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Uvod

Ljubav nije reč, nije radnja, ne definiše se, ne ograničava se.
Bezuslovno i jasno se nameće.
Ljubav je prihvatanje, primanje, poštovanje, poverenje,
napuštanje, obožavanje i zahvalnost.
Ljubav je sveobuhvatna, konačna, apsolutna. Podstiče
razvoj. Ona je obećanje izobilja i večnosti.
Zbog ljubavi osećam tvoje postojanje, mirno te čekam i prepoznajem.
Ljubav se pretvorila u tebe, u tvoj glas, tvoj lik, tvoje ime,
tvoje meso, tvoj duh i tvoju dušu.
Ljubav ne postoji bez tebe, bez nas, bez naše veze; bez davanja i primanja.
Ljubav nas prožima i proteže se dalje od nas. Zbog nje pripadamo
bez posedovanja i dajemo se tako da ne izgubimo sebe.
Ljubav je ono što dajemo ne očekujući ništa zauzvrat.
Ona je uzvišena predstava, čista i nevidljiva lepota, ono što nas čini lepima.
Ljubav je početak i kraj, suština svega što nas pokreće,
njeni koreni se protežu od nas do večnosti.

Ljubav svaku stvar, svako biće, svaki čin pretvara u sveto platno
koje nam pruža mogućnost da istkamo raj.
Ljubav nas vodi od potpune ekstaze do duševnog spokoja. Blagoslovena bila!

Ljubav je kao Mesec: ako ne raste, opada.

Ne možeš da je zaboraviš jer ne prestaješ da pokušavaš
da je zaboraviš.

2. januar

Od mog tela tvom telu, od mog do tvog polnog organa,
od mog do tvog srca, od mog do tvog uma, od moje do tvoje duše.

6. januar

3. januar

7. januar

Kažeš „moje je”. Ako nije naše, nije ni moje, ni tvoje.

Od Meseca je važniji kažiprst kojim mi voljena Mesec pokazuje.

4. januar

8. januar

Govoriti o nemogućoj ljubavi znači govoriti o mržnji.
Ljubav je moguća ili je nema.

Ako zatražim više od tebe, moraću više da ti dam
i onda mi neće ostati ništa.

Nije „Volim te jer si mi potrebna”, već „Potrebna si mi jer te volim”.

Dok te milujem, gledam kako stariš.
Volim vas obe, i tebe i tvoju smrt.

Šta znači večnost bez tvog kratkog pogleda?
Takva kakva si, ni manje, ni više.

10. januar

14. januar

Ne želim da me voliš, želim da voliš. Plamen nema gospodara.

Oči u oči, dok se vreme ne rastoči.

11. januar

15. januar

Jednako si i ono što jesi i ono što nisi.
Ničega nema tamo gde nisi.

Čak i da kažeš da si moja i dalje ću pokušavati da te nađem.

16. januar
12. januar

Ako u meni ima bezbroj vrata, otvoriću ti ona na koja pokucaš.

Istinski je voliš ako ti se svaki put kad je vidiš
čini da je prvi put.

Daj mi svoje mane, zadovoljiću se s njima.

Prinesi usne mom pepelu, duni.
Raspirivanje plamena zavisi od tebe.

18. januar

Nas ne spaja ljubav: ti i ja smo bili jedno još pre rođenja.

22. januar

Želim da se moje ruke pretvore u šapate
da bih mogao da milujem tvoj glas.
19. januar

Ponoru što ličiš na telo, milujem te.
23. januar

Želim da budem ono što sam u tvom umu.
20. januar

Čak iako odeš, ne gubim te,
živiš u mojim snovima.

24. januar

Ja sam i ono što nisam, odnosno ti.

Moja ljubav prema tebi svakodnevno se menja, ali nikad ne nestaje.

Nisi hladna, ispod svog oklopa kornjača je mačka.

26. januar

30. januar

Ne želim lance, ne želim ogledala.
Zajedno koračamo ka istoj žrtvi.

Ujedi me za dušu, otrovnice.
Tvoj otrov je hrani.

27. januar

31. januar

Kako bi mogla zapamtiti moja milovanja
kad svake noći presvlačiš kožu?

U linijama tvojih dlanova čitam svoju sudbinu.

28. januar

Neću biti ja dok ne saznam ko si ti.
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Pored mene sanjaš, vidiš me u sebi.

Tvoj poljubac me vraća iz sveta mrtvih.

2. februar

6. februar

Ne dolazi, preklinjem te!
Uživam da te čekam.

Odsutna kad si prisutna, prisutna kad si odsutna,
uvek ti i neka druga.

3. februar

7. februar

Tvoja nežna koža oživljava moj dodir.

Bićeš moja savršena grobnica, želim da me sahrane u tvom telu.

4. februar

8. februar

Ti i ja padamo sa duše na kožu.

Čujem šta kažeš u onome što ne izgovoriš.

Posle poljupca s tobom reči su kao svetogrđe.

10. februar

Moja senka te krišom miluje.

11. februar

Nije to ljubav, već očajnička potreba.

12. februar

Ako me ne voliš, ubiću te.
Ako me ne voliš, navešću te da me zavoliš. Ako me ne voliš, čekaću da me zavoliš.
Ako me ne voliš, ja ću tebe voleti.

Smrt boli jer briše uspomenu na tebe.

14. februar

Miris tvoje kože svakog dana na mojim rukama.

15. februar

Samo jedna velika ljubav među hiljadama imitacija!

16. februar

Uranjam u tvoj zagrljaj i puštam struji da me nosi.

