
Dzień Świętego Walentego – Dzień Zakochanych

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Zakochanych- Walentynki. 
Od początku lutego w sklepach, telewizji i w każdym miejscu możemy dostrzec 
serduszka, czerwone ozdoby- wszystko to co kojarzy się z miłością . 
Obecnie Dzień Zakochanych obchodzony jest prawie w każdym miejscu na 
świecie. Początków dzisiejszych walentynek należy szukać nie w 
chrześcijaństwie, lecz w pogańskim Rzymie. O ich dacie zdecydowała sama 
przyroda. 
W połowie lutego ptaki zaczynały miłosne zaloty i łączyły się w pary. 
Uważano to za symboliczne budzenie się natury, zwiastujące nadejście wiosny. 
Rzymianie na 15 lutego wyznaczyli datę święta na cześć boga płodności. 
Gdy w IV wieku chrześcijaństwo stało się religią panującą w cesarstwie 
rzymskim, pogańskie obchody zastępowano przez święta chrześcijańskie. 
Święto na cześć boga płodności zniósł w 496 r. papież, zastępując je świętem 
męczennika Walentego. Okazuje się jednak, że miał on wiele wspólnego z 
zakochanymi. Święty Walenty, od którego imienia pochodzi nazwa święta, został
ogłoszony patronem zakochanych już w 1496 przez papieża Aleksandra VI. Żył 
on w starożytnym Rzymie za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, który 
zakazał młodym mężczyznom wchodzenia w związki małżeńskie. Święty Walenty
złamał zakaz i potajemnie udzielał ślubów. 



Został za to wtrącony do więzienia. Tam poznał i uzdrowił ze ślepoty córkę 
więziennego strażnika a potem udzielił jej ślubu. Za ten czyn cesarz skazał go 
na śmierć 14 II 269 r. Święty Walenty zostawił na pożegnanie list dla córki 
strażnika, który podpisał „Od Twego Walentego’’. 
Do Polski walentynki trafiły na początku lat 90 XX wieku z krajów 
anglosaskich. Wszyscy pragniemy kochać i być kochanymi, 14 luty to dzień 
okazywania sobie miłości. Popularnym zwyczajem jest wręczanie kochanej 
osobie kartki z miłosnym wyzwaniem lub drobnego upominku. 
Na przekór krytycznym opiniom na temat święta warto je potraktować jako 
okazję, aby wyrazić uczucia bliskim osobom. Nie tylko chłopakowi i 
dziewczynie, ale i żonie, mężowi, dzieciom, przyjaciołom. Człowiek chce kochać
i być kochanym. Potrzeba miłości jest ważna w życiu każdego z nas. Dzień 14 
lutego ma nam przypominać o tym, co jest w życiu najważniejsze. 
W dzisiejszych czasach pogoni za pracą, za karierą, często miłość schodzi na 
drugi plan. Zaniedbujemy osoby najbliższe, często nie mamy dla nich czasu. 
Taki dzień jak Walentynki pozwala zastanowić się nad miłością i w czerwonym 
serduszku dostrzec coś więcej niż tylko przedmiot. Wszystkich, którzy nie 
odnaleźli swojej drugiej połówki jabłka, niech pokrzepią słowa Paulo 
Coelho ,,Jak mam odnaleźć moją drugą połowę? Nie bojąc się ryzyka, porażki 
odrzucenia, rozczarowań. 
Nigdy nie wolno nam rezygnować z poszukiwania miłości. Ten kto przestaje 
szukać, przegrywa życie...’’ 
Należy jednak pamiętać, że 14 luty to tylko jeden dzień w roku, który 
symbolizuje miłość. Nie należy przez inne dni w roku zapominać o 
pielęgnowaniu swoich uczuć. Najważniejszymi elementami dnia zakochanych 
są kartki z romantycznymi wyznaniami i wierszami, wysyłane anonimowo do 
osoby, w której się podkochujemy, a nie mamy odwagi podejść i powiedzieć o 
uczuciu. Większość osób organizuje romantyczne kolacje. 

Miłość niejedno ma imię

Kochać to nie znaczy tylko 

wzdychać, marzyć

Kochać to nie znaczy wiecznie o 

kimś śnić

Kochać to znaczy komuś zawierzyć

Kochać to znaczy dla kogoś żyć



Miłość to piękne uczucie. Dopada prawie każdego i w każdym wieku. 
Nic więc dziwnego, że poświęcono jej wiele strof poezji i kart prozy. 
Miłość niejedno ma imię – wiedzą o tym wszyscy: starsi  i  młodsi, kobiety i 
mężczyźni, dziewczęta i chłopcy, zakochani i porzuceni. Każdy odbiera ją z 
perspektywy własnych przeżyć . 

Małgorzata Hillar – Miłość

Jest czekaniem
Na niebieski mrok
Na zieloność traw
Na pieszczotę rzęs

Czekaniem
Na kroki
Szelesty

Listy
Na pukanie do drzwi

Czekaniem na spełnienie
Trwanie

Zrozumienie...



Niestety miłość, nie zawsze jest taka jaką sobie wymarzyliśmy. Czasem 
przychodzi zwątpienie, a potem czekamy z nadzieją, że będzie lepiej, że 
powrócą uczucia, które przyniosą radość. Miłości towarzyszy niepewność. 
Wiele osób ma wątpliwości dotyczące uczuć drugiej osoby. Czasem nawet nie 
pytamy, po prostu czekamy.

Maria Pawlikowska  - Jasnorzewska – Miłość
           

Wciąż rozmyślasz uparcie i skrycie.
Patrzysz w okno i smutek masz w oku.

Przecież mnie kochasz nad życie
Sam mówiłeś przeszłego roku…

Śmiejesz się, lecz coś tkwi poza tym.
Patrzysz w niebo, na rzeźby obłoków…
Przecież ja jestem niebem i światem?

Sam mówiłeś przeszłego roku.
           

Nie widziałam Cię już od miesiąca
I nic. Jestem może bledsza,
Trochę bardziej milcząca

Lecz widać można żyć bez powietrza!

Zwątpienie w miłość nie musi być tragedią, kiedy jest nadzieja  lecz bywa też 
tak, że zabraknie również nadziei, a wtedy rodzi się rezygnacja, smutek. Czasem
bunt. Uczucia, które i tak nic nie zmienią ponieważ w miłości nic się nie da 
zrobić na siłę.
       

Edward Stachura- Zobaczysz
    

Ach, kiedy ona Cię kochać przestanie :
Zobaczysz!

Zobaczysz noc w środku dnia,
Czarne niebo zamiast gwiazd;
Zobaczysz wszystko to samo

Co ja.
A ziemia zobaczysz,

Ziemia to nie będzie ziemia:
Nie będzie cię nosić…



A woda zobaczysz,
Woda to nie będzie woda:
Nie będzie cię chłodzić.

A wiatr, zobaczysz,
Wiatr to nie będzie wiatr:

 Nie będzie cię koić
Ach , kiedy ona cię kochać przestanie

Zobaczysz!
Zobaczysz obcą własną twarz
Jakie wielkie oczy ma strach,

Zobaczysz wszystko to samo,  
Co ja.

I wszystkie żywioły
Wszystkie będą ci złorzeczyć:
Lepiej byś przepadł bez wieści.

Są różne odmiany miłości, troskliwa, opiekuńcza, kiedy ludzie chronią się 
nawzajem od wszelkich trosk i niepokojów. Ten kto kocha naprawdę gotów jest 
poświęcić wiele dla ukochanej osoby.

Jonasz Kofta- Ździebełko- ciepełko

Wiem że miłość jest udręką
Bo się wszystkiego od niej chce

Ja pragnę mało, malusieńko
A właściwie jaszcze mniej

           
Ździebełko ciepełka

W codziennych piekiełkach
W wyblakłym na szaro obłędzie

Różowa perełka, ździebełko ciepełka
Znów wiem, że jakoś to będzie

Gdy serce ukłuje przykrości igiełka
I biedne się czuje, niczyje

Ciepełka  ździebełko
Ździebełko ciepełka

Wystarczy i wszystko przemija



              
Ździebełko ciepełka

Diamencik ze szkiełka
Czułości kropelka na listku

Ciepełka ździebełko
Tkliwości światełko

W twych oczach wystarczy za wszystko
                

Nie chcę wichrów, burz, nawałnic
Uczuć w których spalę się

Jesteśmy przecież łatwopalni
Dla mnie najważniejsze jest:

               
Ździebełka ciepełka…

Chociaż wielu z was cierpi z miłości i przez miłość to i tak będziecie za nią 
tęsknić i marzyć o niej. Nie próbujcie się bronić przed uczuciami i tak was 
dopadną. 



Jonasz Kofta- Co to jest miłość ?

Co to jest miłość
nie wiem

ale to miłe
że chce go mieć

dla siebie
na nie wiem

ile
gdzie mieszka miłość

nie wiem
Może w uśmiechu

Czasem ją słychać w śpiewie
A czasem
W echu

Co to jest miłość
Powiedz

Albo nic nie mów
Ja chcę cię mieć

Przy sobie
I nie wiem

Czemu
  
Musicie być cierpliwi. Wtedy, kiedy będziecie czekać na miłość i wtedy, kiedy 
ona już przyjdzie. Dlaczego? Bo miłość, jest cierpliwa.

          

Jan Kasprowicz -Czekałem na ciebie wczoraj
  

Czekałem na ciebie wczoraj,
Od rana czekałem do rana,

Wywiodła mnie w pole tęsknota
Miłością twoją pijana.

Przenigdy już czekać nie będę,
Takżem chciał zarzec się w gniewie
Lecz kłamstwo jest obce mej duszy,
O fałszu nic serce me nie wiecznie



Więc powiem ci prosto i szczerze
Ty moje dziwne kochanie:

Chociażbym wieki miał czekać,
Dość woli na to mi 

      
Bo cóż ja mam czynić, nieboże,

Jeśli nie czekać do końca?
Wszakże ty jesteś zachodem

I wschodem mojego  słońca       

Wymiar miłości i jej charakter zależy od każdego z nas. O miłości nie trzeba 
mówić zbyt wiele, czasem wystarczy czułe spojrzenie, gest, obecność drugiej 
osoby.  Miłość to stan ducha, uczyńmy więc z niej naszą przewodniczkę. 
Pamiętajmy, że jest naszym najcenniejszym darem bez którego życie nie 
miałoby sensu ani wartości. Ona dodaje blasku naszym dniom, sprawia, że 
świat staje się przyjazny i piękny a my stajemy się lepszymi ludźmi dla innych. 

Konstanty Ildefons Gałczyński – Rozmowa liryczna

- 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.
W morzu. W górach. W kaloszach. I boso.
Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą 
I wiosną, kiedy jaskółka przylata.
- A latem jak mnie kochasz?
- Jak treść lata.
- A jesienią, gdy chmurki i humorki?



-Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki.
- A gdy zima posrebrzy ramy okien?
- Zimną kocham cię jak wesoły ogień.
Blisko przy twoim sercu. Koło niego.
A za oknami śnieg. Wrony na śniegu.

Miłości należy szukać, bo ona powoduje, że stajemy się lepszymi ludźmi i nie 
zrażajmy się miłością niespełnioną  chociaż sprawia ogromny ból. Miłość jest 
przewodnim tematem książek, tekstów piosenek, sztuk teatralnych, filmów. 
Już w XVII w. poeta Wacław Potocki w wierszu -Miłość miłości radzi  tak pisał:

Kto pragnie być kochanym,
Niech sam wprzód kocha:

A że częstokroć serce językowi przeczy,
Niech kocha nie w słowach,

Ale w samej rzeczy. 
 
Jakie jest pokolenie ludzi z początku XXI wieku.

Małgorzata Hillar- My z drugiej połowy XX wieku.

My z drugiej połowy XX wieku
rozbijający atomy

zdobywcy księżyca
wstydzimy się

miękkich gestów
czułych spojrzeń

ciepłych uśmiechów
          

Kiedy cierpimy
wykrzywiamy lekceważąco wargi

                  
Kiedy przychodzi miłość

wzruszamy pogardliwie ramionami
          

Silni cyniczni
z ironicznie zmrużonymi oczami

Dopiero późną nocą
przy szczelnie zasłoniętych oknach

gryziemy z bólu ręce
umieramy z miłością



Kto zdoła odpowiedzieć na pytanie, co jest najważniejsze w miłości?
Dla każdego miłość ma inną wartość, każdy może wymienić coś innego i 
wszystko to będzie słuszne i prawdziwe. 
Życzymy każdemu z was odnalezienia dziś albo kiedyś w przyszłości miłości 
prawdziwej i takiej na zawsze.    


