„STĄD JESTEM,
STĄD POCHODZĘ…”
Wiersze z pamiętników szkolnych Babci i Dziadka

Jak ten kamyk na drodze wsparty
KaŜdego przechodnia podtrzyma.
Tak Ty, przeglądając te kartki
Spójrz na mój podpis oczyma.

Pamiętniki – to zeszyty w ozdobnej oprawie, do których wpisuje się
wiersze, aforyzmy, sekrety, kreśli się rysunki, wkleja zdjęcia. Wszystko
po to, by utrwalić w pamięci osoby i zdarzenia. Takie wpisy są pamiątką
na całe Ŝycie, moŜna do nich wracać po latach, wspominać, śmiać się
i wzruszać .Wpisy w pamiętnikach czyli sztambuchach szkolnych to
róŜne wiersze: Ŝartobliwe, wzruszające czy pouczające. Wpisuje się je
koleŜance lub koledze na zawsze, zazwyczaj tam, gdzie rozstania są
nieuniknione. Na pewno więc w szkole, na kolonii lub obozie. Wasi
Dziadkowie i Wasze Babcie teŜ zakładali pamiętniki, kiedy byli uczniami.
W tych starych pamiętnikach są zupełnie inne wiersze niŜ obecnie. Jeśli
chcecie to spróbujcie je porównać z dzisiejszymi. MoŜe się Wam
spodobają? Wspomnieniami ze swoich pamiętników podzielili się z
nami:
Państwo Janina i Henryk Karp – Babcia i Dziadzio Natalki
Furmanek z II b, Pani Zofia Wszołek – Babcia Oli Wenc z III a,
Pani Alicja Gazda – Babcia Uli Gazdy z III a, Państwo Maria
i Eugeniusz Guzik – Babcia i Dziadzio Dominiki Guzik z III b,
Pani Teresa Kwiatkowska – Babcia Anny Świerz z I b.

Liścik
Na gałązce róŜy ptaszek się kołysze,
Ja do Ciebie Miła, liścik dzisiaj piszę.
Piszę ja ten liścik z tą poranną zorzą
Niech te Twoje rączki ten liścik rozłoŜą.
Rączki niech rozłoŜą, usta przeczytają,
A nasze serduszka niech się dalej znają.
Piszę ja ten liścik na białym papierze
Bóg jest mi świadkiem, Ŝe Cię kocham szczerze.
W lesie na kamieniu, jeleń wodę pije
Nie zapomnij o mnie, bo ja jeszcze Ŝyję!

Wspomnisz kolego ze szkolnej ławy,
Te nasze figle i zabawy.
I tych, co stali nad nami wiecznie
Mówili: źle!, siadaj!, niedostatecznie!

Bądź szczęśliwa i radosna
Poznaj urok młodych lat
Niech Ci Ŝycie będzie wiosną
A radością cały świat.

Gdy kiedyś pójdziesz w daleką drogę
I moŜe cięŜko będzie Ci.
Nie mów: Jezu, ja nie mogę.
Tylko: Jezu, pomóŜ mi!

Nie bądź nigdy pierwsza,
Bądź zawsze wybrana,
I tak kochaj innych
Jak chcesz być kochana.

Ile razy jedząc zrazy trafisz na cebulę,
Tyle razy bez urazy, pomyśl o mnie czule.

Idź przez Ŝycie z dziarską minką
I bądź zawsze zuch dziewczynką.

Ucz się Dziecino, bo lata płyną,
Bo rok po roku przepada w mroku.
Ci co pracują, przyszłość budują.
Oni nie zginą, ucz się Dziecino!

Mam jedno Ŝyczenie i to bardzo skromne,
Moja przyjaciółko, nie zapomnij o mnie!

Głodnego nakarm chlebem,
Z ubogim ubranie dziel.
Łyk wody daj spragnionemu,
A w oczach słońce miej!

Wszystko na świecie przemija powoli,
to co nas łączy, cieszy i boli.
Przemija radość, przemija cierpienie,
Ale na zawsze zostaje wspomnienie.

Bądź dobry dla bliskich, dla ojca i matki,
A szczęście Ci samo zapuka do chatki.

Są chwile w Ŝyciu, które w pamięci zostają,
I choć czas mija, one nie mijają.
Są teŜ osoby, które raz poznane,
Bywają w Ŝyciu mile wspominane.

Nie wierz tym, którzy o miłości prawią
Bo oni w nieszczęściu zostawią.
A wierz tym i waŜ ich ze złotem
Którzy są przyjaciółmi, a nie mówią o tym.

Gdy opuścisz szkolne mury
I w daleki pójdziesz świat.
Wspomnij sobie koleŜankę
Z dawnych, szkolnych, młodych lat.

Choćby Ci ręce zakuto w kajdany,
I ostrym cierniem przykuto do ściany.
Nie zginaj czoła, nie daj się rozpaczy,
Bo jesteś Polką, a Polka nie płacze.

KaŜdy kwiat przekwita,
KaŜdy barwę zmienia.
Jeden pozostaje,
Jest to kwiat – wspomnienia.

Wszystko, ach wszystko na tym BoŜym świecie
Promienie zgasną, woda przepłynie,
Przeminie radość i to co boli
I chwile szczęścia z chwilą niedoli.
Przeminie rozkosz marna, światowa,
Przeminie Ŝycia droga cierniowa,
Przeminie szczęście, minie cierpienie
A pozostanie tylko - wspomnienie.

PrzeŜyłem wiele wiosen, zimowych i letnich dni.
Lecz nie kochałem nikogo, aŜ pojawiłaś się Ty.
Kiedy piszę w tym albumie, wciąŜ mnie trapi myśl uparta.
Czym dla Ciebie we wpisów tłumie, będzie moja skromna kartka?
Kiedy idąc nad wodą
niezabudki zerwiesz kwiat.
Wspomnij wtedy moja miła,
KoleŜankę z młodych lat!
Ile piasku w morzu, a w miodzie słodyczy.
Tyle szczęścia i zdrowia moje serduszko Ci Ŝyczy!

Znasz róŜę co kwiatem zakwita do słońca?
Westchnieniem poranku zbudzona?
Bądź więc jak ona piękna i kwitnąca,
Lecz nie kol, nie więdnij, jak ona.
Pragnę podziękow ać Wszystkim Babciom i Dziadkom, którzy odszukali w sw oich
pamiętnikach szkolnych i w sw oich wspomnieniach stare w iersze i mogli się tymi
wspomnieniami podzielić ze sw oimi w nukami i czytelnikami gazetki.
Maria Św ierz

