“ Poetyckie Walentynki”
Kto odgadnie tytuł i autora wiersza otrzyma niespodziankę oraz ocenę z języka
polskiego za aktywność. Chętnych prosimy o zgłoszenie się do organizatorów SU.
Proszę zwrócić uwagę na kolejność tekstów.

REGULAMIN KONKURSU
1. Należy odgadnąć tytuły cytowanych tekstów oraz autorów.
2. W przypadku wielu bezbłędnych odpowiedzi zwycięzcy zostaną wybrani drogą
losowania.
3. Na zwycięzców czekają nagrody – niespodzianki i oceny z języka polskiego.
TEKSTY
20.Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy,
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.
A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie,
Ze zmartwień różnych swoje serce leczy,
Ptak mu i drzewo mówią przyjacielu.

19.Ja już nie chcę poetycko łgać,
ja chcę widzieć to, na co patrzę,
a przy tobie – śmiać się i łkać i tak na zawsze.
18. Niebo złote ci otworzę,
którym ciszy biała nić
jak ogromny dźwięków orzech,
który pęknie, aby żyć
zielonymi listeczkami,

śpiewem jezior, zmierzchu graniem,
aż ukaże jądro mleczne ptasi świt.
17.– Powiedz mi, jak mnie kochasz.
- Powiem
- Więc?
- Kocham cię w słońcu. I przy blasku świec.
Kocham cię w kapeluszu i w berecie.
W wielkim wietrze na szosie
i na koncercie.
16.A może byśmy tak,
Wpadli na dzień do Tomaszowa?
Może tam jeszcze zmierzchem złotym
Ta sama cisza trwa wrześniowa...

15.Nie widziałam cię już od miesiąca
I nic. Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
lecz widać można żyć bez powietrza!
14.W malinowym chruśniaku,
przed ciekawych wzrokiem
Zapodziani po głowy, przez długie godziny
Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny
Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem.

13.Umiłowanie ty moje!

Kształty nieomal dziecięce!
Skroń dotąd niepomarszczona,
Białe wąziutkie ręce!
12.Nie z mojej sfery, Bogu dzięki,
Była kochanka ma,
Nie miała wypieszczonej ręki,
Kocham pisała przez ha.

11.Mów do mnie jeszcze...
za taką rozmową tęskniłem lata...
każde twoje słowo
słodkie w mym sercu wywołuje dreszcze
- mów do mnie jeszcze...
10.Gdybym był młodszy, dziewczyno,
Gdybym był młodszy!
Piłbym, ach, wtenczas nie wino,
Lecz spojrzeń twoich najsłodszy
Nektar, dziewczyno!
9. Między nami nic nie było!
Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych,
Nic nas z sobą nie łączyło
Prócz wiosennych … marzeń zdradnych;

8. Jednego serca! Tak mało, tak mało!
Jednego serca trzeba mi na ziemi,

Co by przy moim miłością zadrżało

7. Daj mi wstążkę błękitną –
oddam ci ją
Bez opóźnienia... Albo– daj mi
cień twój z giętką twą szyją
- Nie! nie chcę cienia

6. Miło po listku rwać niepełną stokroć
I rozkochanych słów różaniec cedzić,
Miło przy ludziach było raz powiedzieć,
Że się kochamy, i mówić po stokroć
5. Rozłączeni – lecz jedno o drugim pamięta;
Pomiędzy nami lata biały gołąb smutku
I nosi ciągłe wieści.
Wiem, kiedy w ogródku,
w cichej komnacie zamknięta,
Wiem, kiedy płaczesz.

4.Precz z moich oczu! ... posłucham od razu
Precz z mego serca! ... i serce posłucha,
Precz z mej pamięci! ... nie ... tego rozkazu,
Moja i twoja pamięć nie posłucha.
3. Już miesiąc zeszedł, psy się uśpiły
I coś tam klaszcze za borem,

Pewnie mnie czeka mój Filon miły
Pod umówionym jaworem.

1. Na palcu masz dyjament,
w sercu twardy krzemień,
Pierścień mi, Hanno, dajesz,
już i serce przemień.
2. Biały jest polerowny alabastr z Karrary,
Białe mleko przysłane w sitowiu z koszary,
Biały łabędź i białym okrywa się piórem,
Biała perła nieczęstym zażywana sznurem,
Biały śnieg świeżo spadły, nogą nie deptany,
Biały kwiat lilijowy za świeża zerwany,
Ale bielsza mej panny płeć twarzy i szyje
Niż marmur, mleko, łabędź, perła, śnieg, lilije.

J.W.

