XII. E
Hölgyeink és Uraink, kedves Mindenki! Vigyázat!
Közmondások java kerül most kiforgatásra.
Mondunk egyet-mást, s aki nem hiszi, járjon utána,
A 12. E-t és osziját akár itt a teremben is megtalálja.
Amit ma megtehetsz, halaszd holnapra, de tanuld a biológiát, Rebeka!
Hűbele Balázs, lovat ad az isten, vágj bele s lásd, mi lesz itten!
Ha a hegy nem megy Sacihoz, Saci lesz geológus.
Nem szól szám, nem fáj fejem, s akkor Tamás sem kötekedik velem.
Éhes Emő Buenóról álmodik, vesz is egyet, ha úgy adódik.
Hosszú haj, rövid ész, s mikor Zsolt ezt felmérte, haját nullásra vágta le.
Kutyából nem lesz szalonna, de Ottóból DJ még lehetett volna.
Timi az, aki egyszer szól, de ütős amit mond, annyira, hogy nyomban beüt a hidegfront.
Ki az, aki megél a jég hatán is? Andi, de csak ha van a közelben szőlőbázis.
Madarat tolláról, Márkot kalapjáról, sose mondj rosszat a hamar munkáról.
Ajándék csónak ne nézd a lapát, s ne szóld le Evelyn szőke haját.
Ki korán kel, aranyat lel, Fanni ezért szüntelen keres.
Sok kicsi sokra megy, ezért a remény Imókában és a mókában.
Jobb későn, mint soha, soha után 10 perccel jön Imola.
Elkapta a gépszíj Magort, így futóbolonddá változott.
Minden jó, ha Disznajó, avagy könnyű Katit táncba vinni.
Zsuzsi addig nyújtózkodjék, ameddig a divat ér.
Ki mint veti ágyát, úgy alussza almát, ez Karinak mindegy, úgyis jól szunyókál.
Egy bolond százat csinál, Boti meg sokkal többet annál.
Kutyára nem bíznak szalonnát sosem, de a parizert Tónira igen.
Norbi az, kinek sok a sütnivalója, seperc alatt lesz belőled karikatúra.
Fél tőle, mint az ördög a tömjéntől, vagy mint Zoltán a töménytől.
Sólyommadárnak nem lesz galamb fia, de fogadószelvénye igen, s annak a díja.
Kirúgott a hámból, mint Tikka a CFR kapujából.
Átadja a stafétabotot, mint Heni, az atléta, aki megteheti.
Jó munkának jó a gyümölcse, így lett Róbert a román rekordere.
Az idő pénz, ezért Tamás meggyőzi Vincét, hogy megtöltse a pincét.
És! Egységben az erő, csak legyen hozzá jó vezérlő!
Balázs Katalin elénk jő, s nem enged a huszonhétből.
De száz szónak is egy a vége…
Bemutatkozónk így ért a végére.

