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Bevezetés: 

Ez leszek Én, a világ számára, 
Egy nyitott könyv, 
Mely a hasonló szavakat használja. 
Modern világot élünk, 
És mi emberek gyarlóak lettünk. 
Szeretném hát, ha az emberek megértenék, 
Hasonló szavaimat, mondani valómat. 
Minden egyes versemben, 
Egyforma érzést rejtettem. 
Szerelem? 
Lehetsz te Szerelmes, egy virágba, fába, 
Vagy éppen a világba. 
Angyal? Próbáltam az Angyalt megidézni, 
A versben formálni, hiszen ez a címe, 
Angyali Érintés. 
Minden szónak, és mondatnak 
Van mondanivalója, és hasonlósága. 
Mert minden vers másról szól, 
Mégis olyan egyforma. 
Idézett szavak, 
Pl.: Fény, lélek, Szerelem, fájdalom, bánat, öröm, 
Múlt, jelen, jövő, élet, halál. 
Virág, föld és erdő; 
Kérdések és válaszok, 
Ez a könyvecske szóljon az életről, a jelenről, a jövőről 
Te érzed, Én pedig leírom, versbe formálom. 
 
A vers, maga az élet! 
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A hold és a csillag éjszakája 

De régen ragyognak már egymásra, 
A sötét égen! 
Távol vannak egymástól, 
Mégis olyan közel, 
Mosolyukkal hódították egymást, 
A sötétségben. 
 
Vigyáztak egymásra, 
Hosszú éveken át 
Örültek egymásnak, 
Mikor látták egymásnak ragyogását. 
 
A hold szép lassan 
Megérlelte a csillagot, 
Hogy boldog és Szerelmes legyen, 
Azért, hogy az ő szeme, 
Már többé ne könnyezzen. 
 
Lassan, lopakodva közelített hozzá, 
Hogy ne bántsa meg soha, 
Ne legyen már a csillagnak, 
Soha bánata. 
 
Oly sok csillag van az égen, 
Ragyognak és élnek, 
Mégis ez az egy csillag van, 
Mely felülmúlja őket. 
 
Mert ragyogásának pompájával 
Hódítja a világot, 
Mert ez a csillag az égen 
A holdnak kárhozatot hozott. 
 
Mert ez a csillag, 
Állhatatos és rendíthetetlen, 
És kalauz, 
Mert mutatja az utat a holdnak, 
Mert a lába elé borul. 
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A hold és a csillag 
Legyőzhetetlen egymással szemben, 
Mert hatalmas erejükkel, Szerelmükkel 
Uralják a világot, 
Sötétségre hozzák 
A világosságot. 
 
Mégis olyan szépek 
A sötétségben, az égen, 
Jaj, de szépen ragyognak 
Ők ketten. 
 
A hold és a csillag ereje 
Legyőzi a világot, 
Senkit sem bántanak, 
Csak örülnek egymásnak. 
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Most már zárd be karod, 
Ölelj át engem 

Most már zárd be karod, 
Ölelj át engem, 
Mert én most már, 
Hozzád elérkeztem. 
 
Ideértem hozzád, 
Fájdalommal, bánattal 
És örömmel. 
 
Most már vigasztaljon a gondolat, 
Hogy a jövőd velem 
Csak boldogságot hozhat. 
 
Oly sokáig tárva volt a karod, 
Mégsem volt senkiben vigaszod. 
De itt az idő, nem állt meg Neked, 
Gyorsan elmúlt, 
A bús, szomorú életed. 
 
Én most már itt vagyok Neked, 
Én mindig Veled leszek. 
Zárj be engem, 
Ölelj át engem! 
 
Szoríts magadhoz erősen, 
Hogy fájjon! 
Én majd leszek a jövőd, 
Leszek a párod. 
 
Szenvedéllyel, Szerelmesen 
Zárj a karjaidba! 
Én majd Szeretni foglak, 
Jóban, rosszban. 


