
Hodina fyziky                                        

U tabule dítě stálo              
usedavě brečelo
nad příkladem fyzikálním
bez řešení trčelo

Neučil ses a teď mlčíš
Ty bídáče bezbranné
Takhle se ty doma učíš
Máš to pěkně nahrané

Tohle je už druhá pětka
co s tím žáku uděláš
Zákon síly jedna věta
co prosím tě v hlavě máš

Do indexu pětka padla
běda, běda dítěti
naděje už dávno zvadla
plakat je ho viděti

Jeden vzorec- moment síly
eM rovná se eF krát Vé
nápověda se však mýlí
také kulu dostane

Fyzikářka poučuje 
kdo se učí vyhraje
kdo se doma nenašprtal 
ten to pěkně dostane
  
Krvelačné profesorce 
jedna oběť nestačí
podívá se do třídnice
dalšího z nás vytasí

Pak zas do hrozného křiku
bodejž by vás sršeň sám 
že na vás vy nezvedníci
ředitele zavolám

Malá snědá tváře divé
v bílém plášti osoba
u katedry oči divé
hlas vichřice podoba



Slyšeti je fyzikářku 
pro říďu už běží
ze sekundy hodně nářku
uslyšíte ode dveří

Pojďte pane direktore
vemte si ty mamlasy
v tom se dveře otvírají
říďa vchází do klasy

Ředitel si sedá v rohu
sleduje nás vidí
profesorka vyvolává
čím dál více lidí

Další obět- Pavlíková
strachy se nám kácí
spadla tvrdě chudák malá
už vědomí ztrácí

Flek za flekem padá v rytmu
teď je Hrabák vyvolán
sotva však se dotknul křídy
také jemu flek je dán

Koleso je primus třídy
kéž by on byl na řadě
on jediný z nás to umí 
on jedničku dostane

Jejda on se zrovna hlásí
snad on bude vyvolán
k tabuli si to už hasí
příklad řeší lehce sám

Velké jedna do indexu 
Kolesko teď dostane 
zachránil nás my to víme
od té smrti pomalé

V myslích naších 
zván je bohem
nejlepší je z nejlepších
gratulace přijímá honem
od sousedů nejbližších

Ale milá kolegyně 
jsou to chytří žáci
kdepak nějací mamlasové
to jsou ale věci



Ředitel je spokojený
to je hlavní věc 
unikli jsme to je jistý
písemečce přec


