Patrycja Bułatewicz kl. 8s
„Dziwne uczucie”
Byłam samotna jak skarpetka bez pary,
A w sercu miałam pustkę i brak chęci do życia.
Lecz nagle Ty się zjawiłeś,
I mój dzień rozpromieniłeś,
Niczym czarodziejską różdżką,
Magiczne zaklęcie na mnie rzuciłeś.
Gdy patrzę w twe oczy,
Czuję się jakbym w raju była,
A wtedy w mym brzuchu motyle fruwają.
Może to miłość?
Może zakochanie?
A może nieznane dotąd nikomu uczucie, którego opisać się nie da?

Aleksandra Malarek kl. 6s
„Poczucie"
Wyglądasz dziś tak pięknie.
Spokojnie jak brzeg morza, a namiętnie jak czerwień,
nie boję się już o nic,
jesteś tu, a ja to czuje, telepatycznie, sercem.
Zamykając oczy widzę tylko gwiazdy,
tylko jedna z nich świeci jasno, oślepia mnie,
pragnę jej, lecz nie zabiorę tylko z pożądania,
ona mnie szanuje, a ja szanuję każdy z jej promieni.
Nie boję się śmierci,
wizja straty twych ramion doprowadza zmęczony umysł do rozpaczy.
nie zobaczę tego, nie opiszę, nie usłyszę w słodkich słowach,
czuję to każdym zmysłem.
Kocham twój widok, czerwony płaszcz i odwagę
doceniam je siedząc na dachu i patrząc w niebo,
nawet pozbawiona skrzydeł kiedyś dla ciebie tam polecę.
Ciepło miłością płynie w żyłach do serca,
krąży wszędzie,
a gdzie tylko się dostanie,
tam oślepia by jak wąż zacisnąć się na gardle i pożreć w całości.
Gdybyś mógł wyrzec się jednej rzeczy, co by to było?
Ja wyrzekłabym się miłości.
Nie ma bowiem nic gorszego od wyżartego nią serca, które zgasło z czasem.

Izabela Wilczewska kl. 8a
Walentynek nastał dzień
Może dzisiaj miłość wyznać?
W głowie mam już piękny sen
Choć boję się do tego przyznać
Twe piękne, błyszczące oczy
Prowadzą mnie do rozkoszy
Gdy pomyślę o Tobie, serce szybciej bije
Tyle myśli mi się w głowie wije
Dziś ten dzień niezapomniany
Dziś okaże swe uczucia
Czy też jesteś we mnie rozkochany?
Może nie mam w tym wyczucia?
Tyle kombinacji w głowie
Scenariuszy i wydarzeń
Część nierealna w połowie
Lecz nie chce psuć sobie marzeń
Kocham twój głos kojący
Piękny włos, również lśniący
I przepiękny ubiór twój
Szkoda tylko że nie jesteś mój...

Marek Krukowski kl. 7s
„WirtuLove”
Widzę ją na Insta, widzę na TikToku,
Od jej fajnych zdjęć nie mogę oderwać wzroku.
Na stories ją ciągle obserwuję,
Ta dziewczyna jakoś mnie czaruje!
Zawsze uśmiechnięta, w klasie pomocna i miła,
Pocieszała mnie, gdy fizyczka jedynkę postawiła!
Lubię z nią siedzieć na każdej wolnej przerwie,
Przynajmniej żaden chłopak jej wtedy nie poderwie…
Gadam z nią często wieczorami na czacie,
Pogadałbym z nią chętnie w realu przy herbacie.
Może kiedyś wreszcie się odważę,
I zapytam czy będzie ze mną w parze?

Natalia Borowska kl. 4s
„Nie do powiedzenia”
Nie do powiedzenia słowo znam,
Ja go nie wytłumaczę Wam.
Zrozumieć tego się nie da,
Doświadczyć to trzeba.
Przeżycia niezwykłe daje,
Każdy jej ulega,
Każdy się poddaje.
W sercu tego wielka ilość,
To niezwykłe słowo to miłość!

Maja Krasowska kl. 4s
Pisze do Ciebie mój Walenty,
Gdyż jesteś dla mnie jak święty.
Fanem Twoim jestem marnym,
Ale liścik stworzę fajny.
W dzień tak zwanych zakochanych
Trochę słów napisze znanych.
Jesteś słodki jak Harry Potter
I dlatego potrzebuję skuter
aby Cię zawieźć na koniec świata
I podarować pięknego kwiata.
Urwisowaty charakter masz,
Ale wyczekuję aż serce mi dasz.
Gdy widzę Twoje jasne włosy jak siano
Moje serce wybija rytm piano.
Gdy obok mnie kroczysz,
To wpatruje się tylko w Twoje oczy.
Gdy dzień jest pochmurny, a niebo blade
Czekam na Ciebie, jak na gorącą czekoladę.
Bo Ty, jak ona dodajesz mi powera
Nawet, gdy na dworze jest poniżej zera.
Oznaki miłości ci wskazuje
I wzajemności oczekuję.

