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1.
Zegnaj kolonio kochana,
Nadeszła chwila rozstania,
Serce tak dziwnie uderza,
Mgła jakaś oczy zasłania.

2.
Kolonia dwudziesta osma,
Sporty, kultura, wybryki,
A ostatniego wieczoru,
Do rymu te wspólne ryki.

3.
Znowu śpiewamy te zwrotki,
Ze niby coś sie tu działo,
Z sensen czy też  i bez sensu,
Ważne by się rymowało.

4.
Więc zaspiewajmy piosenkę,
Skazani więzia tradycji,
Króciutki wspólny komentarz,
Bez literackich ambicji.

5.
Wszystko się tutaj już stało,
Zbędne jest pisanie zwrotek,
Nic się nowego nie działo,
Nowych też brakło tu plotek.

6.
Ciągle gadają, gadają,
Hałas jest na tym tarasie,
Tematy w kółko te same,
O czym.  O żydowskiej rasie.

7.
Próbują też o czymś innym,
Jakieś by nowsze tematy,
Lecz żarcie często przeważa,
Że_cztery rodzaje sałaty.

8.
Jęczą więc i wciąż stękaja
Że bolą biodra od rana,
Ból w krzyżu  no i te lędżwie,
Ale najgorsze kolana.

9.
Cieżko im wstawać i siadać,
Wyższe więc są samochody,
A z Auli zas do Jadalni,
Brakują  ruchome schody.

10.
Trenują, grają sportowo,
Yoga i mecze siatkówki,
Potem zadają pytanie,
Misiu, gdzie sprzedają krówki?

11.
Bal przebierańców więc stroje,
Z krajów dalekich i bliskich
Alik więc zmienił swą maskę,
I się uśmiechał do wszystkich.

12.
Kultury kilka wydarzeń,
Teatry  i  muzykalne,
Olgi i Romka koncerty,
Świetnie, wprost fenomenalne.

13.
Wystepy byly wspaniale,
Z Leną  Alona jak Dama,
Spiewała cudnie piosenki,
Jedną z pomocą Adama.

14.
Człapali w kółko jeziora,
Jak?  różne zdania w tej sprawie,
Jedni startują w kawiarni,
Drudzy zaś kończą na kawie.

15.
Kolonia była wspaniała,
Wszystko: mądrosci i bzdety,
Sport, filmy, tance i spiewy,
Tak się nam kończą kuplety.

16.
Dobrze nam było tu razem,
I oto przecież chodziło,
Jesli przyjedziem za roczek,  \
Znowu nam będzie tak miło.  /  BIS

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

Z dniem disiejszym (26 lipca 2019), odspiewalismy
razem dokladnie 499 zwrotek
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