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Pentru tine, .......

Ce frumoasă e viaţa când iubeşti, ce frumoase sunt clipele când le împarţi cu cel
căruia îi poţi încredinţa inima ta, ce dulci sunt visele când ştii că cineva ţi le poate împlini.
Azi drept cadou primeşte-n braţele tale femeia pasională ce te visează şi te doreşte, nu e
sirenă născută din ape, nici înger coborât din ceruri, e jumătatea ta căreia îi eşti lumină-n
întuneric şi viaţa ta fără a ei e ca viaţa ei fără a ta, căci înainte de toate lucrurile din
lumea asta în primul rând ne avem unul pe celălalt, să ne iubim, să ne dorim şi să ne
împlinim unul altuia visele...

Bărbatul adevărat nu e cel care poate iubi o mie de femei, bărbatul adevărat e cel
care poate iubi o singură femeie în mii de feluri!
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Roua dimineţii

Când un răsărit încununa zâmbetul zării, inimile îndragostiţilor încep să tresară
trezindu-şi stăpânii. Într-o dimineaţă perfectă, răsfăţându-se cu zâmbete şi sărutări, doi
îndrăgostiţi deschid ochii fericiţi unul în braţele celuilalt, aşa cum şi-au dorit mereu.
Radu se desmetici repede, înviorat de imaginea sfârcurilor ei întărite pândindu-l
obraznice de deasupra păturii moi.
Valentina, simţindu-si fericirea prea răsfăţată ca să îşi refuze vre-o plăcere, se întinse
somnoroasă, curbându-şi spatele zvelt şi ridicându-si pieptul victorios în aer, pregătit
pentru atacul lui pofticios care se produse instantaneu. Bucuroasă, ea îi trecu mâinile
prin păr şi se aplecă să-i sărute încă o dată fruntea.
-

Te iubesc, îi şopti.

Zâmbindu-i ghiduş privind-o dintre sânii ei, Radu îi raspunse fericit :
-

Şi eu te iubesc!

Sărutarile urcară pâna la guriţa ei în care se înfipse cu un sărut pasional,
astâmpărându-se cu greu în cele din urmă îşi continuă discuţia:
-

Ce-ţi mai face inimioara?

-

Te iubeşte pe tine, îi dărui Valentina răspunsul cu o privire divină.

-

Atunci putem începe încă o zi minunată.

Coborându-se din pat, o luă în braţe:
-

Unde vrei să zbori?

-

La duş!

-

La duş!
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Îmbraţisaţi sub jetul fin, cei doi îndrăgostiţi savurau senzaţiile mângâindu-se
senzuali. El îi privea părul ud, ochii şi buzele întredeschise, trupul şiroind peste care
stropii de apă păreau a pluti în extaz..
-

Porumbiţa mea e pleoşită toată, oare va mai putea zbura?

Valentina îşi muşcă buzele înţelegandu-l...
Într-o clipită o întoarse lipind-o cu spatele de el şi cu o mişcare fermă, ca şi cum ar fi
vrut să o înalţe, îi mangaie în sus coapsele, fesele, mijlocul, împlântându-i-se în sânii pe
care îi frământă puternic strigându-i “Zboară! Zboară iubire!”
Cu capul lăsat pe spate, îndurând copleşită stropii de apa înăbuşitori, Valentina îşi lăsă
gâtul pradă gurii sale, în timp ce o mâna îi răsfăţa în continuare sânul iar pe cealalta o
primi fericită între picioare.
Excitaţi puternic, se unduiau amândoi într-un dans senzual, ea mângâindu-i apăsat
penisul erect cu fesele moi şi catifelate, el dezmierdându-i cu degetele, tandru şi puternic
în acelaşi timp, sexul flămând, intrând din când în când în vaginul fierbinte şi primitor.
Valentina se simţi arzând sub duş, Radu simţi focul şi apa îngemânate în palmele lui şi
înnebunit de dorinţă o pătrunse puternic pe la spate.
Sub duşul fierbinte, prin sticla aburindă, două trupuri păreau unul, o fiinţă
miraculoasă, născută din foc şi apa, într-un dans frenetic al dragostei şi pasiunii.
-

Asta da învioare de dimineaţă, îi aruncă ea, ieşind din dus cu picioarele
tremurânde câteva minute mai târziu.

Radu, zâmbind şăgalnic, îi raspunse cu o palmă peste fund...
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Admirându-şi trupurile aburinde se şterseră senzual unul pe celălat. Luând-o din
nou în braţe cu spatele lipit de trupul său, Radu o dezmierdă în faţa oglinzii.
Mângâind-o fermecat îi şopti fierbinte lângă ureche:
-

Uite ce-mi chinuie mie dorinţele în fiecare zi, Valentina!

Înmuiată în braţele sale, ea îi privea fermecată palmele ce îi răsfăţau trupul gol.
Printre degetele lui, sânii zdrobiţi îşi strecurau sfârcurile roşii, încă strălucind de
umezeală;
-

Uite cum sunt făcuţi pentru palmele mele, minunea mea...

Îşi continuă mângâierile tandre pe sub ei, pe mijlocul ei catifelat, strângând-o într-o
îmbrăţişare tandră îi mărturisi:
-

Eşti cea mai frumoasă şi specială femeie din inima mea, să nu uiţi asta nici o
clipă, Valentina! Ştii ce văd eu în oglindă? Văd priviri angelice şi crede-mă,
pot să jur, văd conturul unor aripi împodobindu-te.

Ea râse înfiorată.
-

Ştii ce strâng eu în braţe? continuă Radu. Îmi strâng fericirea. Câţi
oameni au norocul şi plăcerea asta, să îşi atingă fizic fericirea inimii lor, să o
savureze într-o îmbrăţişare?... e aşa de minunat!

Cu obrajii lipiţi, cei doi se legănau din nou într-un dans de astă dată mult mai lin şi
tandru. Vrăjit, el îi recită o declaraţie de dragoste: “Mă poartă-n inimă cum marea
leagană pe valuri barca, căci n-am nici pânze nici vâsle şi mă duce prin
viaţă doar dragostea ta. N-aş face un pas în lume fără să văd lumina
privirii tale călăuzindu-mă-n beznă, n-aş mai pleca nicăieri dacă nu
aş şti că plec ca să mă-ntorc la tine! Tu-mi dai curajul să-nfrunt furtunile,
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îmi dai puterea să lupt... şi toate le fac numai pentru tine. Iar când trebuie să plec nu
uita să-mi trimiţi meteloţi de nădejde două trei săruturi şi-un ”te iubesc” fierbinte să mi-l
laşi la inimă căpitan.”
Ameţită de fericire, restul dimineţii Valentina o simţi scurgându-se ca prin vis: cum el nu
o lăsă să se îmbrace şi îi pregăti micul dejun goală, cum mâncase aşezată la masa în
braţele lui şi îşi serviseră unul altuia mâncarea din mâna, cum îl îmbrăcase abţinăndu-se
cu greu să nu se mai joace puţin cu el, cum Radu plecă dar nu înainte de a o mai
răsfăţa cu câteva săruturi şi mângâieri care o lăsară udă şi dornică aşa cum îi plăcea lui
să o ştie aşteptându-l...
-

Hei, şi eu vad conturul unor aripi! îi strigă ea ascunsă în spatele uşii când el
ieşi. Radu îi zâmbi fericit depărtându-se şi mai greu.

Cu spatele lipit de uşa închisă, Valentina se opri puţin cu ochii închişi să îşi asculte inima.
Da, se simţea bogatp şi fericită. “Sunt cea mai iubită şi fericită femeie” declară ea cu
voce tare. Simţindu-se nebunatică, săltă ca o fetiţă spre dormitor... “Azi va fi o zi
perfectă”.
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O zi prea fierbinte

O zi perfectă este ziua în care te trezeşti la chemarea dragoste şi o asculţi incontinuu,
clipă de clipă, o simiţi îndemnându-te să râzi, să te bucuri, să te joci, să te dărui!
Aşa se simţea Valentina azi, dar fiind singură, cui să dăruie? Ah, ştia, azi îşi va
dărui numai ei însuşi. Azi va fi ziua ei perfectă şi va avea grijă să nu o strice nimic.
Întorcându-se în dormitor observă încântată cum cineva îi anticipase gândurile. Pe
pat o aştepta un superb trandafir roşu ca focul şi un biletel roz: “Sunt mereu doar la un
gând departare de tine, iartă-ma că m-am rupt din braţele tale, alungă orele cu dragoste
şi dor, vreau şi eu deseară să strâng în braţe un trandafir roşu ca focul! Radu.”
Valentina sorbi cu nesaţ mireasma florii şi se prăbuşi ameţită de fericire în pat.
Visând cu ochii întredeschişi, lăsă dragostea şi dorul de el să o pătrundă, mângâindu-se
uşor cu trandafirul catifelat. Parfumul lui o învăluia tandru iar petalele moi împrăştiau
valuri de fiori peste piele. Cu siguranţă Radu îl descântase cu magia dragostei aşa cum
ştia numai el, gandi Valentina, aşa că lăsă trandafirul magic să-i poarte mângâierile
iubitului peste trup. Sfârcurile vibrară de plăcere sub atingerea lui uşoară, sânii se
transformară într-o vioară în dans cu arcuşul trandafirului şi ea interpretă maestuos o
superbă partitură închinată lui Radu. Începută în ritmuri piano pe sânii înfioraţi,
trandafirul îşi acceleră tempoul pe portativul mijlocului ei, desăvârşindu-se în note înalte şi
ritm allegro pe bobocul ei de trandafir. Floare peste floare,
lupta fu lungă şi vibrantă iar plăcerile pe măsura frumuseţilor ce
se încleştară... Finalul perfect, risipindu-se impetuos în valuri
de plăcere, o lăsă adormită cu trandafirul între sâni...
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Era amiază fierbinte când Valentina termina câteva trebuşoare casnice. Pe sub
capotul subţire aruncat neglijent peste trup, simţea chiar câteva proboade de sudoare
gâdilând-o în hârjoneala lor cu pielea încinsă. Cum îşi promisese o zi perfectă, hotărî că
e momentul pentru o pauză lungă... şi răcoritoare. Din frigider îi zâmbi deocheat un
irezistibil cornet de îngheţată roz. “Şi tu mă doreşti, nu-i aşa?” îi şopti ea sacrificându-i
deja jumătate din freza creaţă şi cremoasă pe limba fierbinte.
Trezindu-se ca prin farmec din nou în dormitor, Valentina îşi lăsă capotul peste
cearceafuri şi se întinse goală deasupra lui. Îngheţata i se topea între degete,
aşteptându-şi sentinţa. I-o şopti cu o miscare senzuală, topindu-i de tot vârful creţ.
“Mă simt mărinimoasă azi, chiar dacă sentinţa ta e grea, îţi voi face sfârşitul frumos”.
Râzând, îşi înmuie un sfârc în cornet în timp ce un geamăt surprins o înfioră toată.
Îngheţata rece creea o plăcere neaşteptată pielii înfierbântate, nerăbdătoare, îşi ridică
sânul la gura şi linse cu gemete prelungi sfârcurile delicioase.
Îngheţata se terminase de mult când Valentina îşi sugea mai înnebunită ca nicioadată
un sfârc şi îşi frământa doritoare cu o mână sexul fiebinte. Trupul i se unduia agitat,
strălucind de sudoare în fierbinţeala amiezii, însă ei, cu ochii închişi şi gura încleştată de
sâni, nu îi mai păsa decât de plăcerea profundă care creştea din ce în ce mai excitantă.
Îşi lasă două degete să frece grăbite sexul în timp ce aproape îşi muşca sfârcurile tari şi
roşii. Coplesită, câteva momente glorioase se simţi una cu aerul încins, şi-n strălucirea
amiezii, se topi ca o îngheţată gemând devorată de plăcerea orgasmului.

13
©Copyright www.CadouriDeDragoste.ro

Toate drepturile rezervate

Era ceva ciudat în inima şi trupul ei azi, o tandreţe şi o senzualitate incontrolabile,
coplesitoare. Acest gând îi lumină zâmbetul în timp ce-si plimba duşul telefon peste sânii
lipicioşi de îngheţată. “Ah Radu, tu chiar ai descântat trandafirul ăla să mă chinuie
fierbinţelile toată ziua.” Gândul ei fu tulburat de sfârcurile care începeau să freamete sub
jetul fierbinte. Valentina izbucni în râs.
Rezemându-se de peretele cabinei, lăsă capul pe spate într-o postură voit sexuală şi
lăsă duşul deasupra feţei să-i taie respiraţia, imaginându-şi sărutul iubitului în fiecare
strop de apă. Îndrăgostită, îl lăsă mai departe să coboare pe gât apoi cu mişcări repezi
lovi sânii excitaţi cu jeturile fierbinţi trimiţând valuri de plăcere în tot trupul dar mai ales
între picioare. Nerăbdătoare, nu amâna momentul prea mult şi curând suspina
tremurând cu duşul înfipt între pulpele ei care nu mai ştiau să se închidă sau să se
deschidă muşcate de mângâierile fluide. Şoldurile ei se mişcau frenetic mimând dansul
unui act sexual sălbatic. Prin aburii groşi trupul ei părea o amazoană luptând
neînfricată pentru viaţa ei... pentru plăcerea ei...
A doua oară într-o singură zi, ieşea din nou de sub duş cu picioarele tremurânde.
Zâmbind satisfăcută se îndreptă iar spre dormitor... timpul zburase şi în curând se va
apropia seara... şi el.
“Umm.... Radu... totuşi mai e timp pentru câteva plăceri”, izbucnind în râs se lăsă să
cadă peste pat. Întoarse privirile spre noptieră de unde îi zâmbea ispititor un platou plin
de fructe: mere, struguri, banane... “Ummm, banane...”
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Pentru el

Se spune că o lungă şi fierbinte zi de vară lăsa o fată aprinsă de dorinţă
aşteptându-şi goală iubitul în prag de seară... Buzele muşcate o trădau cu câtă
nerăbdare îl aşteptase, se luptase goală toată ziua cu arşiţa neiertătoare şi nebunia
dorinţei şi s-a lăsat învinsă de atâtea ori încât sexul ei încins îşi pierduse umezeala, şi
totuşi acum, epuizată printre aşternuturi, anticiparea sosirii lui făcea din nou să-i tresară
pieptul în răsuflări prelungi şi-nfiorate. Îşi saturase corpul de sex dar dorinţa ei trecea
mult mai departe de instinctele carnale, dorea să-l vadă în braţele ei vibrând de fericire,
ca aripile unui fluture gustând nectarul celei mai dulci flori...
Se-aude uşa deschizându-se în hol... ar vrea să se ridice şi să-i alerge goală în
braţe dar rămâne acolo, se întinde şi se deschide toată peste cearceafuri ca să-l întâmpine
cu imaginea ei, ştiind cât de mult îl va încânta.
Paşii lui se apropie de dormitor, un zâmbet nestăpânit şi lasciv înfloreşte pe chipul ei
fericit anticipându-i emoţionată apariţia.
-Valentina!, rosti el involuntar cu vocea surprinsă şi pătrunsă de emoţii, blocându-se la
uşă când privirea i se lipi de deliciile răsfirate în patul său, de femeia goală, întinsă
neglijent, cu picioarele uitate larg desfăcute, cu o mână framântând un sân şi un deget
luptându-i-se senzual cu limba obraznică...
Hainele se desprinseră de pe el ca frunzele smulse de furtună şi-ntr-o clipire parcă,
era gol peste ea, sugându-i aerul din plămâni cu un sărut de parcă acolo
era unicul loc de pe pământ unde mai rămăsese aer
respirabil care-l putea ţine în viaţă!
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Timpul se sfărâmase între buzele lor şi nu se mai poate defini cât anume se sărutară
incontrolabil... poate secunde, poate ore... în camera luminată magic de amurg, aerul
vibra de gemetele înfundate ale gurilor flămânde, de plescăitul senzual al buzelor, care senfăşurau dureros de plăcut unele peste altele şi al limbilor care se luptau furibunde să
treacă una prin cealaltă!
Valentina îşi simţii mâinile cum se umplu din nou de vigoare când înlănţuiră trupul
vibrând de dorinţă al bărbatului ei. Cu o plăcere dementă se smulse din sărutul lui şi îl
lăsă să îi devoreze gâtul în timp ce mâinile îi frământau flămânde fesele...
Gura lui i se coborâ respirând foc pe gât, pe piept... începu a i se înfrupta din sfârcuri
şi una din palmele sale se opri instictiv între picioarele ei, după cum prea bine îşi
cunoşteau şi satisfăceau unul celuilalt trupurile şi dorinţele, când Valentina simţi deranjată
puţin efectele lungii zile fierbinţi în care se dezmierdase singură şi incontrolabil până la
epuizare...
Dar îl dorea atât de tare, îl vroia atât de mult în ea, tânjea dupa miracolul
pământesc al senzaţiei de a simţi penisul umflat de focul dorinţei lui prinzând rădăcini de
plăcere în adâncul ei şi făcându-l să vibreze ca aripile unui fluture care gusta nectarul
divin al celei mai dulci flori! O da, în seara asta îl va primii în ea şi îl va face să tremure
de plăcere!
Cu un oftat delirant se smulse din încleştarea lor, îl împinse pe spate lângă ea şi se
undui deasupra lui ca o felină flămândă. Ochii li se întâlniră arzând
şi fără să scoată un cuvânt înţeleseseră totul. Radu începu să respire
lent şi profund relaxându-si ameţit trupul copleşit de atâta pasiune,

17
©Copyright www.CadouriDeDragoste.ro

Toate drepturile rezervate

iar Valentina îşi dădu drumul gurii peste el. Îi muşcă pofticioasă buza roşie apoi coborâ
încet, fără să-şi dezlipească gura de pielea lui, presărându-i pe trup urme de dinţi,
scăldate generos în umezeala limbii. Ochii lui se închiseră privind uimiţi cerul neînţelegând
cum putuse naşte pe pământ asemenea minuni în timp ce limba ei umedă şi catifelată i se
urca încet pe penis într-un amestec perfect de moliciune şi vigoare care-l făcură să-şi
încleşteze mâinile de pernă, speriat să nu îşi ia zborul...
Valentina îi sărută glandul umed şi-nfiorat ridicându-şi privirea spre chipul lui şi
gemu zguduită de dorinţă văzându-i gâtul încordat cu venele pulsând ca de pradă
îngenunchiată sub chipul dat puternic pe spate, îndurându-şi extazul. Şi ea simţi în aceea
clipă, mai copleşitoare ca niciodată, dorinţa de a-l primi în ea, inundându-l în plăcere.
O foame sexuală îi cuprinse gura şi cu o voluptate delicioasă şi-o umplu adânc cu penisul
său. Un geamăt extazic se-auzii din pieptul lui dar ea nu mai vroia să privească... cu
ochii întredeschişi, ameţită şi vibrând de o plăcere ciudată, îi dezmierda înnebunită penisul
cu gura tot mai flămândă, îl primea tot mai adânc în gâtul ei fără nici o jenă, sugând şi
lingând fericită, simţindu-l cum el se topeşte de plăcere sub gura ei. Şoldurile lui începură
să zvâcnească incontrolabil, ea îşi trecu mâinile pe sub ele îmbrăţişându-le şi continuă să-l
dezmierde cu poftă până ce zvâcnirile se trasformară într-un tremur şi penisul lui ţâşni
fierbinte în gura ei cu o ploaie de gemete fericite.
Eşuat pe ţărmul fericirii, Radu i se înmuie cu totul în braţe în timp ce Valentina îşi
lua la revedere cu câteva săruturi tandre de la semeaţa poartă spre extaze a iubitului ei
care îi adormise ostenită sub buze, şi cu un zâmbet misterios de femeie împlinită se cuibării
fericită în braţele sale.
“-Bună seara iubite.”
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Pentru ea

“-Bună seara iubito.”
La piept, printre bubuiturile profunde şi rare ale inimii sale, Radu simţea inimioara
iubitei zbătându-se emoţionată ca o privighetoare speriată în colivia ei. Chipul acela
zâmbindu-i atât de minunat îl făcea să se topească de fericire, o ridică de peste piept în
dreptul ochilor săi luându-i obrăjiorii în palme şi începu să lase sărutări tandre ca nişte
rugăciuni pe buzele tremurânde. Clipe îndelungi îşi mângâiară şi sărutară chipurile până
când săruturile se topiră-n zâmbete şi priviri fermecate.
-Doamne, câtă iubire pot cuprinde ochii tăi, minunat-o, murmură Radu, crezi ca mai
e loc şi de puţină plăcere?
-Mi-am dăruit-o azi toată ziua aşteptându-te, recunoscu Valentina cu o privire vinovată.
- Nu-i nimic, am sosit să-ţi dărui ceva ce numai eu îţi pot da, ştii bine că nu te poţi
sătura de aşa ceva...
Zâmbetul ei înfiorat îi fură răspunsul de pe buze. Radu se trase uşor deasupra ei,
sprijinit pe braţe fără să o atingă decât cu buzele şi începu să-i mângâie chipul uşor cu
vârful lor. Ochii ei se închiseseră savurându-i senzualitatea atingerilor, simţind cum e
sărutată cu buzele, cu respiraţia, cu privirea, cu emoţiile, cu gândurile, cum toată fiinţa lui
i se revarsă prin porii pielii dilataţi de plăcere, din vârful buzelor sale.
Lăsând în urmă faţa ei vibrând literalmente fizic de plăcere,
sărutările lui coborâră mai departe cu delicateţea şi atenţia
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unui grădinar îndrăgostit păşind prin propriai grădină de flori, adorându-şi fiecare fir
ca pe propriul copil, sărutănd fiecare bucăţică de piele ca şi cum acela e altarul sfânt al
unui miracol...
Valentina îşi simţi sânii înălţându-i-se doritori, gata să-i întâmpine în zbor săruturile.
Radu ar fi vrut să-i zdrobească flămând în gură ca altă dată dar acum se lăsă pătruns
de desăvârşirea lor nepământeană şi îşi purtă sărutul în pelerinaj pe curbele lor, urcând
adorator spre izvoarele roşii de plăcere. Într-un ritual magic, limba înconjură aureolele
colorate şi se topi senzual peste sfârcurile hiperexcitate, luptându-se cu ele până când gura
înghiţi totul făcând-o să se zvârcolească înnebunită cu mâinile înfipte în părul lui...
O poezie în imagini, asta îi părea zbuciumul ei, şi înfiorat de admiraţie Radu îşi
continuă lectura braille pipăind mai departe cu buzele sublima opera. Mijlocul ei moale
şi catifelat îl primi unduindu-se ca o mare în ritmul răsuflărilor fierbinţi, lăsându-l să
alunece liber peste tot, tot mai jos, tot mai jos... şi pe cărările plăcerii începură a răsări
fire moi de păr pubian care-i gâdilau plăcut buzele făcându-l să zâmbească bucuros.
În sfârşit gura lui ajunsese în colţul de paradis al bărbaţilor, poarta păzită de îngerii
plăcerii în care intră doar cei înarmaţi cu lancia dorinţei şi scutul iubirii. Cu ochii închişi
îi cuprinse tot sexul în gură cu un sărut mustos, smulgându-i cel mai profund geamăt din
aceea seară şi făcând picioarele să se deschidă visându-se aripi, înălţând înnebunite
sexul în gura lui ca pe o ofrandă dăruită zeului adorat!
Trupul ei începu a se unduii incontrolabil prevestind furtuna şi umplând de emoţie
pieptul temerarului metelot. În barcuţa sa, o prinţesă gingaşă învelită în roşie
ţesătură, ieşi speriată să se adăpostească în îmbrăţişarea buzelor sale.
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El o dezveli tandru şi ferm în acelaşi timp cu limba umedă şi o ispiti într-un dans sălbatic
al plăcerii. Clitorisul vibra erupând ca un vulcan râuri de plăcere incandescentă adânc în
trupul femeii, în timp ce vulva, înclestată de excitaţie, pulsa sub mângâierile grele ale limbii
umede.
Uitând ce i se întâmplă sub valurile de extaz, cu ochii daţi peste cap şi gura tremurând,
Valentina îşi agita înnebunită mâinile prin părul lui, încercând să-nţeleagă ce se petrece,
ce miracole extazice s-au născut tocmai acolo, între picioarele ei. Îşi aducea aminte
confuz de un bărbat pe care-l iubea, dar nu mai era sigură nici ce este acela bărbat şi
sigur nu mai credea că ceea ce se simţea ea acuma s-ar fi numit femeie, mai degrabă o
plămădeală miraculoasă de materie cu lumina. Şi lumina începea să cuprindă totul, să
vibreze plăcere şi-ntr-o clipă transcedentală golită de timp, totul explodă magnific într-o
linişte interioară atât de extazică încât răbufni înafară într-un urlet glorios! Cu spatele
arcuit, trupul ei vibrând îşi dezvăluia în sfârşit natura, de liră elogiatoare a plăcerii, de
amforă a extazului...
Când orgasmul se risipi, înfiorat în faţa minunii, Radu sărută uşor şi tandru
miezul încă pulsând al vaginului ei şi se ridică atent lângă chipul iubitei sale, Valentina.
Trupul ei zvâcnea uitat şi ochii ameţiţi privind în gol încă nu îşi aminteau nici ei de
nimeni, dar Radu se întinse răbdător lângă ea privind-o fermecat şi lăsând-o să-şi
savureze clipele de plăcere până la ultima picătură...
Uşor, buzele ei tremurânde îşi recăpătară astâmpărul şi înfloriră
într-un zâmbet când se întoarseră spre Radu. Cu privirile arzând
de dragoste, se topiră unul în braţele celuilalt sărutându-se pasional
cu ochii deschişi, ca să-şi dezvăluie unul altuia tot sufletul.
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Noapte de amor

Îmbrăţişaţi strâns de aproape o oră, Valentina şi Radu începură să se trezească
din toropeala somnoroasă care-i furase după profundele delicii orale. Îşi zâmbiră dulce
mângâindu-şi chipurile fericite.
-

Azi e ceva în aer, rosti el, parcă mi-e o poftă insaţiabilă de tine.

-

Da, asta am simţit şi eu toată ziua, râse Valentina.

Lăsară liniştea să se aştearnă între privirile lor care începură să-şi vorbească
enigmatic. Îşi ascultau răsuflarile din ce în ce mai profunde, simţindu-le ca pe nişte
străvechi incantaţii ale dorinţei. Fermecat de senzualitatea expresiei de pe chipul iubitei
sale, Radu începu a-i frământa buzele cu degetul. Ea şi le întredeschise uşor şi îi
răspunse mângâindu-l pasională cu limba.
-

Azi mă simt aşa de roditoare, sunt ca un aluat care vrea să se împlinească
odată în pâinea aia coaptă şi aburindă, am nevoie să mă frămânţi puternic
iubitule, framântă-mă cum nu m-ai frământat niciodată!

Radu îi răspunse cu un sărut pasional, întărind strânsoarea îmbrăţişării sale şi
lăsându-si palmele să-i mângâie spatele încă umed de sudoare, înfingându-şi o palmă în
fesele ei şi una luându-i în stăpânire ceafa şi împingându-i buzele mai tare în gura sa
flămândă. Mâinile ei începură la rândul lor să îl simtă furibunde, căutându-i cu poftă
muşchii încordaţi de excitaţie.
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Trupurile din nou doritoare începură a se freca pasional, plutind unul peste celălalt
într-un dans hipnotizant de senzual, dansul dorinţei şi al plăcerii. Şi magia dansului îşi
făcu instantaneu efectul, ei simţindu-se mai goi ca niciodată unul în braţele celuilalt, goi de
inhibiţii, goi de gânduri, goi de nelinişti, gustând cea mai delicioasă libertate, doi luceferi
de foc încercând să se contopească. Şi ca un luceafar se simţi el când ridicându-se de
peste Valentina, peste privirile ei extaziate, îşi lăsă dorinţa arzătoare să o patrundă,
tulburându-le minţile cu o dulce nebunie pătimaşă.
Vaginul ei părea o poartă spre paradisul plăcerii, iar penisul lui era cheia care o
deschise larg. Cu pelvisurile unite păşiră amândoi pe magicul tărâm şi trupurile lor erau
două aripi agitându-se frenetic ca să-i ţină sus pe culmile extazului, într-un zbor agitat şi
frânt de fiinţe neobişnuite cu el dar doritoare să ajungă atât de sus, sus până la marginile
timpului şi spaţiului, să uite tot, să nu mai rămână decât ei doi, doi luceferi eliberaţi
dincolo de marginile universului, strălucind doar pentru ei, devorându-se într-o supremă
adoraţie unul pe celălalt...
Cuprinşi de aceea frumoasă adoraţie privirile lor se penetrau profund ca sexurile, el
îşi controla mişcările penisului pentru plăcerile ei, simţindu-i dorinţele, iar trupul ei îl
răsplătea cu imagini şi mişcări înnebunitoare de senzualitate şi pasiune.
Îşi întâmpinau culmile de excitaţie cu mişcări fulgerătoare, îşi împlineau momentele de
plăcere răsfăţată cu legănări de valuri, încleştate într-o dulce trudă trupurile asudate cu
pulberi de stele deveneau din ce în ce mai incontrolabile, mai furtunoase.
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Ca un vultur flămând el îşi ridică prada la piept, strângând-o încleştat în braţe, şi
îngenunchiaţi unul în braţele celuilalt, cu privirile lipite şi gurile gemând flămânde
furându-şi aerul una de la alta, cei doi începură a-şi şopti rugăciuni adoratoare.
Simţind că arde, cu capul căzut pe spate, Valentina cerea iertare universului pentru
imensa plăcere pe care o simţea numai ea singură. Simţea bărbatul minunat cum o
sădeşte, cum îi primeşte sămânţa şi o rodeşte iubitoare şi apoi o naşte lumii îmbogăţind
pământul cu fericirea ei!
Simţi dinţii lui pe gât muşcând. I se făcu poftă şi ei şi-ntr-o secundă, înainte ca
Radu să poată reacţiona, se încleştă de el şi muşcă nepermis de tare din umărul lui. El
gemu înfundat şi se prăbuşi înnebunit de dorinţă cu ea peste cearceafuri. Sub zvâcnirile
sale puternice, vaginul ei învolburat erupea valuri de umezeală feminină în sunete specifice
care ajungeau până la urechile lui şi îl întărâtau mai tare!
Copleşită de plăcere, gemete incontrolabile îi încununau chipul desăvârşit de
atingerea extazului. Uimiţi, amândoi simţiră cum pierd controlul propriilor corpuri, cum
acestea se încoardă puternic şi încep să vibreze. Tot focul imens din ele începu să se
adune cu o forţă incredibilă în unirea sexurilor. Se incleştară într-o îmbrăţişare nebună,
convinşi că porţile paradisului li se deschid şi se pregătesc să moară. Cu un urlet
victorios, cu priviri impăienjenite, cele două suflete explodară unul în celălalt. În inimile
lor universul se năştea, se-mplinea într-o imensitate extazică de lumină şi adormea-ntr-un
infinit transcedental de gol plenar.
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Tremurând, Valentina şi Radu se prăbuşiră unul lângă altul. Cu minţile golite în
inimile ce încă mai gustau stropi extazici de infinit, cuprindeau înţelesuri şi simţăminte
minunate. Ştiau că peste câteva clipe au să devină de nedescris, de necuprins, şi zâmbind
melancolici, lăsară lacrimile fericite să le încuviinţeze visul.
Apoi îşi aduseră aminte unul de celălat şi cu ultimele puteri îşi priviră chipurile
descoperind uimiţi că nu sunt singurii care au făcut minunta descoperire. „Ah, ai simţit
şi tu? Doamne ce bine! Înseamnă că nu e pierdut nimic, vom căuta din nou, şi din nou,
până porţile paradisului ni se vor deschide în sfârşit şi nu vom mai fi nevoiţi să uităm!!! „
-Te iubesc...
-Te iubesc...

În tăcerea nopţii, din braţele ocrotitoare ale întunericului, peste Valentina şi Radu
fulguiau stele.
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Pentru totdeauna

Ştim să ne ţesem visele chiar şi din întunericul nopţii, dar uneori ne e greu să le
dezvăluim în cuvinte şi aproape imposibil să le transformăm în realitate. Adunate
în inimi, le purtăm în priviri, sperând că cei care ştiu privi adânc în ele o să le
descopere. Şi cât ne bucurăm când reuşim să găsim pe cineva capabil de aşa ceva.
Îl înalţi printre stele şi îl adori, încredinţându-i inima cu toată încrederea şi toate
speranţele tale.
-

Tu eşti visul meu cel mai minunat, îi zâmbi Valentina divin, mângâindu-i chipul.

-

Tu eşti gândul meu cel mai frumos, îi răspunse Radu.

Se priviră amândoi cu o imensă recunoştinţă în priviri, înţelegând cât de norocoşi
sunt că se au, înţelegând că sunt împlinirea viselor fiecăruia, că iubirea lor e curată
şi îşi pot împodobi sufletul cu ea.
Îmbrăţişaţi, cu trupurile uşurate de povară dorinţei, cei doi îşi savurau în
sfârşit toată dragostea pură din priviri mângâindu-şi tandri chipurile fericite. O
împlinire minunată li se citea pe ele. În acele momente speciale amândoi simţeau că
au primit tot ce şi-ar putea dori vreodată, că au totul şi nu le lipseşte absolut nimic.
-

Dacă aş fi poet cred că ţi-aş scrie acum cea mai minunată poezie!

-

O, dar nu e nevoie să o scrii iubire, am ascultat-o deja, e superbă, e divină, de
nedescris, îţi mulţumesc îngerul meu!
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-

Minunat-o! îi strigă Radu răsfăţând-o cu un sărut dulce. Poezia eşti tu, eu
nu fac decât să te recit... şi întradevăr unele versuri sunt pur şi simplu divine,
ca rimele pe care nu mă mai satur sa le sorb din sfârcurile astea tari şi
catifelate, zise el mângâindu-i pofticios sânii.

Valentina izbucni într-un râs fericit şi Radu se opri privindu-i intens şi fermecat
chipul dulce.
-

Şi ochii aceştia... ochii aceştia sunt opera vieţii mele, uite cu câtă fericirea i-am
desăvârşit, cu fericirea mea... fericirea mea arde în ochii tăi acum iubire,
trebuie să am mare grija de ea!

O lacrimă mare de fericire se rostogoli din privirea ei, Radu o fură repede cu un
sărut dar nu se opri:
-

Ştii, se spune că în viaţă nu trebuie să te legi obsesiv de nimic, că trebuie să
aprinzi focul iubirii în tine şi să o dărui necondiţionat lumii. Dar eu mi-am
sădit grădini în inima ta, Valentina, mi-am construit acolo colţul meu de
paradis pe pământ, şi nu sunt legat de tine, sunt o parte din tine; nimic din ceea
ce îţi dărui nu are cum să fie condiţionat pentru că îţi aparţine deja! Eu sunt
frunza, tu eşti floarea, eu sunt norul, tu eşti ploaia, eu sunt vântul tu eşti
mireasma, eu sunt pământul tu eşti cerul, eu sunt bărbatul tu eşti femeia, al unui
singur suflet unit...

-

Filozoful meu, eu n-aş fi ştiut-o pune atât de frumos în cuvinte
dar ţi-am repetat aceste lucruri în fiecare sărut, în fiecare
zâmbet, în fiecare mângâiere.
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-

Da, am simţit.

-

Te iubesc Radu!

El îşi întări strânsoarea îmbrăţişării ridicând-o deasupra lui. Cu capul culcat peste
piept, Valentina îi asculta vrăjita cântecul inimii.
-

Ce frumos mă cheamă, şopti ea, mă simt ca un copil care s-a pierdut de mama
lui în cel mai întunecat colţ de lume şi acum, ca prin minune, o aude
strigându-l. În braţele tale lumea se luminează mereu, aş vrea să putem
rămâne aşa toată viaţa .

-

Lumea e nebuna, tu asculta-ti inima... asculta-mi inima...

-

O ascult, te ascult, îi şopti ea răsfăţându-i pieptul cu sărutări.

În cameră se facuse întuneric deplin. Îmbrăţişaţi, cei doi îşi ascultau fermecaţi
răsuflările liniştite. Cu zâmbete fericite pe buze adormiră ascultându-se şi se
întâlniră din nou în vis undeva sus de tot, printre nori, printre îngeri, iubindu-se din
nou...

Şi nu, povestea nu se sfârşeste aici, pentru că aceasta nu e o poveste, aceasta
poate fi un crâmpei din viaţa ta, doar poveştile se sfârşesc, tu, dacă ştii iubi, poţi fii
fericit pentru

TOTDEAUNA!
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Continuarea.. nu o mai căuta în cărţi...

©Copyright www.CadouriDeDragoste.ro
32
Toate drepturile rezervate

33
©Copyright www.CadouriDeDragoste.ro

Toate drepturile rezervate

©Copyright www.CadouriDeDragoste.ro
34
Toate drepturile rezervate

