
Zmes českých ľudových 
 
 
 

1. Jaké je to hezké dva kováři v městě, 
dva a dva kováři na rynku, 

/ : jeden musí kovat a druhý milovat šafářovu Andulku. : / 
 

2. Vzkázala mě včera šafářova dcera, 
ze a ze dvorečka ze dvora, 

/ : že mě dá šáteček, vyšívaný všecek dokolečka, dokola. : / 
 

3. Neber si synečku ze dvora dcerečku, 
ze a ze dvorečka ze dvora, 

/ : ona má sukničky ucouraný všecky, dokolečka, do kola : / 
 

16 taktov medzihra  + 2 takty 
 

Měl jsem tě, holka, rád, už tě má kamarád, 
měl jsem tě, holka, rád, už tě nechci. 

Takovou opici najdu na ulici, 
měl jsem tě, holka, rád, už tě nechci. 

 
7 taktov do valčíku 

 
1. Stavěli tesaři, zedníkům lešení, 

/ : po něm se prochází moje potěšení. : / 
 

2.Moje potěšení, s modrýma očima, 
/ : byla bych pro něho do vody skočila. : / 

 
3. Do vody skočila, kde se hodně točí, 

/ : protože mám ráda, jeho modré oči. : / 
 

16 taktov medzihra 
 

1. Když se ten Tálinskej rybník nahání, 
dosahá vodička k samému kraji, 

/ : dosahá dosahuje, cestičku zaplavuje. : / 
 

2. Vyjdi ty cestičko vyjdi z vody ven, 
po které jsem chodil každičký týden, 

/ : chodíval ve dne v noci, pro tvoje modré oči. : / 



 
2 takty do polky 

 
1. Když jsem šel včera po rynku, 

potkal jsem hezkou cikánku, 
potkal jsem hezkou, potkal jsem hezkou, 

potkal jsem hezkou cikánku. 
 

2. Pověz mi, cikánko hezká, 
která panna je poctivá, 

která panna je,  která panna je, 
která panna je poctivá. 

 
3. Ta panna ta je poctivá, 
co se mládencům vyhýbá, 

co se mládencům, co se mládencům, 
co se mládencům vyhýbá. 

 
4. A když se vyhnout nemůže, 

začervená se jak růže, 
začervená se, začervená se, 

začervená se jak růže. 
 

8 taktov medzihra  +  2 takty 
 

/ : A já tě nechci a já tě nemiluji 
a já tě  nemám rád. : / 

/ : Protože jsi fláma, flámuješ do rána, 
proto tě nechci znát. : / 

 


