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Šťastie je nádej,
ktorá rozkvitá v sade života.
Šťastie je oddávna túžba
dievčaťa po tvojej prítomnosti.

Šťastie je bezodné slnce
po dlhotrvajúcom daždi,
mantra kmeňa života,
čo prosí o plody.

Šťastie je verná osoba, milujúca
tvoj nežný dotyk, vrúcne objatie.
Objatie sťa modlitbu dvoch sŕdc,
sŕdc milencov prosiacich o šťastie.

Je prosbou o pokánie, v dvojici.
Šťastie cítiť v kruhu najbližších,
ale aj na ulici v daždi,

keď túlite sa k pocestným

a miešate tak nanovo
už dávno rozohrané
karty času.
Mal šťastie, vraví sa.

Nestihol vlak, ktorý mal zísť mimo trasu.
Potom bol šťastný, že stretol človeka,
ktorý ho mal rád, len tak, vďačne ...
preto snáď ako vďaku zaň
napísal Šťastiu tieto básne ...

Návrat domov

Veterný vankúš
na mojej hrudi,
k večeru dnes jediný môj priateľ
a predsa studí.

Ešte neprišla jar,
vietor silnie, neutícha jeho hlas.

Okolo šiestej výkrik prútikára;
Už len dážď zmije z nás ten čas.

Cesta vychodená šľapajami
pocestných muzikantov.
Ak groš potisneš im do ich dlaní,

potom nech ich hudba poschodiami
postačí ti na šťastný návrat domov.
Ich tóny v nás sa stanú vôňou kvitnúcich stromov.

Vyjsť na ulicu

Kam sa pohnúť?
svet je tak tesný ...
ťažoba spomienok
už tiež dopísala svoj príbeh moje snaženie dostať sa von.

Chcem ísť už preč zažiť tú blízkosť
obnovy človeka:

Vyjsť na ulicu behom krásneho počasia,
a predbehnúť jeho veľmi smutný skon.

Okrem toho, láska,
milujem tvoje rameno,
tak svieže, inokedy
plné mojich sĺz a slov.
Kam len pozrieme sa všade tvoja prítomnosť
udivuje tú tvrdú realitu
nádejou na lepšiu,

kde by snáď už pomenej
nepokoja zasiateho v zemi,
v nás, vo dverách školy ...
kde by svety
nehanili ľudskú dôstojnosť.
Ako veľmi, ako veľmi
chýba niečo mojim básňam,
chýba duša - hľadajú ju všetci.

Nepozrú sa dnu, na prah domu, lebo tam, tam, kde prekračuješ

so mnou púť každodennosti
a dnes, práve v dnešných časoch
ponorených do tmy,
je duša ukrytá, tiež chcela by si vyjsť
možno iba tak,
na slobodu, potešiť sa
z lúčov nebeských,
čo siahajú až k nám.

Možno by sa smiali deti na ihrisku,
možno stíchol by šum motorov,
denných zvukov, únavy a smútku v nás.
Potom ostal by čas na vnímanie
kučeravých vlasov,
s ktorými sa vánok
pohráva,
a dáva nám tak dar schopnosti
si seba navzájom
chvíľu pamätať.

