Divoké milování
Zas vidím ve tvých očích jas
šťastná v mé náruči tančíš
pak posadíš se na mne zas
a v extázi jako blázen jančíš
Líbám tvou šíji labutí
vyprahlá ústa si v lůnu myji
prožívám lásky vzplanutí
v orgasmu z nenasytné tůně piji
Jak ze řetězu utržený
nevnímám silný tlukot vén
omamnou vůní poblázněný
oživím v tobě kouzelný šém
Nestoudná stehna - jenom hoříš
oř užívá si v orgiích
lačná jazykem ho koříš
a nepomýšlíš na ostych
Tvé pozadí je zrádné peklo
prostírá slastiplný Ráj
magma lásky se duší vleklo
bylas jak rozoraný kraj
Tak těžce jsem v tom aktu dýchal
nádherná láska je solí všech
dál vraník můj se v křeči zmítal
a ukájel se ve sladkých tvých rtech…

Tajemství
V korzetu sevřené teplo dýchá
v saténu šplouchá jemná noc tichá
Růžové pozadí klene své tváře
břicho je útlé hrdlo kalamáře
nohy a ruce žár polibků - šíje
masitá ústa hbitá jak zmije
Venušin pahorek v krajkoví lapený
tulí se v přízni tak laskavé květeny
záda a ramena - voňavé stráně
v klíně vysněný…
„Boží chrám Páně“

Krásný hřích
Dívám se na tvá prsa hladké čelo
nádherná krása až je to hřích
teplo se na tvém těle ještě chvělo
v krajině pahorků růžových
Vryl se mi do srdce pocit cizí
pro muže se to nesluší
z mé duše však nikdy nevymizí
obraz co všechno přehluší
Do tebe něžné city zazdil
snad to nebyl velký hřích
pro tebe bych se pral i vraždil
za tvůj úsměv na lících

Snídej mně
V korunách stromů spatříš moje oči
budu tě objímat a hřát
pohledem kolem krku ti skočím
chci v náruči tvé zemdlévat
Až narodí se krásné ráno
bez cíle se projdeš mými ústy
ospalou mně vítr bude kolébat
v šatech z barevného listí
Nastav dlaň ať mohou lístky opadat
šeptej pohlaď slůvky
nech moje srdce rozehrát
snídej mně…

