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Kto chce na fraj chodiť
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Kto chce na fraj cho diť,- nech si to po hú- ta,-

&
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tam

2. Je do rána pri nej, ona takto vraví,

[:ako nám čas prešiel, kohút kikiríka.:]

3. Chodil som do mesta k krčmárovej dcére,

[:ona mala tuniku, aj fiertušku bielu.:]

4. Dobre mi tam bolo, jedával som s nimi,

[:hockedy doniesla pod fiertušku vína.:]

5. Chodil som do fary kuchárky na faru,

[:mala pekné šaty, ale tvár už starú.:]

6. Veď už potom bolo, keď pán farár prišiel,

[:korbáčom dvojitým, ja som hneď odišiel.:]

7. Chodil som do mlyna, k mlynárovej dcére,

[:tam sa mi tak darilo, ako len v pápere.:]

8. Keď som prišiel večer, halušky varila,

[:so smotánkou, bryndzou, dobre ich mastila.

9. Potom som nechal fraj, svet som si oželel,

[:našiel som si dievča, s tou som sa oženil.:]

je dob re- cho diť,-

10. Prvé dni boli len v láske a svornosti,

[:pokým nebolo dosť tej svätskej márnosti.:]

11. Hneď po prvom týždni sme sa už vadili,

[:a na druhý týždeň postihy aj boli.:]

12. Ona mi vravela, že bych doma sedel,

[:že je v krčme lepšie, to som dobre vedel.:]

13. Keď som prišiel domov, so mnou sa vadila,

[:či vieš o koľkej je, dvanásta odbila.:]

14. Ale, mlč, prestaň už s tými hodinami,

[:lebo len tie robia hriechy medzi nami.:]

15. A keď po tej deviatej nedeli,

[:prišla má manželka do veľkej posteli.:]

16. Doniesla mi na svet a to dva vreštiaky,

[:chlapca a dievčatko, také ako draky.:]

17. Potom som ja mal, len čo mi bolo treba,

[:pánov, hosťov, kmotrov, baby kolo seba.:]

kde ma jú- ko hú- ta.-
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