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Pierwsza godzina i masz angielski
No to po prostu się w głowie nie mieści
Pasty, Presenty takie Perfecty
Wątpię czy po tym są jakieś efekty

Druga godzina proszę niemiecki
Ich singe gut, aber nicht perfekt
To co mówiłem to jest bardzo ładne
Że śpiewam dobrze a nie idealnie

Potem jest polski Stefan Żeromski
Jeden z wybitnych pisarzy w historii
Wiem czym jest miraż lub dyrdymałka
Z lekturą szkolną stoczona ma walka

Następnie matma zmora totalna
Na dodawaniu już udajesz błazna
Ale przed Tobą są jeszcze pierwiastki
Więc bądź cierpliwy to nie koniec całki

Pierwszy masz angielski
W głowie się nie mieści
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Czy będą efekty
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Polski jest Żeromski
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Miraż dyrdymałka
Z lekturą ma walka

Matma jest totalna
Już udajesz błazna
Przed Tobą pierwiastki
To nie koniec całki
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