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Ľudová pieseň je náš verný sprievodca životom a hoci sa jej v súčasnosti možno
nevenuje toľko pozornosti, akú by si zaslúžila, ľudová pieseň žije s nami od narodenia
a sprevádza nás až po hrob. Nezaobíde sa bez nej takmer žiadna svadba, rodinné
stretnutia, priateľské posedenia či oslavy. Nájdeme ju všade tam, kde môže potešiť
dušu, pohladiť ju, ak smúti, vliať novú energiu, vniesť dobrú náladu.

Po veľkom úspechu spevníka ľudových piesní, ktoré ponúklo vydavateľstvo Perfekt
širokej verejnosti, bol ohlas taký spontánny, že sme sa rozhodli pripraviť ďalší výber
najkrajších ľudových piesní z bohatého dedičstva našich predkov. Vybrať bolo opäť
veľmi ťažké, lebo čo pieseň, to zhudobnená krása a objektívnych kritérií niet.

Aj túto zbierku ľudových piesní hudobne pripravil známy slovenský skladateľ,
interpret, multiinštrumentalista, organizátor hudobného života a milovník hudby
Bernard Herstek. Jeho, takpovediac, životným dielom bolo založenie a dlhoročné
vedenie detského speváckeho súboru Prešovčatá, ktorý dlhé roky obohacoval domácu
hudobnú scénu a propagoval našu hudbu aj v zahraničí.

Veríme, že aj nový spevník si získa priazeň milovníkov ľudovej hudby.

Vydavateľ





2. Keď ma ty, šuhajko, nechceš,
hľadaj si dievčatko, kde chceš,
/: ani ja nebudem tvoja,
nedá ma mamička moja. :/

3. Čo sa aj, dievčatko, brániš,
od našej záhradky strániš,
/: a predsa budeš len moja,
dajú ťa mamička tvoja. :/

A ja som z Oravy debnár
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2. Prišiou k ňemu jeden pan, ten preplavil Dunaj sam, Dunaj sam,
ten si pojal ďiouča sam.

A tam dolu k Dunaju
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Aj tí naši píjavali
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2. Já bych je ven vyhnala,
jen kdybych se nebála,
Paňmáma lehce spí,
jak se hnu, všecko ví.
Já nesmím z komůrky ven
dřív, než bude bílej den.
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Andulko šafářova

1.

Moravská
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Ani som si koníčka neosedlal
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2. Ani tak nebolo,
ani tak nesmie byť,
aby tí Slováci
nemali za čo piť.

3. Takú ženu ja mám,
môžem ju pochváliť,
len do pece strčiť
a slamou podpáliť.

Ani tak nebolo
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Ani-Ani-Anička

2. Učeš si hlavičku
ako makovičku,
Ani-Ani-Anička,
červená, biela ružička.

3. Obuj si čižmičky
na biele nožičky,
Ani-Ani-Anička,
červená, biela ružička.

4. Obleč si sukničku
tú novú, novučkú,
Ani-Ani-Anička,
červená, biela ružička.

5. Zober si ručníček,
zlatý prsteníček,
Ani-Ani-Anička,
červená, biela ružička.

6. Podopri si bôčky,
chyť sa za vrkôčky,
Ani-Ani-Anička,
červená, biela ružička.

7. Vyjdi von z Dunaja
a zas do Dunaja,
Ani-Ani-Anička,
červená, biela ružička.



2. Zašli ti za vodičku,
zmáčal som košieľočku,
zmáčal, zmáčal,
/: keď som si ja k mojej milej
kráčal, kráčal. :/

Anička mlynárova
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2. Až nám bude osm,
/: osmdesát osm :/ let,
ještě budem pivo,
naše dobré pivo,
ještě budem popíjet.
Daj-daj-dajda...

3. Až nám bude devět,
/: devádesát devět :/ let,
potom budou děti,
děti našich dětí,
potom budou vyprávět.
Daj-daj-dajda...

Až nám bude
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Česká



Až se jednou potkáme
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Česká
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2. Nebuď smutný, buď veselý, ja ťa stále rada mám,
/: našu lásku nerozdvojí, iba z neba Pán Boh sám. :/

3. Dobre ti je, môj šuhajko, dobre ti je na vojne,
/: tebe líčka červenejú a mne blednú obidve. :/

4. Z bielej ruže kvet odpadol, zostal iba koreň sám,
/: naša láska sa zlomila, neverný si mi ostal. :/

5. Tebe rastie v záhradôčke ten prekrásny rozmarín
/: a mne rastie pod srdiečkom ten maličký kanonýr. :/

6. Smutne spieva slávik v lese každého dňa zvečera,
/: keď si ty k nám začal chodiť, láska vo mne horela. :/

Biela ruža rozkvitala
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2. /: Vykopal redkeu,
zeme se netkeu, :/
/: ký je to čert za motyka,
čo sa zeme nedotýka, :/
vykopal redkeu.

Bol jeden gajdoš
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