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1. Patrona, lady, provize, Lnáře, mariáš – Petronela doprovázel na zem Uriáš
(Anděl Páně)
2. Rumba, rak, rab, s lupem, Ola, na kaly – Rumburak Arabelu polekal
(Arabela)
3. S olivami Lasica, muška – soli vážila si Maruška
(Byl jednou jeden král)
4. Popů údy, pily, knír, šek, týn, vepřince – popudily princezny dvě prince
(Co takhle svatba, princi?)
5. Trempi, Faják, slovíčko, pero, vlk, uzda, lapala jez nekrká –
Trepifajkslovi koprovku dala Plajznerka
(Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert)
6. Vandr holubů, byro, valchař, bujon – Pandrholu kurýroval Dařbuján
(Dařbuján a Pandrhola)
7. Kanak, Štětí – dívka na koštěti
(Dívka na koštěti)
8. Star kafrá, rukávy, stará šimla, rytí, nauka, blata – Sarka Farka vystraší Martina Kabáta
(Hrátky s čertem)
9. Spal, Adlo, úhor, úženka – spala dlouho Růženka
(Jak se budí princezny)
10. Kra, lid, Arne, darda, laz, denička – králi dar nedar dala Zdenička
(Koloběžka první)
11. Zebu, judo u ok zvol, olla, Tronda – Zubejdu okouzloval Lotrando
(Lotrando a Zubejda)
12. Nesu můru, tety tyl, nemáte téma – Nesmrtelná teta
(Nesmrtelná teta)
13. Rak, rádlo, spodky – rád kradl hospodský
(Obušku, z pytle ven!)
14. Údolí, alma, rákos, Morava, jelen – udolal Mrakomora Velen
(Princ a Večernice)
15. Sází květák ras, Nadal, móda Itala – Kazisvěta krásná Lada odmítala
(Princezna se zlatou hvězdou na čele)
16. Shon, zálet, kádě, braka – Honza leká draka
(Princové jsou na draka)
17. Miroslav utíká, Krasomilu vítá
(Pyšná princezna)
18. Údiv Kazacha, rána, bíbr, vatry – dívka zachrání bratry
(Sedmero krkavců)
19. Sok, čin alma chce, pavé, lék – skončila macecha v pekle
(S čerty nejsou žerty)
20. Libava, Váh, Lena – líbá Václava Helena
(Šíleně smutná princezna)
21. Tré, talm, fis, kůl u cifer – ztrestal Mefistku Lucifer
(Taneček přes dvě pekla)
22. Obrat, ryzáci, hrana, Ilji Arosa, láva – bratry zachránil Jaroslav
(Třetí princ)
23. Mapy, pely, astry, víčka – má Popelka střevíček
(Tři oříšky pro Popelku)
24. Sobina – bába Bosanin nos nosí síní (či jiný slovosled jádra)
(Tři veteráni)
25. Kožich, chvíle, zajíc, příkazy, Klatovy, hláskař – oživila Jiříka Zlatovláska
(Zlatovláska)

