
Dobrá zpráva
Okřídlený dubánek
vyletěl až nad zámek.

Pod ním lesy, domy, školy,
rozhlíží se do údolí.

V letu trubku vytahuje,
dobré zvěsti vytrubuje.

Na vědomí všem se dává,
že nás čeká velká sláva.

Dubánek má knihu rýmů,
ve které je spousta šprýmů,

a my máme jedno přání,
ať vás nutí do řehtání.

                       Petr & Martin
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Iglú
Za pomoci chytrých fíglů
kamarádi staví iglú.

Zima jako z učebnice,
mráz se vkrádá pod čepice.

Jiný domek nemají, 
proto tolik spěchají.

Dubánek se trošku fláká,
vedle staví sněhuláka.

Když je všechno hotovo,
mohou začít nanovo.

Nenadálé oteplení
připraví je o bydlení.
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Co to slyším? Vždyť on vzlyká,
doplachtil až do rybníka.

Vynořil se celkem snadno,
i když pád byl téměř na dno.

Pošramocen pouze lehce
o rogalu slyšet nechce.

Na rogalu
Doneslo se nám dnes sluchem,
že dubánek letěl vzduchem.

Prý se trápil nemálo,
jak sestrojit rogalo.

Dlouho marně nápad hledal,
list platanu spát mu nedal.

Už se nese nad krajinou,
nad polem i nad dědinou.
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Na kole
Žiji v lese, v přírodě,
nic nenechám náhodě.

Beru přilbu, svoji brašnu,
na kole teď jezdit začnu,

do práce pod starý dub
doveze mě cobydup.

Při vyjížďce do lesů
dá mi kolo noblesu.

Rád vyrazím mezi lidi,
ať tu krásu všichni vidí.

Do brašny si sváču strčím,
vezmu kolo a už frčím.
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