ИГРАЛИ СЕ ВРАПЦИ
Играли се врапци, малени несташци
Цица-маца преде, врапци је не гледе
Скочи цица-маца па ухвати врапца.
ИШ, ИШ, ИШ https://www.youtube.com/watch?v=Knw4FZW-0vE
Иш, иш, иш ја сам мали миш
Ти си моја цица-маца бјежꞌ у рупу миш
КОЊИЋ ТЈЕРА КОЧИЈАША https://www.youtube.com/watch?v=CGW4aclTuYQ
Коњић тјера кочијаша
Зеко гони пса бундаша
О-хо-хо, о-хо-хо
Јесте лꞌ икад чули то?
Пиле учи коку нашу
Трава пасе краву вашу
О-хо-хо, о-хо-хо
Јесте лꞌ икад чули то?

НАШИ ТОНОВИ https://www.youtube.com/watch?v=4kg1HSnS-Ik
Дубоко, високо,
Тихо па гласно
Певамо тонове
Весело и јасно.
Ла, ла, ла, ла
Ла, ла, ла, ла
Ево кратких тонова,
А за њима они дуги
Ла, ла, ла
ХАЈДꞌ ПОВЕДИ ВЕСЕЛО https://www.youtube.com/watch?v=nYoohlUZsEg
Хајдꞌ поведи весело
Наше коло шарено
Момци, цуре у коло
некꞌ се ори весело.

РАЗГРАНАЛА ГРАНА ЈОРГОВАНА
https://www.youtube.com/watch?v=DWmbc6-LsIA
Разгранала грана јоргована,
Ој лане, Милане, грана јоргована.
Под њом сједи лијепа Јулијана
Ој лане, Милане, лијепа Јулијана.
Пред њом стоји ђерђеф од мерџана
Ој лане, Милане, ђерђеф од мерџана.
На ђерђефу свилена марама
Ој лане,Милане, свилена марама.

ЋАЈ, ЋИРО https://www.youtube.com/watch?v=g-UtloQSksg
Седи Ћира на врх сламе, брковима плаши вране
Ћај Ћиро, седи с миром не мрдај шеширом.
Седи Ћира за трпезом намазꞌо се са пекмезом
Ћај Ћиро, седи с миром не мрдај шеширом.
Седи Ћира за оџаком намазꞌо се са кајмаком
Ћај Ћиро, седи с миром не мрдај шеширом.

У МИЛИЦЕ https://www.youtube.com/watch?v=MGDJaGY2Jyq
У Милице дуге трепавице
Прекриле јој румен, јагодице
Јагодице, јагодице и румено лице
Ја је гледах три године дана
Не могох јој очи сагледати
Црне очи и бијело лице.
Већ сакупих коло дјевојака
И у колу Милицу дјевојку
Не би ли јој очи сагледати.

КАД БИ СВИ ЉУДИ НА СВИЈЕТУ
https://www.youtube.com/watch?v=__NmUKrSEXU
Кад би сви људи на свијету,
баш као сва дјеца на свијету,
о, кад би сви људи на свијету
одлучили да.
Да кажу сви – доста је било,
јер суза већ доста се лило
на свијету, већ лоше је било
сад добро ће бит´.
Дјецо, како би било да знате,
како би скочиле плате,
свако би живио
свој властити сан.
И не би тад било ни рата,
а ко је сам, дали би му брата.
И сав би страх скинули с врата
јер, јер био би мир.
Кажу, они што журе
да, носиће дуге фризуре.
И вољети мир и музику
к´о што волимо ми.
Два и два биће шест,
ко је спор, биће вјешт
биће то случај чест,
сваки дан добра вијест.
Два и два (можда би нам могло),
биће шест (љето које стиже),
ко је спор (ријешити заувијек),
ову ствар (биће вијешт).
Кад би сви људи на свијету,
одлучили руке да сплету.
И никада игру да заврше
нек´ прекину сан.

БРАЋУ НЕ ДОНОСЕ РОДЕ https://www.youtube.com/watch?v=PlafCRA8w0g
Једног дана решио мој тата
За рођендан да ми купи брата.
Питао је у дућану где продају суву храну
И купус из Срема, али рекли су му: нема.
Једног дана решио мој тата
За рођендан да ми купи брата.
Питао је у Банату, тражио у интернату
Ишао до Срема, али рекли су му: нема.
Онда једног лепог дана
Дође мама насмејана
Право из породилишта као да то није ништа
И рече са врата: доносим ти брата.
А тата?
А тата ко тата
А тата зборит оде: доста је било бајке.
Браћу не доносе роде већ их рађају мајке.

