
Vdovská balada z Dolomit  (recituje se nebo zpívá na melodii „Bože, cos ráčil…“) 

1. Na Velehradě ve svatém Martinu, rádi tam jezdí obnovit svou sílu, 

vdovy a vdovci z Moravěnky naší, osvěžit tělo, ducha i svou duši. 

/Požehnej, Pane, spolku ovdovělých, rozdávej radost srdcím zarmoucených./ 2x 

2. Krása hor, jezer, rozmanitých květin, volá nás denně vyrážet do výšin, 

s tyčkami, bez nich zdoláváme kopce, na hlavě všichni, oranžové čepce. 

Vpředu ti mladší, starší zase vzadu, dávají zabrat ochablému tělu. 

3. Olomouc, Šumperk, Vsetín a Vnorovy, Fryšták, Ostrožská a další dědiny, 

Štípa, Zlín jejich dva kostelníci, všichni to víme, správní jsme parťáci. 

Ráno nás budí Ivo kravským zvoncem, ten nás zve ke mši s naším dobrým otcem. 

4. K tomu breviář a trocha ztišení, mezitím Liduš kraluje v kuchyni, 

k ruce má partu správných pomocníků, chystají pokrm pro kupu strávníků. 

Posnídat, ustlat, vyčistit si zuby, krémem namazat naše krásné huby. 

5. Obléci bundy, šněrovat pohory, rychle nastoupit k řidiči Pavlovi, 

celá rodinka už je připravena, plénky a hračky v tašce uložena. 

Chybí jen úsměv, který duši hladí, Toník s Aničkou u dveří vždy stojí. 

6. Stejně tak večer vítají nás vřele, skvělý personál vyptává se směle, 

jak že nám bylo po celý den dlouhý, jestli nám dobře slouží naše nohy. 

Dobrá večeře z kuchyně už voní, únava mizí, víno v džbánu stojí. 

7. Každý se těší na program večerní, Slávkovy ovce tanec, zpěv chystají, 

kytara Jarka loudí první tóny, začíná zpívat soubor vyškolený.  

Přichází radost, smích neutichá, pijem na zdraví, ať se nám líp dýchá. 

8. Rychle uteče krásný týden tady, balíme tašky a dárků hromady, 

nechce se věřit, že se návrat blíží, domů se nechce do starých obtíží. 

Ale co naplat takový je život, mějme se rádi jenom žádný vzlykot. 

9. Dobrý náš Bože, máme zač děkovat, na všechno budem rádi vždy vzpomínat, 

zdrávi, radostní, plní nových dojmů, vezeme domů tisíce záběrů. 

Plánujem návrat příštím rokem znovu, zatím návštěva v Kelči u Pitrunů. 

10. Končíme tímto vdovskou baladu, chceme pozvednout tu vaši náladu, 

přátelství žije, to si všichni přejem, ať se zas brzy někde spolu sejdem. 

/Roky nám rychle pryč utíkají, dobře se nové vztahy navazují./ 2x  

 

  

 
         


