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Czy Karolka pamiętacie,
co to mieszka w górskiej chacie?
Chłopca, który wieczorami
bawi się z Pocieszakami?
W książce, którą dziś trzymacie,
dalszy jego los poznacie.
I zwierzaki całkiem nowe,
egzotyczne i światowe!
Przyszło lato do Karola.
Kwitną łąki, kwitną pola.
Rzeka iskrzy w pełni słońca.
Czas przedszkola dobiegł końca.
Karol podekscytowany
na wakacje snuje plany.
Wieczorami sobie marzy
o żaglówkach, morzu, plaży…

Na swym biurku mapę trzyma,
wodzi palcem i oczyma,
obce zwiedzać chce krainy,
lasy, góry i równiny.
A gdy do snu się układa,
tak do Pocieszaków gada:
– Wy powiedzcie mi łaskawie,
skoro wszędzie tak ciekawie,
na co mam się zdecydować?!
Bo już plecak chcę pakować!
Z półki zerka pawian łobuz,
mówi: – Wybierz letni obóz,
z namiotami, zabawami
i licznymi atrakcjami.

Lecz delfinek mu przerywa:
– Rada ta jest nieprawdziwa!
Wszak najlepsze jest pływanie
po Spokojnym Oceanie.

Poparł surykatkę bociek:
– Nie jedź nigdzie – po kłopocie!
Po co zwiedzać obce kraje?
Chociaż bociek jam, zostaję.

Nie zgodziła się z nim hiena,
co ma wdzięczne imię – Lena.
W głos zatrąbił słoń Antoni,
jakby ktoś wystrzelił z broni!

A uchatki Małgorzatki
radą były wielkie statki,
rejs w ocean gdzieś daleki,
ostatecznie – z prądem rzeki.

Zamieszanie się zrobiło,
długo się nie uciszyło.
Każdy zwierzak swoje rady
dawał wśród głosów gromady.

– Lepiej jedź do Arizony,
gdzie potężne są kaniony! –
Taką radę dał grzechotnik.
A był z niego niezły psotnik!

– Co to są za opowieści?!
Toż to w głowie się nie mieści!
– zakrzyknęła surykatka.
Rozgorzała nowa gadka.

– Ja mam całkiem inne plany –
wtrącił kangur rozskakany. –
Po Australii podróżować,
w ciepłej trawie leniuchować.

– To są rady zbyt banalne!
Miejsca te są tak upalne!
Lepiej zażyć trochę chłodu,
jedź ty do krainy lodu.
Rada była to niedźwiadka,
co przydomek ma niejadka.
Zgodził się z nim pingwin mały,
co jest cały czarno-biały:
– Na krze pływać w oceanie
i jeść ryby na śniadanie –
to prawdziwe są wakacje.
Każdy przyzna, że mam rację!
Gekon śmiesznie wydął nos,
zanim w końcu zabrał głos:
– Muszę podjąć przemyślenia,
co jest warte polecenia.

Panda Wanda zaś milczała,
ciągle się zastanawiała.
Goryl mówi: – Rada taka:
pojedź ty na koniec świata.
Chciał coś dodać kameleon,
który nosi imię Leon,
lecz Karolek rozmarzony
w myślach swych był zatopiony.
Miał już chłopiec przed oczami
podróże z Pocieszakami.
Miejsca wszystkie chce odwiedzić
i dalekie kraje zwiedzić.
Które z nich wybierze najpierw?
Czy chcesz wiedzieć?
Odwróć kartkę!
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