
 

Co ci w duszy gra… 

Różna jest poezja, jak różnią się ludzie, 

którzy ją tworzą. 

„Kto jest poetą” -  Tadeusz Różewicz 

                            „Poetą jest ten który pisze wiersze 
I ten który wierszy nie pisze 
             Poetą jest ten który zrzuca więzy 
I ten który więzy sobie nakłada 
             Poetą jest ten który wierzy 
I ten który uwierzyć nie może…” 

                             Poetą jest ten który kłamał  
                I ten którego okłamano  
                             Poetą jest ten co ma usta  
                I ten który połyka prawdę  
                             Ten który upadał  
                I ten który się podnosi  
                             Poetą jest ten który odchodzi  
                I ten który odejść nie może.  

 



Samotność - Cyprian Kamil Norwid  
 

                             

 

 

 

Cisza – niekiedy tylko pająk siatką wzruszy,  

Lub przed oknem topolę wietrzyk pomuskuje;  

Och! jak lekko oddychać, słodko marzyć duszy –  

Tu mi gwar, tu mi uśmiech myśli nie krępuje.        

 

Jak niewolnik, co ciężkie siłą więzy skruszy  

I zgasłe życie w sercu na nowo poczuje,  

 

Tak ja, na chwilę zwolnion z natrętnych katuszy,  

Wdzięk i urok milczenia czuję i pojmuję.  

 

 

 

Bo gdy w kole biesiady serce nas nie łączy,  

Gdy różnorodne myśli mieszkać z sobą 

muszą,  

Gdy dusza duszy pojąć, zrozumieć 

niezdolna –  

 

Próżno nektar napojów hojnie się wysączy;  

Śmiechy, piosnka, biesiada – wszystko jest 

katuszą;  

U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl 

wolna.  

 

 

https://malowane-wierszem.blogspot.com/2011/08/samotnosc-cyprian-kamil-norwid.html
https://4.bp.blogspot.com/-XexIekf80w0/TkFIw_NTjHI/AAAAAAAAbUc/1Xl333xsMlw/s1600/53cc7035.jpg


Co jej powiedzieć – Cyprian Kamil Norwid 

 

Co? jej powiedzieć... ach! co się podoba; 

Bez rozmawiania sposobu; 

Coś - z prawd ogólnych: na przykład, że doba, 

To - całego obrót globu! 

 

 

 

Że świat... obiega mil mnóstwo ogromne 

Na jedno pulsu zadrżenie -- 

Bieguny osi skrzypią wiekopomne: 

Czas -- niepokoi przestrzenie -- -- 
 

 

                                                Że rok... to -- całej wstrząśnienie przyrody, 

                                                Że pory-roku... nie tylko 

                                                Są zamarzaniem i tajeniem wody, 

                                                I -- że -- -- bicie serca?... -- chwilką! 
 

To -- jej powiedzieć... 

... i przejść do pogody, 

Gdzie jest zimniej? gdzie gorącej? 

I dodać -- jakie? są na ten rok Mody... 

I nic nie powiedzieć więcej. 
 

https://2.bp.blogspot.com/-LJM1iHIDIu0/VDMpRWJHceI/AAAAAAABDW4/ORo1dVskdD4/s1600/00028c2c.png


Jak... - Cyprian Kamil Norwid  

  

 

Jak gdy kto ciśnie w oczy 

człowiekowi 

Garścią fijołków i nic mu nie 

powie... 

 

Jak gdy akacją z wolna zakołysze, 

By woń, podobna jutrzennemu 

ranu, 

Z kwiaty białymi na białe klawisze 

Otworzonego padła fortepianu... 

 

Jak gdy osobie stojącej na ganku 

Daleki księżyc wplata się we włosy 

Na pałającym układając wianku 

Czoło - lub w srebrne ubiera je kłosy... 

 

 

 

 
 

 

Jak z nią rozmowa, gdy nic nie 

znacząca, 

Bywa podobną do jaskółek lotu, 

Który ma cel swój, acz o wszystko trąca, 

 

Przyjście letniego prorokując grzmotu, 

Nim błyskawica uprzedziła tętno - 

Tak... 

...lecz nie rzeknę nic - bo mi jest smętno! 

 

https://malowane-wierszem.blogspot.com/2012/10/jak-cyprian-kamil-norwid.html


W pamiętniku (fragm.)- Cyprian Kamil Norwid  

 
 

,,Co raz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej, 

Wokoło lecą szmaty zapalone; 
 

Gorejąc, nie wiesz, czy stawasz się wolny, 
 

Czy to, co twoje, ma być zatracone? 
 

Czy popiół tylko zostanie i zamęt, 
 

Co idzie w przepaść z burzą? — czy zostanie 
 

Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament, 
 

Wiekuistego zwycięstwa zaranie!..’’ 
 

 

Wysłuchaj pięknej piosenki i obejrzyj– to 

majstersztyk 

 

Stan Borys - Popiół i Diament do wiersza W pamiętniku - Cyprian Kamil Norwid  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kA18zO6-mgU&feature=youtu.be 

 
Wanda Warska - W Weronie (English subtitles) - Cyprian Kamil Norwid  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wsuRbAKgtF4&feature=youtu.be 

 

 

 

 

https://malowane-wierszem.blogspot.com/2012/11/w-pamietniku-cyprian-kamil-norwid.html
https://malowane-wierszem.blogspot.com/2012/11/w-pamietniku-cyprian-kamil-norwid.html
https://www.youtube.com/watch?v=kA18zO6-mgU&feature=youtu.be
https://malowane-wierszem.blogspot.com/2012/11/w-pamietniku-cyprian-kamil-norwid.html
https://www.youtube.com/watch?v=wsuRbAKgtF4&feature=youtu.be


Samotność to straszna trwoga, aby ją 

pokonać wystarczy drugi człowiek. 

 
 

Żyj z całych sił 
I uśmiechaj się do ludzi 
Bo nie jesteś sam…                                     
 
Niech dobry Bóg 
Zawsze cię za rękę trzyma  
Kiedy ciemny wiatr 
Porywa spokój 
Siejąc smutek i zwątpienie 
 
Pamiętaj, że 
Jak na deszczu łza 
Cały ten świat nie znaczy nic a nic...                      
Chwila, która trwa 
Może być najlepszą z Twoich chwil... 
 
Autor: Maciek Balcar , Kompozytor: Jurek Styczyński, wykonanie: zespół - Dżem 

                                                                                                                                                                   

Żyć samotnie, a być samotnym to 

dwie różne sprawy 

Może znasz to uczucie? Kiedy wokół ciebie jest pełno ludzi, może 
bliskich,  którzy się weselą lub są poważni. Wiesz, że powinieneś się 
czuć dobrze, cieszyć się obecnością innych. A jednak – dokucza ci 
samotność i czujesz się z tym źle. Jak to możliwe? Tęsknisz za kimś, a 
może za czymś? Może czujesz się nieszczęśliwy? 

 



Czy dobrze być samotnym ?                                                                                        

                            Czy lubisz samotność ? 

Bywa, że każdy z nas czuje się samotny, to chyba nieuniknione. Myślimy wtedy, że 
nikt nas nie rozumie, że nikomu na nas nie zależy, że zostaliśmy sami ze swoimi 
problemami. Takie myślenie sprawi, że będzie nam coraz trudniej, możemy się nawet 
przyzwyczaić do takiej samotności.  Będzie to nas przytłaczać i odbierać nam radość 
życia. Bywa także, że chcemy być przez chwilę w samotności, która pozwoli nam 
spojrzeć na świat i ludzi z innej perspektywy, zrozumieć samych siebie  - to ludzkie, 
nie ma w tym nic dziwnego. Jest to nam potrzebne, żeby uniknąć życiowych błędów, 
zastanowić się nad tym czego w życiu pragniemy, czuć, że żyjemy,  cieszyć się 
każdą chwilą, mieć czas tylko dla siebie. Kiedy czujesz się samotny, to wyjdź 
naprzeciw drugiemu człowiekowi, otwórz się na innych, nie skrywaj siebie pod swoją 
cielesną ,,skorupą’’. Musisz wiedzieć, że przez całe swoje życie będziesz spotykał 
tych dobrych i tych złych ludzi. To od ciebie zależy, czy stawisz temu czoła, czy 
uznasz, że jest to dla ciebie zbyt trudne -  wtedy poczucie samotności cię nie opuści.  

                                                                               Grażyna Szymczyk 

Znowu – Ks. Jan Twardowski 

Znowu przyszła do mnie samotność  
choć myślałem że przycichła w niebie  
Mówię do niej:  
- Co chcesz jeszcze, idiotko?  
A ona:  
- Kocham ciebie.                                                                      

                                                                                         

http://www.klub.senior.pl/roznosci/t-roznosci-page3969-8276.html 

 

http://www.klub.senior.pl/roznosci/t-roznosci-page3969-8276.html


Nie umiem być sam -  Jonasz Kofta  

Nie umiem być sam  
Silniejsza ode mnie  
Jest cisza  
W niej jedno życie                                            
Czy nie jest czasem  
Dziwnie wam  
Gdy własne serca słyszycie  
Gdy puste niebo, ustał wiatr  
Kwiat boi się, że zwiędnie  
Nie umiem być sam  
Nie umiem być sam  
W tej ciszy silniejszej ode mnie  

I muszę wstać  
I muszę iść  
Gdzie grają  
Grają mocno  
Już wiem  
Nareszcie, jak trzeba żyć  
Mam sposób na samotność  
Ten mocny dźwięk  
Ten mocny rytm  

Ks. Jan Twardowski 

Nie rozdzielaj 

Miłość i samotność 

wzięły się pod ręce jak siostry 

idą noga w nogę 

nie rozdzielaj ich 

nie szarp. Łapy przy sobie 

miłość bez samotności 

byłaby nieprawdą 

samotność bez miłości rozpaczą 

stała Matka pod krzyżem 

jak pod srebrnym obrazem 

nie minęły trafiły 

do niej też przyszły razem 

Chodzi księżyc jak morał 

albo osioł po niebie 

jeśli były gdzie indziej 

to i przyjdą do ciebie. 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

Uśmiechy wielu ust  

Bo wtedy się  

Nie liczy nic  

Jest tylko  

Rhytm and blues  

 

Nie umiem być sam  

Nikt mnie nie oswoił  

Z widokiem  

Mej własnej twarzy  

Czy nie jest czasem  

Znany wam  

Ten strach wobec własnych marzeń  

Samego siebie słabo znam  

To ja? Czy jakiś ktoś tam  

Nie umiem być sam  

Nie umiem być sam  

Ta cisza jest dla mnie za głośna  

 

I muszę wstać...  

 

https://poezja.org/wz/Kofta_Jonasz/
https://poezja.org/wz/Twardowski_Jan/

