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/:Neviem,neviem čo ja za mamku mám?:/
/:Keď ona nevie a nerozumie čo ja rada mám.:/

/:Dcéra moja,čože odo mňa chceš?:/
/:Muzika hraje,tam sa tancuje,choď a tancuj tiež.:/

/:Čo to tam šuchoce pod Javorinú?:/
/:Šuhajove kone,šuhajove kone,
šuhajove kone vodu hľadajú.:/

/:Vodičku nemajú, chcelo sa im piť.:/
/:Musela šenkárka,musela šenkárka,
musela šenkárka pre vínečko ísť.:/
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Kr čmárik mali čký,trasú sa ti rúčky.
/:Malý pohárik máš,malý pohárik máš
 a ešte nedolievaš.:/

Kr čmarôčka naša,čo máš kolom pása?
/:K ľúčik od komory,kľúčik od komory,
lebo je krčmá chorý.:/

/:Oči,oči, čierne oči, čo mám s vami robiť?:/
/:Nechcú spať,nechcú spať,len po kraji chodiť.:/

/:A ja som ti povedala,povedala dávno.:/
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