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Sauçon, čti Sosón,
aneb SObotecký SONet
Když na vás pouhým okem mrknu,
obrovskou láskou hnedka zmlknu.
Jste krásná, vždyť jste žena,
láska má, jste jen jedna.
Vaše rudé rtíky
připomínají mi luční kvítky,
vaše modré očka
svítí ve tmě jako kočka.
Za váš pohled bych se rval,
o vaše ručky bych pečoval.
Ladné pohyby a křivky těla,
chtěl bych jít s váma do kostela.
Vzít si vás před očima Ježíše
a na věrnou lásku napít se z číše.
Veronika, 15 let
Narodila se vám dcera
jmenuje se Věra.
Je spanilá a krásná
někdy trochu chladná.
Od rána pěje
a ráda se směje.
Její úsměv je tak milý
můj konec se už chílí.
Mám tě rád tak že moc.
Myslím na tě celou noc.
Jsi má láska jediná,
jsi hbitá a ne líná.
Je škoda, že už musím jít
na tvoji počest budu pít.
Daniela, 12 let
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Láska má stíhavá

Sir Žeryk

Když na vás panno má jen mrknu,
alergií pouze smrknu.
Když někdo je neodbytný
jako vy, poutají mě silné okovy.
Soukromí s vámi ztrácím,
často z vás i zvracím.
Já ani chvíli nejsem sám,
vždyť před vámi dveře zavírám.

Jste mé oko čtyřprsté,
Jste má láska, ano jste.
Jste má láska, jste můj sen
tak jako 1. jarní den.
Vaše silné paže zmlátí každé páže.
Máte svaly z ocele a dvě půlky pevné...
Tolik slov a tolik vět nestojí za váš hněv.
Máte dlouhý nos,
vypadáte jako kos, neďobla vás nějaká z vos?

Dan, 14 let

Denisa, 12 let

Ó má milá
Jste můj kvítek rozmilý, já vím zmlknu ve chvíli.
Líbíte se mi, ano jste můj květ
bez vás zmizí celý svět.
Miluji vás, nechoťte, ještě chvíli zůstaňte.
Vaše ruce jsou jak z alabastru,
nechoťte moc blízko k lustru.
Jsou tam svíčky schoříte.
Byl by klit proč nechcete.
Já vám nabízím svoji lásku. Já vám strčím
přes pusu pásku jestli nepřijmete moji lásku.
Nenávidím vás děte prič
proč vytahujete ten bič...
Špatně to se mnou dopadlo
zítra vytáhne si na mě švihadlo.
Žoﬁe, 9 let
Na jednom krásném zámku
narodil se hoch.
Jednou v jarním vánku
podpálil sena stoh.
Byl kázán a pak vykázán,
musel jít pryč z hradu,
vstup mu tam byl zakázán
trpěl morem z hladu.
V lese se učil bojovat
bojovník z něj byl rázem
medvěd bál se ho potkat,
hned shodil by ho na zem.
Pak vyrazil do města,
rytířem chtěl se stát,
on byl z dobrého těsta
měl čestnost a chrabrost rád.
Pak byla válka slavná
on šel do první řady.
Role byla nesnadná,
on měl oční vady.
Bojoval však hrdě
směle se mečem oháněl
však meč do jeho hrudě
prošel bohužel.
Tak ódu tu teď zpívám
na statečného muže.
Jeho jméno neznám
to vadit snad nemůže.

Ó má lásko jediná,
ty jsi tak spanilá.
Dlouhé krásné vlasy máš,
nikoho jiného neznáš.
Jen mne ty máš.
Miluji tě ze srdce celého,
jsem původu urozeného.
Láskou pro vás planu
bez vás jinak zhynu.
Vemte si mě, krásná dámo,
jinak bude mé srdce rozlámáno.
Pro vás velké činy udělám,
bez vás být nehodlám.
Oči hluboké jako studánky,
pláčou a hledí do dálky.
Do dálky velmi vzdálené,
tam já se budu bít pro tebe.
Až se z té dálky vrátím,
hned se s Vámi ožením.
Jestli nebudete chtít,
budu se muset zabít.
Tereza, 13 let
Jan z Wartenberka, pán
byl na hrad zvečera zván,
na slavnostní ples
byl tam pozván dnes.
K tanci hráli
klaněli se králi.
Víno pili,
jídlo jedli
a dobře se měli.
Štěpánka, 6 let
„Ó Paní vy ste tak krásná,
sedum krát vás políbím.
Láskou pro vás schořím
jste krásnější než zlato,
pro vás udělám co chcete
jen když si mně vezmete.“
„Já si vás vezmu jen když my přinesete 80 růží
pak si vás vezmu jen pak jenom pák.“
Kamila, 8 let

Adam, za týden 13 let
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Sir Jogobela + něžná Marilyn
Když vidím vaší tvář v mé blízkosti,
hned mé oči začnou zářit radostí.
Ty vaše rudé rty a modré oči
hlava a svět se mi z nich točí.
Jste jako velká naducaná peřina
tak krásně se mi s vámi usíná.
Ó má Marilyn má krásná Marilyn
Bez vás už nikdy nechci být má blonďatá Marilyn
Jste můj svět, můj sen, můj ideál
celý život bych klidně pod vašimi okny hrál.
Miluju vaše ňadra převeliká
která na mě z korzetu stále kouká.
Sir Jogobela se vzdává, už nechce dál žít
pokud vás, něžnou blondýnu,
nebude po boku mít.
Miluju vás víc než víno, s kterým vyrůstám
již od mala.
Jste moje láska, jsem na vás závislý,
jak na rumu ožrala.
Avšak teď už vím, že vás nemohu mít
a tak nechci dál bez vás žít.
A proto odcházím z tohoto světa,
toť toto je moje poslední věta.
e end...
Tereza, 15 let

Pro pannu Lucku
Jste krásná jako letní den,
být s vámi je můj velký sen.
Jste krásná jako labuť bílá,
když spatřím vás, vzlíná ve mě síla.
Vaše vlasy jako sláma suchá
když vidím je hned srdce puká.
Vaše krásné velké oči
podobají se moči.
Rty vaše rudé jsou jak krev
o jejich polibek rvu se jak lev.
Vaše ňadra pevná jsou
doufám, že tak zůstanou.
Váš krásný zadek když se cuká
vzbouzí ve mě děsná muka.
Dlouhé nohy do nebe
ty chci mít jen pro sebe.
Líbat vás chci celou noc
nemůžu si pomoc.
Jste moje láska
jste můj svět
radost je na vás pohledět.
Petra, 15 let
Má milá a krásná lásko. Chtěl bych žít jenom s tebou. Ale
bohužel musím do boje, bojovat za čest země. Neboj brzo
se vrátím, brzo příjdu. Nikdy na tebe nezapomenu a doufám
že ty na mě též. Mám tě hodně rád, a žiju jenom pro tebe.
Rád bych si tě vzal, a měl hodně dětí. Dětí chci mít kupu, tak
lásko dej mi je. Má lásko dej mi je, já tě za to budu mít rád.
Tak já tě zato budu mít rád.
Žaneta, 10 let
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