1. Hlucká sedlcká

Na tom huckém díle

Na tom huckém díle,
štyry koně bíłé,
|: poď ně jich poháňat,
mé srdénko miłé. :|
Dybych já věděła,
že budu tvá žena,
|: poháňała bych ti
třeba do večera. :|
Dybych já věděła,
gde budu nevěstú,
|: chodívała bych tam
zametávat cestu:|
Dybych já věděła,
gde já budu bývat,
|: chodívała bych tam
náčení umývat. :|
Náčení umývat,
aby bylo bíłé,
|: aby sa najedlo
mé srdénko miłé. :|

2. Hlucká sedlcká

Před naším je mostek
|: Před naším je mostek,
prohybá sa, :|
|: na něm jatelinka, :|
zeleňá sa.
|: A pod tým mostečkem
drobné ryby, :|
chyť ně jich má miłá,
hołuběnko sivá,
mně sa lúbíš.
|: Jak jednu chytiła,
mně ju dała, :|
|: protože mě věrně, :|
milovała.

3.Hlucká sedlcká

Za Novú vsú

Za Novú Vsú
maliny sú,
poď ně jich natrhat,
poď ně jich natrhat,
zrałé nejsú.
U naších vrát
karafiát,
karafiát bíłý,
můj synečku miłý,
poď ho trhat.
U Novéj Vsi,
blafkajú psi,
otevři ně miłá,
holuběnko sivá,
doma-li jsi.

4.Hlucká sedlcká

Když jsem já šel přes Nadaj
|: Dyž sem já šeł přes
Nadaj, :|
|: přes nadajské hory. :|
Miłá na mě vołała,
že ju hłava bolí.
Hłava ju neboleła,
boleło ju srce.
Počkaj, miłá, po roce,
budeš mět na ruce.

1.Kunovská sedlcká

Šijte ně maměnko košulenku

|:Šijte ně maměnko košulenku, :|
|:a já si pojedu pro galánku. :|

|:Šijte ně maměnko vyšívanů, :|
|: a já mám galánku pohaňanů.:|

2.Kunovská sedlcká

Když jsem já šel po Brnečku

Dyž sem já šel po Brnečku, po malé straně,
dívala sa panimáma z okénka na mně.
Že má céru jako květ,
lesti já ju budu chtět.
Dáte-li mně dva tisíce
nech je moja hned.
Vyhlédala její céra z okénka na mně,
zakývala prstem svojím, dojdi si pro mně.
Já su panna jako květ,
estli ty mě budeš chtět,
|:dám ti k růži:| dám ti přivonět.

Vojňali sme k téj růžičce dlúho do noci,
nebylo nám v téjto chvíli žádnéj
pomoci.
Panimámo nechte si,
dva tisíce ba aj víc,
já si veznu vašu céru
k nám do Kunovic.

