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Minden jog fenntartva!



Valami…
Valami váratlan,

Valami ismeretlen,

Valami, ami magához vonz.

Valami érzéki,

Valami felülmúlhatatlan,

Valami, ami megbabonáz.

Valami láthatatlan,

Valami ellenállhatatlan,

Valami, ami belőled árad.

Valami, amit csak te ismersz,

Valami, ami kiteljesít téged,

Valami, ami összeköt minket.



Édes…
Édes ajkaid,

forró csókjaid…

Bele sem merek gondolni,

ha más ízlelné…

Vágyak, melyek mélyről jönnek,

a felszínre érve,

elborult elmével,

zavart szívdobbanás…

Édes szavak,

minden egyes szó,

mi elhagyja ajkad,

rólam szól…

Csak veled,

karodban várni a hajnal sugarát,

Szemeidben fellelni a csillagok sóhaját…

Gyengéd érintéssel,

átölelnélek, s halkan mondanám:

Szeretlek Téged!



Egy kis emlék…
Nem volt olyan nap,

hogy ne gondoltam volna rád.

Távol vagy tőlem, eltűntél előlem,

Nem talállak már.

Rabod voltam,

bilincs, mely nem engedett téged.

De te már messze vagy,

nem érlek el, érzem.

Veled mégis más lett volna,

vagy csak egy múló szeszély?

Ki vagy te, mondd?

Mert én már nem ismerlek rég.

Nem vagy az, aki voltál,

vagy én változtam meg?

Ez a vers is csak rólad szól,

ne felejts el könnyen.



Mint…
Mint egy szempár a holdfényben,

mint egy szerelmes szó a sötétben.

Elmondani nem lehet,

elemészti az életed.

Mint egy érintés a messzeségben,

mint egy halk suttogás az éterben.

Karjaidba zárni,

s az igazat suttogni.

Mint egy gyönyörű lovag az éjben,

mint egy rózsa a nyári szélben.

Öleld, csókold, amíg csak lehet.

Neved mondja halkan,

ajkával édesget,

szeméből árad öröme.

S még utoljára annyit: meghalna érted.



Hiszem, hogy egy jobb világba kerültem
Zuhogó esőfüggöny hullik alá,

egyre sötétebbé téve a körülöttem lévő világot.

Bőrömön érzem a hűvös érzetet,

mely végigfolyik testemen.

A távolban pislákoló fény hívogat,

kéri, menjek minél hamarabb.

Lábaim remegve teszik meg a hátralévő utat,

s amint elérem,

a fény hirtelen elborít.

Jól érzem magam,

nem félek.

Meleg érzés tartja fogva szívem,

hallom ahogy lüktet.

Színes fénygömbök táncolnak szemem előtt,

mosolyogva könnyeim hullnak.

A boldogság pillanata ez,

nincs kétségem felőle.

Hiszem, hogy egy jobb világba kerültem.



Elengedés…
Mikor azt hiszed, hogy szeret.

Mikor azt gondolod, hogy igazat mond.

Mikor szíved minden percében sajog…

Legördül arcodon a könnycsepp.

Benne annak a képe, ki elhagyott.

Hajnalig tartó álmatlan éjszakák.

Fénytelen nap éjében jár…

Gondolj a jóra, szépre.

S mindarra, amit együtt töltöttetek.

Minden perc számít, míg fogja kezed.

S hagyd, hogy elmenjen…



Keserűség
Hevesen lüktető vágy,

gyötrő kíntól égő látomás.

Ezernyi szilánk szúrja,

sebezve tör elő újra.

Nincs akaraterő,

nincs nyugalom.

Csendesen hozza el

a várva várt sóhajod.

Harcol a lelkével,

kísérti a múltja.

Szíve jeges börtönéből,

küzd újra meg újra.



Üres…
Üres vagyok nélküled,

lelkem érted éget.

Üres minden, mit teszek,

szívem érted éget.

Üres szavak hozzád szólnak,

szerelemtől duzzad a vágy.

Üres érintés kezedhez érve,

szerelemtől elemészt a láng.



Élem az életem
Voltak napjaim, melyeket nehezen viseltem nélküled.

Rossz volt magányban élnem.

Gondolataim mindig körülötted forogtak.

Ha nehezen is, de túlléptem az elváláson.

Új kihívások után nézek.

Élem az életem.

Várom az új szerelmet.

A régi sebek már begyógyultak.

Ha újak keletkeznek, már tudom, miként gyógyítsam be azokat.



Nincs mitől félnetek
Mérhetetlen boldogság önti el szíved,

mikor újra találkozhatsz vele.

Szorosan hozzábújsz s csókjaiddal borítod.

Egy pillanatig sem gondolod azt,

hogy bármikor elveszítheted.

Nincs mitől tartani,

ha szívetek egymás iránt szerelemmel telt.

Minden érintésével felébreszti benned a vágyat.

Csókjaival elvarázsol.

S még akkor is őt látod,

ha behunyod szemed.

Nincs mitől tartani,

ha szívetek egymás iránt szerelemmel telt.

Nincs mitől félnetek.



Ismerned kell…
Fájdalmas szavak,

álmatlan éjszakák,

váratlan vágyak törnek rád.

Ölelő karok,

ismerős érzés,

szívedben él még.

Arcod takarod,

szemed szomorú,

mosolytalan ajkak,

szorongó gondolat.

Ismerned kell a kínt, hogy szeretni tudj.

Ismerned kell a szerelmet, hogy kínozni tudj.



Önzetlen boldogság
Szemedre vetette, hogy nem szereted igazán.

Hogy a törődés, ami azelőtt volt, már tovaszállt.

Nem érezte, hogy mellette volnál.

S nem tudtad, miként add meg azt, amire vágyik:


