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svál u vrátek pět
zívá měch mívá
teta hnůj hrneček

škola dcerku brokátu
utěrku lopatu zrneček
volá tvůj ruleta

jahody  u vody dech
let selátek bál 



dívá sen den
dám čas směje

sochu hosti opička
jalovcem ustele dnes

jas mráz sráz
vesele za otcem hochu
seje ham pes

samička kosti zpívá



do práce zakrátko vám
pět dojedu houpačku

dětičky děťátko dám
naleznu kuřátky kořalku
Popelku selátky královnu

batolí hnojí klouzačku
kočičky stojí popelí
po ledu svět zahrádce



koláče pracoval míč
len slída jara

bruslení dovedu rád
hej hrách blíž
již prach litoval
sej řád den
tyč koledu promění

křída škvára pekáče



rána zuby spokojen
lodičky mouka oběd
husičky zamyšlen lháře

rána mrak květ
louka záře drak
vrána Kuby brána
spal svítání potkala

zavála bral míchání
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