
Fašiangové piesne z Podkoníc 

1. Fašiange, koledi, Veľká noc príďe, kto ňemá kožuška, zima mu buďe. 
Ja ňemám, ja ňemám, len sa tak trasiem, dajťe mi slaňini, že sa vypasiem. 
Pod šable, pod šable, aj pod obuški, všetko mi berieme, aj planie hruški. 
Tuto nám ňedali, tuto nám dajú, tu koňa zabili, tu rebrá majú.  
 

2. A tam hore na komore, mačka vám je na slaňine. 
Chojte si ju odohnati a mne kúšťek odrezati. 
Takí kus ako hus, pochválen buď Pán Kristus. 
 

3. Teraz sa nám, teraz sa nám fašangovie časi,  
jedni pijú, druhí jedia, za stolom klbási. 
Kďe budú, tam budú, len si si zahudú,  
kďe len akie starie babi, tancovaťi budú. 
 
Napijú sa páľeního, všelijakího surovího, poskočia si zreska. 
Abi im konope nariastli velikie, jedními si bok prikrijú a druhie prepijú. 
 

Opakovať 1. a 2. takt a pokračovať bez opakovania melódie ďalej 
 

4. Fašiange sa krátia, už sa nenavrátia, staré dôjke plačú, že sa nevyskáču. 
 
 
Odzemok 

(: Pou druhej ovci mau, sám si salaš držiavau :) 
Spraviu hrudu ako hnidu, štyri voly po ňu idu. 
(: Ešte si on tu dliká - tudliká, že je hruda veliká - veliká :) 
 

Čardáš 
 

V Podkoniciach dobre žiť - dobre žiť, každé ráno kávu piť - kávu piť. 
A na obed halušky s krumpliama, a na večer zas len čierna káva. 
 
A keď sa nám aj táto zunuje, na raňajky halušky varíme.  
Do obeda halušky trvajú a varíme zase len k večeru. 
 
Vykvitla ružička z potôčka, čakaj ma má milá do rôčka. 
Akože ja teba čakať mám, keď som ja sedliačka a ty pán. 

 
Text  - 1 chlapec 

Ďakujeme vám za tie dary, čo ste vy nám zo srdca dali. 
Kus slaniny, po vajíčku a na cestu za fľaštičku. 
Dobre sa tu majte a na nás si spomínajte. 

 
Záver  

Fašiange sa krátia, už sa nenavrátia  
(:  staré dôjke plačú, že sa nevyskáču :)     

ODCHOD 
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