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Moč trezne misli
mi pokaže
novo smer.

Osišče ostane
zvestoba.
Naslonim se
na svojo ramo –
zanesljiva je.

Poiščem
zastarele izreke,
polne zdravja
in moči.

Obesim jih
v svoj dan
kot kažipot.
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Od drevesa 
časa
padajo 
dnevi
kot jesensko
listje
v čašo molka
in spomina.

Ko operem
svoj pogled,
se vrnem
na ozare časa
in poiščem
v lepih
mislih
najine sledi.
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Trenutek. Hip.
Rodi se zate,
zame –
nežen,
bežen,
nadležen.

Trenutek. Zdaj.
Vedno zdaj –
ne prihodnost,
ne preteklost –
zdaj.

Trenutki –
nanizani
kot biseri
na življenjski
nitki.
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Poskušam
se nagniti
skozi okno
jutranje 
zarje.

Noč
je včasih
neobzirna
v svoji mrtvini,
nadležna
v bolnih mislih.

Zaželim si
jutra
in sončnega
vzhoda
in jutranje
zarje –
in skodelico
kave.
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Spet je pomlad.

Nelepe misli
silijo v ospredje.
Prezirajo
cvetenje.

Občutljivost
mojih dni
obesijo želje
v olistano
vejevje.
Komaj rojene
se izsušijo
med cvetenjem.

Sem brez zanosa
in smeha.

Vendar je pomlad.
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Tvoja beseda
oživlja,
ozdravlja,
osrečuje,
opogumi,
ojunači,

da jutro rodi
novo misel –
in dan
novo moč,

da up
spodrine
brezupnost,

da novo sonce
obdari
moj dan.


