”sau mici rugăciuni pentru îngerașul meu, .......”
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Pentru tine,
tine, .......
Aș fi vrut să-ţi arăt în cuvinte cât de mult te
iubesc și totuși simţind cât de minunată e dragostea ce ţi-o port
îmi pare că pe hârtie nu ajung decât umbre-ntunecate de
cerneală.
Când cuvintele nu mai sunt în stare să descrie ceea ce
simte, un îndrăgostit nu mai poate spera decât că-n liniștea ce
se așterne privirea lui are să spună totul.
Îţi las aceste rânduri cu speranţa că au
să-ţi poarte imaginaţia spre cel care
ţi le-a dăruit și care te-asteaptă tăcut dar cu ochii
strălucitori de dragoste..
.
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1 Un vis în doi

Crezi că există vise de neatins? Doar înalţă-mă puţin în braţele tale şi
am să mi le ating, pentru că orice vis e acolo atât de sus unde nu-l pot atinge
decât două perechi de ochi...
Mi-am pus toată încrederea în tine şi am păstrat doar zâmbetul care să-ţi
spună mereu că te urmez, nu mi-e frică, aşa e dragostea, un drum bătătorit de
orbi fericiţi ţinându-se de mână care au înţeles că nimeni nu vede calea
destinului, ne vedem doar unii pe alţii zâmbind sau plângând şi fiecăruia i-a
fost dăruită puterea minunată de a şterge o lacrimă, de a provoca un zâmbet...
Întinde-mi mâna şi cheamă-mă oriunde, sunt aici să iubesc, să plâng şi să
râd împreună cu tine, orice se va întâmpla, la începutul fiecărui zâmbet, la
capătul fiecărei lacrimi, îţi voi fi alături pe drum.
Ridică-mă în braţe, mă voi pierde-n privirea ta ca o ploaie de stele şi promit
că toate visele tale s-au împlinit deja în inima mea, te aşteaptă doar să le savurezi...
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2 Călătorind spre inima ta

Visele ne sunt aripile sufletului, ele ne pot reda libertatea chiar şi din cele mai
profunde dureri.
În clipele dificile m-a-nflăcărat întotdeauna un vis care mi-a dat puterea să
m-a-nalţ peste greutăţile vieţii: în visul meu se făcea că priveam înainte cu ochii
înflăcăraţi de curaj şi pieptul arzând de speranţă de pe catargul vasului meu,
brăzdând o mare-volburată de foc în asfinţit. Goneam spre soarele înecându-se
la orizont într-o spumă de flăcări, în urma mea totul se afunda în noapte şi totuși
chipul îmi strălucea transfigurat de o fericire din ce în ce mai intensă.
În curând aveam să alung toate necazurile şi întunericul din jurul meu căci
mă apropiam de un tărâm unde aşa ceva nu poate exista; o da, soarele ştia prea
bine de ce se ascunde acolo, goneam nebuneşte în urma lui exaltând de fericire...
căci călătoream spre inima ta.
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3 Jumătatea mea

Când m-am îndrăgostit de tine am ales un drum pe care vreau să-l străbat
până la capăt, căci indiferent unde mă va duce ştiu că va fi o călătorie minunată.
N-am nevoie de motive ca să te iubesc dar să ştii că iubirea nu se dă în
nici un caz pe motive, iubirea se dăruie doar pentru iubire, nimic mai puţin.
Te iubesc pentru că aşa am ales să fac, din miliarde de stele pe cer mi-am
ales steluţa mea care să-mi lumineze viaţa, să mă iubească, să o iubesc, să nu
mai fie niciodată beznă în inima mea, să-i pot da drumul din nou copilului din
mine să zburde fericit şi fără griji pentru că cea mai bună prietenă îi stă din
nou alăturea.
Găsesc motive să te iubesc, găsesc motive şi să nu te iubesc, dar inima, din
fericire, nu are creier sau raţiune, ea înţelege doar zâmbete şi lacrimi, ea
găseşte sensuri în atingeri înfiorate şi priviri arzătoare, ea nu crede în
pedeapsă pentru că durerea ta e durerea ei şi fericirea ta e fericirea şi
împlinirea ei, pe ea o îngrozeşte minciuna pentru că miciuna o îngroapă în
mizerie până la extincţie, ea te doreşte şi te caută mereu pentru că,
în această viaţă, eşti unicul ei prieten adevărat...
Să-ţi fie viaţa un drum presărat cu flori... de mine.
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4 Minunea mea

E un petic de cer strălucitor undeva pe care mâinile mele îl pot atinge, e un
colţ de paradis fermecător undeva pe care ochii mei îl pot vedea, e o minune aici
pe pământ, pe lângă care mulţi trec nepăsători dar eu am chemat-o în viaţa
mea, o străng în braţe înfrigurat după caldură ei şi îi şoptesc mereu ”te iubesc
.......”
......., zâmbetul tău e calea mea în viaţă, poarta-mă oriunde îţi doreşti doar
nu-mi da drumul din inima ta, mi-am făcut cuib fericirii în ea.
Oare cum aş fi atins fericirea cu paşii care mă ştiu purta doar pe pământ,
oare cât de departe aş fi ajuns fără iubirea ta care mă-ndeamnă să mă opresc,
să-nchid ochii şi să o urmez în locuri pe care nu le pot descrie în cuvinte.
Iubirea ta, acea revărsare de grijă şi tandreţe, acea adiere de priviri
luminoase care prind glas şi înţeles doar în fericirea mea, fără tine m-aş fi
pierdut printre dune de nisip, fără tine aş fi privit nepăsător cerul fără sănţeleg niciodată că trebuie doar să-ngenunchez, să-nchid ochii şi să îmi ridic
puţin chipul... ca să îl sărut.
Te iubesc, minunea mea...
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5 Atins de graţie

Ce norocos m-am simţit când am strâns sărutul tău încins între buze, când
glasul tău mi-a izbit inima de pereţii pieptului, când privirea ta mi-a înecat
răsuflarea, când atingerea ta mi-a aprins tot trupul.
Când iubirea ta mi-a şters din memorie tot ce era pământesc, când fericirea ta
a devenit viciul inimii mele, când gândurile tale au devenit valuri pentru corabia
viselor mele, când în cuibul braţelor tale s-a ridicat templul sufletului meu.
Când cuvintele au devenit flori, florile au devenit muzică şi muzica a
devenit aşternut de fiori prins de corzile a două violine în care facem amor
zeci de clipe pierdute-n eternităţi...
Graţia divină mi-a atins sufletul prin dragostea ta...
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6 Ascultă-ţi inima

Scrie-mi un vers frumos pe-o foaie sau mai bine iscăleşte-ţi sărutul pe buzele
mele, spune-mi că mă iubeşti sau mai bine lasă-ţi lumina ochilor tăi plini de dor sămi trezească inima, promite-mi toată fericirea din lume sau mai bine întinde-ţi
braţul sa ne ţinem de mână - cu tine străbat zâmbind necazurile a zece vieţi.
Aş fi nebun să îmi agăţ visele doar de cuvintele frumoase pe care ţi le
dăruiesc, dar mai mare nebunie ar fi să nu-ţi dărui tot ce-mi stă-n putinţă
pentru imaginea încântătoare a zâmbetul tău fericit, căci şi de mi-ar rămâne un
singur fir de trandafir toată averea pe acest pământ, nebun sau sănătos, tot ţi laş dărui sperand c-am să primesc în schimbul lui inima şi poate toată viaţa ta.
O, ştiu prea bine că visele mele se-mplinesc, căci tu eşti cea care ştie ce
bogăţii poate purta un trandafir...
Lumea e o nebunie, las-o-n plata ei, tu ascultă-ţi inima.
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7 Îngerul meu

Greşeala e omenească, iertarea e divină, ori de câte ori te-am supărat
imaginează-ţi cât am regretat ştiind că am rănit un înger!
Uneori mă simt nevrednic ca un fir de iarbă şi totuşi când îmi răsari în
faţa ochilor îmi pare ca Dumnezeu doar pentru mine dă soare.
Se spune că iubirea e o frântură din Dumnezeu şi îl înţeleg atât de bine
cum dintre toate locurile de pe pământ a ales să o pună în ochii unei femei... nar fi găsit nimic mai frumos şi copleşitor în faţa căruia inima mea să senfioare şi nimeni n-ar fi putut ajunge mai aproape de sufletul meu în care
acesta să se încreadă!
Când îţi greşesc, iartă-mă înger scump, greşeli am să fac în continuare
dar ori de cate ori mă ierţi te voi iubi mai mult şi poate într-o zi, când şi tu vei
obosii şi vei cădea-n greşeală îţi vei ridica privirea spre mâna întinsă a celui
pe care l-ai ştiut iubii atât de frumos.

©Copyright www.CadouriDeDragoste.ro
13
(acest text nu apare in varianta tiparita)

8 Inimile noastre
Când plângi după zâmbetele de ieri înseamnă că ai pierdut mult.
Când zâmbeşti pentru speranţele de mâine înseamnă că ai învăţat multe.
Când inima ţi-e uşoară şi la bine şi la greu înseamnă că ţi-e plină de dragoste
adevărată. Nu-mi reproşa prea mult greşelile şi nu ţi le regreta pe ale tale,
mulţumeşte vieţii că avem pentru ce lupta, îţi mulţumesc ţie că ori de câte ori
cad am cine mă ridica, voi pierde mult dar ori de câte ori mă voi trezi în
braţele tale voi zâmbi şi voi caştiga... nu voi privi în urmă, nu voi mai implora
nici viitorul căci totul se va regăsi mereu aici şi acum în inima mea şi a ta!
Te iubesc .......!
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9 Străluceşte

În calităţile unei femei descoperi visele şi dorinţele tale, în defecte îi
înţelegi nevoile ei, iubita mea, eu sunt pregătit să te accept aşa cum eşti, toată,
cu calităţi şi defecte, pentru că toate fac parte din tine şi pe tine eu te iubesc!
Nu vreau să-ndrept nimic din tine, un vreau să îmi ascunzi ceva ruşinată,
vreau ca inima mea să fie focul la care să te poţi încălzii când eşti răcită de
griji, la care să poţi dansa cand te simţi înflăcărată de bucurii.
Nu trebuie să fii mereu fermecătoare pentru mine, în tine dintre toate
lucrurile pe care mi-e drag să le descopăr de departe cea mai scumpă îmi e
fericirea, fericirea împlinirii tale, de femeie iubită necondiţionat, iubită doar
pentru că exişti, nu perfectă dar deosebită şi fermecătoare pentru inima mea.
Mă bucur de tine ca de lumină, te rog din suflet nu fi tristă niciodată –
străluceşte .......!
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10 Un soare, un pământ şi o femeie

Un soare, un pământ şi o femeie, trei minuni din viaţa mea pentru care îi
mulţumesc Domnului în fiecare zi.
O femeie minunată ce-mi umple inima de fericire, un soare generos ce mi-o
dezvăluie în fiecare zi, un pământ ce mi-a îngăduit s-o fur din cer şi să o
ascund lângă mine.
Ce frumos e pământul ......., ce frumos e pământul când tu păşeşti peste el,
ce frumos e soarele ......., ce frumos e soarele când lumina lui se înfăşoară în
jurul tău. Şi ce frumoasă e viaţa mea, ştii tu prea bine de ce.
Te port în gând cum vântul poartă miresmele florilor de primăvară, te
adăpostesc în inimă cum pasărea-şi ocroteşte puişoru-n cuib, te cuprind în
suflet cum cerul cuprinde măreţia soarelui şi explodează-n miliarde de culori
datorită lui... Pentru întreaga lume tu eşti cineva, pentru cineva eşti întreaga
lume! Eşti lumea mea, desfătarea fiecărei dimineţi când mă trezesc cu tine în
braţe, fiorul fiecărei seri când vin în patul tău şi zi de zi, clipă de clipă eşti
toată fericirea şi plăcerea din viaţă.
Nu-mi cere să te preţuiesc aşa cum meriţi, n-ar putea-o
face o mie de bărbaţi la un loc, pot doar să te iubesc din
toată inima!
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11 Iubirea adevărată

Iubirea adevărată nu o primeşti de la altcineva ci o radiezi din-năuntrul
tău, o strălucire specială a privirii tale care-mi atrage sufletul ca pe un fluture
noaptea lumina, scântei de fericire ce le admir ca artificiile de revelion, de mii
de ori mai frumoase, de mii de ori mai importante şi mai pline de bucurie
pentru inima mea!
Iubirea adevărată erupe din adâncul tău atunci când împlinirea
sufletească sparge crusta rece de teamă care înfăşoară egoul, te eliberează şi-ţi
dă curaj să te arunci în golul vieţii şi să pluteşti peste clipele prezentului cu
aripile speranţei, îţi dezvăluie că nu mai poţi trăi întunericul pentru că tu eşti
lumina!
Iubirea, draga mea, nu o cere de la mine, la mine vei găsi doar semne că
arde în tine...
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12 PrimeştePrimeşte- mi dragostea

Nu pot să cer dragostei mai mult decât ceea ce îmi aparţine deja şi mi se
cuvine... de aceea nu-ţi cer nimic, am doar să îţi dăruiesc.
Primeşte-mi dragostea, am înţeles-o din privirea ta... Primeşte-mi
admiraţia, am descoperit-o în grija ta... Primeşte-mi fericirea, am răpit-o
din visele tale... Primeşte-mi sufletul şi inima, lasă-le să se adăpostească în
braţele tale... căci le-ai crescut atât de mari încât nu şi-ar mai găsi loc nicăieri
altundeva în lume!
Crezi ca nu mai pot exista poveşti nemuritoare? Eu cred că se poate
împlinii orice pot crede două inimi împreună.
Te visez atât de frumos şi am atâtea să-ţi dăruiesc, te-aştept să visăm
împreună... nu uita, implinirea se întâmplă întotdeauna numai în inimă .......!
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13 Frumoasa mea

Frumoasă eşti ca florile de vară, îmi pluteşti în cale ca o boare şi mi te presari în
suflet cu mii de petale. Frumoasă eşti ca cerul senin, mă-nvalui cu privirea ta în mii de
norişori. Frumoasă eşti ca zânele din povești, oricâte dorinţe poţi să împlineşti, la tine
nu pot veni decât cu una singură: iubeşte-mă! Frumoasă eşti ca ploaia, te porneşti ca
să răcoreşti ce învălui, te opreşti ca să-nfierbânti ce dezvălui. Frumoasă eşti ca
soarele, răsari în fiecare dimineaţă că să-nseninezi lumea cu zâmbete, apui în fiecare
seară ca să o acoperi în sărutări. Frumoasă eşti ca marea, mereu te-avânţi ca să
îmbrăţişezi, mereu te retragi ca să te fugărească sărutările. Frumoasă eşti ca vântul,
înfiori chiar şi cu cele mai neînţelese şoapte. Frumoasă eşti ca munţii, topită-n mare şinvăluită în mister, cuceritorii tăi îşi iau zborul în extaz iar învinşii rătăciţi, pe cărările
tale pier. Frumoasă eşti ca diamantul, mii de feţe creeând imaginea perfectă pentru cel
care o ştie cuprinde. Frumoasă eşti ca cerul înstelat, cine te are simte că a înstăpânit
întreg universul fără să fi luat nimănui nimic.
Frumoasă eşti şi vorbele care te descriu doar amăgesc, căci în inima mea nu te mai
aduni din materie ci te naşti miraculos din neînţelese mistere; te pot picta, te pot cânta, te
pot scrie, dar nimic nu-mi va umple inima cu tine, căci iubirea
e un dans al sufletelor făcut să nu se termine niciodată,
o revărsare eternă unul în celălalt.
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14 Eş
E şti frumoasă...

Eşti frumoasă cum numai inima mea te poate imagina şi dulce cum doar
buzele mele au gustat vreodată pe acest pământ. Aş vrea să nu te mai rupi
din braţele mele, aş vrea-n privirea ta să rămân pierdut pentru totdeauna căci
ea e fereastra mea de pe pământ spre paradis.
Am să-ţi spun un secret, frumuseţea nu vine din formele tale ci din felul
cum răsari şi pluteşti peste privirea mea fermecată, cum săruţi, cum mângâi,
cum îşi iau zborul şoaptele de pe buzele tale senzuale. Frumuseţea vine din
izvorul nesecat al dragostei tale şi ori de câte ori te simt lângă mine, ca un
abur diafan de magie senzuală sau ca un bulgăre încins de pasiune arzătoare,
mă înfior de fiecare dată, căci eşti frumoasă dincolo de ce pot cuprinde ochii.
Mă poartă-n inimă cum marea leagănă pe valuri barca, căci n-am nici
pânze nici vâsle şi mă poartă 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 n-aş şti că plec ca să mă-ntorc la tine!
Şi când trebuie să plec nu uita să-mi trimiţi mateloţi de nădejde două trei
săruturi şi-un ”te iubesc” fierbinte să mi-l laşi la inimă căpitan.
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15 Singurele cuvinte

Mai dă-mi o guriţă, mai mângâie-mă o dată, mai strânge-mă-n braţe,
mai şopteşte-mi ”te iubesc”, mai zâmbeşte-mi puţin, mai priveşte-mă intens,
mai alintă-te-n braţele mele, mai povesteşte-mi ceva, mai ascultă-mi inima, eşti
fericită? Acestea sunt singurele cuvinte pe care aş vrea să le ştiu rosti...
Dacă aş avea aripi de înger care să mă poată purta în paradis le-aş
schimba doar pe un singur lucru din tot acest univers, încă o inimă să te pot
iubi pe tine de două ori mai mult aici pe pământ!!!
Buzele-ţi calde, braţele primitoare şi ochii tăi înflăcăraţi, dacă cineva mi-ar
cere să-mi imaginez paradisul asta-i tot ce mi-ar veni in minte!
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16 Ţie, jumătatea mea
Ţie, jumătatea mea, în a cărui privire îmi văd oglindindu-se numai
frumuseţea sufletului meu, ţie, templu al iubirii pure arzându-mi în braţe, buze
moi şi dulci, braţe tandre şi ocrotitoare, ţie, ....... , îţi dăruiesc dragostea mea
necondiţionată, să ardă vie şi copleşitoare cum numai în cuibul braţelor
noastre o poate face!
Pentru tine mă voi ridica după orice lovitură, pentru tine voi ierta oricât
de mult va fi nevoie, oricât de sus voi ajunge, voi fi mereu copilul fericit când te
ţine de mână, oricât de departe voi pleca voi fi la doar un gând depărtare de
tine, oricâte gânduri şi probleme mă vor copleşi tu vei fi mereu visul meu cel
mai frumos şi drag.
Orice voi face, oricine voi deveni, oriunde voi ajunge, voi fi mereu jumătate
din tine...
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17 Femeia mea

Sunt multe femei frumoase pe pământ dar pentru mine orice femeie în
comparaţie cu tine e praf în ochi.
Sunt multe femei inteligente în lume dar pentru mine chiar şi cele mai
simple gesturi şi cuvinte alte tale sunt de-a dreptul transcedentale.
Sunt multe femei harnice şi ambiţioase dar unde a ajuns iubirea ta nimic
de pe acest pământ nu va mai putea ajunge vreodată, nici azi, nici mâine, nici
când vom şti călătorii printre stele.
Sunt multe femei tandre şi grijulii dar pentru mine ochii tăi luminaţi de
dragoste şi dor îmi sunt leagăn pentru suflet.
Sunt multe femei romantice şi pasionale dar mie un singur sărut al tău îmi
umple inima până la refuz.
Sunt multe femei fidele şi dedicate până la sacrificiu dar e o singură inima
pe pământ care bate numai de dragul meu şi pentru ea şi a ei fericire ochii mei
privesc, urechile mele ascultă şi inima mea cântă!
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18 Te iubesc .......

Iubeşte-ţi parinţii, ei sunt amintirea a ceea ce ai fost şi începutul poveştii tale.
Iubeşte-ţi copii, ei sunt confirmarea a ceea ce ai fi putut să fi şi
promisiunea a ceea ce vei dărui lumii.
Iubeşte-ţi jumătatea, ea e împlinirea a ceea ce eşti acum, cucereşte-i dragostea
ca să-ţi odihneşti inima la căldura şi lumina ei, dăruieşte-i fericire ca să te bucuri
de generozitatea frumuseţii ei, oferă-i atenţia şi sprijinul tău, vieţile voastre sunt doi
lăstari care cresc împreuna sprijinindu-se unul de celălalt.
În privirea ta văd întinzându-se marea vieţii mele, însorită sau
furtunoasă, dar mereu chemându-mă să o cutreier. Mă avânt curajos în viaţă
cu tine de mână căci nimic nu mai poate şterge zâmbetul gurii care te-a
sărutat.
Te iubesc ....... !
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19 Iubirea pe pământ

În paradis iubeşti veşnic dar numai pe pământ te poţi îndrăgostii!
În paradis gaseşti numai îngeri perfecţi dar numai pe pământ poţi simţii
frumuseţea dragostei iubind pe cineva imperfect ca şi cum ar fi perfect.
În paradis nu te poate supăra nimic dar numai pe pământ poţi înţelege
importanţa puterii de a ierta. În paradis vei avea aripi, pe pământ ai să ţi le
vezi doar în ochii mei, în paradis vei fi perfectă, pe pământ am să te simt
perfectă doar eu, în paradis vei iubii totul, ştiu ca nu merit dar dăruieşte-mi te
rog mie plăcerea minunată de a mă iubii pe pământ doar pe mine.
Într-o zi vei privii până departe în urmă şi vei înţelege că iubirea a fost
singurul lucru care a contat cu adevărat în toată viaţa ta, iubirea celor care teau vrut şi te-au chemat în vieţile lor nu doar pentru plăcerea lor ci mai ales
pentru fericirea ta. Nu lăsa lumea nebună să îţi fure inima şi să o uiti, mai
bine adăposteşte-o în braţele mele...
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20 O floare

Ţi-aş fi dăruit o floare dar nu suport să o văd ofilindu-se în mâinile tale
căci uneori şi eu mă simt floarea ta, un trandafir ţepos pe care -l strângi cu
atâta drag deşi el te răneşte atât de uşor.
Aş vrea să fiu mai frumos, mai fermecător, mai colorat, aş vrea toată
viaţa să te leagăn în braţe ca pe un strop pur de rouă, să te pot proteja de toa te
furtunile, să fiu atât de mare şi puternic încât dincolo de mine să nu mai fie
nevoie să priveşti...
Aş vrea să am multe, pentru tine, să îţi fac viaţa minunată, dar sunt doar
un trandafir ţepos, aşa sunt făcute lucrurile şi poate un trandafie ţepos nu
trebuie să-ţi facă lumea un paradis, poate el trebuie să te-nveţe să iubeşti,
necondiţionat.
Am descoperit de-atâtea ori paradisul... în ochii tăi strălucind de
dragoste... sper sa fie multă dragoste şi fericire acolo, în inima ta, eu am să
fac tot posibilul să fie aşa mereu.
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21 Un suflet în căutarea iubirii

Sunt un suflet în căutarea iubirii, din ziua când m-am pierdut pe-acest
pământ și m-am născut curat și inocent ca un fulg de nea până în clipa când
te-am întâlnit pe tine și am înţeles în sfârșit ce caut aici.
Nu, n-am pierdut nimic niciodată, am avut întotdeauna totul, doar că pe
pământ am ales să-l ascund în privirea ta. Uitasem ce-am făcut și câţiva ani
i-am petrecut căutând febril ceva nedefinit, ceva care trebuia să umple golurile
ce le simţeam în mine, asta până în ziua când te-am cunoscut, când m-am oprit
uimit și neliniștitea de pe chipul meu s-a transformat într-o clipă magică în cel
mai fericit și împlinit zâmbet.
”Te-am găsit .......!”
Ca un fulg de nea topindu-se într-o palmă fierbinte, inocenţa și extazul
copilăriei s-au întors în inima mea - nu există suflet mai bogat ca cel care și-a
găsit perechea!
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22 Adevăratele comori

Adevăratele comori nu se pot drămui în palme nici cuprinde cu privirea,
adevăratele comori se drămuiesc pe buze cu ochii închişi... şi numai tu mă poţi
face cel mai bogat bărbat de pe pământ.
Când mă cerţi supărarea ta îmi brăzdează sufletul adânc şi vorbele tale îşi
seamănă seminţele în ele. Apoi laşi să treacă peste ele timpul şi dragostea ta
necondiţionată iar roadele răsar întotdeauna.
Numai tu ştii să-mi îngrijeşti şi îmbogăţeşti sufletul iubire. Nu e greu să
spui te iubesc, dar cine are voinţa să strângă apoi spinii supărării la piept doar
ca să îţi poată dezvăluii greşelile.
E aşa frumos să ştii că ai lângă tine pe cineva care te iubeşte mai mult ca
pe propria-i fiinţă.
Şi dacă totuşi te mai rănesc câteodată să ştii o fac doar pentru că trebuie să
mă conving din nou că îngerul ce-mi stă alături e chiar o femeie în carne şi oase.
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23 Fericirea mea...

Un bărbat înfăşoară braţele în jurul femeii ca s-o încălzească, o femeie cu
o atingere uşoară se strecoară în inima bărbatului şi-l topeşte din interior.
Tu porţi cheile inimii mele ....... , şi-mi dăruieşti fericirea prin gesturile,
faptele şi vorbele tale - mama inimii mele şi dăscăliţa sufletului meu.
E o plăcere să te iubesc, e o dorinţă arzătoare să te văd fericită, dincolo de
cuvinte şi de gesturi simt cum arde domol în sufletul meu focul dragostei din
privirea ta, focul în jurul căruia gândurile si emoţiile mele dansează sălbatic şi
extazic jocul dragostei.
Minune, cum ai păşit în viaţa mea, ca un înger venit pe pământ să-mi
aducă inima ce-am uitat-o la el în paradis. M-am cutremurat de emoţie când
te-am zărit, când pentru prima oară am simţit iubirea adevărată, când am
uitat până şi să respir... Se spune că atunci când iubeşti cu adevărat
Dumnezeu opreşte clipa ca să poţi savura dragostea pe deplin. Nu ştie
nimeni câte minuni s-au întâmplat în viaţa mea de când te-am cunoscut şi nici
nu îndrăznesc să le dezvălui nimănui, la altarul inimii tale nu vreau
să mă rog decât eu.
Îngeraşule, când ai să te-ntorci ia-mi inima înapoi cu
tine, oricum asta-i tot cea mai rămas din mine, restul le-ai topit...
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24 Dor
D or

Mi-e dor în fiecare zi să-ţi văd chipul înflorit de zâmbete şi-n fiecare
noapte să-ţi sorb flămând răsuflările fierbinţi.
Mi-e dor în fiecare clipă să-ţi aud glasul vibrând de voioşie, mi-s nepus
de dragi scânteile de fericire din ochii tăi frumoşi.
Mi-e drag să ascult povestea sufletului tău în fiecare vorbă ce o spui şi
fiecare gest ce-l faci îmi descântă inima cu tainice vrăji ştiute doar de tine.
Pentru unii dorul e o durerea cauzată de lipsa cuiva dar pentru mine e
doar pofta insaţiabilă şi nestăvilită... de tine ....... !
M-aş putea pierde în lume atât de uşor dar pe tine te-aş găsi şi la capătul
universului, e ceva în inima mea ce nu poate fi despărţit de tine, acel ceva m-a
făcut pentru totdeauna al tău.
Îngerul meu....
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25 Dacă aş fi bogat

Dacă aş fi bogat ţi-aş trimite un diamant în fiecare zi, o perlă în fiecare
ora şi un te iubesc cu fiecare răsuflare a gurii mele.
Daca aş avea munţi de bani ţi-aş construi din cleştar un palat, din
smaralde o cameră şi din braţele mele cel mai moale şi călduros cuibuşor.
Dacă aş avea lumea la picioare, privirii tale i-aş dărui toate minunile
pământului, trupului tău i-aş dărui toate comorile oamenilor şi inimii tale i-aş
dărui... dragostea mea.
Dacă ar fi totul aşa cum aş dori eu, lumea ar fi... ar fi exact aşa cum e şi
acum căci tot ce contează pentru mine eşti tu!
Iubirea ta mi-a transformat viaţa într-o poveste şi inima într-un regat pe
care nu mă mai satur să-l cutreier. Chiar dacă ai să găseşti palate de cleştar
undeva în această lume şti prea bine că n-ar putea rivaliza niciodată cu
răsfăţul din cuibul braţelor mele.
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26 Două suflete

Sunt doar un om şi totuşi mă iubeşte un înger, sunt un bărbat plin de
defecte şi totuşi o femeie mă priveşte cu ochii arzători, sunt un mincinos şi totuşi
cineva îşi pune viaţa în palmele mele, sunt slab şi totuşi adorat ca un erou,sunt
ignorant dar vorbele mele fac o inimă să tresalte de fiori, sunt insensibil şi
totuşi o femeie se simte răsfăţată în braţele mele, sunt mai nimic şi nu înţeleg
cum am ajuns pentru tine aproape totul!
Poate căldura ce-mi inundă pieptul când te privesc te face atât de fericită
în braţele mele, şi strălucirea-nfiorată din privirea mea te atrage irezistibil ca
pe un flutururaş lumina în întunericul nopţii.
Sau poate sufletele noastre au ajuns doi bulgări de lumină înlănţuiţi de
dragoste iar trupurile şi minţile acestea imperfecte şi efemere nu pot face decât
să se iubeasca şi adore necondiţionat.
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27 Dragostea

Dacă am să-ţi spun că te iubesc tu mă vei crede? Eu sper că nu pentru
că dragostea nu e făcută pentru a fi vorbită ci pentru a fi dovedită.
Şi dacă am să-ţi şoptesc mii de cuvinte tu mă vei asculta? Eu sper că da
pentru că-n ele ai să gaseşti o mie de motive să mă iubeşti mai mult!
Şi dacă voi tăcea fără motiv mă vei mustra? Eu sper că inima ta va şti cu
ce se umple o astfel de tăcere.
Dragostea sinceră a unui bărbat e cel mai frumos cadou pentru o femeie
minunată! Ea o să-ţi umple privirea de diamante, o să-ţi resfeţe trupul cu cele
mai plăcute atingeri, o să-ţi lumineze chipul cu cel mai frumos zâmbet pentru
tot restul vieţii şi va aduce fericire şi satisfacţie neţărrmuită şi necondiţionată
în inima ta.
Da, dragostea inimii mele e cel mai frumos cadou care l-aş putea găsi
pentru tine, cea mai minunată femeie a inimii mele!
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28 Mereu împreună

Mâna mea e mâna unui prieten, când ţi-e greu poţi să-ţi aduci aminte de
ea, e aici ca să te agăţi de ea când cazi, să te mângâie când eşti rănită, să te
apere când esti lovită.
Ochii mei sunt lumina unei stele, când te rătăceşti îţi poţi îndrepta privirea
spre ea, e singura care nu te minte si-ţi dezvăluie mereu drumul bun.
Vorbele mele sunt stelele de pe cer, unele sunt făcute să rămână acolo pentru
totdeauna, altele să cadă frumos, dar toate sunt pentru desfătarea sufletului tău.
Viaţa mea... e viaţa noastră defapt, doi oameni în două trupuri cu două
minţi şi două inimi ce bat separat, dar bat în acelaşi ritm şi orice le desparte ele
se cheamă mereu una pe cealaltă...de aceea mereu ne vom ţine de mână, ne
vom privi în ochi, ne vom spune atâtea, mereu vom fi amândoi, pentru că aşa e
frumoasă viaţa noastră.
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29 A noastră e iubirea

La inima mea nu ajunge decât lumina sufletului tău şi ori de câte ori ochii
tăi mă învăluie cu dragoste şi dor, o altă lume se dezvăluie fiinţei mele, un
infinit luminos umplut cu zâmbetele tale cuprins in clipe ce tulbură eternitatea cu
săruturi ameţitoare.
O, ţi-aş spune că eşti tot ce mi-am dorit dar eu n-aş fi putut visa niciodată
ceva atât de frumos, lumina sufletului meu!
Ţi-aş promite dragoste neţărmuită dar iubirea mea străbate infinitul înainte
şi înapoi la fiecare suflare furată din cuibul buzelor tale, răsfăţul inimii mele!
Ţi-aş dărui toată fericirea de pe pământ, de-ar fi a mea s-o dau, dar nu e,
căci noi nu suntem ai pământului, noi venim din cer şi-a noastră e iubirea.
Iubita mea ești un înger, eu o ştiu cel mai bine, ţi-ai ascuns aripile în inima mea.
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30 Viaţa

Dumnezeu nu a făcut dragostea să mearga de sus în jos, ci a făcut-o să
urce de jos în sus, aşa că nu aştepta să coboare de undeva ci trezeşte-o în tine
să te înalţe înspre împlinire!
Dumnezeu nu m-a făcut pe mine ca să fiu salvarea şi fericirea ta ci m-a
lăsat în lume la fel ca pe tine să-mi găsesc rostul şi împlinirea aşa ca nu-mi
pune întrebări şi aştepta răspunsuri ci hai să descoperim lumea împreună!
Dumnezeu nu ne-a minţit când ne-a dăruit unul celuilalt, ci ne-a dăruit
şansa de a străbate lungul drum al vieţii alături de cineva, aşa că hai să nu ne
arătăm cu degetul defectele ci să ne luăm de mână, să ne iertăm şi vindecăm
unul altuia rănile şi să ne iubim necondiţionat până la sfârşit!
Viaţa nu e un amalgan de întrebări fără răspunsuri, e o culegere haioasă
de ghicitori, hai să o savurăm împreună, iubita mea .......!
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31 Mai mult decât un cuvânt

Dragostea nu e un cuvânt, dragostea e un întreg univers, prea mare pentru a
fi cuprinsă de simţurile noastre , prea profundă ca să o putem înţelege, și poate de
aceea pentru unii dragostea va rămâne mereu un simplu cuvânt.
Și ca să-nţelegi cât de misterioasă și incredibilă poate fi dragostea
imaginează-ţi că tot acest univers nesfârșit e cuprins în privirea ta!
Da, acesta e nepreţuitul dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut nouă și care
ne face atât de speciali... O scânteie primordială ce așteaptă în străfundul
fiecăruia bătăile sălbatice ale inimii îndrăgostite care să o trezească la viaţă.
Când îţi simţi inima cântând dezlănţuită observi cum timpul încetinește și
lumea în jurul tău se preschimbă, totul se transformă în pace și armonie, totul
se scaldă în frumuseţe și plăcere, atunci înţelegi că dragostea nu e un cuvânt,
dragostea e glasul divin chemându-te neîncetat.
Ochii tăi sunt fereastra mea spre paradis.
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3 2 IubeşteIubeşte- mă!

Dacă nu te merit iubeşte-mă mai mult, iubeşte-mă până ce păsărelele se
vor opri din cântat şi fluturi vor dansa în jurul meu, iubeşte-mă de la pământ
până la soare şi de la soare purtat de îngeri înapoi până la tine, iubeşte-mă ca
pe cel din-ntâi şi cel din urmă bărbat din lume, iubeşte-mă cum nu mai e iubit
nici unul şi abia atunci dacă vei mai dori întreabă-te cât merit.
Dragostea e cel mai minunat lucru din univers, cine o simte arzând în
piept are tot ce îşi doreşte, căci îşi doreşte tot ce are şi este fericit.
Oricare persoană merită să fie iubită din toată inima, şi nu din cauza
frumuseţii, bogăţiei sau a oricăror calităţi ce le poate avea ci pur şi simplu
pentru toată dragostea ce ţi-o poate dărui înapoi... însutit!
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3 3 Declaraţie de dragoste

Toată viaţa mea este o declaraţie de dragoste pentru tine, ochii mei au
aprins rugi de flăcări eterne la poarta sufletului tău, buzele mele înalţă
rugăciuni fierbinţi inimii tale în fiecare sărut, mâinile mele muncesc extaziate şi
neobosite pentru răsfăţul trupului tău, gândurile îmi plutesc naufragiate pe
oceanul iubirii abandonate total dorinţelor şi voinţei tale.
Nu există satisfacţie mai mare pentru un îndrăgostit decât să-şi ştie inima
sclavă iubitei lui şi iubita prizonieră adoraţiei sale.
Dragostea e o floare răsărită sub lumina ochilor tăi, cand îţi depărtezi
privirea de la ea se închide în aşteptare şi fiecare sărut al tău, fiecare cuvânt
dulce, fiecare atingere tandră o trezeşte de fiecare data la viaţă .
Ţi-am declarat-o şi ţi-o voi declara mereu: Te iubesc .......!!!
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3 4 UrmeazăUrmează- ţi dragostea
Dragostea e un delir al inimii, nu încerca să o înţelegi, urmeaz-o cu
încredere, oriunde are să te poarte toate drumurile ei au o singură direcţie căci
dragostea are o singură obsesie - pe mine.
Nu există mare fără furtuni, nu există viaţă fără necazuri dar cerul e cel
mai curat și senin numai după ploaie și inima e copleşită de recunoștinţă și
speranţă numai după necazuri.
La marginile mărilor se ridică întotdeauna faruri pentru sprijinul celor în
primejdie, de mâna ta m-am prins eu, nu sunt un far, sunt o stea s-o ţii în
palmă, să-ţi lumineze inima mereu și să nu te simţi singură nici în cele mai
negre clipe.
Te voi iubi mereu!
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3 5 Chiar dacă...

Chiar dacă nu sunt atât de boga t cât să pot acoperii minunatul tău trup cu
diamante şi mătăsuri să tai respiraţia la mii de barbaţi, să ştii că eu singur te
voi admira cât ei toţi la un loc!
Chiar dacă nu sunt atât de talentat cât să-ţi dedic cele mai frumoase opere de
artă să ştii că este în inima mea iubire cât să inspire toţi artiştii din lumea asta!
Chiar dacă nu sunt atât de bun cât să fac pe deplin fericită măcar o
singură femeie, iubita mea tu eşti tot ce am mai scump pe lume şi la fel cum
oricât ar fi de rău nu-i poţi lua mama unui copil aşa nici mie nimeni şi nimic
nu imi mai poate lua iubirea!
......., ca să primeşti cele mai minunate comori din lumea asta, lângă mine
nu trebuie decât să închizi ochii şi să-ţi ridici buzele...
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3 6 Pentru fericirea
fericirea ta
Să nu-ţi pară rău când cerul e înorat, florile răsar doar după ploaie; să
nu-ţi pară rău când frunzele cad, altfel cum ne-am putea bucura de
primăvară? Să nu regreţi clipele pierdute, aşa ai descoperit cât de important
e fiecare moment; să nu opreşti nici o lacrimă, lacrimile îţi curăţă inima pentru
zâmbetele ce vor urma; să nu minţi, să nu înşeli niciodată, vei câştiga ceva ce se
pierde uşor şi vei pierde ceva ce nu vei mai putea câştiga niciodată; să nu-ţi fie
teamă de nimic, la sfârşitul a toate ne aşteaptă pe fiecare numai dragoste şi
fericire veşnică.
Să râzi, să cânţi, să dansezi, să iubeşti, să fi fericită... poate ai să-ntelegi
cândva cum a devenit cel mai minunat lucru din viaţa mea doar să stau lângă
tine şi să te privesc.
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3 7 Minunea mea

O, de-ai știi cum se pleacă inima mea tremurând înfiorată în faţa privirii tale, de-ai
vedea tărâmurile minunate unde te poartă gândurile mele visătoare, ai înţelege atunci că tu
ești cea mai minunată dintre femei, prima și ultima minune din viaţa mea.
Tu-mi faci viaţa o poveste minunată pe care o savurez ca un copil uimit și fermecat, te
urmăresc entuziast cum mă încânţi cu regine, prinţese, zâne, spiriduși și alte minunăţii prea
ireale minţii mele dar prea scumpe inimii care le-adoră, ca să nu le cred.
Tu-mi porţi în priviri paradisul, tărâmul pur de unde cad doar lacrimi și lumină, tu-mi
drămuiești fericirea în săruturi, și te rog, o, te implor, fii generoasă!
Iubește-mă și-ascultăţi ecoul iubirii în inima mea, n-ai să auzi nimic mai minunat de la
pământ până la cer.
Eşti pânza pe care se ţes visele mele, fir cu fir, sărut cu sărut, mângâiere cu mângâiere
ele devin realitate lângă tine. E minunat să fiu iubit de o zână care ştie să-mi vrăjească
inima cu o atingere, de un înger care mă face să plutesc în paradis cu un sărut, de cea mai
minunată femeie care poartă-n ea mai mult decât poate duce inima mea!
Cu tine nici un vis nu e prea îndrăzneţ, de la pământ până la cer tu mi-ai dăruit totul!
Eşti femeia visurilor mele, ştii de ce? Pentru că visele mele te plac
atât de mult încât te urmează fericite oriunde mergi.
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3 8 Iubirea vieţii mele

Iubirea vieţii mele, cuvintele tale îmi nasc stele în inimă ce explodează-n
supernove la fiecare zâmbet... Când sunt trist chipul tău îmi răsare-n suflet şi
alungă orice umbră de nor, când sunt obosit mâinile tale aduc răsfăţul celor
mai tandre mângâieri. M-aş lupta cu balauri în lume pentru că ştiu ce
adăpost ocrotitor am în braţele iubitei mele, unde nu mă poate atinge nici un
rău, unde doar îngerii îndrăznesc să privească. ....... , îngerul meu păzitor,
cineva acolo sus mă iubeşte nespus dacă mi-a trimis atâta iubire lângă mine pe
pământ. Îi mulţumesc în fiecare zi şi promit că n-am să rămân dator şi-am
să te fac atât de fericită ....... !
Cândva trăiam într-o lume cenuşie, cu oameni reci, şi a trebuit să te
descopăr pe tine ca să-nţeleg că oamenii pot fi la fel de minunaţi ca îngerii şi
stă în puterea lor să transforme lumea într-un paradis. Te sărut şi păşesc prin
privirea ta într-o nouă lume, o lume unde iubirea este totul şi tu eşti cea care
mi-o dăruie. Te ascult şi sufletul se vindecă, te ating şi trupul se revigorează,
îţi vorbesc şi mintea se tulbură cu iubire... substanţa cenuşie devine translucidă,
mă inundă o inocenţă şi o puritate copilărească ce nu credeam
a mai exista, totul devine sublim, vesel, magic, fermecător,
feeric... întradevăr, eşti la fel de minunată ca un înger, .......!
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3 9 Zâmbete şi priviri

Un zâmbet poartă o speranţă, un cuvânt poartă un vis, o privire poartă o
dorinţă şi sufletul tău ascuns printre zâmbete, cuvinte şi priviri, îmi poartă inima...
Inima mea învaluită în sufletul tău, în dorinţe, vise şi speranţe, sper că ştii
acum de ce sunt atât de fericit numai atunci când eşti fericită şi tu!
Astăzi îţi promit că am să te învălui în zâmbete ori de câte ori îmi vei
răsări în cale, că am să-ţi mărturisesc iubirea mea ori de câte ori va apărea o
ocazie, că am să dau drumul privirii mele peste trupul tău, să se sălbăticească
din nou alergând printre formele tale, să-şi poată găsi odihna numai în ochii
tăi frumoşi şi tu să simţi mereu că sunt al tău şi numai tu eşti stăpâna inimii
mele.
Iubirea mea, suntem mereu doar la un sărut departare de inima celuilat,
ne stau stelele la creştet şi pământul la picioare, ce altceva ne mai putem dori
ca să trăim fericiţi ?
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40 Eşti cea mai frumoasă

Eşti cea mai frumoasă femeie... din inima mea, şi locul tau de aici nu-l pot
cucerii toate femeile din lume, căci mii de emoţii şi vise luptă pentru tine în ea!
În zâmbetul tău stă sămânţa unui curcubeu şi ori de câte ori îmi zâmbeşti
sădeşti ceva deosebit în sufletul meu...
În privirea ta e scrisă povestea unei stele şi ori de câte ori te uiţi adânc în
ochii mei mai cuprind un crâmpei din nemărginirea universului...
Eşti cea mai frumoasă femeie, căci o femeie frumoasă e cea care ştie să
zâmbească din toată inima şi stă în puterea mea să te fac un luceafăr între
stele, să te primesc regeşte-n braţe ca o minunată stăpână a inimii mele!
Poveşti peste poveşti oamenii scriu, din speranţe şi iubiri îşi făuresc vise şi
îşi caută prin viaţă ascultători... tu însă nu mai caută atât, eu pot visa ceva mai
frumos pentru tine, ia-mă de mână şi hai să ne scriem povestea împreună...
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41 Paradisul există

ViaŃa te încearcă, dragostea te așteaptă.
Oamenii profită de tine, dragostea se sacrifică pentru tine.
Cuvintele te mint și manipulează, dragostea luminează doar adevărul.
Timpul te lasă în urmă, dragostea te ridică în sus.
Universul te-înlănţuie-n materie, dragostea te eliberează-n spirit.
Totul în jurul tău se zbate, se luptă, cucerește sau se retrage, numai dragostea
te-nvăluie în pace și-armonie, dacă ea nu ar fi existat lumea s-ar fi prăbușit în
haos demult.
Undeva acolo există întradevăr un paradis, îl intrezăresc în fiecare zi printre
genele tale.
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42 Te aştept

Ceasul veşniciei ticăie cu pendulul soarelui în ecouri de furtuni, şi dintr-un
fir subţire de vreme omenească, iubitul tău aşteaptă nerăbdător să-i ţesi
destinul. Ascultă-ţi glasul sufletului, de îţi e curat, potirul inimii te va-nvăţa
cum să-l umpli cu iubirea adevărată ce îşi are izvorul în eternitate şi din care,
sorbind, vom stăpâni clipite şi stâlpi ai fericirii noastre ne vom fi.
Omului îngârbovit îi vei cuprinde chipul şi-i vei şopti: te iubesc copile, iar el
cu ochii îndulciţi îţi va zidi la pieptul lui cuib trainic de credinţă în care să poţi
liniștită râde şi plânge.
Vino să ne împletim firele vieţii, scumpa mea iubită, vino să ne sorbim
iubirea din priviri, în toată deşertăciunea acestei lumi ne putem ascunde unul
pe celălat de nefericire.
Te iubesc ....... şi da, te iubesc pentru ceea ce eşti, căci în lumea asta, din
care nu pot lua nimic, ai apărut tu şi mi-ai dăruit totul.
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43 Să nu îţi pierzi dragostea!

Sărut cu sărut se clădeşte fericirea unei femei şi în zâmbetele tale îmi voi
găsi răsplata pentru toate eforturile mele, căci nimic nu o să îmi aducă mai
multă fericire şi împlinire pe pământ decât iubirea şi devotamentul unei inimi
fericite şi sincere!
Viaţa e o călătorie, nu de la naştere până la moarte, nici de la sărăcie la
bogăţie, viaţa e un voiaj de lux prin universul sufletului tău, printre emoţii şi
sentimente, gânduri, amintiri, trăiri, împliniri, alegeri şi revelaţii... şi la capătul
ei te va aştepta în gară doar o valiză, veche şi prăfuită, iar o voce îţi va spune
”de aici ai luat cu tine ceea ce te-a determinat să îţi începi cea mai lungă şi
grea călătorie acolo jos, ceea ce ţi-a dat curajul să porneşti pe un drum al
cărui capăt nu îl puteai vedea, ceea ce ţi-a dat puterea să înfrunţi întunericul
necunoscutului. În această valiză ai păstrat ceea ce era mai scump sufletului
tău. Îţi aminteşti ce trebuia să aduci înapoi?!”
Iubita mea, pe drumul vieţii tale acesta e rolul meu, să îţi aduc aminte
mereu ce e mai scump sufletului tău şi nu trebuie să o pierzi niciodată!
Te Iubesc!
Singurului înger care a avut curajul să coboare
pe pământ ca să-mi fie alături, .......

©Copyright www.CadouriDeDragoste.ro
49
(acest text nu apare in varianta tiparita)

44 Dumnezeu desenează paradisul
paradisul după tine

Undeva acolo sus din spatele unei pânze Dumnezeu te priveşte şi desenează
paradisul. Şi mie îmi inspiri lucruri atât de minunate ....... !
Undeva aici jos, printre clădiri şi oameni, cineva te pândeşte, te doreşte, te vâneaza
asiduu... şi sunt convins că îţi place la nebunie... căprioara mea adorabilă.
Lumea fără tine e ca un televizor albnegru. Tu eşti cea care mi-a făcut-o plină
de viaţă şi culoare! Tu faci toate ştirile bune, tu faci orice film amuzant, tu mă faci să
savurez din nou ca un copil desenele animate!
Eşti superstarul vieţii mele, sunt cel mai mare fan al tău, nu aş lăsa o zi fără un
autograf de la tine, pe buze sau oriunde îţi place să mi-l dai...
Inventarea ceasurilor e o greşeală, timpul nu se măsoară în secunde, timpul se
măsoară în bătăi de inimă şi numai tu ....... îl poţi face să se oprească sau să alerge
nebuneşte. Tu faci o clipa fermecătoare să dureze o veşnicie şi orele apăsătoare să
dispară în clipite. Poate că lumea şi universul sunt guvernate de câteva legi ce
împiedică haosul menţinând ordinea şi echilibrul dar în universul meu un singur lucru
poate face aşa ceva, există un singur motiv pentru care lumea mea e atât de minunată,
armonioasă şi nu se prabuşeşte în haos.
Acel motiv, acel lucru care guvernează şi stăpâneşte inima
mea eşti tu, iubita mea ....... .
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45 Un mototol de iubire

Când te strâng în braţe şi mă întreb din ce Dumnezeu eşti făcută de ma
simt atât de minunat îţi întâlnesc privirea şi înţeleg imediat că eşti plină de
dragoste.
Un mototol de iubire asta eşti, şi te-aş lipii de pieptul meu pentru totdeauna
şi palmele de funduleţul tău şi răsuflările te-aş lăsa să le iei doar de pe buzele
mele şi mai ales viaţa mi-aş lipi-o de a ta ca-n faţa ochilor să am doar chipul
tău pentru tot restul vieţii.
O viaţă în braţele mele, spune-mi iubire dacă-ţi doreşti aşa ceva...
Numai tu ştii să mi te strecori în suflet cu paşi de balerină şi ca o zână
bună aduci cu tine numai farmec şi veselie... Parcă îţi simt cuvintele
alintătoare zburând jucăuşe ca spiriduşii prin inima mea, ciocnindu-se de
pereţii ei în explozii de steluţe, şi palmele tale fermecate fac să ţâşnească pe
trupul meu râuri de fiori şi plăcere! Tu m-ai făcut să-nţeleg că nu există forţă
mai puternică şi mai cutremurătoare ca cea a dragostei, tu cea care trimite
inima unui bărbat în paradis cu atingerea unei buze!
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46 Dulcegării

....... uite! Uite cum ninge peste tine! Ninge cu iubire peste tine, fulgi imenşi de vise
minunate, de emoţii dulci, ridică-ţi braţele şi-adună-le la piept, să te acopere toată în
fericire, sunt numai pentru tine, venite dintr-un loc care există numai datorită ţie, un loc
unde răsăritul se cheamă cu un ”te iubesc”, şi se topeşte-n asfinţit cu un sărut...
......., ştiu ca spun dulcegării, dar sunt tot ce am găsit în inima mea pentru tine, trăim
pe pământ dar tu îmi aduci aminte numai de cer, soarele sufletului meu, unii cred că
poate conta doar ceea ce poţi atinge, eu cred că are importanţă doar ceea ce poţi simţii,
aşa că nu voi ezita nici o clipă să-ţi luminez privirea şi încânt inima cu un mănunchi de
cuvinte dulci aduse din acel loc minunat care există numai datorită ţie!
Numai tu mă faci să visez şi mă atingi în aşa fel încât nici nu mă trezesc din vise.
Eşti minunată pentru că te iubesc şi-nfiecare clipă lângă tine în inima mea
se-ntâmplă o minune. Ador guriţa ta care mă ceartă şi mă iubeşte cu aceeaşi pasiune,
orişicât de supărată-ar fi tot dulci îi sunt sărutările şi nu e om mai nefericit ca mine
când ştiu ca n-am să am parte de ele, cum nu e nimeni nici mai fericit ca mine când îţi
sunt pe plac şi le pot gusta nestăvilit.
Dacă te mai supăr din când în când o fac doar pentru că
trebuie să mă conving din nou ca am lângă mine nu un vis ci
o femeie în carne şi oase...
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47 PrimeştePrimeşte- mi inima

Am un vis - să mă trezesc lângă tine, am un ideal – să trăiesc iubirea
necondiţionată, am un gând neîntrerupt – să fii a mea cum inima mi-a fost
cândva şi a ajuns în stăpânirea ta...
Mister e viaţa ce ni se aşterne-n cale dar nu şi zâmbetele ce ţi le voi aduce
tovarăşi de drum, din două braţe luntre, din două priviri aripi, orice ne va ieşi
în cale vom învăţa să trecem împreună, în cele mai tulburi ape îmi vei găsi
mereu privirea să te oglindeşti în ea pură, în cele mai adânci neguri îmi vei
auzii mereu glasul să nu îţi pierzi cărarea, din pieptul meu şi lacrimile tale îţi
vei ţese veșmânt de-nfruntat vifori, din pielea ta moale şi catifelată îmi voi face
harpă cu care să-ţi farmec nopţile.
Primeşte-mi gândurile ce ţi se închină, primeşte-mi inima ce te cuprinde,
zâmbetele tale nu mai sunt mistere pentru mine, sunt stelele ce îmi umplu
sufletul...
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48 Un tărâm minunat

Există undeva un tărâm minunat, un tărâm luminat de iubire, unde zâmbetele
sunt comori nepreţuite şi timpul se cuibăreşte în îmbrăţişări, unde fulguiesc fiori şi
brize de amintiri îţi văluresc praf de stele peste priviri, unde un fluviu cristalin de
speranţă străbate totul așteptându-te mereu să te laşi purtată de valurile sale spre
noi locuri, unde o mână poate străpunge într-o clipită tot neantul universului când
se întinde să îmbrăţişeze umărul celui drag căruia îi spune ”îţi sunt alături”, unde
o privire poate zdrobi ziduri necuprinse şoptind ”te-nteleg”, unde un cuvânt
cutremură lumi de gânduri şi simţiri – ”iubesc”.
Există un tărâm unde te-nfioară superbi munţi de imperfecţiune acoperiţi cu
florile iertării, unde cerul umbrit de gene lungi clipeşte timid când îi şopteşti ”eşti
minunat” şi-ţi trimite corăbii de săruturi să-l străbaţi, unde orizontul e mereu un
răsărit feeric de vise...
Fericirea e un tărâm magic şi minunat... în tine. Fie ca viaţa să te poarte
spre el, fie ca înţelepte gânduri să-ţi arate poarta, fie că inima ta să îţi dea o
cheie, fie că tu să fii generoasă şi să mă primeşti în el.
Iubeşte, inima îţi bate neincetat în piept să-i deschizi!
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49 Am o mie de iubite...

Am o mie de iubite iar când vin pe drum acasă se-apleacă toate să-mi sărute
picioarele… ah dulci margarete, panseluţe, gladiole, cât de mult vă iubesc pe toate
căci purtaţi mireasma iubitei mele, la fel cum iubesc cerul care-i oglindeşte ochii şi
noaptea, şi ploaia, care-mi sunt complici în jocurile dragostei cu ea.
O mie de îngeri mi se părea că o poartă pe braţe atunci când am văzut-o
prima oară, nici n-am îndrăznit să visez dar inima bineînţeles m-a zdrobit şi ma târât înrobit la picioarele ei.
Şi ca un înger ce e, a venit la iubirea mea ca un fluture noaptea la lumină
împovărându-mă cu o dragoste cerească de neimaginat şi-am renăscut pentru ea
aşa cum şi-a dorit să fiu, iar acum sunt fericit şi iubesc lumea toată, şi am o mie
de iubite care se-apleacă să-mi sărute picioarele când vin pe drum acasă...
la EA.
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50 DeDe- aţi fi voi ca iubita mea...

Mergând printr-o câmpie le-am spus florilor: de-aţi fi voi aşa frumoase şi
înmiresmate ca iubita mea ....... n-ar mai rămâne una singură neculeasă; Şi
toate m-au privit invidioase...
Trecând peste-un pârâu zglobiu i-am zis acestuia: de-ai fi tu aşa unduios ca
iubita mea ....... n-ai ajunge nici zece paşi de la izvor şi-ai fi sorbit deja cu totul;
Şi râul se-nvolbură nervos şi mă stropii...
Simţind vântul printre plete i-am şoptit: de-ai ştii tu să mângâi ca iubita
mea ....... ar fugii oamenii după tine în loc să fugi tu după ei; şi vântul disperat
smulse tot ce găsii în jur şi le-aruncă după mine...
Ajungând în vârful dealului ma-ntâlnii cu soarele şi-i striga-i: de-ai fi tu
soare aşa fierbinte şi senzual ca iubita mea ....... ar creşte florile cât copacii de
dragul tău; Şi soarele uimit se făcu mic, şi mai mic, şi mai mic, şi noaptea mampresură iar eu speriat fugii la tine...
....... , acum că toata lumea ma duşmăneşte, spune-mi tu cine are să mă
ocrotească? Aaa, şi uite stelele nopţii... de-ar fi ele aşa de strălucitoare ca stele
din ochii iubitei mele ....... n-ar mai fi-ntuneric şi... poftim?
ai spus ceva?
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51 Iubirea te face perfectă

Iubirea e perfectă, iubirea e singurul lucru care nu are nevoie nici măcar
de prea multe gânduri si judecăţi. Poate gândeşti prea mult privindu-mă:
oare îi place de mine, oare e fericit cu mine, oare îi place cum sunt, oare îi
place când fac aşa, când spun asta, oare unde v-om ajunge dacă fac asta,
oare ce-o să se întâmple dacă sunt aşa... Iubito! Când mă priveşti în mintea
ta trebuie să plutească un singur gând: Îl iubesc! Îl iubesc! Îl iubesc...
N-am nevoie să fii aşa, să faci aşa, să gândeşti aşa, n-am nevoie de
nimic altceva decât să mă iubeşti din toată inima şi am să fiu cel mai fericit
bărbat de pe pământ.
Să ştii că oamenii care sunt iubiţi şi iubesc sunt perfecţi oricum ar fi şi
orice ar face iar tu sufleţelul meu eşti cea mai iubită femeie de pe pământ...
Nu fă, nu zi nimic, doar priveşte-mă… sunt cel mai fericit bărbat când
pot fi lângă cea care când mă priveşte îi pluteşte prin minte un singur gând...
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52 Aş
Aş vrea să fiu o salcie

Aş vrea să fiu o salcie iar tu să fii un lac, şi toată viaţa să mi-o petrec
aplecat peste malul tău, să-mi las braţele ramurilor atârnând peste luciul tău,
să te sărut din când în când cu câte o frunză şi tu să te-nfiori în unde...
Să vină-ndrăgostiţii lângă noi ca să-şi facă declaraţii de dragoste şi să
admire stelele îmbrăţişaţi, să se răsfrângă în tine iar eu să-i umbresc şi
amândoi să-i înţelegem atât de bine...
Aş vrea să fiu o salcie iar tu să fi un lac, vântul de primăvară să te
sărute şi să te umple de toată prospeţimea lui, vântul de vară să te sărute şi să
te-ncingă cu toată fierbinţeala lui, vântul de toamnă să te sărute şi să tempovăreze cu toate parfumurile lui, vântul de iarnă să te sărute şi să te umple
de toată puritatea lui, dar mai ales iubitul tău să te sărute şi să te poarte unde
nici cele patru vânturi nu pot ajunge...
Cât e pământul în lung şi lat vânturile îl străbat dar nici cele mai aprigi
vijelii nu zboară mai repede cum îmi fulgerează zâmbetul tău prin inimă, de la
un capăt la altul al unei iubiri imense.
Te iubesc!
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53 Chipuri

Te radiez în vise, te adun în gânduri, te cuprind în sentimente, te împart în
emoții dar nu te judec nici un moment, nu-ți reproșez nici o clipă, căci toate
clipele ce ne-au fost date din ziua-n care ne-am întâlnit, le-am primit și le-am
împărțit împreună, mână de mână, tot binele l-am purtat în brațe, tot răul lam biruit în spate, pentru ca ăn fiecare zi să ne putem oferii unul altuia
zâmbetul acela sincer și curat care vindecă totul.
Ne acoperim inimile cu atâtea chipuri, chipuri în care ne-ascundem,
chipuri care caută, chipuri care cer, chipuri care dăruie, chipuri care primesc,
dar numai lângă tine, iubirea mea, le regăsesc pe toate într-o privire, o privire
specială, care vede și spune totul, privirea cu care îmi soptești “te iubesc .......”.
Lângă tine iubire îmi regăsesc fiecare colțișor din suflet, căci simt cum tu
nu lași uitată nici o bucățică din mine, înger drag, tu-mi porți în priviri
paradisul în care nu există întuneric, tu-mi păstrezi în brațe culcușul în care
nu mă poate atinge nefericirea.
Atâtea fețe ne acopera inimile, dar nu contează, cand îmi zâmbești simt
cum dragostea noastră stralucește necuprinsă în cel mai profund loc,
deasupra tuturor!
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54 A fost odată ca niciodată

A fost odată ca niciodată cel mai fericit şi împlinit bărbat de pe pământ!
Povestea lui nu e una extraordinară, n-a trecut prin întâmplări incredibile, nu
s-a luptat cu nimeni şi n-a cucerit nimic cu excepţia unui singur lucru: inima ta
.... Şi astfel a devenit povestea lui cea mai minunată de pe pământ, şi chiar
dacă nu mulţi o ştiu prea puţin contează pentru el căci orice s-ar întâmpla
dacă îi vei fi alături va trăi fericit până la adânci bătrâneţi...
Dacă stelele ar împlini întradevăr dorinţe le-aş aduna pe toate întruna
mare mare de tot: să te fac fericită!!!
Vreau să te fac atât de fericită încât să fi din nou copil, să un-mi mai aduci
acasă decât flori sălbatice culese de tine, să nu-mi dăruieşti de ziua mea decât
un sărut ruşinos nespus de-nfiorat, să te înfunde râsul privindu-mă şi să mă ţii
de mână fericită.
Vreau să fi din nou copil, şi eu să fiu prietenul tău cel mai bun, să ne iubim
nemărginit şi asta să ne facă fericiţi...
Cu toată dragostea pentru prinţesa mea ....... .
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55 Icoană de înger

Nu îmi întinde zâmbetul spre inima îngenuncheată căci nu pot să mă ridic,
îmi doresc să rămân aşa mereu în faţa ta, pentru mine eşti icoana unui înger,
tu, cea care mă urcă în al nouălea cer şi simt că încă mai am de zburat până
la ea... tu, cea care dezlegi din inima mea cuvinte ce nu credeam că vor vedea
lumina iubirii vreodat...
Mă rog... mă rog să fiu soarele de care-nfrigurările tale au nevoie, mă
rog să fiu furtuna pe care fierbinţeala ta o cheamă, mă rog să fiu clipele pe
care destinul tău le caută, mă rog să fiu pieptul în care inima ta se reazămă.
Mi-am umplut inima de cuie bătute ca să te poţi agaţă în ea oriunde îţi
doreşti, icoană de înger, din dorul meu pământesc pot doar să-ţi plămădesc
altare, dar numai tu vei hotărî dacă mă vei salva la tine.
Afară îmi plouă cu lacrimi pe obraji şi te aştept visător la ferestre, la
inima mi se înfiripă uşor cântecul şoptit al unei poezii şi amintirea ta începe
să-mi valseze în suflet... of, cum mi se numără fericirea în paşi depărtându-se
sau apropiindu-se de mine, sunt nebun să te iubesc aşa dar mai nebună mi-ar
părea lumea fără această iubire, totuşi întinde-mi zâmbetul,
vreau să te trag lângă mine, să-mi guşti din nebunie,
e delirant de delicioasă!
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56 Miracol

Dulce e guriţa ta, nectar pentru inima mea flămândă, luminoşi sunt ochii
tăi, faruri pentru sufletul meu rătăcit, fermecătoare este vocea ta, balsam
pentru mintea mea obosită; De-ar fi toate femeile ca tine n-ar mai exista
tristeţe-n lume!
Am găsit fericirea fără margini în inima ta, am găsit frumuseţea supremă
în privirea ta, am găsit liniştea deplină la pieptul tău, am găsit împlinirea
totală pe buzele tale. Cât de mică poate ajunge lumea când iubeşti atât de mult
pe cineva... seara când vin la tine pare că ies din mica cutiuţă a lumii mele ca
să mă contopesc în galaxii.
Ascultă-ţi inima... s-ar putea să nu auzi nimic, pentru că şi ea mascultă-n linişte adoratoare... pe mine.
Ascultă-mi gândurile... s-ar putea să nu auzi nimic, pentru că atunci când
îţi spun cele mai multe... nu scot nici un sunet.
Priveşte-mă... şi nu-mi spune nimic, de mă iubeşti am să-nţeleg totul!
Sărută-mă...şi nu vorbi, nu asculta, nu gândi nimic, iubirea noastră nu e o
poveste care s-o păstrăm pentru copii, e miracolul trăit de
noi din care se vor naşte ei...
Atinge-mă...
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57 Pentru cineva eşti lumea
lumea

Cândva visam să înconjor și să explorez lumea, acum nu-mi imaginez un vis
mai frumos decât să-ţi înconjor talia într-o-mbrăţişare fierbinte și să-ţi explorez
guriţa dulce! Tu m-ai pătruns cu o dulce nebunie, nebunia aceea atât de cunoscută
tuturor celor care-au iubit cu-adevărat, aşa că ce-mi mai rămâne să-ţi spun, ce-aş
mai putea să-ţi dăruiesc, ţie, cea care-mi ţine inima-ntr-o palmă şi-n priviri
cuprinde tot sufletul meu? Ne avem unul pe celălalt şi cred că noi doi nu mai
avem nevoie de absolut nimic de pe acest pământ, poate pare o nebunie dar pentru
mine e atât de evident cum poţi deveni o lume întreagă pentru cineva...
Mi-e dor de tine ca deşertului de ploaie, te-aştept de fiecare dată să-mi aduci
averse de sărutări, să simt cum cresc în inima mea grădini paradisiace... Ce vijelii
mă rascolesc când îmi apari fermecătoare-n cale ştiu numai eu, numai eu ştiu ce
frumos e să mă las copleşit de revărsarea pasiunii tale.
Tu porţi în priviri paradisul meu şi vreau să nu mă mai despart nici o clipă de
ele, s-adorm lipit de buzele tale, să mă trezesc înecat în sânii tăi, să-mi petrec ziua
toată ascultându-te, vorbindu-ţi, iubind şi fiind iubit! Tu-mi porţi în priviri
paradisul, în palme îmi ţii răsfăţul şi-n tot trupul tău căldura,
fericirea şi extazul vieţii mele.
Te ador cum numai tu poţi fi adorată .......
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58 Dragostea

Dragostea e o nevoie spirituală esenţială - nevoia de a-ţi părăsi ego-ul şi
a te dărui complet unei fiinţe mai dragi decât tine însuţi, o nevoie specială care
iese la iveală atunci când întâlneşti persoana potrivită şi puţini sunt cei care
primesc această şansă. Sufletul tău e un magnet pentru sufletul meu, îl atrage
irezistibil din învelişul lui pământesc într-o altă dimensiune, te privesc şi uit să
mă mai gândesc la mine, uit cât de efemere sunt toate şi-mi pare că te am de-o
veşnicie, că noi doi suntem doar în vizită aici de undeva de sus şi doar un pas
către tine, o atingere de buze, şi marginile universului rămân o amintire în
urma noastră.
Da, lumea e un loc minunat când o admiri reflectată în ochii iubirii tale,
îţi mulţumesc că exişti în viaţa mea ......., fără tine n-aş fi descoperit niciodată
plăcerea de a iubi, fără tine inima mea ar fi rămas pentru totdeauna uitată.
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59 Zeiţa mea
Ea-mi mână inima cu şapte bice şi sapte cai nu ar mâna mai tare decât
mine după ea, ochii ei cuceresc inimi cu săgeţi de lumină şi buzele-i topesc totul
în cale spre inima mea.
O văd seara alungând soarele s-aştearnă vălul nopţii peste noi, o văd
dimineaţa năvălind din vise-mi cu focul răsăritului împodobindu-i trena, şi
ziua toată îi ador blândeţea din priviri ca să mă binecuvânteze înc-o dată cu-n
dulce şi ameţitor

TE IUBESC.

Tu aşterni florile pe câmpia vieţii mele şi-o faci plină de culoare şi
miresme ameţitoare. Cu şoapte fierbinţi tu aduci boarea vântului de seară
încărcat de parfum şi promisiuni, cu un zâmbet dulce trezeşti adierea
proaspătă a vântului de dimineaţă încărcat de veselie şi speranţă.
Porţi în tine paradisul în care vreau să rămân pentru totdeauna, o mare
de emoţii sublime îţi leagănă zâmbetele şi marginile universului îţi înstelează
ochii strălucitori.
Minunata mea zeiţă....
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60 Te iubesc

Uneori cuvintele sunt strălucitoare şi nepreţuite la fel ca diamantele, dar tot
ca ele de reci dacă nu vin din inimă…
Uneori un ”te iubesc” e tot ce ai nevoie ca să fi fericită...uneori acest fel
special de ”te iubesc” e cadoul cel mai greu de găsit pentru un bărbat.
Să ştii că pentru mine nu a fost deloc aşa, dar nu e nici meritul meu, e doar
vina ta şi a ochilor tăi luminaţi de dragoste, e de ajuns o singură privire şi-n
inima mea începe să ardă cu o flacăra orbitoare acel atât de special ”te
te iubesc
....... !”
!
Iubesc soarele, el îmi luminează şi colorează lumea, dar te iubesc pe tine
mai mult, din cauza ta mă bucur de ea...
Iubesc atâtea pe pământ dar pe toate din cauza ta şi la toate aş renunţa
doar ca să-ţi rămân în inimă!
Cel mai important lucru care l-am învăţat în viaţă este că numai o femeie
te poate aduce pe pământ şi tot numai o femeie îţi poate deschide porţile
paradisului. Tu eşti fereastra mea spre cer ....... .
Iubeşte-mă şi te voi face fericită!
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61 Cuibul inimilor noastre

E un vârf de munte sus de tot unde vreau să te duc, un vârf de munte de pe
care întreaga lume o poţi ascunde după degetele unei palme şi toate lucrurile
noastre par fire de praf, toate problemele şi agitaţiile zilnice devin atât de
nesemnificative încât pot fi acoperite cu o floare iar ochii tăi sunt mai mari ca
luna plină şi-mi cuprind în lumea lor toate visele şi speranţele.
Acel loc special ne aparţine, ne aşteaptă mereu să ajungem la el şi nu e
departe deloc, trebuie doar să ne ţinem de mână şi să lăsăm aripile sufletului
să plutească pe curenţii iubirii spre cuibul inimilor noastre.
Ori de câte ori simţi că te copleşesc furtunile acestei lumi... ia-mă de mână.
Nici o zi nu e prea lungă dacă e petrecută cu tine; nici o clipă nu e prea
scurtă dacă e umplută de tine; nici un loc nu e prea departe dacă tu eşti acolo;
nici un cuvânt nu e prea rece dacă vine din guriţa ta; nici o noapte nu e prea
întunecoasă cu tine în braţe; nici un efort nu e prea mare dacă îţi aduce fericire;
Nu există probleme de nerezolvat şi rău de neînvins pentru iubitul tău,
căci toţi îngerii îmi ascultă fermecaţi rugăciunile atunci
când le povestesc despre tine .......!
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62 Iubita mea

Iubita mea e piscul alb de pe vârful celui mai înalt munte, toţi îl văd dar nu ştie
nimeni ce ascunde decât cel ce a avut curajul să-l cucerească.
Iubita mea e o căprioară sălbatică şi frumoasă din adâncul pădurii, toţi ar
vâna-o ca trofeu dar numai eu m-am îndrăgostit de ochii ei fermecători.
Iubita mea e cea mai frumoasă floare din mijlocul unei grădini, toti vor să o zmulgă
ca să-şi înfrumuseţeze casa dar eu vin la ea să o stropesc când e seceta, să-i ţin umbră
în arşiţă, paravan la vreme rea, ca să crească în continuare frumoasă şi fericită în
grădina ei.
Mi-e poftă de tine din prima clipă în care buzele noastre se despart, mi-e dor de
tine din prima secundă când ochii mei te pierd, dar fericirea mea n-are margini căci
între două săruturi ştii să îmi laşi întotdeauna un vis frumos...
Când închid ochii îţi aud paşii în bătăile inimii cum îmi cutreieră sufletul, o da, el ştie
că acolo sus există miliarde de stele, dar a preferat să rămână aicea jos unde
străluceşte una singură, căci aceasta străluceşte numai pentru el...
Te ador iubita mea şi zâmbetul acela dulce care ţi-l pot cuprinde-n palme să ştii că
umple toată lumea mea, aşa că nu uita când mi te pierzi din priviri
să-ţi laşi în urmă zâmbetul ca să nu uit nici o clipă că în viaţa
mea străluceşte neîncetat o stea!
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63 Copil, părinte, iubit, prieten

Iubito, lasă-mă să-ţi fiu copil, să mă cuibăresc fericit şi lipsit de griji în braţele tale, să-ţi simt
dragostea maternă necondiţio nată veghindu-mă, să mă las fermecat de poveştile ochilor tăi arzători, să
mă trimiţi la joacă printre stele cu s ărutările tal e, să-mi pierd capul răsfăţat de şoaptele t ale fierbinţi,
să-mi regăses c inocenţa sufletulu i în mângâierile tal e tandre.
Iubito, lasă-mă să-ţi fiu părinte, să-ţi fac cuib inim ii la piep tul meu, să te port în zbor până la stele
şi să-ţi dezvălui de ce eşti la fel că ele, să te-nvâţ a visa, să te-ndemn a zbura, să-ţi şterg greşelile cu
zâmbete, să-ţi răsplătes c realizările cu-mp ărăţiil e ce mi le cucereşt i în inimă, să îţ i aştern în cale câm pii
nesfârşit e de fericire pe care tu să zburzi veselă alergând spre mine şi eu să te aştept m ereu fremătând
de dragoste şi dor!
Iubito, lasă-mă să-ţi fiu iubit, să-mi înfloreşti descătu şată p este buze, să mi te-aşt erni învolburată
peste trup, să ne revărsăm mereu unul în celăl alt, să mă plouă cu dorinţele tal e, să te ningă cu dragostea
mea, să ne as cundem zâmbet ele unul în gura celuil alt şi să plâng em de fericire când ne cuprindem
sufletel e!
Iubito lasă-mă să-ţi fiu prieten, să mă primeşti în dar, să mi te dăruieşti din plăcere, să-ţi faci din
mâna mea armură inimii, să îmi vorbeşti din plăcerea de a fi ascultat ă, să mă urmezi din bucuria de a
călătorii, la fiecare încercare în faţ a căruia viaţa te va întreba cine o va trece să spui încrezătoare

NOI, în fiecare lupt ă spre care te vei avânt a să crezi necl intit ă câţi vor câştiga – DOI.
Viaţa e o cale atât de lungă, iubire, tu îl faci un drum atât de frumos...
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64 O viaţă împreună
Hai să ne imaginăm că au trecut peste noi o sută de ani, că am depăşit
împreună sute de încercări, că am înfruntat moartea ca să ne salvăm unul pe
celălalt, că am străbătut munţi de suferinţe ţinându-ne de mână, că ne
cunoaştem sufletul unul celuilalt la fel ca propriile palme, că-n inima ta s-au
adunat toate grijile, toate greşelile, toa te gîndurile şi faptele mele, că ochii mei
îţi poartă toate visurile şi speranţele.
Nu vreau să aştept o viaţă ca să simţim că suntem parte unul din celălalt,
hai să ne imaginăm acum, chiar dacă mai avem atâtea de descoperit şi învăţat,
hai să ne imaginăm că am petrecut împreună o sută de ani... şi suntem legaţi
sufleteşte ca unul.
Al tău pentru o viaţă...
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65 Îngerului meu

Ţi-am sădit în suflet şi clipe de fericire şi greşeli, toate fărădelegile mele şi toate
faptele bune, toate visele frumoase, toate coşmarurile, tot ce-a cuprins fiinţa mea... şi
tu mă iubeşti!
Tu mă iubeşti ca pe comoara ta nepreţuită, îmi numeri fericită scânteile din priviri
deşi le pierzi atât de repede, îmi mângâi părul fericită cu mâna ostenită de dragoste
deşi ai parte de asemenea momente atât de rar şi te strângi la pieptul meu cu inima
descoperită deşi eu mă pricep atât de puţin să o protejez... şi tu mă iubeşti!
Măcar dacă strădania mea în lumea asta va fi recunoscută cândva... să primesc
şi eu o cheie spre paradis... şi să ţi-o fac cadou de ziua ta.
Dă-mi un motiv să te iubesc, îţi voi da mii să fii fericită! Dă-mi un motiv să te
sărut, îţi voi da sute să nu mă laşi să mă mai opresc! Dă-mi un motiv să zâmbesc,
am o inima de dăruit celei care îmi poartă împlinirea în priviri!
Uneori visele sunt împlinirea unei realităţi, uneori sentimentele sunt forţa care ne
ridică sus, uneori admiri în tacere privirea cuiva şi întelegi destăinuiri prea profunde
să le poţi exprima în cuvinte, uneori lumea pare straină şi ireală şi mă adăpostesc în
cuibul braţelor tale, atunci simt că totul e în regulă, nu am înebunit
eu, doar m-am trezit şi am descoperit cât de nebună e lumea.
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66 Viaţa e un carusel

Se spune ca viaţa e un carusel, trebuie doar să ne bucurăm de drum, ei
bine eu nu vreau să-mi călăresc căluţul singur şi viaţa mea e frumoastă doar
petrecută alături de tine, pentru că tu eşti mai minunată şi mai fascinantă ca
un întreg parc de distracţii, pentru că nu există dulciuri mai apetisante ca tine,
pentru că nimic nu-mi provoacă senzaţii şi emoţii mai puternice ca cele pe care
mi le poţi provoca tu, pentru că zâmbetul tău face pentru inima mea cât o mie
de baloane pentru un copil, pentru că orice s-ar întâmpla lângă tine nu pot
decât să zâmbesc...
Da, viaţa e un carusel, şi e minunat când se petrece în doi.!
Tu eşti cel mai frumos lucru din universul meu, tu eşti cea mai senzaţională
parte din viaţa mea, tu eşti cel mai profund gând din mintea mea, tu eşti cea
mai fierbinte bucăţică din inima mea, tu eşti cel mai măreţ vis al sufletului meu,
tu eşti cel mai dulce răsfăţ al trupului meu, tu eşti cel mai paradisiac loc din
lumea mea, tu eşti jumătatea mea , jumătatea de suflet pe care Dumnezeu a
întins-o de la cer până la mine, să ajung în paradis plutind prin tine.
De aceea pentru ochii şi inima mea nu poate exista
pe pământ nimic mai frumos ca tine.
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67 Eş
E şti atât de frumoasă

Eşti atât de frumoasă descoperită de haine şi acoperită cu săruturi, eşti
atât de fermecătoare tăcută şi zâmbitoare, eşti atât de dulce adormită, eşti atât
de perfectă cu trupul asudat şi răvăşită când facem dragoste, eşti atât de
divină când săruţi, eşti atât de generoasă când ceri, eşti atât de profundă când
asculţi, eşti un înger când vorbeşti, eşti pui de lună când vii la culcare, eşti fiica
soarelui când te trezeşti... eşti tot ce am visat şi tot ce nici n-aş fi putut visa !
Mi-ai cucerit inima cu o privire şi cu-n sărut ai incendiat-o, după care m-ai
făcut sclavul tău pentru totdeauna. Pe cât de barbară şi nemiloasă te porţi cu mine
pe-atât sunt de fericit, eşti un înger şi o bătălie cu tine e o lupta cu un stol de
fluturaşi. Dar mai ales ador cum mă vânezi cu săgeţile de foc ale privirii tale!
Te ador ....... !
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68 Steaua mea

Pentru fiecare lacrimă ce-o verşi ai merita o inimă să te iubească şi-mi
pare rău că eu am doar una în piept şi pe deasupra o minte îndărătnică
căruia îi pasă prea puţin de lacrimi şi suspine. Aş vrea să-ţi spun că sunt
îngerul tău păzitor dar e invers, şi numai tu îmi poţi promite o frantură din rai
atunci când mă iubeşti, eu pot doar să te-acopăr cu sărutări, să te strâng în
braţe si să-ţi şoptesc ”te iubesc” ori de câte ori ai nevoie.
Dragostea e un lucru de neînţeles aici jos, pe pământ, o minune prin care
strălucirea unei stele se poate dărui pe-un trandafir ofilit, şi totuşi eu simt că
eşti feiricită... căci pentru fericirea ta trăiesc.
Fără tine sunt o corabie fără pânze, plutind în derivă pradă furtunilor.
Doar dragostea ta îmi dă putere şi curaj să depăşesc orice probleme, sănfrunt orice primejdii, cei mai groaznici piraţi îmi provoacă zâmbete când simt
în mine focul iubirii tale. Bărbaţii nu se nasc neînfricaţi, nu devin puternici
antrenându-se, defapt adevaraţii bărbaţi sunt transformaţi în cei mai
puternici oameni de femeile pe care le iubesc şi mai ales de care sunt iubiţi căci
a iubii şi a fi iubit îţi dă curaj şi forţă.
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69 Dependent de tine

Sunt un dependent de tine şi îmi aştept nerăbdător în fiecare zi doza de
iubire injectată cu săruturi. Iar dacă uiţi să mi le dai încept să bântui străzile
visându-te şi zâmbind de unul singur, iar dacă nopţile îmi mai serveşti câte o
supradoză pentru câteva clipe minunate văd paradisul... Doamne cât de
frumos e să te iubesc ....... !
De câte ori mă uit în ochii tăi mă-ndragostesc din nou şi în acelaşi timp
pare ca te cunosc de-o viaţă la fel cum pare că te văd pentru prima oară.
Aşa eşti tu, minunea din viaţa mea, îngerul care-a coborât din cer pentru
mine, să oprească timpul câţiva ani ca să mă sature de dragoste. Tu eşti
singurul lucru de pe pământ care mă poate face fericit cu-adevărat, tu eşti
fereastra mea spre paradis şi lumea fără tine mi-ar fi mai pustie ca un cer
fără stele. Te iubesc şi îmi incredinţez visele inimii tale, ştiu că au să se
împlinească mai frumos decât le-am imaginat eu. Noaptea oamenii admiră
toate stelele însă eu admir numai una, steaua mea, care e mai frumoasă decât
toate celelalte la un loc şi mai scumpă inimii mele ca însăşi soarele. Şi cum să
nu fie aşa când tu eşti cea care aduce plăcerile paradisiace chiar şi
în întunericul cel mai adânc al nopţilor. Te ador steluţa mea şi
te rog nu uita în fiecare noapte... să cazi în patul meu.
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70 Dragostea nu vine singură

Dragostea nu vine niciodată singură. Ea se apropie de tine întotdeauna
cu doi ochi strălucitori care-ţi inundă inima cu cea mai dulce fierbinţeală, şi tot
numai dulceaţă ştie să îţi serveşte de pe buzele ei. De asemenea dragostea te
întâmpină mereu gârbovită de grijă şi afecţiune, braţele o dor de câtă tandreţe
îţi poartă pe ele şi bineînţeles inima ei geme de emoţii pentru tine!
Da, ai venit cu atâtea daruri în viaţa mea iubire, dragostea ta mă
trezeşte-n în fiecare dimineaţă şi mă-ndeamnă să trăiesc viaţa din plin
făcându-mi fiecare zi atât de specială, şi tot ea mă cheamă în fiecare seară
departe de lume în cuibuşorul braţelor tale unde uit toate grijile şi adorm cu
inima moleşită de fericire ca să mă pot trezi din nou cât mai repede lângă tine.
Te iubesc .......!
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71 Cum ştii tu să te joci cu dorul

Frumoasa mea cu ochii plini de raze, mi-ai prins inima-n smârcul
buzelor tale, şi-n palmele-ţi catifelate am lăsat arvună o mie de vise pentru o
viaţă minunată împreună. Îţi laşi privirea să îmi fure gândurile şi-mi umplii
mintea cu un zâmbet atât de mare şi strălucitor încât mi se aprind ochii
precum bradul de Crăciun. Of, cum ştii tu să te joci cu dorul, frumoasa mea
cu ochii luminoşi.
Cu cât te iubesc mai mult cu atât pare că îmi doresc mai puţine, căci
dragostea ta mă împlineşte şi mă face fericit cu-adevărat. Dintre toate
motivele pentru care m-aş fi putut naşte pe pământ nu-mi pot imagina nici unul
mai bun decât acela de a trăi o poveste de dragoste minunată împreună cu tine.
Tu-mi faci fiecare zi să valoreze cât o viaţă, tu mi-ai îmbogăţit sufletul mult
peste ceea ce visele mele puteau să cuprindă, îţi multumesc că mă iubeşti şi mă
faci cel mai fericit bărbat de pe pământ.
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72 Tu

Tu, care zâmbeşti cu stele şi respiri vise; tu, care sub gene ascunzi galaxiile
gemene ale Căii Lactee; tu, care mi-ai auzii bătăile inimii chiar şi de la
celălalt capăt al universului; tu, vraja de iubire ce-ai strâns focul pasiunii între
două buze înroşite, tu eşti pentru mine un sâmbur de lumină cu un nume, un
glas şi o privire, pe care mi l-am sădit în inimă ca să-l cresc şi să rămân cu el
până la sfârşitul vieţii mele.
Unele lucruri sunt prea minunate ca să se poată inventa cuvinte pentru ele şi
totuşi Dumnezeu a făcut o minune pentru tine şi ţi-a dăruit un nume: ....... !
Întinde mâna şi-am să-ţi las în palmă inima mea ca ori de câte ori îţi vei mai
caută destinul să zăreşti acolo cea mai mare bogăţie şi fericire de pe pământ.
Numele tău ar fi împodobit minunat în atâtea poezii, chipul tău ar fi putut
străluci feeric pictat pe-atâtea pânze dar soarta mi te-a dăruit doar mie şi la
altarul inimii tale vreau să mă închin doar eu!
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73 Iubirea e acum

Amintirile se uită dar nu şi ceea ce păstrăm acolo de unde nu se poate
şterge nimic... în inimă.
As vrea să las în urmă poveşti de neuitat dar oare în urmă vreau eu să-ţi
placă a privi? Trăieşte clipa, dragostea noastră se întâmplă numai acum, n-o
mai putem aduce din trecut, n-o putem obliga să ne lumineze viitorul, o putem
doar zării în priviri şi simţii în săruturi, iar amintirile trecutului n-o vor
cuprinde niciodată nici visele n-o vor putea imagina cu adevărat, de la un
capăt la altul al universului s-o cauţi n-o vei găsii nicăieri decât privind în
ochii mei îi vei zării reflexia...
Nu putem lăsa poveşti de neuitat în urmă, timpul poate şterge orice, doar
iubirea rămâne întodeauna acum, de neuitat, de necuprins, deosebită şi
fermecătoare ca cea care o cheamă şi mi-o daruie, .......!
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74 Rolul suferinţei

Dragostea e o lumină îngropată în cel mai profund loc din inimă şi
uneori doar cea mai adâncă suferinţă ne poate afunda până la ea. Atunci, în
cenuşa usturătoare a unei fericiri distruse înţelegi cât de îngrozitoare poate fi
lipsa iubirii şi cât de importantă e aceasta pentru vieţile noastre. Şi după
aceea, paradoxal, apreciezi că ai ajuns acolo şi ai putut descoperi acest lucru
atât de important. Din acea clipă viaţa nu va mai arăta niciodată la fel,
cuprinzi nepreţuita iubire în inimă şi o laşi să-ţi lumineze calea iar totul în
jurul tău se schimbă, lumina dragostei îţi descoperă lucruri diferite pe
drumurile ce le urmezi şi cei din jurul tău te privesc altfel.
Acesta e rolul suferinţei, atunci când suntem prea departe de profunzimile
sufletului nostru ea e singura care ne mai poate întoarce de pe un drum greşit.
Şi singurul drum pe care nu trebuie să rătăcim niciodată e drumul lipsit de iubire.
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75 În palmele mele

Atâtea locuri pe care nu încă ţi le-am sărutat, atâtea colţuri ascunse din
sufleţelul tău minunat pe care nu le-am descoperit, atâtea declaraţii de
dragoste pe care nu ţi le-am făcut, atâtea clipe speciale pe care nu ţi le-am
dăruit, tu meriţi toata fericirea şi iubirea de pe pământ şi eu n-am aflat încă
cum le pot strânge în palme ca să ţi le strecor pe-ascuns la piept în nopţile când
te răsfeţi în braţele mele.
Ce pot face, când ştiu prea bine că nu există munte pe pământ care să mă
aducă îndeajuns de aproape de înălţimile inimii tale, când am descoperit de
mult cum iubirea transformă lumea într-un simplu decor în jurul fiinţei iubite,
când simt ce-nseamnă să iubeşti şi asta-i tot ce vrei să faci!
Iar tu, tu să-mi zâmbeşti dulce mereu, zâmbetul tău îmi dezvăluie drumul
în întuneric, zâmbetul tău îmi înflăcărează visele şi mă face să revin
întotdeauna la tine cu ochii strălucind şi mâinile întinse spre chipul frumos ce
cuprinde toată fericirea şi iubirea de pe pământ... în palmele mele.
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76 Dansezi?

Doamna mea, întinde-mi mâna să-ţi umplu palma de săruturi, simt că braţele
mele vor să îţi ia în zbor trupul senzual ce trebuia să fie-naripat şi dacă n-am
putere porţile cerului să ţi le deschid, dă-mi voie pământul ce-l stăpânim să îl
cutremurăm în dans!
Hai scaldă-te în ochii mei, tu poţi aşa frumos să îmi pluteşti peste piept ca
un fluture şi dacă privirea mea strălucitoare te va fermeca ştiu că îţi vei aşeza
chipul peste el să îmi sculţi ritmul inimii ce îţi însoţeşte dansul...
Dansezi... ca florile-n bătaia brizei te unduieşti în braţele mele, aş vrea săţi spun cât eşti de frumoasă dar ştiu că ochii mei niciodată nu te vor putea
cuprinde, dansezi... ca marea mă-nvaluieşti în senzualitate şi aş vrea să te
pătrund toată cu extaz dar nici măcar tu nu ţi-ai descoperit toate cotloanele
sufletului... dansează, iubirea mea, în toată nebunia acestei lumi, abandonarea
ta în braţele mele e singurul lucru pe care sufletul meu îl mai înţelege.
Te iubesc, te iubesc pentru că eşti a mea şi eşti o parteneră atât de minunată!
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77 TeTe- am ales pe tine

Nu ne putem alege părinţii sau copii, îi acceptam şi îi iubim din suflet
aşa cum îi primim de la Dumnezeu, însă pe tine iubire te-am ales eu, căci ai
plăcut inimii mele şi am simţit că tu eşti ceea ce-mi doresc şi vreau să iubesc o
viaţă întreagă! Te-am ales ca să te fac fericită şi să mă pot bucura de
fericirea ta căci nu există curaj mai mare pentru un bărbat decât acela de a
iubi o femeie şi realizare mai măreaţă şi mai plină de satisfacţii decât aceea
de a face fericită femeia iubită. Sunt un bărbat fericit căci te iubesc pe tine
....... !
Îmi doresc un singur lucru de la această viaţă, să vină ziua-n care te voi
întreba dacă n-ai uitat cumva cât te mult te iubesc şi tu să-mi răspunzi: cum aş
putea, mi-o repeţi de 100 de ani!
Timpul e o înşiruire de amintiri din care cândva, peste 101 ani, am să-ţi
fac un colier cu cele mai frumoase, ca să te poţi mândri cu el o veşnicie acolo
sus, în paradis.
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78 Un loc special
special din inima mea

E un loc în inima mea unde nici un gând rău, nici un sentiment negativ nu
poate ajunge. Un loc unde e soare şi veselie neîncetat, unde curcubeul se vede
tot timpul şi cerul senin răsună de râsul tău fericit. Unde păsărelele ţi-au
învăţat numele şi ţi-l ciripesc neobosite în triluri fermecătoare iar florile au
parfumul trupului tău. Acest colţ de rai din inima mea e locul in care te
păstrez pe tine, iubita mea ....... !
Sunt aici să te ascult când simţi nevoia să vorbeşti, sunt aici să te strâng în
braţe când simţi nevoia să plângi, sunt aici să te-nveselesc când eşti tristă, să
te-ngrijesc când eşti bolnavă, să te sărut şi să te iubesc când uiţi cât eşti de
specială şi minunată.
Sunt aici nu pentru că am ceva de făcut sau câştigat, ci pentru că inima ma chemat, pentru că aici,
aici lângă tine ....... , este locul meu...
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79 Privirea ta

Pe sub privirile tale gândurile mi se răstoarnă-n inimă şi zâmbetul tău
angelic le-amestecă-ntr-un bulgăre luminos plin de iubire şi fericire.
Nu e o fantezie, nici un fermecător miraj al unei inimi ameţite de iubire,
privirea ta e magică, e o fereastră spre paradis prin care privesc cu-atâta
emoţie, e pocalul cu pulbere de stele din care ori de câte ori gust mă simt o
fiinţă atotputernică şi nemuritoare.
Sau poate privirea ta e un câmp de ghiocei răsăriţi în calea inimii mele să
aducă primăvara peste ea.
Sau poate privirea ta e o oglindă pentru îngeri căci ori de câte ori mă aflun preajma ei mă inundă valuri de emoţii speciale şi-mi pare că mă-nbulzesc să
prind un loc lângă tine cu o mulţime de îngeraşi agitaţi şi entuziasmaţi.
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80 Frumuseţea adevărată

Frumuseţea adevărată vine din suflet şi-mi încântă inima ori de câte ori
îţi văd ochii râzând de fericire, îmi taie răsuflarea când îţi aud râsul vesel,
îmi împlineşte viaţa atâta timp cât te simt fericită lângă mine!
Eşti ca o floare, dar vezi tu, o floare nu e chiar ceea ce pare, pata de culoare
care se ofileşte-ntr-un crâmpei de timp poartă în ea un strop de dragoste veşnică
care îşi ia zborul spre infinit ori de câte ori se dăruie unui iubiri.
Chipul tău, oricât de dulce e, nu poate-nvinge timpul, dar timpul e născut
din

lumina ochilor tăi îndrăgostiţi şi acolo se-ntoarce la fiecare sărut ameţitor

când ne e poftă să-nchidem ochii şi să gustăm eternitatea la care visul vieţii
noastre minunate ne va trezii cândva.
Frumuseţea adevarată e cea pe care o savurez abia când închid ochii lângă tine.
Nu te iubesc pentru nimic, doar îmi place să ascult ecoul iubirii noastre în
inima ta!
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81 Calea iubirii

Primeşte mâna ce ţi s-a întins, ea nu-ţi cerşeşte iubirea ci îţi arată calea
spre inima ta...
Urmează fără teamă calea lacrimilor rănite, ea te va duce fără greş în
cel mai profund loc din sufletul tău unde se naşte lumina...
Dăruieşte-te generos cu toată dragostea, atâta timp cât iubeşti eşti în
siguranţă peste tot, atâta timp cât eşti egoist nu te vei putea ascunde nicăieri de
cel mai mare hoţ al vieţii tale... tu însuţi.
Caută mereu iubirea... în tine însuţi, înafară o găseşti pretutindeni, trebuie
să înveţi a o recunoaşte mai întâi.
Într-un univers infinit de lumină, oare noi, cei atât de neînsemnaţi încât
nu cuprindem într-o viaţă nici răsuflarea unei stele, oare noi ce ar merita să
preţuim în crâmpeiul de timp ce-l stăpânim?.... m-am gândit iar și iar, și am
descoperit că cel mai prețios lucru din viața mea pe care îl pot adora... ești
tu, iubirea mea .......!
Nu judeca niciodată calea ce-o urmezi, scurtă, grea sau frumoasă,
nu poți știi când și cum se va încheia, dar cu fiecare alegere,
gest și faptă în sufletul tău știi prea bine încotro te-ndrepți...
Eu vreau de mâna ta să călătoresc pe calea iubirii...
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82 Iubeşte!

Dragostea e creeată pentru a fi risipită, da, risipită, ca ploaia peste tot ce
te-nconjoară, ca lumina oriunde privirea ta poate pătrunde, ca visele până în
înălţimile unde imaginaţia ta poate zbura. Dragostea nu se măsoară,
dragostea nu se economiseşte, cu cât iubeşti mai mult cu atât simţi că e mai
multă iubire în viaţa ta, aşa că, îngerul meu, n-am să-ţi socotesc nici o clipă
datorii pentru cât ţi-am dăruit ci îţi mulţumesc din suflet că mi-ai oferit şansa
de a te iubi, că mă laşi să fiu ploaia şi soarele tău, îţi mulţumesc că mi-ai
dăruit binecuvântarea să cresc şi îngrijesc în viaţa mea ceva atât de frumos!
Fie ca viaţa să-ţi ofere mereu plăcerea de a iubi si a fi iubită!
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83 Fericirea

Fericirea e un zâmbet zglobiu agăţat de scânteile unei priviri, un sărut prea dulce
încurcat printre suviţe rebele, o bucăţica de piele înmuiată-n fiori de o atingere senzuală, un
te iubesc trimis în şoaptă peste inima ta să-i încălzească somnul visător...
Fericirea are multe feluri de a fi şi multe înţelesuri, dar îi stă ei bine oricum lângă tine,
căci atunci când îmi răsari în preajmă pare că întreg universul nu e decât o poveste începută
pentru noi doi, pare ca lumea întreagă e un leagăn pentru inima mea, un leagăn pe care îl
împinge braţul tău...
Sărută-mă şi lasă-mi sufletul să te pătrundă, să ne iubim şi să fim atât de fericiţi ca-n
urma noastră să rămână scris în stele pentru totdeauna ” aufost odată un băiat şi-o fată...”
Ştiu că am să fiu fericit când îmi voi petrece timpul cu tine-n braţe căutând u-ţi sclipiri
de soare-n păr, ştiu că voi zâmbi mereu când ochii tăi frumoşi mă vor veghea şi vor strălucii
de dorul meu, ştiu că voi fi perfect şi nepătat când sărutul tău îmi va şterge păcatele în
fiecare seară şi-mi va binecuvânta inima în fiecare dimineaţă, ştiu că-mi voi găsi împlinirea
sufletească şi sensul vieţii când buzele tale vor săruta fericite gura mea mincinoasă, când
palma ta va strânge fierbinte mâna mea rece, când ochii tăi mă vor vedea gol, aşa cum sunt,
plin de defectele şi esecurile ce mă însoţesc, mă vor privi aşa şi-mi
vor şopti învăluindu-mă-n lumină ”te iubesc!!!”.
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84 IubeşteIubeşte- mă

Îmi auzi glasul dar oare îmi asculţi inima?
Îmi înţelegi vorbele dar oare îmi simţi sentimentele?
Mă strângi în braţe dar oare îmi cuprinzi sufletul?
Faci dragoste cu mine dar oare mi-ai încredinţat inima ta?
Când trăieşti poţi străbate o lume pas cu pas dar când iubeşti cuprinzi în
clipe universuri, naşti în inimă galaxii şi le striveşti pe buze în săruturi ce
înlemnesc curgerea timpului, aşa că iubire înţelege de ce îţi cer atât de mult.
Nu vreau un trup nepăsător, nu vreau o minte hoinară, vreau lângă mine
un cer de emoţii şi sentimente pure sub care să pot creşte numai zâmbete şi
trandafiri.
Nu e greu să iubeşti, trebuie doar să ai curajul de a te lăsa cucerită şi
puterea de a dărui cât mai mult.
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85 O iubire care face minuni

Poate au să treacă multe furtuni peste noi în viaţă dar prea puţin îmi pasă atâta
timp cât eşti lângă mine, săruturile în mijlocul furtunii sunt cele mai frumoase...
Poate vom avea munţi de trecut ca să ne-atingem visurile, dar orice drum e frumos
cu tine de mână... Poate ne va fi greu, poate vom suferi, dar rănile se vindecă mai ales
când ai lângă tine o iubire care face minuni!
Pentru toţi oamenii dimineaţa înseamnă răsăritul soarelui, însă pentru mine
înseamnă răsăritul a doi aş trii , ochii tăi frumoşi ce se deschid luminoşi sub privirea mea
uimită. Îi visez în fiecare noapte şi îi aştept cu drag dimineţile să mă încălzească cu
lumina dragostei lor şi să mă facă fericit toată ziua!
Dacă ai putea să-mi dărui orice de pe-acest pământ tot inima ta ţi-aş cere-o, căci
nu există nimic care să mă poată face mai fericit, mai bogat şi mai împlinit decât
dragostea ta!. Dacă nu o voi găsi în inima ta n-am să mai caut fericirea în nici un alt
loc. Să iubeşti înseamna să dăruieşti şi tot ce îmi doresc pe lumea asta e să-ţi dăruiesc
ţie fericirea pe care o meriţi, pentru că aşa cum soarele aduce căldura şi lumina, tu ai
adus dragostea şi fericirea-n viaţa mea, şi mi-ai făcut lumea un paradis pe care vreau
acum să ţi-l dăruiesc!
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86 Eu simt...

....că nu sunt laş, iubirea ta mă umple de curaj, ştiu că voi avea puterea să nu te
mint niciodată.
....că nu sunt superficial, dragostea pentru tine mi-a deschis sufletul, sunt gata să-ţi
primesc în el toate grijile şi nevoile, toate gândurile şi sentimentele.
....că nu sunt distant, mi-ai aprins inima şi sunt legat de tine cu mii de emoţii şi
sentimente din care dacă m-aş smulge aş rămâne gol.
...că sunt pasional, că îţi doresc trupul, şi mintea şi sufletul, că te privesc, te ascult,
te simt cu toată fiinţa mea vibrând de dor şi adoraţie.
...că poţi să te încrezi în mine la fel ca în tine însuţi.
...că uneori nu îţi voi dărui la fel de mult cât voi primi, dar am să îţi dăruiesc
întotdeauna totul
...că nu îţi pot face un drum al vieţii perfect, dar îţi promit că voi fi un bun tovarăş
care îţi va fluiera neobosit doine şi serenade până la capătul lui.
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87 Dragostea e o floare

Dragostea e o floare ce creşte sub mângâierile tale şi-nfloreşte după
lumina ochilor tăi.
Dragostea e acel zâmbet pe care inima iubitului tău ţi-l poate oferi doar
atunci când îl meriţi.
Dragostea sunt visurile şi trăirile mele născute din tine...
Privirea ta pe buza mea e poezia din care se hrăneşte inima.
Mânuţa ta în palma mea e miracolul pentru care răsare soarele.
Cuvintele tale în sufletul meu sunt sclipirile din ochii îndrăgostiţi a lui
Dumnezeu.
O singură femeie de pe pământ m-a învăţat ce-nseamnă dragostea, o
singură femeie are ceva atât de special pentru mine încât nu aş putea trăi fără
ea şi a devenit trup din trupul meu şi inimă din inima mea. Îi simt lacrimile
ca stropii de metal topit pe inimă, îi simt zâmbetele fericite ca adierea
răcoroasă a mării, îi aud glasul ca ciripitul păsărelelor, îi savurez mângâierile
ca binecuvântările unei zeiţe...
O singură femeie m-a învăţat ce-nseamnă dragostea
şi doar pentru ea şi iubirea ei trăiesc!
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88 Zâmbeşte

Dacă vrei să vezi unde mă poartă paşii ia-mă de mână, dacă vrei să ştii
spre ce mi se îndreaptă privirea prinde-mi sărutul, daca vrei să-mi înţelegi
visele... priveşte-te-n oglindă.
Să nu-ţi pierzi nicioadată zâmbetul, orice îţi dezvăluie povestea vieţii tale nu
uita că tu eşti coautorul ei, umple-o cu veselie şi optimism, cu entuziasm şi
săruturi, cu un zâmbet la capătul fiecărei lacrimi, cu un te iubesc la capătul
fiecărei supărări, cu generozitate şi altruism, cu pasiune şi senzualitate, cu tot ce
îţi doreşti, şi când nu mai ştii cu ce nu te-ngrijora, şi eu pot să visez pentru tine!
Nu ştiu ce ne rezervă destinul dar orice s-ar întâmpla vreau să îmi pot
aduce aminte mereu de tine dansând... valsând prin viaţă în braţele mele...
niciodată singură, niciodată neiubită.
Zâmbeşte, mâine nu va fi mai rău, mâine vei putea zâmbii încă o dată...
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89 Perfecţiune

Nu eşti perfectă dar asta nu mă împiedică să te iubesc ca şi cum ai fi, căci
iubirea adevărată nu îţi preamareşte calităţile ci îţi acceptă defectele, nu caută să
te îndrepte ci să te vindece şi nu ţine să primească la fel de mult cât dăruieşte ci
vrea să dăruiască şi să primească totul!
Poate uneori nu te ascult, nu te înţeleg, nu te fac fericită... e soarta noastră
omenească să greşim şi să suferim, nu ca să ne obişnuim a plânge ci a învăţa să
iertăm, căci iertarea e cuibul în care îşi face sălaj iubirea.
Iartă-mă dragostea mea, sunt doar un om, am învăţat multe în viaţă,
jumătate din ele greşit, nu pot să fiu perfect, dar asta nu înseamnă că nu mă poţi
iubi ca şi cum aş fi...
Întotdeauna la capătul fiecărui răsărit e un asfinţit, şi fiecare asfinţit pleacă
cu promisiunea unui nou răsărit... le vom admira mereu împreună!
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90 Lumina iubirii

Când cuvintele rănesc, când florile sunt ofilite, când ochii te evită, când
persoana iubită e rece şi distantă... ia o pauză, retrage-te-n tăcere şi priveşte un
apus de soare, priveşte-l cum pleacă, ia-ţi adio de la el şi adormi plângând, ai să
te trezeşti dimineaţa următoare cu o minune peste creştetul tău - vei vedea lumina
frumosului astru mângâindu-te din nou. Nu, nu a făcut-o pentru lacrimile tale
ci pentru că undeva ”acolo”, dincolo de tine si de tot ce e vizibil e o ordine a
lucrurilor mult mai reala şi mai frumoasă... şi da, poţi trăii şi tu minunile acelui
tărâm, pentru că drumul spre el e în inima ta; deschide-ţi inima şi eliberează
iubirea necondiţionată, aceea iubire care poate răsări în sufletul tău ca soarele,
indiferent de ce o înconjoară.
Dumnezeu e iubire, şi asta e tot ce există cu adevărat şi veşnic în univers,
restul e doar absenţa temporară iubirii, la fel cum întunericul e doar absenţa
luminii. În inima ta lumina iubirii necondiţionate aşteaptă mereu să o
eliberezi şi să-ţi risipească întunericul din viaţă!
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91 Cea dintâi
dintâi minune

Atâtea lucruri au fost create în această lume, unele făcute pentru a fi privite,
altele pentru a fi simţite, sau gustate, sau ascultate, dar oare pentru ce a fost creeată
viaţa mea pe acest pământ? Răspunsul l-am aflat abia după ce te-am întâlnit pe
tine - pentru a descoperi iubirea!
Iubirea dă sens întregului univers, ea ni-l descoperă cu adevărat, ea ne
îndeamnă să privim, să simţim, să gustăm, să ascultăm...Când nu iubești multe
lucruri par lipsite de sens, când iubești totul pare un miracol!
Tu eşti ingredientul special care face viaţa mea delicioasă dincolo de ce cuvintele
pot exprima. Eşti prăjitura aceea atât de dulce care mi-a făcut din nou inima de
copil, o inimă plină de bucurie, entuziasm şi optimism. Mi-e aşa poftă de tine...
Într-o zi am să-ţi dăruiesc o stea de pe cer dar până atunci vreau să te
bucuri de tot ce-i mai frumos pe-acest pământ, vreau să iubeşti fiecare clipa din
viaţa ta, pentru că ne simţim atât de minunat când iubim, vreau să te trezeşti în
fiecare dimineaţă fericită că începe o nouă zi, vreau ca viaţa noastră împreună să
fie minunată, pentru că ne iubim şi asta-i tot ce-avem nevoie ca să fim fericiţi!
Îţi mulţumesc că ai venit pe pământ lângă mine, ţie,
cea dintâi minune din viaţa mea.
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92 Acolo...
Acolo...

Dincolo de timp, dincolo de spaţiu, mult dincolo de cuvinte, gânduri şi
chiar vise, dincolo de tot e nemărginirea de lumină căruia noi îi spunem iubire.
Un infinit de pace şi armonie, un extaz etern, tărâmul zâmbetului fără de
sfârşit, locul de unde ne cad pe buze clipele acelea atât de speciale, miracolul
din sărutul tău care mă lasă întotdeauna întrebându-mă ameţit unde a
dispărut albastrul cerului şi strălucirea soarelui!
Acolo, atât de departe încât trebuie să-mi întind mâna spre chipul tău ca
să strâng în palme pumnul de stele ce împlinesc vraja care mă poartă la el,
acolo, în nemărginirea de lumină, e casa sufletelor noastre la uşa căreia pot
bate doar inimile... tare! mai tare! mai tare!
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93 Te iubesc

Dacă viaţa e uneori un amalgan de întrebări fără răspunsuri şi fapte fără înţeles aş
vrea ca eu să-ţi stau alături într-un mod special, aş vrea ca atunci când mă priveşti să nu se
nască în sufletul tău nici întrebări, nici gesturi, ci doar o profundă linişte armonioasă, acel
sentiment pe care ţi-l poate da convingerea că cel pe care îl priveşti e o parte din tine, aceea
parte căruia nu tu trebuie să-i porţi de grijă ci ea are grijă de tine, aceea parte căruia nu
trebuie să te agiţi ca să îi faci pe plac pentru că te place nespus oricum ai fi, acea parte care
e alături de tine mereu, nu ca să simtă durerile în locul tău ci să-ţi poată spune mereu că
totul va fi bine... pentru că te iubesc ....... !
Am o viaţă înainte să te iubesc în toate felurile, să te iubesc pasional când îmi vine să
muşc din tine, să te iubesc liniştit când simt nevoia doar să te savurez din priviri, să te iubesc
cu mintea când vreau să te ascult, să te-nţeleg, să te ajut, cu sufletul când te adun la pieptul
meu şi te visez frumos cu chipul şi gândurile încâlcite-n părul tău, cu inima când naşti în
mine doruri fierbinţi, cu toată fiinţa mea pentru că tu, ......., eşti marea necuprinsă de iubire
ce se-ntinde de la ţărmurile fiinţei mele. Am venit să-ţi sădesc grădini de vise în suflet, am
venit să-ţi brăzdez buzele cu pasiunea mea, am venit în adâncul inimii tale să slujesc
lumina pură a iubirii. Alungă-mă de cresc buruieni în urma mea,
mulţumeşte-mi dacă timpul scurs lângă mine e-mbelşugat de
fericire, dar mai ales ia-mă de mână şi iubeşte-mă.
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94 Atât de
de mult

Atât de mult pentru atât de puţin... uneori am impresia ca ţi-aş putea
cere viaţa pentru un sărut şi n-aş fi refuzat.
Dar oare cine ştie mai bine ca tine ce frumos e să fi iubit şi cât de mult
valorează un strop de dragoste?
Poate ce pentru alţii înseamnă nebunie pentru tine e cel mai sensibil mod de
a iubi. Şi poate e o nebunie să te laşi pătruns până în profunzimile inimii,
acolo unde o şoaptă poate distruge palate, unde eu n-am să pot privi niciodată
ci doar am să-ţi ascult fermecat poveştile despre acele locuri.
Iubire, ţi-aş săruta guriţa chiar dacă aş muşca din spini pentru că am
jurat la altarul inimii tale să-ţi dau totul pentru primul sărut pe care mi l-ai
dăruit deja demult.
Se spune că destinul se poate citi în palme însă eu sunt convins ca destinul meu
stă scris în inima ta. Acolo sunt fericirea, ţelurile şi toate comorile vieţii mele.
Viitorul meu e simplu de prezis, atâta timp cât mă vei iubi voi fi bogat şi
fericit şi voi avea tot ce îmi doresc.
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95 Comoara mea

Braţele iubitei mele sunt leagăne pentru îngeri şi buzele-i sunt poarta spre
paradis a celui ce-o iubeşte. Porţi atâtea comori minunate în tine şi am înţeles că
iubirea e cheia ce-mi poate deschide calea spre ele. Nu sunt lacom, nu le vreau
neapărat pentru mine, însă ştiu că trebuie să ajung la ele ca să mi le poţi dăruii şi să
fii fericită şi-mplinită. Căci dragostea şi fericirea se păstrează doar dăruindu-le şi
cu cât dăruieşti mai mult cu atât primeşti mai mult.
Şi eu am atâtea comori numai pentru tine şi îţi promit ca am să-ţi umplu
inima cu fericire!
Mi-ai oferit atâtea clipe fermecate, mi-ai dăruit atâtea comori nepreţuite
din-năuntrul tău, ai sacrificat atâtea pentru fericirea mea şi mai ales mă
iubeşti mai mult decât am să merit vreodată. Tu m-ai făcut să-nţeleg cât de
minunată e dragostea, care dăruie totul fără să aştepte nimic în schimb. Eşti o
iubită atât de specială şi minunată şi te voi adora mereu aşa cum meriţi!
Poate n-am să te pot acoperii cu diamante dar cu siguranţă am să te
acopăr cu săruturi. Diamante oricum n-am să gasesc nicăieri mai
frumoase ca cele care le porţi deja în priviri.
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96 Vor trece anii

Într-o zi peste mulţi ani am să-ţi privesc chipul îmbătrânit şi-am să-ţi
şoptesc: între ridurile astea stă scrisă povestea vieţii mele, aceste mâini tremurânde
au luat de-atâtea ori asupra lor toate poverile inimii mele, buzele astea pierdute în
riduri mi-au curăţat sufletul de cele mai întunecate gânduri, ochii aceştia obosiţi
acum au strălucit atâţia ani ca să mă călăuzească dincolo de orice furtuni.
Şi peste toate s-a lăsat acum praful timpului şi amintirile ne sunt singura alinare,
dar vreau să nu uiţi niciodată un singur lucru, ai fost minunată şi sunt atât de
fericit că am ajuns aici cu tine!
Da, ....... , sunt convins că într-o zi am să-ţi spun toate astea, la fel cum ştiu că
ne-am iubit, ne iubim si ne vom iubi pentru totdeauna.
Va veni o zi când îmi vei şterge mancarea de la colţul gurii cu un şerveţel mucos
şi nu-ţi voi mai putea dărui decât un zâmbet ştirb, va veni o zi când stelele din
priviri ne vor fi singurele martore a ce am fost cândva. Va veni o zi când vom fi
prea bătrâni să ne mai dorim ceva şi Doamne cât de fericit voi fi că-n ziua aceea
te voi avea lângă mine!
Pentru totdeauna voi păstra în suflet dulceaţa buzelor tale
şi ochii tăi luminoşi iubindu-mă atât de frumos...
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97 Paş
Paşi spre paradis

Clipele trec dar lasă-n urmă amintiri, paşi pe sufletul tău ce te poartă
undeva.
Şi pentru că eu ţi-am luat în grijă sufleţelul şi fericirea ta pentru această
viaţă îţi promit că o să am grijă să ţi-o umplu cu clipe speciale pe care să nu
le poţi uita niciodată şi care să-ţi împodobească sufletul cu lumină ca un brad
de Crăciun.
Să ne ţinem de mână şi să păşim împreuna pe drumul vieţii iar când ne va
fi mai greu... să ne purtăm unul pe celălat în braţe.
Nu, nu e nimic pentru mine dincolo de fericirea ta, nici fete mai frumoase
nici clipe mai minunate, nimic nu e mai frumos ca dragostea ta, nimic nu e mai
important ca inimioara ta scumpă. Nu-mi pot imagina şi dori în această
viaţă ceva mai minunat şi mai important decât să iubesc şi să fiu iubit de tine,
....... !
Când cade o stea nu te gândi la ea, nici nu-i spune dorinţele tale, mai bine
te întoarce la inima mea şi ei să-i ceri orice, căci numai inima mea e în stare
pentru tine să pună chiar şi acea stea din nou la locul ei...
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98 La bine şi la greu

Cu tine am amestecat atâtea zâmbete cu lacrimi, atâtea satisfacţii cu
greutăţi, clipe nenumărate dar strânse-n suflet cu grijă, simţite şi cântărite
neîncetat şi neîncetat, la capătul fiecărei clipe, inima mea dă mereu acelaşi
verdict: “Te iubesc .......!”
La bine şi la greu, vom cauta şi vom găsii toate răspunsurile împreună,
fiecare victorie va fi un motiv să ne iubim mai mult, fiecare înfrângere va fi un
alt motiv să ne iubim şi mai mult, şi ne vom zâmbii mereu, căci mulţi vor
plânge-n jurul nostru când vom dorii să ne-mpărtăşim fericirea, şi mulţi vor
râde când le vom căuta sprijinul, aşa că ne rămânem noi doi, atât de
îndrăgostiţi şi preţioşi unul pentru celălat încât o lume-ntreagă se pierde-n
tăcere când privirile noastre se întâlnesc zâmbind...
Iubire, ce simplu cuvânt pentru necuprinse înţelesuri... n-am puterea să-ţi
luminez întreaga lume cu ea, dar ţi-o voi aşterne mereu la picioare cu un
zâmbet dulce, o privire umedă, o îmbrăţişare tandră, să-ţi fie drumul vieţii mai
uşor şi eu mai fericit că ţi-e bine lângă mine.
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99 Împreună pentru totdeauna

Ne iubim părinţii, creştem sub aripa lor ocrotitoare, îi venerăm ca pe nişte
zei când suntem mici, creştem, îi vedem cum se schimbă, cum îmbătrânesc,
slăbesc şi-ncele din urmă ne părăsesc. Ne-ndrăgostim de copii noştrii, îi
vedem cum cresc minunaţi, ne zbatem şi ne luptăm de dragul lor ca să le fie
numai bine, ne speriem cât de repede se fac mari şi se schimbă, iar în cele din
urmă îşi iau zborul şi ne lasă singuri. Ne iubim apropiaţii pe care vânturile
vieţii îi poartă pe drumuri ce de multe ori se despart de ale noastre...
Aşa va trece timpul peste noi, schimbându-ne lumea mereu, indiferent cât
de mult le vom iubi toate ne vor fi date şi toate ne vor fi luate; mereu ne vom
putea bucura şi vom putea plânge, dar să nu uiţi niciodată că există un singur
lucru care nu te va părăsi niciodată, îţi va fi mereu aproape şi veţi împărţi
totul, se va schimba dar se va schimba odată cu tine: EU.
...la bine şi la rău până ce moartea ne va despărţi...
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100 O viaţă împreună
Un bărbat şi o femeie pot face multe lucruri împreună dar cel mai
important şi mai frumos dintre toate este să împartă o viaţă. Cu bune şi cu
rele, cu tot ce lumea ne va scoate-n cale, soarta unui om e firavă ca firul
unei flori dar putem reuşi mereu pentru că împreună suntem ca un fir de
floare cu doi boboci la capăt, când ploile şi vantul îl apleacă pe unul gata
să-l rupă, celălalt e acolo să-l sprijine şi să-l tragă înapoi în echilibru.
Ziua când vom descoperi acest lucru e departe, aşa şi trebuie să fie,
pentru că am de gând să fac cu tine o lungă şi minunată călătorie până
acolo, până când ne vom vedea soarele vieţii apunând şi ne vom spune ”e
timpul să-l urmăm” iar lumea ne va striga în urmă ” la revedere frumoasele
noastre floricele” pe când noi vom înflori din nou pe cealaltă parte.
Călătorie plăcută, iubita mea .......!
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