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,, Co ci w duszy gra’’ 

Co ci w duszy gra ? Nie wiesz nawet Ty ! 
Może radość, smutek, tęsknota, nadzieja, marzenia ? 
Może piosenka zadziorna lub dziewczyna przekorna ? 
Może zazdrość i nienawiść niezdrowa lub sprawa honorowa ? 
Odpowiedzieć na to musisz sobie TY ! Nawet gdy polecą Ci łzy. 
Powiedz co ci w duszy gra, a piękniejszy i lepszy będzie świat ! 
Powiem!, że to co mi w duszy gra, niech w ukryciu się ma. 
Masz do tego pełne prawo, bo to twoja dusza. Brawo! 
                                                                                                                Grażyna Szymczyk 

 

,, Wyciągnij rękę – zamknij płonący krążek w 

pięści i głośno - głośno krzyknij - mam szczęście. ‘’ 

Halina Poświatowska "Szczęście"  
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Jak żyć, żeby być szczęśliwym. 

– zajrzyj do przygotowanej dla ciebie prezentacji. 

Szczęście jest motylem : próbuj je złapać, a 

odleci. Usiądź w spokoju, a ono spocznie na twoim 

ramieniu.  

Anthony de Mello - Przebudzenie  

 

 

,,Człowiek stworzony jest do szczęścia!  

Cierpienie trzeba zwalczać i niszczyć jak tyfus i ospę.’’ 

Ludzie bezdomni – Stefan Żeromski 

Właśnie: dobro społeczne! Zawsze to mówimy i jakoby 

wiemy, co to jest szczęście i dobro społeczeństwa, ale nigdy 

nas nie zajmuje szczęście jednostki. 

Ludzie bezdomni – Stefan Żeromski 
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Do szczęścia tak niewiele trzeba. Czasem wystarczy tylko dłoń.  

Szczęśliwymi ludźmi są tylko ci,  
którzy umieją cieszyć się każdym trwającym dniem.  

Nie ci, którzy nałogowo planują swoją przyszłość w nieskończoność  
i nie ci, którzy ciągle wracają do swojej przeszłości.  

Życie to teraźniejszość, więc ciesz się nią i żyj! 

Swoją radość można znaleźć w radości innych;  
to właśnie jest tajemnicą szczęścia.                 G. Bernanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Szczęśliwa młodość" - Adam Asnyk 

 

Szczęśliwa młodość!... nawet smutki 

Zaprawne ma rozkoszą; 

Dzień szczęścia długi... żalu - krótki; 

Łzy ulgę jej przynoszą. 

Szczęśliwa młodość!... swe boleści 

W słowiczym odda śpiewie 

I echem własnych skarg się pieści, 

I o swym szczęściu nie wie! 

 

 

,,Szczęście’’ – Julian Tuwim 

Nieciekaw jestem świata, 
Ogromnych, pięknych miast: 
Nie więcej one powiedzą, 
Jak ten przydrożny chwast. 
 
Nieciekaw jestem ludzi, 
Co nauk zgłębili sto: 
Wystarczy mi pierwszy lepszy, 
Wystarczy mi byle kto. 
 
I ksiąg nie jestem ciekaw, 
— Możecie ze mnie drwić — 
Wiem ja bez ksiąg nie mało 
I wiem, co znaczy żyć. 
 
Usiadłem sobie pod drzewem, 
Spokojny jestem i sam — — 
O, Boże! O, szczęście moje! 
Jakże dziękować Ci mam?  
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"Klucz do szczęścia" – Agnieszka Osiecka 

Swoich łez nie chowaj do kapelusza, 

trudno, najwyżej zginą ... 

Swoich snów nie pakuj gdzieś pod poduszki, 

niech tam, niech sobie płyną ... 

 

Ale skryj głęboko do szczęścia klucz, 

Ale wiedz, że nie masz niczego, prócz 

tej małej złotej skrzynki i już, i już, ... 

 

Swoich spraw nie chowaj przed sąsiadami, 

trudno, najwyżej skradną ... 

Swoich drzwi przed ludźmi wciąż nie 

zatrzaskuj, 

trudno, najwyżej wpadną ... 

 

Ale skryj głęboko do szczęścia klucz, 
Ale wiedz, że nie masz niczego, prócz 
tej małej, złotej skrzynki i już, i już ... 
 
Swoich wad nie chowaj przed 
kobietami, 
trudno, najwyżej wpadną ... 
Buntów swych nie hamuj, nie duś, i nie 
taj, 
trudno, masz duszę stadną ... 
 
Ale skryj głęboko do szczęścia klucz, 
Ale wiedz, że nie ma niczego, prócz 
tej małej, złotej skrzynki, i już, i już, ... 
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