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               „Gajowy” 
 Wcześniej niźli ranne zorze 
Wstał gajowy starej daty 
Długo guzdrał się w oborze 
Zanim usiadł do herbaty 
Poił konie doił krowy 
Karmił kaczki, gęsi, kury 
By do pracy być gotowym 
Nim ozłoci słońce góry 
Bierze swoją raportówkę 
Co pamięta dawne czasy 
A w niej brulion i cechówkę 
Chleb i pęta dwa kiełbasy 
Idąc duktem w stronę zrębów 
Zadumany leśnik stary 
Liczy w myślach masę dębów 
Długość stosów i hektary 
Stanął chwilę ponarzekał 
Wyprostował stare kości 
Ciężki dzień go dzisiaj czekał 
Pomiar pierśnic, wysokości 
Wziął się  dziarsko za szacunki 
Siedząc na odziomku kłody 
Zrobił wszystko po swojemu 
Wszak instrukcje są dla 
młodych 
Jak się później okazało 
Po zrobieniu raptularza 
Stary trafił - wszystko grało 
Młodym dziś się to nie zdarza 
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Kolega Prezes Bronek Mrugała – 30 lat minęło 
 

          Drogi Bronku!!! 

  

Dał się słyszeć dzisiaj głośny ryk jelenia  

Gdzieś po dzikich ostępach jeszcze głos się niesie  

Tak właśnie Bór Tobie przesyła życzenia  

Drogi nasz Góralu kochany Prezesie 

  

Minęły te lata jakby biczem trzasnął 

Wszelkie troski poszły w zapomnienie 

Inny by pewnie prezesurą prasnął 

Lecz Tobie nie daje góralskie sumienie 

  

  

Za to niechaj Bór z Hubertem Ci darzą 

Wielu jeszcze spotkań ze zwierzyną w lesie 

Spełnienia tego, o czym czasem marzysz  

Zdrowia przede wszystkim i farta w biznesie 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bez Sabiny ani rusz 
  

Stary i zacny myśliwy z tego Stasia naszego 

Zaprawiony on ci w boju na zwierza grubego 

Spotkasz go w łowisku ”cyganka” latem, jesienią lub zimą 

Kiedy przemieszcza się stokówką  z  posokowcem bawarskim i  żonką Sabiną 

Ciężki sztucer na plecach, w ręku stary pastorał sękaty 

Zawsze krok przed nim z lornetką Sabina, przedpole lustruje 

Sprawdza Stasiowi, czy ten zwierz za świerkiem, to nie żubr brodaty? 

A ta czarna plama na stoku, to pień, czy to dzik buchtuje? 

Kiedy wreszcie Sabinka dla Stasia określi zadanie, 

Gdzie ma stanąć ,co strzelać i z której zwierz nadejdzie strony 

Nagle huk, Stasiu walnął i położył łanię 

 


