Ach synku, synku, doma-li jsi?
Tatíček se ptá, oral-li jsi?
Oral jsem, oral, ale málo,
kolečko se mi polámalo.
Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem,
Nebude-li pršet nezmoknem.
A když bude pršet zmokneme, zmokneme,
na sluníčku zase uschneme.
Pec nám spadla, pec nám spadla
kdopak nám ji postaví?
Starý pecař není doma
a mladý to neumí.
[neskutečně moc variant druhé sloky]
Zavoláme kominíka,
ten má dobré nápady,
strčí štětku do komína
a už je to hotový.
Jede, jede poštovský panáček,
jede, jede poštovský pán.
Má vraný koníčky, jako dvě rybičky,
jede, jede do Rokycan.
Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany,
dal bych ti hubičku na obě strany.
Ale že je za vodou, za vodičkou studenou,
nedám ti, má milá, ani jedinou.
Travička zelená, to je moje potěšení,
travička zelená, to je moje peřina.
Když si smyslím, na ni sednu,
když si smyslím, na ni lehnu,
travička zelená, to je moje peřina.
Zajíček v své jamce, sedí sám, sedí sám.
Ubožáčku, co je ti, že nemůžeš skákati.
Chutě skoč, chutě skoč a vyskoč!

Holka modrooká nesedávej u potoka,
holka modrooká nesedávej tam.
V potoce je velká voda,
vezme-li tě, bude škoda.
Holka modrooká nesedávej tam.
Běží liška k táboru nese pytel zázvoru.
Ježek za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá.
Běž zajíčku, běž za ní pober jí to koření.
Liška se mu schovala, ještě se mu vysmála.
Nestarej se, ženo má, že mi nic nemáme,
zabijeme komára, masa naděláme,
půl ho dáme do komína, půl ho uvaříme,
nestarej se, ženo má, že se nenajíme.
Kalamajka mik, mik, mik,
oženil se kominík.
Vzal si ženu Elišku,
v roztrhaném kožíšku.
Kalamajka pěkná věc,
když je zima šup na pec.
Když je teplo šup dolů,
kalamajku tancuju.
Pásla ovečky v zeleném háječku,
pásla ovečky v černém lese.
Já na ní dupy dupy dup,
ona zas cupy cupy cup.
Houfem ovečky, seberte se všecky,
houfem ovečky, seberte se!
Utíkej, Káčo, utíkej, utíkej,
honí tě kocour divokej, divokej,
honí tě kocour divokej.
Káča utíká, co může, co může,
kocour ji chytit nemůže, nemůže,
kocour ji chytit nemůže.

Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu,
kdyby na mně hajný přišel, on by mě vzal sekeru.
Sekera je za dva zlatý a topůrko za tolar,
kdyby na mně hajný přišel, on by mně to všecko vzal.
Skákal pes přes oves přes zelenou louku
šel za ním myslivec péro na klobouku.
Pejsku náš, co děláš žes tak vesel stále?
Řek bych vám, nevím sám hop, a skákal dále.
Šla Nanynka do zelí, do zelí, do zelí,
natrhala lupení, lupeníčka.
Přišel na ní Pepíček,rozšlapal ji košíček.
Ty, ty, ty! Ty, ty, ty! Ty to budeš platiti!
Já to platit nebudu, nebudu, nebudu,
radši se dám na vojnu, na vojničku.
Na vojnu se nedávej, truc rodičům nedělej,
nedávej, nedávej, truc rodičům nedělej!
Šly panenky silnicí, silnicí, silnicí,
potkali je myslivci, myslivci dva.
Kam panenky, kam jdete, kam jdete, kam jdete?
Která moje budete, budete má?
Ta maličká, ta je má, ta je má, ta je má,
ta má oči, jako já, jako já mám.
Na krku má granáty, granáty, granáty,
mezi nima dukáty, dukáty jsou.
Měla babka čtyři jabka a dědoušek jen dvě,
dej mi babko jedno jabko, budeme mít stejně.
Měl dědoušek, měl kožíšek a babička jupku,
pojď dědoušku na taneček, já si s tebou dupnu.
Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země.
My jsme muzikanti, přicházíme k vám.
Já umím hráti. My umíme taky.
A to na housličky. Jak se na ně hraje?
Fidli, fidli, staré vidli, fidli, fidli, housličky.

