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Pocit lásky
Láska to je pocit citlivý
Láskavý, verný ale aj žiarlivý
Je to keď muž sa zaľúbi do ženy
A v ich živote nastanú zmeny
Stres, starosti, rodina a deti
To všetko láska presvieti
Môže skončiť šťastne, ale aj
sklamane
Keď sklamane, nová chvíľa nastane
Šťastne skončí práva láska
Bude pevná ako izolačná páska
Život bez lásky by bol o ničom
Nebolo by šťastie, láska a pocit byť
rodičom
Každý sa raz zamiloval
Pre lásku aj niečo obetoval
Spomienky vždy zostanú v tebe
Po rozchode, po smrti aj na pohrebe
Láska je rozkvitnutá ruža
A čistá ako anjelska duša
Keď Láska príde za tebou
Tak sa jej chyť a choď s ňou
Keď ju ľúbiš ostaň s ňou
Ostane vždy tou najlepšou
Láska vládne celému svetu
Je sladká ako lyžička medu
Ísť cez bolesť, radosť i smútok
Je to cesta veľkých skúšok
Do ľudí láska strelila Amorov šíp
Ktorý nezastaví ani nepriestrelný
štít.

ČAROVNÁ NOC
V čarovnej noci pod Tatrami,
dievča išlo so zbraňami.
Stretlo, stretlo šuhaja,
už neboli sami, boli dvaja.
S jeho vlasmi sa vietor pohrával,
mal ich čierne ako havran.
Cez pleca visela mu zbraň,
nesmelo tu postával.
Postával tu ako stĺp,
bolel ho ramenný kĺb.
Človek bol to dobrý veru,
a nestrpel neveru.
Dievča má krásne pery,
rada chodí do opery.
Mladík sa v jej očiach stratil,
domov sa už nikdy nevrátil.
Zožiera ich zvnútra láska,
navždy spolu zviazala ich páska.
Nad hlavami jasná fatra svieti,
a na koniec mali tri deti.

Iskra
Keď medzi dvoma ľuďmi iskra
preskočí,
je to ako pozrieť sa láske hlboko do
očí,
tá chvíľa je ako, keď sa zastaví čas
a oni si tam želajú byť zas a zas,
ak ponorení v láske ste, motýle v
bruchu budete mať
a pre svoju lásku budete ochotní
všetkého sa vzdať.
Bohužiaľ aj bolestivá láska môže
byť,
lebo môžete sa nešťastne zaľúbiť,
v takýchto prípadoch pomôže vám
len čas
a budete si musieť vypočuť pár
otrepaných fráz,
no keď sa cez toto všetko prenesiete,
tu pravú lásku si určite zoženiete.
Ona tam čaká na vás niekde vo svete
a je len na vás kedy si ju nájdete.

Pravá láska
V živote je len jeden pocit najkrajší,
a to pravá láska čo ti úsmev spraví
najdrahší.
Spomienky, ktoré hrajú na city sú aj
zlé,
no namiesto nich prídu tie vášnivé.
Ale aj láska príde ako vietor,
a odíde ako letný dážď.
Ľúbiť sa dá kohokoľvek,
no s pravou láskou príde len jeden
človek.
Ten čo sa ti v ťažkých chvíľach
nezunuje,
rýchlo tie najhoršie spomienky
vygumuje.
Nahradí ich novými, krásnymi,
nezabudnuteľnými.
Občas aj klamstvá v láske prídu,
žiaľ potom máme v tele plno hnevu.
A len fotografie si pamätajú naše
hádky.
No život bez hádok je vždy sladký.

