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Osude osude,
enom ty pověz mně,
co zítra sa stane,
co za rok bude.

Co mi dáš do vínku?
Do života chvilenku.
Z věčnosti vteřinku,
z mžika okamžiku.

Chodníček ušlapaný,
cestičku z kamení,
krušpánek zelený,
věneček z trní?

Slzičky do očí?
Fortunu štěstí?
Touhy na duši?
Lásky něžnosti.

Kaviár kaspický?
Šatečky z hedvábí?
Na ruce mozoly?
Talérek prázdný?

Hvězdičky na nebi?
Slunečné dny?
Bouřlivé časy?
O život se práti?

Do ruk já dám Ti, smíchané karty,
sudičky osudí, pri Tobě stály.
Karty Tvé rozdaly, od deseti k pěti,
na esa a pány, krále a svršky.

Každé Tvé ne, každé Tvé ano,
bude mít proč a i své proto.
Pomalu točí se, osudí kolo,
ale nikdy ne tak, jak by se chtělo.

Ať budeš dělat, co Ty jen chceš,
osudu svému, nikdy se nevyhneš.
Osud Tě vrátí do vyjetých kolejí,
a jen pan Bůh na nebi, ví co dělá a činí.

OSUDÍ
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Vteřino krátká,
okamžika, mžika,
vteřino věčná,
vteřino věka.

Ty život plodíš,
ty život tvoříš,
ty život nosíš,
ty život ničíš.

Jedna vteřina,
z ní  minuta, hodina,
měsíc, běh trabanta,
rok kolem slunka.        

Na pokraji zhroucení,
na okraji zkázy,
chyběly kroky,
té jedné vteřiny.

Byl to duch svatý?
Andělé strážní?
Ruce panenky Marii?
Co při mně stály?

Někdy se ptal,
proč nemůžu  dál?
Rozum litoval,
později děkoval.

Hluboko v srdci,
vteřinám děkuji,  
a i všem na nebi,
co při mně stáli.

Ty krátké vteřiny,
život tvůj změní,
a na cestě rozcestí,
hlavu jen vteřinku, pozvedni k nebi.

VTEŘINA   VĚKA     
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Klíčů já mám od chaloupky,
od vrátek, drevěnéj branky,
od sklepa od dveří,
od zámečku u skríní.

Od autíčka, od kola,
od retaza trezora,
od tragača od voza,
k šeckému je klůč treba.

Klůčů já u sebe mám
od srdéček tu nemám,
Tvé srdéčko otvírám,
když lásku Tobě já vyznám.

I ptáček zpívá, cvrliká,
na sta tonů si vydá,
do okolí kosům zpívá,
jabloňka tu nás je plná.

Žížaličky ti nanosím,
k nožičkám  položím,
na hromádku je složím,
hnízdečko já postavím.

I parohatí jeleni,
prezentují parohy,
do kolečka poskakují,
kolem laňkám imponují.

Páv peří rozpíná,
tetřev v lese zatoká,
vrána k vráně si sedá,
šohaj děvčičku si namlůvá.

V ruce klíče od železa,
mosazy i ze stříbra,
ale Tvé srdéčko otvírá,
jen má láska k Tobě veliká.

ZLATÝ  KLÚČIK
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Naša slepička kropenatá,
vajíčka do hnízda dává,
Kokokokodáká ,
ze dvora sa ozývá.

Kolem domku kuna slídí,
ježci, tchoři, lasičky.               
Vajco v domku vidět není,
v hnízdečku jen sádrový.

Ty Ludvíčku, manželíčku,
pejsek mosí do domu.
Na hlídání, na štěkání,
na dvorečka pohlídání.

A Puntíček roztomilý,
hlídá náš domeček malý.
Zvonka u nás treba není,
domek dycky otvorený.

Na príkopě s kamarády
dnes a denně sa tam sedí.
Kolem jezdí náklaďáky,
s velků fůrů kamení.

Šofér dysi zastaví,   
že mně pejska odkůpí.
Ten na prodaj ale není,
přítel to člověka věrný.     

Ty Puntíku můj milý,
proč skorápky na zemi?
Čumáček máš zamazaný,      
žlůtečkem  je  polepený.

Na šporáku na pánvici,       
sádelko sa topí, škvarí.
K obědu  budů palačinky,
aj skoriců posypaný.

Trošku mléka hrstka soli,
kopka můky, hrnek vody.
Puténečka s varají,
vajíčko tam jen chybí.

PUNTÍK,  HLÍDAČ  MALÝ    
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Vyčachroval sem penízky,
za známky a za patronky.
Skované sů u stodoly,
u sůseda v kamení.

Našporené mé korunky,
za vajíčka sa utrácaly,
na obchodě Jednoty,
u tetičky Boženky.   

Dnes na stole palačinky,
trnečkama plněný,   
u každého zakůsnutí,
o Punťovi sa hovorí.

Kdyby sme ho neměli,
palačinky by nebyly.
A Puntíček  rozmazlený,
hlídá za mé korunky.

O tom, ale nikdo neví !
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Ty školo malá pod horama,
z bystrického kameňa,
sto let si nám slůžila,
dneskaj tvoje oslava.

Za rakouského císaře pána,
pradědu si učila,
a dědečka za Františka,
rodiče za Masaryka.

Ty si šecky poznala,
soudruha Gottwalda,
Svobodu, Dubčeka,
Husáka i pana Havla.

Dybys mluvit uměla,
co si šecko prožila,
kolik rad, radostí dala,
velká knihovna by z toho byla.

Překrásné mé vzpomínky,
na májové oslavy,
na divadelní představení,
na uhelné prázdniny.

Do jedné třídy, třicet čtyři spolužáky,
silné to bývaly ročníky,
co si tady v dubové lavici,
pera, tužky, ingust dělili.

Ty naše školo staletá,
učilas nás písmena,
ABECEDA ale dlúhá,
až z ní někdy bolí hlava.

Ty teňučké léskovičky,
na dlaně linky psávaly,
a pohlavky i zahlavky,
rozumu nepridaly.

Malá velká násobilka,
počítadlem dělena,
a vybraná šecka slova,
i na břidlicu psávána.

MOJA   ŠKOLA 
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Klečal někdy na polénku,
u tabule na kolénku,
za neplechu a i za zlobu,
celů jednu hodinu.

Miloval sem ruční práce,
sadit kvítka na zahrádce,
knofl ík příšít na košulce,
látat díru na ponožce.

Za  uklizení holubníka,
z češtiny vždy jednička,
za vyhrabání v zahradě sena,
z počtů rudá hvězdička.

Do konvičky donést mléka,
dokud  ho má  Žižkovych pekárka
a v pátek ráno u rezníka,
stát na maso za učitela.

Učitelko Korčeková, Zelená,
Weiserová, Krajčová,
vzpomínka na vás překrásná,
životem ňa provázá.

Učiteli Doseděle, Beníčku,
učili ste mě písničku,
budovatelskou i lidovku,
často si ju notuju.

Rád bych seděl zasej dneska,
u kamen a u komína,
kde dřevem, uhlím, pilinama,
školník Velecký Alois topívá.

Ty stará školo, k svému svátku,
máš nový klobouk a si v šátku,
vystrojená jak na svatbu, na oslavu,
vše nejlepší já přát ti budu.

Do další stovky hodně dětí,
ať na tebe v dobrém vzpomínají,
tak jak tisíce starých lidí,
co v Bystrici aj ve světě žijí.

Psáti mi chtěli u výročí 100 let školy, něco o sponzoru a rodákovi,
 ale stačilo by do jejich,,knížeček”,

za osmnáct let malých radostí, za úsměv dětí ve tváři. 
JEN TO SLOVO DĚKUJI.
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U súsedú na vánoce,
vánočka sa dneskaj peče,
do bábovky sa šecko háže,
co sa najde v pekárně.

Pekárenská pleténečka,
hrozinku, by ráda měla,
trošku medu, trošku másla,
múku, vodu, jen dostala.

Z rána sa jde do obchoda,
na dverách visí cedulka,
navštivte nás zítra zrána,
dnes sa zboží přebírá.

Budu tam stát u pulta,
váha už dva gramy má,
jak sa ručka  kombélá,
cena už sa udělá.

Na sezonu v cukrovaru,
cukr padá do gumáku.
A v masném průmyslu?
Maso se váže na nohu.

Aj vedoucí výroby,
na kvalitu nehledí,
sem tam, hen tam, neco hodí,
do diplomatky taštičky.

Náklaďáček písek vozí,
aj hromadu kamení,
za rohem si odbočí,
u svojého vyloží.

V JZD sa seče, mlátí,
do měchů sa žito váží,
a ten každý dvacátý,
pro slepičky na dvory.

Průkopník, ten jeden bagrista,
sto litrů nafty dostává,
osm hodí jeho směna,
spálená mosí býti do večera.    

S  LOPATŮ  A  KROMPÁČEM     
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Práca  není zajíc, neutíká,
bagrista si radši dřímá,               
kanystr u ucha bublá,
do zemi sa vylévá.

Kancelářská soudružka,
u kafíčka, u turka,
od sedmi už od rána,
neděli rozebrala.

Daleko je do večera,
od svačinky do oběda,
k holiči si zaběhla,
na hodinku zasedla.

Soudruzi, soudružky,
rudý  prapor dostali,
prémie si počerpali,
šak šeci dobře  pracovali.        

Putovní standarta,
Vítězného února,
do rohu sa postavila,
za rok sa tam zasej našla.

Čest práci dělníci,
pětiletku jsme splnili,
a straně sa zavázali,
počítat může, vždycky s námi.

Do práce sa chodilo,
všechno sa splnilo,
nikde ničeho nebylo,
ale nikomu nic nechybělo.
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Prišel k nám strýc Zavrčel,
k polednu vrátka otevrel,
že srnečku v lese prejel,
nechat ležat ju  nechtěl.

Došel s nošů veliků,
pres chrbát prehozenů,
nohy sa mu podlamujů,
pod tů váhů veliků.

Urobíme hostinu,
podkůríme pod trůbů,
vůně bude po baráku,
jak pokrájáme cibulu.

Vytáhlo sa na pět plechů,
tri do trůby, dva na plotňu,
cítit česnek, majoránku,
jak v Orientu u Turků.

Děcka tady poskakujů,
velice sa radujů,
dneskaj masa na forotu,
ohédat sa nebudů.       

Po stoloch kusiska masa,
zemák, chleba, užica,
na jazyku sa to rozplývá,
jak  pečená srnečka.  

Zavrčel si fajfků  kývá,
pod fůsy sa usmívá,
pěsničku o pejsku zpívá,
masnů hubu utírá.

Mamička od stolu stala,
do zahrádky utěkala,
pečenka  nešmakovala,
cibulku si hledala.

U  Zavrčelů pes nevrčí,
štěňacko tam dneskaj kňučí,
Rexa že prý prodali,
daleko do Ostravy.

SRNEČKA  Z  LESÍČKA 
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Kulovnica Machali strýčka,
v kredenci je skovaná,           
od podnělka  až do pátka,             
na strejdu tam čekává.

V sobotu brzo  zrána,
pod pažů ju nosívá,
po cestičce do lesíčka,
strýček si s ňů chodívá.

Na pokraji lesa,
uviděli jeleňa,
šestnácteráka paroháka,
parohy jak jabloňa.

Rána vyšla jak z kanóna,
dýmí sa jak z komína,
mlha kolem pred očima,
není vidět na kroka.

Jak sa mlha rozptýlila,       
uviděl aj zajíca,
zasej rána jako z děla,
zajíc dál si hopsliká.     

Smutný domů chodívali,
proč netrefi li, premýšlali,     
mosím zítra do Brodu jíti,
čumifon si kůpit s dioptriami.      

To není strýčku vaša chyba,
to není myslivecká latina,
sypal sem Vám do patrona,
bílý popel ze dreva.

Střelný prach do mých granátů,
Vám já už krást nebudu,
ve stodole u Petrášů,
z pod kameňa ho vyhrabu.

Po týdni zas strýček strílá,
trefí v letu bažanta,
pérečko si za klobůk dá,
bažanta do kastrola.

MYSLIVECKÁ    LATINA
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Býval jsem já kdysi mladý,
od dětství do padesátky,
sila koňa za dva voly,
dneskaj jen dvě hodiny.

Čítávál já Zemědělské, 
i Rudé právo na stole,
dnes obrázky rozmazané,
ruky k čtení sů už krátké.

Vlasy byly naježené,
v kapsi aj dva hrebeně,
dneska kapsy, ty sů prázdné,
chumáček je na hlavě.

Včera viděl já do Lozy,
k Lopeníku, do hory.
Aortu hledal na nebi,
dnes okuláry po kapsi.

Do špígla sa nahlédne,     
cuzí chlap je v zrcadle,
v kríži, v klůbě ráno lupne,
nic sa dnes nepočuje.

Děvčičky sa otáčaly,
slečínky sa usmívaly,
paničky vrátka otvíraly,
dneskaj z toho nic už není.

Šmakovalo včera všecko,
chleba, pivo, vínečko,
od  Evičky jabůčko,
dnes, rád mám tebe kašičko.

V zimě u stromečku na rohu,
Československo namaluju,
od Aše až k Popradu,
dnes jen Prahu rýsuju.

V posteli spal jak zabitý,
sny divoké mňa budily,
dneskaj to už pravda není,
jen vzpomínky tu ostaly.

STARÝ   MLÁDENEC      
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Ach ty moje milovaná,
kde ses zase toulala,
u koho jsi zase byla,
nevěrnice toulavá.

Točila sas do kolečka,
do kolečka do kola,
od večera až do rána,
od rána do večera.

Přešla Ty jsi hory, doly,
města, řeky, dědiny,
padlas někdy taky k zemi,
lidi sa k Tobě sklonili.

Tvůj život  toulavý,
od Ostravy do Břeclavy,
křížem krážem kolem Prahy,
poznáš celé Čechy, Moravany.

Kolem tebe svět se točí,
s úctou na tě každý hledí,
poznají tě jak své boty,
známější nad tebe není.

Ach ty moje krasavice,
jiný má Tě dneska v ruce,
na Tebe sa usměje,
o osudu tvém rozhodne.

Kam si s Tebou dneska zajde?
Co sa s Tebou zítra stane?
Bude Tě mít po týdnu v ruce?
Přijdeš k němu i po roce?

Já jsem velká nezbednice,
korunku mám na hlavičce,
toč se, se mnou po tomto světě,
nechtěj býti nejbohatším na hřbitově.

NEVĚRNICE 
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Ty cestičko ušlapaná,
léty, roky zaužívaná,
větrem, deštěm vykotlaná,
do kolají vyjetá.

Kolikrát sem já  ťa prošel,
nikdy sem ťa  neobešel,
dnes rekomando dopis došel,
k sůdu abych zítra prišel .

Ty sůsede z jednej strany,
pres zahradu sa mně nechodí,
enom sa ty pěkně projdi,
zdraví ti to nezaškodí.

Boleli by mňa nožičky,
od tragača aj ručičky,
daleko je na sůdníčky,
mosel bych jít pres ty drahy.

Zeberu si advokáta,
nech sa sám s tebů pohádá,
za pravdu on mně dá,
šak sa se mňů vyrovná.

Do zálohy záhumenka,
mé penízky išly z konta,
každý dával pro a kontra,
není vidět sůda konca.

Dlůho sme sa sůdili,
on za cestu, já za nohy,
o šecko sme oba došli,
advokáti  zbohatli.

Dneskaj chodím na okolo,
z peněz mě nic neostalo,
šecko sa to prosůdilo,
neostalo, ani na to jedno pivo.

SŮDNIKY 
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Holič mistr Šrahola,
rád strihává dohola ,  
a i ta hlava kudrnatá,
dneska bude zase holá.

Nožníce u uší zvoní,
naprázdno aj deset razí,
špígla  uňho vidět není,        
do zahrady ven sa mu hledí.

Sobota to můj  je den,
dycky  dojde dosi zarosten,
na klučce visí britva, remeň,       
v šuplíku  pitralon, hrebeň.

Tisíc hlav ja ostríhal,
na kráse každému pridal,
fešáky z chlapů udělal,       
dvě korunky si jen bral.

Do půlnoci plno rečí,
čuje sa co žádný neví,        
starý, mladí ticho sedí,
noviny sa počúvají.

Co sa stalo dnes aj včera,
u koho je  kráva stelná,
u kerého jalová,                       
co Moskva hlásí, vysílá.

Kolik bude žita v poli,
co dostane  rezník na neděli,
do zemáků kdy sa  mosí,
na brigády kdy sa chodí.

Chlapečku ta tvoja hlava,
hustá, černá, kudrnatá ,
šak já vím co jí  je treba,             
tvojích rad mně  neni treba.

Krížem krážem mašinka letí,           
vlasy k zemi padají,
a Pavlíček mladý, kudrnatý,
dohola  ostríhatý.

MISTR   ŠRAHOLA
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Rezervisté sů z vojny doma,
chců bit mého kamaráda,
ich je enom hrstka malá,
ale svaly z ocela.

Místní velký tlučhuba,
aj kolem mňa pobíhá,
nás je tady  hromada,
dobijem aj rezníka.

Jak ho mlátit začali,
moje pěstě poznali,
hrdina su preveliký,
ostatní sa ztratili.

Utěkali ke kovárni,       
do Malého Vídňa, Malé strany,
na druhých sa vykašlali,
a do mňa sa  pustili.

V   KAŽDÉM  HRNCI  VARAJA

V hlavě mně to zadunělo,
v očách sa mně zajiskrilo, 
za ušama zahučalo,        
kolénko sa podlomilo.
   
Uviděl sem svaté šecky,
kolem mňa sa točili,
až kohůti kokrhali,
o čtvrtéj mňa budily.

Opuchnutá moja huba,
brada cela rozbitá,
pod očima podlitina,
levá noha kulhavá.

Gajdošovich Mirečka,
až za tri dni mňa poznala,
upichla ťa Švajdových včela?
Nebo spadéls z rebríka?

Ani jedno, ani to,
měl  v sobotu já napilno,
hasit sa mně cosi chtělo,
do čeho  mňa nic nebylo.
.
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BONBONIERA
Dostal sem já k mému svátku,
bonbonieru v celofánu,
tuzemsků, značkovů,
za dvaceti korunu.

Z radosti ju otvírám,
šak já dneskaj svátek mám,
času na ňu si nechám,
labužnicky vychutnám.

Pivo, víno nepiju,
od malučka mlsuju,
čokoládku kofi lku,
kokosek aj lentilku.

Škatulka je na sto kusů,
najdu v ní jen dvacet kůsků,
naširoko rozestlanů,
papírečkem načachranů.

Tu sa vidí hromádky šedý,
okraj tvrdý, propadlý,
záruční list vidět není,
pod nosem mi nezavoní.

Prošla ty si paneláky,
po dědinách rodné domky,
sklepy, hůry, zahrady,
predměstí i úrady.

Jubilanti oslavenci,
šeci tebe v ruce měli,
nikde ťa neotevreli,
zavrenů ťa nechali.

V tomto velkém kolotoči,
nadělalas si radosti,
než ťa dostal já do ruky,
místo našlas u mňa v koši.
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Bystričtí odvedenci,
mašírujů k predsedovi,              
na cestu jim dává rady,
zítra ráno pristaňte si.

Píše ze široka do papíru,
na vojnu nech šeci idů,
nech sa doma neválajů,
se zbraní v ruce vlast hlídajů.

Odvedenci zpívali do noci,
probudili sůsedy.
Co musí ráno do roboty,
nevyspaní z hulákání.

Až já na tů vojnu půjdu,
komu zanechám moju milů,
zanechám ju kamarádu,
až z vojny dojdu,vezmu si ju.

Na den druhý strýček  Baránek, Fojtů,
zapryhajů valachů,
odvedenci na rebryňák nasedajů,
až do Broda pojedů.

Vůz omašlený mašličkama,
drnčí po téj cestě z kameňa,
u každého hrba výmola,
poskočí si zavrzá.

Pivečko aj štamprlečka,
koluje si do kolečka,
a sliovička borovička,
z velikého frťana.

Pres Skaličky až do Broda,
ruka hore aj sa výská,
komu  ostane moja milá,
až já budu  za vojáka.

Spomněl sem si na sůseda,
co mně dobré rady dá.
Prihlas ty sa za kuchara,
v kotli umíš varit asfalda.

ODVEDENCI

BANÝ LADISLAV 1948

BARÁNEK JOSEF 1948

BUJÁČEK JOSEF 1948

CHOVANEC CYRIL 1948

GAVENDA RUDOLF 1948

JANKŮJ LADISLAV 1948

KOKTAVÝ JOSEF 1948

MACHALA ROSTISLAV 1948

MACHALA LUBOMÍR 1948

MAHDALÍK FRANTIŠEK 1948

PETRÁŠ LADISLAV 1948

SKLENÁŘ FRANTIŠEK 1948

STRUŽKA ROSTISLAV 1948

SYCHRA FRANTIŠEK 1948

ŠMIGURA FRANTIŠEK 1948

URBANEC MIROSLAV 1948

VACULA STANISLAV 1948
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Hlásil sem aj ploché nohy,
ve škopku može  šlapat zelí,
v hlavě  mně to nemyslí,
velmi dobrý, na vojně to treba není.

Oni na mňa kričali,
ruky sa mně trepali.
Do guláša bude sypat soli,
v kuchyni pulírovat kastroly.

Jak budeš Ty stát u štábného,
rob ze sebe aj hluchého.
Na mňa sa aj békalo,
ale ucho, nic nepočulo.

Do papíru sa už psalo,
neslyšící šeptá doktor ticho.
A já povídám ano, ano,
až mňa z toho haňba bylo.

Štábný doktor tužku žmolil,
za brýlama oči mžůril.
Kdy a jak sas narodil?
A já už věděl kde sem byl.

Já Jožko chvíli mlčel, pak byl ticho,
robil co sa nakázalo,
na tu vojnu sa mě chtělo,
k bojovákům, paragánům, nebo čistit dělo.

Sůsed eště dával radu,
drž sa kroku a drž  hubu.
Jen tak sa vrátíš do civilu,
bez problémů bez malérů.

Trefi l sem sa do černého,
nekdy vedle samulinkého.
Kolem  sa tam prášilo,
jak dyby sa mlátilo.

Odvedenců povolajů,
vojáky z nich nadělajů.
Dva roky tam slůžit ostanů,
na civil vzpomínat budů.
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Po půlnoci, jednůc v noci
mlátí dosi do  dverí.
Jedna rána u stodoli,
druhů čut od mlatevni.

Rána tam, rána sem,
jak dyby bůchal  s  pantokem.    
Štípajů vrátka obuškem?
Koristíja motůzem?

Ukraďte si zloději,
co vám padne do ruky.
Mňa nechajte na pokoji,
u mňa není koruny.

Slivovica na komory,
slanina ve špajzi.
Žentůr, fukar, šrotovňáky,  
ty najdete u maštali.

Ale bůchat neprestanů,
tetka skáče z okna dolů.
Pro četníka utěkajů,
aj pomocníky posbírajů.

Na dvory sa porád tríská,
četníkova huba vríská.
Ve jménu našeho zákona,   
zlodějé vy vzdajte sa.

Rámus venku eště větší,
dverca z pantů vyletí.
Četník strílá do povětří,   
a diverzanta uvidí.

Ta kráva stelná, rohatá,
utrhla sa z retaza,
rebrík na rohy  nabrala, 
diverzantka veliká.

KORISTNÍCI ,   ZÁŠKODNÍCI ,    
DIVERZANTI , ZLODĚJI 



23

SOUCIT
Zežral sem já kuřátka,
býka,vola prasátka,
pro mňa stály u hranta,
bez lásky a slunéčka.

Retazama uvázaní,
na hromádky naskládaní,
vaše nohy,vaše kroky,
tam a zpátky, na dva skoky.

V zákoně jen kousek věci,
na betoně ležící,
dělají se s vámi kšefty,
korunky počítají.

Bože milý na výsosti
i to jsou tvoje stvoření,
zítra guláš Segedýnský,
pozítří zas uzený.

Zde - řízek Vídeňský,
Tady -čabajky Maďarský,
Sem - slaniny Anglický,
Taky- salámy Francouský,
I - Brněnský, Znojemský,
JÁ-bratvuřty Norinberský,

I dnes na stole na talíři,
kousek masa tady leží,
uvařený, upečený
i vzpomenu na zotročení.

Na kravičku, na telátko,
na kuřátko na prasátko,
co celý život trpělo,
sluníčko nevidělo.

U každého zakůsnutí,
sousto se mě v ústech příčí
a že vás lidi rádi mají,
z otroctví, příborem vás vykoupili.
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Ty Piávo šedomodrá,
kdybys mluvit uměla,
jak jsi byla před rokama,
rudou krví zbarvená.

Vojáci tě brodili,
roty, pluky, prapory,
hlavy, přilby vidět z vody,
i bajonety z bílé oceli.

Ty italstký nepříteli,
tvou rukou moji předci padli,
záložníci, rekrůti,
krví, Piávu řeku zbarvili.

Na rtech otčenáš poslední,
ranění se s vlasti loučí.
S rodinou, ženou, svými dětmi,
které  nikdy neuvidí.

V zákopech nesmírné řady,
večer to vojáků hroby,
za císaře bojovali,
život za nic obětovali.   

Cena, důstojníka vojáka,
kus ocele a olova,
jedna fronta jásala,
druhá, padlého pohřbila.

Každých pár desetiletí,
svět v základech se pozmění,
a ty můj kolego italský,
tu sedíš se mnou v lavici.    

Příteli amigo Giovany,
tvé oči černé sluncem září,
dáváš mi tvůj chleba bílý,
rozlomený na dvě půlky.

Ruky tvého pradědy,
mého předka zabily,
hrdinnou smrtí v tvé zemi padli,
a já ti říkám příteli.

AMIGO   TRITO   GIUSEPPE    
ITALIANO
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Strana vláda rozhodla,
zítra bude brigáda,
pro každého školáka,
národu treba zemáka.

Zemědělci nestačí,
posbírat šecky brambory,
na to musí býti školy,
na zemákové prázdniny.

Každý dostal kýbl velký,
postavili nás do rady,
a do měchů z konopí,
zemáky sa hromadí.

Ten kdo bude nejlepší,
psát o něm budů noviny,
každé dvě hodiny,
nasbíral sem tri měchy.

Chrbát z toho už mňa bolí,
šest hodin byl shrbený,
na rukách mám mozoly,
tak  sa vleču z brigády.

Brigáda sa zdařila,
zemáků je hromada,
odvezly jich až do Brna,
Praha na ně čekala.

Mám já radost na duši,
co budů psát noviny,
ty o nás nic nepsaly,
že papíru neměly.

U Guryčů pri štamprli,
dědáčci si zpívali.
Moraváci sů na práci,
Pražáci na legraci.

Do Rudého práva psali,
pětiletku sme splnili,
v kanceláři prémie si počerpali
a já jak lazar v posteli.

BRIGÁDNÍCI



26

Na muzice tu sů šeci,
dokola sa vrtí, točí,
i kumpán postarší,
to kamarád můj nejvyšší.

Muzikanti vyhrávají,
špačci kolem poletují,
jeden větší, jak ten druhý,
kam chce, tam si sám doletí.

Deset špačků na kameni,
to sa jen tak nevidí,
já už jich mám plné ruky,
dnes kumpánovi nevoní.

Natahuju, otvírám ruku,
zprava,  zleva za ním idu,
furt mu špačky ukazuju,
on čumí enom na Růženu.

Kolikrát sas radoval,
když já ti špačka do ruk dal,
dnes jak dyby mňa nepoznal,
co sem já ti udělal?

Tu Partyzánka, Družba, Detva,
i vytrasená Machorka,
z deseti sa jedna dělá,
i Havana sa ušůlá.

Ani okem nezavadil,
jak dyby sem já tady nebyl,
že by sa on za ňu haňbil?
Šak já bych mu ju nepohanil.      

Sám Havanu si zrobil kúril,
gatě svoje propotil,
a kdo kolem  vedle chodil,
oči ve slůp obrátil.

Do života mám poučení,
na sebe sa spolehni.
Šecky kšefty nevychází,
jak by sme jich rádi měli.      

DESET  ČERNÝCH  ŠPAČKŮ 
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Černý kosu na větvičce,
zpíváš si tu na růžičce,
zpíváš píseň o kosičce,
o hnízdečku, žížalce.

O půvabu, její kráse,
o své píle, o své  síle,                       
přijď kosičko, přileť ke mně,
mistr světa bude ze mě.

Zpívám já tu ve městě,
třikrát víc než v dědině,
rámusu to tady je,
od pondělka do neděle.

Starat sa budu za slunéčka,
za úplňku i půlměsíčka,
ve městě málo stromka,
hnízdo je pod střechů domka.

Od zítřka kos nespává,
žížalku v zobáčku má,
zobáček jen otvírá,
když do hnízdečka ukládá.

Létá, léce, poskakuje,
pérečka má pocuchané,            
těžko sa hledá ve městě,
žížalka na betoně.

Na okraji zhroucení,
mladé z hnízda vyletí
a kosíček zas za tři dny,
na komínku si sedí.

Zpívá zasej pěsničku,
samičce  na  slůnečku ,        
cvrliká  celému světu,
mistr světa,  země je tu.

ČERNÝ  KOSU  NA  VĚTVIČCE 
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Svatba bude veliká,
sestřenka Jiřinka sa vydává,
kde ženicha svého našla,
to ví celá dědina.

Sůsedky zpátky donesů,
co pošťaly si na svatbu,
jedna hrozinku, druhá můku,
třetí čtvrtku másla, hrudku sýru.

V pekárni dole u Žižků,
vdolečky sa tam pečů,
husím brčkem potírajů,
až zlatů barvu dostanů.

Strýčci klobůky vytahujů,
vybíjanice natahujů,
kravaty si zauzlujů,
fůzy, kníry pristríhajů.

Vyšňorí sa  tetičky,
kulmů vlasy ondulovaly,
šorce, jupky na sebe daly,
škrobenici, třáslavici, vrapačky.

Prišel čas soboty času,
z okna šeci nahlédajů,
na svatebčany čekajů,
co od doláků prijedů.

Dvě družičky patnáctileté,
jarem rozjarené nedočkavé,
družbu Bystričana  žádná nechce,
krasavec až z Brna sem dojede.

Nech ty mně družbu cuzího,
dám ti brožu ze  zlata kočičího,
vykrášlíš sa na široko,
nebude hezčí na daleko.

Už sů tady, už dojeli,
rakáš ludí v autobusi,
krušpánkama ozdobení,
šeci sů tu privítaní.

DVĚ  DRUŽIČKY  BEZ  BROŽIČKY
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Družba šohaj vyskočí,
chlapec dvaadvacetiletý,
ten pro mňa je ale starý,
brožičku ty daj mně zpátky.

Hádek bylo po ulici,
aj slzičky padaly,
Bystričan už je dobrý,
chlapec mladý z dědiny.

Z rána guláš v kastroly,
po hrncoch aj v taléry,
nevěsta prosí o odpuštění,
rodiče jí požehnají.

Hodovalo tu na sto ludí,
každý hrdý pyšný, že je tady,
veliké rodiny sa potkávají,
na pohřby, křtiny a na svatby.

Po baráku veselo,
vrtělo sa zpívalo,
jídla co hrdlo ráčilo,
a manželom gratulovalo.

Pridala sa aj pěsnička,
pro tetky, strýce, dědáčka.
Na Vás už sa tady čeká,
na kočárek  povyptává.

Dědáčci, strýčci, tetičky,
otvirali kešeni,
a do koláča do díry,
stovečky jen padaly.

Tu Vám hážem do koláča,
aby ste měli do roka kudrnáča,
do syrca padne pětistovka,
možná príde aj děvčička. 

Na den druhý na popravku,
foroty eště je v baráku,
do uzlíku do ubrusu,
dostal každý výslužku.

Šlo sa domů
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Jede sa dnes na Brezovů
v Ikarusu,  maďarském autobusu.            
Nejede sa s jedničků,                                             
dnes sa jede s rezervů.
                                                           
Chybí tady polovica,                          
rídí Franta Machala.                         
Najlepší sedíja doma,                         
že jich šeckých bolí hlava.   

Nacpali mňa do dresu,                     
strevíc dali na nohu.                        
Štulpnů na píšťalu,                             
na lokeť aj mašličku.                        

Neboj sa ty kopačáka,                        
v centru ani u beka.                           
45 minut do poločasa,                         
hodina půl do konca.                          

Létaj na pravém kridélku,                  
nelétaj do ofsajdu.                             
Dělat budeš šeckým spojku,                
hrajem systém čtyry dva a čtverku.     

U praporka na rohu,                           
roh sa kope pred bránu.                      
Jak je balon za lajnů,                           
to blázniví jásajů.                            

Vrť sa v centru  dokolečka ,              
balón nekop do auta.                         
Velké vápno to šestnáctka,                  
a hromádka penalta.                        

Trenéré mně povídajů,                    
ty obětní Baránku.                          
Dneskaj vršíš o 5 roků,                     
tady máš registračku.                        

Pamatuj si datuma,
od sůseda Josefa.
Dvacátého února,                       
jedna devět, čtyry čtverka.

DOROST ENEC  REZERVISTA 

Ludvík Berec
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Budeš hlídat Oravca,
chlap dva metry do neba.
Ten jak kopne do kopačáka,              
sítě v bráně trhává.

Píšťalka si zapískala 
už  dostanu šlapáka.
Píšťala na noze modrá,                    
a hlavička oteká.

Do balóna ráz si kopnu,
ludé kolem jásajů.
Oni sa mně nezdajů,                  
ej to Bystričané nenisů.

Kopačák je zasej v centru,
počut rady diváků.                   
Choď ty kopat do zemáků,
s ohreblom aj motyků.

V poločase čtyry skóra,
po fajromtě sedum nula.    
Třicátého augusta,
a byl konec zápasa.

V černém konec odpískal,
Oravec mně povídal.
Ty sis tu nic nepošťal,             
radosti nám nadělal.

Aj my pojedem do Bystrice,
máme tam také pošťaté.            
Polovica nás dojede,
druhů hlava bolet bude.

Bojíme sa Bystričanů,
ligové hráče doma majů.
Ti na Brezovů nelezů,          
doma radši ostanů.
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11 . listopada,
budů hody na Martina.
Pred Kopuncama husa běhá,
k nebesům by vzlétnůt chtěla.

Husička tá vykrmená
kridélkama si trepetá.
Deset kroků udělala,
od zemi sa popozvedla.

Od stredy sa peče, smaží,
frgále a pagáčky.
Milostě, trnčáčky,
trubičky aj vdolečky.

Eště chybí na griotku,
trochu cukru, trochu kmínu.
Pokrůcený na šlapátku,
do Jednoty  to kúpit idu.

Husa krk do špic mně pichne,     
mezi prední vidlice.
Kridélkama si zatrepe
a už sa našla v príkope.   

Pérečka tu poletujů, 
husička je bez krku.
Tetka z okna hulákajů,
že aj tak mňa poznajů.

Husu berů pod pažu,   
k našemu  utěkajů.
Branečku si otvírajů
a mamičce povídajů.

U vás budů velike hody,
husičku vy zaplaťte mi,
Rok sme mi ju krmili,
dneskaj dám Vám ju tady.   

Pět  hodin sa v trůbě pekla,  
ale z vrchu neprikrila.              
K obědu zas zelí, šiška                            
a  z kridélečka polévečka.

HODY   HODY   NA   MARTINA
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K vlaku dneskaj dovezů,               
na baráček škridlicu,
ty Bystrický formánku,
zjeď ty se mnů do Brodu.

Zrána sa vyjelo,
na fůru naložilo,
nasměrovalo, prikrilo,
na  Bystricu  sa namírilo.

Koně vrané strýcové,
napínajů reměně,
forman z voza nesleze,
aj hore Královem šlajfuje.

U prostredka Bánova,
pro formany tu hospoda,
od Lózy, Hrozenkova,
od Komně aj z Bánova.

Borovička sa tu pije,
dršťková sa usrkuje,
rečí sa tu počuje,
jak o jarmarku v Bánově.

Já chcu domů formánku,
děcka na mňa čekajů,
mosím varit kašu z hrachu,
aj polévečku zapraženů.

Formánek sa dobre čuje,
mamičku on nepočuje,
u štamprlí vesele,
domů sa nepojede.

Mamka   bere opratě       
rebriňák odšlajfuje,
pres skaličky do Bystrice,
na horní konec dojede.

Z večera vidět formana,         
tahá sa domů humnama,
po čtyrech lezl z Bánova,        
bez vozíka, bez koňa.

FORMAN  FŮRA  FORMANKA  
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Ježíšku, ty můj milý,
dneska večer k nám dojdi.    
Nejraději pred večerý,  
stromeček už opantlený.

Visí na něm léskáčky,
pozlacené oríšky.                   
Postříbřené  kuličky,
kolekce aj salonky.

Na vršku pod špicí,
září čtyry hvězdičky.               
Na větvičce z  jehličí,
zlatí ptáčci si sedí.

Tri dny už je ozdobený,
Anna, Marie ho hlídají.
I Pavlíček ještě malý,                  
ale ráno dycky  neco chybí.

Na den štědrý,
celý den sa  jísti nesmí.
Jen kapríček šupinatý,                   
večer bude smažený.

Ve velikém kastroli,
kyselička sa varí.      
Ze smetánky, ze zelí,
z hríbečků a fazolí.      

Kdo do večera nic nezí,
prasátko zlaté uvidí.               
Kolem stropu poběží,
jak Ježíšek zazvoní.

Na rožečku u komína, 
šňůrečka tam napjatá.
Na něho tam pěkně číhá,
prý kotrmelec udělá.    

Celý den sem hladověl,
prasátko  neuviděl.
Šak mňa  nikdo neviděl,                    
co ze stromečka v hubě měl.

ŠTĚDRÝ   VEČER
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Jesličky sů  rozbalené,
větévečky  opentlené.
Místečko je nachystané,               
na dárečky veliké.

Postavím si u stromečku,
z poduštiček búdečku.
Jak k nám príjdeš Ježíšku,             
chytím si ťa za nohu.

I prišla štědrá večera
u vyšňoreného stola.
Otčenáš sa modlívá,             
tatíček ho predríká.

Do bíleho taléra,
mamička furt pridává.             
Dneskaj sa neponáhlá,
tá  na Ježíška nečeká.

Na nebi u velkého voza,
svítí jasná hvězdička.                    
Dívat sa jdem ze dvorečka,
zvoneček nám zacinká.

Zazvonil zvoneček, 
nahlédnu pod stromeček.             
Už tam ležal dáreček,
co donésl nám Ježíšek.

Málem ho chytil tatíček,
v ruce  držal strevíček.
Jak jeho komisňáček,                
co vyfasoval můj tatíček.

Príští rok sa rozdělíme,
Ježiška si my chytíme.              
Hlídat budem v kuchyňce,
ve špajzi i v předsíňce.

Šeci moji kamarádi,
tento rok ste štěstí měli,       
Ježíška ste chytili,
mé brusličky ste dostali.
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Tak bych si já eště pospal,              
od srdéčka zazíval,
staré kosti protahoval,
o vzdušných zámcích posníval.

V neděli o šesté ráno,
ve šporáku sa zatopilo,
tatíček šel pro poleno,
a z komína sa kúrilo.

Trošku sádla, trošku kmína,
hrubá můka zapražená
a v domečku vonívá,
polévečka kmínová.

Chleba suchý na taléry,
na drobno sa podrobí,
a šramoty tej  varaji,      
i Pavlíčka probudí.

Partyzánská polévečka,
tatíček ju chválívá ,
i partyzánovi by šmakovala,
v hustém lesi u buka.

V osm z rána,
nedělně sa obléká,
na hrubů do kostelíčka,
do Komně sa chodívá.

Lůků Kovára za humnama,
kolem Klivara, Klabačka,
pres ty lesy, pres ty pola,
kolem hrádka z kameňa.

Krpcami a sandálkami,
chodníček tu prošlapaný,
k oblakům skřivánek vzletí,
zpívá píseň nedělní.

Vůně sena pampelišky,
line sa do okolí
a u vody na kameni,
sedí salamandr zbarvený.

KMÍNOVIČKA 
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Omša dlůhá,                  
krátí ju vůně kadidla,
a kázání dnes farára,
za komenského občana.

K obědu sa ide z Komně,
až ke tretí hodině,
tatíčkovi je aj dobré,
to pivečko točené.

Nad Bystriců mraky černé,
nad naším sa zablýskne,
hromy počut preveliké,
po bůrce zas rozsvitne.  

Dnes  kresťanská neděla,
na taléry kus bůčka,
zelí, maso se šiškama,
aj polévečka s lokšama.

Na večeru krajíc pecna,
nic nezbylo z oběda,
sádlo, sůl a paprika,
na krajíc sa natírá.

Hajaja pohádka z rádia,
aj Moskva cosi  hlásí vysílá,
skončila dnes pětiletka,
strana všecko splnila.

Před půlnoců eště čuju,
tatík sa chystá na cestu,
po dvanáctej ide z domu,
buduje nám Ostravu.

Dnes ve světě neděla,
šunka, salám u stola,
chleba, máslo, vajíčka,
banánek aj hruštička.

Mně by dneskaj šmakovala, 
ta polévečka kmínová,
rád jedl bych ju zas z kastrolka,
od mojého tatíčka.



38

Neuč ty se nikdy lháti,
budeš moset slova krůtit, obracati,
u faráře zpovídati,
i hostii do úst bráti.

Pravdy mají ty výhody,
nezatěžují nám hlavy,
pamatovat se nemosí,
v hlavě na ně nemyslí.

Není to lehké,na světě,
bráti hříchy lidí na sebe,
aby se jeden přes tebe,
dostal rovno do nebe.

Ve zpovědnici na lavici,
krátké malé rozhřešení,
dvakrát zdrávas Marii
a duši se uleví.

Dává čtyři pokárání,
hřícha v duši vidět není,
a z kostelíčka od zpovědi,
za rohem se zas hřeší.

Ve světě všude pokušení,
číhá na nás,na nás hledí,
desatero přikázání,
pro žádného lehké není.

Důstojný faráři,
modlíváš se za hříchy,
co druzí kolem nadělali,
aby velebného zatěžovali.

Velebný farářku,
s věrností,láskou,vírou v srdéčku,
pro každého tam místa trošku,
od těch malých, velkých, prohřešníků.

Nosíš ve svém srdci,
co Ti lidi píší, poví,
všechno pravda, ale není,
jen srdíčko Ti zatěžují.

KATOLÍKU, KATOLÍKU 
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Byli lidi nadšení,
komunistickou ideí.
Proletáři všeckých zemí,
spojte se a pojďte s námi.

Leninové idee,
krásné neuskutečnitelné.
Aby lidi na světě,
měli všichni postejně.

Hrdí pyšní straníci,
na budoucnost věřili.
Kde rozdílu nikde není,
mezi námi, mezi lidmi.

Přišel rok devětašedesátý,
straníci se prověřili.
Ti co lži nepodepsali,
represálie poznali.

Zaměstnání ztratili,
podřadné práce dělat moseli.
A jen kádři stranou ukovaní,
na vedoucích místech ostali.

Olympijský vítězi,
jsi známý lidem na zemi.
V důstojnické uniformy,
sloužils vlasti u armády.

Ty ZÁTOPKU olympioniku,
dnes na stadionu sečeš trávu.
Vápnem značíš hřišti lajnu,
za to že jsi hájil pravdu.

Proslavil si naši zemi,
všichni Tobě fandili,
při vítězství jásali,
v celém světě tleskali.

Vy malí, praví Komunisti,
charakter ste Zátopka měli.
Raději  životem trpěti,
než svou čest, hrdost ztratiti.

CHARAKTERY
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LÍSTEČEK  CIBULÁČEK 
Tam u skaly pod Vojansků,
třešně v červnu dozrávajů,
otrhnů sa s větévečků,
cestů domů otrhajů.

V Bystřici sa zítra končí,
školní rok to poslední,
do ruk dá sa lístek cibulový,
až mně  z něho oči slzí.

Vidět  tam bičíčka,
čagánek aj vranečka,    
na sedění stolička,   
není vidět kosáčka .

Bylo by to eště horší,
ale stával já za učitelky,
v dlůhéj radě u masny,
na maso aj klobásy.

Z Jézédé tetičky odbíhali,
brigádníčky, družstevníčky,
na jednotky nadávali,
jednotka to půl dňa driny.

U rezníka na háku visí,
klobása aj špekáčky,
kilo ale dvacku stojí,
pro mňa je to ale drahý.

Naši počítati neumí,
že až budu veliký,
klobásků mňa otočí,
od hlavy až po paty.

Až já budu dospělý,
pupek budu míti veliký,
to sa oni ani nedoplatí,
potom jim to bude drahý.

I  přišel poslední den školního roku,
humnama sa tahám domů,
za cibuláčka  odměnu,
dostanu  preveliků.
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Hodil bych ho najradší,
u stodoly do křoví,
do Mikšových uličky,
kde žákovská už si leží.

Cibuláčka  ztratit nemožu,
do Bánova v září  půjdu,    
v Bystrici už nebudu,
tak sa domů dotáhnu.

Mamička ho uviděla,
tri krát sa pokrižovala,
rukama si zalomila,
zamčel já sa do sklepa.

Mosím ostat tu zavrený?
Celé dlůhé prázdniny?
Na sobě mně špeku visí,
den, dva dny sa vydrží.

Sešit tu mět promaštěný,
od kamaráda ze školy,
sádla na něm na dva prsty,
to by bylo foroty.

Učil sem sa ve škole,
bez vody to žít nejde,
kohůtek nám tady teče,
a mně rovnů do dlaně.

Mamka, sestry Anna, Marie,
bůchajů tu na dvere,
aj Pavlík sa počuje,
otevri už Jožine.

Ostanu tu zamčený,
až tatíček co  poví,
jak cibuláčka uvidí,
ten mňa jistě pochválí.

Domů chodí z roboty,
kolem tretí hodiny,
na pivečko zajde si,
ke Guryčom do hospody.
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Neskaj domů rovno prišel,
na pivečko si nezašel,
cibuláčka prohlížel,
a tichučko pověděl.

Oho, aha, hahaha,
ty by sas také skovala,
do sklepa sa zamčela,
14  dní nevylezla.

Slůbil sem já tatíčkovi,
opravím list cibulový,
hledět si  budu učení,
jak  půjdu do Bánova do školy.

Aj o prázdninách na maso sa stojí,
jézeďačky nadávají,
na divočáky, srny, lišky,
co sa rýpů po poli.

Vyhrabujů cibulky, 
mrkvičku, aj květáčky,       
mlsné majů rypáčky,
nenadělajů  škody.

Já čučím,  ticho počůvám,
ty divočáky šak já znám,
na pazůrky sa podívám,
a pod rypáčkem usmívám.



43

Na šporáku kameňáček, 
na stolečku taléreček,
navršených fazoleček, 
na hromádku, na kopeček. 

Povídajú RAC FAC strýček, 
že ho dneskaj bolí brůšek. 
Zedl velký kastróleček,
ostal enom žufáneček. 

Sem tam hen tam  prešlapujů, 
z boku na bok sa krývjajů.
Brůško ruků poškrabkujů, 
aj nožičku  pozvedajů.
 
Chlapče, pomož ty mně od bolesti, 
formané už nejezdí.
Nechce sa mně jíti pěšky, 
k bánovskému doktorovi.   
 
Potáhni mňa za malíček,
povídajů RAC FAC strýček.
I potáhu sem za paleček, 
otrásu sa jim domeček.
  
V baráku to zahrymnělo, 
mraka vidět nebylo. 
Slunéčko dnes svítilo, 
o dvanáctej v poledňo. 
 
V cimre  to vonělo,
jak dyby sa údilo. 
Strýček RAC FAC privre okno, 
aby sem nepršalo.

Za nosánek sa chytili, 
pod fůzy sa usmáli,
a za hromu a za bůrky, 
pardon dycky si povědeli. 
 
Bývalo tam veselo, 
pomlůvalo klebetilo, fajčilo. 
Cigánilo, hrešilo,
aj za sůnečka hrymělo. 

PARDON  RAC  FAC  STRÝČKA
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Těšil sem sa za vojáka,
Švejka dělat nebudu.
Rotnému aj kapitánu,
co je ve mně ukážu.

A že vojna, není slečna kojná,
do zákopu sa lozí, šplhá.
Od rána do noci běhá,
za pochodu do masky zpívá.

Rozcvička o pátej ranní,
četar vréská, reve,  kričí.
Že čítať písať něumí,
ale vojnu v Počernicích urobí. 

Frčka září na rameni,
lodička sedí na lebeni.
Rudá hvězda v remeni,
vzorný voják na hrudi.

Dva měsíce v příjmači,
těžko bývá na cvičišti,
o to lehko v tvrdém boji,
za vojáka po dva  roky.

Zpívalo sa v civile,
jak ta vojna krásná je,
tu sa spává na bidle,
raz dva krok mašíruje.

Do  masky plynové,
zpívá sa tu v pochodě,
po chrbátě na čele, 
vodička cicůrem teče.

Dostal sem aj rízek velký,
že taléra vidět není.
Prejzličkama obalený.
Do zlaťučka opečený.

Krivák ale dneskaj tupý,
rezat rízek neumí.
Byl to hadr obalený,
dotrhaný z konopí.
                

ZA  VOJÁČKA 
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Do komínka ráno šecko,
ustélalo sa skládalo.
A to co sa potratilo,
noců sa premístnilo.

Robili sme simulanty,
lapiduši prohlédali.
Medicíny vojenskej dali,
do teréna zas poslali.

Po rozchodě na rajoně,
holub dál si poletuje.
Po latrýně s kombajnem jede,
oddělení, porcelánu, pulíruje.

Co je mokré, to je  čisté
a co čisté špinavé.
Rotný béká,  buzeruje
a znova sa pucuje.

Mazáci  jdů na vycházku,
nech neprší nech nezmoknů.
Bažanti mračna rozháňajů,
lopatů, metlů, varajů.

Zběhl sem si jednůc s vojny,
za děvčičků do Prahy.
Tuto noc byl poplach planý,
a já si spinkal u ženy.

Čtrnáct ostrých mně naparili, 
měl sem jíti do basy,
A prezident  SVOBODA  nově zvolený,
udělí mi milosti.

Metr sem si odstrihával,
po cenťáčku zkracoval.
Každý den ho okukoval,
na remeň sa uvázal.

Pomalu sa scvrkával,
kanadů sa pošlapal.
Ke konci vojny enom spal,
až mňa civil zavolal.
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Kamarád tatíčka,
na dvorečku šopu má.
Hasák, svěrák,  kladiva,
rašplu, hoblík, neboza.
 
Za červánků na robotu,
za súmraku chodí domů.
Jediného synka majů,
děcka sa s ním v šopě hrajů.
 
Bránečku nezamykajů,
petlicu nezatahujů.
Súsedů tu dobrých majů,
co kolem dokola bývajů.
 
Svěrák dneska desku svírá,
pistolka sa vyrezává.
Z fošny, trubky ze železa,
urobí sa do večera.

Na křesťansků neděli,
strýc pod krček mňa chytili.
Zednicků ruků pohrozili,
svěráka u nich není.

Strýčku, svěrák to je váha,
na sto kila asi má.
Neodnésu bych ho rukama,
pěšinků  ven ze dvora.

Ukradu sem vám jabůčka,
jahodu aj květáčka.
Paradajku, trošku hráška,
za humnama pod drahama.

Poznám ja ťa darebáka,
co sa túlá polaňama.
S pistolkama, se šavlama,
s čepiců a s gumáčkama.

Škaredo sa na mňa dívá,
strýček zedník súseda.
Rozprává co néni pravda,
a srdéčko dodnes bolí a sa svírá.

KAMARÁD  TATÍČKA
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Ten sa ale nakohůtil,        
vlasů bych mu neskrivil,  
jednu sem mu enom vlepil,  
až pedále vyvrátil.      
 
Po čuni mu dal jak zdéla,  
bečí doma za vrátama,    
jeho stará ta mu pridá,   
na mlatevni provrýslama.   
  
Cigánil jak dyž sa tiskne,  
v Ruďásku voleb aj v Pravdě,   
na oči ten mně nepoleze,   
nech sa haňbů propadne.      
 
Držat mohl radši hubu,  
rozuměl tomu jak hus pivu,  
nám není treba jeho radu,     
nebyl v Rusku ani na hradu.   
 
Veliký to rozumbrada,   
v  každém hrnci varaja,     
do šeckého šťůrá, vrtá,   
včilkaj nech si doma béká.    
 
Ináč bez pantoka ani ránu, 
dostal jednu do rypáku, 
na držku a do čumáku,  
na chlebárňu po zobáku.    
 
Vyvrátil sa hore bradů,     
lapal důho po kyslíku,    
do hospody nevrzne nohů,   
obejde ju na sto honů.   
 
Na pokoju mňa měl nechat,   
chtělo sa mu do mňa vrtat,  
nemosel sem ho já zrůbat, 
nemosel by doma kňůrat. 
 
Dnes zas u staréj s prosíkem,  
stará moja pusť mňa ven,  
do hospody šel s klobůkem,
vrátil sa domů s monoklem.

Z  TEJ  BYSTRICKEJ  HOSPODY 
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DAR  BOŽÍ
Na stole pecen chleba,
křížek sa naň udělá.
Boží dar to je člověka,
ukrojí sa požehná.

Tatíček ho rozkrojí,
krajíc dá mě do ruky,
chleba to dar velmi vzácný,
tělo Boží dycky ucti.

Dívaj sa na chleba bílý,
srdce tvé v něm uvidí,
kůsek nebes, kůsek hlíny,
mnoho ludí, hodně driny.

Strýček Alois jak zrno sadí,
horem dolem, polem chodí,
ocelové brány vláčí,
hluboko k zemi skloněný.

Strýček Petráš Jan žito kosí,
stébla zlaté dozrály,
tetičky klásky, snopy nosí,
do mandelku je skládají.

Strýček Ferdinand cepama mlátí,
tatíček zrno od plev dělí,
Bělánek k mlynárom pytle vozí,
mlynár Berec, žito v mouku obrátí.

Mamička zajde do pekárny,
Žižková kilo mouky odváží,
těsto plácne do opálky,
do pece ho uloží.

Z pece vyjde chleba čerstvý,
upečený, voňavý.
Každý den sa bere do ruky,
nikdo sa ho nepřejí.

Odrobinka ti padla k zemi,
našla by sa nekde v koši?
Vezmi si ji do své dlani,
dej Božím tvorům na dvory.
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KOŽKAR
Ujko starý zo Slovenska,
robil roky kožkara.
Zetka ta ho vozívala,
z kotára do kotára.

Gumovů hadiců,
trůbil každů minutu,
králíčí kožky kupuju,
počut ho až k seníku.

Opelíchaná kožka stará,
pod strechů jim visela,
gazdinka pět korun počula,
z hrebíka ju zvěsila.

Korunky si utržila,
po starých domek zdědila,
ráda bych ho prodala,
kožkara sa optala.

Ujo, chalupa tu je k prodaní,
domek k zemi pričapený,
z kotovic je postavený,
s gruntom bude aj prodaný.

Jak to tady leží, stojí,
chcu za něho tisíce čtyry,
se stoličkami s postelí,
s kredencami šuplikastní.

Ujko oči vytreščí,
šecko z doby barokní.
Tu máte ty peňjasky,
grunt s chalupů nechte si.

Starý honem pojď ty sem,
dnes prišel k nám jeden blázen,
spokojí sa s nábytkem,
co měl vyletět komínem.

Do týždňa do Barandova,
ujko staré skrýně prodá,
deset tisíc počítá,
na gazdinku spomíná.
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U SEDMI BRATRŮ
Každá jedna tetička,
co v Jé Zé Dé dělala,
tri tálky repy dostala,
obdělat jich mosela.

Dolíky si vykopala,
seménka repy nasadila,
ohrňala, plenila,
rotorátem ohrnula.

Do podzimka vyrostla repa,
velká bílá cukrovka,
skludit by ju nestačila,
pomocníků nabrala.

Horňáková Vlastička,
dobrá duša srdečná,
aj mňa sebů si zebrala,
každej ruky, že prej treba.

Od Sedmi bratrů od hája,
pres panské Ordějova,
cukrovka sa vytrhává,
okleškuje, čistí skládá.

Repu trhat robota ťažká,
k tomu treba provianta,
ten co najmeň roků má,
ten ho dneskaj pohlídá.

Tetičky sa vzdalujů,
homole z repy dělajů,
hrad veliký s ohradů,
upletů si z oklešků.

Kdyby liška z lesa vyšla,
klobásku by zežrala,
byla by jí velká škoda,
den a noc sa údila.

Tetičky sa navrátily,
klebety si povídaly,
co sa zítra uvarí,
koho pozvů na hody.
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Už ně byla důhá chvíla,
vyšlápnu si do lesa,
vítr z listí tepich skládá,
stromy celé ze zlata.

Tu u Sedmi bratrů,
na hromadě sedum dubů,
u studánky u pramenu,
z jednoho kmeňa vyrůstajů.

Křišťálové vody mají,
studánky šecky v Bystrici,
ale tady tu pramení,
potůček v barvě rezavý.

Navrátím sa k mojí tvrzi,
tetičky eště pauzu měly,
klobásku ukusovaly,
najvětší mě nechaly.

Často s žáky do přírody,
pan učitel Jan Beníček chodí,
u tetiček sa zastaví,
o sedmi bratrích hovorí.

Natáhu sem moje uši,
až sa vlasy zježily,
Ty Jane Beníčku učiteli,
znáš bystrické pověsti.

Kdysi dávno u dědiny,
žil starý ševc lenivý,
než sa pustil do roboty,
boty hodil do komory.

Fušér, babrák veliký,
príštipkár negramotný,
u verpánka dva krát v týdni,
noc i pres deň u šenkýrky.

Sedával tam se svými syny,
po něm sa šeci hodili,
po brunclekoch ani grešli,
pálenku na dluh slopali.
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Na vojnu ich ani nechtěli,
s každým sa dycky porvali,
aj keď na muzice hudci pěkně hráli,
tancovati neprišel žádný.

Žena, matka šeckých živí,
do roboty k sedlákom chodí,
od svítání k nevidění,
za zemáky za obilí.

Jednůc v zimě prí na Tri krále,
otec synů z krevétu žene,
čaganem mlátí kolem sebe,
na drevo sa pojede.

Synové byli leniví, ale dneskaj robili,
duby podrezali, rozštípili,
opilec dál trápí syny,
obuškem ho zabili.

I prihnaly sa černé mraky,
blesky, hromy, krupobití,
bratři ruce k nebi zvedli,
o odpuštění prosili.

Blesky, hromy divobijí,
zrádné syny k zemi srazí,
a koníci splašení,
s prázdnou sa domů vrátili.

Na druhý den sůsedé šeci,
synů, ševca hledali,
našli jich tam mezi duby,
kde je také pohřbili.

Tu z jara z jednoho kmene,
sedum dubů  vyroste
a voda z nového pramene,
v barvě rudé krve vidět je.

Ty duby tady dodnes stojí,
konvalinky z jara voní, zvoní,
neštěstí připomínají,
co stalo se tu, před sta lety.
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MUZIGANTI
Muziganti pěkně hrajů,
na Aničku i Františku,
na Mařenku aj Boženku,
na Cecilku i Mirečku.

S klarinetem a s trumpetů,
pred vrátama s bubnem venku,
počut husle, počut basu,
ozembucha aj s hrkávků.

Z nohy na nohu prešlapujů,
haxny fi lčáky ohrívajů,
hlavy baranice prikrývajů,
raťafáčky omrzajů.

Pozvali jich až do Brodu,
na májovů oslavu,
hrát tam budů do pochodu,
pracujícím do kroku.

Stavebníci, zemědělci,
v rukou hesla, prapory,
zbrojováci a  fruťáci,
v alegorickém si jeli.

Rusků hymnu ke koncu hráli,
zastavit sa neuměli,
furt tam cosi pridávali,
až nebesa mraky otevrely.

Kdyby ludé dál v dešti stáli,
dodnes by tam asi hráli,
toš na bystrický bus nastůpili,
u zvonice sa vyštrochali.

Či v tom kůsek pravdy je,
co povídá sa v dědině?
Pamětníků sa optajte,
ináč to asi nebude.
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ZA  NÁDENÍKA
Gazda robil zabijačku,
kdo u něho byl, koštoval ju,
na deščičce na talérku,
s česnečkem aj s cibulků.

V ruce mám s vodů plecháček,
s Filakova hrneček,
smaltovaný scínovaný,
drotarom už fl ikovaný.

Jelítka sa nadívajů,
špajdličkama zašpajdlujů,
do tlačenky odrezky hážů,
šňůrečků sa zasukujů.

V kotly šecko varily,
varajů zamíšaly,
jak jelítka vyplavaly,
cedníkem sa sbíraly.

Jitrnicu, oškvareček
a i prejtu, podbradeček,
naložil mě ten můj strýček,
na taléreček na kopeček.

Tetička čítá oka masné,
co jí plavů v polévce,
ej ten starý už mňa nechce,
málo jich mám v talérce.

Do novin šli tri jelítka,
aj kus masa z podbrušca,
do konvice obarová,
podbradek do papíra.

Strýčku vašu zabijačku,
po sůsedoch roznesu,
chodníček hore brázdů,
vyšlapu aj za mrazu.

U starých ludí petrolejky svítí,
u mladých už sů žárovky,
korunky do ruky mi mladí dali
a ti starý, zaplať pánu Bohu za ty dary.
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1 9 6 3 2 0 2 1 8 4 5
Tatíček beseduje u sestry,
co bývá  kůsek naproti,
mamička zas drhne pérí,
pro nevěstu u sůsedy.

Elektriku zasej zhasli,
v dědině sa nesvítí,
za oknama svíčky čmudí
a petrolejky v maštali.

Ručička na pendlovce,
osnáctku ukazuje,
venku mrzne jako v Moskvě,
vyjít ven to sa nechce.

Ale dole u kovárny,
stojí domek prastarý,
tam děvečka dneska stojí,
čeká na mňa poprvní.

Měsíc dnes úplňkem září,
zvonar klekání odbíjí
a Pánu Bohu hore v nebi,
do oken sa uvidí.

K té chaloupce vedů čtyry schody,
poď Ty se mnů bližej k nebi,
ruce Tvé mé hledají,
kolem nás se svět točí.

Probudilas ve mně city,
rety něco šeptají,
políbení dechu brání,
a ňadra Tvá se zvedají.

Tvoje vlasy v mojí dlani,
tisíce hvězd na nebi,
vyšel sem jen čtyry schody,
do ráje divů na věky.

Obejmout chci celou zemi,
stal sem se mužem na zemi,
hvězdička z nebes padla k zemi,
ach má lásko Boži na věky.
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ÚČET      
Jednůc prídu do hospody,
za stolem už ludé sedí,
na dverách cedula visí,
černů barvů napsaný.

Jezte, píte co hrdlo ráčí,
dneskaj to nic nestojí,
až sem prídů vaše děti,
oni to za vás zaplatí.

Dal sem sa já do jezení,
až mě uši mávaly,
cpu do sebe šišku, zelí,
aj zemáček pečený.

Rypáček, bůček aj kus z kýty,
chleba máslem omaštěný,
z marmeládou čtyry buchty,
koláček ocukrovaný.

Do každéj nohy tri štamprlky,
v každej byly po dvě deci,
očička mě svítily,
ústečka mlaskaly.

Spokojený na duši,
kabát beru do ruky.
Kelner ke mně priskočí,
paragon pod nos hodí.

Vytahuje účet dlůhý,
z vrchu dole popsaný,
na něm účet preveliký,
panenky sa pretočí.

Tento účet pro mňa není,
počkajte až prídů děti,
oni Vám to zaplatí,
až sem jednůc zablůdí.

Toto, toto, toto tady,
toto toto pro Vás tady,
toto zaplatíte za dědáčky,
co toto tady s babičků jedli.
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DROTAR
Drotar ide pres dědinu,
na chrbátě vleče nošu,
tabule skla se sebů,
guču kytu s fermežů.

Kůsek cínu,olova,
kleště, níty, kladiva,
klubko dráta z nereza,
kulmu litr oleja.

Dratovať, fl iakovať,
kastroly viem cienovať,
babůvečky oplietať,
tabule skla zasklievať.

Vedla dole u sůsedy,
k olovrantu ho pozvali,
zobertě si ak sa páčí,
zjestě to čo hrdlo ráčí.

Drotárkovi dneskaj chutí,
cichučko gazdince poví,
kolik toho zažili,
červeňali i nikedy sa hanbili.

Ujko až já kedysi vyrostěm,
za drotára já pojděm,
vela toho zažijem,
aj korunky dostaněm.

A keď som bol trošku větší,
hrnce byly z nerezy,
talérečky z uměliny,
babůvečky železný.

Hlavů mi to vrtalo,
remeslo má zlaté dno,
aj to, ale zrezavělo,
žít sa z toho nedalo.

Dneskaj starý drotárku,
ináč zarobíš korunku,
pozri sa na politiků, ti sa něčerveňajů, 
dratujů, fĺakujů, aj tak korunky dostanů.
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1. MÁJ 1970
První máj sa dneska slaví,
budovatelské do kroku hrají,
ulicemi dav se valí,
soudruhy v podiu zdraví.

Ti Internacionálu zpívají,
někteří ju neumí,
naprázdno huby otvírají,
po vzduchu si lapají.

Proletáři všech těch zemí,
spojte se a pojďte s námi,
se Sověty na věčné časy,
kdo nepracuje, ten ať nejí.

Poručíme větru, dešti,
hlavu vzhůru dělníci,
šeřík v květnu v éteru voní,
májové jsou oslavy.

Poručíme větru dešti,
únor naše vítězství,
splníme vždy pětiletky,
jsou proti nám, co nejdou s námi.

Ať žije naše strana,
Sověti záštita míra,
komunismus blaho lidstva,
co je dneska, to už včera.

Sláva, sláva naší vládě,
sláva, sláva KSČ,
prapor se nad hlavou nese,
plakát rudý, všechno snese.

Já jsem horník, kdo je víc,
komunismu jdeme vstříc,
kapitalismus to je nic,
socialismus bez hranic.

Rady lidových milicí,
rudé hvězdy v čepici,
za opasky pendreky,
to májové dnes oslavy.
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DZINO  LOPENICKÝ
Išel som já kedysi,
o čtvrtéj ráno z muzigy,
metlar cestu mi dnes kríží,
ej to dzinko lopenický.

Kabát z války po Němcovi,
šiltovnicu po Rusovi,
fi lčáky po Rumůnovi,
na chrbátě guču metlí.

Ujko počůvajte,vy synka máte,
Jankem ho vy nazýváte,
sedal so mňů ve škole,
kedysi dávno v Bánově.

O ňom sa tam hovorilo,
ako sa v lese u vás žilo,
postel,slépka,koza,ohnisko,
šetko s vama bývalo.

Povězte mi ako sa mu vede,
čo robí a jak si žije?
Čo je v lese posbíráme,
z brézky průtí narežeme.

Pre ty Brodské paničky,
čo nosíja kramfl íčky,
urobíme metličky,
na chodníčky,cestičky.

K Bonifáci ku celnici,
pres lůky,kolem Bystrici,
ces Bánov aj skaličky
a do Broda chodzím pešky.

Nechcel by on meniti,
za grunty ani vily,
chalůpečka ta nám stačí,
na mýtince v hustom lesy.

Každá moja metla nová,
dobre metá kolem seba
a nech si každý zametá,
iba kolom svojho majera.
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KLEPÁČÉ
U tej hrušky na rozcestí,
na tej novej silnici,
tam klepáčé páni stojí,
na rakáš dětí čekají.

Za bonbonek slaďučký,
po dědině klepají,
je jich počut v malém Vídni,
u zvonice, u trafi ky.

Na horním konci, dolním konci,
v korenovskéj v chudobinci,
u Anky Limanky z malé strany,
od sýpky až po ty drahy.

Predškoláčci,  hrkávečky,
školáci už klepáčky
a ti páni čtrnáctiletí,
s hrkačem na tragači.

Klepají o půl noci
i ráno ve čtyry hodiny,
za svítání, za klekání,
k obědu i k poledni.

Šecky cestičky aj chodníčky,
uličky prošmejdili,
na seně spali každé noci,
na hůri dvě hodiny.

Zvony před Velkou nocí,
k papežovi zaletí,
od stredy až do soboty,
nečut zvony, zvonění.

V pátek ve tri hodiny,
páni u potůčka klečali,
či sa voda v krev obrátí,
za otčenáša odríkání.

Tekla voda křišťálová,
pod lavků u Františka Sklenára,
žádný z pánů hríchu nemá,
tekla dál jen voda studená.
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KŘIŠŤÁLOVÉ STUDÁNKY
Kde sů ty doby, kdy sedláci po dlaní si plácli, formanku dohodli,
bez razítka, pečeti jen čestnými slovy.Ti ve svém srdci, vždy čest svou měli.
Z roboty ze driny ramena z oceli, od vidlí, motyky, mozoly byly,
sluníčkem spálení do barvy mědi, od svítání do noci na polích dreli.

V látečce z kameňa polévka lúková, z komory slanina a štrycla chleba,
ze studánky do džbána voda sa brala s bucláčkem rozdala a s chutí pila.
Žízeň uhasila, tělo osvěžila, ty vřídla čistá jak sedlácká duša,
ze země vyvěrá ten počátek prameňa, z potůčka řeka i oceán světa. .

Každá ta studánka, své jméno měla,
pana Jaroslava Baného ruka kdysi jich psala,
z padesáti některá dávno už vyschla,
ale ta jména tu nám ostala.

U HLAVÁČŮ, JAVOROVÁ, U MOTÚZA, HLAVOVÁ,
NA SPLÁVĚ, HÁJOVÁ, U FOJTÚ NA LÜCE, MYŠLENA,
NA KOPANICI, PAĎELKY, ŠŤÚROVÉ, HLINÍKY, ŽLEBY,
PODLUŽÍ, PODDRAŽÍ, V KOPCOCH, KYSELKY.

PRDLAČKA, NA TRNOVÝCH, HUDÁČKA,
NA PANSKÝCH, RŮŽENA, NA BANÝCH  LÚCE, HRKÁVKA,
VE SLAČNÉM, U BUKA, NAD KÚTÍKEM, ŽIDOVKA,
V KRÁTKÉM, CIKÁNKA, U RYBNÍČKU, PŇOVICA.

VADOJOVCE, ŠIROKÁ RÍKA,  LYSÁ HORA,
POD KOMENSKEM, KAMENNÁ, V KRÁTKÉM, HRABÚVKA,
POD VOJANSKÁ, DOBRÁ VODA, BÍLÁ, KRUHOVSKÁ,
NA JAMÁCH,  NA SPLAVĚ, MINORŮVKA, HAĎŮVKA.

U SEDMI BRATŘÍ,  V NĚMCOVÉ, OBECNICA,
HÁJ, HLAVY U HÁJA,
NA  SÚDNÍKOCH, ZLODĚJKA,
NA  TRNOVÝCH, SVATOJÁNKA.

Dnes sedláka není, ekonom za stolem si sedí,
úsměv na tváři bledý, s krásnými slovy,
píše ti smlouvy s písmenky malými,
otevři oči, pozor však, dejme si na ni.
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KONTRAŠPIONÁŽNÍK
Na Lopenickém sedle vrchu,
sestra Marie má kantýnu,
prodává tu dlúhú dobu,
pro rekreantů, turistů.

Celů směnu,
dvere sa tu nezavrů,
sem dojdů z celého rajonu,
od Komně aj od Brodu.

Došel sem ju navštíviti,
co robí sa podívati,
dosi na mňa porád hledí,
ej, že já su mu dobre známý.

Důho sem já premýšlel,
šak já ho nikdy neviděl,
až on mě potom pověděl,
že u kontrášů službu měl.

Jak si slúžils za vojáka,
u Prahy za pétépáka,
tri dni dostals opušťáka,
od lopaty a od krompáča.

Když tam spávals na rotě,
aj špion vedle Tebe,
pověděls si slovo hranice,
na západě, prý lepší je.

Po tri dni Ťa hlídat mosel,
z Brodu do Počernic doprovázel
a já včilkaj sem si zpoměl,
co on šecko asi uviděl.

Jak slečinka ve vlaku,
prišlapuje mi botu,
dělám já že podrimuju,
očička si neotevru.

Vlak sa kývá na výhybce,
z prava v levo zakývne,
kolenko mě poskakuje,
až na její sa pritiskne.
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Ona sa na mňa usměje,
očičkama zablýskne,
halenečku pootevre,
co asi ona po mně chce?

V Brně mosím prestupovat,
na prípoj na Prahu čekat,
idu s ňů na Špilberg pod hrad,
rukáv utrhnůt si nechcu nechat.

Ej tomu sa bránit nedá,
príroda ví, co s nama dělá,
hlavů zakrůtí a zamotá,
smysle jiné rozmotá.

Jistě mňa viděl, záviděl,
jak sem ju v náruči měl
a že roků dvacet měl,
bránit sem sa neuměl.

Mosel on psát kontrášovi,
špionážní rozvědky,
ej ten sa hlídat nemosí,
dobre tomu, v Čechách  tady.
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PO DĚDÁČKOCH
Pred hospodů sme sedávali,
na formany čekávali,
co spřežení přistavili,
na klobásku aby si zašli.

Na foštroku odpočívali,
šupky z klobásky olůpali,
pod vůz dole hodili
a my už na ně čekali.

Pěkně sme jich posbírali,
kolem uší šmírovali,
aby sme pěkně voněli,
ani umývat sa nechtěli.

Hospodská ta panimáma,
aj ven pivečko nosila,
do džbána načepovala,
formanovi podala.

Pije pivko z korbela,
na knír pěna si sedá,
po chvilce sa kombélá,
a hospodská mu povídá.

Nahlédl si do korbela,
uvaž sa a zavri očka,
koník cestu k tobě zná
a formánek lalotá.

Když sem já byl žíznivý,
to neviděl tu žádný,
a včil dyž su nametený,
počumuje na mňa každý.
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PO STAROBYSTRICKY
Děvčička co hodná bude,
dostane sa do nebe
a ta druhá sem a všude,
na zemi už pozná nebe.

Jaký hopkal taků potkal,
na kraji lesa si uťal,
vybíral prebíral,
bodaj by ju čert aj vzal.

Uviděl ju ošvárenů,
nalíčenů, kulmovanů,
krasavicu pudrovanů,
až mu lezly oči z důlků.

Není každá krasavice,
co sa provdá do Bystrice.
Na každý měch sa lata najde,
aj na kastrol poklice.

Hore sa, jak koza z rána,
šak chomůt krávu udělá,
až ťukla kosa do kameňa,
čuměla jak do blba.

Na slépečku slunko svítá,
ale iba kohůt kykyríká,
srnečka tá tichá, plachá,
jelen o to velký trůbela.

Staré lásky nejsů drahý,
za to nové,  ty moc stojí,
jak byl starý, tak byl blbý,
zvrtli sa mu u ní nohy.
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NÁVRAT  ZTRACENÉHO SYNA
Ostnaté dráty na hranici,
rozhledny signální rakety,
vojáci se samopaly,
vlast před nepříteli hlídají.

Za opuštění republiky,
dva roky mi soudy dali,
v nepřítomnosti odsoudili,
o milost mosím prositi.

Za patnáct let,možnost vykoupení,
zaplatit školy i učení,
stát potřebuje devizi,
jak ji dostat,to on ví.

Do Kolína nad Rýnem,
na zastupitelství jedem,
přísežné či chtěl,nechtěl,
podepsati vše mosel.

Aparátčík kancelářský,
důležitý nadřazený,
dává každému na vědomí,
kdo na hlavě má čepici.

Do roka papíry zaplacený,vyřízený,
o vízum mosím žádati,
přišlo mi to za čtrnáct dní,
den odjezdu přikázaný.

Ve snu,vždy této noci,
před vízumu doručení,
vracím se domů humnami,
zámek otevřený na petlici.

Naplánuji deset dní,
z toho dva dny na cesty,
valuty směnit poviností,
30.marek na den každý,za stočtyri koruny.

Na světové burzy v kurzu,
valuta má velkou hodnotu,
dolar dvaceti korunu,
marka o něco dolů.
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Po šestnácti letech do neznáma,
ke hranici Rozvadova,
tu už na mně čekala,
železná rudá závora.

Celníci pohraničníci,
papíry kontrolují,
kufr,motor prohrabují
i dárky, věci osobní.

Vystoupit sem já tu musel,
na celnici s pasem šel
a v papírech co s razítkem měl,
za hodinku sem vyšel.

V mojí vlasti za hranicí,
slzy se derou do očí,
vracím se do rodné zemi,
kterou stále miluji.

Na rtech slova České hymny,
naučené ze školy,
kolikrát jsme ji zpívali,
po Praze v demonstraci.

V ní jsou slova tolik živá,
pravdivá a dojemná,
k ní patří i sloka Slovenska.
Nad Tatrú sa blýská.

NAD TATRÚ SA BLÝSKÁ,
HROMY  DIVO  BIJŮ,
ZASTAVME SA BRAŤJA,
VEĎ SA ONI STRAŤJA,
SLOVÁCI OŽIJŮ.

Ty slova desetiletí,
dávali mi naději,
že se vrátím do rodné zemi,
dnes a pozítří na věky.

Nad Bystřicí sem zastavil,
domů sem se navrátil,
kde vyrostl a roky žil,
v té vteřině pochopil.
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Jako kdyby slova České hymny,
našel básník u nás v rodném kraji
a z Háje z Kopců ze zahrady,
přidal i z lesů vítr melodii.

KDE DOMOV MŮJ,  KDE DOMOV MŮJ,
VODA HUČÍ PO LUČINÁCH,
BORY ŠUMÍ PO SKALINÁCH,
V SADĚ SKVÍ SE Z JARA KVĚT,
ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED
A TO JE TA KRÁSNÁ ZEMĚ,
ZEMĚ ČESKÁ DOMOV MŮJ, 
ZEMĚ ČESKÁ DOMOV MŮJ.

Jak sem tu já tady stál,
i slzičky utíral,
nechtělo se mi jíti dál
a vteřinu času,navěky si přál.

Ale tu dole v údolí,
rodina,známí,
šestnáct let čekají,
až syn se domů navrátí. 

Domov můj mně přivítal,
každý se usmíval,někdo i nepoznal,
ze srdce spadla touha a žal,
co osud v duši po léta naskládal.

Na den druhý,na pasovém v Hradišti,
hodiny čekati,hlásit se tady,
úřady dělají se mnou co chtějí,
mlčím,chci zase rodinu viděti i rodnou vlast moji.
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KE ZPOVĚDI DO ŘÍMA
Kam ten ptáček, kam poletí,
z hliníku, nítu, oceli,
vznáší se k oblakům k nebi,
s lesklými křídly stříbrnými.

Ty Itálie překrásná,
tvé cesty všechny vedou do ŘÍMA.
K Petrovi do Vatikána,
kolem San Angela, Colosea.

Přicházím do Vatikána,
s těma svýma hříchama,
ale tady se povídá,
zajdi si do Bánova.

S takovýma hříchama,
nemosí se do Říma,
tam v dáli u vás za horama,
velebný farář, Petr Bulvas zpovídá.

Itálio, Itálio nic se v tobě nezměnilo,
na červenů se jezdilo,
na křižovatce se trůbilo
a za Fiatků prášilo.

Řím Babylon to je dnešní,
mluví se v něm na sta řečí,
Japonsky, Polsky, Anglicky,
Francouzsky, Česky, Německy.

Arabsky, Hebrejsky, 
Španělsky, Portugalsky,
Rusky, Čínsky, Italsky,
Rumunsky, Řecky, Turecky.

Do rodných zemí cizinci se vrací,
o tvé kráse hovoří,
o městu s třistapadesáti kostely,
s dvoutisícísedmistyletou tradicí.

Říme ty jsi  město kolosální,
nedáš se rovnat s Bystřicí,
každý doma ve svém rodném kraji,
najde krásu, hrdost, tradici.
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PYTLAČKA 
Maso bylo jednůc v týdni,
denně buchty, koláčky.
Od pondělka do soboty,
a zajíček běhá na poli.

Milý zajíčku šedivý,
zima stojí u dverý,
život tvůj sa ti krátí,
na plecháček obrátí.

U Martínků ve stolárni,
odrezky tam z fošní leží,
strýček poví zvihni si,
kůsek desky ze zemi.

Režu fošňu na kolénku,
vyrezuju si pistolku.
Vrtáčkem provrcu dírku,
do hlaďučka ošmirgluju.

Šestku růrku,
vrtákem na desítku,
kohůtek krůtím z hrebíku,
drátečkem pridratuju.

Počkaj chvilku ty zajíčku,
než si zrobím pistolku,
kohůtek už natahuju,
nárazníček šponuju.

Zajíček si poskakuje,
kulka otravuje v ruce,
klešťama sa operuje,
z toho asi nic nebude.

Rudolf Horňák domů letí,
mamičku tichučko zdraví
cosi zlého jistě tuší,
na dvoreček ona běží.
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Fiatka  Jaroslava Horňáka,
dovezla mňa do Broda
až v Hradišti u doktora,
vytáhli kus olova.

Pistol zahodit to je škoda,
skoval sem ju u sůseda,
hodil mezi laty dreva,
kriminálka už dojela.

Odkud patron, tá pistola?
Longríf ten byl od Gajdoša,
z malorážky svazarma
a pistolka sa zrobila.

Zfačovaná moja ruka.
Tetička četníka uviděla,
hore bradů vyvrátila,
omdlela za pět minut vzkrísila.

Dobrého nic nečekala,
nademňů lamentovala,
šak mňa dobre poznala,
pistolníka zbojníka.

Dál zajíček poskakuje,
panáčkuje strečkuje,
mosím čekat zas do neděle,
až masíčko na stůl dojde.

Ty můj milí zajíčku,
dej pozor na liščičku,
pobíhá po lesíčku,
počkej na mně chviličku.

Prešly tuhé zimy, mrazy,
zajíček je zas na poli,
vedle něho brezňáčci čtyry,
z jari na mezi sa radovaly.



72

MOJI  VNUCI
Na konci školního roku,
žáci na výlet pojedů,
za deset korun až do Brodu,
šeci na to nemajů.

Sedím já si dneska tady,
s šesti žáky v lavici,
učitelé úkoly dali,
sešit slzy moje kropily.

Rodiče moji, 
čtyry děti měli,
koruny na vše nestačí,
na výlety se nejezdí.

Čtyrycet korun boty stojí,
kožené to střevíčky,
šněrovačky s kramfl íčkami,
vysoké po kotníčky.

Z tatíčkové výplaty,
600 korun sa vidí.
Mamička jich rozdělí,
na dny,týdny v měsíci.

Na chlebíček,oblečení,
na vodičku,na topení,
co je třeba ona kůpí,
do domečka na bývání.

Roky prešly,
a kde já už všude byl.
Jeden by sa podivil,
kolik zemí pochodil.

Vnuci moji milí,skromní,
všem dnům ještě konec není.
Psáno už ve staré bibli,
poslední ti budou první
a ti první poslední.

Všechny touhy,všechna přání,
i vám budou jednou splněny.
Tu vám dávám Boží požehnání,
na práci,lásku,píli,naději.

Váš  děda     Josef  Baránek
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U BYSTRICKÝCH  KRÍŽŮ
Tisíckrát sem tady chodil,
tisíckrát se překřížil,
Ježíška v duchu pozdravil,
co nás z hříchů vykoupil.

Ty staré kříže na rozcestí,
květinky vás dneska zdobí,
v měsíci Máji od nepaměti,
tetičky u vás poklekli.

Z jednoho předříkání,
desatero opakování
a slova Boží v paměti,
po život nám ostali.

Kříž neseme si na rameni,
či chudobný,bohatý,
každý z nás tu tíhu cítí,
rozdílu vidět není.

Tady Vám ženy poděkování,
za kus krásné tradici,
seply jste ruce hore k nebi,
za nás a svět se modlily.

zleva: Petrůjová Květa, Orlovská Františka, Popelková Anežka, Guryčová Františka, Beníčková Věra, 
Hoffmanová Františka, Bělánková Hela, Petrášová Marie, Weiserová Jarmila
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Tam kde sa dneskaj děti hrají,         
u vesničky na hřišti.
Rostlo kdysi konopí,
na fjertůšky bruncleky.

Tkadlec Dielec tkával nocí,
přes svátky a neděli.
Aby lidi mohli míti,
rubáše a haleny.

Člunek točí dnem i nocí,
hore  dole po tkalci.
Únavou oči svědí,   
a ruce chyby dělají.

Nad ránem ke konci v noci,
člunek z drážky vyletí.
A žena jeho v posteli spící,
vydá dech svůj  poslední.  

Byl odsouzen do vězení,
dvacet let v žaláři.
O chlebu velké dřiny,
s tíhou duši na svědomí.

Do Bystrice sa zase  vrátí,
do kopcú sa  usadí.
Žíti tady v pokoření,   
u vlčí jámy v jeskyni.

Sbíral lesní plody,
poznal bylinky, květiny.
Nemocným navracel zdraví,
a zdravým dodal nové  síly.

Za dobré rady,
nebral nic, ale lidé dali.
Z Bystrice, z Lozy, bánovského okolí,
a zlaťáčky  padali.             

KOSTEL, KOPCE, KAPLIČKY

Anna
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Ty neznámý poustevníku,
na duši máš tíhu hříchu.
Zabils člunkem svoji ženu,
co s tebou žila u jednoho stolu.

Na památku svojí ženy,  
dvě kapličky postaví,   
Anna , Marie Ty jména nosí,                
do dnes sa k nim modlit chodí.

Než na věčnost odešel,
kdo byl, lidem pověděl.
Dav lidí s ním na hřbitov šel
a vedle ženy místo našel.
 
Pozůstalost  600. zlatých zanechal,
do hrobu si nic nevzal.
Věřil v dobro,lidi znal,
zlatky na kostelíček odkázal.

Dodneskaj sa povídá,
zlatek byla hromada.
Na postavení kostela,
jen jedna zlatá, na klíč od zámečka chyběla.    

Od kasičky lidi  klíček měli,
z truhlice si zlatky brali.
Po časy jich vidět není,
do světa sa rozkutálely.

Celé roky od té doby,
do kopců sa v srpnu chodí.   
Od zvonice pres vesnici,
na mši  svatou nedělní.

Teklo vody přes Bystrici,
přešly bouřky, větry s vánicemi.
Soudruzi, starosté páni vládli
a všichni něco zanechali.

V čase  totální doby,
průvody chodit nesměly.
Kádři stranou ukovaní,
lidem vždycky bránili.

Marie



76

Na schůzi vždy rozhodli,
do kopců průvody nesmí.
Kam by sme sa dostali?
Kdyby lidi volnost měli.

I tyto doby časem  prešly,      
ale lidé nezapomněli.
A dnes stovky  v průvodu chodí,
ke kapličkám sa navrací.

200 roků přání lidí,
kostel  stavit v Bystrici.
U hřbitova jej postavili, jméno JOSEF jemu dali,
kde i z dáli, sa  naň vidí.   

Pod křížem do kopuli,
zapomněl  občan místní napsáti.
VŠEM  BYSTRIČANOM  PATŘÍ  DÍK,
že v kopcoch stojí kostelík.

Bohumilí kronikáři, u nás v kraji lidé skromní,
z toho mála všichni dali
a všichni jsme si zasloužili,
do kopuli jen to jedno slovo Děkuji.

U oltáře kříž dřevěný,
Ježíš Kristus bez tváři.
Projdi světem, projdi zemí,
nenajdeš už takový.

Opodál je kousek lesa,
kde ticho, klid každého vítá.
Tu morový hřbitov dřímá,
kamenná jen  obruba.

U vlčí jámy Boží muka,
kde studánka vyvěrá.
Pozastav sa u toho vřídla,
u léčivého prameňa.

Křišťálová čistá voda,
z hlouby země vyvěrá.
A ten kdo sa do  ní dívá,
na sebe sa podívá.



77ČERPÁNO Z OFICIÁLNÍCH ZDROJŮ
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Moje matka už je stará,         
ráda bych ju navštívila,    
deset let ji neviděla,
jen o děti sa starala.

My se na to podíváme,
do důsledku prověříme,
co my s Vama uděláme,
na aktivu rozhodneme.

Po měsíci dva dopisy,
tři soudružské podpisy,
razítko sa našlo v pasy, 
u výjezní doložky.

Podmínku Vám ale dáme,
manžel doma ostane,
rukojmí nám dělat bude,
na děti dávat pozor bude.

Dvacet šilinků tady máte,
třicátého vyjeďte,
za deset dní se zase vraťte,
a u nás se přihlaste.

U Břeclavi na hranici,
vlak vojáky obklíčený,
celníci vlak prohlížejí,
střechy, prahy, obložení.

Ach ty ptáčku svobodný,
létáš si všemi směry,
tebe vojáci nehlídají,
ani dráty ostnatý.

Žiješ ty si na svobodě,
o tobě  nikdo nerozhoduje,
co se nesmí a co može,
tobě nikdo nerozkazuje.

Matka zpět se vrátila,
svou matku k sobě pozvala,
a ta naše babička,
v Čechách nikdy nebyla.

BABIČKA Z RAKŮSKA

Bystřice
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Přišel s ní policajt známý,
že ji hlídat tady mosí,
jak se na ní dívá, vidí,
ráda je, že na nožkách stojí.     

Mosíme hlídat každého,
nevynecháme žádného,
jak je stranou předepsáno,
a zákonem odchváleno.

Ach babičko naše stará,
komu bys Ty ublížila,
Ty jsi  přece jenom ráda,
že jsi vnuky uviděla.

I vítané jsi přinesla,
čokoláda, žvýkačka,
sama jsi moc neměla,
i poslední bys rozdala.

Co bys Ty tu špionovala,
jak žito v poli dozrává?
Jak se u nás kosí tráva?
Či  je více zelená?

Kolikrát tu pes zaštěkne,
kolik volů ve chlévě,
čí prasátko koza trkne,
kolik kráva zežere?

Tu pres Bystricu dva potoky,
čtyry cesty z kamení,
jak  v zahradě rostů trnky,
kdy v  podzim se sbírají?

Zde každý den sluníčko svítí,
v noci měsíc kulatý,
po oblacích ptáci letí,
ty jsou tady svobodní.

Rodiče moji, v času totální doby,
volnosti neměli, o svobodě snili,
na milost, nemilost, odkázaní byli,
ostnatýmy dráty, hlídáni byli.

.

Tyroly
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Ty Pavlíčku můj bratříčku,
vyrostli jsme v jednom domku,
byl si mladší o pět roků,
to rozdíl velký v tomto věku.

Tebe sestry kolébaly,
po dědině vozívaly,
na rukách tě nosívaly,
a já sa hrával na vojáky.

U stromečka nahlédali,
na Ježíška čekávali,
májové sa modlívali,
o Velké noci i s uzlíčkem chodívali.
-
Drevo z lesa vozili,
po polích sa tůlali,
lesní plody donesli,
činky k nebi zvedali.

U stolu spolu sedávali,
o kridélko se hašteřili,
bratrsky se rozdělili,
a rodiče uctívali.

U postýlky Tě strašíval,
o zlých lidech povídal,
se strachem jsi usínal,
a já se v duchu tiše smál.

Neprávem Tě obvinil,
v dětství Tobě ublížil,
na duši ti ukřivdil,
žes sousedovi sklo rozbil.

Bratře milý byl bych smutný,
ze světa odejíti,
nepoprosit Tě o odpuštění,
dneska tady na zemi.

Prosím Tebe tady bratře,
odpusť Ty mi ze srdce,
čas navrátit to už nejde,
co před půl stoletím stalo se.

BRATR

bratr Pavel

bratr Pavel a matka
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Na začátku šedesátky
ráno stanu šecko bolí.
V kríži lůpe, píchá, zlobí,    
jen zuby v hrnku  nezabolí.

Mladí ludé ti sa ptajů,
co ti starí v hlavě majů?
Co pred nama skovávajů?
Že na papírek šecko píšů?

Nad čím asi premýšlajů?
Do roboty nestávajů.
Na staré časy vzpomínajů,
a na šecko nadávajů.

Pred obrazovků sedávajů,
celé noce nespávajů.
Pilule do sebe hážů,
po doktoroch pobíhajů.

U kamen sa ohrívajů,
z baráku ven nevylezů.
Z okna ven  nahlédajů,
do postele zasej vlezů.

Hlavu enom na čepicu,
na šátek a baranicu.
Na klobúček šiltovnicu,
na opicu  motolicu.

Šeci mladí ti sů chytrí,
ale co my víme, to oni neví.
Život jim to jednůc poví,     
jak od hlavy po patu bolí.

Až vstanu ráno bez bolesti,
svatý Petr cosi poví.
Dneskaj  ťa  nic nebolí?
Tož to už si u mňa na nebi.

TAJEMSTVÍ    ŠEDESÁTKY   
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V Bystrici  hospoda naša,
pro chlapů stavjaná,
pro sedláka, formánka,      
karbaníka, ochmelka.

U pultu šenkýrka, krásná panimáma ,     
ta pivečko točila, na každého sa smála.
Muziky byly, křídlovky hrávaly,
trumpety  trůbily a bubny i hromy daly.

Ne jedna děvčička, tu galána našla,
pod stolem hledala, z hospody vytáhla,
pod pažu zebrala, na tragač zložila, 
domů ho odvezla, i k oltáru dostala.

Nejedna formanka, ruků sa plácla,
ne jedna štamprla, na futra napsala,
ne jedna hádka, tady sa zemlela,
ne jedna facka, na líca sedla.
.
Vavrýna regrůta, faječka bafkala,
tabáček z tarasa, nevidět na kroka.
Ne jedna klebeta, tady sa počula,
ne jedna fl aška, o zem sa rozbila.

Nejedna koruna, tady sa nechala,
ne jedna rvačka, tady sa zemlela.
Stoly z duba, žigla z buka,
dlážky smrka a lustry z bříma.

Dnes okna rozbité,
futra vysekané,
zámky vytrhané,
šecko rozkradené.

POHOSTINSTVÍ U GURYČÚ

Hned su zpátky
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Strýček Jan,  můj odnaproti,
na nádenky chodili.                 
Za korunky až do noci,
u sedláka robili.

Bohatí sedláci,
s rebriňákem jezdili.              
A obruče na kolesy,
Bystriců si drnčaly.

Navršené velké fůry,
žito, seno, zemáky.             
Koníky si poháňali,
s kopca si pryšlajfovali.  

Koníci, valaši,
ošírované postrohy.              
Opratě, chomouty,
ozdobené sů z mědi.

Strýček šetril čtyry roky,
na rebriňák dubový.
Kolár stolár na Vyškovci,   
do mesjaca mu ho zrobí.

Ukážu Vám sedláci,
na kola dám  aj gumy.
Není nikde takový,     
co pod kolňů, u mňa stojí.

Šetril další  čtyry roky,
na dva šimle divoký.
Jézéďáci koně vzali,                
do Ordějova si je dali.

Po čase prišly Zetory,     
na cestičky, na poli.
A rebriňáček eště nový,                
komínem si vyletí.

REBRIŇÁK
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Kdyby Adam měl trnečku,
napálil by sliovičku,
Evičku nechal na pokoju, 
do jabůčka by nezahrýzu.

Srdéčko si nezarmůtil,          
sliovičků nezablůdil .  
Aj s ňů by sa  potěšil,     
starosti nenarobil.

Svému zdraví neublížil,
aj  bolesti si s ňů léčil .
Jak dudek v posteli spal,
na Evičku sa nedíval.

Smutno nekdy Adamovi 
po nebeském božském ráji,
sliovičku  čákne si,
do ráje sa  navrací.

Svět celý sa kolem točí,
není žádných starostí,
ráj na chvíli na té zemi,
jako dysi bez ženy.

My potomci Adamovi,
do jabůčka sme zahryzli,
ráj budujeme pro své ženy,
z Asie do Ameriky.

A co my sme  si z ráje vzali?
Jeden lístek fíkový,
ohryzek nám ostal v dlani, 
to osud náš už takový.

Adame, Adame,
Evička chytrá je,
bránit to sa nejde,
na vlásku ťa utáhne.

ADAME,   ADAME,    
V  BYSTRICI  TRNKA  JE
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Pres Lysů horu ludé čujů,
strašidelnů hůkanicu ,
hůká ráno za sůmraku,
hůká v noci i k poledňu.     

Prý je celá ze železa,
noh má jako stonožka,
nestačí jí vody bečka,
zlatem černým ju krmíja.

Pára sa jí z hlavy valí,
miliony černých sazí ,   
jednůc letí ke Hradišti,
podruhý raz k Bojkovici.

Viděli ju v Drslavici,
na Vsetínsku i v Havřici,
i v Lózi, ju počuli,
na Lopeníku aj v Komni.

Za sebů táhne ocas dlůhý,
po zemi sa krůtí,plazí,
popožere až tisíc ludí,
stovečkú si někdy běží

Bystričané stateční,
u Nezdenic ju hledali,
až do Vsetína doběhli,
s prázdnů sa domů vrátili.

Do Bystrice nedolezla,
lézt mosela by kopcama,
a když prišla elektrika,
zem sa pod ňů propadla.

Ztratila sa hůkanica,
roky dá už pokoja,
ale  pověst strašidelná, 
koluje si po Bystrici do dneška.

HŮKANICA 
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Vnuci moji,
v postýlce leží,
na povídky od  dědáčka čekají,
co dědeček dneska poví?

Starodávné čut nechtějí,
o princeznách o princovi,
chtějí jenom moderní,
o holubičce poštovní.

Když sem já byl eště mladý,
nebývaly telefony,
létali jen holubi,
šedí, bílí poštovní.

U sůsedů za  humnamy,
strýček choval holuby,
děvčička jim dává vody,
kolem našho poletují.

Ona sa mně tolik lůbí,
já sem býval haněblivý,
neuměl sem jí to říci,
co trápilo mňa na srdci.

Tatíčku, já si tolik přeji,
holůbka, holubník míti,
můj tatíček  pracovitý,
holubník mně postaví.

V pondělí na den druhý,
holůbka mně z Brodu nosí,
nech si zvyká u nás tady,
tri dni bude zavrený.

K sůsedom si rád zaletí,                                                                        
děvčička mu dává zrní,
domů sa vždy večer vrátí,
ráno zasej vyletí.

Píšu dopis milostivý,
na holůbka ho uváži,
a holůbek si zas odletí,
do dvora od sůsedky.

ZPRÁVY , LÁSKY ,  ESEMESKY
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Dostanu zpět zprávu od ní,
holubičků poštovní,
že na světě žádný není,
já su pro ňu jediný.

Vnuci tiše poslouchají,
o čem to asi děda mluví,
ničemu z toho nerozumí,
v kapsi majů mobily.

Palcem zprávy vyťukají
písmenka  éterem  letí,
ESEMESKY  posílají, 
tak sa dneskaj namlouvají.

Dobrou noc, vy moji vnuci,
zítra děda novou poví,
vzpomínky životem psaný,
prožil život a dnes je starý.

Příště Vám zas neco poví.

Bojovníček

SnílečekLabužníček

Parádníček Chytráček

Miláček
Pepík Hanička

NoelAyleen
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Chlapci hore dědinů,
za děvčičkama chodijů,
sedaj panenko v kůtku,
aj tebe tam najdů.

Na stole slanina leží,
vedle vdoleček svatební,
krajíc chleba eště čerstvý,
demižon slivovičky.

Kolem pece děcka sedí,
na dobroty enom hledí,
šohajé šak zeberte si,
naše děcka ty už měly.

Homola cukru u čaju,
racoška trčí z kastrolu,
na plechu je kus bůčku,
aj hromada zemáčků.

Děcka by si rádi daly,
čekajů co gazda poví,
ten za zády bičem krůtí,
děcka dneskaj držte huby.

Do měsíca sů ohlášky,
na kolenoch sa klečí,
na prošlapaném strevíci,
vidět sú  aj tri díry.          

Šohaj včilkaj spomene si,
šrotovňák v baráku žádný,
trnky v humně vidět není,
stůl byl asi načechraný. 

Jistec mladý,
ten si poví,
faráři tvé kázání,
pro mňa dneskaj neplatí.

Na každý měch sa najde lata,
na každý hrnec poklica,
a že děvčica krásná, švarná,
aj s dírů na patě sa vydala.

NA PRÝSTKY  CHLAPCI CHODILI
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VTEŘINY MÉHO ČASU
z Bystřice pod Lopeníkem
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