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Mrá ko tín skej šel ma šen kýř má do brý pi vo, mrá ko tín skej šel ma šen kýř

 
má dob rý pi vo, pojď me tam, pij me ho až do rá na bí lé ho, pojď me tam

 
pij me ho až do rá na bí lé ho. Když jsem já šel od mu zi ky byl už bí lý den,

 
když jsem já šel od mu zi ky byl už bí lý den, bí lej den, sed mej den,

 
ne dě le je je nom je dnou za tej den, bí lej den, sed mej den,

 
ne dě le je je nom jed nou za tej den.
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