A jak w innych językach brzmi

KOCHAM CIĘ
Albańskim - The dua
Angielskim - I love you
Arabskim - Ohiboka
Bułgarskim - Obliczam te
Brazylijskim - Eu te Amo
Chińskim - Wo ai ni
Czeskim - Miluji te
Duńskim - Jeg elsker dig
Filipińskim - Mahal ka ta
Francuskim - Je t'aime
Greckim - S'apogo
Hebrajskim - Anee ohev otakh
Hiszpańskim - Te Qiero

Holenderskim - Jk haud van jou
Indonezyjskim - Saya cinta padamu
Islandzkim - Eg elska ting
Japoński - Watakushi wa anata o aishinasu
Łacińskim - Te amo albo Vos amos
Niemieckim - Ich liebe dich
Norweskim - Jeg elsker deg
Portugalskim - Te amo
Rosyjskim - Ja ljublju tiebja
Rumuńskim - Te jubesc
Serbskim - Volim te
Słowackim - Lubim ta
Wegierskim - Szeretlek
Włoskim - Ti Amo

JUŻ PRZEMINĄŁ CZAR CHOINKI,
CZAS WYSYŁAĆ

WALENTYNKI!!

Walentynki! Ach, Walentynki!
To najgorętszy jest w roku dzieo!
Chod jest zima, to jak kominki,
W krąg żarzą się tysiące serc!

Walentynki! Ach, Walentynki!
Nie trzeba tego zbyt serio brad,
Ale fajnie jest w upominku
Serduszko dostad albo dad!

Początki walentynek sięgają średniowiecza a
wywodzą się z Anglii. W Polsce obchodzone są zaledwie od
kilku lat. Obchodzi je każdy, bez względu na to, ile ma lat i
jakiej jest płci.
Przodkiem tego święta w Polsce były "Kupały". W tym czasie
panny na wydaniu, aby zwrócić uwagę kawalerów, stosowały
magiczne sposoby np. wrzucały im do herbaty kostkę cukru,
którą wcześniej przez 9 dni nosiły pod pachą. Z całego serca
odradzamy wam stosowania takich metod! 

Romeo mówi do Julii:
-

Nie mogę jeść śniadania, bo myślę o Tobie..
Nie mogę jeść obiadu, bo myślę o Tobie...
Nie mogę jeść kolacji, bo myślę o Tobie...
Nie mogę spać, bo jestem GŁODNY!!

Święty Walenty (czczony 14 II, bo pod tym imieniem Martyrologium
rzymskie wspomina ośmiu świętych) był męczennikiem, który poniósł śmierć
jako biskup Terni pod Rzymem w czasach cesarza Klaudiusza II Gota ok. 269 r.
Wspomina się o jeszcze jednym św. Walentym, kapłanie rzymskim, ale wiele
źródeł uważa go za świętego tożsamego ze wspomnianym świętym biskupem.
Sam opis śmierci oraz okoliczności poprzedzających męczeństwo w barwnych
słowach przywołuje m. in. ks. Piotr Skarga.
Święty Walenty czczony jest jako patron chorych na epilepsję i inne choroby
mogące mieć podłoże nerwowe. Tego rodzaju przypadłości leczono
egzorcyzmami, czyli wypędzaniem z chorych diabła. Fantazja ludowa
pomieszała z czasem osoby sprawcy i uzdrowiciela choroby. I tak imię Walek w
XVI wieku w Polsce było synonimem ... diabła. Może miłosne zauroczenie
kojarzono z diabelskimi sztuczkami? To, że św. Walenty zakorzenił się w
polskiej tradycji religijnej jest skutkiem niemieckich wpływów. Kult świętego
przywędrował do nas z Bawarii i Tyrolu.
Na zachodzie Europy święty patronuje zakochanym co najmniej od XV w. Jedni
wyjaśniają to zbieżnością dnia świętego z porą łączenia się na Wyspach
Brytyjskich ptaków w pary. Może dlatego jest tak dużo motywów związanych z
nimi na wysyłanych kartkach (głównie gołębie). Inni uzasadniają to adaptacją
przez chrześcijaństwo pogańskiego zwyczaju wypisywania przez chłopców - w
dniu bogini dziewcząt, 15 lutego - imion swych ukochanych.

KWIATOWY ALFABET czyli mowa kwiatów
AMARYLIS - jesteś wielką
kokietką
BRATEK - królujesz w moich
myślach
CHABER - nie śmiem Ci wyznać moich
uczuć
DALIA - cieszę się, gdy Cię widzę
FIOŁEK - nikt nie wie o naszej miłości
GROSZEK - nie wierzę Twym uczuciom
HIACYNT - bądź czulsza dla mnie
JAŚMIN - czy pokochasz mnie kiedyś?
KONWALIA - nic Cię tak nie zdobi, jak Twoja uroda
MARGERYTKA - Ty jesteś najpiękniejszą
NARCYZ - jesteś bez serca
PIERWIOSNEK - moje uczucia są coraz gorętsze
RÓŻA – kocham Cię
STOKROTKA – podobasz mi się
TULIPAN – marzę o Tobie
WRZOS – wzdycham do
Ciebie

Jak powiedziała Magdalena Samozwaniec „miłośd to krótki okres czasu, w
którym jakiś bliźni płci przeciwnej jest o nas tego samego zdania, co i my...”

