
1. Klnka, klnka, daj nám slnka,     veľké dievčatá paličky 
veď ti mi ho dáme, keď sa poihráme.   a podporný spev na mikrofón 
 

2. Daj Bože slnka, do nového hrnka,     
zabijeme jalovicu, Tebe dáme polovicu  bočný cval v kruhu a do drepu 
daj Bože slnka do nového hrnka. 
 

3. Daj baba slnce, za makovuo žblnce   vo dvojiciach - poskočný, preskočný 
keď sa poihráme potom ti ho dáme   s potleskom alebo s kamienkami, bočný 
pôjdeme mi na kopec, tam vidíme 6 oviec,  cval, točenie držiac sa za 2 ruky (ako  
a siedmiho barana so zlatýma rohama.  keď pivo točíme) 
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