
Rozdawaj miłość
(montaż literacko-muzyczny)

Recytator 1:

Dla miłości

Raz na zawsze
dana ci jest
ta krótka zasada:
,,Kochaj i rób co chcesz”.

Jeżeli milczysz
milcz z miłości,
jeżeli mówisz
mów z miłości.

Jeżeli przebaczasz
przebaczaj z miłości.

Jeżeli upominasz
upominaj z miłości.

Połóż w głębi serca
korzeń miłości.
Z tego korzenia
wyrosnąć może tylko dobro.

Augustyn z Hippony.

Muzyka: Piotr Szczepanik ,,Każdy kogoś kocha”

Narrator 1

Na początku była miłość i z niej wszystko się wzięło. Jak często o tym zapominamy i
zbyt potocznie używamy słowo kocham.
Ma ono zastosowanie w sytuacjach, które bardziej domagają się użycia słowa lubię.
Lubić powinno się rzeczy, zjawiska, zwierzęta. Kocham obdarowujemy człowieka.
Oznacza coś wyższego. Jakże wielkiej potrzeba mądrości, aby wciąż na nowo
odkrywać znaczenie tego słowa i rozeznawać ostateczną jego wartość.



Recytator 2

Święty Paweł: Hymn o miłości

Gdybym mówił językami ludzi i
aniołów,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku ,
nie unosi się pychą;
nie jest bezwstydna,
nie szuka swego
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego...
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje...
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość- te trzy
największa z nich jednak jest miłość.

Narrator 2

Miłość to jedno serce między dwoma osobami. Platon uważał, że miłość jest
ciężką chorobą ducha. Kartezjusz odróżniał dwa rodzaje miłości. Twierdził, że
istnieje miłość życzliwość, która pragnie dobra dla kochanej osoby oraz miłość-
pożądliwa, która przejawia się w pragnieniu tego, co kochamy. Miłość jestżródłem
wielu sił, natchnieniem wielu działań. Jan Paweł II mówi,że miłość otwiera na
drugiego człowieka, stając się tym samym podstawą ludzkich relacji. Uzdalnia do
przekraczania bariery własnych słabości i uprzedzeń.

Muzyka:Marek Grechuta, Serce

Recytatotor 3

Miłość

Jest miłość trudna
jak sól czy po prostu kamień do zjedzenia
jest przewidująca



taka co grób zamawia wciąż na dwie osoby
niedokładna jak uczeń co czyta po łebkach
jest cienka jak opłatek bo wewnątrz wzruszenie
jest miłość wariatka egoistka gapa
jest jesień lekko chora z księżycem kłamczuchem
jest miłość co była ciałem a stała się duchem
i ta co nie odejdzie-bo znów niemożliwa

Muzyka: Ludwig van Bethoven ,,Dla Elizy”

Narrator 3

Na wierzchołku drzewa, które straciło już swe liście, pozostały jeszcze tylko dwa,
na jednej małej gałązce Ole i Trufa.
Z jakiegoś nieznanego powodu Ole i Trufa przetrwali wszystkie deszcze, wszystkie
zimne noce i wiatry. Któż może powiedzieć, dlaczego jeden liść spada, a drugi
pozostaje? Lecz Ole i Trufa wierzyli,że odpowiedzią na to jest wielka miłość, jaką
żywią dla siebie...
�Ze wszystkichżywiołów miłość jest największa, najwspanialsza - rzekł Ole. Dopóki

będziemy się kochać, zostaniemy tutaj.Żaden wiatr, deszcz czy burza nie są nam
straszne. Powiem ci coś, Trufa – nigdy nie kochałem cię tak bardzo, jak teraz.

�Dlaczego, Ole? Przecież cała pożółkłam.
Któż twierdzi,że zielony jest ładny, ażółty nie? Wszystkie kolory są równie
piękne.

Muzyka: Heinz Crucius ,,Szczęście we dwoje”.

Recytator 4

,,Miłość” Czesław Miłosz

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.

Wtedy i siebie i rzeczy chce użyć,
Żeby stanęły w wypełnienia łunie.
To nic,że czasem nie wie czemu służyć;
Nie ten najlepiej służy, kto rozumie.

Pieśń Marka Grechuty ,,Miłość”



Recytator 5

,,Śpieszmy się” Jan Twardowski

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą...
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno...

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą

Muzyka F. Chopin ,,Ballade op. 23”

Recytator 6

Rozdawaj miłość

Rozdawaj miłość
pełnymi rękoma

Miłość jest jedynym skarbem
który mnoży się przez podział,
jest jedynym darem,
który powiększa się,
przez rozdawanie,
jest jedynym przedsięwzięciem,
w którym im więcej się wydaje,
tym więcej się zyskuje;

podaruj ją, wyrzuć,
rozrzuć na cztery wiatry,
opróżnij kieszenie,
potrząśnij koszem,
wylej z pucharu,
a jutro będziesz
miał więcej niż dziś.

Piosenka: Piotr Szczepanik ,,Kochać ”
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