
10 krótkich wierszyków na Walentynki 

1. Nie ma takich wód, których przejść nie sposób,

Nie ma takich szczytów, co są niezdobyte,

Nie ma takich rzeczy w całym tym wszechświecie,

Które mogą przerwać tej Miłości życie.

2. Pełna wiary, bez obaw, z odrobiną wstydu

Mówię KOCHAM i to, że JUŻ KOCHAĆ BĘDĘ

w zdrowiu i w chorobie, smutku i radości

w domu czy też w pracy, będę kochać wszędzie.

3. Tętniąca miłością przed Tobą dziś staję,

Trzymając za rękę, patrząc prosto w serce,

Z uśmiechem na ustach szeptem powiem słowa,

że do szczęścia nie trzeba mi niczego więcej.

4. Za pocałunki każdego dnia,

Za ciepłe dłonie w zimne wieczory

Za smsy gdy Ciebie brak,

I za cierpliwość, gdy mam humory.

Za to, że mogę mieć Cię dziś blisko,

Za wszystkie chwile wspólne przed nami,

Za tysiąc marzeń, co faktem się stanie,



Za to dziękuję Tobie, Kochanie.

5. We wspólnym oddechu całe piękno świata,

Urok śnieżnej zimy i słoneczność lata.

We wspólnym oddechu magii całe pola,

Zmieniającej w bajkę wszystko dookoła.

We wspólnym oddechu trwać już chcę na wieki,

byś już zawsze wkładał sny pod me powieki.

6. Widzę ją w Twych oczach, które do mnie mówią,

Widzę ją w Twych dłoniach, co mnie obejmują.

Widzę kiedy mówisz, ale też gdy słuchasz,

Gdy trzymasz za rękę lub miło przytulasz.

Jest ze mną stale, otacza czułością.

Nazywam ją krótko choć pięknie – MIŁOŚCIĄ.

7. Skradłeś mi serce. Jesteś największym złodziejem na świecie.

Ale... ja się nie gniewam.

8. Jedyne niebo, które widuję,

to niebo w błękit piękny odziane.

Jedyne słońce, które mnie grzeje,

To słońce tylko w Tobie widziane.



9. Nie potrzebuję do życia więcej,

z naszych emocji mą duszę szyję.

Jest powietrzem, wodą Twa miłość,

a ja dzięki Tobie po prostu żyję.

10. Każdy Twój szept i każde westchnienie

jest puchem, w którym miękko ląduję.

Twoje uczucie, które mi dajesz

rozkoszą, którą me serce czuje.


