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Wyznania

Wyznania 
• Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut 
na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku...

• Wolę być chwilą w Twoim życiu 
niż wiecznością w życiu innej!!!

• Nie wiem, czy chcesz ze mną chodzić, 
nie wiem, czy chcesz ze mną być. 
Wiem jedynie, że ja bym chciała 
w Twoich ramionach bez przerwy tkwić.

• Byłeś dla mnie kimś zwyczajnym, 
byłeś tylko chłopcem fajnym. 
Byłeś kimś, kogo nie znałam, 

zanim Cię nie pokochałam!

• Podobasz mi się... i to mi się podoba.

• Zdobyłbym najwyższą górę... 
gdybyś siedziała na szczycie.

• Lubię Twoją buzię i serce gorące, 
dlatego chcę dać Ci całusów tysiące. 
Może kocham, może nie – 
lecz na pewno lubię Cię.
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Tęsknota
  Idę wieczorem i myślę o Tobie. 

Gwiazdy już gasną na niebie.
Zasnąć mi trudno, 

bo cóż znaczy żyć bez Ciebie? 

  Chciałabym szeptać o miłości, 
chciałabym kochać, wielbić Cię,
zejdź z zawrotnej wysokości, 
pociesz duszę, kochaj mnie.

  Jeszcze długo będę odwracać głowę 
na dźwięk Twojego imienia.
Jeszcze długo wśród tłumu 

będę szukać Twojego cienia.

  Czekam już chyba wiek cały, 
aby wreszcie ujrzeć Cię,
abyś wziął mnie w swe ramiona 
i powiedział „Kocham cię”.

  Wspomnij w tęsknocie o sercu Ci bliskim.
Wspomnij o kimś takim, 

dla kogo jesteś wszystkim.

  Noce spędzone bez Ciebie 
są jak czarne chmury na niebie.
Zimno i pustka mnie otacza, 
tęsknota za Tobą się we mnie nawraca. 
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Na dzień dobry

  Gdy radośnie powita Cię dzień, 
zacznij wierzyć, że cudowny jest świat, 
kiedy kochasz i jesteś kochany.

  Wymyśliłem dzisiaj w nocy,
by spojrzeć w Twe niebieskie oczy.

Cóż, daremne me życzenie,
przeto ślę Ci pozdrowienie.

  Czy moje Słoneczko uśmiechnięte wstało?
Czy może w złym humorze?
Bo jest ktoś, kto pomóc może...

   Każdego ranka dostajemy szansę 
na nowe życie. Pomimo chmur – walcz, 
bo życie nie kończy się na kłopotach, 

a słońce świeci ponad nimi.

  Dzień doberek na rondelek,
czy już wstał mój Kartofelek?
Humor mam dziś beznadziejny,
ktoś mi z rana jest potrzebny!

  Twoja „najlepsza przyjaciółka” aktywowała 
dla Ciebie specjalną usługę „budzenie”. 

Jest 10 sierpnia. Godzina 5 rano. 
WSTAWAJ, ŚPIOCHU!
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Na dobranoc

 Noc ciemna, lecz wesoła, 
więc piszę do swego Anioła.

Piszę skromnie: 
Dobranoc, KOCHAM, 
nie zapomnij o mnie.

 Wiesz, gwiazdeczka Tobie 
dzisiaj piękną bajkę wnet opowie – 
swoim szeptem czarodziejskim 
porwie Cię w krainy nowe.

 Oczka mi się kleją, Tobie pewnie też. 
Wypadałoby się położyć, pospać i wypocząć. Zaraz 

zmykajmy więc do łóżeczka, bo mimo że noc jeszcze 
młoda, niedługo będzie świtać.

 Ponieważ nie mam co robić, 
piszę tego SMS-a. 
Ponieważ nie mam co pisać, 
to już kończę i idę spać. 
Dobranoc, Kotku.

 Budzę się z Twoim imieniem na ustach, 
zasypiam, Ciebie wołając…

 I nastała słodka cisza. 
Ale jak trochę bardziej się wsłuchasz, 
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Podziękowania

Podziękowania
 Dziękuję Ci, Kochanie, 
za każdy promyk słońca, 
który wprowadzasz w moje życie, 
dzięki Tobie znikają 
nawet najciemniejsze chmury z mojego nieba... 
Dziękuję.

 Bez Ciebie nie umiałabym żyć, 
zabiłeś we mnie smutek. Dziękuję Ci za to...

 Dzięki Tobie znowu potrafię się uśmiechać... 
A Ty uwielbiasz ten uśmiech:)

 Dziękuję, że jesteś.

 Dzięki Tobie wiem, 
jak piękne może być życie, 
że proste rzeczy tak naprawdę 
są najważniejsze.

 Kiedy stajesz przy mnie i mówisz, 
że dam sobie radę, tak się dzieje. Dziękuję!

 Doceniasz i zachęcasz, 
więc rozkwitam. Dziękuję...
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Przeprosiny

  “Miłość jest mocą, 
która potrafi przebaczać...”
Czy miłość mi wszystko wybaczy?

  Gdybym tak tylko mógł mieć znowu szansę 
bycia razem z Tobą, 

to moje życie nabrałoby znowu sensu.

  To był największy błąd mojego życia, 
będę tego żałować do grobowej deski.

  Przepraszam, ale nie mogłem przyjść.

  Mam nadzieję, że ten drobny incydent 
nie zepsuje naszych dobrych stosunków.

  Niestety, nie udało się. Wybacz!

  To było zupełnie niechcący... 
Więc niech się niegniewający.

  Myszko, proszę Cię tylko o przebaczenie... 
Kochanie, przepraszam.

  Przepraszam za złości swe, 
za słowa nie te.
Choć wiem – robiłam źle, 
moje serce do Twego chce. 
Przepraszam, tęsknię...
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