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1. Orlado di Lasso [1532-1594]: O occhi manza mia 
O occhi manza mia, cigli dorati! 

O facchia d´una luna stralucente! 
Tienemi mente, gioia mia bella, 

guardam´ un poc´a me, 
a me fa mi contento. 

O cuore manza mia, perfido cuore! 
Tu sei la gioia mia la mio amore! 

Tienemi mente, gioia mia bella, 
guardam´ un poc´a me, 

a me fa mi contento. 

Ó ty oči, jalůvko moje, zlatavé rasy!  
Ó ta tvář zářivá jak měsíc! 
Mysli ty na mne, krásko ty moje 
Pohleď na mne občas! 
A šťastným mne uděláš. 
Ó to srdce, jalůvko moje, proradné to srdce! 
Ty jsi moje potěšení a moje láska! 
Mysli ty na mne, krásko ty moje 
Pohleď na mne občas! 
A šťastným mne udělej

2. Antonio Scandelli [1517-1580]: Bonzorno Madonna 

Bonzorno madonna, benvegnua, 
voi seti bella, galante, polita, 

sarest anche pi bella, 
se voi non fusti tanto veccharella! 

Dobry den má paní, buďte vítána, 
jste tak krásná, uhlazená, čistá, 
byla byste ještě krásnější, 
jen kdybyste nebyla tak staroučká! 

3. John Dowland [1562-1626]: Come again 
Come again! Sweet love doth now invite 

Thy graces that refrain, to do me due delight, 
To see, to hear, to touch, to kiss, to die, 
With thee again in sweetest sympathy. 

Přijď zas! Sladká láska nyní zve 
tvou přízeň, která odmítá mi potěšení poskytnout 
vidět, slyšet, dotýkat se, líbat, umírat, 
s tebou opět jen v nejsladším souznění.  

Come again! That I may cease to mourn 
Through thy unkind disdain, 

for now left and forlorn. 
I sit, I sigh, I weep, I faint, I die, 

I die in deadly pain and endless misery. 
 

Přijď zas! Bych přestat truchlit mohl 
Pro tvé bezcitné přehlížení, 
od teď opuštěn a ztracen, 
Sedím, vzdychám, pláči, omdlévám, umírám, 
Umírám v smrtelných mukách a nekonečném 
utrpení 

4. John Dowland [1562-1626]: Say love
Say, Love, if ever thou didst find, 

A woman with a constant mind 
None but one, none but she 

And what should that rare mirror be? 
Some goddess or some queen is she; 

She, she, she, she, she, and one lie she, 
She only queen of love and beauty. 

 

Řekni Lásko, zdali ty kdys zřela, 
Ženu s myslí stálou. 
Žádnou leč jednu, žádnou jen tu 
A co by ten vzácný odraz mohl být? 
Bohyní či královnou ona je. 
Ona, ona, ona a ona jediná, 
Ona jediná královna lásky a krásy.  

But could thy fiery poison’d dart 
At no time touch her spotless hart, 

Nor come near? Nor come near? 
She is not subject to Love’s bow; 

Her eye commands, her heart says no, 
No, no, no, no, no, no and only no, 

One no another still doth follow. 

Však nemohou tvé žhavé střely otrávené 
Nikdy trefit její srdce neposkvrněné, 
Ni se k němu přiblížit? Ni se k němu přiblížit? 
Ona není předmět pro lásky luk, 
Její oči poroučí, její srdce říká ne, 
Ne, ne, ne, ne, ne, na a stále ne, 
Za jedním ne stále další přichází.  



5. Thomas Morley [1557-1603]: Now is the Month of Maying 
Now is the Month of maying, 
When marry lads are playing. 

Each with his bonny lass, 
Upon the greeny grass.    

Dnes slavíme čas Máje, 
hoch každičký si hraje. 
Jde s krásnou milkou svou 
tou trávou zelenou. 

 
The Spring clad all in gladness, 
Doth laugh at winter’s sadness. 

And to the bagpipe’s sound 
the nymphs tread out their ground. 

 

Vždyť jaro veselé je, 
zlé zimě jen se směje. 
Zvuk dud pak postačí, 
že víly skotačí

Fie then! Why sit we musing. 
Love’s sweet delight refusing? 
Say dainty nymphs, and speak, 

Shall we play barley-break? 

Je hanbou odmítati, 
co láska může dáti. 
Má vílo, budu rád 
si na honěnou hrát 

6. Thoinot Arbeau [1589-?]: Belle Qui Tiens Ma Vie 
Belle qui tiens ma vie 

Captive dans tes yeux, 
Qui m'as l'ame ravie 

D'un souris gracieux, 
Viens tot me secourir 
Ou me faudra mourir. 

 
Pourquoi fuis tu, mignarde, 

Si je suis pres de toi 
Quand tes yeux je regarde 

Je me perds dedans moi, 
Car tes perfections 

Changent mes actions 
 

Krásko, ježs uvěznila  
Můj život v očích svých, 
Oblažilas mou duši 
Úsměvem půvabným 
Chvátej mi na pomoc, 
Sic padnu v smrti moc. 
 
Proč prcháš, něžná moje, 
Když nablízku tě mám? 
Když patřím v oči tvoje, 
V sebe se propadám, 
Neboť tvá luzná líc 
Mne mate víc a víc.

Approche donc ma belle, 
Approche toi mon bien, 
Ne me sois plus rebelle 

Puisque mon coeur est tien, 
Pour mon mal appaiser 

Donne moi un baiser.  

Pojď blíž má krasavice, 
Pojď blíž můj poklade, 
Už se mi nebraň více, 
Neb srdce mé je tvé, 
Mých ran ke zhojení 
Dej mi políbení.

7. Johann Steuerlein [1700-?]: Mit Lieb bin ich umfangen 
Mit Lieb bin ich umfangen Herz allerliebster mein, 

nach dir steht mein Verlangen, 
könnt´s oder möcht´s gesein. 

Könn´t ich dein Gunst erwerben,  
käm ich aus großer Not, 

viel lieber woll´t ich sterben  
und wünscht´ mir selbst den Tod. 

Já láskou jsem obklopen ty má nejmilejší, 
Po tobě já toužím, 
můžeš či chceš mou být. 
Získám-li já tvou přízeň,  
dostanu se z velké nouze, 
(jinak) bych mnohem raději chtěl zemřít  
a svoji smrt si přát 

Wie soll ich von dir lassen, es kost mir meinen Leib, 
da zu zwingt mich ohnmaßen,  

dass ich nit von dir scheidt. 
Dir hab´ ich mich ergeben, in rechter Stetigkeit, 

die weil ich hab das Leben,  
Herzlieb, nit von mir scheidt! 

Jak mám tě zanechati, to mne trhá na kusy, 
K tomu mne nutí nevýslovně,  
že s tebou rozloučit se nechci. 
Tobě jsem já odevzdal se, a v tom já vytrvám, 
Tu chvíli co mám k žití,  
miláčku, ty mne neopouštěj! 



8. Giovanni Giacomo Gastoldi [1550-1622]: Vezzo sette 

Vezzosette Nynfe e belle 
Ch´in beltá tutte vincete 
Le piú vaghe pastorelle 

A voi ch´iamiamto 
Pieta chiediamo 

 
Questo noi promise amore 
quando a suoi dorati strati 

fa ber sagli il vo stro cuore 
Or dunque abbiate 

Di noi pietate 

Půvab sedmi krásných víl 
Vaše krása poráží 
Nejkouzelnější pastýřko 
To Vás my vzýváme 
Od Vás milosti žádáme 
 
Tento náš lásky slib, 
když zlacenou slupku 
Vašeho srdce zasáhnul, 
tak tedy mějte 
s námi smilování 

9. Giovanni Giacomo Gastoldi [1550-1622]: Questa dolce Sirena
Questa dolce Sirena 

col canto acquietail mar, 
un sou leggiadro riso 

puó l´aria serenar. 
 

Tato sladká Siréna 
Zpěvem utišuje moře, 
Její veselý úsměv 
Může rozjasnit vzduch

Chi mira il suo ben viso, 
resta prignon d´Amor 

Chi i suoi bei lumi vede, 
Sente legarsi il cor. 

Kdo krásný vzhled její spatří, 
Zůstane vězněm Lásky 
Kdo její pěkné oči zří, 
Cítí svázané srdce míti. 

10. Giovanni Giacomo Gastoldi [1550-1622]: Viver lieto voglio 
Viver lieto voglio 

senza gran cordoglio. 
Tu poi rester Amor 
Di saetar mi il cor 

spendi pungeti strali 
ove non paion frali. 

Nulla ti stimo o poco 
E di te prendo gioco 

Vesele chci žíti, 
žalostí se zbýt. 
Ty, Amorku, tvých střel, 
já dost už v srdci měl. 
Pal svoje šípy ostré 
v nádoby méně křehké. 
Chraň svoji čest a pýchu, 
nám jsi už jenom k smíchu.  

11. Giovanni Giacomo Gastoldi [1550-1622]: A lieta vita 
A lieta vita amor c’invita 

Chi goir brama, se di cor ama. 
Donerâ ´l core ´an tal signore 

Ke spokojenému životu láska nás zve 
Která si přeje štěstí mít, měla by milovat. 
Nechť daruje srdce nějakému pánovi.  

12. Ennio Morricone [*1924]: Gabriel´s Oboe 

Angele Dei qui custos mei me tibi comissum pietate 
superna ilumina custodi rege et guberna amen 

Anděle boží, který jsi můj strážce, mě tobě 
oddaného osvěcuj, hlídej, ovládej. Amen

13. Leonard Bernstein [1918-1990]: West Side Story 
Tonight, tonight, won't be just any night 

Tonight there will be no morning star 
Tonight, tonight 

I'll see my love tonight  
And for us stars will stop where they are 

Today the minutes seem like hours 
The hours go so slowly 

And still the sky is light 
 

Dnešní noc, dnešní noc, nebude běžná noc 
Dnes v noci jitřenka nevyjde 
Dnes večer, dnes večer 
Dnes večer uvidím svou lásku 
A pro nás zůstanou hvězdy stát 
Dnes jsou minuty dlouhé jako hodiny 
Hodiny se tak vlečou 
A nebe je stále světlé 

  



Oh, moon, grow bright 
And make this endless day 

Endless night. Tonight... 
 

I feel pretty, o so pretty, 
I feel pretty and witty and bright! 

And I pity any girl who isn’t me tonight. 
See the pretty girl in that mirror there! 

Who can that attractive girl be? 
Such a pretty face, such a pretty dress, 
Such a pretty smile, such a pretty me! 

I feel stunning and entrancing, 
Feel like running and dancing for joy, 

For I’m loved by a pretty wonderful boy! 

Ach měsíci, vyjdi už 
A učiň tento nekonečný den 
nekonečnou nocí. Dnes v noci… 

 
Cítím se krásná, tuze krásná 
Cítím se krásná a vtipná a rozjásaná! 
A lituji každou dívku, která dnes není mnou. 
Hleďte na tu krásku tam v zrcadle! 
Kdo může ta přitažlivá dívka být? 
Ó ta hezká tvář, ó jak hezký šat, 
Ten hezký úsměv, tak hezká jsem já! 
Jsem úžasná a úchvatná, 
Jak když běžím a tančím radostí, 
Když mne má rád hezký, báječný kluk! 

Maria! I’ve just met a girl named Maria, 
And suddenly that name 

Will never be the same to me. 
Maria! I’ve just kissed the girl named Maria, 

And suddenly I’ve found 
How wonderful a sound can be! 

Maria! Say is loud and there’s music playing, 
Say is soft and it’s almost like praying. 

Maria! I’ll never stop saying Maria. 
The most beautiful sound I ever heard, Maria. 

Maria! Já potkal jsem dívku Marii, 
A najednou to jméno 
už pro mě nebude co dřív. 
Maria! Já právě políbil Marii, 
A náhle zjistil jsem, 
 jak úžasný zvuk může být! 
Maria! Zvolej nahlas a hudba zazní, 
Vyslov tiše a je to vzývání. 
Maria! Já nikdy nepřestanu říkat Maria. 
Ten nejkrásnější zvuk, který kdy slyšel jsem, Maria.

14. Leoš Janáček [1854-1928] : Kačena divoká
Kačena divoká letěla s vysoka, 

Šohaj dobrý střele střelil ju do boka, 
Do boka levého pod pravú nožičku. 

Ona zaplakala, sedňa na vodičku, 
Hořce zaplakala, na Boha zvolala. 

Ach Bože rozbože, už jsem dolétala. 

Ubohá kačica, už jsem dolétala. 
Už jsem svá káčátka, už jsem dochovala. 
Moje drobné děti nedělajú škody, 
Sednú na Dunaju, kalnú vodu pijú, tvrdý písek jeďá. 
Vy drobná káčátka, poleťte vy se mnú. 
Však my poletíme k velkému Dunaju! 

15. Miroslav Hroněk [*1920]: Prší, prší 
Prší, prší, prší, prší, tra la la la la. 

Prší, prší, len sa leje, nezatváraj milá dvere, 
Milá má, duša má, nezatváraj pred nama! 

Keď som išiel od Zuzičky, štrngali mi podkovičky, 

Štrngali, brngali, sivé očka plakali. 
Svätý Jáne, ja ťa prosím, ja to dievča dostať mosím, 
Hoc mi bráni otec mať, ja to dievča mosím mať.  

16. Eugen Suchoň [1908-1993]: Bodaj by vás čerti vzali 
Bodaj by vás vy mládenci čerti vzali, 

Keď  ste vy ma na ten tanec nepozvali, 
Ja by bola tancovala, aj na cimbál niečo dala, 

Aj vás všetkých pobozkala. 
Bodaj že vás dievky čerti vzali, 

 

keď ste vy mi moju fajku vzali, 
veď tá fajka celkom nová bola, 
štyři groše ona hodna bola. 
Bodaj by vás všetkých čerti vzali, 
Bodaj by vás čerti vzali!
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