Rzut oka na bór

Bodajże rok z haczykiem nasz hoży żbik Czesiek
już hasał za rubieże, jak wieść w kniei niesie,
by ujrzeć, gdzie był wraży Chanat Astrachański,
w chutorach wkuwać chorał cerkiewnosłowiański.
Rach – ciach przemierzył Bosfor, używszy żagielka,
bo żbik to obieżyświat, nie hetka – pętelka,
by w mig na swym bachmacie, nie lichej chabecie,
wychynąć z chaszczy zmożon jak po gorzekwiecie.
Obejrzał się, wierzchowca hamując strzemieniem.
Był bór
a w jarze bobrze spróchniałe żeremie,
gdzie w krąg w rzeczułce chyżej zwierząt co niemiara
przerzedzić gąszcz nierzadki na co dzień się stara.
I raz w raz wszerz, wzdłuż okrzyk w huku słychać stały:
„Przerznijże bobrze drzewo, by przerzucić tamy.”
Tuż- tuż przy prapradawnej hożej bobrzej włości
żbik dojrzał wśród hałasów inne społeczności,
bo strużka rzeczki w wodę przejrzystą zasila
dwa stawy, które w poprzek swą głębią przecina.
Tak jak niesforna dziatwa bieży do macierzy,
by arcypyszne kąski schwytać przy wieczerzy,
haust supercappuccino , rzeżuszkę na chudo
lub rachatłukum, quasi –kulinarne cudo,
tak z niej korzyści czerpie ciżba żołn skrzydlatych,
nurzyków, dzierzb, strzyżyków tudzież innych ptaków.

Przy grzęzawisku, gdzie krze i żółte grążele,
schronienia mają żuki, chrząszczęta i trzmiele.
Ten huczy basem, ów na harmonii rzępoli,
kto żyw, się wespół ze swą hałastrą mozoli.
Czy w dżdżu rzęsistym, czy przy zwarzonym humorze,
nikt nie narzeka, każdy się spręża, jak może.
Skądinąd wiedział Czesiek, że wieść w krąg się niesie,
iż nadleśniczy spokój zakłóci wnet w lesie,
bo sprawy, które dotąd rozstrzygali sami,
zhierarchizuje wszystkie superdekretami,
by nikt już niezależnie nie doglądał grządek,
bo grunt to są regułki, standard i porządek.
Tu orzekł łebski żbiczek : „Nie chcę być niegrzeczny,
lecz ten kres autonomii to plan niedorzeczny.
Już czas, aby tę mądrość znała każda władza,
gdy rzeczy idą dobrze, grunt to nie przeszkadzać.”

Objaśnienia:
wraży – wrogi,
rubież – pas pograniczny,
chutor – przysiółek, stanica kozacka,
hetka – człowiek mało znaczący, np.: „mieć kogoś za hetkę – pętelkę”,
bachmat – nieduży wytrzymały koń wierzchowy,
chabeta – nędzny koń,
żeremie –nadwodna budowa z chrustu wzniesiona przez bobry
łebski albo łepski - sprytny

