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1. kategorie: Strejda Nimra 

 
1. 
Strejda Nimra koupil šimla  
za půl páta tolaru, 
přišel domů, popad ženu, 
tancoval s ní maděru. 

2. 
Náš pan Matěj vyšel na frej, 
šel jest skrze kuchyni 
a vony ho celičkýho 
děvečky tam polily. 

 
Z Oseka u Rokycan, zapsal Bohuslav Vyhlídka 1947, zpíval dělník rokycanských železáren Rudolf Andreovský (*1899). 
B. Vyhlídka: Rokycansko. Rkp. EÚ AV ČR, sign. 137/599, č. 162, s. 12.  
 
šiml = bělouš, bílý kůň; tolar = měna užívaná v zemích rakousko-uherské monarchie do r. 1857; maděra = název tance;  
frej = zálety 
 

 
 
 

2. kategorie: Což ten panský mostek 
 

  
 

1. 
Což ten panský mostek prohýbá se, 
což ten panský mostek prohýbá se, 
je na něm travička, neseká se, 
je na něm travička, neseká se. 

2. 
Což ta panská louka samé kvítí, 
což ta panská louka samé kvítí, 
sluníčko celý den na ni svítí, 
sluníčko celý den na ni svítí. 

 
Z Libně, zapsal František Homolka 1912, zpíval Ladislav Krátký 
V. Thořová – J. Traxler – Z. Vejvoda: Lidové písně z Prahy. 1. díl, Praha 2011, č. 10, s. 100. 



3. kategorie: Nepudu já hájem dál 

 

 

 
 
1. 
Nepudu já hájem dál, 
kudy ovčák ovce hnal, 
pudu radši silnicí, 
potkám hezkou dívčici, 
kdyby mně ji Pámbů dal. 

2. 
Ty ovčáci zoufalí 
truhlu mně vyloupali, 
já ubohá nevěsta 
měla jsem tam přes tři sta, 
všecko mně to pobrali. 

3. 
Vy panenky, hezký ste, 
která se mnou pudete? 
Jedna sedne na koně 
druhá sedne vedle mne, 
pěkně se povezete. 

 
Z Plzeňska, zapsal anonymní sběratel v rámci guberniální sbírky v roce 1819. 
Z. Vejvoda – J. Traxler – M. Ulrychová: Plzeňsko v lidové písni. 2. díl, Praha 2015, č. 430, s. 262. 
 
 

 

4. kategorie: Sázela má milá  
 

 
 

1. 
Sázela má milá  
modrou fijaličku, 
když ji nasázela,  
prosila vlažičku. 

2. 
Vlažička nepřišla,  
přišla jen rosička,  
aby jí neuschla  
modrá fijalička. 

3. 
Modrá fijalička  
co pávové peří, 
každá holka blázen,  
která chlapci věří. 

4.  
Já taky věřila  
a sem oklamána, 
ztratila sem prsten  
s třema kamenama.  

Z Prácheňska, zapsal Karel Jaromír Erben [před 1862]. 
K. J. Erben: Nápěvy Prostonárodních písní českých. Praha 1862, č. 582 s. 149; Prostonárodní české písně a říkadla. Praha 
1894, č. 289, s. 164.  


