
1. Neďaleko od Trenčína, 
býva pekná Katarína
Ref. 
Čierne   oči má, 
to musí byť má milá.
takú frajerečku chcem, 
čo ma meno Katarína.

2. Viedol som ju cez tie hory, 
mojej  mamke do komory.

3. My sme chlapci od dediny, 
milujeme Kataríny. 

1. Anička dušička kde si bola
keď si si čižmičky zarosila ?
Bola som v hájičku
žala som trávičku
duša moja duša moja.

2. A ja som po tri dni trávu kosil
ešte som si čižmy nezarosil
A ja som hrabala na teba čakala
duša moja duša moja

1. Čierne oči, choďte spať,
[:čierne oči choďte spať,
bo musíte ráno vstať,
bo musíte ráno vstať.:]

2. Ráno, ráno, ráničko,
[:ráno, ráno, ráničko,
keď vychodí slniečko,
keď vychodí slniečko:]

3. Slniečko už vychodí,
[:slniečko už vychodí,
má milá sa prechodí,
má milá sa prechodí.:]

DOPLŇ  DO PIESNÍ  CHÝBAJÚCE  SLOVÁ

1. /:Do rána je malá chvíľa, 
vyprevaď ma, moja milá,:/
/:cez hory, cez doly, cez ten les, 
vyprevaď ma, moja milá, ešte 
dnes.:/

2. /:A ja by ťa rada, milý, mamka
mi to nedovolí,:/
/:čo moje srdiečko miluje, to mi 
moja mamka nedovoľuje:/

3. /:Na Dunaji šaty perú a vojaci 
mašírujú,:/
/:videla Anička milého, jak nasedal 
na koníčka vraného.:/
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1. Krčmárik maličký, 
trasú sa ti rúčky, 
malý pohárik máš, 
malý pohárik máš 
a ešte  nedolievaš

2. Krčmáročka naša, 
čo máš kolo pása ?
Kľúčik od komory, 
kľúčik od komory, 
lebo je krčmár chorý.

3. Krčmárik je chorý, 
jeho hlávka bolí,
bolí od pálenky, 
bolí od pálenky, 
lebo ju veľmi ľúbi.  

1. Prídi ty šuhajko ráno k nám, 
uvidíš, čo ja robievam.
[: Ja ráno vstávam, kravy napájam,   
ovečky na pole vyháňam.:]

2. A keď si tú prácu vykonám,
potom si veselo zaspievam.
[: A pri tom speve, ako pri práci,
zavše len na Teba myslievam.:]

3. Prišiel k nej raz milý na zvedy
a našiel ju v posteli.
[: Kravy ryčali, svine kvičali, 
ovečky v košiari bľačali.:]

Doplňujúce  cvičenie :

Verím, že sa vám podarilo zaspomínať si na čo najviac piesní.
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