Znam ljubiti  Resnico,
živeti Srčno Lepoto,
ceniti Dušno Svobodo,
iskati Božanske Vrednote,
da, verjamem v Dobroto.
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Posvečeno Prakashiti Tini in
Andreji Korbar ter moji Anni Porkki s hvaležnostjo

RAD IMAM
BLAKE, KER MI
P MAGAJ
VERJETI V LEPŠ
PRIH DN ST
Iskren notranji jok nas lahko in nas tudi bo popeljal k našemu Odrešeniku, ki bo prebudil
Božanskost v globinah naših Src in takrat si bomo priznali, da je svet okoli sebe treba objeti.
Počasi bomo začeli sejati semena čiste Ljubezni, kajti sadove našega dela si bo pogledal Bog in
nagradil bo vsa naša prizadevanja in še zlasti naše žrtve.

Ko bomo začeli ljubiti svet bo ime našega Življenja postalo Božja Milost. Nihče ne bo vedel kam
nas bo naša Pot v Življenju pripeljala, razen Gospoda Boga samega in Duše, katera nas ljubita
brezpogojno. Z Enostjo našega Življenja bo prišla tudi pesem lastne blažene Duše. Vedno se
bomo spominjali Božjega imena.
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Spoznali bomo, da se je treba odpreti Enosti in predati Enemu, si najprej oprostiti in pozabiti,
nato pa še predelati slabe navade in izkoreniniti prejšnje napake in namesto tega slediti
stopinje Učitelja zato da bomo s tem postali izbrane Duše in če bomo enotni tudi izbrani
prijatelji. Za osnovo svojega Življenja si bomo izbrali Mir. Človek Miru pa ima najvišje Božje
blagoslove in to je vse kar potrebujemo, da spoznamo Božansko Ljubezen. Zato ko sonce
vzhaja sprejemam in ko zaide odpuščam. Nikoli nič ne pričakujem. Moja Duša je zvedela za
Božjo uro, ker moj um pripada mojemu Srcu. Sebe Vidim v svojem delu in vem, da te ljubim moj Bog. Zdaj pa res vem, da je Bog ustvaril oblake zato, da lahko človeštvo gleda dlje - v lepšo
prihodnost.

Ker je Bog vsakomur edini pravi in resnični prijatelj, vem da me ne bo zapustil. Ampak na
žalost ga sedaj ne vidim. Zato moja Duša te prosim, da mi ne dovoliš, da bi pozabil delati
Zanj, kajti njegova Večnost je tista, ki me ljubi neutrudno in nepozabno.
V tem manifestu Ljubezni spoznavam, da je dišava predaja Duše in dopolnitev resnice in da to
kar svet rabi ni moč ampak Mir. Edini pravi Mir pa pride od Boga oziroma Božjega. Samo iz
tega Miru pa se lahko rodi najbolj cenjena fragranca človeškega Življenja. Verjamem, da
moram narediti To hitro in da je Gospod Bog = Šri Krišna bližje od najbližjega , Njegova
Ljubezen pa je hitrejša od najhitrejše misli/ideje/želje/težnje in celo presega hitrost . Res je,
želim si priti v absolutni svet, še bolj pa si želim samouresničitve, kar mi daje počitek Miru in
voljo, da se trudim naprej medtem ko mi Najvišji obrne nov list mojega Življenja.

-3-

Prav tako verjamem, da je Resnico treba ljubiti in da je Ona vrtnica Življenja, saj že sama
zaceli vsako rano, tako da iz le-te privre na dan radost. Radost pa je zame nekaj
neprecenljivega, ki ohranja moj spomin in moj razum v guni vrline.

ZADNJIČ SEM TE VPRAŠAL

Zadnjič sem vprašal svoj um: “Kakšen um si ti?” Odgovoril je: “Človeški.” Pozneje sem ga
vprašal: “Je tvoja narava človeška?” Odgovor se je pa glasil: “Moje znanje je človeško.”

115 pesmi
se skrije Gregor v množico kot opazovalca,
čas je, da pojemo marmelado ...
in še takoj si zobe umijmo, da ne preide to v
gnilobo ali naslado.
Kot psički si natankajmo plastenko,
sestaviti invalidski voziček znajo skupaj
dokaj grenko ...
A vedite Tjaša, Marko in Lucija,

NOVA PESEM
O morju

O morju, zadnjič letos in v prihodnje,
je Tjaša spoznala sebe kot tudi druge,
je milost bila podeljena vsem,
čas za sonce, srečo, kopanje in skrben
grem ...
Ognjeni krst za Lucijo, Tjašo, Marka,
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Aleluja

da skupaj ste elitna enota novodobnega profila,
prostovoljci ena A brez da bi bili Vi, bi nam
burja brila.
Vaš Grega ne ozdravi smrti,
zgodi se, da njegova prevelika doza
namesto tega,
združi Vaša telesa v krsti.
Ja, ena krsta za vse tri,
varčevati treba, če si na socialki
pa še Marko je pravi dolgin,
kar sedmino podraži nekajkratnik,
a stisnili jih bomo namesto tega v omaro,
Bog daj, da vsaj Tone bi prišel ven živ,
saj vemu, da tudi on še ni za staro šaro.
Zgodi se, da bodo Fantastični ++3 jezni,
a ne zamerite, sej se Grega takoj strezni
in gre zaspati kot brezvezni ...
smeh!
Tjaši, Luciji in Marku za podoživitev Bibion

Mladost prekratka je,
da bi verjela vse ... aleluja.
Resnica še lepša je,
kot si želi Srce ... aleluja.
Dobrota prava je,
če zna rešiti se ... aleluja.
Vera iskrena je,
če zna sprejeti vse ... aleluja.
Ljubezen Božja je,
kadar gori Srce ... aleluja.
Manifestacija popolna je,
kadar ni izpuščen nihče … aleluja!

Angeli

Na človeške strune zaigrajo,
da Božjo obljubo odigrajo.
Na človeško Srce zaigrajo,
da Božje ime Tam spoznajo ...
in da na tvoje ime zaigrajo
ter z ustnicami slavospev predajo.
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Po krstu spoznanje,
potem ljubeče Srce,
resnično verovanje
in Pot do Sebe.

A pogoj?

Čigava je pesem,
čigav ta nemir,
čigava bolezen,
čigav ta prepir?

Po milosti Božji
osvoboditev spon,
delo na sebi,
garanje povsod.

Če storil bi »ljubezen«,
izdal bi vse,
izdal bi Resnico,
izdal bi Srce.

Po Srčni Dobroti,
izcelitev ran,
dejanje Usmiljenja
in osmišljanja,
kar je Deja Vous spomin
in dogodek iz sanj
o Ljubljeni Ljubezni
a ne še o Ljubezni sami.

Čigave so sanje,
čigavo ime,
čigavo je znanje,
ki osvobaja Srce?
Če ostal bom pa samski,
spoznal bom prostost,
dojel bom globine
in motenost krst.

To mi je ostalo,
to zdaj že sam vem,
v duševni bolezni
razumevam bolj sam.
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A vedi, da s tabo sem in smo,
v duhu resnici molimo edinost pravice,
za božanskost se borimo
in skupaj s Teboj smo zato,
da resnično zmago izborimo.

Čigave so solze,
čigava ta Pot,
čigavo dejanje,
ki vodi iz zmot?
Čigava je sreča,
Nebeški nasmeh,
čigavo pehanje,
čigav ta pogled?

Beli ogenj

Možganov sodelovanje,
skrito razodetje,
Božansko občudovanje,
dušepolno Stremljenje.

Moj Gospod Krišna,
moje edino veselje,
moja edina Ljubezen,
moj edini nemir?

Uma preurejanje,
subtilno povezovanje,
Vsemogočno ponaravljenje,
Vsevišnje Pobožanstvenje.

A tako?

Misliš, da veliko Srce imaš?
Pa ne veš, da je tvoj nasmeh gorak,
da je tvoj korak šepav,
da je tvoj duh bolan?

Brunu Gröningu
Bruno! Srce Mladosti.
Bruno! Dokaz Radosti.
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Gröning - najlepša stvar.
Gröning - brez vsakršnih utvar.

Martina, Ti si mi ljubeča prijateljica,
skupaj lahko spremeniva bolezensko
bolečino v vse prežemajoče Nebeško spoznanje.
Posvečeno moji prvi pravi Ljubezni Martini
Mohorčič v Miru

ČE + AMPAK

Če bi spregledal v Tvojih snežinkah
predanosti,
bi samo lahko sprejel Tisti sijoči sijaj.

Čebelica

Ampak moje edino upanje leži v notranjem
Miru
in izkušnji, ki mi omogoča pogojno
Blaženost.

Maja pozna pot do Raja:
to so cvetlice, pisane rožice brez
primere;
ena med njimi je sladka vrtnica,
druga je neverjetna marjetica,
tretja je prerisana in prepisana
gerbera,
četrta je vijolična vijolica …
Med drugimi pa je tudi bela lilija,
kot znak deviške zmage skavtske
čistosti.

Ko prihaja zima je konec Igre,
ki se plazi in zbira na Zemlji Vzrokov.
To je res Nebo Zime, ki ustvarja rezilo,
ki bo končalo razprtije pekla in jeze.
Ljubim Te si upam izreči in naj bo to Čas,
v katerem sijoča Zemlja bo Večen Okras.
Ljubim te bolj, kot upam izreči,
ampak pod Zemljo je še en neizrečen Dan.
Ponovni dan za Dušni Mir,
ponovni dan za Ljubezen in Mir.

»Dragi Vili?« me vpraša: »imaš že
polne koške ali pa so samo tvoja

Še eno srce je izginilo v sencah,
da bi vsi mi spregledali skozi deževni pogled.
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krilca že utrujena od iskanja
sladkega, najslajšega (nektarja)?«
»Draga Maja, žal sem bolj trot kot
čebelica,
saj moji koški niso polni
in krilca še migajo,
a me moj trebušček vleče na tla,
da zaspim v rožici?«

Posvečeno Sinišu Firanoviču, najbolj
ljubečemu čebelarju kar jih poznam

Čigava vloga?

Um ubija počasi in po malem,
Srce na veliko se daruje,
Duša v lepšem radostno cveti,
Bog pa Božjemu prestoljuje.

»Veš Vili, Ti se le nič ne sekiraj,
če trebušček bil bi prazen,
tudi zavest ZA PANJ VSE ne bi bila prava
in res ne bi bil užitek nabirati s teboj!«

Strup prihaja v majhnih flaškah,
a končna doza je dovolj velika,
da ubije korenjaka in obnori junaka,
res je zmernost prva poduhovljena vrlina.

»Pojdiva nazaj do raja, da naši kraljici
prineseva sporočilo,
da sonce za hribom že zahaja
in da mojster Siniša prihaja,
da nas očedi vse do kraja.«

Črni Bog Šiva ve

Črni bog Šiva ve,
pusti naj ti da Srce ker On ve čemu trpiš,
ker On ve zakaj živiš.
daj mu svojo bol in noč,
dal ti novo bo ime kot moč.
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Cel se mu sedaj predaj,
pusti naj te vodi v Raj.
Čista Ljubezen Njegova je prvina,
a polna Njegova je milina.
Posvečeno Anatolu Ruslanovu
Naj živi Srce Amerike

našel sem Svétost samo,
ki prežema Dušo mojo,
ki prežema pesem mojo,
... leta starih sanj, leta starih sanj ...
Posvečeno Prakashiti Tini
Naj ji res vse uspe

Daj, povej

Deja vous

Iščem Dušo, iščem Dušo,
svojih starih dni ...
Našel sem Življenje samo,
našel sem Življenje samo,
našel sem Vesolje samo,

Dejanska Nebesa,
dejanska Luč,
dejanski napredek,
dejanski ključ,
dejansko hvaležnost
iz Srca izlij,
bodi pravičen
in v Duši iskren.

ki prežema Dušo mojo
ki prežema pesem mojo,
... leta starih dni, leta starih dni ...

Dober dan

Iščem mesto, iščem Mesto,
svojih starih sanj ...
Našel sem prijateljico,
našel sem prijateljstvo samo,

Dan za Ljubezen
ali noč za seks?,
dan za veselje,
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dan za smeh,
in lep nasmeh.

Hip hip hura, hip hip hura!
Oče me je danes poslal z Neba.
Hip hip hura, hip hip hura!
On je stvarnik mojega Srca.

Dan Ljubezni,
noč pa ZaTe,
čas v vrlini,
čast pa Spoznanju
in nasmeh v darovanju.

Bog je stvarnik mojega Srca,
On pozna stisko mojega Duha.
On je nad vsem kar je,
Sprejema vsakogar, nikogar nikoli ne
zavrne.

Enost

Mi smo večno Eno –
nikoli za Srce izgubljeno.
Mi smo večno to:
kar je, kar bo in kar bi lahko bilo.

Kot ogenj si me stopil,
Bil sem led,
Iskal sem sled,
Iskal igriv.

Mi smo večno Eni –
v Ljubezni nikoli izgubljeni.
Mi smo večno to kar smo:
Ljubezen Srca, ki nosi človeško telo.

Bog mu nakloni ta Mir, samospoštovanje,
Spoštovanje drugih, samouresničevanje.
Bog ji nakloni ta Mir, samosprejetje,
srž Resnice, praktično Vnebovzetje.

Hura!

Kdor išče Srce ta najde Spoznanje,
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a vsekakor celota spremeni tudi njegove
sanje.
Kdor pa išče Resnico, ta dobro ve,
da en sam Gospod Bog lahko brezpogojno
osvobodi te.

Tako spoznal boš moč pripadnosti,
verjel boš več kot si sedaj upaš.
Naj se izpolni volja ta,
človeka, ko poln je Božjega Duha.

Hvala lepa

Hvaležnosti Srca nihče ne pozna,
kdor ne gre do konca sveta, do dna Srca.
Hvaležnosti Srca nihče ne spozna,
kdor ne stopi na Pot Boga, v svet Srca.

Hvaležnost Srca

Tvoja lepa glava,
ko v Srcu je Božanska predstava.
Brez vojne igre so še lepše,
v čustvih najdeš Srce sreče.

Hvaležnost Srca je v Resnici spoznal,
kdor se je Svetemu predal, Ljubezen Boga
priznal.
Hvaležnost Srca je iskreno spoznal,
kdor je svoj čas za Večnost daroval, Bogu
svojo Božanskost dal.

Lepa, lepa hvala,
glava na ramenih je ostala.
Lepa, lepa glava,
a pusti Srcu naj prevlada.
Še enkrat se zahvalim Ti,
želim Ti srečo po samostojnosti.
Še zadnjič prosim Te,
predaj štafeto Božanski enosti.

Igra z otroki

Foodle, Doodle, Woodle, Bi –
Kdo sem jaz in kdo si Ti ?
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Foodle, Doodle, Woodle, Bi –
Kam odhajaš, kam hitiš?

ti tole povem, prijatelj,
da izgubil sem prijatelja.
Še sedaj ne vem kako mu je ime,
ker kot otrok sem mislil, da sem bog*,
sem jaz, ne vem kdaj že,
sem jaz, izgubil sem prijatelja.
A ostal sem si prijatelj sam,
postal novi Prijatelj mi je On,
za katerega sem mislil, da sem jaz Ta.

Iskati se v pesmih

Ko prva vrstica napiše se,
takrat se pesniku odtaji Srce
in Duša se začne prebujati.
Po prvi rimi pomlad prinese sebe zimi,
takrat so dnevi aprilskega dežja,
lepo je biti tam doma.
Že je zadnji verz napisan,
ko je pesnik Srce sam narisal:
Ljubezen in lepoto poletnega je sna,
dobroto je izlil iz dna svojega umirajočega
Srca.
Posvečeno Jezusu Kristusu
Naj mu uspe zediniti vse svoje otroke

Tako spoznam, da ničesar nisem izgubil,
ne! – še prijateljstva nova sem si pridobil
in ko moja stara zgodba umrla je,
se rodilo v njeni je lepote Življenje novo,
Življenje, v katerem se bodo,
se bodo sadovi moje Duše obrodili ...
ob vsem mi je prineslo še spoznanje, da
žrtvovanja sebe dostojna in vredna so
dejanja
Za njimi so se rodila odpovedovanja.

Izgubil sem prijatelja
Ti si moj zaklad
in ker te cenim tako,

Da, izgubil sem prijatelja,
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a ob tem sem JAZ! spoznal, da sem si
Prijatelj sam
... lahko ...
*sem ’vzvišen’

Kar je sveto

Oni sveti so,
vsaj tako pravijo;
ali lahko vzamem zate?
Dá, lahko vzameš zame –
ker prijateljstvo je sveto,
ker njegov dih je posvečen.
Iskalci poduhovljenega,
kje ste dobili pogum za vsa svoja
samopremagovanja?
Otroci Luči kako ste prišli do Boga?

Kalki

Veter tihe je spremembe,
človek velike je domene.
Prišel kot zadnji bo med nas,
tako je izbran Njegov Božji čas.
Sporočilo njegovih dni bo: Luč in Mir,
pravični bodo njegov čas in vir –
vir do popolne bo svobode,
Njegovo Srce bo uničilo vse razdore.
Tako bo človek vstal od kletve,
spomnil se bo na dolžnost do Zemlje.
Resnica bo oboževana
in rekel takrat vsak bo, da
tukaj v Nebeškem smo kraljestvu,
poraženo je zlo na svetu …
Posvečeno Šri Krišni
Naj se zabava na naši mali Zemlji

Kapljici

Kapljica za kapljico,
kapljica da kapljici novo dimenzijo,
skupaj poletita dol z združeno vizijo.
Ko kapljica za kapljico prosto leti z neba,
takrat prš Srca se prebudi pod obokom
neba.
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Jaz bom Posoda,
jaz bom Spoznanje,
jaz bom Edinost
in Večno Iskanje.

Ko pa kapljica po kapljici doseže cilj Srca,
takrat prenovi Zemljo ali se združi z
oceanom,
kjer bivajo vse kapljice za Sebe, za Boga.

Kritika

Kritični Duh ne pozna vzroka,
kritično Srce ne pozna boja,

Kdaj?

Iskal sem Predajo v svetih rečeh,
iskal Komplement v darovanih nočeh.
Iskal sem Pravičnost v vsakdanjih stvareh,
iskal Dopolnitev v Stvarnih Poteh.

Kritična Duša ne pozna Ljubezni .
Kritiki, kritiki, kritiki gredo ...
Kjer sem sam poslan z Ljubeznijo.
Posvečeno Heleni in Rudiju Slak.

Iskalec Resnice, človek krivice,
Duša sočutna – edinost Pravice.
Ljubitelj Luči v svetlobi noči,
se našla je Božanskost v polju Smriti.

Lahko ...

Kot sem jaz njej to daroval,
lahko morda bi sam spoznal:
Veselje, Radost, Milost, Mir –
vsega so Življenja vir.

Shrade Ljubezen, popolna telesnost,
pravilna Duhovnost, je iskrenost in Polnost.
Sanjske Vizije, čuteče skrivnosti
so polne Modrosti in Upanja po Prostosti.

Ko moja Duša se zavzela je,
za srčno milost se vnela je.
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Sem mar žrtev svojih sanj,
svojih blodenj in spoznanj?
Ko sanjal sem, da nisem zdrav,
da nimam Upanja ne prav.
Ko mislil sem, da ostal bom sam,
verjel več nisem v Večni Raj.
Spoznaval sem hudo drugod,
in videl sto napačnih zmot.
Da sklepal sem o Življenju to: kako je vse
hudo,
a nisem vedel, da je brez Ljubezni VEDNO
vse še veliko bolj bridko.

Ljubezen:

»Ponos čistega Srca sem,
čilost zdravega razuma sem.
Moje srce je vedno skrito med vrsticami,
moje ime je najvišja Božja last.«

Ljubezen je zame nekaj
lepega

Ljubezen je zame pripadnost,
a hkrati tudi nenavezanost.
Kaj je zame Ljubezen?
Ljubezen je zame enost,
a hkrati tudi samostojnost in neodvisnost.
Je silna ta Ljubezen?
Ljubezen je Najvišja moč,
krepost Življenja in pomoč …
Pomoč v sili in izhod –
iz raznih zmot in vseh zablod.
Prevlada naj Ljubezen!

List

Potopil se bom globoko v Mir,
moj jok bo postal ena sama solza Boga,
kot list bom padel v mogočen ocean, kot
list.
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Ljubezen je Najvišja moč,
Življenjski nektar in prostost …
Prostost od raznih stisk in vseh tegob,
vhod in zbirni kamen – most:
-vhod v Notranje Življenje,
-kamen modrosti in pročelje,
-most k Prijateljem, veselje.

s Srcem se nasmej šele.
4.) KOGA ALI KAJ?
Tebi dal satelit bom v misli.
Z njim bom spreobrnil vse tvoje zamisli.
5.) OB/PRI KOMU ALI ČEMU?
Če ob Tebi smel Takrat bi stati,
vedel bi že sedaj, da je med nama kot med
sestrami in brati.
6.) S KOM ALI ČEM?
Z Luno Luni daj Srce,
z Njim poleti čez vse.

Ljubezen je edina pesem:
Ljubezen je Edina Moč,
Saj brez nje še dihati ni moč.
Ljubezen!

Madhavan

Ljubezenske celibativne zabave,
Božansko Srčne narave.
Srce čistega namena,
Ljubezen dušepolnega plamena.
Čast Božanske izpolnitve,
namera Božje je daritve.

L~UNA

1.) KDO ALI KAJ?
Luna Luni se smeji,
Ona je ‘vizavi’ Srce.
2.) KOGA ALI ČESA?
Kdo v razumu prisoten NI?
Tisti, ki le na drugi strani Lune živi/ljubi?
3.) KOMU ALI ČEMU?
V Luni pusti vse solze,

Rad Te imam, bi rad rekel zdaj,
a čas mi pravi nikar nikdar:
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Ker to je Srčna avantura,
Ker to je Najvišjega futura.
Rad imam vse ljudi,
a še posebej dekleta rad slavim.

»No thanks the beast,
I love more Sunday Love feast.«

Nekoč sem dvomil Armagedon,
iskal spoznanja v breznu veden,
A kaj ko risba ni vse,
v Jezusovi skulpturi vidim Srce.
Rad sedaj bi si privezal Dušo –
z odvezo – sem pač tako skrušen.

Mati Marija,
lastnica mojega Srca,
Gospodova dekla,
Mati si Boga.

Mariji za popotnico

Mati Marija,
Resnica mojega Srca,
Nebeška kraljica,
pri Bogu si doma.

To je vse o transcedentalnih zabavah,
Vsepresežnih čustvenih izlivih,
Tako zelo si želim Boga,
Da me bo pustila tudi Ona:
Ljubezen mojega Življenja,
Srce mojega hotenja.

Mati Marija,
lastnina mojega Srca,
šotor, razpelo,
Ti veš, čemu se je Sin predal.

Celibat me rešil poželenja,
Daritev večnega slavljenja,
Ko pa nekoč postal bom čist,
Takrat rekel bom:

Mati Marija,
čast Najvišjega,
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roža skrivnostna,
Pot do Jezusa.

Mnogi so odšli, mnogi so
prišli

Marven

Osamljen planet, ki se kliče Gaia,
na planetu pa vlada Maya.
Civilizacija Aztekov, Toltekov, Rimljanov …
Zgrajena na hierarhiji sužnjev –
zares žalostna zgodovina …
Prebujena Duša odpre ašram,
služiti svetu z meditiranjem.
Okoli učitelja mnogi novi so učenci,
je upanje za njih najti pravi način Ljubezni?
A le malo od njih se mu preda,
da živijo sveto do konca.
Drugi odidejo za svoje dobro,
živijo še naprej v svetu modro.
Kdo ve, kakšna samožrtvovanja so
potrebna,
da postaneš svet in pravi učenec ali učenka,
ter splezaš na drevo Življenja.
To ve edino le Bog in Božja Duša.

Ime polno Ljubezni,
ime mišljeno samo Zate,
Ljubeče-Srce pleza na drevo Življenja.

Metafora

Ena kača klopotača,
dve prasici, lovec plača.
Moj Gospod, en klobuk,
malo znamenje, horuk.

Mir

Nagrade Miru najbolj iskane so,
narava Miru najbolj željena je.
Mir je ta, ki nas vodi najdlje,
in je ta, ki nas varuje najponižneje.
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še vedno lahko moliš.

Modrost srca

Modrosti sveta nihče ne pozna,
kdor ne vidi dna Srca in ne ljubi z dna in do
dna Srca.
Modrosti Srca nihče ne spozna,
kdor ne upa Upanja in ne izpije Nektarja.

Še vedno se LAHKO pokesaš,
se spremeniš in samemu Sebi
brezplačno darilo daš,
ki Te vekomaj naredi sočutnejšega,
priljudnejšega, lepšega in
s samim seboj in Bogom pomirjenega.

Modrost sveta je v Resnici spoznal,
kdor se je samemu sebi izdal, kdor se je
vedno presegati znal.
Modrost Srca je iskreno spoznal,
kdor je Božji čar svojemu času daroval, kdor
si je samemu sebi svojo Božanskost priznal.

Še vedno lahko ljubiš,
še vedno lahko komu kaj daš,
nikoli ni prepozno,
nikoli ni nikoli,
nikoli ni nikdar.

Mogoče?

Moj

Kraj brez noči,
ki nima luči,
brez krivih spoznanj
in podlih dejanj.

Še vedno lahko rečeš,
še vedno lahko zaupaš,
še vedno lahko prosiš,
še vedno lahko upaš,
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Je moje Srce
vstalo od teme,
je moje Srce,
Bogu približalo se.

kako bom dosegel duhovno popolnost?
- moja je volja po Življenju,
moja je želja po spoštovanju,
spoštovati vse kot dobro vzgojena Duša;
duhovna žrtvovanja … to je pot mojega
Srca.

KRAJ V Luči,
v kateri Gospod Bog sveti,
s pravo željo brez sebičnih namer
Bo Tvoje Srce vstalo Zase ali ZaNje ali
za Oba, Vse ali ne?
Bo Tvoje Srce Jezusa Kristusa
usmililo se?
Moje se še vedno Trudi, dragi Jezus do
TEBE tudi kadar ne mislim NATE!

Moj bog

Ti si moj Bog in Gospod (x4).
Ti si moja srečna misel in vsak ’DA’ (x3),
Ti si moj Bog in Gospod.
Ti si slast Miru in sanj ... moj Gospod(x3),
Ti si moj Bog in Gospod.

Moja pot

Ti si vsa Nebeška Radost ... moj Gospod(x3),
Ti si moj Bog in Gospod.

Človekovi najčistejši nameni –
je Božja najgotovejša popolnost
in stalna naklonjenost.
Koncentracija, meditacija, kontemplacija,
kdaj bom postal osvobojena Duša,
realizacija Boga,razodetje in manifestacija,

Ti si res Neskončna Milost ... moj
Gospod(x3),
Ti si moj Bog in Gospod.
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Ti si moja svetla misel ... moj Gospod(x3),
Ti si moj Bog in Gospod.

v oceanu svoje pozabe.

Moj najdražji

Ti si celostno Življenje ... in Gospod(x3),
Ti si moj Bog in Gospod.

Včeraj sem sanjal o realizaciji Boga.
Danes sem se dotaknil Božjega stvarstva.
Jutri bom spoznal Tebe.

Ti si moj Bog in Gospod (x4).

Moja pot

Moj dom

Človekovi najčistejši nameni –
je Božja najgotovejša popolnost
in konstanta naklonjenost.
Koncentracija, meditacija, kontemplacija,
kdaj bom postal osvobojena Duša,
realizacija Boga,razodetje in manifestacija,
kako bom dosegel duhovno popolnost?
- moja je volja po Življenju,
moja je želja po spoštovanju,
spoštovati vse kot dobro vzgojena Duša;
duhovna žrtvovanja … to je pot mojega
Srca.

Moj Dom = Moj Mir,
Moja Težnja  Moja Blaženost,
Moje Srce, Moj Uspeh,
Moja Predstava, Moj Cilj.
Jaz otrok, Jaz luč,
iz smeha za igro,
uživam ob Poti.
Jaz svetim, Jaz cvetim,
v višini igre svetlobe.
Jaz se smejim, Jaz pojem,
in rad pijem sladki nektar
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Moja skrita samopreseganja

- Sreča Nebes prihaja na plan.
Moje ime se ponavlja,
v moji Duši je brezmejen Mir
in sedaj ti podarim najlepši Salut.
Moje ime se ponavlja,
se ponavlja in Mir.
Navdih: Mon ame se repose

Moja skrita samopreseganja iskana so v
temi,
Ob tem pa si želijo, da bi postala velika
kakor besede iz Ved.
Moja skrita samopreseganja vedo ne, koliko
let že živijo,
v tem pa si želijo, da bi jih spoznale
Avtoritete.
Moja skrita samopreseganja se držijo bolj
sama zase.

Moje skrivno pero

Izgubil sem pero nalivno,
potem, ko objel divno sem dekle.
Izgubil sem pero … intimno
sem se je dotaknil mirno.
Sedaj leži tam med šotori,
nihče ne ve h komu ono sodi,
razen, če našla ga je ona – skrivna,
takrat obdrži ga roka mirna.
izgubil sem pero nalivno,
saj z njim še nisem pisal skrivno.

Moje ime se ponavlja

Moje ime se ponavlja
in to je darilo za mojo Dušo.
Moje ime se ponavlja,
nekaj mi je reklo da ti To moram povedati,
izročim ti najlepši pozdrav.
Moje ime se ponavlja
v Zlati knjigi Življenja
- da to je moj najlepši dan
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Moj zaklad

Moj zaklad je nekaj kar negujem,
mi veliko pomeni in mi je v radost plus
veselje.
Moj večji zaklad je nekaj kar živim to so moje misli in občutki preliti na papir.
Moj največji zaklad je nekaj kar postajam,
z vsakim dihom želim postati podobnejši
lastni Duši Srca.
Moj edini zaklad pa je Bog: Šri Šri Radha
Krišna, brez katerih dveh
sem nesrečen in ubog.
A jaz sem srečen, tudi to je moj zaklad,
eden izmed mnogih,
eden in edini izmed mojih solzno čistih.

Moj zaklad, moje Srce, to je moje ime.
To je vse kar imam,
vse kar sem
in vse kar lahko dam.
To je vse kar lahko postanem,
vse kar lahko živim
in vse kar vidim:
en pogled, en izraz,
ena Resnica, en Obraz,
eno Življenje, eno Srce,
ena Ljubezen, eno Ime.
Povej mi kaj ješ
in povedal Ti bom kakšen si.
Povej mi s kom se družiš,
pa rečem Ti, da tak boš postal tudi Ti:
kot ljudje okoli Tebe,
kot to kar zvečiš, goltaš, ješ,
predvsem pa to kar pride iz Tvojih ust,
minus to kar iz Tebe pride, kjer kamor še
cesar pride peš.

Na drugi strani

Na drugi strani, posvečeno moji mami ...
Stojim pred vrati - na drugi strani svoje
zemeljske oble.
Kuhinja je inteligenca Amerike,
spalnica je poželenje Afrike,
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balkon je pozimi mrzla Arktika,
kopalnica je seksi Avstralija,
iz dnevne sobe pa gledam - to je velika
Evroazija.

Kje je zdaj tvoja vest, duhovnost,
meditacijska pozornost?
Kakšen oskrbnik si, kje so tvoja dela,
kam te odnaša, kot da cel dan televizijo
gledaš?

Stojim pred vrati in se sprašujem,
kaj je na drugi strani - morda
komar, vešča, molj, pajek ali stenica?
Vsekakor je zadnji čas, da zavladam
kot vešči, skrbni gospodar pometem tisti kot, pospravim ta vogal,
pobrišem mizo, tla, še kopalnico pomijem,
saj izgleda, da je v njej vihral vihar ...
Dokler ni za štirinajst dni moj dom:
bivalen, znosen in lahko še koga povabim,
"da!", to je bil že babičin bonton.

To glas je moje mame, drage Nevenke,
ki želi mi dobro in me uči stare
prizemljenosti,
a jaz se v bolezni skrivam, sem pa tja se pa
le pomujam,
da opravim obveznosti svoje, da ne bo moje
bodoče kap,
ko stopila bo v moje gnezdece.
Ni pa res, da samo bluzim,
ampak tudi študiram, da si bom lahko
nekoč
s poštenim delom za kruh zaslužil ...
Skozi okno večkrat pogledam in ko opazim,
da listje pada,
si še enkrat dovolim, da si delu izognem,
športu posvetim in vem, da dokler ohranjal

Na drugi strani telefona,
zasliši se prijazen glasek ženstvenega tona:
dragi Gregor, obljubil si mi, da bo
stanovanje lepo,
pohištvo obrisano, parket posesan, v kuhinji
da bo vse pomito!
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Na križu!

bom ravnovesje,
bo tudi svet potrpel z menoj.
Zadovoljen pa bom šele takrat, ko bom
zdrav, ozemljen
in se na svojih nogah s trdim delom
preživljal,
"da!", moja mama bo srečna, ko je ne bom
več potreboval.

Vrata usmiljenja,
vrata trpljenja
in vrata Vstajenja
so vrata Življenja!
Posvečeno trpečemu Jezusu Kristusu

Na krožniku?!

Če otrokovo Srce je zdravo,
razmišljal On bo s svojo glavo.
Če otrokovo Srce trpi,
morda košček križanke med njegovimi
zobmi duši.

Moja mama je malce samosvoja, trmasta,
a poštena, srčna in dosledna,
da si ji ne izmuzne niti vonj dišeče palčke,
ki je pogorela ure nazaj.
Mama, rad Te imam, a tudi vedi,
da imam svoje Življenje,
zato se ne sekiraj, če kdaj ravnam narobe.
Takrat, ko pa ne mislim s svojo glavo,
le pipico privij in mi reci:
"Grega, saj vem, da zmoreš sam!"
Mama, hvala Ti!
Posvečeno Nevenki Leskovšek

Tega nikar ne jej,
krtino smrti rajši spreglej,
Če otrokovo Srce gori,
se v Bogu on usmiljen zdi.
Če otrokovo Srce umre,
ne daj da po južini izgubi še té.
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Najvišji

Najvišje Spoznanje se vsak hip
pre(p)oblikuje, preseže in s tem človeka
izoblikuje..
Najvišje Srce iz Ljubezni nikoli ne zgnije,
v najvišji Milosti človek sleherniku postane
bližnji,
v Najvišji Edinosti so vsi brez zavisti
in le takrat (V NAJVIŠJI ZAVESTI) človek
ljubi čisto, polno in brez zavisti.

Najvišji je On, ki ljubi svet in vse ljudi.
je Tisti, ki je davno nazaj in nekoč bil
nesrečen.
Najvišji je On, ki je dal vso polnost Ljubezni
in srečo vsej Zemlji.
je Tisti, ki bo Sebe sebi in Tebi dal
Najvišja je tista Resnica, ki je Sebe presegla.
Najvišja je tista ljubezen, ki je v srcu
brezpogojna in vse kar je pogojno položi
Gospodu Kristusu pod kolena..
Najvišja sreča je v Miru skrita.
Je tista, ki je že sama po sebi iskrena.
Najvišji in Najvišja Vidva zares ljubita vse
in dajta ljubita SE!

Najvišja Radost je Spočetje,
Najvišji Dar je Novo Življenje,
Najvišja Ura je vnebovzetje
Najvišji Dan je Večno Življenje.
Najvišji Mir je v Zavezi,
Najvišji vir Življenja je v askezi,
Najglobja Pot je Cilj vseh Ciljev,
Najglobji cilj je v Jezusovem trpljenju,
Vstajenju, Odrešenju, Zveličanju in Večnem
Življenju,
Najglobji Bog je Sveta Trojica.

Najvišja Resnica osvobaja,
Najvišja Ljubezen vse prenavlja, ponazarja.
V Najvišji čistosti ni misli,
v najvišji Enosti so vsi pristni.

- 27 -

Vzvišeno Najvišje ljubim nasmeh Enosti in
sreče.

Ne jezi se na drugega
Nadvse vzvišeno spoznanje,
kar je čisto srčno Znanje.
Nadvse vzvišena Resnica,
v nobenem primeru ni krivica.

Najvišji dosežek je brezpogojna in takojšnja
predaja Najvišjemu,
Najvišji Mir je nerazdružljiv z Ljubeznijo,
Najvišje dejanje je Vstajenje,
Najvišje delovanje je Spokorjenje
Najvišja Energija je dejavna, aktivna,
neizmerna in neomejena v Srcu,
Najvišje Srce je skrito v slehernem srcu,
Najvišjega Spoznanje Bog nikoli ne vzame,
ker se le-to slehernemu bitju, kamni, travi
večno daje
in se s tem vzdržuje, presega in
pesniku pomaga.

Nekomu posebnemu

Naj bodo Tvoje sanje blažena Ljubezen,
za vedno, večno in še naprej.
Naj najdeš zadoščenja vir kot Mir
in živiš Najvišjega Sočutje.
Od Tebe sem prejel toliko Ljubezni in
Božanskosti,
bodi češčena Devica svojega Časa.

Naprej!

Zahvaljujem se Ti za nov izkaz Srca,
Želim Ti, da boš našla svojega Ljubljenega
Najvišjega.
Hvaležen sem za kar si mi povedala;
verjamem, da Te bom večno ljubil.

Se bom drugače boril,
se bom drugače poznal,
se bom drugače ljubil,
da bi se –drugače- sebe sebi dokazal.
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Neumnostim

Zavestno bom v svojem Srcu hranil Tvoje
besede,
Naj to postane moj napredek.
Še bolj sem Ti hvaležen za kar si storila
zame,
Za kar Ti želim podariti svoje izkustvo
Življenja.
To je to, kar mi leži na Srcu,
ampak je tako globoko, da tega ne morem
opisati.
Nosim težko breme, ker sem Te zavrnil –
To so težka čustva, ki bremenijo moj
razum.
Prosim, oprosti in odpusti mi, naj bova spet
prijatelja,
Nič več in nič manj ne želim od Življenja:
Kar tako naprej,
Moja sestra,
Moja prijateljica.
Posvečeno moji največji Ljubezni =
Prakashiti Tini

Neumnosti: preplezajo se miti,
v neumnostih pokažejo se riti,
razumnosti - stvar prave so presoje,
neumnostim hrbet pokažejo zavore.

Nikoli ne bom imel

Nikoli ne bom imel stvari, ki je ne bi mogel
deliti.
Nikoli ne bom imel prijatelja, ki mu ne bi
mogel zaupati.
Nikoli ne bom imel Ljubezni, ki ji ne bi
pripadal z vsem svojim Srcem.

Nikoli nisem imel

Nikoli se še nisem dotaknil ustnic jutra z
dihom brez spanja.
Nikoli še nisem videl oči Ljubljenih, tihega
pogleda.
Nikoli še nisem srečal Dedka Mraza in videl
bogov.
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Nikoli še nisem doživel najvišje predaje,
Nebeškega Srca,
oh ne, še ne.
Vendarle sem predvidel Slave same in videl
angele služiti.

Prakashita ljubil bi te rad,
ko mislim nate Življenje je zaklad.
Prakashita, takrat ko vidim te,
zakoprni po lepšem mi Srce.
Prakashita hvala ti za vse
in da moje Srce sreče polno je.

Ni ljubezni?

Ker ni ljubezni v tem,
Ljubezen je v milijon stvareh,
ker ni ljubezni v tem,
Ljubezen je čar, ki žge v Srcu.

Prakashita, Ti veš več sedaj,
kot sem komu kdaj upati priznal.
Prakashita, žal mi je za vse,
naj te osreči Sleherno Srce.

Ker ni ljubezni v tem,
v Ljubezni je milijon stvari,
ker ni ljubezni v tem,
Ljubezen mene gor drži.

Obljuba novega dne

Vse bitke so izgubljene,
na svetu ni vojn,
edina bitka je v meni samem
je tu samo zato, da me prenovi.
Bojevnik sem v resnici,
jaz sem bojevnik za Mir.

Norost?

Prakashita nor sem jaz nate,
s tabo mi je lepše v Življenju.
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Otrok sem v resnici,
jaz sem otrok Upanja.
Sedaj me pustite, da grem s soncem v očeh,
da zopet pridobim naklonjenost svojega
Ljubljenega.
Zarja je tukaj,
dan je blizu
in že je čas za Kristusovo-obhajalno-solzo.
Dan je tukaj,
sonce je moje,
zaščiti me prosim Vsemogočni čas.

da nikdar ne izveš, da so samo želje,
nasmeški, ki že leta se smejijo v ból.
Od Tišine se zvrti,
podari mi svojo mehko in toplo dlan.
Vzemi me na svojo stran,
podari mi toplino svojih sanj.
Lahko mi vrneš solzo še nocoj,
hočem le, da greva po isti Poti naprej.
Srce se mi je stopilo od Duha ...
Od Tišine se zvrti ...

Od tišine se zvrti

Ogenj življenja

Zdaj, zelo zdaj, oh saj ne more biti res.
Zdaj, zelo zdaj, oh saj ne more biti res.

Prestopi v Življenje za Jezusa
in vstopi v srečo Kristusa,
da dobiš Luč vitalnega-Življenskega.

Srce se mi je stopilo od Duha,
nikoli več ne zledenim v njem
in nikdar ne izvem, da so samo želje,
solze, ki jih že toliko let nosim s seboj.
Saj že teta psihoza mi je govorila,
da v Tišini se ne čuti vse,

Pridi k Bogu, Krišni;
potrpi z Njim in ga sprejmi,
da dobiš ogenj-vitalnosti.
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Najdi si svojega Guruja;
ljubi in obožuj ga,
da dobiš v srečo Tozemskega.

Deklica omamno zala.
Se mi cela je razdala.
Deklica omamno mama.

Ognjeno sonce

Osvobodi se

Ležal sem in upal Nanj,
takrat mi je Bog odprl oko,
postavil me je v duhovni svet kraj gradu,
podaril mi je krila, da lahko poletim daleč
proti Nebu;
dá, poletel sem v rdeče sonce,
se izgubil v ognjeno sonce.

Reši si razum pred močjo teme.
Reši si razum in tvoje Srce ti bo … sledilo.
Reši si Srce z močjo Enosti.
Reši si Srce in tvoja Duša te bo … vodila.
Reši si Življenje pred dežjem temine,
reši si Življenje in Bog te bo poklical.
Živi svojo Dušo in Bog ti bo pomagal,
dá, tako svet te bo sprejemal.

Olala od mame

Deklica omamno zala,
Mene je premagala skušnjava.
Deklica omamno zala.

Otrok maja

Tako nedolžen, nerojen, nesmrten,
otrok čistega nasmeha
v igri plodnega poletja,
ko je moj vitez našel kraljico lepote,
sva se pogledala s srepim pogledom.

Deklica omamno zala.
Upadel mi je pogum do kraja.
Deklica omamno mlada.
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Novo življenje se je rodilo na Zemlji:
senca se je izgubila v plesu,
oblaki so se naredili v nov, sončen dan Dovolj! Naj le sanjamo o Luči.
Najlepša hvala! Še enkrat, naj živiva
izpraznjeno Življenje.
Le zakaj? Samo zato, da izprazniva Srca
sramu,
smrti, iluzije, trepetajoče naglice in
oklevanja …
Vidim, vidim a še ne tam naj uživava v večnem objemu!!

radi Te imajo vsi;
edini si Bog.
Največji si, večji od vseh ljudi,
vse stvarstvo Te časti;
»ker drugega ni«.
Bog Oče, Najvišji si,
Milostljiv Jezus Kristus, Ti Pravični si.

Potreba

Da bi dosegel orgazem potrebujem boginjo.
Jaz sem psihotik,

Prosim, dajva, primiva se za roke to želim narediti z vero:
prepričan sem, da razumeš,
da si prijatelji odpuščajo.
Posvečeno Martini Mohorčič – naj bo
blagoslovljena

Da bi dosegel Mir potrebujem blaginjo.
Jaz sem nevrotik.
Da bi dosegel Spoznanje potrebujem Znanje.
Sem simbiotik.

Pobožna želja

Najlepši si, lepši od vseh stvari,
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tako, da pripogne koleno, ko se pokaže
potreba pomoči nekomu vstati, ki trpi zaradi
bivšega kolega.
Sem fant, ki izgubljene usode, iščem trdna
tla,
sem večen študent s posebno potrebo
človeškega Srca,
sem učenec razsvetljenega Mojstra,
sem občudovalec Miru in strpnega,
tolerantnega Duha,
sem ljubimec Šri Šri Radhe Krišne ….
v resnici pa upam, da nekoč postal bom tak,
kot me vidi On in kot vidim jaz Boga.

Da bi dosegel Verovanje pa mi manjka le iskreno, prizemljeno
delovanje.
Sem para.
Kdo sem, če ne Duša iskanja vredno Ljubezni časa!
Kdo sem, če ne Iskra izpolnitev vredno služenja ljudstva!
Kdo sem, če ne angel v resnici pa nič več od praha Zemlje.
Kdo sem, če ne služabnik edinega Najvišjega Gospoda.
Jaz sem čas, ki teče hitro
in sem Mesec, ki rad Sončni mrk počaka.
Jaz sem veter, ki veje nestalno
in sem dragulj zalit v najtršo skalo.
Sem iskalec, ki vedno drugemu rad pomaga
in sem slep vodič, ki vidi mnoga Srca,
da z Božjo močjo razsvetli človeško vrsto,

Imam potrebo in imam problem,
v Resnici pa vem,
da z enim rešen drugi ne bo,
ker je Božja Volja, da grem ponovno
skozi Ogenj očiščevalnega trpljenja,
da enkrat za vselej dosežem Mir
in še preden izlijem -> prenovim svojega
Duha.
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Osvojila stara čustva,
prenovila nova usta,
obrodile nove misli
premostile vse zamisli.

Prabit

Bit na bit potujejo milje,
bit za bitom izgubijo nanosekunde,
bit prek bita da informacijo,
vse na ta način v moderni dobi
si fantje in dekleta izkazujejo Ljubezen.
Facebook je kot bolezen:
zasvoji, nervoznega naredi
in te zasuje z miljoni nesmiselnih
megabajtov.
E-pošta Ljubezenskih src
dokazuje da je mogoč prabitni ljubezenski
stik,
tudi med romantičnimi dušami.
Morda tiste sramežljive čutne duše,
še niso in nikoli ne bodo na internetu,
to je pa tudi razlog,
da sem izgubil stik z Ljubljeno osebo ...

Bistvo vsega stvarstva,
čast Nebeščanskega vladarstva,
misel, ki premosti neštete ovire
je čas Milosti, ki nikoli ne izgine.
Prebudile stare misli,
začutiti te obisti,
to je Ona, ki je "vame",
to čarobnost svet ne vzame.
Realnost zemljoznanstva,
Večnost, kot tudi vsa Dognanstva,
čustvo, ki preleti vse probleme
in v njih nikakor ne izzvene.
Osvoboditi se napačnega spoznanja,
se držati Bogu blizu, kadar se vdinja,

Premirje
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to je Ona, ki je zame,
dal ji bom vse, kar Srce gane.

ker prav tako nadvladaš vsako žalost.
Tvoj je Duh …
kakor Srčni Ogenj,
ki prenavlja igre uma
ter dokazuje Živahnost kakor polna Luna
in nikakor ni zabloda.

Prepih v glavi

Prijatelj veter, kam odhajaš?
Kaj v Raj ti Takrat odnašaš?
Prijatelj veter, spet prihajaš?
Kaj mi lepega prinašaš?

Ti si Moč minljivega in Mir Nevidnega,
kakor tudi zanos fizičnega.

Zlomljena je moč greha,
Naenkrat Svetloba in nikjer več tema.
Prijatelj greha nisi Ti,
Ti si prijatelj Srčne Ljubezni.
Tvoja je Moč …
Čisto polnost daješ Ti,
tem, ki ostajajo ljubeče trezni
ter postajajo neskončno svet(l)i
in ne zaostajajo v Srčni Ljubezni! …

Prispodoba za zrel par

Posluša kot obnemela marelica,
skače kot podivjana gazelica,
verjame kot zrel češnjevec,
se daruje kot »polnovreden krompirjevec«.

Prošnja za Mir

Mir in zdravje,
Ljubezen ozdravlja,
Mir v Duši,
Ljubezen raste.

Ti si čista Radost,
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Mir in Srce,
Ljubezen očara,
Mir Boga,
Ljubezen oblikuje.
Mir oživlja,
Mir je kompas,
Mir od mene,
Mir zasije.

Miren Obraz Vsemogočnega,
Mir je v mojem, Tvojem, Vseh Srcih in jih poganja,
sprejema, živi
in potem s celim svetom deli;
medtem pa se širi
k Najvišjemu in Najglobji Neskončnosti v nas
samih.

Ptiček

V moje Srce je priletel ptiček-Zadovoljstva.
Prinesel mi je zdravilo Ljubezni in mi dal
svoje Srce Naklonjenstva.
Želel sem si okusiti nektar zadoščenja, ki
sem ga videl v njegovih očeh.
V moje Srce je priletel ptiček-Zadovoljstva.
Povedal mi je, da globoko v vsakem Srcu leži
najglobja resnica celega človeštva
Zaželel sem si deliti to zadoščenje z vsemi
iz Dežele Nije.

Mir vzhiči,
Mir onkraj kompasa,
Mir od Vsevišnjega,
Mir je poslan od Boga.
Mirno vzdušje je duhovnost,
Mir sam po sebi je dobrota,
Mirno Srce zmore vsakršen napor,
Mir pripada vsakomur.

Raj?

Mirna drža,
Mir podaljšuje življenje,
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Moje Srce sladko je kot med,
Čista zgodba, angelski pogled
in srečen smeh (nasmeh).

Reforma Srca,
reforma Duha,
reforma vsega pozabljenega.

Moja Duša slajša je kot to,
srečna zgodba, rajsko je telo(?)
in s svetovno željo?

Reforma duha,
reforma srca,
reforma tega, kar je vrednega.

Pot pripelje do cilja,
sprejmi jo, oglej si jo, pripravi se in
odkorakaj tja in nazaj.

Reforma reforme,
forma reforme,
po Reformi pa forma.

Riba obljube

Moj Bog je Edina Pot,
Večna Radost in Duhovnost
brez vsakršnih zablod.

Tiha riba, ki plava okoli,
Je plen ali ga lovi?
Tiha riba, ki plava okoli.
O, tiha riba, prosim pelji me tja,
Kjer bo moja Duša naredila obljubo:
- obljubo, tihe solze Boga.
- obljubo, ki se je drugje ne da izkusiti.
O, tiha riba prosim pomagaj mi narediti
obljubo moji Nebeški igri.

Moja preteklost je polna zmot,
na njih se učim sam sebi rogajoč
in delam na teh travmah pesmi upesnjajoč
in zunanjost osmišljajoč.

Reforma forme
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Tiha riba prične učiti,
edino stvar, ki zmorem jo sprejeti.
To je. To je. To res je to:
- obljuba moji ljubeči ribi.
Ti si zares riba obljube.
Posvečeno Barbari Lesnik
Naj ljubi in živi, živi in ljubi

oh, v smehu sem spoznal, da je Hvaležnost
Božanska;
zakaj še vedno ni prepozno
preplezati celo lestev Majske Večnosti,
navznoter v sebi ločiti polnost od praznine,
ločiti trenutke med mislimi v možganih,
negovati skupno Življenje
in braniti Stolp Večnega ponosa Žarenja
da se še dá najti v Duhovnosti iskani,
Dihu Življenja in Vsepresežnih Plamenih
Zadoščenja
Ti si sredi smrtnih senc dni.
Posvečeno Andreji Korbar, da bi našla v sebi
Srčno zadoščenje.

Roka z ognjem

Željan spremembe sem,
željan ljubezni sem,
razdeljen z željo po duhovnosti
in svetom čistih solz.
Svét Avatarjeve Luči
in neprecenljivo Darilo Nebes
prikaže smisel bita ti,
ko ti sprejmeš sebe le.
Nikoli ne reci ne:
ne bodi gluh duh;
nikoli nisi rekla ne – bodi svetla Duša.
Ah, v joku sem sprevidal, da odpuščanje
obstaja.

Rusko srce

Več kot ne poznati je spoznati,
več kot dvomiti dognati,
več kot misel je Življenje,
več kot vera Prosvetljenje.
Več kot smisel Razodetje,
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več kot pesem je spočetje,
več kot čas je Večnost sama,
več kot upanje predaja, ki sama sebi je
dobrota ...

Več kot navdih je sama glava,
več kot avtor igra sama,
več kot igra je sprejetje,
več kot človeštvo je Dojetje.

Si prevaral svet s svojim časom?
Si prevaral sebe kot junaka?
Si spoznal Resnico zadaj, ki si slep ji bil in
sam prevaran?
Si spoznal Ljubezen skrito, ki Te pripeljala je
čez ogenj ...
Ogenj srčnega veselja, ogenj dušnega
poželenja,
ogenj vitalnega iskanja, ki sam sebi je
uganka:
»Sliši pesem, vidik vesten,
zaživi enačbo in jo spremeni v uganko,
vprašaj po smislu, oceni zagovor,
vprašaj po Duši, povej Njen odgovor,
povej še za pesem, da se začela bo vednost,
povej še modrim, kratkobesednim
prijateljem.«

Več kot človek so Božanstva,
več kot pravica obravnava,
več kot risba preslikava,
več kot upanje pozaba, ki sama sebi je
utvara?
Posvečeno gospodu profesorju Boštjanu
Bojadžievu – hvala mu za vse matematične
(in druge) epizode.

Sanje evolucije

Evolucija in jaz sem sanjač:
ali sem kača, ki uživa v tem,
da se plazi okoli?
Sedaj sem slon, ki si išče prijatelja.
Postal sem opica,
ki skače od veselja zaradi dobre družbe.
Postajam človek, a zelo primitiven:
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odkrivam ogenj in ob tem slutim črno
prihodnost.
Evolucija in jaz sanjam o njej!
Nisem več sam s seboj:
Zdaj nas je več v jami nocoj.
Z leti vse bolj narašča napetost v nas
samih.
Le kaj se dogaja v naših Dušah?
Tisočletje za tisočletjem –
vedno večja tema in jaz odhajam.
Ko pa pride Svetloba se rešil sem – prvak
ostajam.
Evolucija in jaz sem sanjal …

zato išče, ne obupa, dokler uspela ji ne bo
dosega vredna truda.

Sedaj je čas

Resnico v očeh zamenjal sem za vero,
za svobodo prodal sem svoj obraz,
svoje sonce za kubistične kvadrate,
kjer stal bo Tempelj mojega Srca
in prebral bom nekaj skript, ki skrajšajo mi
čas.
Sedaj živim v tem Templju, svojem dragem
Templju,
okna odpiram le še tistim,
ki prinašajo mi skozi oblake sveže sanje
Upanja vetričev
in odnašajo skrbi.

Sara

Deklica Sara ve kaj je mañana,
mala švedinja očara vsakega fanta.
Prefinjene misli, izviren in domišljijski –
njen svet je omame, ko čustva pokaže.
Dobro ve, da je v svetu potrebna
sprememba,

Sedaj je čas, da izvem,
kaj je bolje naj vstanem preden grem
v svet iskati svojo srečo dni ali ostanem v svojem svetu sanj,
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kaj je bolje, kaj je prav.

Večno Ljubezen je moja Duša začutila.

Morda kdaj podrl bom zidove,
morda kdaj se bom odprl ljudem.
V Tempelj bom povabil nov obraz,
s svojimi s[o|e]nčnimi očmi,
iste ostanejo le skrbi.
A izdalo mi bo oblačno nebo.

Božanskih izkušenj uživanje,
Božja vizija dá ostane.
Verodostojno sočutje,
Dušno ponovno prebujenje.
Božanska transmisija,
sprejemanje Gospoda.

Sedaj živim v tem Templju, Božjem ljubem
Templju,
vrata odpiram vsem dostojnim,
Sreče, Milosti, Spoznanja,
ki prinašajo mi po poteh dognanja
in odnašajo skrbi.
A izdalo mi bo krizno nebo.

Duh najvišje višine,
Ljubezen najglobje globine.

Sedem čudežev Krišne

Sestra ocean

Zemeljska žrtvovanja
in popolna predaja.

Božja Vsemogočna Zaščita,
duhovna odpovedovanja.

Nimam objekta Ljubezni.
Mogoče si moram najti višje vrednote v
svojem Življenju.
Ne poznam jezika Ljubezni.

Ananda blaženost Njegova,
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Mogoče bi moral s tabo deliti svoje Srce in
še Dušo.
Nimam osebe, ki bi jo ljubil.
Mogoče moram spremeniti svoj odnos do
Božje narave.
Tisto kar pa imam je ljubeče Srce, plesoča
Luna in dušepolno ter plodno življenje;
nebo s soncem, Tvoje zelene gozdove.
Gotovo sem pustil svoj dvomeč um Zate.
Brez Tebe ne morem živeti.
Kajti Ti si tista, ki je obdržala stezo mojega
življenja.
Kajti Ti si tista, ki mi je podarila nasmeh
svojega Srca.
Gotovo je nekaj globokega med nama.

Najponižnejša vrlina,
je dušepolna globočina.
Najčistejše je Srce,
ki Gospodu preda vse želje.
Najmodrejša je sinjina;
je svetost Zemlje, ki se na ubogega ozira.
Najmodrejše je Srce,
ki daruje se za vse.
Najsocialnejša molitev,
ki širi Edinost in si v njej miren.
Najsocialnejše Srce,
ki prezir premaga, tako, da prinese Upanje.

Skupaj z Bogom sem
Čas Srca pozna vsako stvar,
čas Srca pozna vsakogar,
to je to, da nisi sam.

Skupaj

Največja iluzija,
je del najmočnejše PRIMA vizije.
Najmočnejše je Srce,
kadar Bogu preda se le.

Čas Srca prevaga vsako potrebo,
čas Srca premaga vsako slabo nravo,
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v resnici pa je to resnično to,
da se počutiš Božansko
in živiš zemeljsko in hkrati Nebeško
in da skupaj z Bogom smo.

vzpostavljanje bližine s sorodnimi Dušami.
Moj pomen je skrit v Miru,
zato tudi ljubim Mir tako zelo ... kot svetlo
zvezdo visoko nad sabo.

Smisel življenja

Solza

Zame ima Življenje pomen
in ni absurden ali brezzvezen šport.
Zame ima Življenje pomen
in ta pomen nosi Ljubezen,
ta pomen je Življenje Svetlobe,
Življenje Boga in Božje miline.
Zame je smisel Življenja:
tudi osvoboditev, ampak predvsem
-realizacija Boga,
doseči popolnost sahaja samadhija;
-razodetje Boga,
kako igrati svojo igro v Božjem stvarstvu;
-manifestacija Boga,
popolno zadoščenje Boga Šri Krišne;
-iskanje izgubljenih sorodnikov ...
iz Dušnega sveta,

Solza, ki bila je sama
- sama izmed mnogih.
Iskrena, čuteča, globoka,
lastnina je vsakega čistega božjega otroka.
Privrela je iz globin Srca takrat, ko sem si s svojo Dušo priznal,
da imam sposobnost nadarjenega otroka.
Za vedno mi je Življenje spremenila
in me je za enega od izbranih naredila.
Solza – priznanje izgubljenega človeka,
solza je tista, ki me naučila je ljubiti
sočloveka za dobro sočloveka.

Solze Revolucije!

Zakaj je Tvoja Vzvišenost tako sladka?
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in zaživiva blaženo življenje.
TO JE ZIBANJE MOJEGA GOLEGA UMA!

Potrpljenje je moj prijatelj,
prosim, napiši ta stavek sama od sebe.

Revolucija namesto solz?
Jaz sem NAJOKRUTNEJŠI morilec
svojega izgubljenega prijatelja Strahca.
Tvoje solze za Ljubezen – moja
zahrbtna Duša.
Pa naj se vse konča z večnim objemom!
Posvečeno Martini Mohorčič

Princ Ljubezni,
skozi čigar živahno Ljubkost si lahko utrdim
svojo Pot v mojem ogledalu se izgublja senca moje
Princese Solz;
od psihološke do poduhovljene Ljubezni,
iz zamrznjene strani v vse izpolnjujočo
Blaženost.

Sonce – božja luč

Sonce ti si moj tihi nasmeh.
Ti si moje plodno Življenje.
Skrivno mi jemlješ bolečino in prinašaš
Upanje.
Ti si začetnik dežja.
Ljubim te zelo, želim si tvoj dotik z Neba.

Moj um je zaklenjen,
moje srce je zlomljeno,
moja Duša me je zavrnila
in mi odklonila prinesti zmago … namesto
tega.
Naj bo to šepet časa,
naj vidim skozi očesa znamenja,
naj se prenehajo razprtije med nama

Srečanje z

Srečanje v mislih z ljubljeno osebo,
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prinese dar Miru, obnovi čustveno Vizijo.
Srečanje v mislih z Nekom dragim,
mi pričara Nebeški Raj, ko se sam prebudim
v upanju.

kjer rad s Teboj zaspim.
Srečanje z Učiteljem, ki razsvetljuje moje
prepreke in mojo iluzijo,
dokaže moji nravi, da sem iz Nebes doma.
Srečanje z Gurujem, ki mi pomeni vse
in je moj najboljši prijatelj ter zasluži vso
mojo čast.

Srečal sem Tebe,
srečal sem Srce
srečal sem še Glavo,
srečal sem toplino, čustveno bližino
in seksualno domišljijo.

Še en srček

Želim si doreči v času in prostoru,
da se ne bi več srečal* v sovraštvu.
Želim doreči Srčku in razumu
da ne bi srečal* svoje iluzije.

Srečanje na ulici z Nekom, ki mi je blizu,
obnovi moje moči in me naredi podobnega
Miru.
Srečanje v parku z dekletom, ki ima moje
Srce,
me ljubezensko izpolni ter okrepi mojo vero
- kar gre.

Še en Srček, še en Srček,
zame je to Najvišji z Lučjo.
Moji čuti so obremenjeni in zavrti,
v resnici potrebujem še en Srček.
Še en Srček, še en Srček,
želim si ostati v Luči Najvišjega.

Srečal sem Resnico,
dotaknil sem se z roko,
dotaknil sem se tam,
kjer se rad s Teboj prebujam,
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Želim se pogovoriti z Bogom:
“Kako živeti večno blažen?”
Želim povedati Arjuni:
“Prosim Te, sprejmi mojo podivjanost.”

Posvečeno Ashriti Furmanu – v želji da
spozna Absoluta malo prej

Še en Srček, še en Srček,
želim živeti prijazen Srček.
Še en Srček za vse,
Resnica se je pojavila kot Ljubljeni Najvišji
Gospod.
Še en Srček bo tukaj ostal
in nam vsem s tem polepšal dan.

bim je blagoslov od zgoraj,
Moja mala Andreja mi je čisto srce vnela.
Moje mlado srce pa je pripadalo Bogu le.

Šel bi k Andreji

Moja mlada Andreja me je resnično rada
imela.
Moje malo srce Njo je povabilo vase.
Posvečeno lepi Šubičanki Andreji Korbar

Želim se osvoboditi vezanosti upodobljene
nevednosti-noči
v Življenju vsepresegajoče Luči.
Želim si postati eno z globokimi
odločitvami
v izbiri Večne-Luči.
Želim si končati svojo bedno Igro sveta
v Tvojem Srčku Težnje-Plamenov.
Še en srček, še en srček …
*naredil

Šri Najvišji

Duša, ki je nevidna,
je Duša nepremagljiva,
kar sedaj rabim je blagoslov od zgoraj,
brez Blagoslovljene Ljubezni mi ni za živeti.
Kristusova Avtoriteta,
Bog in akcija,
sledi pa nasmeh ...
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Ta strast je bila,
Ta strast ni več v meni doma,
ko pa začne se moja jutranja Ura,
še vedno žal mi je, da sem v tej strasti
zavedel in razvrednotil Nekoga.

Ta strast je slepa

Ta strast je slepa,
a ta zgodba je bila lepa –
lepša kot slast nezemske noči,
lepa kot sladkoba jutranjih dni.

P.S.
Oprosti!

Ta strast ni vera,
ta strast je bera,
a kaj, ko v njej se jutro budi,
kadar se v lepšem Srce prebudi.

Tebi

V mali dlani Tvoj pogled,
v Tvojem Srcu proslavljenje,
vse kar je smiselno,
v mislih s Teboj vredno.
V prazni glavi je Vizija,
v čistem Srcu je Tvoja pesem,
v izpolnjevanju Tvojih zapovedi Ljubezen,
v zmernosti je mlada vrlina,
ki narekuje Dušna sporočila
in v milosti Spoznanje,
ki daje Srčno srečne sanje.

Ta strast odhaja,
Ta strast zavaja,
a kaj, ko v njej sočutje živi,
kot kompliment Duše vse vzradosti.
Ta strast je šla,
ta strast je prešla
in v njej se našlo veliko je –
usmiljenja, sreče, dopolnitvi Miru, Ljubezni
vse.
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Ko pa človek najde se,
izrazi Božanska se toplina,
neprimerljiva glasbena milina
in sveta melodija.

Čakal Večnost spomina sem zaman,
dočakal pa izpolnitev svojih sanj
- skoraj zaman.
Brez Ljubezni mi živeti ni,
Moč Življenju da pristnost Poti,
najdi se v svoji sliki ti.

Tvoj

Hodil sem pretekle noči,
iskal sem slike Luči
- brez Ljubezni.

Našel sem odgovor Duše si,
priznal si potrebo sem po Enosti
- v nepričakovani meditaciji.

Brez Ljubezni mi živeti ni,
čar spoznanju vžge srce noči,
vsak dan lepše je: ljubiti se.

Videz vara

Videz vara,
kralj se postara,
bolnik ozdravi,
nikogar več ni:
v mestu skrivnostnem,
v mestu radostnem,
izselili so se,
je onkraj gorje.

Iskal sem vrednote sanj,
našel srčnost svojih sem spoznanj
- v dobroti.
Brez Ljubezni mi živeti ni,
Modrost Poti se najde v Luči,
sto krat sto premalo je spomin.
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Smeh ni več smešen,
navidezni problem še preveč resen,
zdravnik obleži,
nikogar več ni:
v mestu domačem,
v mestu prostakov,
preveselili so se,
je blizu gorje.

v mislih bom skočil v potok, da bom postal
zlata ribica.

Vrata

Odprla so se mi sama,
za njimi nisem videl ničesar posebnega.
Stopil sem do njih in se ustavil.
Se ustavil in se spogledal z Njim.
Takrat sem se spomnil, da sem jaz izbrani.

Fant dekle prevara,
le ta frigidna postane,
bolehni izleži,
nikogar več ni:
v mestu bedakov,
v mestu veljakov,
izgubili so se,
je tukaj gorje.

Za neuslišanimi molitvami
Sfižile so se molitve,
a prišle so nove okrepitve ...
Bila je odtujitev Nebeške časti,
zatem prišla je prizemljitev Ljubezni Luči.
Nikoli ni tako, kot ni nikdar bilo!
V mojem srcu je Tvoje Telo,
bile so le sanje, bil je le smeh ...
Bil je ogenj v najinih očeh.

V mislih

Vedno bom zaupal svojemu sebstvu,
vedno bom verjel svojemu prijatelju,
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Nikoli ni tako, kot bi lahko enkrat bilo!
V Tvojem Srcu je moje telo,
bilo je nekaj lepega, bil je nasmeh,
bila je Ljubezen v Njegovih Očeh.

Za vsako stvarjo je Nekdo,
v vsaki osebi je Nekdo,
za vsako stvarjo je nekaj,
vsakdo verjame, da je njegova resnica
neovrgljiva
in da ni laž, neresnica ali polresnica.

Za novo tisočletje

Novo leto za mati Zemljo,
novo leto za Boga in Njegov prestol,
novo leto za iskanja željni um dobrega,
novo leto za vzpenjajoča Srca mnogih,
novo leto za brezupno časovno mejo,
novo leto za preplašeno drago in srnjad,
novo leto za človeka in vse njegove
potrebe,
novo leto za rešitelja te uganke.

Za vsako stvarjo je nekaj,
nad vsako osebo je Nekdo,
v vsaki stvari je Nekaj,
vsakdo vidi sebe, da verjame o Resnici Sanj
ter da je vreden, ljubljen
in da vsaj nekaj kar je storil
NI BILO ZAMAN!

Za nov začetek

Mir koristen je
in s tem Ljubezen prinaša se.

Za vsako stvarjo je Nekdo,
pri vsaki osebi je lahko lepo,
nad vsako stvarjo je nekaj,
rad bi verjel, da je vredno bilo,
pa mi ni dano, da bi gledal skozi tvoje oko.

Za vsako stvarjo je Nekdo

Zdravilo Ljubezni
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Ni hotel zdravila,
ni hotel Srca,
ni hotel Resnice.
ni hotel Boga.

duh si izčistil, parazite odgnal,
tako je spoznal, da nikoli ni bil sam;
to je mea culpa.

Z mislijo moji izgubljeni
Ljubezni

Je hotel Ljubezen,
je hotel imet' Mir,
zbolel je za krivdo,
obsojal svoj nemir.

Tudi v Romuniji imajo stopnice,
a Ti nisi dekle iz Švice.

Zbolel je za kugo svoj'ga Srca,
padel v nemilost svoj'ga duha,
bolečine doživljal je dnevno vsak dan,
iskal je praznino, ker je mislil, da je sam.

Karma v odnosu pomembna ni,
pomembno je ljubiti, služiti in sočuten biti.
Tudi v Romuniji imajo stopnice,
a Ti še nisi dekle iz Švice.

Ker pa stal je v Luči svoj'ga Duha,
ker se spominjal je Dušne lepote,
ni čakal zaman svoje ozdravitve,
ker je daroval svoje trpljenje,
dočakal je Dan Božanske usode.

Tudi v Romuniji imajo komandirke,
a Ti si prej dekle in boginja
iz Šri Krišnove zbirke.

Ozdravil se je z Mečem Resnice,
ozdravil se je s čarom Pravice,
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Naj Te poleg Njega še Gospod Alah
blagoslovi,
da dosežeš Mir in orgazem,
ki nate v Nebesih čaka že neskončno dni.

Sedaj je čas za Zemeljska Nebesa,
za utišanje nemirnega uma.
Naj Bog daruje nam Duha milosti,
naj Srček po duhovnosti zakoprni,
naj Najvišji premaga šibkost v nas,
tako, da bomo blagoslovljeni sleherni čas …

Tudi v Romuniji imajo stopnice,
a Ti nisi bila nikoli dekle iz Švice.

Vedno naj živimo Srčnost Nebes!

Znanja sanje

Zvok kitare

Poj z menoj zdaj pesem to,
svet naj v tem dobi slovo.
Pojmo skupaj pesmico,
cvet se v njej razprl bo:

Zvoki, ki odmevajo v temini Duha,
srčne melodije zamenjajo tišino, ki duši.
Vendar ali ni ta melodija kreativna Tišina?
Ali je to čas, ki dopolnjuje izgubljenega?
Ali je to misel, ki prehaja od minljivega k Večnemu in pride do dna človeških Src, ljubljenih pogledov,
skritih misli, izgubljenih nasvetov,
zaljubljenih oči, misli, ki uhajajo iz
drobnogledov.
Pogled Tišine; zvok, ki para bolečine? ...

Hare Krišna, Hare Krišna,
Krišna Krišna Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare.
Mi skupaj se lahko spremenimo,
skupaj zaživimo Božansko Srce.
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Ali je to edina pot za zakrpanje globine
srčnih ran?
Vendar ali ni solza tista, ki je lahko najbolj
zdravilna,
če ni prisiljena, izsiljena ali izprijena.
To je občutek, ki prehaja čustvo, ki se v glasbi Ljubljenega potrjuje
brez dokaza najinega prijatelja, čar in čas mehurčkov,
neizraženega pogleda, vedrilo iz nebesnih
snopov,
to je žarek Milosti Najvišjega, ki je v Srcu
in ne skozi pogled Nebeških daljnogledov.

spoznanja!- ko blodnje so prešle,
rešitev v Srcu se rodila je.

Življenje je

Življenju Milost daj še Ti,
naj to Te popolno prenovi.

Življenja upati smem jaz,
ker trudim se preiti čas.
Življenju sebe darovati –
spoznati srčiko in z njo sanjati.
Živeti sebe – to sem jaz!
Živeti zase, povej na glas!
Življenje je Lepota dni,
ko v njih se (še) Upanje budi.

Življenje je čarovni čar,
preljubi sen, tišina Drav.
Življenje je iskanja smeh,
spoznanje Večnosti v vseh Poteh.

Živjenje se preda naprej,
ujemi ga in se še ti nasmej.
... Ž je!

Živeti sebe, služiti smeh:
se najti v trenutkih vrednih teh –
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Življenje je pesem

Mir je prišel v mene,
praznovanje moje Duše,
praznovanje mojega Srca,
praznovanje v mojem svetu … od Boga.

Življenje je pesem
in pesnik je Bog,
resnica edina,
nad tabo je krog to je Življenje, to je spoznanje,
to je edino novo dognanje,
da Ljubezen je ena,
da v Miru sva oba,
da prava lepota
v Srcu se videti da.
da znamo živeti,
če videti smeti,
da znamo ljubiti,
če znamo goreti
in svojo pesem do konca izpeti.
Posvečeno Luki Kunaverju, da bi postal
Božanska inspiracija.

Mir je prišel zame,
Mir je prišel vame,
zadoščenje moje Duše,
zadoščenje mojega Srca,
zadoščenje v mojem svetu ... za Boga.
Mir me je prišel slišati,
Mir me je prišel videti,
spoznanje moje Duše,
spoznanje mojega Srca,
spoznanje v mojem svetu ... za vedno.
Mir je prišel zadihati,
Mir se je prišel dajati novo Življenje za vsakogar,
še eno Srce do vsakogar,
vse do konca brezčasnega Časa.

Življenje se začne z Mirom
Mir je prišel k meni,
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Posvečeno Šri Činmoju
naj živi Ljubezen

je vse kar pozdravlja.

Želje Svetih
Za eno nobeno,
a za Trojstvo Vse
in Zanjo Edino.
kar gani Srce.

DUH JUGOSLAVIJE

Za enega nobenega,
za Božji je Mir,
Cvetlic Nebeščanskih,
kar je Radosti Izvir.

Svileno more

Za Tisto izgubljeno,
ki nosi ga v Srcu:
vse kar je pridobljeno,
ohrani v prsti.

Puno Ti si tražio More Ljubavi,
nisi znao, da si Ti Ljubavnik jedini,
zvao Boga si nevjernom,
tražio si krevet krstom,
ko zna, ko če, da Te sada promjeni?

Za Tistega izgubljenega,
ki hrani jo z razumom vse kar podvaja,

Nikad nisi čuo za to Ljubav sna,
nikad vidjeo nisi Istinu Isusa,
neka Te mora probudi,
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-- OSNUTKI --

treba, da ustaneš sada i da
nadoknadiš dana,
kada si probušio sva svoja Nada.
Uvijek tražio Ti si svoje more
ljubavi,
neka znajo svi, da Ti sada čovjek si,
neka u svojem vidu Ti pronađeš
more tam,
kdje svi kažu, da si lunatik koji lud
je sam,
i spregledaš more ljubavi u svojim
očima …
I začuješ buku morskih valova;
Tada Bog če Te promjenit,
Tada Ti češ biti San,
u kojim svaka djevojka
želi da bude Tam!
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