
Sabina Gwizdała kl.VIa 
,,Pewna historia"                                                                                                                                                                

 
I       

Moja prababcia, mądra Wiktoria, 
była szlachcianką na górze Czantoria. 

Z troską rodziców, babci i dziadka, 
tu bohaterce mijały latka. 

 
II 

Miejsce urocze, ale odludne, 
dla zalotników było zbyt trudne. 

Bo jak już któryś ruszył w konkury, 
to tracił zapał w połowie góry. 

 
III 

Biadoli ojciec przy wtórze matki: 
,,Trzeba skorzystad z pomocy swatki, 

by wydad za mąż latorośl młodą, 
póki czaruje wokół urodą". 

 
IV 

Ale Wiktoria to twarda sztuka, 
rzekła, że sama męża poszuka. 

Na nic się ojca zakazy zdały, 
upartej córki nie powstrzymały. 

 
V 

Zbiegła w doliny ufna w swe siły, 
wiedząc, że tam gdzieś czeka jej miły. 

Wiele wysiłku w to nie włożyła, 
gdyż wkrótce ,,księcia" już zobaczyła 

 
VI 

Zdążał przy boku gniadego konia, 
orząc swą rolę na zboczu Gronia. 
Chłopak przystojny i miał kulturę, 

przepuścił Wiktę przed pługiem w górę. 
 

VII 
Ta w desperacji do niego rzekła: 

-,,A niech to wszystko pochłoną piekła, 
co za paskudne nastały czasy 

dama, nie może zachowad klasy". 

 
VIII 

Chowając dumę, tu ze swej strony 
zapytam krótko: ,,Nie szukasz żony?" 
Kawaler odrzekł może w pięd sekund, 

że takiej żony szukal dwierd wieku. 
 

IX 
W domu Wiktorii frasunek wieczny, 

że to mezalians, że niż społeczny. 
Do zmiany planów ojciec namawia, 

lecz bohaterka na swoim stawia. 
 

X 
Ślub wzięli huczny, wśród dzwonów bicia 

i poszli razem w objęcia życia. 
Wspólnie dzielili radości, troski, 

żyjąc szczęśliwie, w progach swej wioski. 
 

XI 
Tutaj przestroga dla nastolatek, 

uczcie się pilnie, słuchajcie matek, 
by gdy decyzji nadejdzie czas, 
umiała podjąd ją każda z Was. 

 
XII 

Niech Was prowadzi rozum i serce, 
będąc pomocą w każdej rozterce, 

dobrod dla innych, czystośd sumienia. 
Gdy trzeba, walczcie o swe marzenia! 

 
XIII 

W tym miejscu morał już bez patosu, 
sam bądź kierowcą swojego losu. 
Prowadź go mądrze, mijaj zakręty, 

byś w drogi koocu był uśmiechnięty. 
 

XIV 
Potem historia biegła przez łąki, 

aż zawitała do wsi Porąbki. 
I tutaj nisko wszystkim się kłania 

dzisiaj, autorka tego bajania.                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                       


