus  

Letela, gágala čierna hus nad vodu 

Letela hus biela 

Letí holub 

Letí holub, letí 

Letí holub, letí 

Letí holub, letí 

Letí prúd z diva 

Letí sivý sokol 

Letí sivý sokol 

Lietala mi lastovienka 

Lietala mi lastovienka, lietala 

Limbora, limbora    

Limbora, limbora 

Lizenajsko šíre pole 

Ľúbila Anka, ľúbila Janka 

Ľúbosť 

Ľúbosť, ľúbosť 

Lúčka, lúčina, tráva zelená 

Ľudia vravia, že som ja taký 

Ľudia vravia, že som ja taký 

 

               M 

Majerán, majerán 

Majeran, majeran, zelený majeran 

Makar som ja richtárova dcéra 

Mal som ja len eniho frajera 

Mal som jednu frajerôčku  

Mal som prsteň s bielim očkom 

Mal som sedem grajciarov 

Mala matka siedmych synov 

Mala som frajera 

Mala som ja frajera 

Mala som ja len edniho frajera 

Mala som ja len jedného frajera 

Mala som ja mala 

Mala som ja mala 

Mala som ja mala 

Mala som ja milovníka 

Mala som ja rozmarienok 

Mala som ja rozmarienok  

Mala som ja rozmarienok 

Mala som ja šejaj, hoj 

Mala som ja šuhaja 

Mala som ja šuhaja 

Mala som ja šuhaja 

Mala som ja šuhaja švárneho 

Mala som ja šuhaja švárniho 

Mala som ja šuhajíčka 

Mala som ja, mala 

Mala som ja, šejaj hoj   

Maľovanie jarmá 

Mám frajera 

Mám frajera pekniho 

Mám frajera peknyho 

Mám ja enu frajerôčku 

Máma ja frajervočku 

Mám ja hrušku a ništ na néj 

Mám ja hrušku 

Mám ja hrušku rannú 

Mám ja jednu zahradenku  

Mám ja koňa faku 

Mám ja koňa faku 

Mám ja prsteň          

Mám ja prsteň 

Mám ja prsteň z bielym očkom 

Mám ja ručník 

Mám ja ženu šikovnú 

Mám pred domom 

Mám pred domom 

Mám pred domom veľmi peknú 

Mám pred domom veľmi peknú záhradku 

Mám prsteň od milého 

Mám v obločku 

Mám v oblôčku dva črepy muškátu 

Máme hrušku, nerodieva 

Mamko moja 

Mamko moja 

Mamko moja 

Mamko moja milá 

Mamko moja peknú dcéru máte 

Mamko moja, mamko 

Mamko moja, milá 

Mamko moja, peknú dcéru máte 

Mamko, ožením sa 

Mamo moja 

Mamo moja 

Mamo moja 

Mamo moja strhávam sa v noci 

Mamo moja, mamo  

Mamo moja, mamo 

Mamo moja, mamo 

Mamo moja, mamo 

Mamo moja, mamo 

Mamo, moja mamo 

Masár, masár 

Máš ty tvoju milú 

Mať moja    

Mať moja 

Mať moja 

Mať moja chudobná 

Mať moja, mať moja 

Mať moja, mať moja 

Mať moja, mať moja 

Mať moja, mať moja 

Mať moja, mať moja 

Mau som sedem grajciarov 

Mav som orech 

Medzi dvoma brehami 

Medzi dvoma brehámi 
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Medzi dvoma brehmi 

Medzi dvoma briežky 

Medzi dvoma briežký 

Medzi dvoma háji  

Medzi dvoma háji 

Medzi dvoma hájí 

Medzi dvoma hájí 

Medzi dvoma hájí 

Medzi dvoma hájí 

Medzi dvoma háji, na tej lúčky 

Medzi dvoma vŕšky 

Medzy horami  

Mesiačik prekrásne svieti 

Mesiačik prekrásne svietil 

Mesiačková, hviezdičková noc tmavá 

Mesiačková, hviezdičková noc tmavá 

Mesiačková, hviezdičková noc tmavá 

Milá mamko moja 

Milá mamko moja, keď ja nemam 

frajerku 

Milá moja 

Milí moj, milí moj 

Milí, milí lastovička 

Milí, milí skadial chodíš 

Miloval som jednu dievku   

Milovala som šuhaja 

Milovali zme sa 

Miluj, miluj 

Milujem šuhaja 

Milujem šuhaja 

Milujem šuhaja 

Milujem šuhajka 

Milujte mládenci len nevesty 

Milý moj, frajer moj verený 

Milý môj 

Milí môj, milí môj 

Milý môj, frajer môj, úprimný 

Milý nemôže zaspať 

Milý smutná novina 

Milý, milý 

Milý, milý, čo si prišov 

Mislela si moja mať 

Mladý figový strom 

Močila konope, močila 

Modrým kvitne fialôčka 

Modrým kvitne fijalôčka  

Modrým kvitne fijalvočka 

Modrým kvitne fijalvočka 

Moj milí, premilí 

Moj sused má peknú céru 

Moja milá 

Moja milá 

Moja milá čierne oči mala 

Moja milá premilá 

Moja milá premilá 

Moja milá s čérnima očami 

Moja volčatá 

Moje milé premilené čerešne 

Moje milé premilené čerešne 

Moje milé premilené čerešne 

Moje milé, premilené čerešne 

Moje oči vždy veselé boli  

Moje srdce láskou zmiera 

Moje srdce láskou zmiera 

Mojej milej čierne oči 

Mračí sa nad našou dedinou   

Môj koníček vraný 

Môj milý 

Môj milý šuhajko 

Musím sa ja obzrieť ešte raz 

My chudobnie   

Myslím si ja, myslím 

Myslím si ja, myslím 

 

             N 

Na brehu Dunaja 

Na cimbalách hrajú 

Na doline, na tej   

Na doline, na tej strane 

Na Dunaji šaty prali 

Na dvore hnoj 

Na Ilockom moste 

Na Jadranskom šírom mori 

Na járaši býla chyža 

Na Komlóši zasvietilo 

Na kopčeku som sedeu 

Na Krákorí na tem našem na poli 

Na Orave dobre 

Na pančovskom moste 

Na petrovské diovke 

Na petrovskie diovke 

Na petrovskie diovke 

Na pobreží Dunaja 

Na pobreží choník 

Na prievoze stála 

Na prosried Pazova muruvaná hradská   

Na prostried Pazova 

Na prostried Petrovca 

Na rováš mamička, na rováš 

Na rovnici salaš máme  

Na Siplackim moste 

Na šíďanskom moste 

Na šípovom prútku 

Na šípovom prútku slávik 

Na tej lúke... 

Na tej pivnickej... 

Na tej strane, na doline 

Na tichej doline 

Na tichem Dunajku 

Na tichom Dunajku   

Na to pole siví sokol sedáva 

Na tom brehu 

Na tom hrade 

Na ty milá 

Na vrchu jedličky 

Na vysokom sitne 

Na záhumní rastie topoľ 

Na záhumní rastie topoľ vysoký 

Na zelenej lúčke 

Na zelenej lúčke 

Na zelenej lúčky 

Na zelenej lúčky kopa sena 

Na zelenej lúky 

Na zelenej pažiti 

Na zelených lúkach 

Načo mi je tá záhradka 

Načo si ma Bože stvoril 

Načo som na svete 

Načo som na svete narodená 

Načo som na svete narodená 

Načo som na svete narodená 

Načo som na svete narodená 

Načo som na svete narodená 

Načo som na svete narodená 

Načo som sa smutná vydávala 

Načo ste ma rodičovia   

Načo ste ma rodičovia 

Načo ste ma rodičovia chovali 

Nad Ašaňou vyšla hviezda jasná      

Nad bielim muškátom 

Nad bystrím potôčkom 
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Nad dedinou vyšla hviezda jasná 

Nad hraniciami 

Nad Ilokom svieti mesiac 

Nad kostolom 

Nad kostolom zasvietilo slniečko 

Nad našima humný 

Nad Padinou jasné hviezdy hrajú  

Nad Padinou... 

Nad Péčovom zasvietilo slniečko 

Nad Petrovcom 

Nad Sabatkou 

Nad Silbašom vyšla hviezda jasná 

Nad širokú ulicu 

Nad širokú ulicu je rozmarín 

Nad širokú ulicu je rozmarín 

Nad širokú ulicu je rozmarín 

Nad širokú ulicu je rozmarín 

Nad Vojlovicou 

Nádeje, nádeje 

Najväčie súženie 

Nak uslíšia veľkomožní  

Napísal mi milý 

Napísal mi šuhaj 

Napomienka 

Naprosred Pivnici vyrástol strom 

Naprosrjed šimandre 

Naprostred Dunaja 

Naprostred Dunaja pekná konválija 

Naprostred Petrovca 

Naprostred Pivnici vyróstel strom 

Naprostried Šimandre 

Naprostried Šimandre 

Narováš mamička 

Naša pani vela repce 

Naučil sa k nám chodievať 

Naučil sa k nám chodievať Janík 

Navidávaj sa ty dievča ešte 

Nazdáš sa šuhajko 

Nazdáš sa šuhajko 

Nazdáš sa šuhajko 

Nazdáš sa šuhajko 

Nebanovala bi... 

Nebanovala by 

Nebanovala by 

Nebanovala by 

Nebanovala by keby nemisela 

Nebanuvala by, keby nemusela  

Nebol som ja doma 

Nebola bi poverila                     

Nebola by povedala  

Nebola som veselá 

Nebola som veselá 

Nebola som veselá 

Nebola som veselá od soboty večera 

Nebudem, nebudem 

Nebudem, nebudem 

Nedala mi moja milá v noci spať 

Neďaleko pánskej hory 

Nehodno už veriť 

Nehodno už veriť  

Nehodno už veriť  

Nehodno už veriť 

Nehodno už veriť nikomu 

Nehodno už veriť nikomu na svete 

Nehodno veriť 

Nechce čipkár 

Nechcel som v Pazove 

Nechcú sa gólence liahnuti 

Nejdi Janík 

Nejdi Janík po našej ulici 

Nejdi, milý cez tú našu dolinu 

Neklopaj, neklopaj 

Neľúbime si šuhajíčka 

Nemala som nemala, len jedného frajera 

Nemam oca, ani matku 

Nemam oca ani mati 

Nemusela si ty, milá, to vedeti 

Neni krajšéj porádnejšéj 

Neni krajšieho vojaka 

Neni lepší, jako z jara 

Neoriem, nesejem 

Neoriem, nesejem 

Neožením sa ja 

Neožením sa ja v tej jeseni 

Neožením sa ja z jeseni 

Nepi šuhaj, nepi vodu 

Nepi, Jano, nepi vodu 

Nepi, šuhaj, nepi vody 

Nepi, šuhaj, nepi vody 

Nepojdem do domu 

Nepojdem do domu 

Nepozeraj moja milá 

Nepozeraj na mňa 

Nepôjdem do domu 

Neska som na doline  

Nestískaj mi šuhaj rúčku 

Nestískaj mi šuhaj rúčku 

Nestískaj mi šuhaj rúčku 

Nestískaj mi šuhaj rúčku 

Nestískaj mi šuhaj rúčku 

Nestískaj mi šuhaj rúčku 

Nešťastná je láska 

Nešťastná je láska 

Nešťastná je láska 

Nešťastná je láska 

Nešťastná je láska 

Nešťastná poľovačka 

Nešťastná som 

Nešťastná to bola chvíľa 

Nešťastná to bola chvíľa 

Neverila nikomu 

Neverila som 

Neverte dievčence 

Neviem neviem čo ja za mamku mám 

Nevydávaj sa ty dievča ešte 

Nezábudky 

Nežeňte ma, mamko moja, vydávať 

Nič sa šuhaj 

Nič sa šuhaj 

Niet krajšieho kveta nad muškátom 

Nigda som milý moj  

Nigda som milý moj   

Nikda som milý moj 

Nikdy som milý moj 

Nikdy som, milý môj 

Nint väčiho žiaľu 

Nint večiho žiaľu 

Nint večiho žiaľu  

Nint´ väčšiho žiaľu 

Ninto krajší kvet 

Ninto krajšie dievčka 

Ninto lepšie ako tam 

Ninto nad muškátom 

Ninto po pol noci 

Ninto po pol noci 

Ninto po pou noci 

Ninto po povnoci      

Ninto takuo peknou diouča   

Ninto ťašie, ťašie od olova 

Ninto v svete 

Nocuvali, nocuvali 
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Nocuvali, nocuvali 

Nocuvali, nocuvali 

 

             O 

O všetko som prišla   

Obrodili trnke 

Obzerám sa, obzerám 

Obzerám sa, obzerám 

Obzerám sa, obzerám 

Oči moje 

Oči moje vždy veselie boli 

Oči moje vždy veselie boli 

Oči moje vždy veselie boli 

Oči moje vždy veselie boli 

Oči moje, oči, hanbu mi robíte 

Oči, oči 

Oči, oči čierne oči 

Oči, oči čierne oči 

Oči, oči, čierne oči 

Oči, oči, čierne oči 

Oči, oči, čierne oči 

Očká moje vždy veselé boli 

Očká moje vždy veselé boli 

Očká moje vždy veselé boli 

Očká moje vždy veselie boli 

Odam še, ňeodam 

Od Dunaja hlbokyho 

Od Dunaja tichý vetrík veje 

Od Dunaja vietor veje 

Od konca do konca 

Od kostola do dverí 

Od kostola do mlyna 

Od Kremnice mlyn mele 

Od malička     

Od mestečka do mlyna 

Od mestečka do mlyna 

Od mestečka pekná... 

Od Oravy dážď ide 

Od Petrovca 

Od Petrovca 

Od Pirošu do várošu 

Od Varadu, od Varadu 

Od východu slnka 

Od východu slnka 

Odletel ako vták 

Odpadol list z javora 

Odpadov mi z muškátu kvet  

Oj, mamičko, idem sa vydávať 

Okolo Bystrici 

Okolo Hložanoch vodičky vyviera 

Okolo mlyna 

Okolo mlyna 

Okolo mlyna 

Okolo Pazova 

Okolo Pazova 

Okolo Pazova tečie voda 

Okolo Pazova tečie voda mútna 

Okolo Petrovca vodička tečie 

Oliva, oliva 

Oliva, oliva 

Ondrík, Ondrík s krátkym driečkom  

Opustená som ja 

Opustená som na svete 

Opustená som na svete 

Opustená som od malička 

Orala by sa mi 

Orala, orala    

Orala, orala 

Oralo, oralo 

Orie Janík, orie 

Orie kačka 

Orie Marka 

Orieške, orieške 

Otpadou list z javora 

Otpadou mi z muškátu kvet 

Otvor dievča, otvor bránu maľovanú 

Oženel sa Janík  

Oženil sa Janík    

Oženil sa Janík 

Oženil sa Janík 

Oženil som sa ja 

 

              P 

Páči sa mi mamo 

Padá dážď, padá dážď 

Padá lístie zo stromečka 

Padá lístok    

Padinské dievčence 

Pán Boh ti daj 

Pán boh ti daj frajerôčka 

Pán boh ti daj, moja milá 

Pánčevská kasárňa 

Pane náš, pane náš 

Pásel som ovce, barani 

Páslo dievča husi 

Pásol Janko kone, voly 

Pásol Janko tri voly 

Pásol Jano dva voly 

Pasov Jano 

Pásou Janík tri voly u hája   

Pekná hora javorová 

Pekná hora javorová 

Pekná je tá pánska záhrada 

Pekne krásne si spievajú 

Pekní fíkoví strom 

Petrovská dedina 

Petrovská dedina 

Petrovskie hodiny smutne bijú 

Piesne moje, piesne 

Pilišskí mládenci 

Písala mi moja milá 

Písala mi moja milá 

Pivnické hodiny smutne bijú 

Plače dievča 

Plače dievča 

Plače dievča 

Plače dievča 

Plače dievča na brehu Dunaja 

Plače dievča na brehu Dunaja 

Plače diouča   

Plače diouča 

Plače diouča na doline 

Plače diovča 

Plakala, plakala 

Po ceste, po ceste 

Po doline 

Po doline tichý vetrík 

Po doline tichý vetrík povieva 

Po doline tichý vetrík veje 

Po doline tichý vetrík veje 

Po doline tichý vetrík.... 

Po nábreží tam je chodníček 

Po nábreží, koník beží 

Po nábreží, koník beží 

Po tom ja mój milý  

Po ulici idem 

Po ulici idem 

Po ulici idem do neba nepozriem 

Po záhrade chodila 

Po záhradky chodila 

Po zelenej tráve 
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Počkaj ty, má milá 

Počkajte regrúti 

Počkajte, regrúti    

Počujte, počujte 

Počujte, počujte, čo vám my 

Počul som ja prenešťastnú novinu 

Počul som ja prežalostnú novinu 

Počul som na veži 

Počul som na veži 

Počul som na veži hodiny byť 

Počula som moj najmilší 

Počula som mój najmilší 

Počula som, milý 

Počúvaj Anička 

Počúvaj, počúvaj dífčatko 

Počúvaj, počúvaj dífčatko údverí 

Počúvajte kamaráti 

Počúvajte mňa malého 

Počúvajte vy dievčence 

Počúvajte vy diovčence 

Počúvajte vy mládenci 

Počúvajte, vy dievčence 

Počúvajte, vy dievčence 

Pod borom, nad borom 

Pod Bradlom je bučina 

Pod dubom, za dubom 

Pod horou ďatelinka 

Pod horou ovos drobný 

Pod horou, pod horou 

Pod ednim orieškom 

Pod javoríčkom 

Pod javorou, pod brezinou 

Pod našim obločkom 

Pod našim obločkom 

Pod našim obločkom 

Pod naším obločkom 

Pod naším oblôčkom 

Pod naším oblôčkom 

Pod našim okienkom 

Pod naším okienkom 

Pod našim okienkom štíhla jedlička 

Pod obločkom 

Pod obločkom čerešnička 

Pod obločkom fijalôčka 

Pod obločkom mojím 

Pod obločkom pri jedličke 

Pod obločkom pri jedličky 

Pod obločkom rastie štíhla jedlička 

Pod obločkom švárne dievča vyšíva 

Pod obločkom záhradka 

Pod oblôčkom    

Pod oblôčkom 

Pod oblôčkom 

Pod oblôčkom pri jedličke 

Pod oblôčkom pri jedličky 

Pod oblôčkom pri jedličky 

Pod oblôčkom rastie štíhla jedlička   

Pod oblôčkom záhradenka 

Pod oblôčkom záhradôčka     

Pod oblôčkom záhradôčka 

Pod oblôčkom záhradôčka tŕním pletená 

Pod oblôčkom záhradôčka, tam je lavička 

Pod okienkom pri jedličky 

Pod orieškom 

Pod orieškom, pod zeleným 

Pod orieškom, pod zeleným 

Poď sem milá volačo ti povím 

Poď sem, milá, voľačo ti povím 

Pod strechou sa hniezdi lastovička 

Pod strechou sa hnízdi lastovka 

Pod strechu sa hnízdi lastovaka 

Pod tou horou borovou  

Pod tú horu borovú 

Poď ty dífča, poď s námi 

Pod tým naším okenečkom  

Pod tým naším okenečkom 

Pod tým naším okenečkom 

Pod tým naším okenečkom 

Pod tým naším okenečkom 

Pod várošom 

Poďme dievky do poľa šíreho 

Poďme chlapci tatam 

Poďme chlapci tatam 

Poďme chlapci tatám 

Poďme chlapci, poďme 

Poďme spať, ráno stáť 

Poďte chlapci tatam 

Poďme mátke domou 

Poľa nás, poľa nás 

Poľa nás, poľa nás 

Poľa susedou    

Poľa susedov 

Poľa susedov 

Poľa susedova 

Poľa tých susedov 

Pomaly ovečky 

Pomaly sa blíži ku jeseni 

Pomaly sa blíži ku jeseni 

Pomaly sa blíži ku jeseni 

Ponad breží biely krížik 

Ponáhľaj sa, šuhaj 

Ponáhľam sa k mojej milej 

Pondeli, pondeli 

Pondelok, utorok... 

Popod naše brány   

Popred náš dom 

Popri našej záhradenky 

Popri našej záhradočke tečie 

Popri našej záhradôčke 

Porezala som sa, jaj bolí 

Poslali ma jačmeň kosiť 

Poslali ma orať 

Povedal si u rychtára 

Povedala stará mať 

Povedz mi milý 

Povedz mi šuhajko 

Povedz milá, čo si taká zbľadla 

Povedz že mi 

Povedz že mi moja milá 

Povedz že mi povedz  

Povedz, že mi milá 

Povedz, že mi milá 

Povedz, že mi moja milá 

Povedz, že mi moja milá 

Povedz, že mi povedz 

Povedz, že mi ty môj milí 

Povedzte mojej materi 

Poviedav mi milý 

Poviedav si, že ma 

Povec že mi moja mila povec 

Povodz že mi, zelená jedlička 

Povodzte mojej materi 

Poza hory, poza doly 

Poza hory, poza doly 

Práši sa, práši 

Preberaj, preberaj 

Prečo sa ty moja milá, prečo sa... 

Prečo si Anička   

Prečo si Anička do studničky skočila 

Prečo si k nám neprišiel 

Prečo si mi, moja milá, zbledla 
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Prečo si sa milý 

Prečo si sa milý 

Prečo si sa milí 

Prečo si sa milý, včera večer... 

Prečo si sa vydávala 

Prečo si sa vydávala 

Prečo si sa vydávala Anička 

Prečo som ja v tom Iloku 

Prečo som ja v tom Iloku 

Prečo som s mladá vydávala  

Prečo ste ma mamo moja 

Prečo ste ma, mamo moja, prenešťastnú zrodeli   

Prečo šuhaj aj pola nás chodíváš 

Prečo ti má drahá Anička 

Prečo ty Anička 

Pred dedinou mostík ohýba sa 

Pred dubom, za dubom 

Pred kostolom biely dom 

Pred kostolom ľalija 

Pred nami lavička 

Pred našim obločkom 

Pred našim obločkom 

Pred naším obločkom 

Pred našim obločkom 

Pred našim okienkom 

Pred našim okienkom 

Pred našima dvermi 

Pred našíma dvermi 

Pred našima vinohradmi 

Pred našíma vinohradmi  

Pred našíma vinohradmi 

Pred našíma vinohrady 

Pred našimi vinohradmi 

Pred obločkom 

Pred pivnickým kostelom 

Pred tou našou stodolienkou 

Pred tou našou zahradenkou 

Pred tým naším okenečkom 

Pred Vianoce ten týždeň 

Pred Vianoce ten týždeň 

Pred vodou, za vodou 

Pred vodou, za vodou 

Pred vodou, za vodou 

Pred vodou, za vodou 

Pred vodou, za vodou 

Predemňu ťa chválá 

Predo dverma haluz suchá 

Predo dverma haluz suchá 

Predo dvermi rozmarín 

Predodvermi rozmarín sa zelená 

Predodvermi rozmarín sa zelená 

Prechodí sa dievča 

Prechodí sa dievča 

Prechodí sa dievča 

Prechodí sa diouča 

Prechodí sa diouča 

Prechodí sa diovča 

Prekrásna je tá pánska záhrada 

Prekrásna je tá pánska záhrada 

Prekrásne slniečko svieti 

Preleť, preleť 

Preleť, preleť čierny vták 

Preleť, preleť čierny vták 

Preletel mi sokol    

Preletela lastovienka cez skalia 

Prepelienka 

Prepelienka 

Prepelica sebe prespevuje 

Prepelienka v sebe prespevuje 

Prešporská kasáreň 

Pri brode na vode  

Pri ceste, na ceste 

Pri ceste, na ceste 

Pri ceste, na ceste 

Pri Dunajskom moste 

Pri Dunajskom moste 

Pri jazierku nezábudka 

Pri kostole biely dom 

Pri kraji Dunaja 

Pri potôčku 

Pri potôčku biela ruža kvitne 

Pri potôčku biela ruža kvitne 

Pri potôčku fijalôčka 

Pri potôčku nezábudka kvitne 

Pri Prešporku 

Pri Prešporku 

Pri Prešporku, pri Dunaji 

Pri prevoze stála 

Pri studenke stála 

Pri šándorskom, pri tom moste  

Pri tichom potôčku 

Pri tichom potôčku 

Pri veľkej pijave 

Pri zelenej rakyti 

Príď šuhajko do nás 

Príď šuhajko premilený 

Prídi milý, prídi k nám       

Prídi ty šuhajko 

Prídi, Janko, k nám     

Prídi, Janko, k nám                         

Prisnil sa mi sníček 

Prisnil sa mi včera večer sníček 

Prisniv sa mi 

Prišiel lístok 

Prišla mi tej noci novina 

Prišla mi v tej noci 

Prišli befele 

Prišli bi chlapci k nám 

Prišli mi noviny 

Prišou som k vám 

Prišov milý, prišov neska 

Prostred Ameriky 

Prostred Ameriky 

Prší dážď 

Prší dážď, prší dážď 

Prší dážď, prší dážď 

Prší dáždik, prší 

Prší, prší 

Prší, prší 

Prúd silný šumí zakrvavený 

Pustite ma mamko na tanec 

Pýtal sa šuhajko 

Pýtal si môj najmilší 

Pýtali ma ta dati 

Pýtali ma vydati   

Pýtali ma, ta dati  

 

            R       

Rabovali Turci 

Rabovali Turci 

Robota, robota 

Rozmarienok zelený 

Rozmarín som siala   

Rozmarín zelená, štepený 

Rozmarín, ruža ľalia 

Roztrhou sa oblak tým naším dvorom  

Rukuval som za vojačka 

Rukuval som za vojaka 

Ruža ľalia 

Ruža ľalia 

Ruža som ja, ruža 
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                S 

S tej strane za Dunajom 

Sadaj Anka, sadaj 

Sadaj si Anička 

Sadaj si Anuška 

Sadaj slnko, sadaj 

Sadaj slnko, sadaj  

Sadaj slnko, sadaj 

Sadaj slnko, sadaj 

Sadaj, slnko, sadaj   

Sadaj, slnko, sadaj 

Sadila som 

Sadila som 

Sadila som bielu ružu 

Sadila som bielu ružu 

Sadila som bielu ružu 

Sadila som bielu ružu 

Sadila som bielu ružu v záhrade 

Sadila som pod obločkom ľaliu 

Sadilo diouča ľaľuju 

Sadilo diouča ľaľuju 

Sadilo diouča ľaľuju 

Sami som sa ja nazdal 

Savesila sukňu... 

Sedela Anička 

Sedala som, sedala 

Sedela som 

Sedelo dievča 

Sedí ftáča na borovom prútku 

Sedí ftáča na borovom prútku 

Sedí kukuk na javore  

Sedí sokol na javore  

Sedí sokol na javore 

Sedí vtáča 

Sedí vtáča na dubovom prútku 

Sedí vtáča na zelenem prútku 

Sedí vtáča predo dvermi 

Sedzi ptáčok na čerešu 

Selenča, Selenča 

Sial som žitko 

Siala som fialku 

Sihote, sihote 

Sihote, sihote 

Sivo vtáča 

Sivý sokol na topoli sedáva 

Skade idem 

Skade idem, nezastanem 

Skade ja idem 

Skade k vám, má milá Anenko 

Skede idem 

Skede idem samá 

Sklamal si ma milý 

Sklenička drndoška 

Slabý figový strom 

Slnéčko zapadá 

Slniečko sa níži 

Slniečko si zabudlo 

Slniečko zapadá 

Slovenská Čaba je peknô mesto        

Slovenské dievča 

Slovenskí mládenci 

Slovenský mládenci   

Sľúbil sa mi milý 

Smutná novinečka 

Smutný večer 

Sneh povieva 

Sniečko sa níži 

Sníval som 

Sobášne pérečko 

Sobášne pierko 

Sobášené pérko 

Sobota, nedeľa 

Sobota, nedeľa odchodí 

Sobotienka ide 

Sobotienka ide 

Spadla mi šablička 

Spadol lístok z javora 

Spadol lístok z javora 

Spali by moje sivé oči 

Spieva vtáča na zelenom javore 

Spievaj si dievčatko 

Spievaj si sláviček 

Spievaj si slávičku 

Spievaj si, slávičku 

Spievaj, že si spievaj 

Spievajme mi, dievky 

Spím, spím... 

Spod javora 

Spopod našej brány 

Spoza hory jasný mesiac z večera 

Spoza hory, spoza hory 

Spoza hory, spoza hory 

Spoznal som ja 

Stajka maľuvaná 

Stajňa muruvaná   

Stála Katka pri Dunaji 

Stála Katka pri Dunaji 

Stálo dievča 

Stálo dievča 

Stálo dievča v garáde 

Stálo diouča 

Stálo diouča 

Stálo diouča hore 

Stálo diouča v garáde 

Stálo sa mi, stálo 

Starala sa moja mať 

Starala sa moja mať 

Starala sa moja mať 

Starala sa moja mať 

Starala sa moja mať 

Starala sa moja mať 

Starala sa moja mať 

Starí náš, starí náš 

Starodávny frajer verný 

Stávala som na ľade 

Sticha vetrík poduchuje 

Sticha vetrík poduchuje 

Sticha vetrík pofukuje 

Stodolôčka deravá 

Stodolôčka deravá    

Stojí, milý, stojí 

Strom zelený 

Strieborný potôčik 

Studená rosička tej noci padala 

Studená vodička 

Studená vodička do Dunaja tečie 

Stúpaj koník, stúpaj 

Suseda, suseda 

Susedovci sa hnevajú   

Susedoví sa hnevajú 

Susedoví sa hnevajú 

Susedovci sa hnevajú, nimajú ma rady 

Susedovo dievča 

Susedovo diouča 

Svieť mesiačik do oblôčka 

Svieť mesiačku do okienka 

Svieť mesiačku  

Svieť mesiačku 

Svieť mesiačku jasný 

Svieť mesiačku jasný 
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Svieť mesiačku jasný 

Svieť mesiačku jasný 

Svieť mesiačku jasný 

Svieť mesiačku krásny 

Svieť mesiačku krásny 

Svieť mesiačku z večera 

Svieť mesiačku, krásny 

Svieť že mi mesiačik 

Svieti mesiac 

Svieti mesiac 

Svieti mesiac 

Svieti mesiac 

Svieti mesiac o pol noci 

Svieti miesiac po pol noci 

Svietil mesiac 

Svietila zornička 

Svítí mesác po pólnoci  

 

             Š  

Šablička pri boce 

Šaj ti diouča pri Dunaji 

Šaj, ty diovča 

Šalfia aj lalia 

Šaľena ja bula 

Šargavý koníček 

Šiel som od milej 

Šíková ružička 

Šípová ružička  

Šípová ružička 

Šípová ružička 

Šípová ružička 

Šípová ružička 

Šípová ružička 

Šípová ružička 

Šípová ružička sama rastie v poli  

Šírim poľom 

Široká Dunajská voda 

Široká Dunajská voda 

Široká Dunajská voda 

Široká Dunajská voda 

Široké sú cesty 

Široké sú cesty 

Široké sú cesty 

Široké sú cesty 

Široké sú cesty medzi horami 

Širokie sa cesty   

Širokie sa cesty 

Široko, ďaleko 

Široko, ďaleko 

Široko, d'aleko 

Široko ďaleko to vtáča letelo  

Široko ďaleko to vtáča letelo 

Široko, ďaleko, ej, vtáča letelo 

Široko, vysoko to táča letelo 

Širokou ulicou 

Širokou ulicou 

Široký jarček 

Široký jarček 

Široký jarček 

Široký jarček 

Širom poľom  sivo ftáča lieta 

Škoda rozmariji, com ci podávala 

Škoda ťa šuhajko 

Škoda ťa šuhajko 

Šla Anička na sobáš 

Šla Anka, Anička 

Španadria, španadra 

Štyri húsky biele 

Štyri húsky biele 

Štyri húsky biele 

Štyri húsky biele a piata strakatá 

Štyri húsky bíle 

Štyri kone na dvore 

Štyri kone na dvore 

Štyri kone vrané 

Štyri kone vranie 

Štyri nôcky nespala som 

Šuhajova druhá mati 

Šuhajova mati   

Šuhajova stará mati 

Šuhajové pérko do Dunaja spadlo   

Šuhaju, šuhaju 

Šumná víla 

 

            T – Ť 

Ta dala mati 

Tá kulpínska zvonica 

Tá Pazova to je pekné mesto 

Tá pazovská štácia 

Tá pazovská štácia 

Tá petrovská vež 

Tá Petrovská vež 

Tá pivnická veža 

Tá silbašská pekná hradská 

Tá silbašská pekná hradská 

Tajím, tajím 

Tajná láska 

Tajšlo dievča ku spovedi 

Tajšlo dievča slúžiť  

Tajšlo diouča slúžiť 

Tak je, tak je, tak je tak 

Tak si mi milý môj 

Taká som ja opustená  

Taká som ja opustená 

Také som si 

Takou som si diouča zamiloval 

Tam f tých čiernych horách 

Tam hore na dole 

Tam ma bože, tam ma 

Tam na moste 

Tam pri tom topoli 

Tam skade ja chodím 

Tam skade ja chodím 

Tam skade ja chodím 

Tam s tej strany hája 

Tam za Brnom 

Tam za hájom 

Tam za hájom, za zeleným 

Tam za hájom, za zeleným  

Tam za tými vrchmi 

Tam, skade ja chodím 

Tam, skade ja chodím 

Tašiel mi môj milí 

Tašiel mi môj milý 

Táto velká Pivnica 

Ťaško je mne, ťašie od kemeňa 

Ťažko je mne 

Ťažko je to hore vŕškom chodívať 

Ťažko mi je 

Ťažko temu sýkorovi 

Ťažko tomu kemeňu 

Tebe svítí slnko a mne ani mesác 

Teč vodička, teč 

Teče voda teče 

Tečie voda 

Tečie voda aj potok 

Tečie voda z javora 

Tečie voda z javora 

Tečie voda, tečie 

Tečie voda, tečie 

Tečie voda, tečie 
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Tečie voda, tečie 

Tečie voda, tečie 

Tečie voda, tečie 

Tečie voda, tečie 

Tečie voda, tečie, okolo javora 

Tečte prúdom slzy moje 

Tečte prúdom slzy moje 

Tečte prúdom, slzy moje   

Tedy je ocovi najväčmej žiav 

Tej noci sa mi prisnilo 

Tej noci sa mi prisnilo 

Tej noci sa mi prisnilo 

Tej noci som nespala som  

Tej noci som... 

Ten báčanský kláštoríček 

Ten báčvanský kláštoríček 

Ten kto chce 

Ten lugovský mostík 

Ten petrovský kostolček 

Ten pivnickí mostík prehína sa 

Tento valčík hrali 

Tem pazovský kostolíček 

Teraz sa ty šuhaj 

Teraz si ty šuhaj  

Teraz som len 

Teraz som si počau 

Teraz ti ja, dievča moje, sľubujem 

Teším sa ja, teším 

Ti tichý vetríčku 

Tí pivnickí beťári 

Tie padinské zvony 

Tie padinské zvony 

Tie pazovské zvony 

Tie selenskje zvony pekne mi zvonia 

Tie silbašské zvony 

Tichá je nôcka 

Tichá je nôcka tmavá 

Tichá je nôcka tmavá 

Tichá je nôcka tmavá 

Tichá noc 

Tichá noc augustová 

Tichá noc krásna je 

Tichá noc májová 

Tichá noc, tmavá noc 

Tichá voda 

Tichá voda 

Tichá voda do Dunajka padala 

Tichá voda do Dunajka padala 

Tichá voda do Dunajka padala  

Tichá voda do Dunajka padala 

Tichá voda do Dunajka padala 

Tichá voda do Dunajka padala 

Tichá voda do Dunajka padala 

Tichí vetrík 

Tichý vetrík po doline 

Tisa voda Tisa 

Tisa, Tisa 

Tisa, Tisa, Tisa 

To banátsko šíre pole 

To pazovské pole 

To pazovské šíre pole 

To pazovsko šíre pole 

To petrovske  pole 

To petrovské pole  

Toto je ten chodník 

Toto je ten chodník 

Toto je ten chodník 

Toto je ten chodník 

Toto je ten chodník 

Toto je ten chodník 

Toto je ten chodník 

Toto je ten prsteň 

Toto je ten prsteň 

Toto je ten prsteň 

Toto je ten prsteň 

Toto je ten prsteň 

Tou dolinou voda tečie 

Trávička zelená 

Trebárs som aj rychtárova dcéra 

Trebárs´ som ja študent  

Trebárs‘ som ja richtárova dcéra 

Trebárs‘ som ja... 

Tri bandy nám hrali 

Tri črepy muškátu 

Tri čriepky muškátu 

Tri rôčke sa strojím 

Tri rôčky sa strojím 

Trnava, Trnava 

Trnava, Trnava 

Trňava, Trňava 

Trňava, Trňava 

Try čriepy muškátu 

Túžba 

Túžim, túžim 

Túžim, túžim 

Tvoj lístok 

Ty falošná falošnica 

Ty môj milý, najmilejší  

Ty môj milý, najmilejší 

Ty si mlynársky tovariš 

Ty si sokol    

Ty, tichý vetríčku 

Tým hložanským potokom 

 

                U 

U nás také parobčisko 

U rychtárov sedia 

U susedky na jabloni 

U susedov tam je vŕba 

U susedov 

Uhorský Štefan kráľ  

Už bije hodina 

Už bije hodina 

Už bije hodina 

Už bila hodina 

Už bije hodina 

Už cedule roznášajú 

Už dozreli hrušky 

Už dozrela kukurica 

Už dozrela kukurica do lista 

Už dozreli červené jahody 

Už dozreli zelené jahody 

Už hora vyšla 

Už je po pol noci 

Už je pol noc 

Už je pol noc 

Už je polnoc, už dvanásta bije 

Už je sobota 

Už je sobota 

Už je sobota 

Už je večer 

Už je večer z večeríčka 

Už je večer, večeríček 

Už je večer, večeríček 

Už je večer, večeríček 

Už je večer, večeríček 

Už je večer, večeríček 

Už je večer, večeríček 

Už je večer. večeríček 

Už je zora bieli deň 

Už je zora bieli deň 
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Už kohútky spievajú 

Už mesiačik višou 

Už mi šifóm richtujú 

Už na tej pivnickej veži 

Už sa blíži nočná hodina 

Už sa edna ovravená 

Už sa Janko... 

Už sa tá lavička 

Už sa tá lavička 

Už sa tá lavička 

Už sa tá lavička 

Už sa tá lavička 

Už sa tá lavička 

Už sa tá lavička 

Už sa ten koníček na tej lúčky pase 

Už slniečko 

Už slniečko vychodí 

Už som doma nebol 

Už som sa oženiv 

Už zme pesem dospievali 

 

                 V 

Vandruj milý, vandruj 

V hornom konci bývam  

V hornom konci bývam 

V hornom konci sam bývam    

V Kovačici lipka je... 

V našom dvore na javore 

V našom dvore na javore 

V tom Ilockom sade 

V tých Hložanoch na rínečku   

V Amerike na doline 

V Ameriky na doline 

V aradáckom peknom 

V Aradáči pri moste 

V aradáckom smutnom cintoríne 

V aradáčskom šírom poli 

V aradáčskej záhradôčky drobná rosa padá           

V Bingule dva duby  

V čiernej hore bukovine 

V daždi 

V hornom konci bývam 

V hornom konci bývam 

V hornom konci bývam 

V hornom konci bývam 

V hornom konci bývam 

V jednom kraji bývam 

V jednom kraji bývam 

V Kovačici lipka je vyrastená  

V kovačickom cintoríne 

V kovačickom parku 

V kovačickom parku 

V kovačickom parku 

V kovačickom peknom... 

V kovačickom poli 

V Kovačici strom zelený 

V máji škovránok 

V malej záhradky dievčatko 

V malinovom lese   

V našem dvore bíla rúža 

V našom dvore 

V našom dvore 

V našom dvore 

V našom dvore 

V našom dvore 

V našom dvore studňa mutovaná 

V našom dvore 

V našom dvore ruža kvitne 

V našom dvore ruža kvitne 

V našom dvore biela ruža 

V našom dvore na javore 

V našom dvore na javore 

V našom dvore na javore 

V našom dvore ruža kvitne 

V našom dvore ruža kvitne 

V našom dvore 

V našom dvore vyriasla fajauka 

V našom humne 

V našom obločku tri črepy 

V našom oblôčku tri čriepky muškátu 

V našom sade 

V našom sade 

V našom sade 

V našom sade biele ruže 

V našom sade biele ruže prekvitali 

V našom sade ruža kvitne 

V našom sade ruža kvitne 

V našom šore 

V našom šore ruža 

V nedeľu zrána  

V Novom Sade pri festungu  

V Novom Sade za vojačka 

V okenečku sedávala   

V orechovom lese 

V Petrovci dva duby 

V pivnickej doline 

V pivnickom poli 

V pivnickom širokom poli 

V richtárovej studni 

V Selenči je potok 

V slzách matička sedela   

V slzách matička sedela 

V susedovaj záhradôčke 

V susedovom novom sade 

V šírem poli hruška stojí 

V šírem poli hruška stojí 

V šírom poli 

V šírom poli dážď  ide 

V šírom poli hruška 

V šírom poli hruška stojí 

V šírom poli hruška stojí 

V šírom poli hruška stojí 

V šírom poli hruška stojí 

V šírom poli strom zelený 

V šírom poli strom zelený 

V šírom poli strom zelený 

V šírom poli strom zelený 

V šírom poli studenečka  

V šírom poli studenečka         

V šírom poli studenečka 

V šírom poli studenečka kamená 

V šírom poli studnička 

V šírom poli, hruška stojí 

V tej našej záhradke 

V tej našej záhradke 

V tej našej záhradky 

V tej našej záhradky 

V tej Padine 

V tej Padine 

V tej Padine 

V tej Padine na doline 

V tej Padine na doline jedlička 

V tej pánskej záhrade 

V tej Pdine 

V tej selenskej záhradôčke 

V tem báčanskem ríte 

V tem báčanskem ríte 

V tem báčanskem rýte 

V tom Ilockom sade 

V tom Kulpíne 

V tom Kulpíne 
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V tom Kulpíne je 

V tom Kulpíne strom vysoký 

V tom padinskom 

V tom Padinskom kostolíčku 

V tom padinskom kostolíčku 

V tom Petrovci na rínečku 

V tom selenskom kostolíčku 

V tom sriemskom širokom poli 

V tom sriemskom širokom poli 

V tom Zombore 

V tomto smutnom čase 

V Vojlovici na placi 

V záhrade odkvitla 

V záhrade už odkvitla ružička 

V záhradôčke pod oblôčkom    

V záhradôčke pod okienkom 

V zelenom hájičku 

V zelenom hájičku vtáčence spievajú 

Vadela sa sýkorka z mlynárom 

Vandrovali Ťurci 

Vandrovanie s milým 

Varadinský zámok 

Vädne ruža 

Vädne tráva 

Vädnú ruže, vädnú puke 

Vädnú ruže, vädnú puke 

Včera bola nedeľa 

Včera bola sobota          

Včera bola sobota 

Včera mi svietilo slniečko 

Včera na poludnia 

Včera večer mesiac višou 

Ve Varade 

Večernie slnce zapadá tíško 

Veď je v našom dvore plná studňa 

Vedne tráva  

Veje vetrík 

Veje vetrík 

Veje vetrík po doline 

Veje vetrík veje 

Veje vetrík, veje 

Veje vetrík, veje 

Veje vietor, veje 

Veje vetrík veje, po ovsenom klase 

Ver je pekná táto ľubská cesta 

Ver je to súžení 

Ver pekne rozkvitá 

Verbujú, verbujú 

Veselá chcem byť naveky   

Vidám sa ja, vidám 

Videla som môjho milého 

Videla som si milého 

Videla som si milého 

Videla som včera večer šuhaja 

Vidíš milý aký si ty 

Vidíš, milý, aký si ty   

Viem ja chodníček 

Viiriasou  mi pod obločkom stromíček 

Vím já cestičku 

Vinár 

Víndem na torinu 

V kertíz šore 

Vínko, vínko 

Vinko, vinko 

Viriasov mi pod obločkom stromíček 

Vnašom dvore, v našom dvore  

Voda, voda, voda mútna 

Vodná panna 

Vojlovčania čo robíte 

Volenka 

Volenka, volenka 

Vóľu nemám, vóľu nemám 

Von obločkom pozerala 

Von obločkom pozerala 

Von okienkom pozerala 

Vôľu nemám 

Vôľu nemám, vôľu nemám 

Vŕškom chlapci, vŕškom 

Vŕšky a doliny 

Všetci ľudia povedajú 

Všetci ľudia povedajú 

Všetci ľudia povedajú 

Vtedy je mne dobrá vóľa 

Vtedy je mne vôľa dobrá   

Vtedy si ma milý 

Vy stromčeky okolo lesíka 

Vy stromenky okolo lesíka 

Vy stromíky okolo lesíka 

Vy stromíky, okolo lesíka 

Vydala ma mamka 

Vydala ma mamka 

Vydala ma mamka 

Vydala ma mamka 

Vydala mamka, vydala dcérku 

Vychodí slniečko 

Vychodí slniečko 

Vychodí slniečko 

Vychodí slniečko spoza ... 

Vychodí, vychodí  

Vykvitla mi biela ruža 

Vykvitla mi biela ruža  

Vykvitla mi biela ruža 

Vykvitla mi v záhrade ružička 

Vykvitla mi v záhrade ružička 

Vykvitla mi v záhrade ružička 

Vykvitol v záhradke 

Vyletel vták 

Vyletel vták hore pod oblaky 

Vyletela húska 

Vyletela húska 

Vyletela lastovička spod hája 

Vyletela lastovička spod hája 

Vyletela prepelienka s prosa    

Vyletela prepelienka z prosa 

Vyletela sýkorenka  z prosa 

Vyleteli jarabice z doliny 

Vyrástla mi ruža 

Vyriasla lipka 

Vyriasla mi ruža 

Vyriasla mi ruža 

Vyriasla mi ruža 

Vyriasla mi ruža 

Vyriasla mi ruža na kameni 

Vyriasla mi ruža na kameni 

Vyriasla mi ruža na kameni 

Vyriasla mi ruža na kameni 

Vyriasla mi ruža na kemeni 

Vyriasla mi ruža na kemeni 

Vyriasla mi ruža na kemeni 

Vyriasla ružička 

Vyriasla ružička 

Vyriasla ružička 

Vyriasla ružička z potôčka 

Vyriasla ružička z potôčka 

Vyriasov mi  

Vyriastol mi pod obločkom ľadníček 

Vyriastol mi pod obločkom stromíček 

Vyrjasla lipka 

Vyrjasov rozmarín 

Vyrostel mi pod  okienkom hrebíček 

Vysoko ďaleko to vtáča letelo  
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Vyšla hviezda jasná 

Vyšla hviezda jasná 

Vyšla hviezda jasná 

Vyšla hviezda od Dunaja 

Vyšli hviezdy od Dunaja 

Vyzerala som ťa 

Vyzváňali zvony 

Vzal som si dievčatko 

 

               Z 

Z brehu tichého jazera 

Z brehu tichého jazera 

Z brezového dreva voda kvapká 

Z brezového dreva voda kvapká 

Z druhej strany hája 

Z druhej strany hája 

Z ilockého kostolíčka 

Z Ilockého vysokého kostela 

Z jeseni, z jeseni 

Z padinského kostolíčka 

Z rána slniečko jasné vychodí 

Z večera je jasno 

Z Východnej dievčence 

Z Východnej dievčence 

Z vysokého pivnického kostela 

Za dedinou mostík ohýba sa 

Za Dunajom biely dom 

Za horami, za dolami 

Za horami, za dolami 

Za horami, za dolami 

Za horami, za dolami 

Za horami, za dolami 

Za horami, za dolami 

Za horami, za dolami 

Za horami, za dolami lipka zelená 

Za horami, za dolami, hopšaj daj 

Za horami, za dolami, lipka zelená  

Za horou, za dolou 

Za horou, za dolou 

Za horou, za dolou 

Za hory, lesy 

Za klobúčkom perečko 

Za našima humní  

Za našima humny 

Za našima humný   

Za našima humný 

Za našíma humný 

Za našíma humný 

Za našíma humný 

Za našimi vinohradmi   

Za našimi vinohrady 

Za našimi záhradami 

Za našou záhradkou 

Za nič mi je 

Za ňišt mi je, za ňišt 

Za ňišt mi je, za ňišt 

Za padesáť zlatých 

Za tou našou zahradečkou 

Za tou našou záhradenkou 

Za tú horu 

Za Váhom, za Váhom 

Za vysokýma brehámi 

Zabarskie nevesty 

Zabúdaj šuhajko 

Zabúdam ťa 

Zabúdam ťa, milý 

Zabúdam ťa, zabudnúť chcem 

Zafčas rána stála   

Zahrajte mi muzikanti 

Zahrajte mi  muzikanti 

Zahrajte mi muzikanti  

Zahučali hory 

Zahučali hory, zahučali lesy 

Zahučali hori, zahučali lesi 

Zachodí mesiačik za obláčke 

Zajdom za brdom 

Zajtra odchádzaš 

Zakukala kukulienka na kraj hory 

Zakvitla čerešňa 

Zaleť lístok z javora 

Zaleť sokol 

Zaleť sokol 

Zaleť sokol bieli vták                                                                     

Zaleť sokol bieli vták  

Zaleť sokol biely vták 

Zaleť sokol ku mojmu milému 

Zaleť sokol sivý vták 

Zaleť sokol, biely vták  

Zaletel sokolík 

Zaletel sokolík 

Zaletel sokolík 

Zaletel sokolík 

Zamiloval som si dievča 

Zamiloval som si dievča 

Zamiloval som ťa 

Zanahal ma frajer verný 

Zapadá lniečko 

Zapadá slniečko   

Zapadá slniečko 

Zapadá slniečko 

Zapadá slniečko 

Zapadá slniečko 

Zapadá slniečko 

Zapadá slniečko za vysoké hory 

Zapdá slniečko 

Zariasli chodníčky   

Zasadil som čerešničku 

Zasála som bažaličku 

Zasála som fijalvočku, zasála 

Zasála som pod náš oblok laliju 

Zasála som si majerán 

Zasial som si bielu ružu 

Zasial som si ďatelinku 

Zasial som si žitko 

Zasiala som bažaličku 

Zasiala som bažaličku 

Zasiala som bažaličku zasiala 

Zasiala som bažaličku, zasiala 

Zasiala som bielu ružu 

Zasiala som bôbovníka 

Zasiala som fajalôčku 

Zasiala som fajalôčku 

Zasiala som fajalôčku 

Zaspal Janík za humny 

Zaspal Janko za humní 

Zaspalo diouča hore pupkom 

Zaspievaj slávičku 

Zaspievaj slávičku 

Zaspievaj slávičku 

Zaspievalo vtáča 

Zaspievalo vtáča na kosodrevine 

Zaspievalo vtáča na kosodrevine 

Zastál hájof 

Zastal hajov v Novom Sade pri moste 

Zasvieť mi, slniečko 

Zasvietila hviezda 

Zasvietila hviezdička 

Zasvietila jasná 

Zasvietila... 

Zasvietili zore 

Zasvietili zore 
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Zasvietilo na Aradáč slniečko 

Zasvietilo na Aradáč slniečko 

Zasvietilo na Aradáč slniečko 

Zasvietilo nad Aradáčom slniečko 

Zasvietilo nad Padinou slniečko 

Zaťali ednu halúzku 

Zavesila sukňu na plot 

Zoťali enu halúzku 

Zbohem mamko, zbohem tatko 

Zelená trávička 

Zelenaj sa, zelenaj 

Zelený je petržľaník  

Zelený rozmarín 

Zemunská kasárňa 

Zimunská kasárňa 

Zindi mesiac 

Zlaté ruže 

Zlatie moje premilené čerešne 

Znám ja ednu krčmárôčku 

Zníska bože, zníska 

Zuzana 

Zuzanka, Zuzanka 

Zuzanka, Zuzanka 

Zvečera je jasno 

Zvrtni sa mi  

Zvrtni že sa sedem raz 

 

              Ž 

Žaden človek nevi  

Žál, žál, velký žál   

Žalo dievča 

Žalo dievča, žalo trávu 

Žalo dievča, žalo trávu 

Žalo dífča konope 

Žalo diouča, žalo ľam 

Žalo diouča, žalo trávu  

Že ťa ľúbim 

Žena moja, tá ma kľaje   

Žení sa mi, žení 

Žení sa mi, žení 

Žeňte, že sa že žeňte 

Žiadna mamka nevie 

Žiaľ, žiaľ veľký žiaľ 

Žiav, žiav, žiav mi je 

Žiav, žiav, žiav mi je 


