
KUPLETY 
W mądrych gùowach nie świtaùo 
gdyśmy spotkać chcieli się 
gdyśmy urwą chcieli się. 
Że dożyjem jeszcze urwą czasów 
gdy nie będzie już UB. 
Że dożyjem urwą jeszcze czasów 
gdy nie będzie już UB. 

Raz do przodu raz do tyùu 
ku lepszemu zmierza świat 
ku lepszemu urwą świat. 
Tylko urwą jakoś tak się dzieje 
że nam znów przybyùo lat. 
Tylko urwą jakoś tak się dzieje 
że nam znów przybyùo lat. 

Kiedyś tyko proletariat 
miaù do przodu świat nasz pchać 
miaù do przodu urwą pchać. 
Dziś na czoùo wreszcie się wysuwa 
inteligencja sztuczna mać 
Dziś na czoùo wreszcie się wysuwa 
inteligencja urwą mać 

Komputery, symulacje 
a my ciągle ciemni są 
a my urwą ciemni są. 
Lecz coś po nas przecie pozostaje 
urwą się papugi drą. 
Lecz coś po nas przecie pozostaje 
urwą się papugi drą. 

Jak to ùatwo kiedyś byùo 
dynamiki prawa znać 
dynamikę urwą znać. 
Teraz urwą wszystko się zmieniùo 
bity, bajty urwą mać. 
Teraz urwą wszystko się zmieniùo 
bity, bajty urwą mać. 

X SZKOÙY 
A gdy Jasio modelowaù 
interfejs się urwaù mu 
interfejs się urwaù mu. 
Wystraszone lataùy motyle 
na dziesiątej PeDeFu. 
Wystraszone lataùy motyle 
na dziesiątej PeDeFu. 

Za obrazy dostaù Sùawek 
dostaù Feynmann urwą też 
dostaù Feynmann urwą też. 
Wacek wiedziaù, ale nie powiedziaù 
my nie wiemy tego też. 
Wacek wiedziaù, ale nie powiedziaù 
my nie wiemy urwą też. 

Gdy metody numeryczne 
życie ci obrzydzą już 
urwą ci obrzydną już. 
Jedź se bracie urwą do Poznania 
i tam sobie Coacha kup 
Jedź se bracie urwą do Poznania 
Coacha urwą sobie kup 

Dydaktyka się zachwiaùa 
i fizyka urwą też 
i fizyka urwą też. 
Jeśli nie potrafisz tego przeleźć 
przetuneluj urwą się. 
Jeśli nie potrafisz tego przeleźć 
przetuneluj urwą się. 

Po powrocie wywalimy 
caùy doświadczalny zùom 
doświadczalny urwą zùom. 
Dziś komputer lekcje nam odwali 
programiki sprawne są 
Dziś komputer urwą nam rozwali 
programiki urwą są. 


