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Citáty
Každý jeden človek je jedinečný a
každý život výnimočný. Milovať sa dá
tisícmi spôsobmi. Podstatné je dávať zo
seba len to najlepšie a naplniť nielen svoj
život, ale aj životy iných.
Muž by sa mal chovať k žene ako
skutočný muž a byť jej v živote oporou
a nie len ďalšou príťažou.
Láska býva tou najmocnejšou zbraňou, akú môžeme mať v rukách. Život
bez nej je len holou a prázdnou existenciou.
„Nikdy si nenechaj vziať svoj život
alebo svoje sny. Ak niečomu veríš, choď
si za tým, žijeme len raz. Neprežiť život
podľa seba je, ako len existovať.“
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Duša a srdce sú to najkrajšie s čím sa
môžeme s druhými podeliť. Otvoriť ich
a pohladiť nimi druhého človeka. Tak
krásny pocit pre obe strany.
Keď chcete niečo robiť, robte to
naplno a najlepšie ako viete. Staňte sa
človekom, ktorým ste vždy chceli byť.
Buďte krásne a buďte bohyňami,
pretože už teraz ste božské.
Ak chcete skutočne žiť, musíte
pozerať na svet očami svojho srdca.
Nikdy neignorujte to, na čom vám
v skutočnosti naozaj záleží. Ak chcete
niečo urobiť, urobte to hneď, pretože
zajtra, alebo už nikdy nemusí byť
príležitosť a vy po celý zvyšok života
bude ľutovať toho, že ste neurobili to,
čo ste mali.
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Roztiahni svoje krídla
Zdravím Ťa, priateľ môj,
viem, že pociťuješ bolesť,
nenechaj sa tým ovládnuť,
zahoď okovy minulosti,
a zhlboka sa nadýchni.

Ver, že sme stvorení pre lásku,
Tá Tvoja, tá pravá,
Tá Ťa niekde čaká,
otvára si svoju náruč,
tak choď jej naproti.
Roztiahni svoje krídla,
nechaj sa vetrom objímať,
dýchaj náruč slobody,
nech Ti už len kvapky dažďa,
stekajú po tvári.

Zdravím Ťa, priateľ môj,
život je príliš krátky
na to, aby sme len čakali,
splň si svoje sny,
buď šťastný, ži a nielen snívaj.
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Nechaj svoju dušu plávať,
v harmónii pokoja,
voda tečie, vánok veje,
osud vie, prečo to robí,
len on vie, kam to skutočne speje.

Roztiahni svoje krídla,
nechaj sa slnkom pohladiť,
leť a nechaj žiť, neboj sa výziev života,
usmievaj a nechaj srdce biť,
buď šťastný, ži a miluj koľko vládzeš.
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Anjelik môj
Anjelik môj, si tak sladká,
celé dni a noci pre Teba nespávam,
s myšlienkou sa tajne pohrávam,
že si s Tebou do lôžka líham.
Anjelik môj, si tak jedinečná,
si ako hviezda na nebi,
moja láska bude večná,
ani neviem, či si ťa zaslúžim.

Ach, Anjelik môj, čo lietaš nebom,
rozdávaš lásku ženám, mužom i deťom,
dávaš teplo zvieratkám i lúčnym kvetom,
aj tmu v svetlo premeníš.
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Anjel medzi ľuďmi
Ak niečo chceš,
urobíš to,
ak po niečo túžiš,
svoje krídla roztiahneš.

Trápiť sa nad tým,
čo si o tebe pomyslia iní,
považuješ za zbytočné,
zmysel vidíš v láske.

Ľúb a miluj naplno
každý deň svojho života,
jeho krásy si užívaj,
stavaj na jeho pravých hodnotách.
Zachraňuješ život iným,
a ten svoj strácaš,
úsmevom rany liečiš,
pohladením nádej vlievaš.

Ľúb a miluj naplno
každý deň svojho života,
jeho krásy si užívaj,
stavaj na jeho pravých hodnotách.
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Prídeš, len tak, bez zámeru,
ruku na rameno položíš,
časť zo seba iným vleješ,
tak rád iných potešíš.

Rúškom tajomstva svoj život zastieraš,
nechávaš okolo seba mystično,
tvrdíš, že aj so slepými očami sa dá
pozerať,
keď srdce je ako brána, otvorená
dokorán.
Ľúb a miluj koľko môžeš,
usmievaj sa koľko vládzeš,
dnes si tu a zajtra...
...zajtra na večnosť odísť môžeš,
neskoro bude čas svoj ľutovať.
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Hľadanie
Kamienok v mori
tíško sa nechá
slanou vodou omývať,
len čaká,
čo je ťažšie nájsť, pravú lásku
a či jediný klas v poli.
Dotknúť sa svetla,
pritiahnuť ho k sebe,
a či len prstom načrieť,
ruku k nebu vystriem,
najjasnejšiu z hviezd
darujem tebe,
niet krajších miest,
čo nosíš v sebe.

Slnko svitá,
s ňou aj nádej vychádza,
verím,
svetlo v tme
snažím sa do rúk chytiť.
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Vlna za vlnou
naráža do nôh,
srdcí sa chce dotýkať,
tak túži
po sebe niečo zanechať,
do smutných očí hľadí,
do očí ľudí.

Úsmevy, pery sa dotýkajú,
pohladenia rúk
tie sa len tíško,
nežne spolu hrajú,
nechajú sa teplom viesť,
do najtajnejších lásky miest.

20

Slnko svitá,
s ňou aj nádej vychádza,
verím,
svetlo v tme,
zreničky
ja vidím,
nechce predsa tak priveľa,
len čistú lásku,
ruku anjela
aspoň raz.

Ak nájde,
dotyk Anjela ho prebudí,
oči mu neha otvorí,
zo spánku sa prebudí,
už nebdie,
cíti,
láska mu srdce prehrieva,
už letí,
krídla k oblakom ho ťahajú.
Slnko svitá,
s ňou aj nádej vychádza,
verím,
svetlo v tme
snažím sa do rúk chytiť,
už neujde v čiernej hmle,
srdcom sa k životu prebudí,
už opäť dýcha,
vleje nádej do ľudí.

21

