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V Starý Pace na place

   

V Sta rý Pa ce na pla ce, cin gi lin gi ling,

6


    

     

leg ra ce,

11

cin gi lin gi ling,


      
cá rá



   

sta la se tam

      

v Sta rý Pa ce na pla ce,

     

 



ju chaj dá, sta la se tam leg ra ce, ku ku!

2. Jedna mladá panička…
podváděla mužíčka…

8. Pak šli spolu ještě dál…
byl z toho velkej škandál…

3. A mužíček slepý byl…
svý Nanynce moc věřil…

9. Mužíček přilít domů…
a vzkřikl: „U sta hromů!“…

4. V tom městě žil purkmistr…
moc bohatý cechmistr…

10. Pak se strašně dopálil…
chalupu svou podpálil…

5. Ten paničce nadbíhal…
a často na ni číhal…

11. Purkmistr jak bílý duch…
hledal oknem čerstvý vzduch…

6. Jednou takhle v sobotu…
stáli spolu u plotu…

12. A panička, achich, ach…
vylítla ven v nedbalkách…

7. Pak šli až na zápraží…
on tam na ni doráží…

13. To vám byla legrace…
v Starý Pace na place…
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První textová verze písně „V Starý Pace na place.“

1. V Starý Pace na place, cingilingi ling,
stala se tam legrace, cingilingi ling,
V Starý Pace na place, trala juchacha,
stala se tam legrace – kuku.
2. Paní se rozstonala…
nevydrží do rána…

9. Krejčí na jarmark jeli…
kabát tu zapomněli…

3. Chtělo se jí vína pít…
neměl jí kdo pro něj jít…

10. Pověz ty mně, paní má…
kdo za těma kamnama…

4. Poslala pro něj pána…
sama s chulánem spala…

11. Je to hulán ubohý…
chromý na obě nohy…

5. Pán se domů navrací…
chulán za kamna skočí…

12. Kdybys ty byl hodný pán…
něco bys mu daroval…

6. Pověz ty mně, paní má,…
čí to boty s škornama…

13. Pán hned do kapsy šláhne…
dva dukáty vytáhne…

7. Šeuci na jarmark jeli…
boty tu zapomněli…

14. Hulán jede po rynku…
zpívá sobě novinku…

8. Pověz ty mně, paní má…
čí to kabát s primama…

15. První noc jsem s paní spal…
dva dukáty jsem dostal…
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