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„Prawdziwa Miłość” 

Prawdziwa Miłość 
Nie boi się twardych słów, 

ani nie szuka tłumu świadków. 
Prawdziwa Miłość 

odbija się w błyszczących oczach   
Ukochanego, 

odnalezionego pośród  rozczarowań, 
błędów, rozpaczy,  

w oczach uśmiechających się spontanicznie,  
aż całe cierpienie znika.  

    Diana Siemieniec 

„Sonet” 

Jednego serca! Tak mało, tak mało, 
Jednego serca trzeba mi na ziemi! 

Co by przy moim miłością zadrżało, 
A byłbym cichym pomiędzy cichemi. 

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! 

Adam Asnyk 

„I choć człowiek tak mały”  
 

I choć człowiek tak mały 
by na szczęście natrafić 

to swym małym serduszkiem 
wszystkich kochać potrafi 

„Dla świata jesteś kimś”  
 

Dla świata jesteś kimś 
ale dla kogoś jesteś 

Całym światem 

http://www.amor.pisz.pl/wiersze-milosne/i-choc-czlowiek-tak-maly.html
http://www.amor.pisz.pl/wiersze-milosne/dla-swiata-jestes-kims.html


Miłość przez wieki się nie zmienia. 
Kamień jak był, tak jest z kamienia. 

Rzeka jak była, tak jest rzeczna. 
I wieczna miłość jest odwieczna. 

przekł. z Szekspira Ewa Lipska 

„Już kocham Ciebie” 

 

Już kocham cię tyle lat 
Już kocham cię tyle lat, 

na przemian w mroku i w 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 w pół drogi, 
że tyś jest rewolta i klęska, i mgła, 

a ja to twe rzęsy i loki. 
 

Konstanty Ildefons Gałczyński 

Kocham Cię jak słońce, 
Kocham Cię jak deszcz, 

Jak cztery pory roku 
I ciemność mroku. 

Jesteś dla mnie niczym wiatr, 
Który kołysze drzewa, 

I jak latająca nad morzem mewa. 
Nie potrafię bez Ciebie żyć - 

Muszę z Tobą być. 
Dlatego pomóż mi 

Rozpalić iskrę radości, 
Z której narodzi się ogień 

Naszej nowej miłości. 
 

Jolanta Klos 

Kochać to składać się z ulotnych rojeń 
Z namiętnych pragnień i nieśmiałych marzeń 

Z pokory, hołdu, czci i uwielbienia 
Z cierpliwych starań, niecierpliwych żądz 
Z czystości, wytrwałości, posłuszeństwa... 

 
Wiliam Szekspir 



„Bliskość ukochanego” 

 
Gdy słońca blask nad morza lśni głębiną, 
Myślę o tobie, miły. 
Wzywałam cię, gdy księżyc niebem płynął 
I zdroje się srebrzyły. 
 
Widzę cię tam, gdzie skraj dalekiej drogi 
Szarym zasnuty pyłem, 
A nocą gdzieś wędrowiec drży ubogi 
Na ścieżynie zawiłej. 
 
Słyszę twój głos w szumie spienionej fali 
Bijącej o wybrzeże, 
Lub w cichy gaj przychodzę słuchać dali 
W zamierającym szmerze. 
 
I wtedy wiem, że jesteś przy mnie, blisko, 
Choć oddal cię ukryła — 
Przygasa dzień, wnet gwiazdy mi zabłysną, 
O, gdybym z tobą była! 
 
J. W. Goethe 

Gdy byliśmy tak blisko siebie  
Ja spojrzałam raz na Ciebie  

Zobaczyłam Twoją twarz  
Pokochałam usta Twe  

Chciałam aby były moje  
Gdy spojrzałam jeszcze raz  
Chciałam patrzeć cały czas  

Choć spojrzenia krótko trwały  
Spodobałeś mi się cały  

Wszystko w Tobie miłe jest  
Każde słowo, każdy gest  

Za ten wiersz nie gniewaj się  
Bo ja naprawdę Kocham Cię!  

Każdy gwiazdkę ma na niebie,  
Dla każdego gwiazdka lśni,  

Ja wybrałam właśnie Ciebie,  
Moją gwiazdką jesteś Ty! 

Pokochać to największe ryzyko ze 
wszystkich.  

To oddanie swojej przyszłości i 
swojego szczęścia  

W ręce drugiego człowieka.  
To zaufanie bez reszty.  

To odsłonięcie swoich słabości.  
I tak właśnie Cię kocham.  

  
Helen Thompson 



Jesteś latem mym i wiosną, 
Roześmianą wciąż radością, 

To Ty zimą i jesienią 
Jesteś kwiatem i zielenią, 

Tyś mym źródłem i strumieniem, 
W Tobie gaszę me pragnienie, 
Z Tobą wszystkie chwile dzielę: 

Świątek, piątek i niedzielę. 
Składam dzisiaj w Twoje ręce 

Życie moje i... me serce! 

Miłość to słowo piękne i czułe, 
miłość na świecie wiecznie trwa, 

miłość to znak zakochanych, 

„Bliskość ukochanego” 
 

Gdy słońca blask nad morza lśni głębiną, 
Myślę o tobie, miły. 

Wzywałam cię, gdy księżyc niebem płynął 
I zdroje się srebrzyły. 

 
Widzę cię tam, gdzie skraj dalekiej drogi 

Szarym zasnuty pyłem, 
A nocą gdzieś wędrowiec drży ubogi 

Na ścieżynie zawiłej. 
 

Słyszę twój głoś w szumie spienionej fali 
Bijącej o wybrzeże 

Lub w cichy gaj przychodzę słuchać dali 
W zamierającym szmerze. 

 
I wtedy wiem, że jesteś przy mnie, blisko, 

Choć oddal cię ukryła - 
Przygasa dzień, wnet gwiazdy mi zabłysną 

O, gdybym z tobą była! 



Ślę milion buziaczków na 
powitanie i szepce do uszka 

"Dzień dobry Kochanie"! 
Oby dzień dzisiejszy wspól-

nie spędzony był roman-
tyczny i zakręcony. 

Ktoś bardzo Cię kocha – nie powiem Ci kto, 
i myśli o Tobie – nie powiem Ci co, 

i w myślach całuje – nie powiem Ci jak, 
i cierpi, bo czuje, że kogoś mu brak, 

ktoś chciałby Ci przysiądź – nie powiem Ci co, 
ktoś bardzo Ci bliski – nie powiem Ci kto, 
lecz sam się dowiesz, za dzień albo dwa, 

że ten, kto Cię kocha to właśnie ja. 

W kalendarzu jest taki dzień, 
kiedy wszyscy Kochają się. 
Dla tego dnia warto żyć, 

bo dobrze jest kochać 
i kochanym być! 

Miłość jest ważna 
i niech wiecznie trwa, 

a nie tylko tego jednego dnia.  

Choć się boję odrobinkę, 
ślę do Ciebie Walentynkę. 
Bo nadzieję cichą mam, 

że Ci troszkę szczęścia dam. 
W kawiarence, przy dese-

rze, 
na kolacji, na spacerze. 
O północy i w południe 

będzie nam ze sobą cudnie.  


