Taky měl letadlo,
Koho by to napadlo.
Tenhle ten obchodník ze Sobotky.
Byl jeden naivní Soboťák
a toho nápad přes nos flák.
Postavil si v komoře letadlo,
to ale vzlétnout nezvádlo.
Spadlo na starého Soboťáka.
Žil jeden dědula v Anglii, v Kentu
a šlápl do psího exrementu.
Smrděl pak ještě dlouhé měsíce,
Nelibý pach se linul ze světnice.
Toho starého děduli z Kentu.
Byl jeden blázínek z města Tróji
a ten se nemohl zbavit paranoi.
Když mu pes roztrhal obutí,
Označil to za spiknutí.
Ten blázínek z města Trója.

Dětská dílna

Byla jedna dáma ze Sobotky
a koupila si pěkné šatky.
Když si je doma oblékla,
Okamžitě si je prodřela.
Chudák dáma ze Sobotky.

Dětská dílna již tradičně přinesla poetické a vtipné texty.
Je na nich kouzelné, že si člověk nikdy nemůže být jist, nakolik jsou takové chtěně, či nechtěně. Ostatně stejně jako
poezie dospěláků.

Byl jeden František ze Sobotky
a ten měl obchůdek a v něm látky.
Až jednou sestrojil letadlo.
Koho by jinak to napadlo!
Vyvezl ho na kraj Sobotky,
oblékl si sváteční botky.
Takový byl Fráňa ze Sobotky.
Byl jednou jeden dědek ze Sobotky,
měl od septiku umazané botky.
Ten dědek postavil letadlo,
ale hnedka se rozpadlo.
Vyvázl s lehkým poraněním,
tedy zlomená žebra, obě ruce a měl bdění,
ten starý šedivý mrtvý dědek ze Sobotky.

Byl jeden pán ze Sobotky
a narostly mu krovky.
Jmenoval se Brouček
a byl malý klouček.
Tenhle pán ze Sobotky.

Byl jeden pán
a ten měl krám.
V tom krámu krámy.
Naříkaly mámy,
které všechny měl ten starý pán.
Byl jeden pán ze Sobotky,
měl jedny botky šestky.
Měl moc rád růže,
protože to může.
Tenhle ten pán ze Sobotky.
Byl jeden obchodník ze Sobotky,
ten měl rád tvarohový vdolky.
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Byla jedna Martina z Prahy,
Měla hezké nohy.
Byla prostě z Prahy.
In Sobotka it was very young man
he has beatiful like a Barbie – Ken
Ev‘ry day he played tennis
whit a girl, who calls Denise.
A lot of balls was flying in the sky.
Zyk sobie kiedyś stary pan z Sobótky
nie palik fajki i nie pik tez wódki
na ryby zkapak chatke,
i zkapak na swą wędke,
damska torebkę i stare kalosze.
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