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HIŠA 

v razpršenosti zahoda
na plošči bočne vertikale hiše pred tabo 
se hip s hipom stika, liki lebdijo med 
senco strehe in drevesom zraven, misel 
se zaleze k nemisli, tam se ujame 
v orbite zvezdne zveze, sve je klizavo 
u svemiru, se spomniš, kaj je neke noči 
rekel Admiral – prinesem 
še kaj? se natakarica skoraj spotakne 
                                   na lesketu z Drave
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NAPLAVINE 

trstike še vedno mojstrijo šuštenje,               
v pokrajini gnezdijo
daljave davnin, pogozdene s šumi 
panonskega morja, vtis se razrašča 
v navdih, volja se utaplja v ganjenosti, 
v žaru smrti in brstenja, zbranega 
v nebesedi (ta trenutek jo naplavlja 
                                       na tvoj jezik)
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VODNI ZNAK

je tak čas, ko soncu ne uspe
čez dan posušiti rose, kdo ve,
kaj bo prinesel severni veter,  
danes piha z juga, ob sedmih 
pod Starim mostom začenjajo  
ribam jemati vodo in jo spet 
brizgati v reko, baje dovajajo
kisik, kar naj bi delovalo 
tudi estetsko, na medicinski 
fakulteti zraven so še vedno 
prižgane luči, zdi se, 
da imajo predavanja, ribe so 
občutljive na vreme in ni jim
vseeno, če bo tu jutri pihalo 
s severa, verjetno nekako 
vedo, ali pa tudi one 
                         čutijo na vodi
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ZGODBA
(pod nastreškom)

v prepletu neskončnih letnic sveta 
se sprašuješ o nestalni sledi svojih pojil
– zdaj si na dotikalnici brez glasa, zdaj 
v svetlikavi škropilnici vsakdana, ritem 
se javi in odtava, potem v tkivih 
vztrepeta mapa brezpotja,                                    
da še pod nastreškom postaje, ko šteješ 
nočne vlake, brskaš po slovarjih 
                                         in iščeš znake
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POD OBOKOM

neonske lune, svečanost
upočasnjuje korak,
polsvet diha in odpira tretje
uho, žebra mantre, ziba
os med tvojimi boki,
v transu plahutajo
tančice, iščeš
enosmerna križišča, lebdijo
nasmehi s panojev, tudi to
je zdaj stvarstvo, utripaš
k utripom, vseokrog
cvetijo aluzije, te odnaša
v iluzije, se prav prileže
še ena pomlad, izrečeš
pod obok in si čut, pošev
na vse strani (potem zaideš
na neki grušč in dahneš, 
                           jutro bo)
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VEZAJ

vtis te zdrami in si pršec 
na pajčevini, zbrani čas 
je otipljiv od premika 
v čisto prisotnost, višje 
je pogubni zdrs, nemost
je vodilo, jezik
darilo, mik, ko te spravlja 
čez, kjer vznika, je glasba 
ali krik? 
zelenenje, pesnica-
hči ti odpira besedo za 
zorenje, njena ubranost 
je tvoja zbranost 
v zrenje: biti-v-svetu, 
v-besedi
            beseda pozvanja


