
                        

 

 

Sylwetki myśliwskie  
    Łowiec Nr 11,  1 listopada 1887 

 

 

1. Gogo. 

 

Elegancki ma kostium i cwikier. 

Strzelbę z Niemiec wprost od Peterlonga, 

W kamizelce gdzieś nosi naboje. 

Rękawiczek z rąk nigdy nie ściąga, 

W nocy zwykle przy maczku poluje, 

Jedzie w knieję z okiem niewyspanem. 

Dzielni strzelcy też patrząc na niego: 

„Straszno — szepczą — polować z tym 

panem. 

 

 

 

 

2.  Zapaleniec. 

 

Ma wykrzywiony jeden but  

I wzrokiem wiecznie tropi, 

Z oczów mu błyska niby żar  

Tak , że śnieg w lesie topi. 

Można być pewnym, że gdy lis  

Wyskoczy tak fatalnie  

Koło sąsiada — strzelec nasz  

Sąsiada w nogi palnie. 

A kiedy sarnę ujrzy — no! 

Od strzału się nie wstrzyma, 

Choćby miał płacić reńskich sto, 

Których w dodatku nie ma. 

 

 

 

3. Nieszkodliwy. 

 

Siwawy wąs i w zmarszczkach twarz, 

Kapslówka wierna w dłoni , 

Choć do wypitki jeszcze zuch  

Lecz słabszy do pogoni. 

A jeśli strzeli, zwykle trop 

Przedłużać się zaczyna, 

Po strzale bowiem niby wiatr  

Ucieka tak zwierzyna. 

 

 

 

 

 

4. Gastronom. 

 

Gdy poluje, rzeczy przy nim kupa. 

Szynki, ciasta i ryby w auszpiku, 

A butelek to chyba bez liku, 

Z których ciągle popija — na trupa. 

Nieszkodliwy, bo choćby dwa dziki  

Wprost na niego przyszły do dubletu, 

 On z manierki dzielne robi łyki. 

Lub zajada kawałek pasztetu. 

Aż się urżnie w przedostatnim miocie,  

Że mu wszystko się mroczy i dwoi,  

Wtedy chyba da spokój ochocie  

I zażywa snu na bryczce swojej. 



5. Blagier. 

 

Na koniec niech mi wolno będzie  

Wskazać Huberta wam czciciela, 

Co mówi, że nie chybia nigdy, 

Ale w miotach rzadko tylko strzela. 

Nie chybia, bo on tylko bije, 

Co siedzi, albo dobrze stoi,  

A rzadko strzela znów dla tego, 

Zwierz pędzi — więc się chybić boi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tem kończę te moje obrazki. 

Lecz nie myślcie, że świat ich tak skąpi,  

Mam ich dosyć — to mówię bez maski —  

W roku przyszłym ciąg dalszy nastąpi. 

Lwów dnia 20. Sierpnia 1887. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


