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Echo obozowe

Przyleciała mała jemiołuszka
Wyszeptała mi do uszka
Hej przyjacielu drogi
Zbieraj bagaż wyrusz w drogę
W Pleśnej w Akademii Pana Kleksa
1 41 obozowiczów zamieszka
Pan Kleks uczy, wychowuje
Zdrowego ducha w nas hartuje
I przenosi dzieci swoje
W baśni świat podwoje
Bolek i Lolek razem się trzymają
Bez apteczek na wyprawy nie ruszają
Opatrują obolałe ręce, nogi
Więc tam u nich zawsze otwarte progi
Tom i Jerry gonią się po plaży
Każdy z nich się na niej smaży
Tom się boi wejść do wody
Jerry podstawia mu pod nogi kłody
Razem wpuszczają nas do kąpiel iska
Czasem tworzą duże widowiska
Dzwoneczek sypie złotym pyłem
Widziałem to kiedy tam byłem
Zakupy pojawiły się w mig
Wszystkich obecnych ogarnia podziw
Wróżki nagle się pojawiły
I pyszne posiłki nam zrobiły
Bajki nam się pomieszały
Pan Gucio zrobił się wytrwały
Pszczółka Maja taka była
Pomocy mu udziel i ła
Razem obóz sprzątają
Zepsute rzeczy naprawiają



Popey mocno grupę trzyma
Ani razu się nie nadyma
Olivia trochę się rozleniwiła
Grupę lekko opuściła
W Popeyu mężna siła dżemie
W zamian Oli objada się dżemem
Nasz Tygrysek na obozie bryka
Fika, bryka i udaje komika
Jego grupa za to harda
W ich zespole praca twarda
Kłapouchy mu wtóruje
Przy ognisku podśpiewuje
Swoją grupę w ryzach trzyma
Chodzi z nimi nawet do kina
Koziołek Matołek cały świat zwiedził
Nasz obóz nawet odwiedził
Jego grupa bryka ładnie
Dużo czasu na obozie kradnie
Brykają, szaleją, śpiewają
Razem ciągle we wszystko grają
Pipi Pończoszanka wszędzie gania
Zawsze ma o czymś do pogadania
Lubi bywać na bieżąco
Przekazywać newsy na gorąco
Więc aktywną grupę ma
W niej zabawa zawsze trwa
Żwirek i Muchomorek w jednym domku mieszkają
Ich grupy często ze sobą przebywają
Narzekają, że ich bolą kości
Bo im wszystkim brak dziarskości
Anna i Elza poddanymi kierują
I od kłótni ich wstrzymują
Namioty i baraki dzielnie sprzątają
Wszystkim zadania rozdzielają
Choć czasem poddani bunt wszczynają
Z księżniczkami nigdy nie wygrywają
Tu w tej naszej Akademii
Najlepszej na całej ziemi
Tu się wszystkie bajki wymieszały
Dobrą zabawę zapewniały
Myszka Miki nad nami panuje
Wszystkimi się tu opiekuje
Obóz sprawnie funkcjonuje
Gdy ona wszystko zaplanuje.

Alicja Fluder




