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Stawie nasz kochany
Gdy wiaterek mocno dmucha,
Marszczysz wodne czo∏o,
Kiedy s∏onko Ci zaÊwieci,
Âmiejesz si´ weso∏o.

Wszyscy razem si´ bawimy
A˝ gwar s∏ychaç wko∏o,
Staw nasz tak˝e si´ uÊmiecha
Falujàc weso∏o.

Ref. Stawie nasz kochany,
Stawie ulubiony,
JesteÊ naszym domem,
W trzcin´ przystrojonym.

Ref. Stawie nasz…

W Twoich wodach karp zamieszka∏
I wodne Êlimaki,
Wydra, czapla i kormoran,
Chodzà tak˝e raki.
Ref. Stawie nasz…
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Pan Karp
Usiad∏ wiosnà rak na brzegu
I pozdrowi∏ swych kolegów,
Ci siedzieli ju˝ na grobli.
Wi´c odrzekli mu: „Dzieƒ dobry!”
Obok raków siedzi kaczka
I ∏ab´dzi ca∏a paczka,
Wodna kurka oraz bobry,
Wszyscy mówià mu: „Dzieƒ dobry”.
DziÊ do stawu trafia skarb,
P∏ywa∏ b´dzie tam Pan Karp.
To dla niego dziÊ od rana
Rybak leje wod´ z dzbana.
Dzi´ki niemu wszyscy wko∏o
B´dà mieli tak weso∏o.
B´dzie mi∏o, ˝e ho, ho
– Woda ju˝ przykrywa dno.
Wreszcie b´dzie gdzie nurkowaç
I weso∏o baraszkowaç.
Razem z karpiem, tak dla draki,
W chowanego chcà graç raki.
Jest szcz´Êliwa równie˝ kaczka
I ∏ab´dzi ca∏a paczka,
Wodna kurka oraz bobry,
Co mówi∏y dziÊ „Dzieƒ dobry”.
Wczesnà wiosnà tak czeka∏y,
A˝ si´ staw nape∏ni∏ ca∏y,
Teraz z karpiem chcà zamieszkaç,
Bo to fajny jest kole˝ka.
6
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Bobrowe zwyczaje
Witaj mi∏y Panie Bobrze,
Czy w tym stawie Panu dobrze?
„Nie za bardzo, wody ma∏o,
Zatamowaç by si´ chcia∏o”.
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Jak bóbr w rezerwacie zamieszka∏…
Czy znacie leÊnego bobra,
Znanego drwala nad drwale?
Lubili go dawniej wszyscy,
Teraz nieomal wcale.
KiedyÊ zaprosi∏ go rybak
W dolin´, nad staw karpiowy,
Wnet po˝a∏owa∏ goÊciny
I zaczà∏ rwaç w∏osy z g∏owy.
Bóbr zanurkowa∏ od razu,
I tam´ zbada∏ na stawie.
Potem ruszy∏ do lasu
I powycina∏ go prawie.
Drewnem tam´ podwy˝szy∏,
Lecz nie zapyta∏ rybaka,
Czy w ziemnym stawie dla karpi
Potrzebna tama a˝ taka?
A karpie, co w ciep∏ym stawie
Trzy lata si´ chowa∏y,
Nagle z wysokà wodà
Przez grobl´ wylecia∏y.
LeÊnik przeniós∏ wi´c bobra
Do rezerwatu wodnego,
Aby na ∏àce i w stawie
Ju˝ nie przeskroba∏ niczego.
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Kijanka k∏amczuszka
Rankiem pewna kijanka
Tak buja∏a wujka Janka:
„S∏ysza∏eÊ jak pi´knie Êpiewam?
Zazdroszczà mi ptaki na drzewach!
˚aby, co tylko rechoczà,
Od dawna na mnie si´ boczà,
˝e ja koncerty daj´,
˝e wkrótce p∏yt´ wydaj´,
˝e fanów mam bez liku,
˝e studio urzàdzam w s∏oiku,
˝e czekam na potwierdzenia
Radiowego zaproszenia.”
Rozbawi∏o to wujka Janka,
˝e chwalipi´tà jest kijanka.
Nie wiedzia∏a jednak màdrala,
˝e dziÊ wielce si´ przechwala,
A najdalej zaÊ pojutrze
Los jej nosa mocno utrze.
Tak te˝ si´ sta∏o z wieczora,
Kijanka szlocha, ˝e chora,
Uros∏y jej cztery nogi
I odpad∏ ogon drogi.
WyjaÊni∏ jej wujek Janek:
„˝aby pochodzà z kijanek,
Odzywajà si´ rechotem,
Uwielbiajà wod´ z b∏otem,
A Êpiew to wy∏àcznie marzenia
Wielu kijanek
– Nie do spe∏nienia!”
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Rz´sa wodna
Bywajà rz´sy czarne,
Bywajà te˝ bràzowe,
Lecz takiej to nie znacie,
Przyrzekam, daje g∏ow´.
Ona jest wcià˝ wilgotna,
Zielona jest jak ˝aba,
I w oczku wodnym mieszka,
Albo te˝ w du˝ych stawach.
Bo ta roÊlinka drobna,
Co jak ∏ódeczka p∏ywa,
Po oczkach wodnych, rowach,
Te˝ rz´sa si´ nazywa.
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S∏oniczka
KiedyÊ Jan Brzechwa pisa∏ dla dzieci,
Bajki i wiersze przepi´kne kleci∏:
Pisa∏ o ˝ubrach i o kangurach,
Pisa∏ o lisach i pawich piórach,
Pisa∏ o wilku, o dziku srogim,
Przed którym ka˝dy bra∏ za pas nogi.
A Tuwim pisa∏ o s∏oniu Tràbalskim,
– Strasznie on bywa∏ zapominalskim,
O jego córce, ma∏ej s∏onince,
Âlicznej, weso∏ej z tràbà dziewczynce.
Lecz inna s∏oniczka zamieszkuje stawy,
Powolutku p∏ywa poÊród wodnej trawy.
˚eby jà zobaczyç potrzebne Ci szkie∏ko.
RoÊnie w nim s∏oniczka i nie jest ju˝ mgie∏kà.
Dobrze teraz widzisz t´ wodnà s∏oniczk´,
A ja uzupe∏niam s∏oniowà metryczk´
I wierszem, co powsta∏ dziÊ z samego rana
Sk∏adam uk∏ony dla Pana Jana
I Pana Juliana.
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Kormoran
Dawno temu jedna czapla,
Co na ryby polowa∏a,
Ju˝ od jajka by∏a inna,
Obyczaje nowe mia∏a.
Wszystkie czaple by∏y szare,
W szarym mydle si´ kàpa∏y,
A ta jedna si´ nie my∏a
– Piórka wnet jej poczernia∏y.
Zamiast wstydu, dumna by∏a,
˝e od reszty si´ odró˝nia,
Ale tego by∏o ma∏o,
Bardziej chcia∏a si´ wyró˝niaç.
Pofrun´∏a do kowala,
I prosi∏a go uk∏adnie,
„Zagnij dziób mi w ma∏y haczyk,
Tak troszeczk´, nie przesadnie.
Pióra czarne i dziób krzywy
Zobaczy∏y wnet kuzynki,
Pogdera∏y, poszemra∏y,
Wypisa∏y jà z rodzinki.
Od tej pory dawnà czapl´,
Zwanà teraz kormoranem,
Mo˝na dostrzec gdzieÊ nad wodà,
Jak nurkuje tam nad ranem.
Z jego dzioba nie ucieknie
W´gorz, karaÊ, ni ukleja.
Kiedy goni je kormoran
– Pryska ca∏a ryb nadzieja.
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Wolny jak ptak
Rozesz∏a si´ kiedyÊ plotka,
˝e ka˝dego ptaka spotka
Rzecz na stawie ca∏kiem nowa
– W sprawie podatków rozmowa.
Przyby∏a kania z Krakowa
– Urz´dniczka podatkowa.
„˚àdam od ptaków zeznania
– W sprawie opodatkowania!”
Usiad∏ wi´c bocian za trzcinà
I szlocha ze smutnà minà:
„Oj! Moje ptasie dochody
Chce zabraç urzàd skarbowy.”
Zamartwia si´ te˝ przepiórka:
„Czy oddam swe Êliczne piórka,
Gdy wyda si´, ˝e na ∏àce
Znalaz∏am kiedyÊ pieniàdze?”
Lecz wtedy kania znienacka
– ZaÊmia∏a si´: To zasadzka!
A ca∏y ten szum podatkowy,
To ˝art prima aprilisowy.”
U ludzi, kto si´ wzbogaci,
Ten musi podatki p∏aciç.
Stàd ludzie cz´sto mówià tak:
„Chcia∏bym byç wolny jak ten ptak”

20

21

Rak uczy si´ taƒczyç
Raz na dnie stawu poÊród liÊci trzciny
Przemówi∏ rak do raczej dziewczyny:
„Racz moja droga w∏o˝yç dzisiaj szal
I ruszyç ze mnà na raczy bal”.
Lecz racza dama z grymasem buzi
Ju˝ zapa∏ raka do taƒców studzi:
„˚eby wspaniale zataƒczyç walca,
To nie wystarczy brnàç wstecz na palcach”.
Rak si´ zaduma∏ i myÊli niebo˝´,
Czy rak do przodu krok zrobiç mo˝e?
„Dotàd chodzi∏em jak ca∏y ród raczy
Ogonem naprzód i nigdy inaczej”.
MyÊla∏ dzieƒ ca∏y, potem drugi, trzeci,
A˝ mu ze szczypiec kropla potu leci.
Nagle, wymyÊli∏ – czaple kroczà zgrabnie,
Wi´c mnie nauczà taƒczyç bardzo ∏adnie.
Nazajutrz rano, ledwie s∏onko wsta∏o,
Kilka czapli w stawie dumnie polowa∏o,
Rak zaÊ w tym czasie w odm´tach wodnych
Uczy∏ si´ od czapli kroków nowomodnych
Powoli do przodu, potem znów odwrotnie,
A˝ w koƒcu nasz raczek upad∏ tak sromotnie,
˝e nogi w supe∏ki mu si´ zaplàta∏y,
A rozwiàzaç wcale si´ nie chcia∏y.
Zaplàta∏a mu si´ pierwsza noga z piàtà,
Troch´ nawet mocniej szósta wraz z dziesiàtà,
A tragiczny w´ze∏ by∏ na trzeciej z ósmà,
˝e a˝ nieboraczek ze zm´czenia usnà∏.
W tym czasie po stawie rozesz∏a si´ plotka:
Okoƒ szepnà∏ karpiowi, ˝e p∏otka
Oraz karasie i rzeczne minogi
Ruszà rakowi rozsup∏ywaç nogi.
By pomóc biednemu w tak ˝mudnym zaj´ciu
– Rozplàtywaniu jego nóg dziesi´ciu.
Ukoƒczy∏y migiem, a rak móg∏ bez zw∏oki
Znów sobie poçwiczyç nowomodne kroki.
Stàd w∏aÊnie ta zmiana wÊród raczego rodu
– DziÊ do ty∏u chodzà, jak równie˝ do przodu.
Ty tak˝e mój ma∏y, milutki Kolego,
Kiedy chcesz cos zdobyç, masz dà˝yç do tego!
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Pajàk Topik
Jak co roku, z koƒcem wiosny,
Nasta∏ wreszcie dzieƒ radosny,
A pajàki z okolicy
Podrepta∏y do piwnicy.

Pajàkowa babcia stara,
Co ju˝ chodzi w okularach,
Nakrzycza∏a na pajàka,
˝e si´ w dziwnym stroju b∏àka.

Tam ich ciotka paj´czyca,
Znana we wszystkich piwnicach,
Wyprawia∏a imieniny
– Dla przyjació∏, dla rodziny.

Ale nic to dla Topika,
WÊród pajàków podró˝nika,
Co w´drujàc poprzez trawy,
Trafi∏ kiedyÊ a˝ nad stawy.

Przytupa∏y tam kosarze,
Przez piwniczne korytarze
I krzy˝aki te˝ pogna∏y,
Bo od dawna g∏odowa∏y.

A tam cudne lustro wody Mi∏oÊç poczu∏ do przyrody
I z przepi´knej okolicy
Nie chcia∏ wracaç do piwnicy.

Ach, ta ciotka to kucharka
– Sp´dza ca∏y dzieƒ przy garnkach
I jak w ka˝de imieniny
Ma przysmaki dla rodziny:

„Ja pod wodà chc´ zamieszkaç,
Wi´c nanosz´ tam powietrza,
B´d´ sobie ˝y∏ jak w bajce,
PoÊród ryb w podwodnej baƒce.”

A to komarowe nó˝ki,
A to j´tki bia∏obrzuszki,
A to skrzyd∏o karalucha,
A to w galaretce mucha.

Stàd do ciotki paj´czycy
Przyby∏ wcale nie z piwnicy,
Lecz ze stawu, wzd∏u˝ po murkach,
Przyszed∏ w stroju p∏etwonurka.

GoÊcie ju˝ za stó∏ siadajà,
Nagle, drzwi si´ otwierajà,
Któ˝ to – ˝aba, wodna kurka?
Nie, to pajàk w stroju nurka!
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Pogoda
Pobieg∏ Marek nad stawy,
Bo by∏ z rana ciekawy,
Co mu jaskó∏ki znad wody
Powiedzà w sprawie pogody.

Owady zaÊ tam fruwajà,
Gdzie pràdy powietrza krà˝à
– Przed deszczem bardzo nisko,
WznieÊç w gór´ si´ nie zdà˝à.

Gdy jaskó∏ki nad stawem
Fruwajà bardzo nisko,
Znakiem to niepogody
– Chmury i deszcz ju˝ blisko.

Na powitanie s∏oƒca
Powietrze mknie ku niebiosom,
A wtedy skrzyd∏a owadów,
¸atwo je w gór´ niosà.

Kiedy nie widaç ptakówWzlatujà hen do s∏onka,
Nazajutrz b´dzie pi´knie –
W s∏oneczku ca∏a ∏àka.

Wraca Marek znad stawu
I podskakuje od rana –
Widzia∏ jaskó∏ki wysoko,
Pogoda wi´c murowana!

Skàd jaskó∏ki to wiedzà
Jaka b´dzie pogoda?
Czy s∏uchajà te˝ radia,
To jaskó∏ek metoda?
Nie, ich sposób jest inny,
Bo podniebne te zuchy
Lecà tam gdzie ich jad∏o –
Wa˝ki, osy i muchy!
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Komarowe ∏zy
Dzisiaj w stawie jakieÊ dziwy,
Bo to chyba cud prawdziwy –
S∏onko Êwieci, a tu kap!
Kapu, kapu, chlapu, chlap!

Wtem nadesz∏y dobre wieÊci,
A˝ si´ w g∏owie nie chcà zmieÊciç…
Bo s∏owiki, mucho∏ówki
I jaskó∏ki, te brzegówki,
Wszystkie one, jak podajà
Wprost komary uwielbiajà:

Pi´knà mamy dziÊ pogod´,
A tu krople b´bnià w wod´.
S∏onko Êwieci, a tu kap!
– Kapu, kapu, chlapu, chlap!
Lecz ju˝ wiem, co za przyczyna,
Skàd tak kapie, czyja wina,
Kto odwa˝y∏ si´ tak chlapaç
– W pe∏nym s∏oƒcu w wod´ kapaç?
W rogu stawu, zrozpaczony,
Siedzi w smutku pogrà˝ony,
Zap∏akany komar m∏ody,
A˝ mu kapià ∏zy do wody.
Bo dowiedzia∏ si´ od ludzi,
˝e w nich tylko strach wcià˝ budzi.
Ka˝dy boi si´, bo k∏uje,
Niby ig∏à, te˝ poczu∏eÊ?
K∏uje ludzi i króliki,
K∏uje lisy oraz dziki.
Wi´c komarze, to Ci´ gubi,
Kto pok∏uty ma Ci´ lubiç?
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Komar w maÊle, komar w cieÊcie,
Komar w zupie i w agreÊcie.
Na skrzyde∏ka komarowe
Dzioby ptaków wcià˝ gotowe!
Gdy to dosz∏o do komara,
To wykrzyknà∏: „zaraz, zaraz…
Nie chc´ w ptasie dzioby wpadaç
Co kochajà mnie, lecz… zjadaç!”
Stàd u niego mina smutna,
Chyba zwieje stàd do Kutna.
Komarowe ∏zy wcià˝ kapià
I do stawu rzewnie chlapià:
S∏oƒce Êwieci, a tu kap,
Kapu, kapu, chlapu, chlap!

Na perkoza
Raz na stawie do swej ˝ony
Krzyknà∏ perkoz wystraszony:
„Zgin´∏y nasze dzieciàtka,
Pr´gowane perkoziàtka!”

Perkoz w stron´ ˝ony ruszy∏,
I nadstawia mocno uszy.
Wtem na perkozicy grzbiecie,
Co zobaczy∏, czy zgadniecie?

Na to perkozica zblad∏a:
„Mo˝e kuna je wykrad∏a
– To z∏odziejka jest przekl´ta,
Kradnie jajka i piskl´ta.

Siedzi córka, siedzi synek
I z radosnych malców minek
Widaç, ˝e od tego rana
Nie chcà jeêdziç na barana,
Widaç, ˝e jest nowa poza –
Pragnà jeêdziç na perkoza!

Albo lis, a mo˝e norka
Wpakowa∏a je do worka
I ich nie ma z tej przyczyny,
Czy je kiedyÊ zobaczymy?”
Gdy ju˝ wszystko przeszuka∏y,
Ka˝dy kàcik, nawet ma∏y –
I za sitem, i za trzcinà,
I za skrzypem, za wiklinà…
Nagle, coÊ gdzieÊ zapiszcza∏o,
I kwili∏o, szczebiota∏o.
Hm, nie widaç perkoziàtek,
Lecz sà g∏osy na poczàtek.

30

31

Zimorodek

Wyliczanka

Âmignà∏ ponad stawem jak b∏´kitna strza∏a,
Niejedna rakieta t´ pr´dkoÊç mieç chcia∏a.
Czy to jest kometa, czy tornada Êrodek?
Nie, to jest ptaszyna, to jest zimorodek.

Arua, arua, czary, mary,
Raczek szuka∏ sobie pary,
Lecz raczyca go nie chcia∏a,
Bo Êlimaka pokocha∏a.
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Wydra
Nie ma nad wydr´ wi´kszej p∏ywaczki,
Lepiej nurkuje nawet od kaczki,
P∏etwy na ∏apach niczym bobrowe
Do wios∏owania zawsze gotowe.
Wydra jest dumna ze swego futra,
Bo w deszczu staç w nim mo˝e do jutra.
I ˝aden w∏osek jej nie przemoknie,
Nawet pod wodà, gdzie wszystko moknie.
Wydra jest zgrabna, wydra jest zwinna,
Ale niestety nie jest niewinna,
Bo, gdy jest w wodzie, to wnet do g∏owy,
Przychodzà wydrze podwodne ∏owy.
W rzekach i stawach wiedzà to ryby,
˝e uciec wydrze to cud prawdziwy,
Wiec bojà jej si´ karpie i leszcze,
A wydra ∏owi jeszcze i jeszcze…
Tak dla zabawy, nawet nie z g∏odu,
Poluje w lecie i w czasie ch∏odu.
Stàd ani w nocy, ani te˝ z rana,
Wydra wÊród rybek nie jest kochana.
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Czarny bocian i ˝aba
Do okulisty przysz∏a raz ˝aba:
„Panie doktorze, prosz´ mnie zbadaç,
CoÊ mi si´ w oczach mieni okropnie,
Widz´ kolory ca∏kiem odwrotnie
– Dzisiaj na ∏àce z samego rana
Patrz´, nie wierz´, widz´ bociana,
Lecz zamiast bia∏ych, mia∏ czarne pióra,
Jakby z komina, czy˝ to nie bzdura?”
Tu okulista pocieszy∏ ˝ab´:
„Szcz´Êciem twe oczy nie sà zbyt s∏abe.
Mieszkajà u nas a˝ dwa bociany
– bia∏y i czarny, rzadko widziany.
Wi´c mia∏aÊ szcz´Êcie ˝abo dziÊ z rana
Spotkaç na ∏àce tego bociana.”
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Gdy nad staw przychodzi zima
Rzek∏a pliszka do ˝urawia:
„Jutro tutaj si´ pojawiasz?
Wiesz, nad stawy przyszed∏ ziàb,
Idzie zima, leçmy stàd.
˚aba ju˝ ma g´sià skór´,
Wi´c si´ chowa w ciep∏ym mule.
Uciekajà tak˝e raki,
Wchodzà w nory oraz krzaki.
Bocian, s∏owik i kuku∏ka
Ju˝ zabra∏y swoje piórka
Hen, daleko do Afryki,
Tam ju˝ mróz nie dotrze dziki”.
˚al te˝ pliszce by∏o karpi:
„Zima w stawie to nie ˝arty,
B´dzie z nimi bardzo êle
– Mróz utworzy grubà kr´,
Ta pokryje ca∏à wod´
I uwi´zi je pod lodem”.
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Na to odrzek∏ ˝uraw stary,
Co mia∏ gniazdo we wsi Psary:
„Zanim mróz staw lodem skuje,
Rybak coÊ im przygotuje
I przeniesie nasze karpie
W g∏´bokiego stawu partie.
Staw ten zimochowem zwany
Jest specjalnie zbudowany,
Ma cieplejszà Êwie˝à wod´
– Tam zimujà karpie m∏ode
Utulone ca∏à zim´,
Przez ko∏derk´ ze Ênie˝ynek.
Pod nià zdrzemnà si´ do wiosny,
A˝ nastàpi dzieƒ radosny
I znów rybak b´dzie z rana
La∏ do stawu wod´ z dzbana.
Znów pojawià si´ bociany,
Raki, ˝aby, kormorany
I znów z karpiem b´dà mieszkaç,
Bo to fajny jest kole˝ka.”

Droga do Nieba
KiedyÊ do nieba w gór´ po t´czy
Ruszy∏ mozolnie orszak zwierz´cy:
Perliczki, g´si, kury, indyki,
Konie i krowy oraz króliki,
Owce i kozy, Êwinie i wo∏y,
Psy oraz os∏y, kaczki i pszczo∏y,
A nawet by∏ tam wielb∏àd garbaty,
Co wozi∏ ludzi przed wielu laty.
A razem z nimi p∏ynà∏ te˝ karp,
Choç nikt nie wiedzia∏ ile jest wart.
Przy Nieba wrotach pszczo∏y bzycza∏y
O swoim ˝yciu same pochwa∏y:
„Ach, pracowitoÊç u nas wzorowa,
Równaç si´ z nami to mo˝e krowa
I mo˝e owca, co we∏n´ daje,
Stàd nas nagrodzà niebieskim rajem.”
Koƒca tych pochwa∏ nie widaç wcale –
Chwali si´ koza: „ja mleko daj´!”
Kura zaÊ gdacze: „beze mnie jajka
By∏yby znane, lecz tylko w bajkach!”
Wielb∏àd te˝ sobie przechwa∏ki czyni:
„By∏em niezb´dny w piaskach pustyni”.
Pies: „Ja nie wpuÊci∏em ˝adnego ∏otra”,
Lecz to ju˝ z∏oÊci Âwi´tego Piotra,
Który zebrawszy wszystkie zwierz´ta
Przed bramà Nieba, kaza∏ pami´taç:
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„Wszyscy tu wko∏o na ziemi ˝yli
I cz∏owiekowi dobrze s∏u˝yli,
Lecz mi´dzy wami jest jeden skarb –
Zapraszam niech do mnie podp∏ynie karp.
On zamieszkiwa∏ trzy lata stawy,
Zbiera∏ ziarenka wÊród wodnej trawy,
Zjada∏ robaczki i wodne lilie,
˝eby daç siebie ludziom w Wigili´.
To zapewnia∏o im samo zdrowie,
Wiec niechaj ka˝dy dzisiaj si´ dowie,
˝e karp dziÊ pierwszy wp∏ynie po t´czy,
A za nim – ca∏y orszak zwierz´cy:
Perliczki, g´si, kury, indyki,
Konie i krowy oraz króliki,
Owce i kozy, Êwinie i wo∏y,
Psy oraz os∏y, kaczki i pszczo∏y,
A nawet wejdzie wielb∏àd garbaty,
Co wozi∏ ludzi przed wielu laty.
Przed nimi p∏ynie radosny karp
– Teraz wiadomo, ile by∏ wart.”
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