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Vzemi podobe iz moje mladosti
in sanje iz časov, ko upam.
Moje srce je tam polno radosti,
kot dete lahko še zaupam.
Pridi spet čarna iz tiste bližine,
po moje plešoče korake.
Tamkaj naj vigred nikoli ne mine,
naj drugi zamujajo vlake.

(Feri Lainšček, Demon ljubezni, 2016)
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