
WIERSZE I CYTATY 
 

 nr 1 „Zakochani i świadomi,  
że ich miłość to nie wiatr,  

mają zaszczyt zawiadomić,  
że chcą razem iść przez świat”. 

 
  

nr 2 „Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku,  
ciut z wyrachowania, trochę dla porządku,  

kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy,  
oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!!!” 

 
  

nr 3 „W maleńkiej obrączce uczuć świat cały,  
miłość, obowiązek i wzniosłe ideały...  
Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele  
na całe życie włożona w kościele...” 

 
  

nr 4 „Ty i Ja spośród tysięcy  
mocno trzymamy się za ręce,  

niezwykły dzień, doniosła chwila  
i szept nieśmiały: miły... miła...  

Odtąd już razem zawsze i wszędzie.  
Tak miało być i tak niech będzie.”  

 
Bolesław Leśmian 

 
  

 



nr 5 „Dotąd dwoje  
choć jeszcze nie jedno.  

Odtąd jedno  
choć nadal dwoje.”  

 
Karol Wojtyła 

 
  

nr 6 „Miłość, co daje siłę wszystko znieść,  
za wszystko też może wystarczyć.”  

 
Johann Wolfgang von Goethe 

 
  

 nr 7 „Miłość mi wszystko wyjaśniła,  
Miłość wszystko rozwiała-  

dlatego uwielbiam tę Miłość  
gdziekolwiek by przebywała”  

 
Jan Paweł II 

 
  

nr 8 „Miłość zaczyna się wtedy,  
kiedy szczęście drugiej osoby  

jest ważniejsze niż twoje.”  
 

J.W.Goethe 
 

  
nr 9 „Kochać to nie patrzeć jedno na drugie  

lecz patrzeć razem w tym samym kierunku”  
 

A.Sainte Exupery 



 
  

nr 10 „Jedno jest tylko w życiu szczęście  
kochać i być kochanym”  

 
George Sand 

 
  

nr 11 „...Niech słowo "kocham" jeszcze raz z ust twych usłyszę,  
niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę”  

 
A.Mickiewicz 

 
  

nr 12 „Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze wziąć tę miłość w ręce  
i przenieść ją przez całe życie ”  

 
Konstanty Ildefons Gałczyński 

 
  

nr 13 „Mój nieznany losie,  
Jak to uczyniłeś,  

Dwa odległe serca  
W jedno połączyłeś.  

Wśród tysiąca innych,  
Ją jedną widziałem.  

Los tak chyba zechciał  
Że ją pokochałem.  

 
I dla mnie mój los  

Zawsze był nieznany,  
I serce pytało  

Gdzie ten ukochany?  
Góry Cię przyniosły  
Wśród lata zieleni,  



Jesteśmy jak widać  
Sobie przeznaczeni.” 

 
  

nr 14 „Nie obiecuję ci wiele...  
Bo tyle co prawie nic...  

Najwyżej wiosenną zieleń...  
I pogodne dni...  

Najwyżej uśmiech na twarzy...  
I dłoń w potrzebie...  

Nie obiecuję ci wiele...  
Bo tylko po prostu siebie...”  

 
Bolesław Leśmian 

 
  

nr 15 „Jeszcze nie wspominałam o miłości  
miłość  

tak ona jedna  
nie podlega upływowi czasu  

trwa -  
jeśli jest - jest wieczna”  

 
Halina Poświatowska 

 
nr 16 „Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu.”  

 
Blaise Pascal 

 
nr 17 Miarą miłości jest miłość bez miary.”  

 
Św. Franciszek Salezy 

 
  



nr 18 „Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic  
bardziej skromnego.”  

 
Mahatma Gandhi 

 
  

nr 19. „Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać - a nie otrzymywać.”  
 

Bertold Brecht 
 

nr 20 „Miłość jest to największe i jedyne bogactwo na ziemi.”  
 

Alfons Daudet 
 

nr 21 „Miłość jest wtedy wielka, kiedy gra nie na jednej, ale na wszystkich strunach serca.”  
 

Aleksander Świętochowski 
 

nr 22. „Miłość przez całe życie krąży wokół człowieka, przychodzi i odchodzi.  
I w końcu zjawia się po raz ostatni i zostaje na zawsze.”  

 
Brigitte Bardot 

 
nr 23. „Moja miłość jest jak obrączka. Bez początku i bez końca.”  

 
Lope de Vega 

 
nr 24 „Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.  

Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje.”  



 
Antoine de Saint-Exupéry 

 
  

nr 25 „Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem.”  
 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

  
 
  


