
Příloha 1: ukázky valašských lidových písní 

Valašská píseň s triolami a moravskou modulací (z Mikulůvky u Valašského Meziříčí): 

 Nechcu  ťa, děvčino, nechcu  ťa, 

sú lidi v dědině, znajú ťa; 

nerada stáváš, kravěnkám dáváš, 

kúdelenku přádáváš. 

Dyž sem já k vám přišel po ráně, 

tys ešče ležala na slámě; 

kravěnka řvala, byla by žhrala, 

kúdelenka tak stála. (71, s. 112). 

  



Klidná valašská píseň (ze Solance u Rožnova): 

 

Ach, šél sem, šél sem, nedošél sem, 

ach, pod jedným jalovečkom odespál sem. 

Šla milučká podle mňa, neobudila mňa, vydržél sem. 

Ach, počkaj, počkaj, galánečko, 

ach zavřéla si přede mnú okénečko. 

A já sem ho nezavřéla, o tobě sem nevěďéla, mé srdéčko! (71, s. 33) 

  



 Valašská píseň s melismaty (z Valašské Jasenice): 

 

Oči, očka, čérné očka, 

ach, to sú čérné očička, 

ony hleďá, ony svíťá 

ta jako na nebi hvězdička. (71, s. 113) 

  



Píseň z Valašska se synkopami (z Lukova u Fryštáku): 

 

/: Dólu přes Fryštáček, 

přetúká potúček, :/ 

/: Po něm sa prochází, :/ 

švarný šohajíček. 

/: Procházél, procházél, 

na vojnu ho vzali, :/ 

/: stateční rodičé :/ 

na to nic nedbali. 

/: Dyž ho zvazovali, 

na maměnku volál: :/ 

/: Má drahá maměnko, :/ 

zvazovat ňa nedaj! 

/: Jak milá zvěďéla, 

na kancelář přišla, :/ 

o svého milého, 

Janíčka švarného, 

velice prosila: 



/: Prosím vás vy, páni 

z fryštáckéj stolice, :/ 

vraťte mi milého, 

mého upřimného, 

prosím vás velice! 

/: Sami ste si vzali, 

co sa vám líbilo, :/ 

a mně zbraňujete, 

dovolit nechcete, 

co by mňa těšilo. 

/: Dybych já věděla, 

gde budu nevěstú, :/ 

/: chodila bych si tam :/ 

umetati cestu. 

/: Umetala bych ju, 

aby byla hladká, :/ 

/: by mňa milovala :/ 

Honzíčkova matka. (71, s. 113) 

  



Ukázka lydické tóniny ve valašské lidové písni (z Dol. Bečvy): 

 

/: A co to tam píská, :/ 

/: v tej našej javorině? :/ 

 

/: Pase synek ovce, :/ 

/: ja na zelenej lúce. :/ 

 

/: Přišel naň myslivec, :/ 

/: postřelil jeho srce. :/ 

 

/: Čemu sa nebránil, :/ 

/: dyž měl obušek v ruce. :/ (73, s. 11) 

  



Ukázka valašské kvarty (z Viganic u Rožnova): 

 

Otvíraj, maměnko, otvíraj dvúr, 

vedeme ti zeťa, bude tvúj. 

Vedeme ti zeťa šikovného, 

přijmi ho, maměnko, za svého. (73, s. 39) 

  



Ukázka valašské septimy (z Valašského Meziříčí, Krásna): 

 

/: Dva kapuni,
1
 :/ dva kapuni v stodole mlatiju, hej, koleda. 

/: Kohut věje, :/ kohut věje, kura se mu směje, hej, koleda! 

/: A kuň pali, :/ a kuň pali, kobyla ho chvali, hej, koleda! 

/: Huserlata, :/ huserlata, křidlama třepeta, hej, koleda!  (72, s. 5) 

  

                                                 
1
 kohout 



Otázka vyjádřená melodií valašské písně (z Jasenky u Vsetína): 

 

Kady k vám, kady k vám, kady k vám chodiť mám? 

Okna malé máte, dvérka zatýkáte. 

Obejdi, synečku, obejdi do kola, 

tam sa ti otevřú dvérečka do dvora. 

Dvérečka do dvora, dveri do světničky. 

nedávaj, děvečko, ledakom hubičky! (72, s. 90) 

  



Povzdech vyjádřený melodikou a dynamikou ve valašské písni (z Trojanovic u Frenštátu): 

 

Ach, Bože, muj Bože, ešče jednuc Bože, 

gdo mě něvychoval, gdo mě něvychoval, 

gdo mě něvychoval, ten mi rozkazuje. 

Ten, gdo mě vychoval, v černej zemi leži; 

a ta moja mladosť, a ta moja mladosť, 

a ta moja mladosť dolu vodu běži. (71, s. 27) 

  



Pasácká píseň z Valašska (z Rožnova pod Radhoštěm):

 

Rožnove, Rožnove, na pěknej rovině, 

pase tam syneček, pase tam syneček štyry vrané koně. 

Štyry koně vrané, pěkně šírované, 

a tá jeho milá pachole mu nese. 

Nese mu ho, nese. Pro boha živého, 

nepovídaj na mňa, sveď to na iného. 

Nezvedu, nezvedu, Pámbu by ňa strestál, 

a tebja, synečku, gdo by tebja dostál? (38, s. 9) 

  



 Milostná píseň z Valašska (z Petřkovic): 

 

Pod naším oknem kalina, na tej kalině malina, 

pod naším oknem kalina, na tej kalině malina. 

Má milá ju tam trhala, 

při tom žalostně plakala. 

I přiletěl k ní z húry pták: 

proč si, má milá, smutná tak? 

Proč bych já smutná nebyla, 

dyž sem milého stratila. (38, s. 13) 

  



Valašská píseň hodová z kategorie zpěv u muziky (z Kunovic): 

 

Hody, naše hody, nadělaly škody, 

Janíčka zabily, hodily do vody. 

Hody, milé hody, už sem dohodoval, 

už sem štyry noci doma nenocoval. 

Doma nenocoval, koně nepucoval, 

hody, milé hody, už sem dohodoval. (38, s. 64) 

  



Špásovná píseň z Valašska (z Prostř. Bečvy z Kněhyně): 

 

Má děvča kolovrátek, má děvča kolovrat, 

neumí ho naštemovať, nechce mu dobře přasť. 

Nestúpaj do pohanky, nestúpaj do žita, 

lepší je ta malá ženka než je tá veliká.  

Malá ženka neublíží, dyž přídu opilý, 

a ta velká bije, mele, ožhralého přes kyty. (38, s. 73) 

  



Koleda z Valašska (ze Zubřího):

 

Vánoce, vánoce, skoroji budéte, 

jednym ku radosti, druhým ku lítosti svým časem přidéte. 

Kerá má rodiče, tá g rodičom pujde, 

a kerá ich nemá, tá sa túlať bude. 

Dycky ně pravila má drahá matička, 

že sa budu túlať jak bludná ovečka. 

Stěžovala by si tej svojí sestřičce, 

ale už to néni, tajak svéj matičce. 

Stěžovala by si svému bratříčkovi, 

ale už to néni, tajak tatíčkovi. (38, s. 79) 

  



Píseň k dětské hře z Valašska (ze Zašové): 

 

Hrály bysme na konopky, dyby byly věčí snopky, 

málo nás, málo nás, poď Jozefku mezi nás. (38, s. 95) 

  



Taneční píseň z Valašska (z Meziříčska a Rožnovska): 

                                                                 

 

Štyry koně ve dvoře, hoja, hoja, 

štyry koně ve dvoře, 

žádný nima neoře, recepisa… 

Oře nima syneček, hoja, hoja, 

oře nima syneček, 

červený jak hřebíček… 

Poď, má milá, poď ke mně, hoja, hoja, 

poď, má milá, poď ke mně, 

povím já ti, co je mně… 

Bolí mňa má hlavěnka, hoja, hoja, 

bolí mňa má hlavěnka, 

pobila mňa maměnka… 

Pobila mňa pro tebe, hoja, hoja, 

pobila mňa pro tebe, 

nedajú ně chtěť tebe… (73, s. 106) 
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