
 
27 DALYKAI, KURIŲ NEVALIA SAKYTI TIEMS, KURIUOS MYLITE: 

 
Juk įspėjau, kad taip ir bus. Tu visai, kaip tavo motina. Tu nuolatos surūgęs. Na, ir nusišnekėjai. Pats dėl visko 
kaltas. Ko ir vėl nepatenkintas? Liaukis žliumbęs dėl niekų. Ką bedaryčiau, tau visada viskas negerai. Ko nusipelnei, 
tą ir turi. Kodėl manęs niekada nepaklausai? Pasistenk būti atsakingesnis. Apie ką gi taip įsisvajojai? Su tavimi 
neįmanoma. Nesuprantu, kuriems galams su tavimi susidėjau? Nors aiškinu tau iki užkimimo, mano žodžiai atsimuša 
kaip žirniai į sieną. Padarysiu taip, kaip norėsiu. Jei nepatinka, kraustykis gyveniti kitur. Tu niekada nepabaigi visko 
iki galo. Na, ir leptelėjai kvailystę. Vienintelis dalykas, kurį sugebi – tai galvoti apie save. Jei mane iš tikrųjų 
mylėtum, taip padarytum. Kalbi, kaip mažas vaikas. Keiti savo nuomonę pagal vėjo kryptį. Eik išgerti raminamųjų. 
Koks tavo reikalas. Nesuprantu tavo paistalų. Manai tavo žodis visada turi būti paskutinis? 
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Puikiai atliktas darbas. Tu nuostabus. Buvo puiku. Šiandien iš tavęs trykšte 
trykšta energija. Tu – neatsiejama mano dalis. Aš labai vertinu tai, ką esi 
padaręs. Tu esi tai, kas mano gyvenime yra svarbiausia. Aš laimingas, kad turiu 
Tave. Jei galėčiau pasukti laiką atgal, tavęs neskaudinčiau. Šiandien noriu 

leisti laiką tik su tavimi. Man labai tavęs trūko. Visą dieną nesilioviau apie tave galvojęs. Nuostabu būti šalia tavęs. 
Visada tave mylėsiu. Man patinka tavo šypsena. Šiandien gražiai atrodai, kaip visada. Aš pasitikiu tavimi. Žinau, kad 
visada galėsiu į tave atsiremti. Tavo dėka jaučiuosi gerai. Didžiuojuosi, kad tu su manimi. Atsiprašau. Aš suklydau. 
Kas tau labiau patiktų? Ką ketini daryti? Malonu klausytis tavęs. Tu tokia ypatinga. Neįsivaizduoju savo gyvenimo be 
tavęs. Noriu, kad tau būtų gera su manimi. Kuo galėčiau tau padėti? Melskis už mane. Šiandien už tave meldžiausi. 
Man brangi kiekviena akimirka praleista su tavimi. Ačiū už tavo meilę. Ačiū, kad priimi mane tokį, koks esu. Ačiū, 
kad esame drauge. Su tavimi mano gyvenimas yra gražesnis. 

 


