
1



2 3

Kalina Jerzykowska
Gdzie dzwoniec dzwoni i pluszcz się pluszcze
Wiersze króciutkie i trochę dłuższe

© by Kalina Jerzykowska
© by Wydawnictwo Literatura

Okładka i ilustracje:
© Marianna Jagoda-Mioduszewska

Korekta: Lidia Kowalczyk

Wydanie II

ISBN 978-83-7672-443-0

Wydawnictwo Literatura, Łódź 2016
91-334 Łódź, ul. Srebrna 41
handlowy@wyd-literatura.com.pl
tel. (42) 630-23-81
faks (42) 632-30-24
www.wyd-literatura.com.pl

c
ć/ci

cz



4 54 5

Na moczarach nad Prosną rosło
okropne czupiradło:
rosochate, rozczochrane, wyszczerbione –
każdy więc, komu tamtędy iść wypadło,
czym prędzej skręcał w drugą stronę!
Lecz co roku w marcu nad brzeg Prosny
docierał telegram od wiosny:
„Kochana wierzbo płacząca,
wybacz moje spóźnienie,
lecz muszę jeszcze dokupić słońca,
a przede wszystkim
przygotować różne zielenie
na trawy i listki,
tak, że na razie
wysyłam ci tylko bazie
przez mojego przyjaciela szpaka.
I błagam cię – przestań płakać!
Twoja kochająca siostra – wiosna”.
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Ciasno Ciapkowi było w budzie,
więc biedaczysko śnił o cudzie
i prosił wiosnę: – Pani wiosno,
sprawiasz, że wszystko zaczyna rosnąć,
więc może by i moja buda?
Spróbuj, a nuż się uda… 

Na oko zwyczajna ćma,
lecz z tą ćmą sprawa tak się ma,
że – w odróżnieniu od innych ciem –
nie chce latać nocą, tylko dniem.
A w dodatku udaje motyla
i co rusz coś próbuje zapylać.

Czekał całą wiosnę
zeszłoroczny czosnek
na tegoroczną cebulę,
w stronę doniczki zerkając czule.
Ale w doniczce w zeszły wtorek
zamiast cebuli wzeszedł... szczypiorek!

Rósł wśród czereśni cis
i był z nim straszny zgryz,
bo ilekroć ptasi chór
zaczynał nucić coś w C-dur,
cis się włączał i szumiał w cis! 
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Oświadczył się czapli bociek,
klęcząc przed wybranką w błocie,
wręczył jej cztery płocie
oraz troć –
w dowód miłości.
Narzeczona w ramiona mu padła,
po czym ryby wszyściutkie zjadła,
nie zostawiając nawet ości,
choć
spodziewali się wieczorem gości!

Z czubka świerka dobiegł ćwierk.
– A to co?! – zdziwił się świerk. 
– Ni to ptak, ni to świerszcz,
nie piosenka i nie wiersz…
W końcu pyta: – Co tam? Kto tam?
– To tylko ja… Ćwierk sierota.
W nocy wiosna na gałęziach drzew
rozwieszała dla ptaków śpiew,
lecz mój wróbel wolał szczebiotać
i zostawił mnie na czubku świerka.
Mogę sobie jeszcze trochę poćwierkać?
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