TEXT 1
Vor trece ani. Şi-nnoitoare,
cu-aceeaşi dragoste de fată,
voi bea din palma ta, de care
n-am să mă satur niciodată.
TEXT 2
Există o singură fericire în viaţă, să iubeşti şi să fii iubit. George Sand
TEXT 3
Uniţi să fim în viaţă
Să-nvingem tot ce vine,
S-avem noroc în casă
Şi-n viaţă fericire.
TEXT 4
Dragostea
luminează inimile
celor ce o împărtăşesc
TEXT 5
Dă-mi mâna să ne unim pentru vecie,
Pe drumul vieţii să mergem fericiţi,
Cu toată dragostea te cer să-mi fii soţie
Căci unul pentru altul de mult am fost sortiţi.
EL
TEXT 6
Iţi dărui mâna, iubirea mea curată,
Căci tu ai fost alesul meu destin.
La tine am găsit întaia dată,
Un suflet nobil şi-o dragoste de vis.
EA
TEXT 7
Tu eşti o undă, eu sunt o zare,
Eu sunt un ţârmur, tu eşti o mare,
Tu eşti o noapte, eu sunt o stea Iubita mea.

TEXT 8
Tu eşti o ziua, eu sunt un soare,
Eu sunt un flutur, tu eşti o floare,
Eu sunt un templu, tu eşti un zeu Iubitul meu.
TEXT 9
Te iubesc nu doar pentru ceea ce eşti,
ci şi pentru ceea ce sunt când sunt cu tine.
Roy Croft
TEXT 10
Lasă să fie acesta destinul nostru,
să începem fiecare nouă zi împreună,
să ne împărtăşim vieţile pentru vecie.
TEXT 11
În această zi
vom deveni o singură fiinţă
prin puterea dragostei noastre.
TEXT 12
O nouă şi frumoasă zi, ziua noastră;
să privim trecutul, ascensiunea noastră cu mândrie;
să privim înainte, spre viitor cu sperantă.
TEXT 13
Cuvintele tale sunt hrana mea,
respiraţia ta este vinul meu,
tu eşti totul pentru mine.
TEXT 14
Să stăm mână în mână în acest altar,
să păşim unul lângă celalalt prin toate zilele noastre,
să trăim şi să iubim în tăcere aceasta este adevărata dragoste.
TEXT 15

Nu merge în faţa mea, s-ar putea să nu te urmez,
Nu merge în spatele meu, s-ar putea să-ţi pierd paşii
Mergi doar alături de mine şi fii al meu prieten pentru
totdeauna.
TEXT 16
O nouă zi
O nouă viaţă
Împreună. . .
TEXT 17
O dragoste care
este împărţită în doi. . .
TEXT 18
Fiecare dintre noi o jumătate. . . incompletă Împreună suntem un întreg.
TEXT 19
Astăzi visul s-a împlinit
Pornim uniţi pe calea fericirii
Jurăm să fim părtaşi la bine şi la rău
Prin dragoste uniţi, nicicând nu va fi greu
TEXT 20
“Apele cele mari nu pot să stingă dragostea şi râurile n-ar putea s-o înece”
TEXT 21
Dragostea este un lucru simplu şi profund
Este un fapt de viaţă, nu o iluzie
TEXT 22
Vechii greci spuneau că la început bărbatul şi femeia formau o singură sferă,
dar zeii temându-se că o asemenea perfecţiune a formei
ar putea să le ia locul, au despicat toate sferele in două şi le-au aruncat pe Pământ.
De atunci fiecare jumătate îşi caută cealaltă jumătate.”
Noi ne-am găsit!
TEXT 23

Pe aripi de vis a ajuns la noi dragostea,
am primit-o ca pe un dar sfânt de la viaţă
Şi aşa am ajuns să fim fericiţi.
TEXT 24
Iubirea este clipa în care
două singurătăţi se recunosc,
se apropie una de cealaltă
fiindu-şi de atunci,
pavăză şi mângâiere, mereu.
TEXT 25
Mereu împreună, am trecut peste toate
Inimile noastre au rămas mereu aproape
Poate azi e greu, poate mâine e mai bine
Dar orice s-ar întâmpla vei rămâne lângă mine.
TEXT 26
Vă invităm să participaţi
la momentul în care...
două vieţi devin una,
două jumătaţi devin un întreg,
doi prieteni devin soţ şi soţie.
TEXT 27
În sfârşit ne-am hotărât
să devenim oameni serioşi.
Ne căsătorim!
TEXT 28
Un suflet cald să mă-nţeleagă,
Am căutat o viaţă-ntreagă,
Să fiu al lui, să fie-al meu,
Azi se-mplineşte visul meu.
TEXT 29
… Chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încât să mut şi munţii
şi nu aş avea dragoste, nu sunt nimic.”
TEXT 30

De-acum la bine şi la rău
De-o fi uşor sau de-o fi greu
Prin beznă, viscol sau prin ploi
Pornim alături amândoi.
TEXT 31
Eu te-am ales din cerul plin de stele
Să fii a mea să nu mă părăseşti
Să fii mereu regina vieţii mele
Aşa cum te iubesc să mă iubeşti.
TEXT 32
Încotro vei merge tu voi merge şi eu.
Unde vei locui tu voi locui şi eu.
Dumnezeul tău va fi şi Dumnezeul meu,
Facă Domnul ce o vrea, dar nimic
nu mă va despărţi de tine.
TEXT 33
După 550 de filme văzute împreună,
După 30 de certuri,
După 305450 de sărutări,
830000 îmbrăţişări,
595450 mângâieri şi
După 2045 de zile petrecute împreună,
Ne-am gândit că a sosit clipa
Să ne căsătorim!
TEXT 34
Iubire, numai tu...poţi, ceea ce nimeni nu poate!
Iubire, numai tu...ştii, ceea ce nimeni nu ştie!
Iubire, numai tu...ierţi, ceea ce nimeni nu poate ierta!
Iubire, numai tu...birui, ceea ce nici o altă putere nu poate birui!
TEXT 35
Dă-mi mâna să ne unim pe vecie
Pe drumul vieţii să mergem fericiţi

Cu toata dragostea te cer să-mi fii soţie
Căci unul pentru altul de mult am fost sortiţi.
TEXT 36
Iţi dau mâna iubirea mea curată
Că tu ai fost alesul meu destin
La tine am găsit întâia dată
Un suflet nobil şi o dragoste de vis.
TEXT 37
...Daca dragoste nu e
nimic nu e!...
TEXT 38
Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă!
TEXT 39
“Dragostea este îndelung răbdătoare
este plină de bunătate...acoperă totul,
crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
Dragostea nu va pieri niciodată!”
TEXT 40
Te iubesc cu o iubire veşnică...
TEXT 41
“Dragostea este sacră şi veşnică
Şi creşte în tărie şi frumuseţe”
TEXT 42
Două inimi, o singură dragoste,
Două promisiuni, un legământ,
Două vieţi devin una.
TEXT 43
Există o singură fericire în viaţă,
Să iubeşti şi să fii iubit

TEXT 44
Te cunoşteam încă din vis
Adesea chipul ţi-am visat,
Cu dragoste şi-un dor aprins
Mereu, mereu te-am căutat...
TEXT 45
"Oricât ai fost tu de departe
Ştiam că vii, te aşteptam.
Căci chipul tău în vis de noapte
Cu dragoste şi dor visam...."
TEXT 46
"Nu contează cu adevărat ce ai în viaţă, ci pe cine ai
alături când treci prin viaţă"
TEXT 47
"E o bucurie mai presus de toate - ziua în care
visul la care abia indrăzneam să visez se împlineşte.
În jur e numai fericire, speranţă şi certitudine.
Astăzi începem să clădim împreună o viaţă - mai frumoasă
decât orice am fi putut fiecare în parte."
TEXT 48
Pot să se mute munţii
pot să se clatine dealurile
dar dragostea mea
nu se va muta de la tine ...
TEXT 49
"Dragostea constă în dorinţa de a da ceea ce este al tău altuia şi de a simti
Fericirea acestuia ca şi cum ar fi a ta"
Emanuel Swdenborg
TEXT 50
"Dragostea îi arată omului cum ar trebui el să fie.
Când iubeşti, descoperi în tine
o nebănuită bogăţie de tandreţe

şi duioşie şi nici nu-ţi vine să crezi că eşti în stare
de o astfel de dragoste."
A. P. Cehov
TEXT 51
Şi pentru a ilustra dragostea ce ti-o port,
Te voi conduce în acest loc sacru
Unde îţi voi jura iubire nesfârşită
Alături de toţi cei dragi
TEXT 52
"O simţim ca pe căldura sângelui, o respirăm ca pe aerul însuşi, o păstrăm înlăuntrul nostru ca pe
propriile gânduri... Este o stare inexplicabilă exprimată prin şase litere..."
TEXT 53
Prezenţa ta e fericire
Iar ochii mei, ştiu, te topesc.
Oferă-mi mâna ta şi pe vecie în Univers
Cu tine timpul în loc de azi vreau să-l opresc.
Te iubesc!
TEXT 54
Iubirea nu înseamnă să fii nemişcat precum deşertul, nici să cutreieri lumea precum vântul,
nici să priveşti totul de la distanţă;
iubirea este forţa care transformă şi face ca sufletul să fie mai bun.
TEXT 55
Au trecut ani de când aştept,
Ca tu să-mi fii mireasă,
Încetişor să-mi cazi la piept
Căci tu mi-ai fost aleasa.
TEXT 56
Ne vom iubi întotdeauna,
Precum în ceruri soarele şi luna,
Chiar dacă ar vrea o lume întreagă,
N-ar putea rupe vraja ce ne leagă

TEXT 57
Noi am dori ca să vedem la această cununie,
Sclipind în ochii voştri dragi, lacrimi de bucurie.
Cuprinşi de dor când vom veni la voi în fapt de seară,
Să ne alintaţi cu acelaşi drag de odinioară.
TEXT 58
"Ne-am decis ca de acum înainte să facem doar împreună planuri pentru eternitate"
TEXT 59
Cuvantul "Da" rămâne sfânt,
E de granit, e jurământ
Prin el vom fi nedespărţiţi,
Încrezători şi fericiţi
TEXT 60
Ca un trandafir din Saron eşti tu,
preaiubita inimii mele,
eşti crinul din mijlocul spinilor ce mă înconjoară,
de aceea ai preţ în ochii mei şi te iubesc.
TEXT 61
"Poate că pentru lume eşti doar o singură persoană,
dar pentru o anumită persoană eşti întreaga lume"
G.J.G. Marquez
TEXT 62
Pune-mă ca o pecete pe inima ta,
ca o pecete pe braţul tău,
dragonstea este mai tare ca moartea.
TEXT 63
Tu eşti al meu şi eu voi fi a ta,
Şi mulţumesc nespus lui Dumnezeu!
Rămâi ca o pecete-n viaţa mea,
Ca să privesc cu drag doar chipul tau!
TEXT 64

Tu eşti un dar şi veşnic vei rămâne
Ca o comoară sfântă-n viaţa mea,
Pe Dumnezeu Îl laud pentru tine
Căci nu putea ceva mai bun să-mi dea.
TEXT 65
Dă-ne Doamne ca iubindu-ne unul pe celălalt,
pe Tine să Te iubim.
TEXT 66
"Aievea ne pierdeam prin lume,
Trăiam siliţi şi fără de plăceri,
Acum ne leag-un singur nume
Şi ne iubim mereu mai mult ca ieri."
TEXT 67
Vom lăsa lumina să ne conducă paşii,
Iubirea să ne conducă inima,
Dragostea să ne conducă viaţa,
Şi-l vom ruga pe Dumnezeu...
Să le conducă pe toate.
TEXT 68
Mai bine doi decât unul, căci iau o palta
cu atât mai bună pentru munca lor.
căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul;
dar vai de cine este singur, şi cade,
fără să aibă pe altul care să-l ridice!
TEXT 69
Ne-am cunoscut întâmplător,
Şi-acum ne iubim încrezător
Te iubesc, te voi iubi,
Şi doar moartea ne va despărţi.
TEXT 70
Ai apărut în viaţa mea,
Floare de nu mă-uita
Eu iţi dăruiesc inima mea
Si-ţi promit că te voi respecta

TEXT 71
... la nuntă a fost chemat şi Isus!
TEXT 72
Când dragostea vorbeşte, vocile tuturor zeilor par a fi adormite in armonia raiului.
TEXT 73
Din sinceră şi profundă iubire, de bună voie şi nesiliţi de nimeni.
TEXT 74
Nu contează cu adevărat ce ai în viaţă, ci pe cine ai
alături când treci prin viaţă.
TEXT 75
Vom merge spre fierbintea, frenetica viaţă
Spre sânul ei puternic, cioplit în dur bazalt
Uitat să fie visul cu zborul lui înalt
Uitată plasmuirea cu aripe de ceaţă.
TEXT 76
Cum să-mi împiedic sufletul
să nu-l ajungă cutremurat pe-al tău?
Cum să-l înalţ deasupra ta
spre alte lucruri, altundeva?
O, cum, cum l-aş aduna
lângă ceva pierdut în întuneric,
Într-un ungher tăcut, străin, nefremătând,
ce nu se-ndepărtează
când adâncurile-ţi lunecă departe, unduind.
TEXT 77
Cum te iubesc? Să-ncerc o-nşiruire.
Adânc şi larg şi-nalt, atât cât poate
Atinge al meu suflet când străbate
Spre graţie, spre tot, spre nesfârşire.
Şi te iubesc cu zilnica iubire,
În paşnic fel, în zori, pe scăpătate -

Şi slobod, cum te lupţi pentru dreptate,
Curat, aşa cum fugi de linguşire.
TEXT 78
Amor m-a pus ca tinţă de mult săgeţii sale;
Şi-s ca zăpada-n soare; ca ceara-n foc; şi sunt
Ca norul care fuge pe cer bătut de vânt...
Şi în zadar, Madona, cer sprijin milei tale.
TEXT 79
Fără frumuseţea ta, frumuseţea lumii e scrum şi cenuşă,
Fără braţele tale, braţul oricui e pentru mine lanţ de spânzurătoare.
Trăiesc numai ca să măsor, în fiece clipă, neîndurarea morţii.
TEXT 80
Minunea noastra simplă e că iubim mereu
cu tainica uimire trăită-ntâia oară;
că ne aflăm alături la bine şi la greu,
senini când zarea poate şi pentru noi să moară.
TEXT 81
De viaţa-mi ar fi o gemă, aş frânge-o în mii de bucăţi şi, strângându-le într-un şirag, le-aş atârna
gâtului tău. De n-ar fi decât o floare gingaşă şi plină de viaţă, aş smulge-o de pe tulpina ei s-o anin
părului tău. Dar ea, ea nu-i decât inima, draga mea.
TEXT 82
Nu trebuie să fie înţelese sentimentele,
Ele trebuie trăite.
TEXT 83
O dragoste-avem, ce ne uneşte,
Mână în mână avem un destin.
Două inimi, un suflet pereche,
Mână în mână, în viaţă păşim.
TEXT 84
"Dragostea este misterul dintre doi oameni, nu asemânarea dintre ei."
John Fowles
TEXT 85

Cum să trăieşti frumos fără iubire?
Cum să gaseşti în viaţă fericire?
Cum să păşeşti prin beznă si prin ploi?
Cum altfel decât amândoi?
TEXT 86
...Ar putea începe cu
"a fost odată ca niciodată"
aceeaşi poveste şi totuşi,
de fiecare dată, alta...

