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Úvodné slovo
Keď sme pred časom pripravovali spevník českých a moravských
ľudových piesní, riešili sme dilemu, či vybrať krásne, ale úplne neznáme
piesne zo starobylých zbierok obrodeneckých zberateľov, alebo radšej
pripomenúť piesne nášho detstva, ktoré sme my o niečo skôr narodení
spievali na každom kroku. Dali sme prednosť druhej možnosti a myslíme
si, že sme urobili dobre. Spevník sa stal veľmi obľúbeným, rovnako ako
jemu podobný, no zameraný na najznámejšie koledy.
Preto sme pri výbere slovenských piesní už neváhali a volili piesne,
ktoré boli bežne známe nielen na Slovensku, ale aj v českom prostredí.
Kto by nepoznal Čerešničky, Tancuj, tancuj, vykrúcaj a ďalšie hity
slovenského folklóru?
Piesne kedysi neodmysliteľne patrili do života ľudí. Spievali si pre radosť,
z lásky, vyspievali sa zo žiaľu aj márnej túžby, zo vzdoru aj beznádeje,
keď mládenec musel pre vojnu opustiť svoju milovanú. Spievalo sa pri krste,
dieťaťu nad kolískou, v škole, pri práci, na svadbách, počas vysvätenia,
v kostole a nakoniec aj na rozlúčku s nebožtíkom. Piesne sprevádzali
človeka od kolísky až po hrob.
Naším prianím je podporiť vašu chuť spievať a skúsiť sa aj týmto spôsobom
zasa trochu vrátiť ku koreňom. Rovnako ako keď kantor kedysi naladil
husličky a každé vyučovanie sa začínalo ľudovou piesňou.
Aby sa práve tieto jednoduché, a predsa také ľúbezné piesne nestratili
z nášho života, zostavili sme výber tých najmilších a najznámejších,
tentoraz zo Slovenska. Upravili sme ich do ľahkého klavírneho sprievodu
spolu s gitarovými akordovými značkami.
Spevník sme pripravovali s radosťou, ale tiež s trochou obáv, či sa vám
bude páčiť. Veríme však, že áno a že si s chuťou pripomeniete a zaspievate
pekné piesne, ktoré spolu s pestrými krojmi tvoria podstatnú časť
bohatstva slovenskej ľudovej kultúry.
Nalaďte si teda hlasy aj nástroje a… raz, dva, tri…
Kamila Skopová, Tomáš Sýkora, Šárka Kratochvílová a redakcia
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A ja taka čarna

Východné Slovensko

7

1. |: A ja taka čarna, jak čarna čarnica. :|
|: Naj še mi vystúpi šej, haj, naj še mi vystúpi šej, haj,
naj še mi vystúpi z rady paradnica. :|
2. |: Z rady paradnica, z poľa robotnica, :|
|: bo ja taka čarna šej, haj, bo ja taka čarna šej, haj,
bo ja taka čarna, jak čarna čarnica. :|
3. |: Čarna ja, čarna ja, jak čarna čarnica, :|
|: bo ja od maľučka šej, haj, bo ja od maľučka šej, haj,
bo ja od maľučka na poľo chodzila. :|
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1. A ja taka dzivočka, cingi lingi bom.
Rada vijem pirečka, cingi lingi bom.
|: Rada vijem, rada dam, cingi lingi bom, bom, bom,
i za kalap zakladam, cingi lingi bom. :|
2. A ja taka jak i mac, cingi lingi bom,
čarne oči mušim mac, cingili lingi bom.
|: Čarne oči mac mala, cingi lingi, bom, bom, bom,
ja še na ňu podala, cingi lingi bom. :|
3. A ty cigan šumňe hraj, cingi lingi bom,
na dzivčata ňežmurkaj cingi lingi bom.
|: Na dzivčata, na šumne, cingi lingi bom, bom, bom,
naj ňechodza po humňe, cingi lingi bom. :|
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Východné Slovensko

11

1. |: A od Prešova a od Prešova
a od Prešova v tým poľu. :|
|: Neše še Janík, šerdečko mojo,
neše še Janík na koňu. :|
2. |: A za ním idze, a za ním idze,
a za ním idze ocec, mac. :|
|: Vrac še Janíčku, šerdečko mojo,
vrac še Janíčku, vrac še, vrac. :|
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3. |: A ja še veru, a ja še veru,
a ja še veru nevrácim. :|
|: Radšej svoj život, šerdečko mojo,
radšej svoj život utracim. :|

