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Szanowni Czytelnicy, mali i duzi…

Pan Karp oddaje w Wasze ręce swoją czwartą książeczkę,  
która zawiera dużo, dużo większe ziarno prawdy, niż to zwykle w bajkach bywa.

Jest to historia o tym, jak przyrodę chronić należy, ale też o tym,  
jakie niebezpieczeństwa kryją się za ochroną nierozważną i ślepą. 

Spotkanie z kormoranem nauczy Was mądrości,  
która już wkrótce może być Wam potrzebna.

Zbigniew Szczepański  i Bogusław Zdanowski



Pan Karp chodzi niewyspany, 
Bo odgania³ kormorany, 
A rodzina ju¿ od rana  
Wypatruje kormorana.

Nawet ma³e rybie dzieci, 
Patrz¹ czy kormoran leci, 
Zamiast myœleæ o zabawie, 
Wielki strach panuje w stawie.

Ref: 
Czy wy tego nie widzicie 
¯e Pan Karp ma ciê¿kie ¿ycie

Zaœ kormoran, pan na w³oœciach, 
Grzebie sobie w rybich oœciach, 
£ypie okiem swym na wszystko,  
Bo chronione to ptaszysko. 

A ¿ar³oczny jest nie lada, 
Co zobaczy zaraz zjada, 
Dziwi¹ nawet siê ¿urawie,  
Kto im wyjad³ ryby w stawie?

Ref: 
Czy wy tego nie widzicie 
¯e Pan Karp ma ciê¿kie ¿ycie

Czy karp znajdzie jakiœ sposób? 
Wszak nie maj¹ ryby g³osu, 
Lecz z pomoc¹ m¹drych ludzi 
Kormorana zapa³ studzi.

Ref: 
Czy wy tego nie widzicie 
¯e Pan Karp ma ciê¿kie ¿ycie

PAN KARP
muz. Zbigniew Rojek, s³. Andrzej Zb. Brzozowski,  

z repertuaru zespo³u „KACZKI Z NOWEJ PACZKI”, który w 2012 roku obchodzi³ bêdzie swoje 30-lecie.
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Gdzieœ przy lesie, tu¿ nad stawem 
Biegn¹ dzieci, bo ciekawe,  
Czy zapowiedŸ pewnej ryby 
Nie oka¿e siê na niby,

I czy zgodnie z obietnic¹, 
Gdy siê zima z wiosn¹ chwyc¹, 
Rybak wpuœci ma³e karpie 
W wody stawu, tak po skarpie.

S³oñce dzisiaj mocno œwieci, 
Znów nad brzegiem klêcz¹ dzieci, 
S¹ wpatrzone w wody œrodek, 
By zobaczyæ karpie m³ode.

Nagle, wodê pokry³ cieñ. 
Czy to nocka jest, czy dzieñ? 
Czy to wiosna, czy znów zima 
O swej mocy przypomina?

Z góry spad³o coœ jak kula, 
Ogon, p³etwy, czarne pióra, 
Niczym haczyk, dziób zagiêty, 
Czy to diabe³ jest przeklêty?

Dzieci szybko leg³y w trawie, 
Obserwuj¹, a na stawie 
Ju¿ straszyd³o siê panoszy 
I ochryp³ym g³osem p³oszy:

— Ka-ram-be, ka-ram-be, 
Potwór g³odny wszystko zje. 
— Ka-ram-be, ka-ram-be, 
Ju¿ otwiera gard³o swe…

Czarny Ptak 1.
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Dzieci a¿ jêknê³y — aaach! 
Pad³ na wszystkich blady strach. 
Pop³och, rwetes i panika 
– Ka¿dy gdzieœ szybciutko znika.

Jak sprê¿yny ¿aby z trzciny 
Da³y susa hen, w wikliny. 
Kaczki, ³yski, wodne kurki, 
A¿ dosta³y gêsiej skórki.

Wszystkie ptaki gdzieœ przepad³y. 
Nie ma brzêczek ani trznadli. 
Nawet s³owik nie zakwili 
Swej melodii, moi mili.

O laboga, o laboga 
I pod wod¹ wielka trwoga 
– Ryby czuj¹ wielki strach, 

Te¿ wzdychaj¹ — oooch i aaach!

Przygotowania do bitwy2.



– � –

W mule grzebi¹ siê piskorze, 
Tak g³êboko, jak kto mo¿e. 
Skry³a tak¿e siê ró¿anka. 
Nikt nie znajdzie jej do ranka.

Cicho w brzegu siedz¹ raki, 
Chc¹c unikn¹æ strasznej draki. 
I trzymaj¹ siê szczypcami, 
Jakby drzewo korzeniami. 

Lecz nie wszyscy tu siê boj¹,  
Ha, sandacze ju¿ siê zbroj¹ 
Kolcem niczym je¿ozwierze 
– To podwodni s¹ rycerze.

A wiêc ryby, hej do broni! 
Niech siê zbierze pu³k okoni! 
— My nie tchórze, czas poka¿e,  

Jeœli wespr¹ nas jazgarze! 
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Nagle rozleg³ siê krzyk dziki,  
Jakby z serca gdzieœ Afryki.  
Potwór znowu atakuje 
– Rozpi¹³ skrzyd³a i nurkuje.

Zrobi³ sobie ster z ogona, 
Dziób jak brzytwa naostrzona, 
Gard³o wielkie niczym worek, 
£owi³ w pi¹tek, a dziœ wtorek. 
£owi tak ju¿ od miesi¹ca, 
A tych ³owów nie ma koñca!

Wczesn¹ wiosn¹, gdy malutki, 
Czarny ptaszek by³ milutki. 
Z ma³ej p³otki mia³ dwa dania, 
Potem poœci³ do œniadania 
I nie robi³ wielkiej szkody 
Poœród rybek i przyrody.

Lecz nie min¹³ miesi¹c ca³y, 
Czarny ptaszek ju¿ zuchwa³y 
I ju¿ bez poczucia winy 
£yka³ naraz po dwa liny. 
Potem zjada³ cztery leszcze, 
A apetyt… rós³ mu jeszcze!

Ros³o te¿ brzuszysko ptaka, 
Ju¿ nie starcza byle jaka 
Wzdrêga, czyli krasnopióra, 
Teraz rybek ma byæ fura 
Albo lepiej fury dwie, 
Co w dziób wpadnie, potwór zje!

Ptak nerwowo dziœ siê miota. 
Pyta wydrê, po niej kota 
– rybo³owów znanych w œwiecie: 
— Gdzie s¹ karpie, mo¿e wiecie? 
Te wskaza³y z chytr¹ min¹ 
Na ten stawek pod olszyn¹. 

Ka-ram-be, ka-ram-be, 
Potwór g³odny karpie zje, 
Ka-ram-be, ka-ram-be, 
Ju¿ otwiera gard³o swe... 
Tak siê wydar³ w niebog³osy, 
Biedne teraz karpi losy...

Ju¿ poderwa³ swe brzuszysko, 
Machn¹³ skrzyd³em, staw jest blisko, 
Widzi karpie z lotu ptaka. 
Ale¿ gratka i to jaka?! 
Na widelcu s¹ ju¿ prawie, 
Ale, ale, ktoœ jest w trawie!

Czarny Ptak atakuje3.
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…Ma³e karpie ucieka³y, 
Co si³ mia³y w p³etwach ma³ych.  
W stronê dzieci, które w trawie, 
Przycupnê³y tu¿ przy stawie.

Wtem na pomoc jedno skoczy 
Przed z³owieszcze ptaka oczy. 
Z g³oœnym krzykiem i to z bliska, 
Wprost przed wielki dziób ptaszyska…

Potwór w locie siê zawaha³, 
Zacz¹³ dziwnie w miejscu machaæ, 
No, a karpie, choæ zmêczone,  
Teraz by³y ocalone.

Jednym susem podskoczy³y  
W rêce dzieci bardzo mi³ych. 
By³y ca³e, niezranione,  
Ale bardzo przestraszone, 
A Ptak Czarny od tygodni 
Po raz pierwszy uœnie g³odny.

Gdy napastnik ju¿ odlecia³, 
Dzieci wielki strach oblecia³. 
Pomyœla³y: – jak to blisko 
By³o straszne to ptaszysko 
I jak wielki ostry dziób 
Pokaleczyæ wszystkich móg³. 

Wtedy olchy zaszemra³y, 
Trzciny z pa³k¹ zaszumia³y, 
pokiwa³y tataraki, 
Nasta³ spokój, b³ogi taki. 
Wyg³adzi³a siê te¿ woda, 
Oddech wziê³a a¿ przyroda!

Ratunek 4.
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Dzieci szybko siê schylaj¹, 
W d³onie wody nabieraj¹,  
Wypuszczaj¹ karpie m³ode, 
Hops, do stawu, prosto w wodê.

Odetchnê³y ryby, ptaki, 
Uœmiechnê³y siê dzieciaki. 
Przyszed³ czas do domu wracaæ, 
Teraz czeka szkolna praca.

¯eby pi¹tki mieæ w dzienniku, 
Nie wystarczy, by w piórniku 
By³a gumka i pisaki, 
I porz¹dek jaki taki.

Trzeba umieæ te¿ rachowaæ, 
Piêknie jab³ko namalowaæ, 
Poznaæ trzeba pory roku, 
Ca³¹ wiedzê – krok, po kroku.

Ale, ale, nagle w stawie 
Jakby jaœniej, jasno prawie. 
Dzieci znów siê odwróci³y,  
Patrz¹, a tam widok mi³y:

P³ynie do nich karp wspania³y, 
Ani wielki, ani ma³y, 
Ale za to ca³y w z³ocie,  
³uska, w ³uskê, z³ota krocie.

— Moje dzieci — tak im rzecze 
— Ró¿ne cuda s¹ na œwiecie, 
Ale chyba najciekawiej 
Jest pod wod¹, w naszym stawie.

— Kto na czary ma ochotê, 
Niechaj dotknie ³uski z³otej, 
Niech usi¹dzie na mym grzbiecie, 
Wtedy w podró¿ pop³yniecie.

— Wszak Wy ludzie, to nie karpie! 
— Karpiom nerwów to nie szarpie, 
Gdy na krótko s¹ bez wody, 
To nie trac¹ nic z urody.

S¹ nad Wami zawsze gór¹, 
Bo oddychaæ mog¹ skór¹. 
Ludziom oddech, zwyk³¹ mod¹, 
Ciê¿ko z³apaæ jest pod wod¹.

St¹d te¿ dzieci siê waha³y,  
Jak to, w stawie p³ywaæ mia³y? 
I oddychaæ sobie w wodzie, 
Wbrew logice i przyrodzie?

Lecz ciekawoœæ zwyciê¿y³a, 
Wiêkszoœæ dzieci wszak marzy³a 
O zaklêciach i o czarach 
– Wiêc dotknê³y ³uski zaraz.

Wtedy woda siê wzburzy³a, 
korytarzyk otworzy³a, 
Dzieciom skrzela zaœ wyros³y, 
Jak kijankom ko³o wiosny.

Zaczarowane Dzieci5.
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Świat maluchów wodnych6.

 
 
Co za dziwy, co za czary, 
Dzieci patrz¹ – nie do wiary, 
Ledwie tknê³y karpia ³uski, 
Pstryk! – s¹ ma³e tak jak kluski.

Za to wko³o nagle – trach! 
Wszystko wielkie, ¿e a¿ strach! 
Dawniej raczki, teraz raki, 
A szczupaczki, dziœ szczupaki…

Nawet drobiazg planktonowy, 
Dziœ ma rozmiar ca³kiem nowy.

Widaæ wszystko jak na d³oni, 
Rozwielitka glona goni, 
A ameby nibynó¿ki 
Pokonuj¹ wodne dró¿ki.

Pierwotniaczek pantofelek, 
Giêtki niczym s³odki ¿elek, 
Wlot bakteriê na œniadanie, 
Chwyci³, by mieæ smaczne danie.

Nagle z dna, z ciemnego b³ota, 
Pe³znie coœ na kszta³t robota. 
To nie bajka, to nie fraszka, 
To drapie¿na m³oda wa¿ka!

Teraz karp siê zatrzymuje, 
P³etw¹ dzieciom coœ wskazuje 
— Tam robaczek wraz z koleg¹, 
Graj¹ sobie w chowanego.

S¹ to ma³e dwa chruœciki, 
Których domki to patyki,  
Ziarna piasku i muszelki, 
Czasem pêczek mchu niewielki.

Domki maj¹ wci¹¿ przy sobie 
I nie tylko ku ozdobie, 
Lecz, gdy wko³o niebezpiecznie, 
Chroni¹ w domkach siê skutecznie.

I tak w³aœnie dziêki czarom, 
Dzieci mierz¹ inn¹ miar¹. 
Widz¹ nawet pantofelka,  
Choæ kruszynka to niewielka.
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Nim siê dzieci obejrza³y, 
Ju¿ im dzionek min¹³ ca³y. 
Teraz p³yn¹ w ciemnej toni, 
Œwiat³o tam ich nie dogoni.

Choæ trzymaj¹ siê kurczowo, 
Grzbietu karpia odruchowo, 
To nadzieja w nich nie gaœnie, 
Bo siê robi trochê jaœniej.

Coœ tam przy dnie zaiskrzy³o, 
Coœ, co w ma³¿u siê mieœci³o. 
Ma³¿ niezwyk³y, ma³¿ niewielki, 
Rosn¹ cenne w nim pere³ki.

W kulce z per³y œwiat³o bije 
– Coœ siê rusza, coœ tam ¿yje? 
Nagle g³os siê wydobywa: 
— Witaj karpiu, tu podp³ywaj!

S³yszysz Pana Karpia ducha, 
Który waszych próœb wys³ucha. 
Œmia³o, bli¿ej, moi mili, 
Jestem dla Was od tej chwili.

Us³ysza³em dziœ nad ranem 
O k³opotach z kormoranem 
I o jego apetycie, 
Którym wszyscy siê martwicie.

Dzieci cicho przytaknê³y: 
— Ryby prawie wyginê³y, 
Gdy przylecia³ Czarny Ptak. 
¿yæ siê nie da, no bo jak?

Na to odrzek³ duch karpiowy: 
— Czas z tym skoñczyæ, nie ma mowy, 
By rozbójnik nasze stawy  
Niszczy³ sobie dla zabawy.

Trzeba wiêc powstrzymaæ ptaka! 
Moja rada jest wiêc taka: 
— Dam wam per³ê z wielk¹ moc¹, 
Która dzia³a dniem i noc¹.

Miejcie zawsze j¹ przy sobie, 
Wtedy pomys³ w waszej g³owie 
Zrodzi siê najlepszy w œwiecie. 

Kiedyœ mi go opowiecie…

Rozmowa z duchem 7.
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Wtem ciemnoœci odp³ynê³y, 
Czary nagle gdzieœ zniknê³y,  
Dzieciom w d³oni pozosta³a 
Per³a srebrna, per³a ma³a.

Karp w tym czasie a¿ z g³êbiny 
Wp³yn¹³ p³ytko wprost w roœliny: 
W rdesty, sity, tataraki, 
Gdzie zimuj¹ czasem raki.

Tu podwodny œwiat siê zmieni³ 
– Wko³o pe³no jest korzeni. 
Karp dzieciaki dalej niesie 
Na swym grzbiecie, jak po lesie.

Patrz¹ dzieci, a wiklinie, 
Która roœnie tu¿ przy trzcinie, 
Rosn¹ pêdy jak prêciki 
– Z nich najlepsze s¹ koszyki.

Niedaleko w wodnej trawie, 
Nibyje¿e rosn¹ w stawie. 
To jest niez³a ³amig³ówka 
– Zgadnij, czy to je¿og³ówka? 

Nieco g³êbiej, obok pa³ki, 
Rosn¹ bardzo dziwne strza³ki. 
Trzy rodzaje liœci maj¹: 
Stercz¹, ton¹ i p³ywaj¹.

A gdzie woda jest g³êboka, 
Czasem kryje siê osoka. 
Uwa¿ajcie jednak na ni¹, 
Bo ma kolce, które rani¹!

Za to szczupak wœród osoki,  
Z wielk¹ paszcz¹, bystrooki, 
Tu urz¹dza polowania, 
Jedz¹c ryby na œniadania.

Tak wiêc z karpiem z³oto³uskim, 
Dzieci ma³e tak jak kluski, 
Zobaczy³y œwiat podwodny, 
Do ludzkiego niepodobny. 

W podwodnym lesie8.
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Kiedy wszystko obejrza³y, 
Op³ynê³y staw ju¿ ca³y, 
Karp po³o¿y³ siê przy trzcinie 
By odpocz¹æ w tej godzinie.

Ledwie zd¹¿y³ zmru¿yæ oczy, 
A¿ tu nagle, jak nie wskoczy 
Coœ pod wodê – chlap i chlap! 
Jakby stado wielkich ¿ab.

Coœ jak kot, lecz kot nie p³ywa. 
Kot pod wod¹ wszak nie bywa. 
Sk¹d wiêc w wodzie to kocisko, 
Przep³ynê³o ca³kiem blisko?

— Drogie dzieci — karp t³umaczy 
— Oprócz kilku rodów kaczych, 
Wiêkszoœæ zwierz¹t tu w przyrodzie,  
Chêtnie zjada ryby w wodzie.

WeŸmy wydry – wodne koty, 
Jak siê wezm¹ do roboty, 
To przez noc wyczyszcz¹ staw 
– Z rybek, raków oraz ¿ab.

Lecz nie dosyæ wcale tego, 
Apetytu te¿ wilczego, 
Nie brak innym wodnym ssakom, 
A ponadto wê¿om, ptakom... 

Norki, b¹ki i bociany, 
Czasem nawet pelikany 
I perkozy oraz tracze  
Lubi¹ ryby, nie inaczej.

Orze³, mewa, czapla siwa, 
Dzioba swego, oj, u¿ywa. 
U rybitwy i zaskroñca, 
Chêæ na ryby nie ma koñca.

A poza tym ju¿ wam znany 
Wielki problem – kormorany! 
St¹d musimy szybko p³ywaæ 
I w szuwary siê zaszywaæ.

Stara prawda to na œwiecie 
– Ryby s¹ te¿ w ludzkiej diecie. 
Kiedy ryba w kuchni bywa, 
– Wtedy cz³owiek zdrów jak ryba.

Uwaga na zęby i dzioby 9.
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Czeka³ karp a¿ atak minie, 
By móc zasn¹æ na swej trzcinie. 
A gdy staw siê uspokoi³, 
B³ogi sen go wnet ukoi³.

Obok spa³y tak¿e dzieci. 
Nie wiedzia³y, ¿e im zleci 
Dzieñ tak pe³en niespodzianek. 
Teraz spa³y, a¿ po ranek…

Kiedy mglisty, jasny brzask,  
Rozweseli³ s³onka blask, 
W stawie nasta³ wtedy ruch, 
– Wstawaæ, kto ma pusty brzuch!

Rybom kiszki marsza graj¹, 
Wiêc do brzegu podp³ywaj¹. 
Tam za moment, tam za chwilê, 
Bêdzie ziarna, kto chce ile.

Gdzieœ za ³¹k¹, gdzieœ z oddali 
S³ychaæ traktor, ju¿ zapali³. 
Na przyczepie z³ote ziarno. 
Zaraz w stawie bêdzie gwarno.

Witek Rybak na traktorze, 
Jedzie rybom zadaæ zbo¿e. 
Ma pszenicê, jêczmieñ, ¿yto 
– Karmê rybn¹ nale¿yt¹.

Ryby p³yn¹ teraz stadnie, 
Jak najszybciej, jak popadnie: 
Karpie, liny i karasie,  
Niech ten poœpiech na coœ zda siê.

Rybak jest ju¿ ca³kiem blisko,  
Tu¿ przy mnichu* jest karmisko. 
Nagle traktor w jamê wpada 
– Zbo¿e w trawê zaœ wypada.

Zajêcza³y ryby w stawie: 
— Bez œniadania? Nieciekawie! 
A wtóruje ptaków paczka 
– ³abêdŸ, ³yska, no i kaczka:

Oj nie³adnie, oj niedobrze, 
Nabroi³eœ panie bobrze. 
Kopaæ grobli nie wypada 
Teraz nam tu g³odnym biada!

Odwiedziny Witka Rybaka10.

* mnich – urz¹dzenie piêtrz¹ce wodê w stawie
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¯al siê dzieciom ryb zrobi³o. 
Bez œniadania jest niemi³o. 
Kto wiêc teraz dopomo¿e  
Rybakowi zebraæ zbo¿e?

Dzieci teraz s¹ malutkie,  
Jak kluseczki okr¹glutkie. 
Karpiu, zrób wiêc czarów burzê, 
¯eby znowu by³y du¿e.

Karp ju¿ w p³etwy chwyci³ trzcinê, 
Ruszy³ w¹sem odrobinê, 
Wtedy woda siê wzburzy³a, 
Na brzeg dzieci wyrzuci³a. 

— Witku, nasz Rybaku mi³y, 
Myœmy z karpiem staw zwiedzi³y, 
Teraz jeœli masz ochotê,  
Pozbieramy ziarno z³ote.

Rybak tak zachêci³ dzieci: 
— Jeœli zbo¿e, tak bez œmieci, 
Do ryb trafi prosto w wodê, 
Coœ opowiem wam w nagrodê.

Na to dzieci siê zaœmia³y 
— Przecie¿ per³ê swoj¹ mia³y. 
Ni¹ rzuci³y w zbo¿e w trawie, 
Hops – ju¿ ziarno tonie w stawie.

Witek zrobi³ wielkie oczy, 
A¿ na równe nogi skoczy³ 
– W ca³ym stawie wœród œniadania 
G³oœno by³o od mlaskania.

— A wiêc dzieci, czy gotowe? 
Doœwiadczenie czeka nowe: 
— Mam dziœ dla was lekcjê dobr¹ 
O tym jak siê ¿yje bobrom.

W dawnych czasach bobrze plemiê 
Budowa³o swe ¿eremie  
Jakby wyspê w œrodku wody, 
Dla spokoju i wygody.

Domy takie w mig stawa³y 
Z mu³u, chrustu, dr¹gów ma³ych. 
Teraz bobry zaœ niestety, 
Ryj¹ w brzegu tak jak krety.

Robi¹ sobie korytarze, 
Powoduj¹c wiele zdarzeñ 
Dla cz³owieka nieprzyjemnych 
— Choæby dziury w walach ziemnych.

Czasem z rzeki bobrz¹ dziur¹ 
Woda wlewa siê jak rur¹, 
I zalewa domy, pola 
— Wtedy ciê¿ka ludzka dola.

Bobry nad stawem11.
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Rybak ucz¹c dalej dzieci, 
Wskaza³, ¿e nad ³¹k¹ leci 
Coœ, co b³yszczy tu od ranka 
– Piêkna wa¿ka œwitezianka.

A nad wod¹ wielkie chmary  
Kr¹¿¹ nisko, to komary. 
Tutaj bli¿ej, gdzie kamyki, 
Lec¹ jêtki i chruœciki.

Jedno te owady ³¹czy 
– Jako m³ode poœród k³¹czy 
¿yj¹ w wodzie, jedz¹, rosn¹, 
Wylatuj¹, gdy dorosn¹.

Z wod¹ czule siê ¿egnaj¹, 
Bo ju¿ nigdy nie wracaj¹. 
A gdy z³o¿¹ do niej jajka, 
Koñczy siê ich ¿ycia bajka.

Lecz nie koniec tak w ogóle. 
Z jajek w stawie, w jego mule, 
Lêgn¹ siê owady drobne, 
Do rodziców niepodobne.

Tak owady siê zmieniaj¹, 
Jak ich ¿ycie, które maj¹. 
Raz wiêc chodz¹, raz pe³zaj¹, 
Kiedy indziej zaœ fruwaj¹.

Te co pełzną i fruwają12.
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¯ycie toczy siê jak w kole, 
O czym g³oœno bêdzie w szkole, 
Gdy dzieciaki opowiedz¹, 
O przyrodzie to, co wiedz¹:

¯e owadów, tych nadwodnych. 
M³ode pêdz¹ tryb podwodny, 
A gdzie z wod¹ s¹ moczary, 
Tam owadów ca³e chmary.
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Bardzo du¿o teraz wiecie  
O podwodnym stawu œwiecie, 
Ale jeszcze wam poka¿ê, 
Ptasie gniazda, sztukê marzeñ.

Kucn¹³ Witek, zrobi³ cyt, 
By nie ha³asowa³ nikt. 
Palec k³adzie tu¿ przy ustach,  
Aby cisza brzmia³a pusta.

Naraz s³ychaæ g³os trzciniaka 
— Spójrzcie, tam jest gniazdo ptaka. 
Obok trzciniak, teraz znika 
– Uplót³ coœ na kszta³t koszyka.

Gniazdo wisi miêdzy trzcin¹, 
Przywi¹zane z trawy lin¹, 
Tam pisklêta sobie rosn¹, 
Od wyklucia pó Ÿn¹ wiosn¹.

— Patrzcie w prawo, tam w wiklinie, 
Jakaœ kula we mgle ginie. 
Kul¹ buja wiatru bryza, 
Pewnie gniazdo to remiza.

Remiz tka jakby na kroœnie, 
A¿ mu kula tak uroœnie 
W piêkne gniazdo, z jedn¹ dziurk¹. 
W œrodku mieszka synek z córk¹.

Gniazdowania inna szko³a 
Jest zupe³nie u g¹go³a 
– Ma³ej kaczki, co nie œpiewa, 
Znosi jajka w dziupli drzewa.

Gdy siê g¹go³ z jajka kluje, 
Zaraz z dziupli skok szykuje. 
Hops za mam¹, na ³eb, szyjê, 
Ka¿dy g¹go³ to prze¿yje…

Potem pêdem, kaczym chodem, 
W stronê stawu biegn¹ m³ode. 
W stawie smacznie siê sto³uj¹, 
Gdy jedzenie wynurkuj¹.

Kormorany robi¹ gniazda 
W drzew koronach, omal w gwiazdach. 
Brudno przy tym wko³o maj¹,  
¯e a¿ drzewa usychaj¹!

Gniazdowe cuda13.
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Wtem gwa³townie, gdzieœ zza chmury, 
Dobieg³ jakiœ g³os ponury: 
— Lecê z dwoma kolegami, 
Biada karpie, koniec z wami!

Jak pioruny w dó³ spadaj¹, 
– Ju¿, ju¿ prawie karpie maj¹. 
Na gwa³t Rybak w tr¹bê dmucha, 
Wzywa Pana Karpia ducha:

— Przyb¹dŸ, ratuj karpie w stawie, 
Bo jest z nimi nieciekawie, 
Bêdzie do cna staw wybrany 
– Atakuj¹ kormorany. 

Wtedy per³a znów o¿y³a, 
Pojaœnia³a i zalœni³a, 
A w jej g³êbi postaæ ryby  
Roœnie jak po deszczu grzyby.

Duch by³ miêkki niczym z g¹bki  
Wiêc bez trudu wszed³ do tr¹bki 
I w ni¹ dmuchn¹³ z ca³ej si³y, 
A¿ siê karpie pobudzi³y.

Potem rzuci³ jeszcze czary, 
By kormoran m³ody, stary, 
Kiedy tylko schlapie pióra, 
Lata³ gorzej, niŸli kura.

Ponowny atak Czarnego Ptaka 14.

Ale, gdy odlecieæ chcia³y, 
Jakby o³ów w skrzyd³ach mia³y 
I w powietrze nie ruszy³y, 
Nim swych piór nie osuszy³y.

Tak siê sta³o w chwilê potem 
– Kormorany swoim lotem 
W wodê stawu szybko chlup! 
By coœ z³apaæ w ostry dziób.
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Z³oty karp wyszepta³ z wody: 
— Niechaj wreszcie wyjd¹ z mody 
Te napady co dzieñ z rana. 
Wszak to rzecz jest nies³ychana,

By kormoran zaproszony, 
Da³ siê poznaæ z takiej strony. 
By goœciny nadu¿ywa³ 
I rabusiem u nas bywa³.

Witek na to odpowiada: 
— Wiem, kto musi sprawê zbadaæ. 
To Leœniczy kiedyœ w planach 
Mia³ zaprosiæ kormorana.

Mia³ to ptaszek byæ malutki, 
Oczywiœcie te¿ milutki, 
Z ma³ej p³otki mieæ dwa dania, 
Potem poœciæ do œniadania.

Narada15.
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Lecz nie wiedzia³ Leœnik wcale, 
¿e apetyt bêdzie stale 
Rós³ tak u Czarnego Ptaka, 
I ¿e bêdzie z tego draka.

Nic to, idê do Leœnika, 
Bo na stawach jest panika. 
Trzeba szybko skargê z³o¿yæ, 
Zbójowaniu kres po³o¿yæ.
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Rybak ruszy³ z dzieæmi w las, 
RaŸnie, bo ich goni³ czas. 
Wiod³a tam ich w¹ska œcie¿ka, 
Gdzie leœniczy w domku mieszka³.

Goœci przyj¹³ sokiem z malin, 
Prosi³ by opowiadali, 
Bo od dawna by³ ciekawy, 
Jak siê maj¹ rybne stawy.

Wnet dowiedzia³ siê wszystkiego, 
Co siê teraz dzieje z³ego, 
¯e tam rabuœ siê panoszy, 
Ryby zjada, ptaki p³oszy.

¯e jak dalej pójdzie tak, 
To za miesi¹c Czarny Ptak 
Zrobi w stawie ju¿ pustyniê, 
Zanim sam tam z g³odu zginie.

Gdy odkryli wszystkie karty, 
Leœnik poblad³ nie na ¿arty. 
I obieca³, ¿e naprawi 
Z kormoranem wszystkie sprawy. 

Skarga Witka Rybaka16.
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A w tym czasie czarne ptaki 
Nie robi³y ¿adnej draki, 
Mokre skrzyd³a wci¹¿ suszy³y, 
Wiêc siê z wody nie ruszy³y.

Rybak, dzieci i Leœniczy, 
Wyszli szybko z leœnej dziczy 
I trzymali na ramionach 
Coœ, co Leœnik sam wykona³.

Ale teraz o tym cicho, 
Bo siê dowie leœne licho, 
Potem wszyscy w okolicy 
I nie bêdzie tajemnicy.

Leœnik, Rybak i dzieciaki 
Id¹ ³¹k¹, wko³o maki, 
Wiatr ko³ysze ³anem trawy, 
S¹ ju¿ blisko, tu¿, tu¿ stawy.

Teraz pod os³on¹ wierzby, 
Sk¹d dochodzi³ g³osik dzierzby, 
Zdjêli z ramion ¿ywo³apkê  
Do chwytania w mig, w pu³apkê.

By³a to przemyœlna klatka, 
Zbudowana na gagatka. 
W klatce rybka p³ywaæ musi, 
¿eby kormorana kusiæ.

Czarne ptaki w lot siê wzbi³y, 
Bo ju¿ skrzyd³a wysuszy³y. 
Naraz patrz¹, mniam, mniam – ryba, 
W jakiejœ klatce dziwnej p³ywa.

Czy j¹ zjemy? Czas poka¿e 
– Kormorany to spryciarze. 
Lec¹ jeden, drugi, trzeci, 
Ka¿dy zaraz w klatkê wleci.

Ju¿ wpadaj¹ w klatki g³¹b 
— Heh, wrzucimy coœ na z¹b!

A¿ tu naraz ¿art ponury 
– Ryba czmycha jak mysz z dziury, 
Robi¹c tylko chlapu, chlap, 
A w tym czasie klatka – klap!

Tak to Leœnik, dziêki klatce, 
Kormorany mia³ w pu³apce. 
Teraz móg³ siê zastanowiæ,  
Co z ptakami trzeba zrobiæ.

Pułapka na gagatka17.
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Myœla³ Leœnik trzy kwadranse, 
Jak daæ karpiom w stawie szanse. 
Drapa³ siê te¿ przy tym w brodê, 
Bo chcia³ zadbaæ o przyrodê.

Wreszcie wpad³ na pomys³ dobry 
– Kormorany, tak jak bobry, 
Bêd¹ zamieszkiwaæ stawy, 
Lecz nielicznie, bez obawy.

Wkrótce wyda³ zarz¹dzenie, 
W którym by³o polecenie, 
By na stawach tak, czy siak, 
Zosta³ jeden Czarny Ptak.

By znów z p³otki mia³ dwa dania, 
Potem poœci³ do œniadania 
I nie robi³ wielkiej szkody 
Poœród rybek i przyrody.

Pozosta³e kormorany 
Wys³a³ zaraz hen, do mamy. 
– Polecia³y samolotem, 
By zamieszkaæ tam z powrotem.

Tak nasta³a radoœæ wielka,  
Od szczupaka, po wróbelka. 
Znowu œmiej¹ siê dzieciaki, 
Bo na stawie nie ma draki.

Witek dalej chowa karpie. 
Nic mu nerwów ju¿ nie szarpie 
I w spokoju karmiæ mo¿e  
Swoje ryby, z³otym zbo¿em…

Kormorany odlatują  
(w siną dal...) 

18.
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