I nechať je tolik lidí,
kolik čertů v světě.
Bůh je s námi, kdo proti nám,
toho Perun smete.
3.
I nechať se též nad námi,
hrozná bouře vznese.
Skála puká, dub se láme.
Země ať se třese!
My stojíme stále pevně,
jako stěny hradné.
Černá zem pohltí toho,
kdo odstoupí zrádně ...

1.
Hej Slované, ještě naše
slovanská řeč žije,
pokud naše věrné srdce
pro náš národ bije.
Žije, žije duch slovanský,
bude žít na věky.
Hrom a peklo, marné vaše,
proti nám jsou vzteky.
2.
Jazyka dar svěřil nám Bůh,
Bůh náš hromovládný.
Nesmí nám ho tedy vyrvat
na tom světě žádný.
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Vandrovali hudci

Vandrovali hudci, vandrovali hudci, ej, dva švarní mládenci, ej, dva švarní
mládenci.
Vandrovali polem, vandrovali polem, ej, praví jeden druhém, ej, praví jeden
druhém:
"Vím já dřevo krásné, vím já dřevo krásné, ej, na husličky hlasné, ej, na
husličky hlasné.
Pojďme tam, rubajme, pojďme tam, rubajme, ej, huslí naděláme, ej, draho
poprodáme".
Ponajprv zaťali, ponajprv zaťali, ej, kůra odskočila, ej, kůra odskočila.
Podruhéj zaťali, podruhéj zaťali, ej, krev hned vyskočila, ej, krev hned
vyskočila.
Potřetí zaťali, potřetí zaťali, ej, dřevo promluvilo, ej, dřevo promluvilo:
"Nesekaj, nerubaj, nesekaj, nerubaj, ej, mateři ňa dodaj, ej, mateři ňa dodaj.
Mateři na starosť, mateři na starosť, ej, otcovi na radosť, ej, otcovi na
radosť".
Když jsem vodu brala, když jsem vodu brala, ej, mať ma proklínala, ej, mať
ma proklínala:
"Stoj tam, céro stoj tam, stoj tam, céro, stoj tam, ej, bodaj bys tam stála, ej,
javorem ostala".
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(Z Moravského Slovácka)

D7 G
zahraj mi na cenko-ko-ko-ko-ko,

Emi Emi H7 Emi
Eště som sa neoženil, už ma žena bije,

Gmi A
na tú cenkú strunu-nu-nu-nu-nu,

Emi Emi H7 Emi D
a já som si narychtoval tri dubové kyje.

Gmi D

Eště som sa neoženil

ej, dzunu, dzunu, dzunu-nu-nu-nu.

G D7 G
|: S jedním budzem ženu bici

Zahral Macek dzunu, dzunu,
potom pretal hráci,

Ami D H7
a s tým druhým dzeci, dzeci, moje dzeci,

husle sa mu rozsypaly,

Emi H7 Emi
a s tým tretím kyjačiskom pojdzem na zálety. :|

cepom po nich mlácil.

Kam ty zajdeš, zajdem aj já, pojdzeme do mlýna,
opýtáme sa mlynára čo to za novina.
|: Kolečka sa otáčajú,
žitečko sa mele, mele, mele, mele,
moja milá sa vydává, pojdzem na veselie. :|

Išiel Macek do Malacek
(Slovenská)
Dmi
Išiel Macek do Malacek
Dmi A
šošovičku mlácic,
Dmi
zabudol si cepy doma
Dmi A Dmi
musel sa on vrácic.
D7
Ej,___ Macejko, Macejko-ko-ko-ko-ko,
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