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Ochladnutie

O čom sa sníva tvojmu hnevu, keď bezbranný som?
Či sú to len kvapky z oblohy zrejúcej?

Alebo vysotil ma súmrak z líc krásneho horizontu,
čo ako piecka v chyži doznieva?

Napijem sa z lúk nového brieždenia, 
budem ním opojený po celý deň  

a v nivách posvätných privíta ma až mesiac,
čo chápe príčiny náhlych zhasnutí.
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Je ľahké veriť

Skús veriť múdrym stretnutiam –
brezy šumivé spravia kríž nad tebou.

Usmej sa na blahoslavenstvo nebies.
Čo dostaneš, bude bolesť. 

Tak kráčaj radšej do krajín zvlnených, 
kde rosa nebude chcieť nič, 

kde radosť urputná sa skrýva
za hvizdom tvojho luku.
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Sám s vetrom

Vieš, plakal som už pre teba mnohokrát,
zostáva len kabát z duše zložiť.

Jemný ako vietor túlať sa priestranstvami,
velebnosťou nehy počatými.

Nechcem sa už biť o hĺbku tvojej priazne,
som unavený zo súbojov z hmly narodených.

Viem len, to ticho, čo v tebe býva
prehluší výron slnka v brieždení.
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