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Ostrožská Lhota 13.květen 2012 

Termín tradiční, tradiční pořadatel stejně jako prostředí i účinkující. Obvyklý program netradičně uváděl 

starosta Tonda Jelének vsedě. Po únorovém zákroku. Cimbálovka, dětské krúžky folklorní aj všelijaké 

recitační a najlepší na závěr. Uvédl nás starosta slovy: „Jistě si mnohé říkáte, tož na toto sa mosím dívat? 

Šak to mám doma! Ale kdoví jestli vám ti doma tak pěkně zazpívajú jak tito chlapci“? Nebo tak nejak 

podobně to zesumírovál. 

Při našem vystúpení už bývá obecenstvo prořídlé o ty mamky, které utékly dóm s děckama hned po jejich 

vystúpení. Nechceme to 

natahovat, tož sme dali 

písničky tři, každú trochu 

o mamičce. Tú poslední 

zpívali všeci co ostali v 

sále. Byla to pro nás 

trochu netradiční Kdyby 

ste to moja mamko 

věděli. Zkusili sme ju sice 

emon jednú na poslední 

zkúžce, ale je všeobecně 

známá a nakonec vyzněla 

snád najlepší. Enom 

muzika ju předehrála 

zbytečně pomáli.  

Když sa mě předtým ptál Jura kostelník které další sa budú zpívat, divíl sa trochu proč zrovna Děkuju vám 

tatíčku můj na svátek matek. „Spomeň si na druhú sloku“, pravím mu. Že to spolu nerozlučně souvisí je 

napsané aj v pátém přikázání desatera, sem připoměl po pozdravu v sále. Je třeba na to pamatovat 

abychom dlouho živi byli a dobře se měli na zemi. K tomu všeckému sem popřál eště samozřejmě hodně 

spokojenosti a radosti z děcek, ale aj z tatú tych děcek. Tož tak nejak to mohlo byt. Žádné drama.      

 

1. Děkuju vám tatíčku můj, že ste vy mě 

měl tak rád, že ste pro mě za dědinú 

vypěstoval vinohrad. 

Děkuju vám za to víno, za tu vaši vinici, 

když tam sedím při pohárku zpívajú mně 

slavíci. 

2. Děkuju vám maměnko má, že ste vy mě 

povila, že ste vy mě čistéj lásce od 

kolébky učila. 

Děkuju vám za písničky, děkuju vám za 

příklad, ten dar od vás od tatíčka chtěl 

bych svojim dětem dát. 

 

O téjto už spomínanéj pěsničce sa traduje, že vyhrála Cenu diváků na Mikulášském zpívání, když sem eště 

do sboru nechodil. Nezbývá než tomu věřit.  
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