
Smrt, smrt ukrutná, kyselica nechutná, 
kyselicu sníme a smrt utopíme!

Paňmámo krásná, dejte nám másla, 
paňmámo z pece, dejte nám vejce. 
Paňmámo z roli, dejte nám soli, Paňmámo z 
louky, dejte nám mouky!

Smrtolenko milá,
kdes tak dlouho byla?
U studánky, u rubánky
ruce, nohy myla.
Číms je utírala?
Šátečkem, kvítečkem,
zlatým lupínečkem.

Buďte páni veselí
na tu Smrtnou neděli,
panímámo krásná,
daly jste nám másla,
daly jste nám maličko,
přidejte nám vajíčko.

Mořena, mořena, kams ty klíče děla?
Děla jsem je děla, svatému Jiří.
Aby nám otevřel do ráje dveří.

Svatý Jiří stává, zem odemykává,
aby tráva rostla, travička zelená, 
růžička červená, fialenka modrá.

Svatý Jiří jede k nám,
po věnečku veze nám,
nám, nám, (roztockým) pannám.

Smrt plave po vodě,
nový léto k nám jede.
Buďte baby veselý,
že jsme vám smrt vodnesly.

Už jsme smrt zanesly,
nové léto přinesly, 
a to my, a to my, 
my (roztocký) panenky.

Zelenej se, zelenej, zelinečko drobná,
Jak se já mám zelenat, když není zem dobrá?
Zelenej se, zelenej, marijánku drobný,
Jak se já mám zelenat, když není rok dobrý?

Evandule, zhůru, důle,
sehnali sa chlapci,
sedli spolem na kopeček,
měli husle a zvoneček,
na husličky švidli, švidli,
na zvoneček bim, bam bem,
a ty, Kubo, z řady ven!

En ten tanta,
oženil se Franta,
vzal si ženu maličkou,
uhodil ji paličkou,
en ten tyč,
Kadla, Madla pryč!

Vlaštovičko, vítej, vítej,
do chléva nám lítej, lítej!

Na svatého Řehoře,
přeletěly vlaštovičky přes moře.

Růžička se hněvá,
že lístečků nemá.
Počkej, počkej, růžičko,
až dá Pánbůh teplíčko,
až zahučí hrom,
obalí se strom,
listem zeleným,
květem červeným.

Neseme Mořenu,na vrchu červenú,
na spodku zelenú,pěknú, pěknú,
pěkně přistrojenú. Heló, heló.

/:Smrt plave po vodě,
nový léto k nám jede:/
/:S červenými vejci, žlutými mazanci:/
Plav zimo plav, víc se nezastav.

Zimu jsme vám odnesli, nový léto přinesli:/
/:S červenými vejci, žlutými mazanci:/
Plav zimo plav, víc se nezastav.

/:Čáp letí přes moře, na svatého Řehoře:/
/:Čáp letí přes moře, bude dobře v komoře:/
/:Čáp letí do polí, slepička ho dohoní:/
Kam ty čápe, kam letíš?
Do zlaté komory.
Co tam budeš dělati?
Stříbro, zlato, lámati.
Kam ho budeš nositi?
/:Mlynářovic cérce, aby pletla věnce.:/
Čáp letí přes moře...


