
Kopala studienku 

1. (: Kopala studienku pozerala do nej :)  

aká je hlboká, taká je široká 

skočila by do nej 

 

2. (: A na tej studienke napájala páva :) 

milý sa spytuje, milý sa spytuje  

čieho že je pána 

 

3. (: Ja ti to nepoviem, lebo sama neviem :) 

príď na večer do nás, príď na večer do nás  

ja sa mamky dozviem 

 

4. (: A keď prídeš do nás, na vranom koníčku:) 

priviaž si ho u nás, priviaž si ho u nás  

o našu jedličku 

 

5. (: Tá naša jedlička pekne vyrastená :) 

či v lete, či v zime, či v lete, či v zime  

vždycky je zelená 
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