
15 VELIKONOČNÍCH ŘÍKADEL 

 

1. 

Přišel jsem si pro vajíčko, 

pro vajíčko z čokolády, 

to my máme, milá teto, 

to my děti máme rády. 

 

2. 

Při barvení vajíček, 

navštívil mě zajíček. 

Pomlázku měl až po uši, 

zajíčkovi pěkně sluší. 

Z proutí pěkně pletenou 

pentličkami zdobenou. 

Vyšlehal mě maličko, 

dostal za to vajíčko.  

 

3. 

Já jsem malý koledníček, 

dejte aspoň pár vajíček. 

Než obejdu vesnici, 

chci mít plnou čepici. 

 

4. 

Já jsem malý koledníček, tetičko, 

přišel jsem si pro červený vajíčko. 

Pro vajíčko červený, pro koláč bílý, 

jsem-li já vám tetičko, koledníček 

milý. 

 

5. 

Koledníci jdou, pomlázku nesou. 

Zpívají koledy, vajíčko dejte mi. 

Ať je pěkně malované, 

od srdíčka darované. 

 

6. 

Slepička běhá po dvoře, 

vajíčko se kutálí v komoře. 

Slepička kdák! Vajíčko křáp! 

Máte mi panímámo to vajíčko dát. 

7. 

Běží malý zajíček,  

na zádech má košíček 

v něm barevná vajíčka, 

co mu dala slepička. 

Koho potká tomu praví, 

že mu přeje štěstí zdraví.  

 

8. 

Paní mámo zlatičká, 

darujte mi vajíčka. 

Nedáte - li vajíčka, 

uteče vám slepička, 

do horního rybníčka. 

A z rybníčka do louže, 

kdo ji odtud pomůže.  

 

9. 

Hody, hody, děvčátka, 

už ťukáme na vrátka. 

My jsme malí koledníci, 

koledu Vám jdeme říci. 

Vyšupem vás maličko, 

dejte prosím vajíčko. 

 

10. 

Přišla jsem k Vám na koledu, 

milá tetičko, 

abyste mi darovala, 

jedno vajíčko. 

To vajíčko červené, 

na něm proužky zelené. 

Já Vám přeji tyhle svátky, 

hezké, veselé. 

 

 

 

 

 

11. 

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku. 

Všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám. 

Než mi dají vajíčko 

vyplatím je maličko. 

 

12. 

Zpívám, zpívám, koledu, 

jak to nejlíp dovedu. 

Ať vajíčka malovaná, 

máte pro mě přichystaná. 

Stačí jedno jediné, 

štěstí Vás pak nemine. 

 

13. 

Hody hody doprovody, 

dejte vejce malovaný, 

nebo aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný. 

 

14. 

Hody hody doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 

nesu kopu vajíček. 

  

A něco i pro děvčátka: 

15. 

Kropenatá slepička 

snesla bílá vajíčka. 

Obarvím je, vymaluji, 

všechny chlapce podaruji, 

pentličky si nastříhám 

na pomlázku jim je dám. 


