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Konkurs pt. „Poezja Juliana Tuwima” 
 
 
Nazwisko, imię, klasa……………………………………………………………………….. 
 
Z jakich utworów pochodzą poniższe cytaty? 
 
l.p. 
 

cytat Tytuł wiersza 

1. Oddać ci  wszystko: każdy sen i drgnienie, 
Każdy nerw ciała, każdy ruch i krok! 
Przeszłość – to tylko o tobie wspomnienie, 
Przeszłość – to twój najświętszy wzrok! 

 

2. Moje życie miało imię dziewczęce, 
Imię jasne jak konwalie pierwsze, 
Rwane w trawie błyszczącej o świcie 
Przez lilijne szopenowe ręce. 

 

3. Taki to już los mój będzie 
Takie to już miłowanie: 
Przywitanie, pożegnanie,  
Pożegnanie, wspominanie… 

 

4. A może byśmy tak jedyna ,  
Wpadli na dzień do Tomaszowa? 
Może tam jeszcze zmierzchem złotym 
Ta sama cisza trwa wrześniowa 

 

5. Jeżelim, Stwórco, posiadł Słowo, dar twój świetny, 
Spraw, by mi serce biło gniewem oceanów, 
Bym, jak dawni poeci, prosty i szlachetny, 
Wichurą krwi uderzał w możnych i tyranów.   

 

6. O, smętne, śnieżne nevermore! 
Dni utracone, ukochane! 
Widzę cię znów w Cafe du Nord 
W mroźny, mglisty poranek, 

 

7. Słowik świdrem zawziętym ciął 
W noc się wkręcał, klaszczący w listowiu. 
Tyś go słuchał ze trwogą i czcią, 
Z miłą wiarą, że dowierci się do nowiu. 

 

8. Miło ść mi dałeś, młodość górną, 
Dar ładu i wysokie żądze. 
I jeszcze, na uciechę durniom 
Raczyłeś dać mi i pieniądze 

 

9. Niebosiężne budowle, 
Loty, zwiady cudowne, 
Złoto, potęga, sława, 
Królowanie, władanie 

 

10. Zakochanemu tak szczęśliwie, 
Tak nieszczęśliwie, jak ja umiem, 
Najlepiej spędzić noc w zadumie, 
Nad czy? Nad niczym. Ale tkliwie 

 

11. Dusza z ciała wyleciała, 
Na zielonej łące stała. 
Ja pobiegłem, patrzę na nią: 
Nie wiedziałem, żeś ty anioł. 

 

12. Tak jakoś polsko, słonecznie i smętnie 
Sypią się liście złociste z drzew, 
Z mądrą powagą, jak gdyby odświętnie, 
Nucą ostatni, jesienny spiew… 

 

13. W naturze nie ma linii prostej, 
Ludzki to wymysł sztuczny. 
Patrząc w skłębione żyworosty, 
Chaosu, chaosu się uczmy 
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14. Wstali, chodzą. O, jak uroczo! 
Oto zdarzenia. Nie wiemy po co. 

 

15. Patrzymy sobie na ulicę 
Przez półrozwartą okiennicę. 
W czółka całujemy cudze dziatki 
I podlewamy w oknach kwiatki. 

 

16. Noc czarna, krucza 
Na ogród spadła, 
Śmierć mi dokucza 
Chytra, zajadła. 

 

17. Krętą żmijkę zieloności słodkiej 
Wśliznął zwinnie do płynu złotego 
Mister Mixer, Lord of Jazz and Cocktail, 
Gubernator Barwistanu mego. 

 

18. Dzieci – wariaci co wy robicie? 
Dzieci – szaleńcy, w co się bawicie? 

 

19. Pani pachnie jak tuberozy. 
To nastraja i to podnieca. 
A ja lubię zapach narkozy, 
A najbardziej – gdy jest kobieca. 

 

20. Z rzeki szła wczesna. Kochała 
Chyliła szczęśliwą głowę. 
Pachniała porankiem ciała, 
Mydłem migdałowym. 

 

21. Księżyc do wody się rzucił, 
Fosforycznym świeci topielcem. 
Wieczór czarodziej światła przewrócił, 
Zalśnił olejkiem w każdej kropelce. 

 

22. Śpiewała wesoło – i nagle w śmiech, 
Sam śpiew ją rozśmieszył: że śpiewa. 
I śmiech zaczął sypać ze śpiewem jak śnieg, 
I śmieje się, śmieje, zaśmiewa. 

 

23. To nie liście i nie listki, 
Nie listeczki jeszcze nawet – 
To obłoczek przeźroczysty, 
Pozłociście zielonawy. 

 

24. Smutek mnie obrósł kamieniem  
I trwam wspaniale żałobny. 
Kto ja jestem? Kamień nagrobny 
 Z wyrytym twoim imieniem.  

 

25. Miło ść mnie szuka po mieście, 
Miło ść w zielonym berecie. 
Przepadłem jak kamień w wodę. 
Gdzie jestem? Wy może wiecie? 

 

26. Nieciekaw jestem świata 
Ogromnych pięknych miast: 
Nie więcej one powiedzą  
Jak ten przydrożny chwast 

 

27. Co dzień rano, po śniadaniu, 
Zbiera się to zacne grono, 
By powtórzyć na cześć mistrza 
Jego piosnkę ulubioną. 

 

28. Zmęczone jesteście. Wasze oczy ciemne 
Słodki zmierzch wytęskniły dziewczęcą tęsknotą. 

 

29. Co ja właściwie czynię, tak cierpiąc, tak się ciesząc, 
Tak życia niecierpliwy ku pewnej śmierci spiesząc? 

 

30. Wzrośnie wam w tłustej ziemi niebywałe zboże: 
Ciężkie, ogromne kłosy, napęczniałe ziarna, 
Cuda się będą działy w pulchnej ziemi korze 
Za ziarno każde – korzec da wam gleba czarna. 

 

 
 
 
 


