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Co Oko
widziało?

Drugi dzień wiosny zaskoczył nas
zimową pogodą. 
Widoczek ze spaceru z psem

Donia

Bardzo
tęsknię za
Waszym
widokiem.
Bardzo
chciałbym
znów się
przechadzać
szkolnymi
korytarzami i
na Was
patrzeć.
Wiem, że

musimy
poczekać, aż
koronawirus
się skończy.
Będziemy
czekać i
stosować się
do wszystkich
zaleceń, żeby
to było jak
najszybciej.

Ale przecież

mamy nasze
„Widziadełko”!
Bardzo lubię
oglądać w
gazetce
Wasze
zdjęcia,
Wasze piękne
prace
plastyczne,
lubię czytać o
Waszych
przygodach

i różnych
wydarzeniach
z życia. Jeżeli
będziecie
przysyłać do
Redakcji
„Widziadełka”
teksty i
fotografie –
będę bardzo
szczęśliwy!
Już nie mogę
się doczekać

nowych
numerów
gazetki. Będę
je oglądał
bardzo
uważnie, żeby
się dobrze
napatrzeć.
Trzymajcie się
zdrowo i do
zobaczenia!
               Oko

Przepraszamy Cię,
Drogi Czytelniku,
za to zdjęcie z
prawej strony.
Ohydny ten widok,
chociaż jest
ostatnio obecny we
wszystkich
mediach wokół nas,
tu nie będzie miał
wstępu. Tylko dziś,
bo Numery
Specjalne Raz-Dwa
staną się kroniką
czasów życia w
cieniu paskudnej
korony.

.

.

.



www.polskatimes.plPolska Times | Wydanie specjalne 03/2020 | Strona 2 
www.juniormedia.plWidziadełko

Wiersze o wiośnie z kącika wierszoklety
Prawda, jakie to miłe, lekkie i pogodne wierszyki? Cały sekret ich
powstania tkwi w „Warsztacie wierszoklety”.

Dziwaczny ten warsztat powstał w naszej bibliotece, na chwilę przed
zamknięciem szkoły, kiedy jeszcze nikt by nie pomyślał, że kariera
wierszokletów skończy się tak szybko, jak się zaczęła. Ale może nie musi
się skończyć?
Podobno „wierszokleta” to trochę lekceważące, a nawet może nieco
obraźliwe określenie. Ale nie u nas! Wiadomo, że nie każdy nasz utwór
za chwilę przyniesie nam literackiego Nobla, ani też nie każdy nasz
obrazek zaraz zawiśnie w muzeum Luwru. Co nie znaczy wcale a wcale,
że nasza twórczość jest jakaś gorsza. Moim zdaniem wręcz przeciwnie –
nasza twórczość jest NAJLEPSZA!
Dlaczego tak uważam i jeszcze się przy tym upieram? Bo największa
zaletą i najważniejszą sprawą w twórczości jest to, że wynika ona z
potrzeby naszego serca! Jest „śpiewem naszej duszy”!

„Czasami
człowiek musi,
inaczej się
udusi” – znacie
to? I o to
właśnie
chodzi,
żebyśmy mogli
w naszej
twórczości dać
upust i wyraz
naszym
emocjom,
naszym
potrzebom i
pragnieniom.

I cóż z tego, że
nazywamy się
wierszokletami,
jeżeli
tworzenie
naszej poezji
przynosi nam
taką
przyjemność?
Tylko radość
tworzenia się
naprawdę
liczy!
To jeszcze
muszę wyjawić
tajemnicę

„Warsztatu
wierszoklety”.
To trochę
magia, trochę
intuicja i trochę
zwykłego
cięcia i
klejenia, jak to
w warsztacie.
Jak to?
Nasz łatwy
przepis na
wiersz, który
zawsze się
udaje:
1)  wziąć kilka

kartek ze
spisanymi
(wydrukowanymi)
wierszami
prawdziwych
poetów, którzy
piszą książki
2)  pociąć na
kawałki
3)  wymieszać
dokładnie
4)  wybrać „na
chybił-trafił”
cztery 
(lub więcej,
jeśli ktoś woli)

kawałki
wierszy
5)  odczytać,
pomyśleć i
ułożyć z nich
własną
kompozycję
6)  w razie
potrzeby
przyprawić
własnymi
słowami lub
poprzestawiać
niektóre wersy
Smacznego!
 A może

uda się Wam
zostać
prawdziwymi
poetami?
Spróbujcie!
A Wasze
wiersze
przyślijcie
koniecznie do
„Widziadełka”! 

Zimo, zimo
Nie daj się zbyt długo prosić.
Wszyscy mają chłodu dosyć!
Zima chyba posłuchała –
Mrozy, lody spakowała
I wyniosła się na biegun
Wiosna
już nie czeka
drzewa, krzewy zazielenia

Michał Flakowski

W marcu
Bawi się marzec w zimno – ciepło.
Zamrugał słońcem.
Chlapnął deszczem.
Na wierzbie
Nad samym rowem –
Srebrne kotki marcowe.
Chmurki to przyjdą,
To uciekną.
- Idź już, zimo, gdzie „pieprz
rośnie”!
Ustąp wreszcie miejsca wiośnie.
Bartek Fudała

Marcowe kotki
Ale kotki marcowe nie piszczą.
I sierść mają coraz srebrzystszą.
Są na wierzbie srebrne bazie!
Ten kalendarz chyba kłamie!

Byle do wiosny

Gdyby tak już ciepło było,
Gdyby słońce śnieg stopiło…
Śniegu z lodem już nie chcemy!
Ptaszki
Huśtają się na gałązkach.
To wystarczy nam na razie.

K.S.
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