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Zegnaj kolonio kochana,
Nadeszla chwila rozstania,
Serce tak dziwnie uderza,
Mgla jakas oczy zaslania.

Kolonia ta dziewietnasta,
Sporty, kultura, wybryki,
A ostatniego wieczoru,
Do rymu te wspolne ryki.

Wiec zaspiewajmy piosenke,
Skazani wiezia tradycji,
Krociutki wspolny komentarz,
Bez literackich ambicji.

Przez wszystkie lata Mullszowskie,
Sam te piosenki dziergalem,
Wolalem wiec tu o pomoc,
I pare zwrotek dostalem:

Misia oblega tlum gesty, (Maria Stauber (MS)
Rozne pytania i sprawy,
Misio wiec slucha cierpliwie,
Lecz z Misiem nie ma zabawy.

Co roku wraca zagadka,
Twarz znana - imie ucieklo,
Placza sie fakty i wnuki,
Prawdziwe pamieci pieklo. (MS)

Szok wielki bo kolonistow,
Niektorych malo zostalo,
Gdzie kilogramy stracili,
Nam by sie tez to przydalo! (MS)

Alik nas karmi kultura,
Kawalki rzuca najlepsze,
Galczynski z “Gesia zielona”,
Ale to perly na wieprze. (MS)

Nowe sie kreca tu twarze,
O rany! Facet bez pary!
Bawia sie wszyscy wspaniale,
Choc Pan tu sa cale chmary. (MS)

Tych wierszy skreslilam kilka,
Na z toalety reczniku,
Sklecilabym moze wiecej,
Gdybys zezwolil Aliku. (MS)

Lat wiele chcemy przyjezdzac (Inka Kantor (IK)
spedzac tu dni i wieczory,
wiec Misiu zacznij wybierac
gdzie miejsce na rulatory.

Jesli chcesz romans nawiazac
i upatrzyles juz cialo,
zrob to jak mozesz najszybciej,
by zapamietac sie dalo. ( IK)

Dyskusje trwaja zarliwe
jakiej metody poszukac,
by ciezkosci prawo obalic,
czas i Newtona oszukac. ( IK)

Poza szeregiem tych zwotek,
Ktore od innych dostalem,
Zeby pociagnac piosenke,
Z glowy se wlosy wyrwalem.

Widzielim filmy i teatr,
Radosc i smutek tu bywa,
A co do wspomnien z dziecinstwa,
Tuwima “Lokomotywa”.

Potem byl wieczor Quiz’owy
Rymy sie laly obficie,
A Misiu to Sedzia Kalosz,
Grozilo niezle pobicie.

Zwrotek jak zawsze jest sporo,
Wiec skoro geby otwarte,
Prosze, tu zwrotki-wspomnienia,
Zabkiem starosci otarte.

Ciagna tu ciagle na spacer,
"Choc bedziesz prezny i zdrowy",
Poszedlem, ide i slucham,
Choroby, w kolko choroby. (2011)

Ide wiec preznie i zgodnie
Z teoria marszowej sztuki,
Jagodek nawet nie skubne,
Z tylu zas: “Wiesz; moje wnuki....” (2011)

Nagle cos zamiast o wnukach
Masz “money” wiec laduj w akcje,
Dzisiaj co drugi tu traci,
A przeciez kazdy ma racje.

Kolonia byla wspaniala,
Wszystko: madrosci i bzdety,
Sport, filmy, tance, i karty,
Tak sie nam koncza kuplety.

Dobrze nam bylo tu razem,
I oto przeciez chodzilo,
Do zobaczenia za roczek, \
Znowu nam bedzie tak milo. / BIS

Pierwsza zwrotka tekst orginalny a reszta jak zawsze
dzieki wspolpracy / inspiracji kolonistow.
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