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*** 

Dziś serce bije mocniej 

Miłość w powietrzu krąży 

Kwiaty, czekoladki, listy 

Walentynkową nowinę słyszeliśmy 

Dzień zakochanych jest dzisiaj 

Podaruj swojej połówce misia 

Przytulanie, pocałunki 

To wymagane dzisiaj warunki 

 

Bartosz Szostak, Kamil Babiak 

 

*** 

Jesteś latem mym i wiosną 

Roześmianą wciąż radością 

Jesteś mym wulkanem, mą Antarktydą 

Ma kochana kobito 

Kiedy wieczór najdzie, to nie tylko słońce zajdzie 

Kocham twoje oczy, chcę mieć je w dzień i w nocy. 

 

Marceli Lipiński, Bartosz Sobijanek 

 

*** 

Miłość jest jak promień słoneczny, 

Rozgrzewa nasze serca do czerwoności, 

Jest jak powiew wiatru, delikatny i lekki 

Niesie ze sobą radość i spokój 

Miłość to dar, który dajemy sobie nawzajem, 

Bezinteresownie i z pełnym zaufaniem, 

To ta więź, która nas trzyma razem,  

To ta nadzieja, która daje nam siłę 

 

Łukasz Buczyński, Szymon Tomasiewicz  

 

*** 

W Dniu Świętego Walentego masz życzenia z serca mego!  

Walentynki są raz do  roku, pełne szczęścia i uroku, a Ty zawsze bądź wesoła i nie wpadaj w 

doła. 

Niechaj kwiatki będą dane , a wszystkie listy odczytane.  W ten dzień bądź zadowolona 

niczym strzelona strzałą amora. 

Jeśli dasz mi spełnić jedno twej marzenie  

Twój numer będzie wyróżnieniem  

Pod koniec  mocno całuję i słowem kocham się podpisuję. 

 

Klaudia Kęska i Karolina Socha  

 



*** 

Walentynki, Walentynki 

Są dla chłopca i dziewczynki. 

Walentynki są raz w roku 

Więc świętujmy je do zmroku. 

Wczesnym rankiem, po cichutku 

Szepnij mu do uszka 

Że kochasz go z całego serduszka 

I buziaka złóż gorącego na ustach ukochanego. 

W ten piękny zimowy dzień 

Serca zakochanych na nowo biją wciąż 

A wszystkie zmartwienia idą w zapomnienia. 

14 lutego podaruj coś wyjątkowego, 

Może być róża, mogą być gatki 

A może być całus i czekoladki. 

Walentynki święto nowe które przyszło przez Morze, 

W tym dniu Wszyscy się kochamy i miłością obdarzamy. 

Jest to dzień każdego zakochanego 

Więc ciesz się z tego na całego 

Dzień ten jest wyjątkowy  

Bo Walentynkowy 

W dniu świętego Walentego 

Ślemy buziaka serdecznego. 

 

Anna Niziuk, Anna Bocian 

 

*** 

„Uczucie” 

 

Poranki budzą mnie miłością, 

Tworząc słoneczny krajobraz. 

Niezliczone uściski, które czuję, 

Wypełniają mnie czułością. 

 

Dni wypełnione są ciepłem, 

Które uczy prawdziwego kochania. 

Każda chwila daje mi cudowne doznania, 

Kiedy z tobą rozmawiam, jestem. 

 

Noce przywołują marzenia, 

Które rozpalają moje serce. 

Uczucie, które do mnie cicho szepcze, 

Nigdy nie zabiorą mi natchnienia. 

 

Miłość… to nasza siła,  

Miłość… to ona nas spowiła. 

Miłość… nasze dusze skradła, 

Niczym gwiazda z nieba nam spadła. 

 

Kinga Marczak, Hubert Osiak  


