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Nyíló Rózsa� 

Szép is az, amikor szeretetben élsz, 
Ha szeretsz valakit, akkor mindig félsz. 
Óvnád �t mindent�l, csak nem lehet, 
Sorsunk meg van írva, 
Amit senki el nem ker$lhet. 
 
A baj k&nnyen j&n és a fájdalom, 
A szerelem is elrep$l k&nny( szárnyakon. 
Ne hagyd kialudni a lángot a szívedbe, 
Semmi nem tart &r&kké 
Ebbe az életbe. 
 
Szeretni akarsz+ Hát akkor szeressél, 
A szíved már mindent tud amit más elmesél. 
Ne engedd, hogy befolyásoljanak, 
T&nkre teszed életed, 
És vele az álmodat. 
 
Mindenki az legyen aminek sz$letett, 
Még kicsi vagy addig, k&r$l &lel a szeretet. 
Feln�sz majd, és megérted a világot, 
Csodák már nincsenek, 
Ne várj hát virágot, 
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A szerelem olyan mint a rózsa, 
Nehezen nyílik, boldogság a kulcsa. 
Ne add ki kezedb�l sohasem, 
Anélk$l maradsz, 
Nem marad semmi sem, 
 
Ha kinyílt a rózsa, védd meg a testeddel, 
Védd azt, Kit szeretsz tiszta szerelemmel. 
Ne bújj el t�le és ne fuss el, 
Csak szeress tiszta lélekkel. 
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Barátaimnak� 

Boldogság t&lti el szívemet, 
Barátok vesznek k&r$l, és szeretet. 
Minden más színben pompázik, 
De nem minden az aminek látszik. 
 
Valóság ez vagy csak álmodok+ 
Nem zavarja álmomat, se bánat se a gondok. 
Szeretve érzem magam k&ztetek, 
K&sz&n&m azt, hogy itt lehetek. 
 
Mellettem voltatok, amikor kellett, 
Tanácsot adtatok, ami a bajból kisegített. 
K&sz&n&m és hálás vagyok nektek, 
A magam módján, mindenkit nagyon Szeretek,,, 
 
Ezt a verset legjobb barátaimnak, a �Strategy-nek� 

írtam hálám jelé�l. 
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Kell az életben valaki� 

Kell az életben valaki, aki megbecs$l és szeret, 
Aki mindig mellettem van, amikor csak lehet. 
Megfogja a kezem, hogy ne féljek, 
Megkér, hogy mindig mellette éljek. 
Nem taszít el, ha d$h&s is rám, 
Azokra a szavakra, melyet kiejt a szám. 
 
Érezni akarom, hogy csókol a szád, 
Szeretném, hogy tudd, Mennyire vágyom rád. 
Csak veled akarok ébredni, amíg lehet, 
Mindent megtenni érted, amit egy ember tehet. 
:lel� karjaid k&zt elmúlik minden bánatom, 
Elfeledem ami volt, és ami fájt nagyon. 
 
Nem akarok mást, már tudom csak téged, 
Szeretni foglak, amíg csal élek. 
Nem számít semmi, csak velem legyél, 
Szívemben szerelmed, &r&kké él. 


