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MOJE NEMINLJIVO

Kdo je, ki hodi pred mano, pa ga ne vidim?
Kdo iztegne svojo belo dlan prav takrat,
ko se že obrnem in sežem v drugo,
nikogaršnjo? Kot bi naenkrat vsa stopila
v minljivost, z notranjo stranjo navzven, ki se ohlaja.

Kdo je, ki bi me lahko držal, da bi se držala,
in v belo zapisal vsaj sled po nečem vzdržljivem
in živem, žgočo prisotnost, ikigaj, ki me zasipava
z vsem, kar sem, čeprav ne morem zadržati ničesar?
Moje neminljivo je vedno korak pred mano.

Ikigaj: japonska beseda, ki pomeni tisto, kar življenju daje 
vrednost, smisel in pomen. 
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