SKARBY SAARY, CZYLI NIEMOLIWA ECZYWISTOŚĆ
Choć na pustyni Saarze,
minty wolno smaą się na naleśniku-słonecznym zegae,
kady dzień jest tam pełen niezwykłych zdaeń.

Ra jeryońska, swe małe gałązeczki
i jeszcze mniejsze listeczki
ze strau ped promieniami w klkę owa.
Wwczas staje się szarobra, okrągltka jak swki głowa.
Lecz, gdy tylko sprytna roślinka kropelki wody poczje,
wnet otwiera się jak walarz i zielenią wprost eksplodje.
I tak niestannie pał zamienia ją w bydką, samotną piłkę,
a deszcz rozwija pędy, kazjąc piękno Kopciszka, a nie bryłkę.

Tuż obok pstynnej nieśmiertelniczki
inne cdeńka na Saarze piszą swym yciem niepowtaalne dzienniczki.

Oto roślinka, o wdzięcznej nazwie jojoba,
wyzwala olejki, ktre sktecznie odczają zwieęta od tego, by ją atakować.
Suklenty zaś to grboskrni rycee.
Mają na sobie kolce lub mięsiste pancee.
Dzięki temu przeowują wodę jak w zielonym kaniste.
Nic to - ar z nieba, gdy picie kryje się w roślinnym torniste.

Lis fenek sprytnie z zapasw suklentw robi własny ytek.
Zawsze ętnie do nich pododzi, gdy sszy go w grdyce.
Ten najmniejszy z lisw i krewny psa
ma szy wielkie i dłgie jak słoń, nie jeden, lecz słonie dwa.

No, moe pesadziliśmy z tym słoniem troę.
Dość powiedzieć, że jego szy nie są na pewno jak groszek,
ale pypominają ogromną, trjkątną prababci onorci broę.
Fenś to zwieątko wyjątkowo pebiegle stwoone, nie tylko ate.
Łapki jego są bowiem szaleńczo włoate,
więc nie popay go gorący piasek.

Nie tylko lisek moe bdzić podziw, we mnie i w Tobie, Czytelniku,
lecz także podskoczek egipski, który zalet ma równie bez liku.
Ten trjpalczasty gryzoń, niczym kot,
podobał sobie do ycia szczeglnie noc.
Nie poci się wwczas jak pysłowiowy szczrek,
nie traci wody bez poteby, w ogle.
Uwieysz w to, że ten mal nie pije nic a nic wody?
Ciamka tylko nabmiałe od płynw skulenty, ot tak, dla własnej wygody.

Saara nie jest miejscem pyjaznym do życia dla kadego od zaraz.
Saara nie zaprasza trystw na pełną pyjemny atrakcji wycieczkę.
Saara jednake wprawia w zdmienie bez mała, nie tylko troszeczkę.
Istnienie na niej, choć trdne, moliwe jest dla wybrany.
Pstynna pyroda potrafi bdzić prawdziwy zawyt nad pięknem eczy badany.
Dlatego warto ronić wystkie małe i de stwoenia, twoące naszą wsplną Natrę.
Nie dalsze pokolenia podziwiają: jeryońską rę, fenka, a nawet sklenty grboskre.
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