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Vse je pesem

B

V jesenski  hi čas
prile    brinovka 
na Kras.

Na polju
že nikogar več ni,
le ona
preko gmajne
le  .
In samo lovec
ji sledi… 
 
Strel v  šino;
droben curek krvi;
brinovka
obleži, obleži.
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Kraška vas je v jeseni  ha,
ovita v megló,
le tu in tam se zasvita
lučka v temó.

Tam za črnim ognjiščem
svetlika se ognja sijaj; -  
po mrzlih poljih hodim
in vse me kliče nazaj.

Ko da je vse izumrlo,
je  ha kraška vas,
ob ognju rdečem sedijo;
tako bi sedel i jaz.

Tako bi sedel za ognjiščem,
obraz v dlaneh, bi molčal,
 ho, vse  ho za oknom

le ogenj bi prasketal.
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Vse je pesem

T   

Tiha misel zablestela
nad večernim krajem,
duša odblestela
z zla  m je sijajem.

Tiha – kam odšla je
duša zastrmela, 
kakor da je p  ca
večer preletela?...
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Zlato sadje diši.
Slamna   krovi
kot zgrbljeni starci.
A samotni so v polju
sivi zidovi,
a še samotnejši
črni gozdovi.

Tam za vrtovi
sonce zahaja.
Žalosten pes zalaja,
če pride tujec.
In gre zopet spat.

Večer je kot
zlata krsta.
Lezimo vanj.



15

Vse je pesem

S   

Sredi noči, ko bori vzvršijo,
ko se drevesa iz sanj prebudijo,
kadar gre veter čez polje,
se prebudi moje srce.

Med mesečino se polje svetlika,
topol, jagnjed in trepetlika
 ho šepečejo preko polja

z nekom od onkraj sveta.

Sobice večnos   vse so odprte,
duše naše več niso potrte,
zla   odsevi sijejo k nam,
ču  š, da nisi več sam.
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Bori deh  jo, bori deh  jo,
njih vonj je zdrav in močan
in kdor se vrne iz njih samote,
ta ni več bolan.

Zakaj v tej pokrajini kameni  
je vse lepo in prav,
bi  , žive  , bori   se
in bi   mlad in zdrav.

Bori, drugovi, dehteči, močni,
 hi drugovi kraške samote,

bodite pozdravljeni v moji samo  , 
polni težke, otožne lepote!
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Vse je pesem

B

Bori, bori v  hi grozi,
bori, bori, v nemi grozi,
bori, bori, bori, bori!

Bori, bori, temni bori
kakor stražniki pod goro
preko kamenite gmajne
težko, trudno šepetajo.

Kadar bolna duša skloni
v jasni noči se čez gore,
čujem pritajene zvoke
in ne morem več zaspa  .

»Trudno sanjajoči bori,
ali umirajo mi bratje,
ali umira moja ma  ,
ali kliče me moj oče?«

Brez odgovora vršijo
kakor v trudnih, ubi  h sanjah,
ko da umira moja ma  , 
ko da kliče me moj oče,
ko da so mi bolni bratje.
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Burja je odprla okno.
Tople zvezde
padajo na polja.
Pomlad.
Pomlad,

Bel obraz je zasijal
v sinjini,
svila zašumela 
po dolini.

Stekleno nebo
se je razbilo,
nad nami mehki, temni oblaki.
Svila.
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Vse je pesem

V

Veter se je ustavil pred vra  ;
prazno,  ho; vse že spi.
Samo veter ne more spa  
opolnoči.

Samo črna cipresa šumi še,
na belem grobu angel kleči;
v polsvetlobi temnijo hiše
sredi kraške vasi.

Tiho vse: med življenjem in smrtjo
edino drevo na gmajni šumi;
po ces   nekdo gre z dušo potrto,
kakor da v onstran strmijo oči.
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Vsi bodo dosegli svoj cilj,
le jaz ga ne bom dosegel…
Ognja prepoln, poln sil
neizrabljen k pokoju bom legel.

Ogenj me v prsih bo žgal
in me ne bo mogel izžga  ,
neutrujen jaz rad bi spal
takrat in ne bom mogel spa  .


