
V RITMU ZEMLJE IN VESOLJA

Roditi se, dihati, plesati, opazovati let ptice nad 
jezerom, ljubiti, se čuditi rojstvu dneva, sija-
ju zvezd, se predati otroškemu objemu in okusu 
prvega poljuba, vse to je nesmrtnost. Šele takrat, 
ko si se sposoben potopiti pod gladino, začutiš na-
jglobljo povezanost z vsemi bitji na tej naši materi 
Zemlji. Vse nas povezuje ena in ista sila. V vseh 
nas biva neskončna milost. Neskončna ljubezen. 
Le pod gladino je potrebno zaplavati. Zajeti sapo in 
biti riba. Nič misliti, le prepuščati se letu ptice. Ne 
le opazovati metulja, ampak postati metulj. Šele 
takrat se bomo lahko resnično predali. Šele takrat 
bomo spremenili odnos do žive in nežive narave. 
Ne bomo živeli le v sebi, živeli bomo v vsem, kar 
nas obdaja: v blagih vonjih prve pomladi, v san-
jajočem kostanjevem drevoredu, v trepetu vetra v 
krošnji topola, v vonju mokrih trnov, v govorici 
slanih skal, v grenkem vetru, ki vodi ovna. Šele 
takrat bomo spoznali, da je vse v nas, tudi sonce in 
tudi luna. Šele takrat bomo začutili, da vesolje živi 
v ritmu utripanja našega srca. Postali bomo popol-
noma mirni, neskončno ljubeči. Nesmrtni.



1. 

Ko odkrivam skrivnosti neznanih poti,
ko se predajam molitvi vetra,
ko gledam ljudi,
ko jih okušam,
te drobne čiste gorske kaplje.

Vmes deževno se počutim,
izgubljenega med plotovi hiš.

Ko korak me vodi mimo skal,
po pesku,
mimo čred,
pod neznano, tujo streho.

Le koraku se prepuščam
in merim te razdalje
od templja do oltarja,
od nasmeha do poljuba.

In ko v molku telesa
korak pot mi meri,
iz oddaljenosti jasneje vidim pot na goro.



2.

Dremajoča noč,
prisluškujem tvoji meglici,
ki je na vaških potkah
odrevenela v negibnost.

Razkril ti bom skrivnost,
tebi, ki stojiš sredi polja petunij in 
se z zlatimi konicami zlivaš v večerno nebo. 

Dolgo sem hodil po deželi brez letnih časov
s svojimi dolgimi koščenimi koraki,
mimo rdečih sonc,
med belimi oleandri,
tja v predmestja,
kjer diši vlažna zemlja po poletni nevihti.

Svetloba na reki se je medtem pomračila.
Rumeni polmesec je zdrvel proti zatonu,
se za hip dotaknil modrega dežja
in mi s svojim smehom nahranil suhe travne 
bilke.

Zdaj se vsi smejimo, plešemo,
da pridemo ob sapo,
da padamo v slast,
v nepopisno voljnost komaj odcvetele noči.



3. 

Svetloba je padala iz nebes v belih, šumečih 
valovih,
ko sem poslušal pesmi iz otroštva.
Isti stari smeh je legal na moje monsunske oblake 
in
na opustelo zemljo,
ki se je razgrinjala pred mano.

Nekdo je vzkliknil: 
Čudež, vonjam vlažni zrak,
roso, ki pada na zvezdno odejo,
vonjam travo, cvetočo ajdo.

Polašča se me radost brezumne ljubezni,
ko nemo pijem riževo žganje in
nimam razloga za vrnitev.



4. 

Nebo je bilo nenehno utripanje svetlobne 
bleščave,
ko sem z bosimi nogami stopal na tvoja gola prsa.
Moja čajna pot.
Moj Saigon.
Glej, sledi oblakov na tvojem sinjem nebu.

Tvoje črne ladje pred delto Mekonga me kličejo.
Meni pojejo pesem v mesečini na rumenem pes-
ku,
meni, ki sem le kaplja v večnem oceanu.

Tema je vrgla sence na mojo z apnom pobeljeno 
sobo, 
na belo kovinsko posteljo, na rumeno brlečo 
žarnico,
ko odtekam, kdo ve kam,
kot oseka v morje in se čudim stvarnikovi milos-
ti.


