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Ked na obežnej dráhe časopriestoru 
storočie s tisícročím sklznú 
oblúkom do jedného bodu, 
ked šest miliárd sŕdc 
vybuchne v stoúsvitnú zhodu - 
príde ti pokľaknúí a šepkať:
Môj Bože, vdaka ti za večný dar.
To vtedy vyjasní sa tvár 
a ohňostroje vyblednutej lásky 
uvoľnia nádej po nádeji.
Ako priam láva, čo sa skaze vzdáva, 
čo starú zem len peklom požehnáva, 
tak už aj človek siaha po rozklade 
hviezd.
A básnik, vysotený z ľudských snov a 
bied,
na večnosí spriatelený s hrobmi, 
rozhŕňa márne tajomstvo Života a Smrti, 
čo patrí od večných čias iba Bohu.
A človek a Boh - stály súboj? Vzdor a 
návraty!
Kto je tu na rade! Ratuj dušu preúbohú. 
Pozemský pozdrav Ave Božstvo. Sláva Ti. 
Poznačený snom náhliš sa do jasu.
Dost bolo tmy a vojen,
ked padali ideológie a - izmy
ked právo, pravdu prehlušoval dupot
čižmy
a bolo prefažko sa priznať 
slabučkej odvahe. Len ísť proti mamone, 
čo bleskom diabla pretínala vnútro, 
ked ľahkovážnosť k viere prišlo prijímať 
ako tú najsvätejšiu hostiu.
Ó, či len láska kedy skrotí ju, 
ked všetko pozemské sa rúti nadol 
do pominutia. A či len zvodca diabol 
poznove sľubmi si ťa získa, zláka
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a zaplesá. Ach, slabosi, funus neboráka. 
Márne som odolával Hlasu vnútra, 
strach z výčitiek, ach, z prepadliska 
nevery
ma opanoval neraz. Bol to ston?
Či záchvev, útek pred sebou tak samým? 
Ktože to kedy zráta, preverí?
Len prázdno prihovára sa mi - 
Výsmech a úzkost napokon.
Či varovanie ku strmému pádu?
Aj nedozierne hrôzy pripútali si ta, 
kým svet sa rútil do tmy.
Nevedel v sebe hlušit klam a podlost, 
zradu
a teraz odmodlieva... Bibliu si číta; 
v rukách ruženec bolestný a preradostný. 
On, človek schopný vrážd, orgií, ach, 
majestát -
netušil zlo, ba písal manifesty- nie už 
Boží,
ale priam Ľudstva nádejnejší štát, 
čo pretrvá aj veky večité.
Imperátori, führeri a vodcovia, 
tribúni... Dejiny si vás raz oslovia. 
Koruny z hláv padnú. Na smetisko,
„ bohovia “!
Život a Majestát. Čím vyšší vzlet, 
tým k zemi tvrdší pád.
A pravdu nemožno o pravdu oberaí.
To všetko sa mi stráca bohvie kam.
A dejiny'ŕAch, história človeka, 
lebo on tak v úzkosti vždy len sám 
sa nikdy nebál na výboje s láskou.
Iba tie oči - jasní svedkovia, 
blikavé hviezdy zapichnuté do svedomia, 
do výpovedí starých ozvien, 
čo písali a žili kroniku a nekrológy.
Ó, stroskotanci strateného sveta, 
čo roztĺkali kamene nenávisti

na kraji nedovidných ciest - 
Ktože ich ešte kedy zráta?
Toľko priam neznámych a známych 
hviezd.
Koľkože dní a pretrhnutých nocí 
nečuteľných sŕdc. A k snom? Priúzke sú 
vráta.
Už podelili si nás podlá strán - 
nepozná sestra sestru, 
ani brat už brata.
Rodiny na pranier. A závist rozostlatá. 
Dusili sme sa pod oblohou, 
šliapaná pravda bezbožníckou nohou. 
Na príkaz slávnost mamonárskym 
bohom,
ked ponúkali perly poloprávd 
a modlitbu vždy mali len za číry blud. 
Odpusť im, Bože, a nás slabých neodsúdi 
A bola veľkohubosípýchy nadčloveka, 
čo meral, vážil, ako cvengla kartotéka, 
čo rozum dvíhal ponad srdce, ponad 
ducha.
Aj blatá hriechu si nás vzali nehodných. 
Ó, Pane, žit taký život 
nebola slast a sudba jednoduchá, 
ked srdce chorľavie a len čo búcha, 
ked nové božstvá prišlo s dvojtvárnosťou 
brat.
Človiečik-máčik, staniolový majestát- 
sám život pripísal mu asketickú staf. 
Priskoro opadali fantazmagórie 
priam ako verše bez rytmu a rýmu 
a prišiel čas už myslieť na príkorie, 
na pravdy, čo v nás nikdy nezahynú.
A tak sa večné do Večnosti sunie 
a človek iba v Božstve čisté NOVOLUNIE.

A tretí vek už svieti spoza obzoru.
Opretí o nádeje dvíhame si slnko,
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nech prísno zröntgenuje naše slabosti, 
rozpíše diagnózu pochybovačnosti, 
aby sme nikdy viac už nepoznali 
apokalypsu otrávenej krvi - 
nenávist, podlost, znivočený domov, 
či bohorovnost riešiť ľudské osudy.
Iba tá láska povymieňa bezdejinné sny, 
lebo len ona zachránit vie život na zemi. 
Ó, vráí bratstvo k podaniu si rúk, 
aby už nikto neochorel samotou 
po vraždách, výpalnom a z krivých 
svedectiev,
aby už človek nemal nič viac s ohňom lží 
a kontinenty ovievali vetry zblíženia. 
Možno sa skalopevné prihovorí Zem.
„Ó, ľudia, veď vás tak veľmi milujem.“ 
Nech láska zváľa žalár temných 
sebatrýzní...
A z vlády na vládu len sľuby, kvetoslovia. 
Žií v skutkoch, kým nás chlebom 
neoslovia -
len novú skutočnosť, čo zhojí rany, 
lebo tu ostal živý už len sen...
A tak tisícročie za rohom už trúbi.
Na radosti Hviezdny dážd'? Či z jasu do 
záh ubyl
Len ostaň, túžba, s nami a len v dialky 
svieť,
nech nový vek sa drží spriatelenej Zeme. 
To vtedy každé srdce rozvinie sa v ratolest 
a my tak vďační ku pokániu popohneme. 
Jediná túžba zastavit raz navždy 
neduhy vedy, čo tak sklzli do otroctva 
zisku a totalít a zlata, krehkej moci.
Nech nový vek sa vydlážduje zmierením 
a nádejou, čo bratstvo povyšuje nad 
zlato,
čo prečesáva chodník trasou zakliatou, 
lebo už je čas. Už je čas

zachránit ZEM. A modré svitanie.
Bude to vzdych? Či ozaj svornost 
privanie,
kým ešte láska na pol srdca bije v nás.
Už je čas
učit sa znova milovat a odpúšťať, 
vražedným očiam stiahnuť sivý zákal, 
kým na sietnici brázdia škvrny ťažkých 
dní.
Nech básnici a hudci skrášlia nový vek - 
Bude to návrat k ľudstvu? Či niet síl ho 
zavidnit?
Pretvárky. Ako kráčať!Kam. Ach, aký 
liek?
Modlitba ako poézia. Balzam všetkých 
storočí.
Zradný čas, najtemnejší. Stop! Hlad do 
očí...
Dosť sa tu pozanášal do krvi - 
nech navždy zhasne v prúde dialýzy...
Ó, človek, vyznaj - kam si to dnes došiel’? 
Tvoj rod sa dejinami topí v krvi.
Odporne páchneš plynom koncentrákov, 
gulagmi, masovými hrobmi.
Chceš, aby Boh ta chránil naveky.
Už rozložil si národy, aj relígie 
a celé ľudstvo vydal napospas.
Dejiny sveta v skratke: Boh a ty.
Si spola diabol, vekovečné zlo a nenávist, 
čo podpaľuješ, ohňom píšeš zmluvy.
Len zisky si ta nútia k rannej modlitbe, 
bankové kontá nahlodali tvoju vieru 
a Parkinsonov syndróm hrabivosti 
skrz-naskrz rozleptáva osikové sny.
Dožil si sa výročia, ked padol MÚR 
hanby.
Ave mier! Ave láska! Ave novovek!
Bude to súmrak červeným a hnedým 
pochodom?
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