SLNKO MOJE SLNKO

MATIČKA ZEM

Slnko, moje Slnko,

zelená stráň spieva v nás

svetlo v duši spusti,

zelená stráň spieva v nás

bez teba by bol svet

zelená stráň veľká je ….. ó sláva

temný, chladný, pustý.

zelená stráň spieva v nás

Slnko, moje Slnko,
v tebe moja viera,

matička zem spieva v nás...

v tebe srcdo moje,

živá voda spieva v nás...

brána Všehomiera.

ľahký vánok spieva v nás...

Slnko, moje Slnko,

živý oheň spieva v nás...

a pod tebou voda,

sama pieseň spieva v nás...

ty si moja sila
i moja sloboda

jasná duša spieva v nás...

CHVÁLA TI ZA SVETLO

CHVÁLA ZA DARY

chvála ti za svetlo

chvála za dary

hrejivé slnko hej

z čistého zdroja
chvála za dary

chvála ti za svetlo

chvála aj bytostiam

hrejivé slnko hej

cez ktoré prišli
aj tomu kto ich pripravil

VŠETKO JE ŽIVÉ
všetko je živé vo všehomíre
každá duša je čistá v žive
zákon je vzájomné pôsobenie
cesta je duchovné naplnenie

VEČNÉ SVETLO

HEJ SLNIEČKO TY JASNÉ

večné svetlo

hej slniečko horúce

živé svetom

hej slniečko ty jasné

daruj silu

čo po nebi plávaš

rodnú živu
v noci aj vo dne
buď vedomie
ochraňuj dušu

povedz že mi povedz
komu silu dávaš
komu silu dávaš

osvetľuj ducha
pomôž v múdrosti
pomôž v ľúbosti

ej tomu silu dávam
kto ma ráno zdraví

pomôž v chápaní

toho v duši hrejem

všetkých bytostí

ten bude zdravý

JAK SA HORA SMEJE

hej slniečko horúce

jak sa hora smeje

hej slniečko ty jasné

keď sa zeleneje

čo po nebi plávaš

jak ťa hora hľadá

povedz že mi povedz

keď z nej list opadá

komu silu dávaš
komu silu dávaš

ozývaj sa hora
hrom ti do košele

NAD HOROU

veď si ja zaspievam

nad horou hromy bijú

kým je ráno biele

a v hore vlky vyjú
naši sa prebúdzajú

či je ráno biele

horičku si nedajú

a či večer tmavý
ozývaj sa hora

horička prahorička

zo stromov i z trávy

tŕnivá je cestička
na ceste chlapci stoja
takí čo sa neboja

Ó, JANE? VAJANE
Kebych ja vedela, kedy bude
Jana. Ó, Jane, Vajane.
Veru bych nakládla v štyri strany
ohňa. Ó, Jane, Vajane.
Prvú by nakládla na východ
slniečka. Ó, Jane, Vajane.
Druhú by nakládla na poludnie
slnka. Ó, Jane, Vajane.
Tretiu by nakládla na západ
slniečka. Ó, Jane, Vajane.
Štvrtú by nakládla na polnoc
slniečka. Ó, Jane, Vajane.
Piatu by nakládla do svojho
srdiečka. Ó, Jane, Vajane.

HORE, HORE OD ZEME
hore hore od zeme
kolo vatry ideme
kolo vatry do skoku
na pesničku divokú
dávaj uhlík na pupok
nech je z neho riadny chlop
cez pahrebu cez oheň
noc je čierna ako deň

UŽ IDÚ UŽ IDÚ
už idú už idú
už sa poberajú
už sa tí sloveni
v lesíku schádzajú
už sa tu schádzajú
už oheň kresajú
z dubového práchna
iskierku dúchajú
už vedno kráčajú
už sú pripravení
búrka ich nezlomí
zlato ich nezmení
keby sa tie hory
triasli a lámali
sloven sa nezlomí
dušu on nezradí
HEJ VAJANA
hej vajana vajana
hej vajana vajana
hej jane vajane
ó jane vajane
VAJANA VAJANA
vajana vajana
na štyri uhlíky
vajana vajana
oheň je veliký

NA HORE

NA SLNCOVOM NA KONI

na hore na hore
starý dub tam stojí
a tam hore na hore
jasná vatra horí

na slncovom na koni
vajano už prichodi
vaja vaja vajana

na hore na hore
starý dub tam stojí
ten kto chce silu mať
na horu sa strojí

už sme vatry zažali
aby sme slnko vítali
vaja vaja vajana

ZDRAVÍ ŤA BYTOSŤ
na hore na hore
mocný dub tam stojí
na hore sa zídeme
nech to za to stojí

Zdraví ťa bytosť
Slnečná tvár
Rodná tu živa
Žiarivé srdce.

na hore na hore
mocný dub tam stojí
ten kto v sebe živu má
cez pahrebu chodí
na hore na hore
mocný dub tam stojí
pri splne sa zídeme
sestry bratia moji
na hore na hore
mocný dub tam stojí
a tam hore na hore
jasný oheň horí

TAM NA POLIANKY
Tam na polianky
Už tam veru kráča
V doline nôžky
Vo vode máča

Nad horou svetlo
Už sa ukazuje
Do nôcky slávik
Veselo spieva.

Ktosi si v noci
Poklad v hore hľadá
Ráno si spieva
Že ho má v srdci

VOLÁME TUROŇA
Voláme Turoňa družina prišla
že naša úroda v hojnosti vzišla
(CGC CGC)

STARÉ ČASY DOBRÉ
staré časy dobré
dávno sa minuli
čisté nebo modré
hej
k zemi slnko túli

Už ten Turoň tancuje
Turoň zišiel z horičky (C )
do tej našej roličky (G C)
Už ten Turoň už ten Turoň už ten
Turoň už tu je (G D G)
nech úroda nech úroda nech
úroda dobrá je (G D G)
Gazda medu naleje
Turoňovi dobre je
Už ten Turoň už tu je
už s gazdinou tancuje
Už je pole zorané
dievčatá vyzvŕtané
Dáždik pole poleje
nech úroda dozreje
Čože je tu národa
gazdovská tu obroda
Turoň krepčí od zeme
my ju chrániť budeme

kliatba tisícročná
kto z klietky vyletí
zo sna múra nočná
hej
hranica len svieti
tryzna dušu prizná
živa sa prevtelí
kto sa v duši vyzná
hej
kto tu ranu zcelí
čakaj ešte čakaj
tri dni a tri noci
na horu sa dívaj
hej
tá ti povie kto si
na vysokom brale
studnička vyviera
voda je v nej stále
hej
ako dobrá viera
pravou cez šikmý kríž
biely kôň vykročí
žiješ alebo spíš
hej
voda oči lieči
jaré časy dobré
kto kruhom nakreslí
čisté nebo modré
hej ……prinesú mu hviezdy

CHVÁLA ZA NOVÝ DEŇ
chvála za nový deň
chvála za nové ráno
chvála aj za vtáčí spev
chvála za každé áno
chvála za nový deň
chvála za novú živu
chvála aj za plný dych
chvála za každú chvíľu
chvála za nový deň
chvála za nové svetlo
bohdaj aby novú silu
do duše nám vnieslo
chvála za nový deň
chvála za novú pieseň
chvála za cestu necestu
chvála za jar i jeseň
ó chvála
ó chvála
ó chvála
za nový deň

