
„WARTO ŻYĆ, WARTO ŚNIĆ, WARTO KOCHAĆ...”
SCENARIUSZ NA DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO.

Obchodzimy dziś dzień Świętego Walentego. Walentynki to święto
par, nie zawsze tych szczęśliwych. Sprzyja ono szczególnie tym
zakochanym, którym brakuje odwagi, aby wyznać swoje uczucia. Mogą
oni wysłać do wybranki lub wybranego kartkę i podpisać ją po prostu -
Twój Walenty, Twoja Walentynka.

Początki święta sięgają czasów średniowiecza i wywodzą się z
Francji. Święty Walenty był patronem nerwowo chorych i epileptyków.
Trudno się temu dziwić - wszak objawy zakochania bardzo często
przypominają chorobę nerwową. Niektórzy uważają, że święto to
obchodzi się dlatego, iż w połowie lutego na Wyspach Brytyjskich ptaki
łączą się w pary. Uroczystość ta cieszy się szczególnie wielką
popularnością właśnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

A wszystko zaczyna się niewinnie już w czasach przedszkolnych:

• piosenka Salomon
1. Salomon w niedzielę, zaprosił na czele Felusię na saneczki.

Lecz ona nie chciała, bo bardzo się bała o swoje sukieneczki.
Ref: Ne bój sze ne,

ja dbam o szczęszcze twoje
i bede cze czymał tak mocno jak lew,
bo ty słoneczko moje.

2. Gdy z góry jechali to mocno trzymała Salomona za szyję.
I tak mu szeptała, i tak mu szeptała: „Salomon ja już nie żyję!!!”
Ref: Cicho tam szedź,

nie brzęcz mi za uszami,
bo szanki sze mogą
wywalicz na sznieg
i będzie koniecz z nami.

Potem nadchodzi czas dorastania i pierwsze zauroczenia.



� „Żal” - Antoni Słonimski

Gdy cię spotkałem raz pierwszy,
Mokre pachniały kasztany.
Zbyt długo mi w oczy patrzałaś –
Ogromnie byłem zmieszany.

Pod mokre płaty gałęzi
Szedłem za tobą krok w krok.
Serce me trzymał w uwięzi
Twój fiołkowy wzrok.

Dawno zużyte słowa
Wróciły do mnie znów
I zrozumiałem od nowa
Znaczenie prostych słów.

I tak się jakoś stało,
Że bez tak pachniał – jak bez,
I słowo „pachnieć” pachniało,
I łzy były pełne łez.

• „Niepewno ść” - Adam Mickiewicz

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,

Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:

Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?
Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu

W myśli twojego odnowić obrazu;
Jednakże nieraz czuję mimo chęci,

Że on jest zawsze blisko mej pamięci.
I znowu sobie zadaję pytanie:

Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?

• piosenka „ Tak bardzo si ę starałem ” - Czerwone Gitary

• „Rozmowa liryczna” -Konstanty Ildefons Gałczy ński
� 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.
W bzach i w brzozach, i w malinach, i w klonach.
I gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiona.
I gdy jajko roztłukujesz ładnie
Nawet wtedy gdy ci łyżka spadnie.



W taksówce. I w samochodzie. Bez wyjątku.
I na końcu ulicy i na początku.
I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz.
W niebezpieczeństwie i na karuzeli.
W morzu. W górach. W kaloszach. I boso.
Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą.
I wiosną, kiedy jaskółka przylata.

� A latem jak mnie kochasz?
� Jak treść lata.
� A jesienią, gdy chmurki i humorki ?
� Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki.
� A gdy zima posrebrzy ramy okien?

Blisko przy twoim sercu. Koło niego.
A za oknami śnieg. Wrony na śniegu.

Gdy spotkamy drugą połówkę jabłka, przychodzi czas na romantyczne
obietnice.
• „ Zawsze z tob ą chciałbym by ć...” - piosenka z espołu Ich Troje.

• „A kiedy b ędziesz moj ą żoną” - Kazimierz Przerwa Tetmajer

A kiedy będziesz moją żoną...
umiłowaną, poślubioną,

wówczas się ogród nam otworzy,
ogród świetlisty, pełen zorzy.

Rozdzwonią nam się kwietne sady,
pachnąć nam będą winogrady,

i róże śliczne i powoje
całować będą włosy twoje.



Pójdziemy cisi, zamyśleni,
wśród żółtych przymgleń i promieni,

pójdziemy wolno alejami,
pomiędzy drzewa, cisi, sami.

Gałązki ku nam zwisać będą,
narcyzy piąć się srebrną grzędą,

i padnie biały kwiat lipowy
na rozkochane nasze głowy.

Ubiorę ciebie w błękit kwiatów,
niezapominajek i bławatów,

ustroję ciebie w paproć młodą
i świat rozświetlę twą urodą.

Pójdziemy cisi, zamyśleni,
wśród złotych przymgleń i promieni,

pójdziemy w ogród pełen zorzy
kiedy drzwi miłość nam otworzy.

A później zaczynają się zwykłe, szare dni - powraca proza życia...

• scenka M ąż i żona

Ż - Słuchaj Feliksie, chciałam z tobą pomówić, ale ty nigdy nie masz czasu.
M - Czas to pieniądz.
Ż - Właśnie chciałam cię prosić o trochę pieniędzy, bo mi są bardzo potrzebne.

Chciałam kupić nową sukienkę.
M - Nie suknia zdobi człowieka.
Ż - Patrz, wszyscy noszą letnie stroje, a tylko ja w ciepłym płaszczu.
M. - Do Świętego Ducha nie zdejmuj kożucha, po Świętym Duchu chodź dalej w

kożuchu.



Ż - Potrzebny mi też nowy szalik.
M. - Potrzebny jak dziura w moście.

Ż - Mam podarte rękawiczki wiosenne, zwłaszcza tę z lewej ręki.
M. - Niech nie wie lewica, co czyni prawica.
Ż - Buty też do niczego, cholewki ledwo się trzymają.
M. - Poznać pana po cholewach.
Ż - Inne kobiety mają lepszych mężów.
M. - Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.
Ż - Zobacz, jak wyglądają moje przyjaciółki!!!
M. - Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie.
Ż - Będą mnie wytykać palcami!!!
M. - Na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą.
Ż - Co im powiesz?
M. - Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
Ż - Ciągle sobie żartujesz!!!
M. - Dobry żart. tynfa wart.
Ż - Żeby własnej żonie tak żałować!!!
M. - Z próżnego i Salomon nie naleje.
Ż - Jeśli nie masz, pożycz od kogoś.
M. - Dobry zwyczaj - nie pożyczaj.
Ż - Jesteś ohydnym skąpcem.
M. - Kto grosza nie szanuje, ten szeląga nie wart.
Ż - Wstrętny samolub.
M. -Jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził.

W końcu na świat przychodzą dzieci, które od najmłodszych lat uczą się
wyrażać swoje uczucia.

• „Brat” - Dorota Gellner
Mówi mama: - Wychodzimy!

Masz spać grzecznie gdy wrócimy!
� Wychodzimy! – mówi tata –

Będziesz pod opieką brata.

� Tak! – zawołał brat – niestety!
I nos wsadził do gazety.

Kiedy chciałam z nim pogadać
wrzasnął: - Przestań mi przeszkadzać!

Masz zostawić mnie w spokoju!
Gadaj sobie w przedpokoju!

Pogadałam więc do ściany,
do obrazu i do ramy,

pogadałam z szafką małą,
no, bo z bratem się nie dało.

Co z kolacją? Nikt jej nie jadł,



Bo mój brat samolot sklejał
kawałeczek za kawałkiem

i zapomniał o mnie całkiem.
O mnie, oraz o jedzeniu.

I przypomnieć sobie nie mógł!

Potem w świetnym był humorze –
film oglądał o potworze.

Potwór ryczał, ja krzyczałam,
no bo się potwora bałam!

Brat zawołał: - Dość mam tego!
Idę dzwonić do kolegów.
I okropnie długo gadał.

Pewnie o mnie opowiadał!

Kiedy skończył to gadanie,
usnął nagle na dywanie,
A ja siadłam sobie z boku

w żółtych kapciach i w szlafroku.

Gdy rodzice się zjawili,
to okropnie się zdziwili.

� Czemu nie śpisz? – spytał tata.
� Nie śpię bo pilnuję brata!

Czasami miłość jest jak rozmowa telefoniczna: długo czekasz na
połączenie, a gdy je otrzymasz- okazuje się, że to pomyłka. I wtedy:

• Wiersz na dobranoc

Do widzenia, do jutra! - teraz pora zasnąć,
pora ukryć przed światem tę zabawę w miłość.
Tylko oczy otworzyć, tylko drzwi zatrzasnąć -
co się miało wypalić, już się wypaliło.

Do widzenia, do jutra! - odejdź, bo inaczej
na zabijaniu uczuć obcy nas zaskoczą.
Proszę tylko...nie pytaj, czy mnie znów zobaczysz,
bo kiedy się spotkamy, nie spojrzę ci w oczy.

Do widzenia, do jutra! Nie pamiętaj o mnie -
jeśli się miało skończyć, to lepiej, że wcześnie,
bo może uda nam się nie zachować wspomnień...
Do widzenia, do jutra!

.....Tylko mi się nie śnij!

� „ Powiedz ” - piosenka zes połu Ich Troje.



Święto to jest ważne z jednego powodu: pozwala nam uzmysłowić sobie,
co w życiu jest najważniejsze, zatrzymać się na chwilę i zauważyć, jak
wielu wspaniałych i kochających ludzi nas otacza.
Bo przecież:

• „Kto chce bym go kochała” Maria Pawlikowska - Jasnorzewska

Kto chce, bym go kochała, nie może być nigdy ponury
i musi potrafić mnie unieść na ręku wysoko do góry.

Kto chce, bym go kochała, musi umieć siedzieć na ławce
i przyglądać się bacznie robakom i każdej najmniejszej trawce.

I musi też umieć ziewac, kiedy pogrzeb przechodzi ulicą,
gdy na procesjach tłumy pobożne idą i krzyczą.

Lecz musi być za to wzruszony, gdy na przykład kukułka
kuka lub gdy dzięcioł kuje zawzięcie w srebrzystą powlokę buka.

Musi umieć pieska pogłaskać i mnie musi umieć pieścić,
i smiać się, i na dnie siebie żyć słodkim snem bez treści,

i nie wiedzieć nic, jak ja nic nie wiem, i milczeć w rozkosznej
ciemności,

i byc daleki od dobra i równie daleki od złości.

� Piosenka: R. Janson „ Małe szcz ęścia ”

Scenariusz opracowały: Krystyna Baranowska
Teresa Kaczmarska
Bogna Fr ęśko


