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Poprchává, poprchává, dědek bábu zakopává,
Stříká, stříká, stříká, dědek bábu štípá,
Krápe, krápe, krápe, dědek bábu drápe,
Prší, prší, prší, dědek bábu suší.
Podkopeme my ten Popokatepetl tunelem, nebo nepodkopeme my ten Popokatepetl tunelem?
Klára Králová hrála na klavír.
Kobyla kopyty klapala, klepity, klepity, klap.
Šel pštros s pštrosicí a pštrosáčaty, šli do pštrosáčárny.
Šla Prokopka pro Prokopa, pojď Prokope pojíst oukropa.
Datel dutě zadutal nad dutou dutinou dubu.
Strč prst skrz krk.
Nenaolejuje-li Julie koleje, naolejuje je Jan.
Přišel za mnou jeden Řek a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem
Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.
Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera krále
Nabuchodonozora.
Kmotře Petře, kmotře Petře, nepřepepři toho vepře. Jestli kmotře Petře vepře přepepříš, sám si kmotře Petře
vepře sníš. Vem Petře pepře, opepři vepře, opepři, ale nepřepepři.
Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.
V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.
Pan kaplan v kapli plakal.
Řežu a žeru, řežeš a žereš, žerou a řežou, žeru a řežu, žereš a řežeš, řežou a žerou.
Jelen letěl jetelem. Letěl jelen jetelem? Jelen jetelem letěl.
Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo.
Drbu vrbu
Plác do bláta
Vlki plki
Bílá jíva, bílá lípa
Šest švestek
Pudl prdl pudr
To tati teta tuto tetu tahá
Ty kadle netykej Madle, Madla nemá tykadla
Naolejuje Julie ty koleje nebo nenaolejuje Julie ty koleje
Ten můj Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů ten nejpopokatlepetlovatější Popokatepetl
Od poklopu ke poklopu kyklop kouli koulí
Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných střech

