Milovanie
Slnko páli na jej nahé telo,
do zbláznenia rozohrieva kosti,
keď pomaly závan vetra ucíti
až telom prejdú vlnky radosti.
To on sa k jej členkom rúti,
lýtka chladí svojím potom.
Na kolenách cíti jeho bozky.
Neponáhľajú sa, majú čas i potom.
Pomaly z nôh para stúpa,
už sliny tečú stehnami
a než sa ona nadeje,
bozky prejdú jaskyniami.
Sila jeho vzrastá rýchlo,
boky rozpálené syčia.
Plíži sa k jej ňadrám
A zrazu obaja naplno ryčia.
Letmé bozky pohladia plecia,
tvár jej sa slinami zmáča.
Vlasy od potu sa lepia.
Jaskyňu má mokrú jak zmoknuté mača.
Výskot, škrekot tejto morskej vody
Odliv mora ukončil tieto zvody
Jak milenec prešiel skalami.
výtrysk jeho odišiel sálami.
Pena však ešte chvíľu zostala
toto milovanie ľuďom pripomínala.
O pár hodín zas a znova
môže sa akt opakovať.

Sexi
Veľké prsia
zadok akurát
pekná tvár
to muž má rád
pekné svaly
oholená tvár
športové telo
pre ženu vhodný exemplár

Letec
keď slová dochádzajú
keď dotyky začínajú
keď ticho a pritmie je
vtedy sa mi za láskou cnie
za ňou ako som ju zbadal
za ňou ako som ju vídal
za jej úsmevom, milými slovami
za jej láskou, krásnymi očami
odvtedy ich prišlo mnoho
žiadna nebola jak ona
čo stratilo sa, vrátiť sa nedá,
ani pohľad, láska či neha.

Láska na ulici
Žrebec divoký v srdci
sníva o láske nežnej.
Tu prišla ona,
podoba ženy fešnej.
Chytili sa za ruky
a začali sa býčie muky.
Stretli sa na ulici
a chytila ho sťa na udici.
Tam pred zrakmi ľudí
osud ich sa spojil,
a odvtedy čakal,
aby sa malý psík narodil.

Milenci
Dvaja stáli vonku,
vlasy im vietor hrial,
slniečko svietilo.
Svet im lásku prial.
Letme dotyky rúk,
nohy blízko seba,
pod nimi lúka,
nad je modrá z neba.

Ústa sa im približujú,
ruky hore-dole mihotajú
Ale veľa ľudí
sa na stromy nepozerajú.

Na slnku
Blízkosť nahých tiel,
týchto prírody diel,
slnko ich zahrieva,
vietor ich oboch zaodieva.
Nalepení blízko na seba,
zahľadení sú obaja do neba,
jeden druhému v náručí.
Kameň kameňu lásku poručí.

Púštna láska

Nahá leží v svojej kráse.
On, kochá sa jej krivkami,
jej vysokými, nízkymi pahorkami.
Hladí ju po ryšavom vlase.
Kochá, naberá sily,
než príde moment ten.
Sťa had sa plýži,
bozkávajúc prsty, pevné skaly.
Pomaly dýcha horúcim dychom,
prechádzajúc nohy, nížiny.
Jemné ruky hladia jak tichý vanok,
nie z jednej, ale zo všetkých stránok.
Krúti, dotýka sa všade,
nie náhodne, ale pekne poporade,
kým nenarazí na jaskyne
a silou fúkne skrze ne.
Otočí sa rukami okolo nich,
pohladí ich zozadu
a tak bokmi švihom
na pahorky vysoké dostane sa mihom.
Pod pahorkami žriedlo drieme
plné mlieka, krvy zeme.

Ústami sa však ďalej blíži
a ústa jej vydajú vzdychy nemé.
Zohrieva jej boky, šije
do úška jej slová lásky vije.
Hladí jej vlasy, vniká do útrob
skúma hlbiny,kde sa jemne vryje.
Spolu sa točia, vrtia,
vlasy sa potom lepia.
Prehýba sa, vzdychá ladne
a on ovieva ju všade nenápadne.
Horúce bozky vzduchom letia
a spolu vo víchre sa vrtia.
Vášeň nimi preniká stále
a už divoko šantia.
Poddala sa mu celá sama,
on najprv jemne,
potom nabral sily
a ona láskou stenie.
Netrvalo všetko dlho,
iba pár chvíľ sa oddávali.
Víchor prešiel púšťou,
ale ako milenci sa sebe venovali.

