
Tombea, Era tapicera 
Kiedy jesteś już człowieku w takim mega cudnym wieku, 
Gdy wybierać masz co dalej 
A ty nie wiesz, to nie szalej! 
Więc panowie, panie, dobre mam tu rozwiązanie!
Jak ukrócić twe udręki wnet się dowiesz z tej piosenki
A więc mnie uważnie słuchaj i w banieczkę się nie pukaj
Lecz w swej mądrej głowie, dobrze przemyśl co ci powiem 
Bo to jest opowieść szczera o karierze tapicera 
Bo ten zawód, przyjaciele, ma swych zalet bardzo wiele 
Więc po pierwsze to osiłki co nie potrzebują siłki
No i nawet ci dojrzali mają mięśnie, jak ze stali 
Jeśli chcesz potrenować swe muskuły rozbudować 
To bądź pewien, że ta praca jest dla Ciebie 
A po drugie to ziomale, którzy ludziom służą stale
Wszak to tapicera ręce robią wypoczynki miękkie
Dzięki tapicera pracy w domach mamy ? kanapy
Gdyby nie ich ścisła wiedza to byś na podłodze siedział 
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Zaś po trzecie to chłopaki, które nie dla draki, 
co dzień mają przyszłość z bardzo ostrą amunicją
Jak Commando czadu dają pistoletami szaleją
Zszywek robią linie równe myślisz, że to nie jest trudne?
Tak do czwórki dotarliśmy tu usłyszysz nowe myśli
Jak coś jest skonstruowane od dzieciństwa pytasz mamę
Możesz zmieniać i budować, młotkiem stukać, kombinować
Czujesz wtedy się jak w niebie? - to tapicer jest dla ciebie

Piąty punkt nie mniej ważny i dotyka spraw poważnych, 
Wyjaśnijmy dla jasności chodzi o kwestię pewności 
Bo po tapicerskiej klasie w mig robotę znaleźć da się
Gmina Swarzędz w całym świecie z tapicerów znana przecież
Żadnej sofy się nie zrobi bez udziału ludzkich dłoni
Ludzie kanap potrzebują, tapicerów poszukują 
Więc skóra i komóra oraz całkiem niezła fura 
Bez szukania pracy męki są w zasięgu twojej ręki
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Jeśli już się zdecydujesz i do szkoły powędrujesz 
Złożyć swoją aplikację, nowa się przygoda zacznie 
W pierwszej klasie na praktyki trafisz do naszej fabryki 
Poznasz tu tajniki wszystkie, jak być majstrem jak być mistrzem
A gdy dobrze się już wdrożysz i do pracy się przyłożysz
I pokażesz swoją wiedzę to cię zauważy prezes
Gdy pochwalisz się wynikiem to zostaniesz kierownikiem
Twoja pensja wzrośnie nowy rozdział się rozpocznie
A więc do mej grupy dołącz, z nami siły połącz 
Bo nadchodzi nowa era, era tapicera!
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