
Příloha 1 - Velikonoční veršování (lidové velikonoční koledy) 

 

Dejte vejce červené, 

dejte jedno nebo dvě, 

když nemáte od slepičky, 

dejte aspoň od kachničky. 

 

Kraslice, kraslice, ty nám snesla slepice. 

Vrba dala proutí, co se dobře kroutí. 

Kačka mi dá vajíčko, děkuji ti, slepičko. 

 

Dejte vejce červené, 

dejte raděj dvě 

nebo rovnou tři, 

jinak spustím křik. 

 

Vejce, štětec, barvička – malujeme vajíčka. 

Malujeme, pospícháme o sto šest. 

Udělám si mrskačku, nejdřív půjdu na Kačku. 

Děláme to všechno jaru na počest. 

 

Hody, hody přednáším, 

sukýnky vám vypráším. 

Na pomlázku mašlička, 

do košíčku vajíčka. 

 

Vajíčko se těší do barevných lázní. 

Prý v nich každé vejce neskutečně zkrásní. 

Vajíčko se těší na barevnou koupel. 

Prý ho občas k ránu pod skořápkou loupe. 

Prý ho občas k ránu v bílku něco píchá. 

Prý má bledá líčka, špatně se mu dýchá. 

A v barevných lázních tohle všechno léčí. 

Až se vejce vrátí, bude to s ním lepší. 

 

Slepička běhá po dvoře, 

vejce se kutálí v komoře. 

Slepička kdák! 

Vajíčko křáp! 

Máte mi ho, panímámo, dát! 

 

Barvičky mi slípka snědla. 

Nejdřív snědla, potom zbledla. 

A už naše slepice 

snáší samé kraslice. 

 

Panímámo zlatičká, 

darujte nám vajíčka. 

Nedáte-li vajíčka, 

uteče vám slepička do horního rybníčka. 

A z rybníčka do louže. 

Kdo jí odtud pomůže? 

 

Ben, ben blechy ven 

a vajíčka do košíčka sem, sem, sem. 

 

 



Dávaj vajec, kázal kadlec, 

kázal kadlec i kadlička, 

abys dala dvě vajíčka. 

Jedno bílý, dvě červený, 

šak slépka snese jiný. 

Vajíčko se kotoulí, 

slepička se popelí, 

u pastýřů v koutku 

na prašivým proutku. 

Prašivý se zlámal, 

zlatý se ukázal. 

 

Zkus přemlouvat slepici, 

pros a křič a pohádej se. 

nesnese ti kraslici, 

snáší jenom bílá vejce. 

My tu bílou skořápku 

vyzdobíme do vesela. 

Tak teď je to v pořádku, 

to se odpradávna dělá. 

 

Chlubilo se vejce jedno, 

že prý všechnu moudrost snědlo, 

sladká byla moudrost naše 

asi jako mléčná kaše. 

Chlubilo se ještě chvíli, 

pak ho v hrnci uvařili. 

 

Povídalo vajíčko, namaluj mne maličko. 

Tady tečku, tady proužek, 

kolem pasu žlutý kroužek. 

Tady modrou, tady hnědou, 

všichni to tak nedovedou. 

 

Komu vajíčko daruju, toho upřímně miluju. 

Komu vajíčko dám, toho ráda mám. 

* 

To vajíčko malovaný je od srdce darovaný. 

* 

Leť vajíčko dolinú, pozdrav moju rodinu! 

* 

V malovaném vajíčku posílám ti hubičku. 

* 

V tom vajíčku zpívá kohútek, co vyžene všecek zármutek. 

* 

Koulej se, vajíčko, přes potůček, mému synečkovi na stoleček. 

* 

Koulej se, vajíčko, vesele, ať se můj Janíček zasměje. 

* 

Na to vajíčko pište slovíčko, ať se raduje moje srdíčko. 

* 

Kdo chce všecko vědět, musí rok na tom vajíčku sedět. 

 

 

 

 

 



Hádanky 

 

Je soudeček bez obrouček, 

je v něm dvojí víno. 

A přece se nesmíchá.  

(vejce) 

 

Uprostřed vajíčka je žlutá kulička. (žloutek) 

 

Malá bílá pokladnička, samé zlato skryto v ní. 

Otevřít ji umí každý, zavřít nikdo neumí. 

(vajíčko) 


