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Uletel mi, uletel

rubáto

Spev

 



                            




 

                            






 
                            









                            




                           



Uletel mi, uletel kohútik za ploty,
tak ako moj šuhajko k inému dievčati.
Zarmútil ma  na stokrát,on banovať bude,
keď ja valčík tancovať s iným chlapcom pojdem.

Tak som ho milovala, ako žiadna iná,
čo všetko som mu dala on vedel len prijať.
Komu není pomoci, je mu ťažko radiť,
keď miluje, má vedieť za kým srdce chce ísť.

Ktoré dievča neskúsi jak je chvíľa dlhá,
až zas príjde šuhajko,než ho vráti druhá.
Než ho vráti aj tretia, nech sám život skúsi.
kde mu bolo najlepšie duša poznať musí.




