1. Csapat
Oszkár, 1 utas szemével - Csima-Nedvig Beatrix és Csima Ákos verse
A netet felcsapom.
Az oldalt megnyitom.
Az utat lefoglalom.
A díjat majd odaadom.
A találkozóra odaérek.
A bemutatkozástól nem félek.
A csomagokat elhelyezem.
Magamat az ülésbe leteszem.
A sofőrben megbízom,
Sőt fel is pontozom.
A végcélomhoz érkezem,
Köszönök és az utat fizetem.
Ez a lehetőség az életem.
A létrehozását szeretem.
Azóta az utazás egy kényelem.
Oszkár, köszönöm, hogy vagy nekem!

2. Csapat
Ossz-Car-t - Rubin Gábor és Marczisovszky János verse
Én kétajtós kocsi voltam
Magától is ment, volt, hogy toltam
Három éve jól megnőttem
Utasszámban felfejlődtem
Öt év több mint háromszáz sztori
Marseille, Salzburg, Bécsben egy Bori
Hajóépítő, sofőr, ács és tanár
Van jobb megoldás, mint a magány
Hetven százalék nő, így harminc férfi
Az egyedül utazókat senki nem érti
Megosztani jó érzés sokat,
De néha pihentesd meg a lovat

3. Csapat
Molnár Péter & Radványi Judit verse
Okos Oszkár vagyok, sokat utazok,
Az Oszkárral telekocsizom.
Helyet az Oszkár.com-on foglalok,
A telefonszámukat sűrűn nem bolygatom.
Az úton mondom, vagy nem mondom…,
Élményeimet osztom, vagy nem osztom,
A Facebookon akkor is megosztom :)
Ha szükség kínoz, a sofőrt mindenképp beavatom.
Jófej Oszkár-sofőr vagyok,
Senkit az úton nem hagyok.
Minden problémádra nyitott vagyok,
Az értékelésedre pokolian számítok.
Viszek embert, állatot, levelet, csomagot,
Mindent célba jutottatok, s ez nem egy vagyon,
Panaszt, hogy Rólam ne mondjatok,
Mindig pontos és korrekt vagyok.
Palacsinta, limonádé, töltött-, s lapos lepény,
Vagány Oszkáros-lányok, s még több Oszkáros-legény,
Írnak, rajzolnak, mutogatnak az Oszkár-napON,
Ők már tudják: jó együtt ünnepelni a Római-partON.

4. Csapat
Oszkár - Gálovits Virág és Alex verse
Egész úton hazafelé azon gondolkodám,
Miért csak két utassal osztottam meg a Skodám…?
Befértek volna többen is, ó én buta balga,
Pár forinttal többet spórolhattam volna rajta.
Vissza úton hazafelé Szolnokról Szegedre,
Kettő helyett négy utas is vidáman mehetne.
Hogyha ez eszembe jutott volna hamarabb,
Az autópálya díja is a zsebemben marad.

Valójában jó ötlet volt ez a telekocsi,
Sajnos ide nem találtam jobb rímet...bocsi.
Szerencsére gyakran járom autóval a világot,
Ennek köszönhetem, hogy megismertem Virágot!
De mindenféle emberke utazott már velem,
Remélem nekem is lesz majd másoknál helyem.
Alap, hogy az öt csillagot mindig megkapom,
Utánam nézhettek az Oszkár.com-on.

