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Brad :

Bílé, bílé, všechno je bílé,
Všude leži snih,

Nadšená děti, veselé babičky,
I já jsem v nebi.

Stromy jsou krásnějši
Lidé jsou štastnějši,

Život je prostě přijemný.
Mikuláš přijede,

Vánočni cukrošky,
Sylvestr někde na chatě,
Je to nádherný část roku.

Ale počkej, co to je?
Ten sníh není bíly.  Tam byl nějaký pes.

Žlutý sníh, a pak to taje,
A všude je jenom blato.

A kde je to slunce?
Neviděl jsem ho 3 týdny.

A děti jsou nemocná,
Babička spadla,

A ja už nejsem v nebi.
Stromy umírají, lidi jsou naštvaní,

A klouzavý led všude
Mikuláš odejel, nechal jen bordel,

A kde, kde je to slunce?
Tak to není ráj, a je to těžké

A chybí mi teplé počasí,
Ale ještě se mi líbí zima

I když není ideální
Mám bundu dobrou a čaj teplý,

A těším se na sníh príští.

Misha:
Už opravuju poslední hrubky

...jejda je jich tam více.
Snad nejsme zas takové trubky,
učitelka si na nás vyřve plíce.

Asi už jste pochopili,
dopsala jsem matiku.
Ostatní se našprtili,

jenom mě to nedělá logiku.



Pajin:
Čaj, to je ten skvělý mok,

já ho piju rok co rok. 
Na vodu si postavím

a hrníček si připravím.
Vyberu si čaj dle chuti,

kdo ví, co mi druzí vnutí.
Zelený nebo ovocný,

ne ten jen, když jsem nemocný.
Teď už mi ta voda vaří,

zalít čaj, však se mi nedaří.
Hrnek praská v teplé vodě,

co za hrnky jsou dnes v módě.
Takhle končí sen o čaji,

snad vymyslím nějakou báji.

Ania:
Dnes je krásný den,

snad to je všem jasný.
Na dnešní odpoledne jsem se moc těšila,

tuto básničku jsem se napsat snažila.
Teď si tu čajík vypijeme,
možná pár her zahrajeme,

a doufám, že se též zasmějeme.
Za okny svět tak krásný je,

sníh cesty maluje.
Ale mráz se taky vyskytuje,
na líčkách se červeň rýsuje.

A my si tu v teplíčku,
sedíme jak rozinky v těstíčku.

Dancha:
Ve Streetu je vždycky krásně,

moc rádi skládáme básně.
Jirka s Denčou vždycky pěje

a Pajin se jim jen směje.
Karin s Dančou něco kutí,
Edith mluví pořád s chutí.
A Jindra zase s Michalem

tvoří něco za barem.
Aniu má každý rád,

Andrejce se chce už spát.
Brad si s námi zazpívá,

Sára taky usíná.
Lucka s Anet něco tvoří,

Anys se už klíží oči.
Míša naše kuře je,

každý se s ní zasměje.



Dencha:
Zemřela e-schránka a do koše dána,

kilobajty po ní zůstaly;
i blikaly každičkého rána a

cílový adresář hledaly.

I zželelo se disku milých bajtů,
fluidum schránky se vrátilo;

a vtělilo se v nízkokapacitní složku,
jíž volnou paměť zcela přikrylo.

Poznaly bajty schránečku po vzhledu,
poznaly ji a šířily,

a prostou ikonku, v níž majíc útěchu,
mateří-složkou nazvaly.

Matěří-složko diskety naši milé,
vy prosté naše cílové cesty!

Nakomprimovala jsem tě na stránce webové
komu mám tebe převésti?

Ve skrytou já tě spamovku zavážu;
ozdobně stužkou ovinu,

do širých zemí cestu ti ukážu,
kde nasdílenou máš rodinu.

Snad že se najde dcera schránčina,
jíž mile obsah tvůj zavoní.

Snad že i najdeš některého vira,
jenž k tobě zdroj nasdílí! 

Verca:
Zajíc skáče na poli,

natrhal tam brambory.
A v moři plave vorvaň zas,

zamotal se do mořských řas,
koník mu přišel na pomoc,
zůstal tam s ním celou noc.

Až ráno se rozední,
pomůžeme vorvani.
Už si tiše odplouvá

a ploutvičkou nám zamává,
a tak končí má básnička...



Jirka:
Andrejka se nezdá,
ve zpěvu je hvězda,
je to tichá dívčina,

tím to však jen začíná.

Pak tu máme Jindrouše,
jeho sranda občas kouše,
má nás všechny ale rád,

i když to občas není znát.

Editha má nové tričko,
jímž zakrývá své srdíčko,

na venek je drsňačka,
ale uvnitř...křehoučká.

Karin je má ovčí ségra,
to co řekne je vždy perla.
Jednou bude barmanka, 
máme zdarma panáka!

Denča je teď na stáži,
za to co řeknu mně zpraží...

Nemá na mně vůbec čas,
já ji mám i tak moc rád.

Když přemýšlím nad Anetou,
slova se mi v hlavě pletou...

Holka je to zkrátka fajn,
co si myslí nemám šajn.

Pajin býval flegmatik,
vše mu bylo jedno...
Potřeboval Ježíše,

ten ho musel zvednout...

Ania to je punkerka,
drobounká to dívenka.
Bydlí v Dolní lutyni,

růžovou má ve skříni:D

Sára je náš malý bobik,
nevzbudí ji žádný budík!

Pořád něco povídá,
nikdy není protivná.

Lucka k nám moc nechodí,
má víc ráda tančení...
Nám to ale nevadí,

vidíme ji vždycky rádi!



Kámen chce být vojákem,
lítat lesem s „Ákáčkem“.

Když byl ale v lese s náma,
ztratil se nám...lama.

Můza mně už opustila,
někde venku se mi skryla.

Chtěl bych se všem omluvit,
chtěl jsem vás jen pobavit.

Snad jsem se vás nedotknul,
jedno bych rád podotknul.

Mám vás všechny hodně rád,
i když se vám budu smát.

Na Anys jsem nezapomněl,
kdyby ano tak je po mně...
To nejlepší prý na konec,
ale mi už se to nerýmuje:/

Jindra:
O třech nohách

Jednou židle stála
Na té židli vlála
Kdo mohl vláti 

Jedině skřítek dráti
Jméno měl ubohé

Zodpovědnosti nemnohé.
Vše řešil pitím

A pak zas blitím
Jako drát pořád byl
Protože hodně pil

Skřítek dráti se jmenuje 
Jelikož pořád pije
Hodně lže a krade

A proto se do pekla hrabe
A jak na té židli vlál

Tak ji přitom nakukal

Konec

PUŇŤA
Běhal Puňťa po vesnici

keříky si značil
U jednoho zůstal déle,
tam pro změnu tlačil.
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