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OCHOTNICA 2008
W Ochotnicy czas nam płynie
miło i wesoło.
Gdy poczujesz, Ŝe się nudzisz
Rozejrzyj się wkoło.
To dzieci, to dzieci co tu dalej kryć,
To dzieci, to dzieci dobrze z nimi być.
Miłość wielka tutaj kwitnie,
Miłość jak marzenie.
MoŜna ją realizować
TakŜe przez wiszenie.
To Gosia, to Gosia…..

Na półwyspie wielkim mieszka,
Uczy się polskiego.
Piłkę noŜną bardzo lubi
Jest fajnym kolegą.
To Alve, to Alve…
Czarne oczy, włos rozwiany,
Szczotka raczej rzadko.
I nie kaŜdy z nas w piŜamie,
Płynął sobie tratwą.
To Józio, to Józio…

Sympatyczna to jest para,
Często uśmiechnięta.
Czy ich miłość na Warszawę
Będzie rozciągnięta.
Justyna i Patryk…

Bardzo dobrze gra w ping- ponga
Chętnie na game boyu.
Lecz wolelibyśmy trochę
Więcej mieć spokoju.
To Patryk, to Patryk…

Przed północą się zjawiły
Bardzo przeraŜone.
Szczury, myszy zjeść je pragną,
JuŜ idą w ich stronę.
To dwójka, to dwójka…
Z wszystkich dzieci jest najdłuŜszy,
Zawsze uśmiechnięty.
Dla kolegi najbliŜszego
Dobry- jakby święty.
To Paweł, to Paweł…

Uśmiechnięty i radosny
Przez wszystkich lubiany.
ChociaŜ mówi on w języku,
Którego nie znamy.
To Patrick, to Patrick…

Zawarł bliską przyjaźń z mopem
Ciągle z nim się krząta.
MoŜe kiedyś teŜ u siebie
W pokoju posprząta.
To Olek, to Olek…
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Głos rozsądku przez nią mówi
Często ma porządek.
I wystaje ponad głowy
Z pokoju dziewczątek.
Martyna, Martyna…
Dla swej mamy on zakupił
Prześliczny pierścionek.
Gdyby mógł, oglądałby go
Przez calutki dzionek.
To Julek, to Julek…
Bardzo lubi ona konie
Pięknie je rysuje.
Szkoda tylko, Ŝe ją tyle
Rzeczy denerwuje.
Agata, Agata…
Kulturalny jest i miły
Uśmiecha się do nas.
Wielka szkoda, Ŝe zajęty
Pilnuje go Ŝona.
To Piotrek, to Piotrek…
ALAN lubi wszystkie dzieci
Grzeczne i mniej grzeczne.
Jeśli chcesz się super bawić
Z nami jedź koniecznie.
To ALAN, to ALAN…
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