
 

Walentynki! Ach, Walentynki! Nie trzeba tego zbyt serio brać, 

Ale fajnie jest w upominku Serduszko dostać albo dać! 

Walentynki wysyłamy i chcemy jak najwięcej ich zebrać na znak, że jesteśmy 

lubianymi, kochanymi, szanowanymi. 

 

Pamiętajcie!  

W tym dniu nie róbcie nikomu złośliwych lub 

głupich dowcipów. Jest to dzień dobrych uczuć ! 

 

Walentynki 

 
 

 



CZYM JEST MIŁOŚĆ? – Pytają poeci. 

Wiersze usiłują dać na to pytanie odpowiedź 

,, 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 

 

 

 

 

 

 

 

Milcząca spowiedź – Rafał Olbiński 

Źródło: https://www.personalart.pl/rafal-

olbinski?gclid=EAIaIQobChMI74ej3eO66AIVgkkYCh2amQAREAAYASAAEgKr4fD_BwE 

 
Miłość to ogólna migrena, 

Rozjarzona plama na widzeniu 

Przesłaniająca rozum. 

Objawami szczerej miłości 

Są wychudzenie, zazdrość, 

Rozmamłane poranki, 

Znaki wróżebne i koszmary: 

Nasłuchiwanie czy ktoś nie puka, 

Wyczekiwanie na znak. 

 (R. Graves) 

 

Jeśli to nie miłość – cóż ja czuję? 

A jeśli miłość – co to takiego? 

Jeśli rzecz dobra- skąd gorycz, co truje? 

Gdy zła – skąd gorycz cierpienia 

każdego? 

 ( F. Petrarka) 

https://www.personalart.pl/rafal-olbinski?gclid=EAIaIQobChMI74ej3eO66AIVgkkYCh2amQAREAAYASAAEgKr4fD_BwE
https://www.personalart.pl/rafal-olbinski?gclid=EAIaIQobChMI74ej3eO66AIVgkkYCh2amQAREAAYASAAEgKr4fD_BwE


Pytaniom o miłość przyświeca księżyc – 

sprzymierzeniec zakochanych. 

 

 Pyłem księżycowym być na twoich stopach - Konstanty Ildefons Gałczyński 

 

Pyłem księżycowym być na twoich stopach,  

wiatrem przy twej wstążce, mlekiem w twoim kubku,  

papierosem w ustach, ścieżką pośród chabrów  

ławką, gdzie spoczywasz, książką, którą czytasz.  

 

Przeszyć cię jak nitka, otoczyć jak przestwór,  

być porami roku dla twych drogich oczu  

i ogniem w kominku, i dachem, co chroni  

przed deszczem. 

 

 

Miła moja - K.I. Gałczyński 

 

 
 

 

 

 

Prawda: na auto nie stać nas,  

miła moja. 

Lecz spójrz: tylko durnie się spieszą - ileż dostojniej chodzić pieszo, 

miła moja. 

Na Londyn także brak funduszów, 

miła moja. 

Lecz po co Londyn? Londyn - nora: W "Paris-Soir" czytałem wczoraj, 

że markiz Q., to jest baronet, psim makaronem otruł żonę... 

Jasna cholera z tym Londynem, 

miła moja! 

Na kawior z Kremla, na jesiotra również nie mamy  

miła moja. 

Lecz na cóż Kreml, gdy mam twoje biodra? 

biodra są złote, a noc modra. 

A jeszcze mamy lampkę wina 

i konto w niebie u serafina. 

Więc gwiżdż na auto, Kreml i Londyn, miła moja. 
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Rozmowa liryczna – K.I. Gałczyński 

 

- Powiedz mi jak mnie kochasz.  
- Powiem. 

- Więc? 
- Kocham cię w słońcu. I przy blasku świec. 

Kocham cię w kapeluszu i w berecie. 
W wielkim wietrze na szosie, i na koncercie. 

W bzach i w brzozach, i w malinach, i w klonach. 
I gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiona. 

I gdy jajko roztłukujesz ładnie - 
nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie. 

W taksówce. I w samochodzie. Bez wyjątku. 
I na końcu ulicy. I na początku. 

I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz. 
W niebezpieczeństwie. I na karuzeli…. 

 

 

Już kocham Cię tyle lat - K.I. Gałczyński 

Już kocham cię tyle lat 

Na przemian w mroku i śpiewie, 

Może to już jest osiem lat, 

A może dziewięć – nie wiem; 

Splątało się, zmierzchło – gdzie ty, a gdzie ja, 

Już nie wiem – i myślę wpół drogi, 

Że tyś jest rewolta i klęska, i mgła, 

A ja to twe rzęsy i loki. 

 
 

 



Niepewność fragm. - Adam Mickiewicz 

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, 

Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę; 

Jednakże, gdy cię długo nie oglądam, 

Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam; 

I tęskniąc sobie zadaję pytanie: 

Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?... 

   

Miłość ( Nie widziałam cię już od miesiąca) M. 

Pawlikowska – Jasnorzewska. 

 

Nie widziałam cię już od miesiąca. 

I nic. Jestem może bledsza, 

Trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca 

Lecz widać można żyć bez powietrza. 

 
Moja miła fragm.- Władysław Broniewski 

Ja już nie chcę poetycko łgać, 
ja chcę widzieć to, na co patrzę, 
a przy tobie — śmiać się i łkać, 
i tak na zawsze. 
  
Spojrzyj, miła, jaki biały śnieg, 
nad nim błękit sklepiony jak kościół. 
Chodź na nartach na tamten brzeg 
radości. 

 

Ze złości ( fragm.) - Władysław Broniewski 

Kochałbym cię (psiakrew, cholera!), 
gdyby nie ta niepewność, 
gdyby nie to, że serce zżera 
złość, tęsknota i rzewność. 
  
Byłbym wierny jak ten pies Burek, 
chętnie sypiałbym na słomiance, 
ale ty masz taką naturę, 
że nie życzę żadnej kochance. 

 

Kochałbym cię (sto tysięcy diabłów), 
kochałbym (niech nagła krew zaleje!), 
ale na mnie coś takiego spadło, 
że już nie wiem, co się ze mną dzieje: 
  
z fotografią, jak kto głupi, się witam, 
z fotografią (psiakrew!) się liczę, 
pójdę spać i nie zasnę przed świtem, 
póki z grzechów się jej nie wyliczę,  

 

 



 List bez adresu fragm.- Władysław Broniewski 

 

Nie zostawiłaś mi nic, kochanie: 
Jerozolima, pic, czekanie. 
Nie wiem nawet, siwiejący blondyn, 
czy zobaczę i ciebie, i Londyn. 
Co dzień: koniak, tęsknota, malaria, 
rzadziej wraca tamto imię: Maria. 

 

Wiersz ostatni fragm.- Władysław Broniewski 

Tyś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba,  
i szliśmy razem, ale nie w takt - 
przebacz. 
  
Ja jeszcze długo... Rok albo dwa. 
Potem zapomnę. 
Teraz, gdy boli, teraz, gdy trwa, 
dzwonię podzwonne. 
  
A tobie, miła, na co ten dzwon 
brzmiący z oddali? 
Miłość niewielka, błahy jej zgon, 
i idziesz dalej. 

 

 

Miłość szczęśliwa  fragm. - Wisława Szymborska  

Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne,  

czy to poważne, czy to pożyteczne -  
co świat ma z dwojga ludzi,  

którzy nie widzą świata? 

 

 

https://poezja.org/wz/Szymborska_Wisława/


ABC -  Wisława Szymborska 

Nigdy już się nie dowiem, 

co myślał o mnie A. 

Czy B. do końca mi to wybaczyła. 

Dlaczego C. udawał, że wszystko w porządku. 

Jaki był udział D. w milczeniu E.  

Czego F. oczekiwał, jeśli oczekiwał. 

Czemu G. udawała, choć dobrze wiedziała. 

Co H. miał do ukrycia. 

Co I. chciała dodać. 

Czy fakt, że byłam obok, 

miał jakiekolwiek znaczenie 

dla J. dla K. i reszty alfabetu. 

 

 

Mniej literackie Walentynki 

 

Walentynki to dzień niezwykły taki, 

Więc przesyłam ci gorące buziaki. 

  

 

 

 

Tak cię kocham, tak cię lubię 

Że za tobą kapcie gubię. 

 

 

 



Romeo mówi do Julii : 

- Nie mogę jeść śniadania, bo myślę o Tobie.. 
- Nie mogę jeść obiadu, bo myślę o Tobie... 
- Nie mogę jeść kolacji, bo myślę o Tobie... 
- Nie mogę spać, bo jestem GŁODNY!! 

 

 

 

 

Pamiętajcie o wysłaniu walentynkowych kartek. 

Życzę wszystkim wielu walentynek od tajemniczych 

wielbicieli. 

 

 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://clipart-library.com/romeo-and-juliet-clip-art-2018.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


