Varga Patrícia – Urartu Menua

Homokvihar

Együtt
Nem számolok s nem érzek
Sem napokat sem évet.
Velünk marad(t) az élet.
Örekség. Mint remél(t)ed.
Nem számolok, de érzek,
nem akarom, de vérzek,
kísér még a fájó múlt s könnyes
miértek sora, majd mosolygok,
remélem s újra lecsap
a vágyak ostora.
Kővári Gábor – Varga Patrícia
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Őrizlek
Kettős lélek szellemében eggyé válva értelmében
értékét becsesébe fonva, egymás lelki kezét fogva
szívházának ajtaját tárva lelkendezőn egymásba
nyíló varázsában járva szerelmeddel elmerengőn
tüneményed mélyen maradva örök szellemed
becsesébe, erényébe szeretősben, gyönyörködvén,
boldogiban örömködve, lelkesedvén egymásának.
Lelked a lelkembe olvadva,
Kezeid az enyémbe kulcsolódva,
Bárhol is vagy, érzem segítő kezed
Húzol, emelsz, viszel, szeretsz.
Te szíved már az én szívemmel fonva,
becsesébe csenve gyönyörűséged
tökélyében sürögve, forogva egymásban
kacérkodó vágyaink csillapítva,
tobzódón vágyottan szeretkezve,
bennünk lüktetőn rejtekében egymás
öröméért élve, halva visszhangozva;
örök szerelmünket.
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Jó, hogy Téged repít a képzelet
Én még könnyes szemekkel üvegszilánkokon térdepelek, még annyira
fáj a múlt sebe, vérző térdem fájdalmával
a lelkem van tele.
Élni, túlélni, ez most a szlogen,
Próbálok a Napba nézni, s kérem
szeressen, akarom, hogy a Hold
éjjelenként öleljen, fázós magányom
puha kéz melengesse.
Juhász Richard – Varga Patrícia
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Így akarlak…
Vágynám a megérdemelt jutalmamat, ha van,
Vágynám, hogy itt legyen már a pillanat, mert
lassan a Tél behavaz, türelem kellene, de minek?
Várni csak várni, s az idő felettünk szép lassan,
vagy gyorsan pereg.
Aki a halált várja, mint megváltót
annak az iram lassú kín,
De ki a szeretet után sóvárog, annak
minden eltelt perc egy kihúzott íj,
Várnám, hogy jöjj, s végre már találj rám,
Lépj már be lelkem nyikorgó rozsdás kapuján.
Így akarlak, így szeress, ha lehunyom
fáradt szemeimet, csak Téged nézzelek,
Így akarlak, így ölelj, olvadj belém, s vegyülj
el minden sejtemmel, rezegj együtt velem
Te magad légy az összes lélegzetem.
Így akarlak, így csókolj, hogy az a pillanat
akkor ott megálljon, legyen örök
s maradjon velem, így csókolj, hogy egy
kicsit haljunk bele.
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