
WIERSZE NA KONKURS:    „TEGO JESZCZE NIE BYŁO” 

 
O MIŁOŚCI 

Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić, 

Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić? 

                                                   Jan Kochanowski 

 

NAGROBEK OPIŁEJ BABIE 
„Czyj to grób?” – „Bodaj zdrów pił.” – „czyja to mogiła?” 

„Jeno rychło, już bych dwie tymczasem wypiła.” 

„Nie chcewa się rozumieć.”  -  „Nalejże mnie sporzej!” 

„Wściekła babo, nie pijęć do ciebie.”  -  „Tym gorzej.” 

„Imię twoje chcę słyszeć.” -  „A szatan ci po tym: 

Wiedzieć, kto w tamtym grobie albo kto w owo tym?” 

„Miejże się tedy dobrze!”  -  „A jako bez piwa?” 

”Przyuczaj się!”  -  „Nie byłam trzeźwa jako żywa!” 

                                                        Jan Kochanowski 

 

RAKI 

Folgujmy  paniom nie sobie, ma rada; 

Miłujmy wiernie nie jest w nich przysada. 

Godności trzeba nie za nic tu cnota, 

Miłości pragną, nie pragną tu złota. 

Miłują z serca nie patrzają zdrady, 

Pilnują prawdy nie kłamają  rady. 

Wiarę uprzejmą nie dar sobie ważą, 

W miarę nie nazbyt ciągnąć rzemień każą. 

Wiecznie wam służę nie służę na chwilę, 

Bezpiecznie wierzcie nierad ja omylę. 

Jan Kochanowski 

Uwaga! 

„Raki” – to tekst wierszowy dający się czytać w dwojakiej kolejności wyrazów: 

- od strony lewej do prawej i  

-  od prawej do lewej; 

W lekturze odwrotnej znaczenie tekstu: 

 - nie ulega zmianie, 

-  lub zostaje zaprzeczone (jak wyżej) 

„Raki” stanowią rodzaj poetyckiej igraszki, żartobliwy lub satyryczny. 



 

 

NIEMCOM 
Dumnie patrząc na miasta zdobytego gruzy, 
Z krótkim mieczem skrwawionym, z pustego dziedzińca 

Wszedł w dom Archimedesa rzymski barbarzyńca, 

Gdy legion Marcellusa zdobył Syrakuzy. 

 

Półnagi, dysząc ciężko w zakurzonym kasku ,  

Stanął  chłonąc nozdrzami  nową krew i zbrodnię; 

„Noli turbare circulos meos” * - łagodnie 

Rzekł Archimedes, koła rysując na piasku . 

 

Na średnicę i koło, trójkąt wpisany  

Pobiegła krew strumieniem żywym ciemnym znakiem. 

Archimedesie, broń się przed żołdakiem . 

Archimedesie dzisiaj mordowany ! 

 

Krew wsiąkła w piasek, ale duch Twój żyje ! 

Nieprawda. I duch  ginie. Gdzież zostaną ślady ? 

W marmurach Twego domu gniazda wiją żmije. 

Wiatr koła kręci z piasku na gruzach Hellady. 

              Antoni Słonimski 
 

__________________________________________________________________________________ 

* Noli turbare circulos meos (łac.) – nie  niszcz moich kół. 

 


