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Valčík

Nepískaj, nevolaj šuhajko na dievča.
Sama sa obráti na švárneho chlapca.
/:Sama sa obráti aj očkom poteší,
len ak budeš pre ňu zo všetkých najlepší.:/

Nemávaj, nekývaj na chlapcov dievčina,
mamka sa pozerá, aj celá dedina.
/:Chlapci si ťa nájdu aj v najtmavšom kúte,
v kole pri muzike lebo pri robote.:/

Ako si páru nájsť, nikto nám nepovie.
Ten kto sa ponúka o svete málo vie.
/:Láska ti poradí, ruku podať komu.
koho si privedieš rodičom do domu.:/
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