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Co w duszy gra! 

Wiedzieli to Leśmian, Tuwim i Gałczyński 

bo prawda jest taka - to dar nie dla wszystkich. 

Czy mi też coś gra - tego jeszcze nie wiem 

czasem tylko w snach ktoś, lub coś mi szepnie… 

Lecz kiedy się budzę okno odemknięte – 

ktoś lub coś co „grało” wymknęło się skrzętnie. 

Myślę, że to co mi gra jest niedostrzegalne 

dusza o tym wie - to „ciało” astralne, 

mieszka w moim ciele wiem, że gra subtelnie  

psalmy o wieczności bo jest nieśmiertelne. 
 

                       Zdzisław Zebrzycki 

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/co-duszy-gra-456890 

Co ci w duszy gra... 

Wszystko jest poezją. 

 

https://pl.pinterest.com/pin/282952789059256717/
http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/co-duszy-gra-456890


Czytamy poezję, bo należymy do gatunku ludzkiego. A gatunek ludzki 
przepełniony jest namiętnościami. Oczywiście, medyczne prawa, 

bankowość, to dziedziny niezbędne, by utrzymać nas przy życiu. Ale 
poezja, romans, miłość, piękno? To wartości, dla których żyjemy? 

Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów  

 

Hymn o miłości – św. Paweł Apostoł 

To jeden z najpiękniejszych tekstów o miłości w całej literaturze światowej 

 

 

 

,, Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł 
wszelką wiedzę, i miał tak wielką wiarę, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie 
miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało 
wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. 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; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma ‘’.   

 

https://lubimyczytac.pl/autor/17677/nancy-h-kleinbaum
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/25308/stowarzyszenie-umarlych-poetow
https://lubimyczytac.pl/cytat/291


 

Sonet CXXXII – Francesco Petrarca  

 

Sonety, po jednym na każdy dzień roku, adresowane są do Laury, którą 

poeta spotkał tylko raz w życiu. Kobieta odrzuciła jego zaloty bo była 

zamężna.  

 

 

 

 

 

Jeśli z mej woli płonę – czemu płaczę ? Jeśli wbrew woli – cóż 
pomoże lament ? O śmierci żywa, radosna rozpaczy, Jaką nade 

mną masz moc! Oto zamęt . 

Żeglarz, ciśnięty złym wodom dla żeru, W burzy znalazłem się 
podarłszy żagle, Na pełnym morzu, samotny, bez steru. 

W lekkiej od szaleństw, w ciężkiej od win łodzi Płynę nie 
wiedząc już sam, czego pragnę, W zimie żar pali, w lecie mróz 

mnie chłodzi. 

https://topnaj.pl/wp-content/uploads/2013/08/petrarca.jpg


Niepewność – Adam Mickiewicz 

W jego życiu  było wiele, ale to dla Maryli Wereszczakówny pisał 

najpiękniejsze wiersze miłosne. Choć ich młodzieńcza miłość była 

odwzajemniona, nie mogła być szczęśliwa – rodzice Maryli zmusili ją do 

małżeństwa z innym mężczyzną. Mickiewicz przypłacił to ciężką depresją.   

 

 

 

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 powtarzam pytanie:  

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? 

Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, Abym przed tobą szedł wylewać żale; Idąc bez celu, nie pilnując 
drogi, Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi; I wchodząc sobie zadaję pytanie; Co tu mię wiodło? 

przyjaźń czy kochanie? 

Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił, Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił; Choć śmiałej żądzy nie 
ma w sercu mojem, Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie:  

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? 

Kiedy położysz rękę na me dłonie, Luba mię jakaś spokojność owionie, Zda się, że lekkim snem zakończę 
życie; Lecz mnie przebudza żywsze serca bicie, Które mi głośno zadaje pytanie:  

Czy to jest przyjaźń? czyli też kochanie? 

Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał, Wieszczy duch mymi ustami nie władał; Pełen zdziwienia, sam się 
nie postrzegłem, Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem; I zapisałem na końcu pytanie:  

Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie? 

 



Sonet – Adam Asnyk 

 

Poeta był  nieśmiały  i poważny co utrudniło mu kontakty z kobietami.  

Sonet jest gorzkim wyrazem nieudanych prób znalezienia tej jedynej 

ukochanej. 

 

 

 

 

Jednych ust trzeba! Skądbym wieczność całą Pił napój szczęścia 
ustami mojemi, I oczu dwoje, gdziebym patrzał śmiało Widząc 

się świętym pomiędzy świętemi. 

Jednego serca i rąk białych dwoje! Co by mi oczy zasłoniły moje, 
Bym zasnął słodko marząc o aniele, 

Który mnie niesie w objęciach do nieba… Jednego serca! Tak 
mało mi trzeba, A jednak widzę, że żądam za wiele! 

 

 



Kocham Cię! Tęsknię! – Kazimierz Przerwa Tetmajer 

Kazimierz znany był ze swoich miłosnych podbojów. Pięciokrotnie się 

zaręczał, lecz nigdy się nie ożenił. Nie wiadomo dla której z kobiet napisał 

ten wiersz. 

 

 

Kocham Cię! Tęsknię! Wołam Cię do siebie! Świat cały Twojem 
nazywam imieniem! Tyś jest mą wiarą na wysokim niebie, Tyś jest mi 

całej ludzkości wcieleniem… 

Przez Ciebie kocham, nienawidzę… W Twojem istnieniu źródło 
mojego istnienia; Ty jesteś mojem sercem, krwi mojej zdrojem i duszy 

mojej Tyś harfą z płomienia! 

 

Szukam cię - Kazimierz Przerwa Tetmajer 

Szukam cię - a gdy cię widzę, 
udaję, że cię nie widzę. 

 
Kocham cię - a gdy cię spotkam, 

udaję, że cię nie kocham. 
 

Zginę przez ciebie - nim zginę, 
krzyknę, że ginę przypadkiem... 



Miłość – Maria Pawlikowska Jasnorzewska 

Zakochani bardzo chętnie cytują jej wiersze. Maria  nie miała jednak 

szczęścia w miłości – wychodziła za mąż trzy razy, dwukrotnie 

unieważniając szybko rozpadające się małżeństwa. 

 

 

 

 

 

Nie widziałam cię już od miesiąca. I nic. Jestem może bledsza, trochę 
śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza! 

 

Źródło: https://www.topnaj.pl/najpiekniejsze-wiersze-o-milosci/ 

 

Zebrała i opracowała: Grazyna Szymczyk 
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