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CO JE KOMU DO TOHO
(o lásce)

Co je komu do toho, miluju a hotovo!
Človek, kterého miluješ, má všechna práva - i právo nemilovat Tě!
Rekni mi neco a já na to mohu zapomenout. 
Ukaž mi neco a možná si to nebudu pamatovat. 
Obejmi mne a já nezapomenu nikdy. 
Ríkáš, že miluješ slunce, ale když svítí, otácíš se k nemu zády. 
Ríkáš, že miluješ vítr, ale když fouká, otácíš se k nemu zády. 
Ríkáš, že miluješ déšt, ale když prší, hledáš si deštník, 
a proto se bojím, až rekneš MILUJU TE! 
Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože jsi muj život. 
Dívka, která zoufale toužila po jednom chlapci ho dostala... v té nejštastnejší chvílí však povídá: "Nesnáším takové chvíle." 
On povídá: "Proc?" 
Ona: "Protože ted už muže být jen horší..." 
Kluci jsou pro me vzduch, ale bez vzduchu se nedá žít!! 
Neverím , neverím 
že láska je jen pouhý klam. 
Láska je. Vím to, vím, 
Vždyt na ni práve ted umírám. 
Kdybych vedel, že je to naposledy, co Te vidím spát, lépe bych Te prikryl. A prosil bych Boha, aby tě ochránil ... 
Strach, ten k sobe nepouštej, miluj, trp a odpouštej. 
NESNAŽ SE POCHOPIT LÁSKU, JINAK PRIJDEŠ O ROZUM… 
Když duše pláce a srdce bolí, nikdo se neotocí, nikdo nepomuže, vždyt on to není. 
Láska je dar, který si užíváme, ale také trest, kterým trpíme. 
Láska je cit pro znicení sama sebe! 
Ten, kdo hledá lásku, je stále ješte naživu, ten, kdo ji už nalezl, se znovu narodil a ten, kdo ji prestal hledat, zemrel na veky. 
Až všechy rány v srdci tvém, 
zas stanou se poupetem.. 
Tvoje duše bude cistá, 
budeš si zas jistá.. 
že život krásný je, 
s láskou a vírou, 
vírou v lásku.. 
Nemužeš nekoho bezmezne milovat bez toho, abys ses netrápil. 
Žadný rozum nekrácí tak jiste, aby nemohl zakopnout o srdce. 
Milujeme ty, kterí nás odmítají a odmítáme ty, kterí nás milují. 
Prohrát boj s láskou, je jako prohrát boj se životem. 
MILOVAT: jedno slovo, sedm písmen, ctyri souhlásky, tri samohlásky. Moc to není, ale mnoho to znamená. 
Láska je, když ve štestí druhého nacházíš štestí vlastní. 
Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propast 
Jen ta láska je pravá, která se dokáže odříkat


