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              Gdyby nie Koło  
Jak podziękować za te pół wieku  
Przyznasz, że dręczy cię to pytanie  
Bo co byś robił marny człowieku  
Gdyby nie Koło i polowanie  
Pewnie byś siedział grzecznie przy żonie  
Pijąc gorącą kawę ze szklanki  
Zamiast noc spędzić na miłej ambonie  
Wrócić nad ranem jak od kochanki  
Potem do pracy i znów w łowisko  
Zostawić żonę z gromadką dzieci  
Wszak polowanie to w życiu wszystko  
Szczególnie zimą, gdy księżyc świeci  
I tak trzymajmy bracia myśliwi  
Nie bądźmy żonkom biernie poddani  
I niechaj żadną nigdy nie zdziwi  
Że zamiast do niej wzdychasz do łani  
 
Listopad 2007  
Kazimierz Nóżka  



                           Na Ambonie  

Na ambonę się wybieram, a żoneczka łóżko ścieli  

Starą strzelbę swą zabieram, patrząc na jej wzrok anieli  

Wiem co myśli, wiem co czuje, moja żonka ukochana 

Lecz nie mogę w domu zostać, wszak ponowa dziś od rana  

Dziki mam już otropione, pewnie będą pod amboną  

Spędzę nockę z moją bronią, nie jak większość chłopów z żoną 

Księżyc świeci, śnieg się bieli, mróz przenika do ambony  

Dziki w konia mnie zrobiły, żal mi ciepłych nóżek żony  

Wracam rankiem do rodzinki, żonka pyta jak tam łowy  

Żono droga daj mi spokój, nie męcz mojej starej głowy 

Piękna nocka, było fajnie, wiatrem nawet nie kręciło  

No to może spróbuj dzisiaj, świeżym śniegiem zabieliło  

Już nie pójdę droga żono, właśnie koniec kalendarza 

Dziwne, że tak mnie namawiasz, wszak to nigdy sie nie zdarza  

 

                                  Kazimierz  Nóżka  

                                  Styczeń 2011  









     Biesiada myśliwska 

Raz w roku się zdarza, co cieszy nie lada  

Takie jak to spotkanie, myśliwska biesiada  

Tu każdy grzecznie siedzi u boku swej żony  

Nie w głowie mu łanie, cielaki, nęciska ambony  

W swych myślach za grubym odyńcem nie biega  

Nie duma co strzelił w Tyskowej kolega  

Nikt nie martwi się dzisiaj, co tam na nęcisku  

Czy sąsiad mu nie usiadł nad Rybnym w łowisku  

Czy Korbania dziś wolna od ”Wójtowego Klanu”  

Ile dzików zostało do zrobienia planu  

Czy byk z rykowiska nie będzie czerwony  

Po zbiorówce czy będzie znów bura od żony  

Wszystko to dziś nie ważne koledzy myśliwi  

Rok minął udanie, więc bądźmy szczęśliwi  

Śpiewajmy, jedzmy, bawmy się wesoło  

Dziękujmy św. Hubertowi za to nasze Koło.   

N.K. 



 

PÓŁPRAWDA 
Jesień zima deszcz czy plucha, 

Spotkasz zawsze tam Starucha, 

Tu pracuje sadzi drzewa,  

Tu poluje z prawa lewa, 

Jeżdżąc drogą z dołu w górę, 

Poznał tutaj każdą dziurę,  

Poznał przejścia i trans sekty, 

Gdyby jeszcze miał efekty, 

Jeździ Stasiu z groźną miną,  

Z posokowcem i Sabiną, 

Sprawdza czy ktoś w mroźne 

ranki,  

Nie objeżdża mu Cyganki,  

Zjeżdża wolno z Sakowczyka, 

Wypatrując z prawej byka,  

Byka choćby i szpicaka,  

Lepiej nie bo z wojskiem draka, 

Gdyby co to nie daj Boże, 

Nawet Opar nie pomoże,  

Jedzie dalej Stasiu struty,  

A tu stop!- sprawdzają buty,  

 

 

         

Edek prosi do kontroli,  

Stasiu idzie lecz powoli,  

Rusza wąsem idzie blady,  

Stasiu to nie twoje ślady,  

Kończy Edek konfrontacje, 

Staruch pada we frustracje, 

Zubka stoi przestraszony,  

Co ten Edek? Potłuczony?  

To jest Edziu Pan Leśniczy, 

 Który tutaj drzewa liczy,  

Staś na naszym nie poluje, 

Wszak granice on szanuje,  

Kiedyś rano pod Korbanią, 

Strzelał byka z pewną panią,  

Byk po strzale rwie z kopyta,  

Co się dzieje Staruch pyta,  

Byk nie zważa na te troski, 

Idzie mocno w dół do wioski,  

Potem skręca w prawa stronę,  

Przez Solinkę na Połomę,  

Tutaj zaległ w gęsty krzaku,  

 

 

 

Wstał i po zielonym szlaku, 

Przez Cygankę i Szczycisko, 

Ciągnąc badyl rwie byczysko,  

A za bykiem Staś z Sabiną, 

Posokowiec z Gerlaszyną, 

 Dwóch Hryniaków i stażysta,  

Gonią zranionego chłysta,  

W końcu w wielkim trudzie znoju, 

Dopadli go na Zawoju,  

Tam gdzie duże grzybowisko, 

Życie skończył swe byczysko, 

Ucieszona Staszka mina,  

Czule cmoka go Sabina, 

Odjeżdżają do Bukowca by 

nakarmić posokowca. 

 

  N.K. 



  

„Aprobata”  

Straży Leśnej wizerunek  

Psuje pewien posterunek  

Który? Pewnie zapytacie  

Ja nie powiem – wszak go znacie  

Tworzą go dwaj specjaliści  

Wszystkim znani osobiście  

Ludzie mądrzy, wykształceni  

Przez leśniczych wprost wielbieni  

Służą radą i pomocą  

Wpadną rankiem, późną nocą  

Sprawdzą czy też pan leśniczy  

Umie swoje drewno liczyć  

Cecha którą u nich cenię  

To jest ciągłe podejrzenie  

Że leśniczy każde drzewo  

Chętnie sprzedałby na lewo  

Także pies puszczony luzem  

Zawsze musi być intruzem  

Więc panowie do roboty!  

Tępić psy bezpańskie koty  

Karać nawet po trzy razy  

Jeśli łamie ktoś zakazy  

Pozamykać leśne drogi  

Pisać wnioski i mandaty  

A gdy przyjdą „chwile trwogi”  

Któż udzieli aprobaty?  
N.K. 

Marzec 2006 



                  Leśniczanka   
Miał już Kraków Wandę co Niemca nie chciała  

Teraz w Baligrodzie jej era nastała  

Z wyższym wykształceniem pierś pręży do przodu  

Myślę, że nie zrobi swym szefom zawodu  

Od pierwszego kwietnia objęła posadę  

Na Woli Górzańskiej- czy da sobie radę?  

A w osobie Edzia- znajdzie pomagiera?  

Który całą duszą jej działania wspiera  

Dużo jej pomoże, na co Wandzia liczy  

Najlepszy obecnie u nas podleśniczy  

Uważaj więc Wando, w sposób zasadniczy  

Gdy inspekcję robi, któryś nadleśniczy  

Nie wzoruj się na tej, co Niemca nie chciała  

Wszak praca dla lasu to honor i chwała.  

Kwiecień 2006 


