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*** 

Jest taki dzień w roku, 

gdy każdy zakochany jest w amoku. 

Szybko pędzi po kwiat – 

to walentynek znak. 

 

Mikołaj Cisek 

 

 

Walentynek czar 

– Dzisiaj rządzi nam Walenty, 

kup mi kwiatki i prezenty! 

Podejdź do mnie to nic złego 

i już nie wstydź się, kolego. 

 

Dzisiaj ważna jest okazja, 

liczy tylko się fantazja 

Mój Adamie, mój kochany, 

czyżbyś nie chciał takiej damy? 

 

Julia Deptuch 

 

 

Moja Walentynka 

Walentynko, ma kochana, 

pięknie od rana ubrana. 

Jesteś jak słoneczko, 

moja kochana, Aneczko. 

 

Gdy cię pierwszy raz ujrzałem, 

to się w Tobie zakochałem. 

Powiedziałem miłe słowa 

i poszedłem do Rymanowa. 

 

Kupiłem bukiet kwiatów, 

pięknych i różowych bławatów. 

Pół jabłuszka, pół cytryny 

za najlepszy uśmiech dziewczyny. 

 

Ślę ci, kochana życzenia, 

by się spełniały najskrytsze marzenia. 

Zdrowia, szczęścia i słodyczy, 

kolega od serca ci życzy. 



Moja droga dziewczyno, 

słodka ty malino, 

jesteś jakby częścią mnie, 

bo ja bardzo kocham cię. 

Damian Dworzański 

 

 

*** 

Chociaż zima sroga hula, 

dzień Walentego nas rozczula. 

Na dzisiejsze walentynki 

mam dla ciebie dwa rodzynki. 

Dwa jabłuszka, dwie cytrynki –  

tak świętujemy walentynki. 

 

Zofia Molitorys 

 

 

Celestyno, Celestyno 

Dziś, gdy mamy walentynki, 

piszę do mej Celestynki. 

Celestynko ulubiona, 

tyś nie słodka, ale słona. 

W dzień ponury dasz osłodę,  

leczysz drogi oddechowe.  

Choć przyjezdnym nie smakujesz,  

w moim sercu zamieszkujesz. 

Tyś nie panna wystrzałowa, 

Tylko woda z Rymanowa.  

Dominik Pawiński  

 

 

Walentynki 

14 dnia lutego 

jest zabawa na całego. 

Obchodzimy walentynki, 

więc dajemy upominki. 

 

Dobre słowo, moc serduszek, 

czekoladki lub kwiatuszek. 

Chcąc docenić swą kumpelę, 

która znaczy dla mnie wiele. 

Maja Penar 



Hymn miłosny 

Walentynki, walentynki 

dla chłopczyka i dziewczynki. 

Wszyscy się bardzo kochają 

na ten dzień rok cały czekają. 

Listonosz roznosi liściki miłosne, 

i niektóre dziewczyny są o nie zazdrosne. 

 

Chłopaki w dziewczynach się podkochują,  

lecz publicznie tego nie okazują.  

Dziewczyny czekają na bukiet róż, 

tylko kurier się spóźnia, cóż…. 

 

Eryk Pniak 

 

 

Choć nie jestem … 

Choć nie jestem obrzydliwie bogatym milionerem, 

Choć nie śmigam mega szybkim skuterem,  

Chociaż rzadko piję kozie mleko,  

Nie nawijam na żywo jak Step Records, 

Chociaż nie używam dezodorantu Old Spice’a,  

Ani nie noszę olsdschoolowych trampek od Vansa,  

W piłkę nie gram jak Kamil Glik,  

I tak skradnę twe serce w mig! 

 

Jakub Szul 

 

 

Życzenia walentynkowe 

Na Świętego Walentego  

W tym dniu zakochanego 

Chociaż mróz mi ręce mroził, 

Chociaż tata palcem groził… 

 

Choć się wstydzę odrobinę, 

To wesołą mam dziś minę. 

A ty nastrój miej radosny, 

Bo ci dałam mix miłosny. 

 

Kornelia Szybka 

 

 



Miłosne serdeczności 

Dzień Świętego Walentego  

to dzień dobry dla każdego! 

Spójrz! Słońce świeci na niebie, 

a ja bardzo kocham ciebie! 

 

Czy jest ciepło, czy jest zimno, 

Ja nie wiem, jak być powinno. 

Spójrz! Moje serce szaleje, 

a ja  z miłości omdleję! 

 

Patrycja Szybka 

 

 

Najpiękniejszy dzień w roku 

Walentynki to taki dzień, 

w którym miłość zwalcza gniew. 

Nasze smutki idą w cień, 

ludzkie serce wypełnia śpiew. 

 

W walentynki życzę ci 

miłości aż po serca brzeg. 

Czy ty, Różyczko, wierzysz mi, 

nie rozdzieli nas wielki śnieg. 

 

Jakub Wolski 

  



Miłość w lutym w Posadzie Górnej 

Święty Walenty puka dziś do naszych serc, 

abyśmy wiedzieli, czy to życie ma sens. 

Kochajmy się dziś na całym świecie, 

aby bezdomny, którego znajdziecie, 

był szczęśliwy jak ludzie przy kominku,  

by mu nie brakowało ciepła i kminku. 

 

14 lutego to nie byle jaki czas… 

Życzmy sobie, by troski poszły w las. 

Byśmy byli uczynni i mili, 

żebyśmy swoje grzechy poskromili. 

Aby ten dzień nigdy się nie skończył, 

bo lubimy się darzyć uczuciem gorącym. 

 

Kacper Filipowicz 

 

 

Kochać… 

Na dworze zima, śnieg mocno sypie, 

a ja do ciebie walentynkę piszę. 

Piszę powoli każde słowo, dokładnie, 

by w twoim sercu na wieki zapadło. 

 

Jakub Hanus 

 

Kochaj 

Kochać – być wyrozumiałym, 

Kochać –  dużo się dzieje, 

Kochać – każdy jest wspaniały, 

Kochać – daje nadzieję. 

 

Kocham – takie proste słowo, 

Kocham – tak wiele znaczy, 

Kocham – wszędzie kolorowo, 

Kocham – wszystko tłumaczy. 

 

Kochaj – tak blisko, a wciąż tak daleko, 

Kochaj – tęsknię,  

Kochaj – łza pod powieką, 

Kochaj – bądź przy mnie. 

 

Miłosz Jakieła 



Walentynkowy song 

Dzień świętego Walentego 

To dzień dobry dla każdego. 

Wówczas wszyscy wyznają, 

Że chcą kochać i kochają. 

Dla ciebie kwiatuszek, 

Sześć małych serduszek, 

Jeszcze cztery robaczki 

I trzy słodkie buziaczki. 

 

Emilia Klimkiewicz 

 

 

W objęciach miłości 

Każdy z nas to dobrze wie, 

Walentynki nie są złe. 

Nic nie słychać innego 

Prócz słów miłości w Walentego. 

W każdym roku nas powita: 

Jedno serce, to nie dwa! 

W ten dzień wszyscy się kochają, 

W ten dzień wszyscy łączą się. 

 

Nikola Klimkiewicz 

 

*** 

Na górze róże, na dole fiołki, 

dla twej miłości pragnę wolności. 

Zatańczmy z sobą wraz, 

pójdziemy wespół w tan. 

 

Zaczekaj na mnie, kochany, 

będziemy sobie tylko oddani. 

Będę cię wielbić i miłością darzyć, 

w księżyca blasku o tobie marzyć. 

 

Bez imienia jak anonim czuję się, 

dalej próżno szukam cię. 

W myślach ściskam z całej siły, 

bo tak bardzo kocham, miły. 

 

   Maja Kustra 

 



Życzenia 

Jeśli zdziwiona jest twoja minka, 

Z jakiej okazji list ten wysłany, 

Przypomnij sobie, że w Walentego 

Jest Światowy Dzień Zakochanych . 

 

Maja Lorenc 

 

 

Walentynkowe love 

Walentynki są miłości czasem, 

mogą zaskoczyć nas nagłym ciumasem, 

lecz jest to jedyny dzień w roku, 

pełen miłości pomimo odstępu kroku. 

 

Wszyscy wzajemnie się kochają, 

na ten dzień z niecierpliwością czekają, 

nawet miłości najwięksi wrogowie 

będą całować bliskich po głowie. 

 

Julia Mazurek 

 

 

Dzień miłości 

Wszystkiego najlepszego życzę 

dzisiaj wszystkim Wam. 

I buziaczków sto przesyłam – 

Walentynką jestem ja! 

 

Nikt w ten dzień nie wie, kto 

nam przesyła kartek sto. 

Każdy kocha się w tym dniu 

i życzenia składa znów. 

 

I słodycze, czekoladki 

nawet jakieś piękne kwiatki 

są wręczane zamiast kartki. 

Życzenia więc dziś składamy 

i się mocno przytulamy. 

 

Julia Szepieniec 

 

 



Ocean miłości 

Dzisiaj święto zakochanych, 

więc życzenia przesyłamy. 

Morze walentynek już pod drzwiami, 

więc dziękuję wam, kochani! 

Dziś i ja walentynką jestem 

I wy także nią jesteście. 

Przesyłam wszystkim buziaki, 

moje najsłodsze misiaki. 

 

Zuzanna Szwarc 

 

 

*** 

Serce moje się raduje, 

gdy cię widzę, świat wiruje… 

Walentynką jesteś słodką 

jak przepyszny krem z szarlotką… 

 

Lena Wiernusz 

 

 

*** 

Dziś walentynek przyszedł czas, 

Wszędy pełno miłosnych fraz. 

Każdy miłością się obdarza, 

w ważną datę z kalendarza. 

 

Aleksandra Wiśniowska 

 

 

Kartka z kalendarza 

Luty żywym staje się miesiącem, 

na szybach serduszka lśnią się słońcem. 

Tu różyczka, tam kwiatuszek, 

to są dary dla dziewuszek. 

W kalendarzu czternastego 

jakie święto? Walentego! 

Z tej okazji ślę życzenia: 

zdrowia, szczęścia, powodzenia! 

 

Michał Wołczański 

 



*** 

Walentynki to święto miłości,  

nikt w tym dniu się nie złości, 

Wszyscy są niezwykle mili, 

a to dlatego, że są szczęśliwi. 

I ja jestem pełna radości, 

gdyż w moim sercu miłość gości: 

pełna motyli, kolorowych kwiatów 

i niezliczonej ilości aromatów. 

 

Anna Ziajka 

 

 

*** 

Z każdej walentynki 

powstają motylki. 

Dla ciebie, kolego, 

wszystkiego najlepszego 

Przyjaźni życzę i miłości -  

niech w sercu twoim zagoszczą. 

 

Nikola Zima 


