
1 To pesem naj svetov bo, padlih v pozabo,
2 to njihov naj neslišni vzklik,
3 naj bo beseda, ki ne pusti te spati,
4 last drugih naj bo zdaj ta upesnjen sklic.
5 To ni prekleti spev ali pa sklic k dejanjem,
6 poziv ni k meču, križu ali sli,
7 je le spomin, ki v davni pesmi odzvanja
8 in išče utelešen nič.
9 Prelom obljube, ki davno je že dana
10 in ogenj, ki ti kaže pot
11 ter skala, od lesa preklana
12 to pesem kličejo na izust.
13 Pozabi zdaj preklete sanje svoje,
14 obsojene so na ujetništvo v laseh
15 klic ta kakor zvon v noči odzvanja
16 naj ušesa praznih slišijo le vzklik.
17 Pretih pok biča je za naše klice,
18 pretih zvon, ki na vrhu je gora,
19 pretih je ogenj, ki k orožju kliče,
20 zatorej pesem na izusti, kar ustom je zaman.
21 To sklic je sive megle v planinah,
22 to sklic vetrovnih, mrkih dni,
23 poziv vsem zvezdam, ki se jih to tiče,
24 je tih odmev pozabe zadnjih dni dežja.
25 Celotna zgodba strnjena bo v eno,
26 v pismo izza vrat deževnih dni.
27 Glej, je nebo prekrilo katedralo;
28 poskus spominjanja je lutnja, relikvij davnih dni.
29 In spečega bo stih, stopica izza sanj zvabila,
30 prekrila bo to medlost, ko dan je izgorel
31 in bo srce spet zagorelo v kresu
32 in ogenj spet bo sanjajoče ujel.
33 Čuj zdaj to pesem, ti, še zmožen sluha,
34 prelestnih, tihih melodij srca,
35 odpri zdaj vrata s klučem, davno že izročenim,
36 če pozabil nisi, da kluč ti je bil dan.
37 Poj! Poj to pesem o pozabi, spominih,
38 ki vleče jih na dan, zdaj pravim, poj!
39 Morda spomin še ni povsem pozabljen,
40 ga svet čarovni še zasenčil ni vsegá
41 in poj! Te stihe za vse , ki gorijo
42 temačni tè spomini té privlekli bodo zdaj
43 in videl boš nekdanje dni še
44 v vsej bleščavi zvezd, ki so nekdaj bile.
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45 To pesem je le tvojih stihov,
46 besed, v katerih ti gori srce.
47 Morda nekoč dojel boš bistvo, ki ga govorè
48 nema usta pozabljenih svetnikov v kamnu
49 in veter, ki vrvi v ruševinah davnih dni
50 in skrivno besedo, stih na usta ti šepeče
51 le doumeti moraš, da sam spregovoriš.
52 Prestani z blodnjami o znakih,
53 zanašaš se na karte zvezd in smrt ljudi
54 kar vidiš, pa ti je nevidno
55 odpri, za božjo voljo, že oči.
56 Klic je to, poziv le zate, srce
57 naj listje ga šepeče dan in noč v vetru
58 naj kriki ptic ga nosijo čez morje
59 in morda, morda ga boš uslišal
60 in prišel
61 in boš dajal besedo;
62 in bo postava, stoječ tam daleč v vetru, se okrenila
63 in ptica bo zletela nad oblake v želji sonca
64 in drevo bo zraslo v gozd.
65 Morda se boš okrenil in prišel pred vrata,
66 spustil svetove že pozabljene nazaj v spomin,
67 okrenil ključ boš do skrivnosti davnih
68 in svetloba spet bo objela svet. Morda.
69 Zatorej sliši klic zdaj, naslovljeni!
70 Po katerikoli poti že do tebe bo prišel,
71 pesem o pozabljenih spominih, stih zeleni.
72 Naj zgodba to bo o legendi davni,
73 človeški podobi, ki nekoč je prerasla v mit,
74 o mestih zgrajenih, znova padlih,
75 legenda vseh pozabljenih stvari.
76 Zatorej čuj zdaj besedo to, ti naslovljenec
77 in pomni trdno slehrni ta stih.
78 Da zgodba pozabe spet v pozabo ne potoni,
79 da gradovi zgrajeni iz kamnov starodavnih 
80 ti zašepečejo vse skrivnosti zakopane.
81 Ključ imaš in kažemo ti vrata do usode,
82 čemu oklevaš na robu polj dežja?
83 Oblačno je nebo in nežno piha sapa jutra
84 meglice na poljanah še ledenijo dah
85 in ti se sprašuješ.
86 Vsak vdih tvoj je meglica in izdih goreč
87 in sapa hladna jutra ti zmrzuje prsi
88 in ti se sprašuješ.
89 Dan ti je odgovor. Mar ga boš uvidel,
90 sredi polja ivja, pred vrati, le za tebe,
91 boš uslišal pesem?



92 Sonce je prebilo že meglice,
93 sije na tvoj zlomljeni obraz,
94 odpreš oči in vidiš snope lučne
95 ozarjajo lepoto ti sveta.
96 Poglej zdaj listje daleč tisočero, v vetruu serena
97 in glej čaplje prve, postavajo v mlakužah
98 in glej lepoto trave, ki vrvi v sinkih verih,
99 poglej oblake, ki kažejo nov dan.
100 Mar edini si, ki vidiš njih lepoto?
101 Kaj bi ta mravljam, čmrljem in košutam;
102 zate je, da sam spregledaš v luči,
103 le zate je to sonce in veter tu vereč
104 in drevje, trava, oblačno nebo v sinjini ...
105 vse le zate. Mar boš uvidel to darilo?
106 Trenutek traja, užij ga do miline,
107 spomine davne, želje in skrbi pozabi v sanjah,
108 pusti, prej ni bitno, potem je že minilo,
109 užij zdaj danes, živi z vsakim vdihom.
110 Z močvare so zletele prve ptice
111 začenja kakor vedno se nov dan.
112 A rosa v vetru vedno podrhtava,
113 dokler ne bo zapisan še poslednji stih,
114 to jutro pa lahko na veke traja
115 in vsi, ki ga motrijo tam, slušeč ta stih.
116 Predolga mar je pot ti ta do dna spominov,
117 mar v času tem preveč si vzljubil sen?
118 Ladja barovita pluje čez oblake do izvora
119 in za njo letijo ptice vse sveta.
120 In glej, je na njihovih zamahih sonce
121 in luna se blešči v njih očeh.
122 In čuj zdaj tih njig spev skrivnosti,
123 ga pojejo vsakemu, ki peti z njimi zna.
124 Zatorej povzdigni glas svoj, o čislani neznanec
125 ne stoj le sredi trave kot kak idiot,
126 naj glas odjekne v svetu in pesem naj v srcih
127 naj sonce bo ta dan vsemna očeh.
128 Poj zato, poj sencam opolnoči drevesa
129 svetlobi, ki jo meče njegov poslednji dih
130 in na valovih pluj, ki jih mečejo oblaki,
131 zapoj čez to tišino svoj prelestni stih.
132 Mar si pozabil, kaj pomeni peti?
133 Izgubil nisi svoj prelestni dar - 
134 zaupan ti je bil v srce, le moraš ga odpreti,
135 zavri ti v usta glas, prišel od daleč stran.
136 Ko ran zaceli svet se v tišini jutra
137 oddahne si v premoru diha, zarezi kaja
138 pretihne ščebetanje ptic na poljih raja



139 zadrži obstoj zdaj dih, da čul bi pesem.
140 In ta prihaja.
141 Zatorej pridi, čislani neznanec!
142 Te čaka ključ in čakajo te vrata
143 in čaka te trenutak večnosti tišine
144 in čaka te ta pesem, poziv sklenitvi kroga,
145 zariši sled skrivnosti, nakaži pot miline.
146 Besede hočejo na plano, zorele dolgo so in zdaj prišel je čas
147 oblak meglen zakril je zvon v katedralo
148 in megla rosna je utišala njegov predirni glas.
149 Vojaki so orožje skrili k nogam
150 utihnili so klici mlak krvi.
151 In zbudil se je starec, speč že tisočletja
152 na skrivni poti čakajoč ta zadnji stih.
153 In bo prišel k tebi krokar in bela golobica
154 čičat na veje oguljenega grmičevja.
155 In prišli bodo golobi.
156 Golobi so pomembni.
157 Brez golobov ne gre, splošno znano dejstvo.
158 In grujali bodo in pregnali bodo tišino.
159 Ampak še oni bodo utihnili - 
160 se zavedaš, kaj pomeni da/če golobi utihnejo?
161 Cel svet bo zadržal svoj dih.
162 Zatorej pridi! Pridi, kajti nisi nam neznan!
163 Pozabe pot opusti zdaj za sabo, zgažena je že od tisočih stopinj,
164 uberi pot skrivnostno čez mahovje gozda,
165 zavij, ne glej na znake, le kamor srcu mar,
166 pozdravi srne na jutranjem obhodu,
167 pobožaj mačko, ki k tebi bo prišla,
168 vzemi s sabo riž in nakrmi golobe rdeče,
169 oni so vodiči, ki kažejoo ti pot.
170 In vedel boš, ko boš prišel na polje
171 in videl boš, da tren vse bliže ti prihaja
172 in stopil boš med trajevje bodikavih rastlinic
173 na sredi poljan je, kjer najmehkejše so meglice.
174 In tedaj boš vedel, kaj ti je storiti.
175 Vzel boš ključ    odprl
176 vrata in svet    bo zajel
177 dahh in       se ustavil
178 in ti boš izdahnil Pesem.
179 Oh, Pesem! Pesem! Pesem!


