Vyznání
Mám víc,
než bych si měl právo přát,
nevnímat nic
a slepě Tě mít rád,
vidět, co jiní nevidí,
tišit srdce vírou v naději,
křísit vzpomínky a nimi žít,
hladit Tě svou blízkostí,
těšit se Tvé radosti
a mnohem víc,
jenž se slovy nedá říct.
Jsem rád, že jsi to Ty!

Zamilovaní
Mít někoho jako Ty,
kde skrýt se dá kus světa,
kde já jsem obraz Tvého Já
a sen je naše realita.
Myšlenky barevné máš jako já,
které se v činy nemění
a necháváme je umírat.
Zeptat se: „Bojíš?“
nebo „Zda Tě to bolí?“
Odpověď: „Snad,… Někdy,…
ale raději na to nemyslím.“
Chtěl bych Tě hladit, líbat a…
mám říct i milovat?
Zbude pro nás ještě nějaký ten čas?
Nemluvě o tom,
že přiblížit se Ti snažím
snad už věky a jdu cestou,
na které není zpáteční cesty.
Jen když dokážeš,
ale věřím, že ne…
ublížit.

Proto vždy při Tobě budu stát,
hodně štěstí snažit se Ti dát,
oporou Ti být a vždy milovat,
Lásko má, mám Tě rád.

Moje zlatí
Jak ztracený poklad,
znova objeven,
když hledáš blízké Ti srdce
a najdeš jej,
když poznáš,
že záleží mu na Tobě
a že svět kolem sebe mění
pro Tebe,
když víš, že pro Tebe
vždy hřejivé ruce bude mít
a slova, jenž utiší i moře,
když budeš hledat klid,
když bezpečí
najdeš v jeho náručí
a když bude Ti vším,
čím chceš, aby Ti byl.

Láska
Jak poručit srdci
ať se ztiší,
že rád Tě má
pořád křičí,
prostor mu nechat,
hned píše
a rozum mu propůjčit,
jako by se napilo vína číše.
Jeho mysl jsi jen Ty
a prostor nedává ani paměti.
Jen dobré vidí v milované osobě
a stále myslí, sní a touží po Tobě,
snad proto, že vírou jeho je,
že jej máš také ve svém srdci
navždy schované.

