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Uvodnik

Fotografija: arhiv avtorice

  Meta Kušar

Ali verjamemo?

Ali verjamemo, da je kultura izraz najboljših stvari družbe, najboljših 
dosežkov filozofije, pravice, najboljših dosežkov jezika, umetnosti? Še 
verjamemo? Dokler verjamemo, še cenimo klasično zapuščino. Humanistiko.

Vsak dan se sprašujem, kam gre svet, kam gredo duše mojih prijateljev, 
kam gre moja? Kam pa duše pesnikov vseh spolov? Kam pa duševno življenje 
politikov? Kaj je človeškim dušam v tem našem, mojem času naloženo, da 
spoznajo? Tisto, kar je bilo naloženo vsem pred nami! Najstrašnejše je, če ne 
prepoznamo več dobrega kot dobro in zla kot zlo. Pa ne v sanjah, ampak 
tukaj na zemlji. 

Življenje pesnika je pesniško življenje. Ni nujno tudi humanistično, še 
manj humano. Hvaležna sem Audenu, ki je jasno povedal, da so nekateri 
dobri pesniki tudi pesjani. Velikokrat smo igrača sil, kakor katerikoli človek, 
sil, ki jih ne poznamo, vendar pesniško življenje to igro vtiskuje še v jezik 
verzov. Tako kakor pesnik s svojo poezijo spoznava samega sebe, sebe 
spoznava tudi bralec z branjem. Da bi se ljudje lažje zavedali, koliko različnih 
duš je poseljenih na tem planetu, jim pomaga poezija, ki je dušna stvar. Ni 
od tega, materialnega sveta. Vsaka duša je naseljena na poeziji in vsaka pesem 
govori s čistimi čuti in z odmetavanjem nepotrebnega. Pisanje poezije in 
branje sta obliki čustvene vzgoje. Še več! Tudi občutka za modrost. Ni nujno, 
da vzgoja uspe. Ne le da so verzi, če so tehtni, polni arhetipskega, tj. tistih 
zakonov, ki so nad zemeljskimi …, si bom dovolila reči: zdaj smo že pridelali 
toliko demokracije, da je poezija zelo blizu boga. Seveda ne mislim na 
nobeno določeno veroizpoved, ampak na boga, do katerega pridemo s 
prastarim »gnothi seauton«. 

O tem piše Waldo Ralph Emerson, prav dobesedno, v pesmi z naslovom 
Gnothi seauton. V pesmi razkrije pesnika kot nekoga, ki spoznava zakone 
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Uvodnik

narave, kajpak tudi človeške narave, če ne predvsem te. Razkriva jih, ker ve, 
da je njihov avtor v njegovem srcu. »Pesnik je veleposlanik, ki nosi s seboj 
Kraljevo prisotnost povsod, kamor koli gre.«

Pesnika kljub vsemu razumem kot svetlo osebnost, kot demokrata. Duša 
to od njega zahteva, ker je pramodel demokracije. Tudi svoj negotovi položaj 
lahko pesnik brani samo z demokracijo. Pesnik je tudi tisti, ki govori vsem 
ljudem. In še to: ljubezen kot snov poezije je tista snov, ki se tiče vseh ljudi in 
je rada blizu povsem povprečnemu človeku, ki jo zna sprejeti bolj sproščeno 
kot s teorijami vznemirjen in velikokrat v ljubezni zakompleksan sholastik. 
Novodobni brutalni intelektualec.

Nikoli ni bilo drugače! Od nekdaj okoliščine spodbujajo pesnika, da 
vztraja kot svetla osebnost, ali pa ga odvračajo od tega. On pa se odloča, ali 
bo vztrajal ali se predal. Včasih je vztrajati kot svetla osebnost tudi edini 
mogoči upor.

Mi, ki smo v javnost stopili kot pesniki, iščemo bratstvo, čeprav se pesniki 
zelo različno izražamo. Ne čudite se, da se izražamo z vsem mogočim, čeprav 
se resnična poezija vedno izraža z ljubeznijo. Ana Ahmatova je zamerila 
kritikom in znanstvenikom, ker so pomembnost njene ljubezenske poezije 
omejili le na drugo desetletje dvajsetega stoletja. Brodski se strinja z njo, »saj 
žetev naslednjih štirideset let prekaša prvi desetletji, tako po obilju kakor tudi 
po kakovosti«. Do takih zmot s strani kritikov in znanstvenikov še vedno 
prihaja.

Ni naključje, da tudi Brodski pripelje poezijo blizu k bogu: »Na človeka se 
čas obrača skozi življenje z raznimi jeziki: z jezikom nedolžnosti, ljubezni, 
zvestobe, izkušnje, zgodovine, utrujenosti, cinizma, krivde, razkroja in tako 
naprej. Med njimi je seveda jezik ljubezni lingua franca. Njen besednjak 
použije vse druge jezike in izrazi ljubezni ustrezajo snovi, pa naj je še tako 
brezdušna. In ker je snov tako izražena, dobiva še nekakšno cerkveno, skoraj 
posvečeno vrednost, in sicer v odmevu na obe poti, po katerih dojemamo 
predmete svoje strasti in iz sugestije božje knjige, kar je bog. Ljubezen je 
pravzaprav nekaj, kar se iz neskončnosti usmerja h končnemu.«

Če hočemo spoznati svoje srce, pa srce ljubega, potrebujemo celo kratko 
večnost. 

Za večino današnjih ljudi pomeni nekaj vedeti in razumeti – poznati 
dejstva. 

A, dejstva? Ki se množijo iz dneva v dan, prihajajo iz laboratorijev, bank, 
tovarn, iz medijev, parlamentov in pokajo iz terorističnih planov. Dejstva 
lezejo iz računalnikov, valijo se po telefonih in cestah. Dejstva letajo nad 
nami in skačejo na cerkvene oltarje. Toda razum nima nobenega ključka, 
nobenega vzorca, ki bi mu pomagal odkleniti zanj protislovno in kaotično 
celoto. 
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Poezija, pa čeprav sama razdrobljena in fragmentarna, pomaga 
razdrobljenost vsaj toliko povezati, da za hip ugledamo celoto in vdihnemo 
vase protislovnost in kaotičnost. Pa kljub vsemu temu, poeziji ne dovolijo 
stopiti v hišo, kjer gospodari samopašni razum. 

Tudi narava enako milo prosi, da bi vstopila v našo spalnico, k naši pisalni 
mizi, kakor zna stopiti v kuhinjo, če ji dovolimo. S kemijskimi preparati 
nenehno poniževana živa plast zemlje bi se rada obnovila na našem vrtu!

Velikokrat nimamo prav nobenega občutka, ali so vsa ta dejstva, ki 
nepričakovano in naglo vdirajo v naše domove, nekaj smiselnega. Pri pesmi, 
ki nam sede v srce, ki nam osveži duha, pa se ne sprašujemo o smislu. 
Enostavno nadaljujemo z mislimi in čuti tam, kjer se je pesem navidezno 
končala. Ali ni največ, kar moremo storiti za nekaj boljšega, to, da 
nadaljujemo v duhu tega boljšega? Tako nadaljevanje je cilj vseh omik in 
zanesljiv način, kako ohraniti tradicijo in piti lepoto. Jo doživeti kot celoto 
cvetočega vrta.

Vdihnemo malo letnega časa, ki nas čaka pod oknom, in malo verzov – in 
spomnili se bomo, da malo dobrega uniči veliko zla. Pesniki, ne pozabimo, 
da nas ljudje niso dolžni brati. Če nismo dobri, bomo pozabljeni, če pa 
družba najboljših ne bo brala dobrih pesmi, ne bo več družba najboljših in 
bo postala plen lopovov duše in srca.
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1 Poezija – Ivan Dobnik
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1Poezija

Ciril Zlobec
(1925)

Ljubezen

Našel sem te,
zato te iščem,
zmerom bolj nevidno,
zmerom bolj vabljivo,
zame skrito, name čakajočo
in najglobljo,
v pesek vrtam
svoj vodnjak do tebe,
skrite, čakajoče,
in sipki pesek se sesipa, 
sonce kar naprej poseda
mi na hrbtu,
toda v hlad njegovega oboka
vsak dan
prileti jutranja sapica
in s krili, z roso ovlaženimi,
se mojih žejnih ust dotakne,
ko vse globlje in globlje
in zmerom na površju,
vse do konca na začetku
v sipki pesek vrtam
svoj vodnjak do nje,
ki je, ker iščeva jo brez prestanka,
zmerom globlja,
saj samo najgloblja,
saj samo v iskanju
sva zares ljubezen.

Dve žgoči sonci, 1973

Fotografija: arhiv avtorja
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Fotografija: Murr

Ivan Črnič, rojen leta 1960 v Ljubljani, pesnik in 
pisatelj. Pesniške zbirke: Tihota brezdanjosti (1985), Prisotnost 
blaznosti (1987), Balzamiranje trupla (1989), Skarabejeva dušica 
(1990), Prvi angel (1991), Posvečujoči žarek (1995), Salamander 
porogljivec (1998), Absolutizem samoveličanja (2002), Okus slave 
(2004). Črna komedija: Zdaj veš, kako je, če te kača piči (2002). 
Zmajev šah (2004), Lovci Šivovega poljuba (roman; 2008). Izbor 
poezije Ozloglašeno slavje (2012). Kabalistično delo: Zlati zmaj 
(2012). Zgoščenka z avtorsko glasbo: Pred očmi Dijane (2007). 
Živi v Ljubljani.
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Ivan Črnič 

Visoki val  

Visoki val

Ko pa konja jezdil sem,
konja belega, silno zver,
ko sem ga jezdil skoz blaženo noč,
je luna želatinasta 
osvetljevala pot med zvezdami;
o daj, konjič, med zvezdami
razpeni se, rezgeči,
aj, aj, aj, 
ti moje samote fantastična os,
energija v sebi ohranjena,
po življenju mi ne strezi!

Moje oči bile so polnost 
mojega srca razvnetega,
moja ušesa krila vetra;
nihčè ne bo govoril mi,
naj ne jezdim po žarkih lune,
ki laja kot psica,
reží na svet z zobmi rumenimi,
z velikimi čekani,
furijasta,
besna.

Odspodaj pa so bevskali šakali,
od gobcev jim je slina tekla,
njih oči, rumena zloba,
viharna noč ščeneta ta nesrečna je izlegla:
»Kaj boš ti, o kaj boš ti, 
ti, ki sploh nič nisi,
kaj v nič se boš zaganjal,
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1 Poezija – Ivan Črnič

že en močnejši prdec bi
obličje ti zmaličil,
raztreščil te v prafaktorje,
potem pa, oh, potem
bi kaj, 
bi govnarije sanjal?!«

Najraje bi zobe jim zbil,
pa potem jim nisem,
iztrgal 'z prsi jim srce,
na zemljo ga zabrisal,
pa pognal sem vse po zlu,
saj reče mi en črn vran,
sedeč na moji rami:
»Od norcev teh odvrni se,
užij neba krasoto,
na hrbtu belca iskrega
poženi se v pohoto,
to vražje je ledena noč,
ki v kapnik se strjuje,
ko kapnik bo zgrmel na tla,
bo dan 
in bo še huje!«

Tu sem videl Gautamo Buddho  sedeti v meditaciji,
njegovo spokojno glavo je veter razpihoval na vse strani,
v smereh njegove razpihane glave
so orjaške, nezemeljske mravlje igrale fliper,
kače pa so ležale v ptičjih gnezdih, otrple;
vse to zdaj zvesto beležim,
da ne bi kdo kdaj kasneje 
trdil česa nasprotnega.

Ptičja jajca, fliper krogle … pik, pok, ratata, bum …!
Av, bebo, bebo, bebo,
a se ti v glavi spet frtaljčka!?
Daj, zazri se malo vase,
morda pa tam kaj odkriješ!
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A ne bi dal že enkrat miru!?
Malce božjega miru.

Povrni pozornost!
Včasih je um tako nemiren,
kar ne moreš ga ukrotiti,
ampak zdaj si  na hrbtu Pegaza,
ki nemiren je še bolj.
Zvezde nočnega neba izrisujejo čudežne like
kot drobci stekla v kalejdoskopu,
tam spodaj pa je zemlja
kot velik hlebec kruha,
naskakujejo jo brezbožni črni pajaci,
brezbožni črni škorpijoni,
bledi zombiji
in voodoo veščaki
s svojimi vrvicami, lutkami, iglami, bonbončki,
vsi radi bi požrli 
ta hlebec črnega zimskega kruha,
saj letos sneg je hitro skopnel,
vsi radi bi požrli ga,
ti se pa smej tem norcem, 
ha, ha,
saj ta gibljivi pajkasti hlebec
njih bo požrl; njih, ja!

Ampak potem konjič pikiral je navzdol,
krila je čisto k trupu pritegnil, kot lastovka,
letel je vedno nižje, napravil en sijajen lok,
kakor bi se hotel skriti zemlji v naročje,
se vleči na mehko posteljo megle,
ki se je nagrmadila 
kot sladoled na kornetu;
bila je to tiha, osupljiva senzacija!

Tako je to bilo tedaj
in še v spominu se zdi, 
kakor bi zdaj bilo.
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1 Poezija – Ivan Črnič

O ne, ne, prav nič ne zdi se,
kajti moje telo še lovi ritem srhljive ježe,
moj duh še pluje z meglicami 
iznad besnečih voda,
iz njih se zaganja Leviatan v zrak
kot riba, ki lovi mušico,
zaman me poskuša doseči,
v besu se mu pači obraz,
val, ki me ima s pljuskom odvreči ob zlizane stene,
še pluje po hrbtu razburkanega oceana,
dviga se s svojim sršečim grebenom,
oj, samote fantastični čas,
energija v sebi ohranjena,
os neizrekljivega zadovoljstva!

In ozrl sem navzdol se
prek oceana besneče gladine,
moj bog, kako je bil črn in divji
teh brezbrežnih vodá
namrgodeni starec,
zatulil je v školjko bisernico,
povzdignil trizob s svojo močno desnico,
in glej! – zvezde so deževale z neba
in se stapljale z valov lesketajočo preprogo,
zdirjal po njej je moj belec 
in se znova zavihtel v zračne višave.

Nebo se je skoz in skoz prepredlo z elektriko
in noč se je razsvetlila od vzhoda do zahoda, 
v moje prsi udaril je snop svetlobe,
čiste in čudežne,
kar bi me skoraj ubilo,
in v njej sem uzrl Ouroborosa,
kako grizoč lastni rep
negiben leži,
ocean pa je bobnel in pljuskal 
kot milijarda šamánskih bobnov.
Tokrat mi je uspelo,
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ampak kar malo bojim se časa,
ko bo od mojega krilatega belca
ostala le lužica
na gladkem trebuhu ženske,
ki bo prišla, 
da me omreži – 
če mi tako je namenjeno.

 
Mala večerna melodrama

Moderator:
Naj povabim vse harmonikarje,
ki znajo spodobno raztegniti meh,
da izstopijo in nastopijo,
eno takšno veselico nam pripravijo,
da jo bomo pomnili
do konca svojih dni.

Kiklop:
Priporočljivo je biti vesel,
čeprav ni razloga za to,
melanholik prav kmalu zboli.

Zbor pajacov:
Želimo si pesnikovih verzov;
drugih želja nimamo 
in jih tudi nočemo.

Časopisni kritik (prikoraka naokoli):
Pesnik?! A to gre za tistega stihoklepca,
ki v svojih blodnih fantazijah poskuša oznaniti več,
kot je po meri 
miru željnih državljanov?

Človek s slučajnim nasmeškom:
Ja, za tistega!
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1 Poezija – Ivan Črnič

Časopisni kritik:
Ljudje božji,
kako ste lahko tako slepi,
da ne spregledate prevar tega ničvredneža!?

Zbor pajacov:
Radi te imamo, pesnik,
zate bi srčno kri prelili!
Ti si naše edino upanje,
lučka naše prihodnosti;
brez tebe si ne znamo 
predstavljati življenja 
– pika, amen!

Pesnik z licenco:
Naposled slišijo moja ušesa,
kar bi vsak človek moral priznati,
a raje zamolči,
pestujoč svojo zakrknjenost.
Ah, ta nesrečna človeška nebrižnost!
Pa kaj mi vse to mar,
jaz čakam glas harmonike.

Harmonikarji (nastopijo):
To takšna je harmonika,
ki vname se ob njej srce,
juhej olí, juhej olí,
ki vname se ob njej srce.

Harmonika, harmonika,
ob tebi vname se dekle,
juhej olí, juhej olí,
ob tebi vname se dekle.

Mi takšni muzikantje smo,
ki ga veselo žingamo,
juhej olí, juhej olí,
ki ga veselo žingamo.
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Nažgimo zdaj harmoniko,
da vsepovsod veselo bo,
juhej olí, juhej olí,
dokler ne pade v koš nebo.

Časopisni kritik:
A dajte, no, dajte,
tole je pa že preveč:
juhej olí, juhej olí,
kakšne oslarije so zdaj to!?
Kakšna apolitičnost,
križana gora,
senčice aktualnosti
ni v tejle vaši popevčici –
umetnik se vendarle spozna
po družbeni angažiranosti!

Harmonikarji:
Mi smo … mi smo
samo ljudstvu hoteli ugajati …
smo pač zabavljači.

Časopisni kritik:
Dobro, vi kar bodite zabavljači,
ampak ne morete ljudstvu ugajati
brez primerne politične refleksije!
Kdo bo pa poslušal
takšne pacifistične otrobe!?

Človek s slučajnim nasmeškom:
Ampak meni se je zdelo,
da je bilo tisto 
– dokler ne pade v koš nebo –
vendarle politično.

Kiklop:
Se strinjam!
Tisto je bila
genialna politična metafora.
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1 Poezija – Ivan Črnič

Harmonikarji:
No, vidite …!

Časopisni kritik:
Genialna, genialna, 
pretiravati pa res ni treba;
le kje ste našli to besedo!?
In v politiki ni nič metaforičnega.
Politika je ena večna skrb
za narodov blagor.

Stara grča z enim zobom:
Gospoda, a bi smel povedati en vic!?

Deklica na poziv 
(medtem ko pod roko drži staro grčo z enim zobom):
O vic, odlično!
Ampak biti mora političen.

Kiklop:
Nekaj takega,
kar izraža srž političnega naprezanja.

Stara grča z enim zobom (se reži):
Prav takega imam v mislih.

Časopisni kritik:
No, dajte že povedat' ta vic,
če vam je že padlo na pamet,
da je to primerno.

Stara grča z enim zobom:
Ena ženska je dala oglas,
da išče moža,
pa ji naslednjega dne
nekdo potrka po vratih;
ženska odpre in glej! –
zunaj na vozičku sedi
en invalid brez rok in nog;
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ja, kaj pa vi tukaj,
ga vpraša;
jaz sem se pa oglasil
na ženitveni oglas, pravi;
o vi ubogi revež,
kako se boste ženil,
saj ste vendar brez rok in nog, –
jaz  rabim deca
tudi za kakšno delo;
o tudi brez rok in nog
se da marsikaj postoriti,
ji odvrne;
no dobro, no dobro,
ženska na to,
kaj pa,
ali imate vsaj v hlačah kaj spodobnega,
deca bi pa že rabila za to,
da bi me kdaj pošteno obdelal;
ja, gospa, na to invalid,
s čim sem pa, mislite,
po vaših vratih potrkal!?

Deklica na poziv:
Ha, ha, ha …!

Ostali molčijo.

Časopisni kritik (slednjič otrese z glavo):
Kaj bi naj tale vic pomenil?
A hočete z njim reči,
da je naša politika
slabokrvna, invalidna?

Stara grča z enim zobom:
Ne vem, čemú tako negativno stališče!?
Če se mora že izpričati kaj takšnega,
bi popreje opozoril na to,
kako hudičevo dobro ji gre,
takšni, kakršna je.
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1 Poezija – Ivan Črnič

Časopisni kritik:
Meni se pa zdi,
da ste vi samo en od sile predrzen starec;
ampak pázite, rečem vam, 
pázite na svoje besede,
mene javnost pozna
po ostrem peresu
in če spišem eno kolumno
o vaši kolosalni predrznosti,
bo to imelo za posledico,
da si boste sami želeli 
svoj prostorček
v mrliški kamrici!

Stara grča z enim zobom:
Ha, ha, ha, dragi gospod,
vidim, da sem vam stopil na žulj,
saj ste preveč se razvnel!
Vedite torej,
da sem jaz bil v politiki,
še preden ste vi vedel,
kaj je to časopis!
Mnogi so mene že pokopavali,
a sem mnoge sam pokopal,
stara, divje-rasla grča,
kakršna sem.

Deklica na poziv:
O joj, joj,
kako si raztogotil
tegale tipčka,
starček ti moj!
Kaj pa če res te vtakne
v tisti svoj časopis,
saj mi boš na stare dni še zaslovel.

Stara grča z enim zobom:
A ha, ha,
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a si predstavljaš ti mene
kot izpljunjeni ažurni škandal!?

Časopisni kritik:
Škandal ja, kaj pa drugega!
Pa s kakšno deklino se to vlačite,
da vas ni sram!
(proti njej)
Koliko pa si ti stara,
a polnoletna si že? 

Deklica na poziv:
Nič ti ne skrbi za moja leta,
saj v glavo si ves zelen,
malo seksa ti ne bi škodilo,
če veš še,
kaj je to seks!

Pesnik z licenco:
Uuu, kakšna pasja bombica!

Časopisni kritik:
Kaj boš ti, smrklja,
mene o seksu učila,
kdo pa misliš, da si!?

Človek s slučajnim nasmeškom: 
Če moj me občutek ne moti,
je to deklica na poziv,
takšna, ki toliko ve o seksu,
da lahko druge uči.

Deklica na poziv
(človeku s slučajnim nasmeškom):
Ti pa drži jezik za zobmi!

Moderator:
Draga druščina,
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javnosti smo na očeh,
pazimo torej na svoje izražanje,
saj moramo s programom naprej;
prisluhnimo zdaj,
kaj si avditorij
od nas želi!

Zbor pajacov:
Želimo si pesnikovih verzov;
drugih želja nimamo 
in jih tudi nočemo,
naj zdaj nastopi pesnik!

Pesnik z licenco pristopi.

Časopisni kritik:
Kaj …? A tole je pesnik?

Človek s slučajnim nasmeškom:
Ja, ja, tole je en poeta laureatus!

Pesnik z licenco:
Po zvestobi me boste spoznali,
z vami bom plul skoraj do konca,
samo bežeče podgane me bodo
z ladje, ki tone, pregnale,
tedaj od vas vzamem slovo.

S sabo odnesem,
kar bo od plena ostalo,
saj sem dolgo vdano vam služil
in s tem si mendà kaj prislužil
tudi za popotnico.

Od lastne promocije
nisem bil bog-ve-česa deležen,
nekaj časopisnih člankov, to že,
toliko ste me počastili,
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ampak to je kot beraču 
v klobuk vržen drobiž,
ves moj trud je šel
za narodov blagor,
veliko ste mi dolžni ostali.

So trajne in sprotne človeške potrebe,
pri trajnih pomagaj mi bog,
za sproti pa, če nihče nima nič proti,
bi si odpeljal
tole ljubko deklico.

Ponudi roko deklici na poziv.

Stara grča z enim zobom:
Samo drzni si, 
smrkav'c pregrešni,
ti bom tako gobec stolkel,
da se bo bliskalo!

Pesnik z licenco:
V redu, v redu,
le mirno kri,
vsaj vprašam lahko!

Kiklop:
To ménda lahko.

Konec. 
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Skrb za rožo

No
kar malce čudna mi je
ta pokrajina
videl sem že osamljene
a šli so mi iz spomina
dete sanjsko
zrem v oči
pred mano
mali princ stoji

zakaj pokrivaš rožo princ
saj je ne bo pozeba
morda je večja
tvoja skrb
kot njena je potreba

Aj
kako omamna mi je
v srcu bolečina
a ko uzrem zaljubljene
sploh mi več iz glave ne gre
njihova veličina
njihove veličine zgled
ki je kot solza moja
v njej se je potopil svet
od nenehnega boja
dete sanjsko
zrem v oči
pred rožo
princ mi govori:

tudi če roža majhna je
meni se zdi razlika
če se ujeta kaplja v njej
kot živi biser svetlika
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tudi če kaplja majhna je
se mi ne zdi vseeno
če iz cvetne čašice
kane 
dol na zemljo
 

Vprašanje luni

če pa sem gledal kdaj
o gledal kdaj
v to zvezdno noč
to sem letel
kot blisk letel
v ognjen obroč
zanetil se
kot strele žar
dosegel moč

nikdar se vse ne uniči
le postane davno
kar bilo je 
tistim časom
morda tudi slavno

ti si luna na visokem
v vse si njih strmela
a je kakšna 
nežna duša
v svetu preživela

o zvezd utrip
to sem strmel
vse bolj strmel
v mesca ščip
ki rasel je
oj rasel je
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v brezmejno noč
zanetil se
kot strele žar
dosegel moč

nikdar se vse ne uniči
le postane davno
kar bilo je 
tistim časom
morda tudi slavno

ti si luna na visokem
v vse si njih strmela
a je kakšna 
nežna duša
vstala iz pepela 

           *

ej kako so mi zamerili
ker sem se zazrl v kotel
ko so me povabili
glodati kosti
pa jih nisem hotel

          *
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Preobrat usode

1

No, dobro, 
jaz hočem,
ti nočeš,
kaj naj zdaj,
toliko je zapovedano,
pač!

Ti si največji okultist:
tvoje skrivnosti
pripadajo času,
ki pride
kot strela 'z jasnega.

Kolikokrat že
si mi sprevrgel načrt,
sij zlata potemnil,
mi grad
iz peska
sesul
do tal.

Zdaj ne razločim več,
kaj bolj boli –
kar je bilo
ali česar več ni?
 

2

Mar me bičati moraš,
ko te objemam?
Zavreči bi te moral,
razbiti tvoje igrače,
pa ne morem, 
ne smem.
Če kaj mi je všeč,
ne moreš v objestnosti svoji,
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da mi téga ne bi iztrgal iz rok;
če pa je všeč kaj tebi,
ponujaš to kot darilo
na vrtiljaku skušnjav.

Bi to
ali ono –
ali raje sploh nič?

3

Kadar bi hotel
prisvojiti si bolečino
in porinem meč
si globlje v srce,
tebi trpljenja ni mar,
saj slediš 
ljubezni do senc.

Bi rad me oropal spominov,
v spominsko knjigo zapisal besede s krvjo,
kolone črk okrasil z lepo vinjeto –
ampak kaj boš s tem,
kaj ti bo to?

Saj veš,
kako neobstojno
je zlo.

Vesêli se svojih zabav,
preštevaj naropani plen,
če preneseš ti onečaščenje,
zakaj jaz ne bi vztrajal,
ne vem!

Mi potujemo s tabo kot duše,
kot ribe v nebeškem oceanu
se v tebi svetlikamo.
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Fotografija: Sandi Radovan

Ivan Dobnik, rojen 1960 v Celju, pesnik, urednik, 
prevajalec, esejist in kritik. Na FF v Ljubljani študiral filozofijo in 
primerjalno književnost. V letih 1988 – 1995 je bil zaposlen v 
Knjižnici Bežigrad. Bil član uredništva revije Apokalipsa (1998-
2008), je idejni pobudnik in odgovorni urednik Poetikona 
(2005-), tudi soustanovitelj Književnega društva Hiša poezije 
(2006-). Poezija: Osvobajanje (1980), Kaligrafija lire (1999), 
Zapreš svoje oči (2003; nominacija za Veronikono nagrado 2004), 
Rapsodija v mrzli zimi (2005), Zapisi z drevesnih lističev (2006), 
Svetilnik (2008), Bela pesem (2009), Pred začetkom (2010) in 
Druga obala (2012). Njegove pesmi so prevedene v številne 
jezike. Živi v Šmatevžu (Savinjska dolina) in Ljubljani. 



31P O E T I K O N

1Poezija

Ivan Dobnik

Bolska
(odlomek iz pesnitve)

He was a metaphysical puzzle to me.
H. D. Thoreau: Walden

Pragozd me varuje, v njem lahko siva
veverica cele tedne potuje po krošnjah dreves.
C. Miłosz: Od sončnega vzhoda do 
njegovega zahoda 

1

zelene svetlobe
 in strop
iz prostrane modre lune
kar je iz zemlje
 in princes smrek jelk vrb
iz slapov in
telesa
 južni stolpi
z levjimi zastavami
vse kar žene
 ta robustni voz časa
v nedoumljivi
lupini
 vesolja

2

Bolska
 nad njo svetlobe
iz tisočerih
zelenih
 luskin
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3

plašč poguma
 straži
obrečno
deželo

4

čreda živali
 ki potuje
ob bregu
reke sanj
 z nočnega neba mlečnih bliskov
so svoje dihajo preprosto
kobilice vzletajo izpod lapuha švigne
 gozdna miš

5

listi divjega
 hmelja
na lubju
črne jelše
 nevidna
zračna žival koza tapir
krilata srna bronasti los 
 je tod pustila
stopinje glej glej
hodim med travami
 sledim kozam ovcam svinčniku
vedo kam
kje je zeleno
 sonce

kako slediti
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 takšnemu potovanju
med grmi vrb
in roji jelš mladimi jêseni
 skozi cvetoči šaš
materino dušico
črne topole
 narava
je pragmatična domišljija
vsaka genialna ideja
 je funkcionalno preprosta
in magična
na krhkem nožu trave
 lahko zakrvaviš
robida in kopriva
ti pustita
 pečat

6

šum Bolske
 v hitrih gazeljih skokih
pod brestom 
metulji
 v senci
bezgovih vej
kozlič
 ki pridirja mimo hej
dan je uravnotežen
zvezek prislonim k deblu
 vlažni mah
zopet oči koz hitre strele
kaj bi lahko bilo še več
 kot ta čarovnija
mešanica
šumov svetlob vonjev
 ne zaustaviti se
ne počivati ni razloga
šepetajo svetlobe in grmiči
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 kozji jeziki
sladostrastni gurmanski oblizovalni
slikar v naravi
 Niagara Patagonija Šmatevž
Ognjena zemlja Isla Negra
utripa rečni breg
 pisani kamni izpod planin
in hoja naprej naprej nepredvidljiva
skozi koprive
 neznane divje polomljene trohneče veje
rože srebot glog svib
v zeleni raj
 tukaj je
popolna transcendenca
TRANS ZEN in spokoj
 s težo brnečega življenja
in smrti
 brez razlike

7

ko hodim s soncem
in svetlobo
 nikoli naravnost
rogovi v parih
štrlijo iz zelenih valov
 se prikažejo in izginejo
fantomi so in niso
trop vojakov
 z jasnim ciljem
slediti užitku
ritmu krvi vonju v zraku
 valu sekunde tisočerim tonom svetlob 
in skok v globoko senco
brž pod visoke krošnje
 pod ptičji klic
šum reke šum kopitc prh nosnic
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negibni zrak
 avgustovska tišina vse vre
nebo čreda konj na paši
oblaki poletje prividi odmirajoči listi
 in svetlobne preje volne puh
tostran in onstran
vesolje ki drvi skozi vesolje
 jutro in večer
pesem in glas
ne zaustavi teka 
 divje race nad gladino
žejna krila nad vodo

 
8

koze sanjajo ne spijo
veter zobata riba nad mestom
 nad tulipanovci evkalipti
belimi topoli bresti zelene in minljive svetlobe
kar je zrak je pretočnost kar je dihanje je življenje
 kar pesem tvoje žejne oči mladosti oči sanj
iščeš jantar onstran bréz toplo gnezdo sinice
poljub ki bi te odnesel s seboj
 v mrak in sonce k božanju in novemu toku besed
bele živali razpnejo krila bel puh je tišina njihove dlake konj ovc
krav kokoši bivolov albatrosov prepoznaš jih 
 v njenem objemu v njeni glasbi v njenem plesu
mačke prsti na nogi in poletna reka
med enim in drugim bregom Bolske
 perfekcija domišljije borove iglice ki padajo v čajno skodelico
neukročena lepota in dež dež dež
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Fotografija: Walter Walden

Marko Elsner Grošelj, rojen 1959 v Ljubljani, 
pesnik, esejist in pisec radijskih iger. Izdal pesniški list Sredi 
zapovedanega sveta (1985) in več pesniških zbirk: Smeh konj 
(1986), Memento mori (1990), Kronika valovanja (1992), 
Odpoljubljeni (1993), Slike z dežele (2001), Zdržati samoto 
(2004), Jedkanice (2009), Vrnitev k sinjini / Neopisljiva bližina 
(2014). Leta 1995 objavil izbor desetih radijskih iger v knjigi 
Temenos, stvarjenje podob. Z radijskimi igrami je sodeloval na Prix 
Italia (Stolp modrega konja in Vrnitev kiparke Camille Claudel), na 
Prix Marulić (Vrnitev kiparke Camille Claudel) in na festivalu 
radijske igre v Moskvi (Peti jezdec). Njegova dela so prevedena v 
angleški, francoski, hrvaški, bolgarski in slovaški jezik. Živi in 
ustvarja v Mojstrani. 
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Pesnikov dnevnik
(Reminiscence)

4.50 zjutraj. Na televizorju bučna nogometna tekma 
med Lokomotivo in Spartakom. Dežuje. 
Za šankom slonijo mokri pločniki. Mesto se prebuja. 
Prvi avtobusi. Nočni pohajkovalci s praznimi steklenicami. Natakarica s 
podočnjaki. Blagajničarka za okencem. 
Relacija Zürich-Ljubljana. 
Mare je ostal na gori v snegu, pri ognju v koči se sklanja nad zvezkom, piše 
svoje novele. 
Cigani se selijo. S seboj nosijo kokoši, pisane dežnike, potovalke, nebo z 
vasmi, ki jih zapuščajo. 
Snežinke pikajo kakor ledene šivanke. 
Z njimi gre kompleten Chagall. 
Sedež pri oknu je zaseden. 
Nisem pozabil slike na naslovnici, 
mutiran Zajtrk na travi, 1964-65, sitotisk na platnu. 
Zazibal me je v sen, za nekaj trenutkov ponudil zavetje. 
Sprejel sem cigareto od človeka, ki je želel družbo. 
Ne izmenjava si niti ene same besede, samo poglede.

Že takrat se mi je zdelo, da vrt ni prav velik, 
vendar dovolj velik, da so v njem živeli polži, hrošči, mravlje, 
zajci in ptice, mačke in kokoši, v njem so rasla drevesa, 
gozd dreves, in rumene grmovnice. 
Zdaj, ko se peljem mimo, šele vidim, kako majhna, 
uboga krpa je bil tisti vrt, ki ga je tik ob njem obšla 
železniška proga in sem ponoči v polsnu poslušal drdranje koles.

Na vlaku: Dekle spleta lase v kito drugemu dekletu, potem jih slika s 
pametnim telefonom, potem obe analizirata lepoto tega okraska v dolgem, 
živahnem razgovoru.
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Na busu berem z ekrana Mesto sporoča: »Dragane, tako zgodan, tako lijep.« 
Ura je 11.50 dopoldne.

Včeraj še obrisi beline na strehah, danes sneženje, plug na ulici, v snegu 
zadušeni glasovi. 
Sneg posrka in prekrije. Ne dovoli vzpenjanja, glasnosti, vsako postavljanje 
omeji na dvorišče, pred vrata. 
Prevod v bolgarski jezik, ne prepoznam svojih pesmi. 
Zaprla sva hišo in odšla na pokopališče. 

Sedenje je nevarno, je nekdo rekel. Tudi hoja je nevarna.
Na koncu ulice si je v petek neka ženska zlomila kolk.
V ponedeljek je bila operirana. 
Noben zdravnik ji ni rekel, da je ležanje nevarno. 
Lahko umreš od pljučnice. Pride nenačrtovano 
in post festum. Kot stranski produkt. Kot dodana vrednost.

Monk igra Criss-Cross. Nisem se ga naveličal.
Nekaj zamisli imam, precej boljše volje sem.
Ampak še odlašam, ni še primeren čas.
Do novoletnih luči bom sestavljal diagrame.
Zamisliš si celotno kompozicijo, veš, kje so vstopi
in izstopi, kje lahko pričakuješ prelom
in kam boš postavil sliko z lilijami.

Ptiči so se potuhnili v gozdu. 
Kavke prezimujejo v skalah, zbirajo repke na nebu. 
Vsako drevo ve, vsaka ptica, oblaki, pokrajina, vse to ve bolje 
in natančnejše zaznava hrum časa.

Zadnji trip mode: vsi bi radi postali finančniki.

Zgodovina umetnosti je polna izbrisov.
Testosteron testisov razkazuje svojo moč.
Ženske naj nosijo ljubke klobučke.
V ženskih srcih je ognjevit ogenj, odraz duše,
ki ne počiva.
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Da bi pokazale svojo sposobnost, 
iščejo nove načine izražanja.
Iz najmanjšega naredijo presenetljivo veliko.
Iz slivove peške izrezljajo umetnino.
V kositrnem obroču vinskega vrča
vidimo obrazek podpis.
Brez čopiča in barve izrezujejo papir
s spretnostjo grafika.
Upajo si z ladjo odpotovati v daljne dežele (1699),
»nabrala sem vse gosenice, ki obstajajo«.
V skritem kotičku medaljona naslikajo mlahav moški ud,
da bi povedale, kaj si mislijo o posilstvu.

Sneg se taja, toda v tem jutranjem mrazu
bomo stopili iz tišine.
Ne bomo več slišali glasbe, ki prihaja iz gozda.
Šli bomo mimo. Res, svet pravi, naj se ozrem.
Naj pridem nazaj.
Igro čistim z gozdom, s poezijo iglic.
Svečano se zaobljubim.

Modri odlomki zime, lupine mandarin na vzhodu.
Stisnjena drevesa v golih vejah. Na gori divja vihar.
Prekipevam v talilnem loncu, ker sem barbar.
Z žezlom se ne merim, ne poslušam grenkih sadežev pravice.
Brstim v ledu z večjo močjo, kot prej, zasvojen
s Sizifovo skalo, ki mi ga svet pošilja kot predujem.
Ne vstopam na glavna vrata, ker duša bo zmagala
drugje, ozadje postane odločilno.

Nekoč je dlaka odpadla.
Žival zabriše sledi tako, da se povalja v blatu.
Nastala je moda tetovaž.
Poezija je konstantna.
Vrt je zdaj cela pokrajina, vsa narava
pred nosom, iz katerega rastejo mačice.
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V prenapolnjenem avtobusu mladenka na skrivaj preučuje
moje prste. 
Pri DSP-ju vrane v krošnjah ponavljajo vzklike
množice pred parlamentom.
Ameriška ambasada je osvetljena kot glavna ulica na Manhattnu.
V DSP govorijo o izvirnih lito delih slovenstva.

Kako blagodejen je zrak na prazni ulici.
Sam s svojimi opravki. Odvisen zgolj od samega sebe. 
Resnično brušenje se dogaja tukaj, ne da bi kaj zahteval. 
Ne pričakujem pohvale, pasjega briketa za poslušnost. 
Prihodnji človek razume, da ni krona stvarstva.
Našel sem nemške pesmi Lili Novy. To je praznik.
Lju je zamesila ržen kruh, to je praznik, ki diši po celi hiši.
Prišla je nova slika Napija – to je praznik, 
od katerega se ne moreš ločiti.
Pokrajina v zimi, glas, ki pripoveduje o svojem življenju. 
Kako pomembno je prisluhniti.
Ko greš po stopnicah navzgor in najdeš zloge.
Sediš na terasi, opazuješ ptice, ki zobljejo sončnična 
semena, slišiš prvi stavek.
Glas je vse. Glas razpostavi predmete,
obleče se v svetlo obleko, premakne pohištvo,
lahko in zračno.
Na skritem vrtu se ustavi in pripoveduje radovednežu.
Tam, kjer je najraje sam s svojimi mislimi, ki so trepetave 
kakor sočne trave.

Pesmi, zasnežene z vrhovi, se pišejo v prazniku.
Kot sončnice se dvigajo k soncu in mu sledijo,
rumeno polje se obrača od jutra do zatona.
Biti tako pokončno v njih, odganjajoči cvet,
kot so korenine v kamniti zemlji, ki iščejo vlago
in nikoli ne odmrejo na dnu.
Ne vdamo se!
Barve gorijo.
Slamnik postane prozoren, izpuhteva v vročini,
toda slikar, nori slikar, bo slikal do konca.
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Borove veje, ki sem jih postavil v lončeno vazo,
se niso posušile. 
Zadnje liste radiča poberem na vrtu.
Lju občutim tako, kot bi povsod hodila z menoj.
Kot bi se iz Londona sprehodila ta hip.
Opazoval sem tvoje prve naslikane ribe. 
Srečen sem v molku, ki je poln zanosa,
krpic snega, nihajoče veje.
Napolniti čašo do roba s plemenitim vinom.
Prekipevam od energije, ki mi jo je poslalo vesolje.
2015 je leto koze in leto Jupitra.
Imel sem alpsko kozo, kratkodlako, 
pametnejšo od mene.
Na pošti sem danes Maku kupil koledar z mački,
trije med njimi so oranžni.
Sem otročji?
Obdaroval bi celo nebesa.
Na zemlji milijoni potrebujejo nežnost.
Izgubili jih bomo.

Vedno znova sem presenečen nad Vincentovimi razumnimi pismi bratu 
Theu, jasno izraženemu čustvu in pogledu na barvo. 
Njegovo vizionarstvo je v povečavi duše, ki jo žge sonce. 
Otroško srce, ki zaupa zaslepljeni reži priprtih vek, 
od koder bliskajo črte in krogi. 
Ples trdožive energije, ki je ne zdrži noben smrtnik.

Lahko si mislimo, da nepospravljen vrt z razmetanimi in zmrznjenimi listi na 
tleh, kaže na starost lastnika, ki ne zmore več. Lahko si mislimo. V nekem 
trenutku se vrt zbliža s travnikom in gozdom, z njima se zlije v divji lepoti. 
V tem ni nobene romantike, zgolj vrnjenost.

Ko je Jazon odpotoval s svojimi možmi, je bilo zgodnje jutro, škržati so 
ravnokar utihnili in slišal se je samo val v zalivu. 
Z mnogimi zatoni sonca je zaplul proti vzhodu po reki Fazis 
in nato v Kaspijsko morje.
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Mogočni tok človeštva za Aralskim morjem je Jazona prepričal, 
da pluje po reki Oksis vse do Indije. 
Džejhun, nora reka, se takrat še ni umaknila 
in za seboj pustila puščavo z utrdbami na visokih obalah.

Schwindovo Jutro z ogledalom, komodo in posteljo z baldahinom
prebuja moje čute, moje preobrate, ki jim težko sledim.
»Pisateljski poklic je močna, skoraj nepremagljiva strast.«, 
piše Aurora Dudevant. 
S tem stavkom sem začel odkrivati sneženje. 
Novi vek se mi je naslikal kot prikrita iluzija. 
Ali je politična volja, ki disciplinira množico, več vredna 
od absolutnega duha? Od poetične distance, ki poskuša
v uničenih pokrajinah vzpostaviti željo po novem gozdu? 
In zakaj bi moral zniževati kriterije v razdraženem času, 
v katerem je igla na kompasu ponorela, 
v času, ki slavi skopljeno dušo, kupljeno za bleščice? 
Vse v imenu miru? 

Bicikli so nevarni.
»... pod vsemi kostanji moderne Evrope ...«
(Alfred de Musset Sandovi)

»Hladnokrvno so opazovali, kako mi umiramo.«
Afriški begunec

Očisti si očala.
Spusti se dol z oblakov.
Raziskati deželo v sebi.
Priznati, da se je Dedku Mrazu snela brada.
Ker je visel na glavi.
Zeleni zajčki jedo nakvačkane marjetice.
1838 – Delacroix portretira George Sand.
Veter je razpihal sanje o popolni roži.
Češnjev les je gola laket,
je obšla slabost. 
Precej jasno bo.
Kritik si je postrigel lase.
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In nič.
Kaj je res, da šepetalec dvori
plešasti pevki?
Vrni se na tiho stran.
Odjezdi v bodalo, ki slepi.
Naša rdečina je kot ocean.
Na nizkem stopalu.
In ve se, da bo dvignjen z muko,
ne kot lahek pihljaj.
Vrni se v luč, ki je dosegljiva.
Ničesar ti ne pove, če veš,
da starost te zateka.
Da zlagaš dneve v noč.
Torej se le vrni
in do konca povej,
da se duša trga,
dokler ostaja še košček raja.

(Neodposlano pismo v švicarske Alpe.) Sem v fazi, ko me nobena stvar ne 
prepriča. Nekatere stvari še začel nisem, čeprav so strani popisane. Obvisel 
sem med tem, kar je bilo in tistim, kar prihaja. Ne slišim glasu. Slišim šepet, 
ki se izgublja. Rad bi drugače. Rad bi nekaj, česar še nisem. Zaupam naravi, 
da uresniči. Živimo na pragu in zremo v veliko prelomnico. Narava 
popravlja. Iz tega, kar sami občutimo kot kaos, se vedno rodi nekaj novega, 
drugačno. Hodim nazaj k sebi, to je edino početje, ki ima smisel. Ki ima 
opravičilo za svoje dejanje. Moje nehanje je ponižno, priznavam moč, ki je 
nad mano. Vračam se nazaj k zibelki, ki je moj počitek, izvrševalki oporoke. 
Morje v meni bo spregovorilo. Padle zvezde bodo iz prahu naredile novo 
sestavo. To moram verjeti. Poti morda ne bodo ozelenele. Puščava postane v 
svitu zlata, zemlja medeninaste patine, gore svetloba jantarja. Planet je še 
vedno kal prihodnosti. Ne prepuščam se lagodnemu minevanju, želim misliti 
in doživeti. Želim ohraniti poezijo, ki tiktaka. Ne predam se brezbrižnosti ali 
cinizmu, čeprav vem, kaj me čaka. Diham lepoto, ki je v kamnu. Ki ga 
prinaša gozd. Položena roka na tvoje čelo. Poskušam ostati pravičen vsem 
stvarem, sebi, tvojemu srcu. Poskušam zamrzniti nemir, ki je v vejah. 

(Drugo neodposlano pismo v švicarske Alpe.) Ponoči je deževalo, zjutraj je 
pritisnil mraz. Mačja očesa na koncih vej sijejo v svetlobi, ki je podelila 
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oblake. Traktor posipa cesto, pelje čez moje možgane z gumami iz peska. 
Ptice glasno vzklikajo in vabijo druge ptice k polni hiši semen. Čeprav so 
tekmice, se obveščajo. Pod nami brbota lava. Vedenje postaja nepredvidljivo, 
zagrenjeni sunki so pekoči. Občutek za oblake je filmski. Tudi prazna klop 
na obrežju. Spodaj je ljubezen in sovraštvo, tanka meja med njima, tu 
prenarejanje. Spodaj je žamet oderuški, skrit za dotikom, ki ga lovi želva na 
prazni obali. Našel sem zdravilo. Travniška kadulja bo pozdravila moj ekcem. 
Vztrajati z obkladanjem vročičnih lic. Nadaljevati v brezpotju in temu reči 
življenje. Na poseben način odpotujemo vedno, ko pišemo. 

Prvič: Ob povečavah cvetov Georgie O’Keefe so kritiki videli zgolj razgaljeno 
spolnost, ki ga ameriški puritanski vzorec ni prenesel in so ga dojemali, kot 
spolzkost.
Drugič: Abstrakcija, ki se je poskušala dvigniti nad kapitalistični način 
dojemanja sveta, se je pravzaprav potopila vanj s sledmi razosebljenega 
velemesta.
Tretjič: Rothko slike za Seagromovo stavbo v New Yorku umakne. 
Sprememba namembnosti prostora iz konferenčne dvorane v restavracijo ne 
spremeni klientele.
Četrtič: Ljudje naj poezijo berejo zase, tiho, kot molitev. Nobenega smisla ne 
vidim v tem, da bi pred njimi stal pesnik, kot bitje, ki zbuja radovednost.
Petič: Naše delo je v samoti.
Šestič: Šele v samoti je mogoče zbrano in resno pisati (in slikati) brez 
poseganja javnosti v reči umetnosti.
Sedmič: Posedovanje in ugajanje tu ni mogoče.

----- 

Čista slika, za katero se je nesmiselno spraševati, kakšno občutje prinaša, je v 
sebi zaključena in napolnjena z energijo barve, kretnjo roke.
Priprava na poezijo je kompleksna.
Marsikaj je v telo postavljeno že prej, vsrkano kot kal, ki se bo prebudila ob 
klicu.
Zato se vzgibi, ki jih pobere oko ali sliši sluh,
osamosvojijo kasneje, ko se med seboj staknejo izbrani elementi in se posreči 
zapis.
Ta pot je prepletena z neučakanimi trenutki, ki jih ne bi smeli zanemariti, 
ampak posvetiti.
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Za veliko stvari se zdi, da so nepotrebne, da motijo čut za lepoto in 
skladnost. 
Izvršijo se zunaj determinizma.
Včasih v praznini.
Kolesa se vrtijo v praznem.
Pravzaprav pa se nalaga, gradi nevidno stran besed, ki se bodo utelesile.
Nenadoma bo mogoče potegniti vse niti skupaj, čudili se bomo, kaj je 
nastalo.

Čokoladni mus. Hruška z rižem. Preberem Preprosto rdeče in Znamenje na 
nebu. Ura je 5.52, veverice skačejo v jutranjo kavo. Bel list papirja je 
nedotaknjen. Turnerjevo platno iz Benetk je čisto belo, siva senca katedrale. 
Umazane igre za predsednika OKS. Skuhajmo si fižol. V aferi oreščki so 
letala prizemljili. Obstajajo kralji, ki se obračajo k ljudstvu. Še vedno so 
kralji. Kakajo v zlate posode. Mirel Wagner lepo in preprosto zapoje. Pesem 
je postavila namig, potem pa smo odšli na travnik. 21. decembra se je Beagle 
približal Barneveltom, zajadral mimo Varljivega rta. V knjigarni Azil o tem 
niso ničesar vedeli, lahko pa si kupil knjigo po klubski ceni. Einstein je že 
dolgo legenda. Deklica iz Irana mu piše iskreno pismo. Zgodovina človeštva 
je zgodovina moških. Nevihta se je spremenila v poskakujoče krempeljce. 
Ptice so iztegnile podolgovate noge in zaplesale. Sodeloval je ves orkester, v 
taktu obračal notne liste. Potem smo izgovarjali črke. Stoletje klavirja in 
piščali s pašnika. Režem kruh in ne končam. Šnite so ponavljani gib. Sebi ne 
morem reči pričeska. Niti nakita ne nosim. Ljubeč pogled v kuhinjo. Ko se 
bova vrnila, bo pehtranova potica pečena. Dišeča sveča se topi v barvi 
amarilisa. Zimo so napovedali s petdeset odsotno verjetnostjo. Božič bo 
zelen. Bomo igrali nogomet? Ali je še nikogaršnja zemlja? Piskrček je 
pristavila Zveza. Leger se je preimenoval v Saint-John. Dva priimka imam, 
ker sem pesnik, ne želim postati nogometaš. Na sprehodu sem v odlični 
kondiciji. Umrl je Joe Cocker. Na Manhattnu mahajo bleščice. Na hišo sije 
sonce, odsevi so za plavanje. Moj vžigalnik je zlat. Odložil sem ga na polico. 
Včeraj sem pil vino, počutil sem se božansko. V sanjah sem vedel, da moram 
napisati igro. Raztrgani oblaki so šli z neba. Povsod so razpoke. Lahko bi ujel 
polarni zrak v verz. Slika na štafelaju je iz dalij. Ta pot je odprta. Ploščad ne 
prenese spomina. Ne rastejo drevesa. Samo iz rok, ki držijo metulja, je 
mogoče razbrati. Tančica je sladka utvara. Človek, iz katerega vznikne drug 
človek, se z menoj pogovarja o vprašanjih pesništva. Stvarnost se ne kaže 
taka, kot je, vendar jo morje vpeljuje v zadete vodnjake. Sliši se krakanje in 
to je znak za nekaj vžigalic v škatlici. Moji otroci niso iz navlečenega testa.
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Ne bodi neučakan, ptiči se hranijo s presledki. Zastirka je njihov vrt. 
Odkrijejo podtaknjen ogenj. Vzpenjavke poženejo svoje korenine. Vrzel je 
polna življenja in obotavljanja. Ne odklanja se. Potreben je dih. Pojdi nazaj 
in poskusi še enkrat. Videl boš stvari, ki jih razprostrtih na pladnju noči nisi. 
Cekini se svetijo. Le jezik bo cvrčal. Temu primerno uzakoni svoje kretnje. V 
mejah fiskalnega pakta je sonce znosno. Golnik. Pomladne sapice. Lenobna 
vzpetina s stoletnimi tisami. Našel sem hišo z ukrivljeno streho. Je še kaj bolj 
smešnega, kot poskus, da bi bili pravljični? Morda petrolejsko modra, ki je 
namočila pročelje v svoj vrč. Pešmerge so se približale mestu Sindžar, južno 
od gore, in mestu Tal Afar na njenem vzhodu. Stavke pomerjam tako, kot 
pomerjam obleke. Se pravi, nikoli. Trgovin s tekstilom ne prenesem. Jaz sem 
svoja nedojemljiva zgodba. Kibernetsko vojno sproži bebast film. Nekdo ve, 
kar ne vejo drugi. Kupil si bom priročnik za izogibanje vohunov na meji. 
Koreninski sistem je podtalen. Naslednja faza: moškim je potrebno iztrgati 
orožje iz rok. Vzele jim ga bomo, naj se tepejo z golimi pestmi. Velike 
peskovnike bomo zgradile in jih posadile na mivko. V peščenih gradovih jim 
bomo dale domovino. Plastične zajčke in lila kravico. Pesnik živi v pritličju. 
Vrgel je skuto in dobil kamen. Poželenje je mana nepotešenosti. Ljubezen te 
razleti. Telo čutiš kot vijake. Srce je sila, ki zažiga skednje.

(Neodposlano pismo Bolski.) Včeraj smo pojedli jelena. Omaka iz brusnic in 
suhih sliv. Kruhovi cmoki so se raztopili v ustih. Veseli december je za mnoge 
grenak. Jaz sem depresiven. Smrekove vejice so potresene s starimi žemljami. 
Srne imajo najraje srčke. Nekaj ženskega je v meni, če ne hlastam po 
večnosti. Ampak tega nisem rekel. Rekel sem, da me zanima miza s krožniki 
velike družine. Tega problema ne znam razrešiti. Polarni mraz je legel na 
travnike. Pridejo čez previs. Nato se spustijo do reke, previdno, s kopiti v 
zraku. Rogovje ovohava leske, da postanejo nevidne. Sapa je močna. Če ne 
gre drugače, razrije zemljo. V navadnem življenju se učim pripravljati 
prijetne stvari. Zato sem ves čas zraven. Opazujem, če mi ne gre dol. Res ne 
bi rad videl, da sta spola ločena, navsezadnje vsi dihamo. Ne pokvari 
obdarovanja. Terina je zavita v celofan. Maček ima vaje, vedno je v 
pripravljenosti. Ali pa mu je dolgčas in bi tisto zunaj rad prenesel notri, ker si 
želi poletja in izklesanosti. Ne vem, kaj si želi. Tudi za jelena na travniku ne 
vem. V sobi prižgem lučke, gorijo, kot žerjavica. Moral bi se zamisliti. Sneg 
otrpne. Poslal si mi pet žalostnih pesmi o smrti. Prizadelo me je. Svetloba 
prihaja iz ljubezni. Bolečine. Noben od nas ne želi trpeti. Ne ganejo me 
množične procesije. Bukovski je v intervjuju nagnil steklenico. Za mizo ni 



47P O E T I K O N

1Poezija

dala miru s telefonom. Kar naprej je brskala in klikala, pošiljala omizje po 
svetu. Zelo jezen sem, če me skrivaj fotografirajo. Požrl sem slino in naprej 
jedel jelena. Ko sem se videl, se nisem prepoznal. V tistem trenutku sva se 
gledala. Kdo je komu zaželel srajco, vejico oljke? Galeb lebdi nad strehami. 
Ladja gre ven na odprto. Dama s psičkom zapre knjigo. Vse se nagne k 
borom, ki kljubujejo. Prtička se nisem dotaknil, nisem mogel. Odšel sem z 
umazanimi rokami. Zdaj poskušam popraviti. Ampak to ni mogoče, prečke 
so na prsih.

(Drugo neodposlano pismo Bolski.) Čehov je Galeba napisal 1896, prevedel 
Prijatelj. To je bilo na Jalti. Igrali so ga v MGL. V hrvaščini ga lahko prebereš 
zastonj. Videl sem maketo za predstavo Češnjev vrt. Brskam za še 
neodkritim. V na novo povezljivem. Zgodovina se z vsakim dnem bolj 
postavlja v drugačen kontekst. In zadnji bodo prvi. Jeanne Moreau prepeva: 
»Nosila je prstan na vsakem prstu ...« Mrtve živali govorijo skozi usta 
pesnika. Govorijo begunci, obglavljeni, utopljenci. Govori ženska. 
Ustvarjanje pomenov zaščiti široki kot. Narava jih z odprtimi rokami deli. 
Smetnjaki so podolgovata mavrica. Pesnik ne potrebuje muze, fantazij, 
negližeja. V sanjah sem se ustrelil v usta, kot Hemingway. Sanjal sem žensko, 
ki se boža. Njene veke so široko odprte. Obraz neprizadet. Starost je meja. 
Drugo življenje. V pusti zimi ne pričakuj pomladi, lahko pa si jo naslikaš. 
Spregovori z besedami o vznemirjenju. Kar dodeliš sebi, razumi pri drugih. 
Veriga se bo strgala. Maček bo dobil vrtnico. Tu smo, da popravimo. 

(Tretje neodposlano pismo Bolski.) Skrajnosti bo povozil vlak. Moloh 
življenja, dolgočasje, razbijmo z občutljivostjo, z odporom. Sladke sanje, 
pogrezajoče kocke ledu. Jih je. Jih je. Neumnica zlata, odpleši za frake balet. 
Za mornarje. Pustolovce. Za tramvaj, ki cinglja pred opero. Pospremim te po 
aveniji, ovijem v plet in svileno tančico džungle. Spregovorim, senorita, iz 
vseh nagačenih glav dragega suvenirja. Papiga z zelenim peresom sem. V 
baletne copatke boš stopila in vrgla anakondo čez ramo, kot hladno 
ogrinjalo. O, norci, združite se, razklenite rešetke s svojimi srci. Samo vi 
razumete stisko. Nostalgija ni dejanje, ampak sladko občevanje. Sobratski, 
sosestrski objem. Živa skala v vročih žilah, pajkova mreža v izmenjavanju 
drobnih jezerskih luči. Glas agave.

Gozd je blizu, temno smrečje, sveča brusnic. 
Petra in Lana prideta konec januarja. 
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V Londonu nikoli ne sneži. Jasmin je gol. 
Potem pišem v beležnico. 
Iz soteske prihajajo ledeni glasovi. 
Spekla sva ribico, napolnjeno s suhimi slivami. 
Zgostila gosto, temno omako.
Sem mešanica vsega.
Kar sem razmišljal pred enim letom,
to jutro pride, kot izraz, ki ima svoje značilnosti
in svojo barvo.
Glas je poseben. 
Lahko bi ga obesil na božično drevo med sladki greh,
podobo lune in glinene okraske.
Prebolevaš pljučnico.
Zebe me v kolena.
Včeraj sva igrala skrable.
Lepe besede suita, sonet, apis/sipa, saga.
Rada imaš rože.
Predmete, ki so prišli po vijugastih poteh,
»vsak iz svojega Logosa«.
Najine sobe so polne nenavadnih oblik.
Ton te lahko zapelje kot zaklinjanje ob ognju.
Tako daleč sem, da to nisem več jaz,
ampak nekdo drug, ki sem si ga izmislil z majhnimi popravki. 
Kot bi sestavljal zapleteno biografijo žirafe.
Pregledal bom travnike in skrite kotičke nabrežja,
preveril brv in delte peska, poiskal ostanke poletja, dežja, 
ohlapnih majic in slamnikov,
spraševal se bom, ali je mogoče,
da se ponovi in zakaj pravimo, da smo starejši
in kaj lahko naredim v sneženju.

Točno ob devetih je začelo snežiti. 
Ura brez kazalcev ne kaže ur. Otroštvo žari. 
Ničesar ni, kar bi lahko opisal. 
Ne neba, ne pokrajine, ne poti. 
Kot hrapav zid, črta samote. 
Nekaj doseženega v valu. 
Predano telo z dvignjenimi rokami. 
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Čoln kot telo kot lupina, ki ima na obrazu 
nekaj božanskega. 
Oči groze in lepote. 
Nazaj nagnjeno bitje, sin.

Modrikast plamen je spremenil barvo. 
Odselil se je. 
Ponarejen spomin me draži. 
Jane Eyre na obisku. 
Moj vžigalnik je odnesla kuna. 
Violina skoči v mrak, voda se razširi. 
Če so godala, je jezero. 
Bajer me sanja. 
Na bregu stoji Židinja. 
Prostor je ograjen s smrekami. 
Tja ne smem, hodim mimo. 
In tako ostane, kar je nedotakljivo. 
V zidu spi pajek.
Sneg je zglajen kakor preliv na ledeni torti. 
Gričevje peska z ostrimi robovi. 
Tišina škriplje na poti pod ptičnico. 
Terasa je zametana. 
Bela miza, beli stoli. 
Hiša se je spremenila v bel lotosov cvet 
primrznjene beline. 
Spet sem brez branja in čokolade. 
Po desetletjih si zavrtim Boba Dylana. 
Drsim na ulico v predmestju. 
Čas se premika z brezbrižnostjo sence. 
Z menoj sta Kurosawa in Dostojevski.

----- 

Ponoči sem gledal v nebo, ki je imelo globino, 
čiste zvezde in lunin sij, ki je dajal sence drevesom in hiši. 
Na zemlji sem videl vse in se zanašal na trdnost, 
toda tam zgoraj, povsod naokrog, v tistem praznem prostorju, 
v katerega bomo nekoč vstopili, zapustili opustošeni raj, 
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nebesa, na kaj se lahko v taki neizmernosti, popolni tišini našega srca, ki trka 
v gluhoto vesolja, na kaj se je mogoče zanesti, 
če ne na človeški razum, ki prost težnosti izgubi 
nekatere lastnosti, postane lucidno prosojen, 
elegantno natančen v odmerjanju in se njegova zemeljska poetičnost 
spremeni v potovanje brez konca, 
drsenje v kapsuli, iskanju besede, ki bi jo rad izrekel nekomu.
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Fotografija: Murr

Alenka Jovanovski, rojena leta 1974 v Celju, 
pesnica, prevajalka, esejistka, literarna zgodovinarka. Do zdaj je 
objavila monografijo Temni gen: estetsko v prizmi mističnega 
izkustva (LUD Literatura, 2001), dva knjižna prevoda (C. Pavese, 
Delati utruja, 2007 (v soprevodu z Gašperjem Malejem); I. 
Calvino, Palomar, 2008) in med leti 2009-2011 urejala edicije 
Litterae Slovenicae pri Društvu pisateljev Slovenije. Poučevala je 
na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici in na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je dobitnica Stritarjeve 
nagrade (2004) in nagrade Vitez/inja poezije za najboljšo pesem 
(2004). Pesniški prvenec Hlače za Džija je izšel leta 2012 pri 
založbi LUD Literatura. Živi v Ljubljani.
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Alenka Jovanovski

Življenje v senci

Ernesto G., Bolivija, 39 let   

srce izpostavljeno kakor ravnina
ki sprejemaš vse: žarke kaplje mraz
žejo rane glad – 

drobna v zemljo skrita bitja 
ki napadajo za preživetje –  

naša gola koža se svetlika kakor dolarji 
v pogledu ostrostrelcev – 

srce kako mi piska v pljučih
veter skozi pampo
srce si se razlilo v kontinent – 

hrapavo srce porozno kamen
sestradani in bolni campesinos
ki v strahu ščitijo vzroke svoje bede
svoj kruh brez moke 
slepe miši se igrajo z njimi – 

kdaj se prebudijo kdaj – 

srce kam vodiš 
kaj res poznam 

tvoj kraj – 
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življenje v senci 
  za Mima, ki igra bas klarinet, in Marka, ki igra bobne

tukaj se prostor meri z globino                                                 

če pridem v kot                                                                             
ga razširim   in to je svoboda                             

neugledna kot vilovina jeseni      
ščiti prst in jo veže         

nihče ne bo videl, izmozel, pehal       
nobenega črnega zlata ni                                  
tu spodaj ni                                                                          
videti ni, obstajati ni         
v soju luči ni                                               
ampak tu se ne gleda z očesom      

če ne igraš po pravilih      
dobiš nujni rob       
   
življenje v senci  je                                                             
jesti ali se umiti                                               
vsak dan vzeti svoj čas in ga gnesti vztrajno    
brez vprašanja zakaj               
gnesti brez rok, če ti jih odsekajo 
célo stoletje gnete drevo svoje sokove
senca gnete jerebikine jagode

če uporabim prstne blazinice, 
če pihnem v notranjost, se rojevajo sonca                            
krožijo meglice in galaksije                                              
prostor, globok in širok, se vrtinči                                    
skozi to golo cev s tipkami od pasu gor
buta                          
da lahko diham,   da se izmenja            
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Razdreti okvire  
    za Saro Palir Mavrič, šolarko

Razdreti okvire
je kot posloviti se od kovčka, ki je v napoto, 
stvari, ki smo zlimani z njimi, 
s tujki, ki so se vrasli v meso 
in jih je organizem obrasel, objel
od silne samote – 

Kapilare, ki se oklepajo anten,
zlomljenih v davnem otroštvu 
(ne igraj se s punčko, ki nima petic, pravijo starši),
zasilno popravljene in zvezane z žico,
da bi odslužile še eno, še eno sezono,
kako drhtijo, kako noro drhtijo,
vsak del kaže v svojo zlomljeno smer –
strahotna izčrpanost
otroka, ki mora biti popoln, da zasluži ljubezen – 

Razdreti okvire je zagledati svoje lastno srce,
to mehko bulo na nepravem mestu, to medicinsko čudo,
izgnano srce, ki potiska pest skozi rebra
brez državljanstva, papirjev, bivališča 
komaj še zmožno trenja in ognja,
že en sam padec je smrtno nevaren –
zagledati svoje lastno srce in ga vrniti na mesto – 

Razdreti okvire je strmeti v pokrovčke plastenk –
v pisano veselje otrok, ki žvenketajo s peticami,
njihovi ostanki praznujejo med telesnimi ostanki
galebjih mladičev na Midway Island – 
kako potrpežljivo so goltali,
dokler niso naphanih želodcev pomrli od lakote – 

Razdreti okvire in vzeti svoj kovček 
je nekaj drugega kot vzdigniti pest
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in se slepo trkati na lastno pravičnost,
je nekaj drugega kot obleči belo obleko
in hkrati graditi deželo stekla in jekla – 

Razdreti okvire in izprazniti kovček
je nekaj čisto drugega, nepoznanega, strašnega,
ko se poslavljam od pisanih nadomestkov v lastnem telesu,
in se jih hkrati v grozi dotikam, 
zdaj lahko rečem »to sem«, ta mešana snov.

Razdiram okvire in odhajam, ne bežim,
odhajam kakor bor po požaru,
nadaljevat s tistim, kar ostaja zares:
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Sprehod po visoki travi do ribnika, ki so ga prekrile alge

Za S.

Moj oče je veter:
šele ko utihnem, govori.
Komaj zaznavno se razmikajo listi breze,
bleščijo, kažejo pot.

Dan je končno vroča pozaba dežja.
Hodim proti ribniku v travi.
Ribnik blešči kakor mesec.
V trenutku lahko ožge moj obraz.

Moj oče ima raka,
moj oče ničesar ne vidi.
Ribnik v daljavi je eno samo mlečno srebro,
ne vem, ali srebro kar koli vidi.

Srebro je privid: ledena ploskev preko ribnika.
Srebro so noge suhe južine, ki drsajo in drsajo.
Srebro so alge, ki živo vodo preraščajo.
In moja žeja ostaja: nepremična, nedotaknjena.

Moj oče je veter, moje telo Geigerjev števec.
Slišiš, ljubi: tk tk … tk tk,
komaj zaznavni premiki razžirajo liste na brezi.
Ljubi, ne ustraši se, tako se oglaša samo moje telo.

Moje telo žarči, moje telo uničuje nežne celice.
Moram mu postaviti mejo,
zaradi pajkove mreže s kapljami rose
in zaradi polžje sledi mu moram postaviti mejo.

Pravim: ššš, pomiri se, ti moje telo.
Ko se pomiri, ne žarči. Samo še boli, 
ampak tega ne vidim. Moje telo ni več 
moje telo; to je tišina.
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Zdaj se uležem v neko srce.
Neko srce je narejeno iz vetra:
najbolj trdno se lahko naslonim 
edino na to, kjer mi vsakič znova

spodrsne.
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Proizvajanje kisika (govori Tussy Marx)  

Za S. in Iztoka

Jenny z Lenchen krpa nogavice, Karl že tri tedne piše in popravlja teze. 

To je njihova obramba proti zlu, ki lije, lije to poletje in ne dovoli niti dne 
predaha.

Jaz sem še naprej idiot: knjaz Miškin v krilu.

Ne želim, da ljudje bivajo v bedi in zamolku in bolezni,

proti vsemu temu delam ogenj, zrak.

Nastasja Filipovna je edina, ki jo potrebujem v tej tovarni.

Brado nosi, mastni blond lasje ji segajo do srede hrbta.

Z besedami se spretno suka po parketu in žametno objema tujce.

Osmojene dlačice nad usti so njene ugasle revolucije.

Smotko je prižgala kot igračo in jo spremenila v dim.

Ljubim jo kljub temu in ji pišem pisma, vsak dan eno.

Slišiš, Nastasja, kdaj se vidiva, kdaj se prižgeva čisto, svetlo?

Ampak Nastasja enkrat je, resnična, krasna, ognjevita,

drugič – ni.

To me razcepi vse do dna.

V razpoki bivam kakor v hiši, ki me razseljuje. 

Užitek je, ko hočem še, ko nočem še.

Če pustim, naj plava in se razpušča v daljavi,

naenkrat vidim morje kot brezkrajen prostor.

Prozoren in globok azur. Vsi izhajamo iz te tople župe,

vsi smo župa, oj Nastasja!

Strastno in nevidno se dogaja ta ljubezen.

Moja prva teza je o njej in miru in o delu. Ne uspe mi je

zapisati, besede sproti zdrsnejo.
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Ljubim z vsakim izdihom, z vdihom preobražam temno snov.

Mišice na vso moč stisnem, ko potujem proti dnu.

Mehurčki, ki mi vrejo iz pljuč, postajajo dragulji iz ostrige.

Vsakič, ko si upam globlje, morje globlje diha, ena sama gromozanska pljuča.

Bivati tu spodaj je neznosno, ampak čudovito.

Samo dva delovna postopka proti zlorabi znam:

prvi je za ogenj, komprésija srca,

drugi – je stalno proizvajanje kisika.
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Kadar koli 

Kadar koli se mi jezik želi zalepiti v nebo,
ki ga v teh krajih ga pogrnejo pod kislo zelje
in servirajo s strto hrbtenico v prilogi, 

kadar koli se jezik želi vgraditi v rešetko, 
ki jo v teh krajih častijo kot malika
in to velja kot najvišja poezija,

kadar koli jezik kliče angele,
ki so v teh krajih metafora za avtokanonizacijo,
izvedeno z osebnimi demoni,

kadar koli vidim, kako se jezik postroji,
in to v teh krajih imajo za svobodo,
doseženo s strojenjem kože,

kadar koli  me jezik skuša zapeljati, 
ga zavrtam, jezik, v izhodišče:
v luknjo, ki jo v ustih pušča izruvana sedmica. 

Jezik tam počiva kakor asket v votlini,
nem, a osredotočen: tu in zdaj.
Odmrli zobni živec oživi 

in telegrafira na pomoč v Morsejevi abecedi. 
Trije kratki, trije dolgi, trije kratki sunki, 
namenjeni natančno v srce.

In sproži se aritmija preživetja:
tu in zdaj.
Jezik, ki mi nikoli ni pripadal, se razlomi 

in jezik, ki se rodi, je okopan v slini:
resničen je in gre kot blisk,
radiografira pot skoz noč.



62 P O E T I K O N

Fotografija: Gaja Naja Rojec

Dejan Koban, rojen leta 1979 na Jesenicah. Objavil 
pesniški zbirki Metulji pod tlakom (2008) in Razporeditve (2013). 
Deluje kot interpret in pisec besedil za glasbena kolektiva 
Nevemnevem in Nimam?pojma ter za trio Jagvetintejagvetinte. 
Je soorganizator Mladih rim. Živi v Ljubljani.
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Dejan Koban

Tretje jezero

1

ne moreva biti sama skupaj
ob trebuhu kita velikana ko se
sonca talijo v gromozanski
lestenec ne da se soočiti dveh
svetov naenkrat ne da bi vmes
nastalo milijon prepadov
ne moreva oditi narazen skupaj
se obrniti od drugega in izvleči
proge narazen skupaj ne moreva
 

2

izmenjevati drug drugemu kri
utrip trepetanje nedorečena
izpolnjevalca posušenih obljub
sva skupaj nikoli ne trzaš na hrup
midva se sezuvava objemov reke
velikani iz marmorja polnost
nenadnih ugrizov povsod po telesu
obeh teles ne moreva sekati
ravnine iz mene iz tebe narahlo
teloh hlepi
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3

ustnice iščejo prazna mesta
za pristanek redke sline v tebi
ulice drhtijo se vlečejo jutra
skozi na pol priprta okna oči
tebe ne prebujajo ptice tebe
vzdramijo nakopičene barve
traktat tvoje hoje je brezmejnost
ustnice se mi vedno ustavijo
v stopalih ko vzletiš ob nebo
se drgneš v sonce ob pletenino
globokega diha
 

4

izkopati dotikanja do prosojnosti
 

5

izvajava skladovnice drobnih tišin med najini bitji
 

6

v ulice ki sva jih vonjala je
padlo morje zvedavih pogledov
nisi povsem prva na cilju za
teboj je še veliko sledilcev pred
tabo samo krak sonca iz ulic ki
sva jih prečila je zrasla
livada razraščenih tipanj
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7

povsem resnično
je lazenje med koreninami
tvojega telesa
povsem običajno je
preštevanje dlak pik ureznin
ob tvojih besedah
povsem
             sem
                     okoli tvojih rok
                                             kaos
  
                                                   zamaknjenosti

8

predlagam da se oblizneva v jutri
  

9

harpune sem pozabil naostriti
pozabil vzeti nož pozabil obiti
mojo majhno vas pozabil raz
orožiti izdajalce najinega diha
nja pozabil napolniti nalivno pe
ro v roki vsa modrina neba je
sedaj vzniknila ob nadlahti ne
realno se umika natančnemu po
gledu pozabil sem stisniti za
dnjo kapljo dišave za vabo
polž se nasmiha in me čaka na
koncu poti pozabil sem te poza
biti
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10

lepim svoje oči na tvoj globok dih
 

11

neznana pokrajina
počasi izpira lebdenje
v normalno hojo po
zemlji
 

12

 tvoji prsti se drobnijo med mojimi lici
med mojo pretentano slo med prostor
med tabo in mano in tabo in mano in tabo in vsem
 

13

pozabljene besede parkiram med hrasta na tvojih rokah
 

14

ko voziš molčiš
preštevam mrtve živali
ob cesti ni jih veliko
nikoli toliko da bi
premagale pogled
na tvoje iskre oči
 
spelješ
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15

krdela svoje divjosti hraniš ob mojih robovih
 

16

iz naju roj žgočih čebel
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Fotografija: Murr

Matej Krajnc, rojen  leta 1975 v Mariboru, pesnik, 
pisatelj, prevajalec, publicist, kantavtor. Na ljubljanski FF 
magistriral iz primerjalne književnosti. Ukvarja se tudi z 
interdisciplinarnimi povezavami med poezijo in glasbo ter z 
zgodovino satire. Objavlja v večini slovenskih literarnih revij. 
Izbrane knjige poezije: Razpoloženja (1998), Umila me je neka 
čudna rosa (izbor, 2004), Preteklost (2005), Duh po Dickensu 
(soneti, 2012), Greatest hits (2014), Ženskar? (2015). Izbrana 
proza: Kajn akviziter (roman, 2007), Requiem za gospo Goršičevo 
(roman, 2009), Poplava (roman, 2013). Raziskovalno delo: Elvis 
(2005), Johnny Cash (2006), The Beatles (2008), Ciganska kri – 
glasba Ota Pestnerja (2013). Živi in ustvarja v Ljubljani in Celju.
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Matej Krajnc

Palatal

frim fram sauce

frim fram sauce
glave treh žena
izis, magdalena
in kleopatra

treba je zdržat
gora izpljune miš
peter klepec ubije
leva za drobiž

in na nebu stoka
krhelj brez srca
pridejo do njega
glave treh žena

in na nebu stoka
krhelj brez srca
stave se pobirajo
dame, dajte ga



70 P O E T I K O N

1 Poezija – Matej Krajnc

se motim

seve, morda se motim,
a tvoje barve nosim
in po kleteh nabiram,
česar ne naprosim.

in po kleteh nabiram,
česar ne razbijem,
kar ne pade v dnevih
časti in onanije.

razprte roke časa
objema ne poznajo.
če hočejo, potrejo,
če nočejo, igrajo.

nočna doktrina

sezujte jo, sezujte,
to si menda zasluži!
ponoči, poniglavka,
se s poniglavci druži

njene obleke kratke
dolge njene pete
njene misli grešne
njene misli svete

taksiji pa grejo
taksimeter šiba
danes velik mogul
jutri majhna riba

vsi boste moleli
bankovce na plano
kar bo v temi grobo
pod lučmi bo sprano
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trofeja

mučenikom je ostala
ena noč brez ogledala.
osem mučenic jih čaka.
katera se bo komu vdala?

bo opravila s strastjo
ali čisto po klišeju?
bo nedolžna? bo na strop
zgolj privesila trofejo?

mučenikom kri zavre.
en jo kuha, drug jo srka.
noč se v kotel zakadi,
ker je vljudna, prej potrka. 

repatica

komet najavlja novo dobo.
tremo, ki se širi v svet.
rep oplazi zgolj peščico.
kdo bo najbolj prizadet?

vsi postavljamo vprašanja,
a le eden odgovori.
gremo se metuzaleme,
a le eden ostari.
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jazbina

siva pot ozeleni,
vsi smo zopet rožnati.
ko obad nam vrže cvet,
vsi ga hočemo ujet.

ena izštevanka umre,
druge se ne žaloste.
iger zmanjkalo ne bo,
gospodar skrbi za to.

a v jazbini gospodar
prav v tem hipu djan je s par.
dva kovanca na oči,
siva pot spet osivi ...

rezervni deli

nevidna roka zgrabi me za vrat.
obstopijo me žaltavi možje.
na njih so si svojčas postarne dame
v različnih pozah brusile zobe.

soba je lepa. lična. rad priznam.
prahu ni, niti madeža na tleh.
še cepecepetavček prikimava,
on, ki ima vedno božji strah v očeh!

a žal so že porisane strani.
pobarvanke so že okamenele.
postelja poči in se vase udre.
obsojeni smo na rezervne dele.
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Fotografija: Murr

Marko Kravos, rojen 1943 v Montecalvu Irpinu 
(Jug Italije). Pesnik, pisatelj, esejist in prevajalec. Njegova 
dela so prevedena v več kot dvajset jezikov, zastopan je v 
mnogih antologijah. Leta 1981 je prejel nagrado Prešerno-
vega sklada, leta 2000 pa italijansko nacionalno nagrado za 
pesništvo Astrologio d΄oro v Pizi. Od 1996 do 2000 je bil 
predsednik Slovenskega PEN. Obsežen je tudi njegov opus 
mladinske književnosti. Izdal je več kot šestnajst pesniških 
zbirk, med njimi Paralele (1977), Napisi in nadpisi (1984), 
Sredozemlje (1986 in 1988), Obzorje in sled (1992), Krompir 
na srcu (1996), Jazonova sled (2000), Potrkaj na žaro (2001), 
Ljube / zenske (2003) in Med repom in glavo (2008). Živi in 
ustvarja v Trstu.
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Marko Kravos

Še / peti

V gozdu šumi: sopejo, šepetajo duhovi, 
drevo se z drevesom udobno drgne, pari.

Riba se z ribo ne goni, mrzle krvi je, 
žalostno, kar na tiho, z distanco drsti se.

Digitalno tapkaš, si ga po spletu maneš? 
Pôjaj na glas se, pesem mora še peti.

ŠE-PETI

Naj reče neverni Tomaž karkoli,
Bog je – še živa praznina v srcu 

po izgonu Eve. In tudi hudič je,
znova, iz srčne pene v sapi na sipini. 

Neprištevno znova beli zobje. 
V smrt ugrizni, ko več nimaš vere!

UGRIZ
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Sonce kar gre čez naše predmestje, ne zna še 
pozdravit po naše. Luna v štirih jezikih molči.

Slavec nam poje in je deležen slave, slavka pa nič. 
Tudi pri ptičih so za samice enake možnosti slabše.  

Dalo bi se, z jezičnostjo, vse prav urediti. Res.
A kje začeti? Pri glavi, pod popkom ali kje vmes?

PO NAŠE

Kdor gre, bi bil rad drugje,
kje daleč, kje bliže. 

Kdor ostane, živi po metulje: če.
Če bo svet še kdaj cvetoče polje.

Kdor odide, je še zmerom sam,
kdor na novo pride, vse mu je tuje.
                                                          

NA SVOJE
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Večna večerna zarja, vrata na vrt, 
že diši sveže pečeni kruh.

Sem ter tja prek koščenih tipk
igra pomlad na klavir. 

Pokončni mir v prostrani temi:
kakor da mi je blaga še zadnja ura.

ZARJA

Prebodi zemljo, ločila postavi med nebo  
in morje, prikliči grom in strelo.

Z zob-besedo prekolni mrak na dvoje,
razkleni ga na zorni dan in brejo noč.

Daleč za hrbtom spozabno imetje, sam 
s sabo pod jajčno lupino, bitje in žitje.  

ŽITJE
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Polenta, radíč s krompirjem, ocvrto jajce, 
tiho pri mizi, in jej! Kosilo je os za kolo.

Čas urno beži, čez noč se vnic vrača. Prišli, 
skoraj nikamor. Pustili otroku peščeno uro.

Nič poplačila za zamujeno. Prej ali potem
bo vse prehitro, ko nastopi prestopno leto.

URNO

Lahko se je sprenevedati, begati, medlo
jemati ženski mero, nategovati milo jero.

Na nebu so sojenice, prividi z zamikom, 
davne in daljne svetlobna leta. So - in niso.

Je huje miloščina ali brezbrižnost za greh?
Ne tratit časa, ne tratit besed. Vsaj to.

PRIVIDI



79P O E T I K O N

1Poezija

Odmika se breg, brišejo se obrisi. V morje,
čez morje, tja pod obzorje se pot izteka.

Pes na pomolu nebogljeno cvili: 
vrni se, bevskne, kot da kaj sluti.

Obstanka ni, nekoč se materina dušica
izdiši. Lepo pa je, če te še kdo pogreša.

DOBRA MISEL

Svet je vse nižji, daleč nekje se kadi.
Vstajajo megle: so se gore sesedle?    

Svet je vse nižji, od tu in tam se kadi.
Lega jutro, lega mrak čez zorno polje?          

Svet je vse nižji, kadi se bliže in bliže.
Svet se kazi. Ne, nič ni z očmi narobe.

NIŽAVJE
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1 Poezija – Marko Kravos

Čeprav se zrno za zrnom osuva,
zaživi vsak hip vsak trenutek znova.

Žitje se v zaliv izliva, a ta hip uživa 
v naročju neveste, kaj mar tesnoba.

Morje je shramba svetlobe,
oko v vesolju, nepreštevna rosa. 

ZALIV

Toči se kar povprek, potok v pobočju. Struži
strugo, svoja krušna starša - levi, desni breg.

Narašča s pritoki, se kdaj zateče v slepi rokav,
ko rine k ustju, k zadnji resnici. Lagodno gre. 

Tu višji cilji, tam dežela sanj. Spotoma kdo
kar sam v prepustno prst ponikne. Dobro zanj.

POTOK
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Pokrij se s kapo, upaj, ne kašljat! -
dolžnost je dihati sočutno z bolečino.

Občutek za nično, predanost biti.
Ne kašljat, upaj, pokrij se s kapo,

vedno je upanje nekje vmes
med dolžnostjo in bolečino.

DIHATI

Jej me! reče kruh iz lončene pečí.
Pij me! reče mleko z mlečne ceste.

Na sedem let operi kosti očeta in matere,  
za preužitek so ti ostala lastna jetra. 

Eno in isto si, če odmisliš kožo povrhnjico, 
če odmisliš jazni čas in napuh. Eno in isto.

KRUH IN MLEKO 
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Fotografija: Dorian Šilec Petek

Jan Krmelj (1995), telo; sled življenja v krivuljah 
pisave, zvokih in barvah. Relikvije dihanja (2014), nominirana za 
Veronikino nagrado. Objavlja v reviji Idiot. Na upočasnjeni 
taktirki potuje od transkribiranja svojega telesa do tvorbe 
prostora gledališča. Režiral avorski projekt Marat: po (MGL, 
2015). Strmi v sled, ki jo pušča pred sabo.
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P O E T I K O N

Jan Krmelj

Obrečni zapisi
[izbor]

...

Razbrazdati vsak pramen v pasjem laježu.
     Odtenki sluha – znoj,
ki si podira pot nazaj in skozi jezik –
 jezik psa? pasji jezik? –
      vsak pristopen drobec vpite agresije
se v pigmentu preobraža in kopiči –
madeži jezika – znotraj barve
vselej iste črte, utvare lunatičnih –
 črk.

 
...

Sprejeti neko zavest kot ploščo v možgane.
Odmik primerljivosti. Sloni,
beli sloni vstopite v sinapso! Naj
vas moja omejenost gosti. Vezljivo,
transformirano, dovzetno. Tudi Vaša barva
naj se prilagodi Vašemu bitju.
Teptanje, zaznano kot pravkar zadan
najnežnejši dotik, izkaz pozdrava!
Kako možgani nabreknejo v teži
njihovega svetlega prihoda! Vsa teža
vode v telesu se naj preusmeri
v točko njihove potrebe živeža!
Naj za to zavest v lobanji izgubim
fiktivno težo. Izgubim utvaro preskrbne moči,
ki se daruje, v ritualnem umoru,
za njihovo trajno zavest. 
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1 Poezija – Jan Krmelj

...

Vstopil sem, v mesto, vohal
mah, tipal ljudi, potem
smo zajokali in zgoreli.
.

Umiram za lastništvo svojih rok.

...

Vedno vidim
drugam kot tja,
kamor gledam.

Pozabljena voda: vre tvorbe,
olesenelo odpadlo kovino.
Laneni krovi potujenih

možganov. Preskakujočeploščni
gib oči, ki odpirajo bitja. Kako 
razporejena sprotnost! V ne,

v neprehodljivo, predvideno last:
robovi prostora se mastijo
v alge. Notranjost prostora

se poglablja skozi omaro,
se v zraku drobi. Prestopi
kukavičjega časa, odkloni moči,

srdi štetja. Sled, ki jo izpušča
dlan, primrznjena ob vpliv
in gibanje zavesti, v virusni

formi. Vedno vidim
drugam kot ta,
ki gledam.
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...

Ta noč sliši več od dlani, ki jo nosijo.
Vse želje, zgoščene v kolo. In poganja:
ki nosi: premešča: spremembe, prikrite
v naboju vsakega strela navade.

(Tudi to bi želel zaklicati v zid
in pustiti, da se zid odpre
nemožnosti, artikulirati odgovor.
Samo tako lahko skozme govori.)

Znamenja, ki sem jih zarisal v zrak,
neprepoznana zavoljo nepreštevnih znamenj,
zakoličenih v morja zraka!

(Ki se gostijo v plasteh
tvojih oči. Plešejo v zvok kovine
industrijskega predmestja. Sem
v vsakem izmed obrazov, ki moč
prepustijo kovini. Ki se – daní se –
vračajo v stavbe, vse zato, da bi se izognili
toku, ki ga vzorči življenje.)

Izogniti se tudi začetku, da se noč vtisne
v tkivo kot edina izkušnja.
 »... ki zamudi življenje že z rojstvom ...«

Neupoštevana znamenja. Vrnil
sem se domov iz kovine. Neskončne
plazme svinca v purgatoriju možganov.
Vozlišča kot sonca. Pigmenti. Razjarjenost
množic. Vse zaspi s psom pred vhodom.
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1 Poezija – Jan Krmelj

...

Blaznost je kamen, s spominom
nadlegovan. V reki, ko pleše, ta obrat,

svet. Zvit, zakoličen, v jeziku, ne
snovi. Stiskajo stene ta ud v nebo.

Tudi odsevi: človek, ki hodi, v lupi
onemogočen. Igra oživlja njegovo telo

iz življenja v novo smrt. Vse čutiti v tem
utripu. Vse izgnati iz utripa v splet.

...

Slutim pesem otroka, ki izreče
prvo besedo.
In kolki zapolnijo vidna telesa.
In gibanje se ne sprosti.

Pronicanje najmanj oddaljenih odsotnosti
ne bo označilo prostora stisnjenih nuj –
  ali jih nemara bo? –, ustekleničeno
    bitje srca, ne zamegljenega, ne
    utopljenega v nekem izločku,
 drhti.

Preoviranost, pričakovanje,
pristopi,
prestopi,
otrok.
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...

Osvoboditev pisave od jezika!
   
 Število poti k jezeru – krog –

zelenoutorna barva bleska, bolnozvočne slike –
 barve – odsevi;

hrbtoumirajoča žuželka – genocidi površine
     teh
   papirnatih možganov!

...

Pisati
v teh procesih,
kjer tišina razpolaga s
človekom.

...

Vonj, ki ga spustijo mravlje, ko jih rani neka tuja,
agresivna prisotnost! Njihova fizična komunikaicija: vonj,
izenačen z besedo. Ali bitja istih drugih svetov
vohajo jezik v jasne dražljaje? Zaznati pramene vonjave,
ki se z neko mero fikcije gibanja sprošča v čas,
širi roke prostora! Vse več stiskov. Podobe
bežijo izpred misli, oči
bežijo izpred obraza. V križnem prehodu:
mravljiščna struktura sledi.
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1 Poezija – Jan Krmelj

...

Najbrutalnejše grmenje zraka
rani neko iskreno zavest manj
kot mehanizirana pišoča dlan.

...

Roka, ki objema truplo srne, se zapiči
v nek odsev, pripoznan
v ogledalu steklenega zrkla, pravkar
izpostavljenega mraku. (Iz blata se dvigajo
hiše.)

...

Vzdržati to težo otokov zamujenih življenj –
vsake druge preteklosti, ki se beleži v sledeh –
zrak, ki skoraj strukturira pljuča –
osmotska drža kože, ki premošča stik.

Zadržati to sliko abstrakcij tujih teles –
vsaka oblika planeta v odsotnosti –
ne fiktivno blebetanje bledeža ubojnih besed:

spajanja, ki jih zanika vsako telo.
Sprejemanje slutnje tuje preteklosti kot intimno razodetje –
arhetipi prapodob, predzavedne drže ponovnih struktur –
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...

Simbioza otrokove zavesti s smrtjo:
pronicanje sočutja, ki zanika svoj opoj,
v lesketajoče truplo neke mravlje
s pepelnate grmade.

Moja agresivna dlan, ki je v fluidu,
sedaj prerasem v zid, naivno nasmejano
in brutalno nanašala telesca mravelj
v ugašajoči žamet ognjišča.

Kako sem čutil vso bolečino vsake
v pepel predane mravlje s svojim
telesom! In kako je zavoljo totalnosti
ta bolečina zbledela
v moč, kako se nisem ustavil! Ali lahko
zanikam smrti, ki sem jih zadal z življenje,
v popolni odprtosti vsakemu bitju,

vsakemu impulzu? Ali lahko zanikanje 
nadomesti zamujeno iskrenost, prisilo
otrokove pozicije moči, ki ohranja
nedotakljivo življenje? Vsaj vzvratna črta

se lahko izstopi: zavest bromida,
da je vsak predih utripa v zapisu
izstopen. Skrajna organskost izrekanja.
Skrajne ukinitve verig.
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1 Poezija – Jan Krmelj

...

Skozi rokave drhtijo jeleni svoj klic. Z roko
drseti ob toku njihovih trupov! Prostor se zaključi
s štirimi drevesi. Potopiti se v blato med rjavim
listjem. Lanena koža, stkana zgolj iz spominov
in borov. Tresem se kot dojenček brez toplote.

V moji lobanji neko življenje poteče z zamikom.
Odmeve zavračam. Moledujem živež, rdeč balon,
lase in jablano. Trdi odtisi v pretoku domov. Ti
klici, razbiti, odstranjeni rečni bližini. Moram se spet
vrniti v gozd; moram se spet – vrniti – v gozd ...
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...

Grem,
kot reka,
ki ne teče.

Grem, sem rekel.
Udaril v temena. Med
obe senci, ki ju puščam
z bitjem misli ob membrano
balona. Tudi koža, ta gib,
se smehlja.

V prepletu sivine in bele
se nisem prepoznal: prepoznal sem se
v škrlatu, ki gibanje strel
zapisuje. Ničesar
beležil, ničesar
razen dihanja. Beležil

zgolj dihanja! Kot reka,
ki ne teče.
Šel.
Stekel sem. Tekel
čez steklo, skozenj,
razlit, v okusu
baterije:

grel. Grel
kot reka,
ki ne teče.
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1 Poezija – Jan Krmelj

...

Strašen infantilen strah pred zavrnitvijo, veliko deblo
pred zajcem, ki se uči preprijeti. Vse se premika skozi
ta potok, to sled. Ljudje prihajajo in odhajajo, medtem
ostaja moje telo nepremično rastoče, v želji. Naseliti

čas, drug čas, življenje, vsako življenje pred tem trenutkom!
Oranžna, ki se dotakne, dotakne vsako obliko kot prostor v zahodu.
Vse utripe tukaj čutim kot svoje lastno telo. Vsak krik ptice
ali kamna, ranjenosti, me izpuhteva v dan. Vsa ljubezen

v totalni disperziji! Vsi sledovi spominov razgnani. To je človek,
skrajno pripojen k človeku, v svoji in drugi odsotnosti. Barve
gorijo. Jočem. Veter vdira. Drevesa se rušijo. Krede.

...

Beseda, ki jo pogoltne
goreča belina papirja:

v zublju geste, v roki,
v očeh, ki se obračajo
stran. Blazni vrtljaji

termitnjakov pod to površino:
tudi, ko premestim gladino,
se podtalje ne izriše.

Ne izbriše se. Tudi plamen
ničesar ne omogoči besedi, ki
penetrira njegovo belino:

to iztrganje iz vzorcev plastenja –
strani – sem iztrgal z dna
svojih sinaps, prenešenih na liste:

beli plamen papirja pod temi zapisi – 
ključnost prostora, ki ostaja med sledmi.
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...

Dež pušča luknje v možganih. Potem
se izvali. Skozi dlani ga občutim.

Jezik drsi in se sanja. Sanja se
izven dosega, izven drstišča. Z nosovi

sem zgrnjen nad bilkami. V vsaki luknji
svet in sij toplote. Kot da naseljuje

vsako gesto. Strune me božajo, v loku, skozi
Tvoje telo. V vsako platno uzurpiraš.

In razliješ: dež po mojih ustavljenih rokah,
predanih tem stenam kot sok.
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Fotografija: arhiv avtorja

Jernej Kusterle, rojen leta 1987 na Jesenicah, 
magistrski študent slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Zbirki: Pesniška svoboda (2004) in Neskončne poljane digitalnih 
misli (2012). Glasbeni album: Zapisi v dnevnik EP (2007). 
Diplomiral je z delom Strukturalna poetika ulične poezije. 
Literarnovedno raziskuje t. i. ulično poezijo, ki jo je utemeljil v 
znanstvenih člankih: Stilistika ulične poezije (Primerjalna 
književnost), Ulična poezija v interakciji z (živim) jezikom 
(Jezikoslovni zapiski) ter Zgodovinski in tipološki pregled ulične 
poezije (Jezik in slovstvo). Je urednik antologije jeseniških 
pesnikov z naslovom Železarska lirika (2014) in vodja Gibanja za 
obuditev in razvoj jeseniške poezije. V letu 2015 je na Jesenicah 
organiziral enodnevni Festival poezije Verzionar.
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Jernej Kusterle

Notranji dizajn

Garderoba

Zjutraj si moraš pripeti nasmeh,
da jim čez dan ugajaš.
Vsak dan igraš dvornega norca.
S tem bežiš pred samoto.
V trgovini izbiraš pustne maske.
Tvoje življenje je karneval.
Gnusijo se ti perverzni voyerji,
ki te opazujejo skozi kukalo
in stokajo ob vrhuncu
splavljenega opusa strgane misli.
Ti si brišeš usta.
Iz njih izpiraš slavilne govore,
ki si jih bil dolžan prebrati.
Nekje vmes si postal njihova last.
Čez dan visiš na vrvicah.
Tvoji gibi so ukradeni. Zreš v prazno.
Čakaš na zvonec,
da ti pripelje klofuto in te predrami.
Čakaš …
Vse, kar delaš, je, da čakaš…
Lahko se ukradeš,
a te bodo ukradli nazaj.
Za njih si razvedrilo.
Šele, ko zaspiš, lahko nosiš samega sebe. 
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1 Poezija – Jernej Kusterle

Življenje

Polovica njenega obraza
je prepletena z lesenimi luskami;
namesto rok
se iz grče pod vratom veji dračje.
Ko so jeseni odpadli listi,
se je na blazinice prstov naselil pajek.
Celo zimo je pletel mreže
in vanje lovil otroške smehljaje,
dokler ni sredi februarja
sonce stalilo njegove arhitekture.
Padel je v travo
in na ostrih kopjih razbil kolovrat.
Ostala je sama, krhka,
brez zaščitnika, ki bi ji šepetal občutja.
Njene sočne ustnice
so poljubljale sončne žarke.
Nekega dne je začutila.
V ustih je vzbrstela drevesna plesen.
Ptice so kljuvale cvetove
zahrbtne gostje, a je niso pregnale.
Korenine so kot divjaki
oplenile pljuča in v srce zasadile nohte.
Mesece so se odpirale rane.
Ob sončnem zahodu
zadnjega poletnega dne se je
po rdeči lestvi povzpela
na veter in zaplesala po gozdu.
Telo se je posušilo.
Z njenih dlani srnjaki jedo gobe. 
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Lasje so plevel

Koža moje lobanje
je hrapav stenski omet.
Zidarski odri slonijo
na koščeni konstrukciji,
zraščeni z nogami
propadlega gradbinca,
ki je ostal,
da je lahko odšel.
Na sebi nosim ruševine. 

Femme fatale

Z mene strgaj sramoto
kot srajco z gumbi,
z lobanje mi potegni obraz,
daj si ga v okvir nad posteljo,
jezik nagači z orgazmi,
s scefranih ustnic jemlji rdečilo, 
s telesa mi odveži ud
in me dokončno poustvari.
Božaj se obdana
z mojim telesom in stokaj …
V tebi gnijem.
Ti me prekrivaš s parfumom. 
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1 Poezija – Jernej Kusterle

Igra

I.
Moknat jezik so z gnilo popkovino
privezali za protetične glasilke;
plastični kriki so se besno prerivali
v zaodrju ateljeja idej
in mi skakali v besedo v diskurzu,
kjer je bil glavni protagonist
moja, na črno svilo šivana, rjasta misel.
Iz papirja sem oblikoval krokarja,
mu potrgal krila in gledal,
kako skuša vzleteti nad mejo glasu,
ki razparan visi prek rampe
starih, stokajočih odrskih desk.
Režiral sem Smrt.

II.
Režiral sem Smrt.
V mestu srečujem trupla.
Danes polnijo ulice,
jutri bodo polnili grobove.
Izložbe jih zavajajo,
da so vsi lahko popolni.
Popolni mrtvaki:
eden nad drugim,
eden pod drugim,
eden pred drugim,
eden za drugim,
eden ob drugem.
Z njihovih obrazov
odpada krhek, jalov omet.
Z ustnic
jim odpenjajo nasmehe
in si jih šivajo
na svoje prosojne izrastke.
Režiral sem Smrt. 
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III.
Režiral sem Smrt.
Romar, vprezi svojo dušo
z dišavami svojega grobarja.
Obesi glasilke
na vrvi za sušenje perila.
Izruvaj prvo pesem,
tisto, po kateri so bile druge
ponaredki.
Metulju potrgaj krila,
da z gangreno na hrbtu
zgnije v tvojem trebuhu …
Režiral boš Smrt. 

Uspavanka

I.
Razdedinil sem svoje meso.
Molji so mi prežrli kožo.
S telesa se luščim -
kakor prhljaj - sneži pepel
z ujetimi koščki ustnic.
Tišina ... Da me kdo ne sliši.
Berem psihiatrove zapiske.
V roki imam zobe,
včeraj sem ubil podgano,
ki mi je ukradla otroštvo.
Za človekom, ki je razdevičil jezik,
prihajam kot posiljevalec
izprijenih podob z masko device.
Histerični jok me vzburja,
iz pipe teče seme,
v katerem se koplje nerojeni otrok.
Popij me!
Izbrizgal si me iz žil,
da gnijem med plesnivimi zarodki.
Dovolj. Dovolj imam!
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1 Poezija – Jernej Kusterle

Odvil si bom pokrov lobanje,
iztaknil bolne celice
in se ponovno plastificiral.
Ideje ostanejo sveže samo,
če so zavite v folijo.
 
II.
Razdedinil sem svoje telo,
da se po smrti ne bi vračal po očitke,
da ne bi kradel pozornosti
birmanki pod odrom na Metalcamp-u,
da ostanem čist,
brez fekalij, ki jih bodo pustili črvi,
da ohranim prigarani ponos,
da se odrečem obredu mlade nekrofilke,
ki bi rada eksperimentirala,
ker je dovolj stara
in lahko sprejema svoje odločitve,
da se vzamem s sabo,
kamorkoli bom že potoval;
kovček je dovolj velik, da mi bo udobno.
Razdedinil sem svoje telo,
da bi se znebil ptičje kletke,
da ne bi pognal korenin v mrtvo prst,
iz katere rastejo ovela usta,
da se ne bi trgal,
ko bi skušali razgrabiti avtorske pravice,
da bi znal odpustiti izdajalcem,
ki so me posipali
z rdečim prahom in me dušili,
da bi priznal …
Razdedinil sem svoje telo
in se prijavil na pogrebni sprevod.
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Fotografija: Jaka Jeraša

Andrej Medved, rojen leta 1947 v Ljubljani, pesnik, 
filozof, prevajalec, umetnostni zgodovinar. Trenutno piše zadnjo, 
štiriinpetdeseto zbirko pesmi z naslovom Les visiteurs du soir, po 
istoimenskem filmu, posnetem v zgodnjih štiridesetih letih, v času 
okupacije Pariza … Knjižno izdanih Medvedovih pesmi je 36, a v 
letošnjem letu bo presegel samega sebe, skupaj s teoretičnimi teksti se 
bo približal stoti knjigi … Zadnji naslovi, ki so izšli v preteklih dveh 
letih, so Pravljica o pavjem letu, 1000 + ena noč, Deklica z ognjeno 
glavo, Alica v čudežni deželi, Axis mundi, Perje, solze in zlato na 
sončnem disku, Veliko kolo, Deviški vrelec, Kočijaž smrti, Dekhoumenon 
(bazeni), Harmid, Rašamon (v gozdu) in KRHTHSAMOS, ki so 
nastale letošnjo jesen in jih je avtor posvetil Matjažu Kocbeku … 
njegovi Kreti.  
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Andrej Medved

Zgodnja sled <DIE FRUHE SPUR>

Na tvojem mehkem grlu z zvočnikom 
poslušam pospešeno utripanje srca … Odhajaš z meglo, 
kot odhajajo obrazi z živopisanih postav, ki se izgubljajo v sladkorni peni 

na svilnatih preprogah … Odhajaš s 
svetlo dlako na trebuhu, s prepognjenim ušesom na 
volneni glavi, z usmerjenim, ugasnjenim pogledom v tla … in v drevesno 

krošnjo na balkonu … Odhajaš, ujeta 
v čebelnjak z urnim mehanizmom, v postlani sobi … 
S svetlimi očmi in mokrim repom v vreči iz kostanjevih bodic in 
žametne obloge … Izstrelki iz nebesne skorje, s povoščeno streho nad oblaki, 

s sinjemodrimi piščalmi v ustih deklice 
Larise in … podtalnim tlakom v žilah … ovita s šalom iz 
svetlobne pene … okrog ramen in hrbtenjače, potopljene v sladkem mulju 

na konici drobnih prstov … Kot suličasti 
listi golega okostja skrijejo v temno noč nazobčan jarek, ki 
ga preskočiš s tihim glasom … Dež pada v rašamonskem gozdu, s steklastimi 

kapljicami mokrega snega … in 
s poplavnim strahom pred potopnim valom … 
Dež pada … v praznični nedelji, z vrtinci zraka  in nevihtno 
strelo v koži divje črede gamsov, antilop in prožnega lenivca. Mehkobni 

glas tepirja se stopi s kriki divjih 
petelinov in velika morska ptica, ki prepeva o 
minljivosti neznosne sreče, se vzpne nad grli prepelice z 
zlatim kljunom … in pismom pod perutmi, ki sporoča vest o novem 
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jutru, odeta v mavrično svetlobo in 
z mehkim plaščem … z zlato nitjo obrobljene tkanine … 
Otrok v naročju, ki zaspi z odprtimi očmi, se v sanjah smeje … Kot drobna 

mravlja pije s kapljic v dnu vodnjaka … 
zlat metulj, zabubljen v volneno mrežo, kot nema 
vešča, ki utripa v nočni luči … V sanjah o sladkobnih prsih z 
izcedkom mlečne in lepljive tekočine, ki preplavi vse ograde s kiselkasto 

mravljično kislino … Mavrična zapestnica 
me zaduši kot milnati balonček in strela z jasnega neba, 
kot poprova začimba v nosni odprtini … Zabubi se v odseve nad oblaki, 

v mikroskopske zanke  … na 
mehkem vratu jerebičinih mladičev … In me 
obseda s svojo črno luknjo … Dež pada v špranje krotkega 
telesa, z nagonsko naglico in brez predaha v mrzlo kad pod oknom trhle 

hiše in ogromnega drevesa … Dež 
pada in se ne ustavi na stopnicah in hodnikih,
ki ne vodijo nikamor … V labirintu kapelj in bleščic, ki padajo
s streh v nemem mestu … Ob stekla buta mlačen in postan poleten zrak iz 

čistega srebra in diamantnih igel, 
ki trkajo ob dušo in nabrekla tla … da se odprejo 
vrata v zidu in s sten zleti prestrašen angel iz goreče žarnice na 

stropu v ledeni mraz v hladilni skrinji,
prepasani z rumenim šalom in biserno preprogo, vtkano 
v toplotne cinkove cevi, zapredene v trebuhe, od konca vijoličastega repa 

do razlistanega, praznega srca … 
V trenutku se zjasni in pade mrak na čelo in 
oči, kot pada sluz s sprijetega čebeljega zakrčenega zadka 
v posodice za črne mravlje v termitnjaku … v zaraščenem deževnem gozdu …

Z gobastim dežnikom in krošnjami 
iz črnega, stopljenega snega, ki pada z žil v prosojni 
skorji … Kot groba kavčukova zmes in gumijasti peclji, zalepljeni za 
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polt prestrašene srnjadi … Kot črne 
bradavice na obrazih in na hrbtni strani nagubanih 
dlani postaranih, nadležnih lovcev, na krmišču in stopničasti terasi 

sredi gozdne jase … Naenkrat se 
razpoči črni dan na majhne drobce in se razsvetlijo 
srne v čudni pozi, zataknjene v pasti, ki se razširijo v nevidnih mestih 

kot črnikasti pasovi z jekleno 
iglo in sprožilcem. Ki zaneti plaz v bazenih 
pod svetlečim ledenikom … Na gozdni poti žarometi in 
pršenje zračnih delcev … božanski piš luči v nočnem mraku … in na

nebu svetlikanje prahu, ki pada s
skal na mrzli gori, čez prepadne stene v mavrično 
kopel na ravni strehi. Kot potopljeni zvon v pravljici o vodnem mestu

se križajo odbleski v ravni črti, ki 
združuje morsko dno z vrhovi jambora, zacinjenega v 
dno obrnjenega trupa prekooceanke, z dimniki, ki zagorijo ob polnočni 

luni … Kot zid s prepredenimi 
nitmi volčje kože na stojalu s teleskopom, ki 
se obrača zdaj v eno in spet v drugo stran zadihanega dimnega 

planeta … Kot rosni kljuni divjih 
petelinov v Hiši brez izhoda … in celična, utrujena 
pošast, ki meri … s pogledom prek galvanskega nosu v gnezda z 

zelenimi oreški nerazpočenih kostanjev … 
In s kalčki iz srnine krvi … Iz modrih steklenic, kjer se 

pretaka strup in rase rdeč goban, ki 
zdravi rane pomorščakov, popotnikov in tujcev v 
domači hiši, se dviga dim … oblački iz žveplane tekočine … in
polni rožnate balone na ognjenih obrveh sedmeroglavih zmajev. Kot s sulico
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prebodem rahlo sled v glavi in si 
umijem lica z grudasto krvjo … Kot tih, bolan 
otrok se potopim v razredčeno svileno reko, ki teče od 
vijoličastega septembrskega jutra v temno zimsko noč … Da vidim 

sled sledi na prsih in na temenu kenguruja … 
in rajskih ptic, ki vzletajo v Praznino … Kot sanjski ptič, ki 
nam oznanja odrešitev in zemeljsko pozabo, se dvignem k izviru, kjer pijem 

živo vodo v zamrznjenem studencu … 
Da z zoro in odtod potujem po ozvezdju v Mlečni cesti …     

Triperesna deteljica se zalepi 
v rokave plašča … da v črni prsti vznikne lilija … 
kot svetla senca na fasadi … Kolesa brez obročev na tovornem 

vlaku, pomirjeni galebi na otoku, 
v krožišču, skozi drevorede palm se obračajo … 
s plavutmi v starinskem potovalnem kovčku, premazanim 
s svetlo kožno kremo … Kot v steklu se zrcalijo hijene v goli steni, kot 

naježeno hrbtišče ovčje črede 
odzvanjajo glasovi divjih zajcev iz stisnjene 
pomladne pene … ki se zgosti v končičih las in goste dlake 
na konici mačjih tac in mehke kožice med prsti … Svetlobna točka med 

očmi se razleti na tisoče, stotisoče 
oblačkov, stopljenih v mikroskopske kapljice zmehčane 
rose. Kot prhutanje vrabcev v stekleni niši … in mrgolenje zvezdastih 
utrinkov 

v strelicah zodiakovega Strelca … Kot 
strah v polnočnem plašču, ki me preplavi z odlašanjem 
in hipno srečo. Kot slon na sveti gori in hitri konji … v dvorani in v 
hodnikih 

v podpalubju ladij. Kot nema roka, 
ki zapiše znamenja na steno potopljene hiše, ki se, 
začarana, obrača v sladkih sanjah … Nemir v polnočnem mraku me 
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spremeni v velikana z utripajočimi rokami, 
v pritlikavca s prevelikim prstom v ustih in v popotnih 
čevljih za prestopanje gora in tanke meje … med pravljičnimi bitji … 

in med živalmi, ki sanjajo svoj sen, kot 
sanja orel v visokogorju svoj nebesni let nad praznično 

dolino … Prekletstva vračev in samotarjev 
se na gori … in v puščavi spremeni v obredni ples … kačjih 

pastirjev in kolibrijev nad ognjem 
v peči z gorečim grmom na sredini, ki se razpoči v 
špranje v napi … v tisoče utrinkov in lesenih trnjev, ki se vsujejo iz 

črne hiše v atrij na dvorišču … Da 
plameni v drevesnem deblu zanetijo požar, ki se 
razširi po potoku v kleti k izviru v naoljeni cisterni … v zavetju 
oljčnih gajev … Popokani plodovi se v hipu razcvetijo in padejo z lesenih 
žebljev 

v lestvi, ki je prislonjena k nebesom … 
Z zadnjimi udarci vijolično rumenkaste luči se ptice in 
roj popokanih kobilic, pripet na žico, ki poveže podzemni prostor z nebom, 

razletijo … v živopisane okraske na 
zrcalu školjk v glavi in v ušesih … Da se spozabijo in 
vrnejo v magnetno polje na popkovnici zaraščenega, ranjenega kita …

S sekundnim plaščem v sveto goro, 
v odtise vseh sledi zagrnem šal, ki se stopi z roso 
v novo jutro … Kot okamneli vrabec, ki s perutmi stiska mrzel 
zrak v vrtinčenje zavese, s plinskimi naboji všito v posteljo … z drobtinami 

rumenkastega kruha posejano kot 
oblačni stroj … s torpedom, ki obrača ladje v pravo 
smer. Jadrnica s čokoladnimi prelivi … na svetli jadrovini … se s prvim 
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vetrom spremeni v viharno gmoto, 
s propelerji za hitro izgorevanje bencina, razlitega 
iz črnih sodov v podpalubju, z zažigalno vrvico na vsakem čepu 
naftovodne pipe … Curljanje kisle tekočine v repu prekooceanke se spremeni 

v tiktakanje atomske ure v steni 
nad omarico, s pripravami za risanje vzporednikov 
in izobatnih krogov … na prozornem zemljevidu … V hipu se potrgajo 

verige sidra v drdranje žičnatih 
navojev in jeklenih, oljnatih vrvi v nazobčanem 
trebuhu … podmorniške kajute z grbom iz svilenih las, pripetih v 

vrata s kristalnim stožcem iz srebrnih 
niti … S tečajev vrženi podboji zdaj zanihajo v sneženem 
metežu iz drobnih kapljic svinca … da se upogne les v krmilu in kovinska 

podkev v sredici jambora in se 
napnejo jadra v orjaški lok, ki sproži valovanje 
oceana v premcu … z nihaji obteženega kladiva, ki udarja v 
trup in stene ladijskih hodnikov … Nevednost in preziranje obalne straže 

o tokovih modre in zelenkasto rumene 
plazme, s hitrim dihanjem v izprožene priprave in merilne 

stroje,  busole in v trikotnike, ki z njimi 
uravnavajo viharje … in utripanje telesnih celic v ledeno 
mrzlem mrazu … Pospešeno korakanje v prazno, odmikanje in cepetanje, 

brez nežnih in pozornih gibov roke … 
Nasladna moč z nemočjo, nemočno kroženje na mestu, 
oddaljeno in komaj slišno šepetanje … ki se spreminja v zvok nebesnih 

odposlancev v svetilniku na skrčenem 
otoku … v mavričnem zatonu lune … in zatona sonca … na 
rtu dobre nade, v južnem morju … V krošnjah evkaliptusa in tikovega drevja
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se pomika kos, pomični most nad 
glavo mravelj v termitnjaku … podrobno in v nemilosti 
oblakov, ki se kopičijo nad sadovnjakom  … in nad oljčnim gajem v grudasti 

podlagi, s sončničnim semenom 
v prhki zemlji … Zastrt pogled, ki se zapiči … kot 
mehka igla … v podrastno tkivo in v vodeno površino ogledala, 
skritega v žep na prsih pod pazduho … Pogled, ki razžari prosojne dlake na 

obrazu, da se upognejo … kot poležane 
trave v snopih na dvorišču … in kot v kope sesirjenega 

listja, obrnjenega v strop s predrto 
nišo, ki skoznjo vleče zrak v enakomernem ritmu … 
In v prepihu z drobno perutnico dviga drobce peska … in mehki 
puh, ki pada z glav odraslih vrabcev in lebdi v zavrtinčeni sekundi z operjeno 

postavo v otrpli drži … Da sneg 
ponovno pada z dimnikov in mostovnih drogov 
in se z odtisi nog nabirajo sledi, ki vodijo v gozd … in v zadnje sanje 

pred prebujanjem v zgodnjem jutru … Da 
zrak pobeli goro in doline z drobnim zrnjem, z mehko rožo 
v sredici … in se srnjak s srnami okoplje v zamrznjenem tolmunu sredi jase 
…

Naenkrat se zbudijo sence v grmovju in 
rdeči zajci skočijo iz vrtne lope v pocinkane obraze 
opic s troblami iz čokolade, pripetimi v ušesa in na ramena

losov s Severa, zadihanih, spotenih … 
v čredah, z oblački zmrznjenega dima v odprtih 
gobcih in na čelu. Naenkrat se oblaki spremenijo v podstrešno 

sobo s sankami in s čarobnim kovčkom, 
ki se odpre z zvočnim mehanizmom … Naenkrat počijo 
kazalci v starinski uri in poči steklo nad okensko polico, ki se upogne 
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v žled na mrtvi roki … Naenkrat se 
spremeni obrabljeno kolo v vrtinec … in iz vrtinca 
zraka v vihar nad onemelo goro. Da z gnezd popadajo čuvarji praznih 

hiš in čarodeji z lestev z obokano 
drevesno skorjo … in poletijo s sanjami uklenjene 
žarptice … V glavi sled preproste misli, odtisnjena na prazen list 

papirja, ki pade z gladke mize v knjigo,
razlistano v drobne svitke iz čebeljih krilc, ki se zaprejo 
v sence spečih kengurujev, prepasanih … s kraguljčki na ramenih, 

v svetlo polt na slonovi lobanji. Kot 
snopi mravelj na telesu kitov v delti Nila, kot gnezda kač 

v votlini s spečim bizonom, ob steni 
z ovijalkami, ki stkejo pajčevinasti obroč okoli glave 
pavijanov … kot lovčeva strelica, ki križa pot nosljatega lenivca … Od 

dna do vrha slepega hodnika pod 
stekleno goro se dviga stolp, z obrnjenim pogledom 
iz strelnih lin v močvirnato savano … s sledmi odraslih mačk in psov in 

lisastih martinčkov in svetlih kač 
v puščavskem pesku. Odtisi angelov in vodnih
škratov zapredejo stoječo vodo v živ izvir, v studenčnico, ki 
teče iz tolmuna v reko, ki se v horizontu spne z oblaki v nebesih … Visoko 

zlo preveva čudežna plemena in 
zaustavljene živali na peščenem polotoku … visoko 
črno sonce, s čarobnim krilom in srebrno glavo … Orjaški jezdec s sulico, 

ki se na sončevi ostrogi zlomi … in padli, 
povoščeni tujci, ki silijo v prve vrste nenavadne črede … Da 
se v lunini konici združijo v svetli Hiši, s srebrnimi lasmi v potopljenem 
mestu. 
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Skoz luknjo v strehi vdre svetloba 
v rano sled v prosojnem ogledalu in pokrije, z 
nagubano tkanino, bledo srno v postelji iz črnega lesa … Iz 
krošenj se usujejo zlatniki, z barvnim svinčnikom obarvano sredico in 

mehki … kot ajdov kruh, ki ga pojejo 
črne ptice. V skladovnici iz zbitih desk se skriva jerebica 
in plahuta z živopisnim krilom … ob počen zvonec, ki obvisi v zraku … Da 

steklo skameni v skalo in gora poči po 
sredini, do oblakov … In živo tkivo bobniča pomanjšane 
čebele odreveni v perje pava, v mrežo iz medenega, raznitkanega šala … 

Da veverica s tal odskoči kot kristalna 
žoga v globoko jamo … s tropi in skeleti netopirjev.
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Nežka Struc, rojena leta 1987 v Mariboru, 
študentka doktorskega študija Humanistika in družboslovje, 
preučuje vegansko kuhinjo, poje, potuje, kmetuje in se 
priložnostno ukvarja z D.I.Y. umetnostjo.
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Nežka Struc

Muhe

muhe

ko ni zraka
se dušim od praha
in razumem princese,
ki so iz dolgočasja
in za vzdrževanje refleksov
tolkle po muhah
in jih lenobno zlagale na kupe,
da so jim noge štrlele gor,
upognjeno in krhko.
ko ni zraka
me bolijo oči.

o živalih s krili

vešča
se mi je prilepila
na komolec

zelena kobilica
ni nočna žival
in grize
prišla je do wc okna

izpod sosednjega
stekla jo gledajo
zoogleneli obrazi
mrtvih namišljenih
mrtva procesija
vsi z istimi rokami
nimajo žepov
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za vitrinami so
plave vitice

mrtvi med mrtvimi
hodijo in stojijo
(sedijo)
mrtvi smo
še preden smo mrtvi

mrliči
trohneči
reši nas prosena kaša
ker je dobra za lase in za kosti

za vitrinami so plave vitice
metulji letijo v cikorijo

večnamenski svečniki

stari japonec
je v moji glavi,
siv,
v sladkem fižolu lepljiv,
se bojim bojazni ljudi,
da bo piskal saksofon
in patetično tulil,

oblečen v spodnjo belo majico
(prepoteno in
črtasto do popka,
se vleče do
kolen)
z neobritimi pazduhami,
si je v leseni uti
menjal dan za noč,
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tako daleč gre človek,

da išče nekaj všečnih tonov
in jih ponavlja, grgra.

kaj se gredo?

pa je že tako,
da obraza nemec ne spreminja,
da se stara vedno z istimi lasmi,
da gleda čez iste podočnjake.

da.

prosim:
poglejte si roza pelikane,
dive, ki seksajo s histeričnimi kokošmi,
v stajicah, premazanih z drekom.

čas je,
čas je,

čas je
za jecljanje.

stenice so prav gotovo
v krogih
poginulih oker krav,
prsti se mi vendar ne lepijo od praha.

petdeset let slavja
razglednicam, značkam, strganim stropom, fosiliziranim bazenom
in živim lončnicam,
slava jim!

stari japonec
nas je učil
poslušati.
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določen je vonj med znojem in krofi

ni brezveze
čakati na enem mestu,
da bi videl,
kako padajo sence
ob različnih urah dneva?

z golimi rameni se zavzeto ljubimo
med komarji
in jih ne slišimo, ne vidimo, ne čutimo.

tudi drogiramo se odgovorneje.

ploha

imava vsak svoje

umirajoče živali,

ti z nožem

izkrvaviš srce srne,

jaz čakam

z umirajočo mačko

v naročju,

da ji kdo drug spešta lobanjo.

izgubljam zavest vsakič,

ko se vstanem

in ne vem,

kje je meja

med sočutjem

in opravičevanjem želje po smrti.

v meni je preveč
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slabega, da bi

bila dobra.

ko mi je dolgčas,

oblikujem misli o smrti

bližnjih,

o možnostih

samopomilovanja minljivosti.

(minljivost je večna?)

roke mi dišijo

po mleku, naj se dotaknem česarkoli že.

umirajoči si želijo toplote in neovirane bližine.
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2Prevodi

2 pr
evo 
di

Fabrizio Dall'Aglio
Luisa Gastaldo
Marko Vuković
Alen Bešič 
Tanja Bakić
Bojan Vasić
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Fabrizio Dall'Aglio se je rodil leta 1955 v 
Reggiu Emilii. Je pesnik in urednik pri založbi Passigli Editori v 
Firenzah. Objavil je več pesniških zbirk, med drugim Quaderno 
per Caterina (1984), Versi del fronte immaginario (1987), La strage 
e altre poesie 1975-1982 (2004), Hic et Nunc (1999), za katero je 
med drugim prejel nagrado Montale, L'altra luna (2006) in leta 
2014 zbirko Colori e altri colori, za katero je letos prejel prestižno 
nagrado Camaiore. Objavlja v italijanskih in tujih revijah in je 
preveden v več jezikov. V slovenščino je prevedena njegova zbirka 
Hic et Nunc (Poetikonove lire, 2014).
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Fabrizio Dall 'Aglio

Barve in druge barve

Barve

Grozd hiš ima
ta hrib,
vpetih v breg. Oklepajo se
med vejami akacij,
z najbolj špičastimi strehami, že vdrtimi.
Polje, spodaj, je le zelena
trohnoba, s katero je obložena zemlja.

Za rumeno poletje
si je svetloba omislila ravnico.
Le topoli, suha zemlja, robidje
in počasno dihanje močvirja.

Dekle nosi
lila oblačilo
ki je videti iz papirja.
Vsa suha se privije k sebi
ob vsakem sunku vetra.
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Dimna zavesa
se dvigne iz sobe. Svetloba
se razlije po stenah.
Zunaj. Siv svet,
oče barv.

Zdaj se hiša dotakne zvonika
dvorišče
se oprime oken.
Noč je le črno
čakanje sna.

Vendar je morda bil dan
ko je dvorišče
zakričalo od beline
kot niz razobešenih rjuh.
Takrat se je sonce
samo skrilo,
se razkadilo v svojem obrisu besed.

veter, veter prosim
za poslednjo barvo,
napihnjeno tančico prosojnosti
ki razsvetli stvari
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Pod mojim telesom 
je rdeča zemlja.
Razgali se s cvetjem
spomladi in vzbrsti.
Zemlja je gola le s cvetjem.

Nad mojim telesom
se nebo odpira v plasteh.
Razteza se med oblaki
razpotegnjenimi, in diha.
Nebo je živo le z oblaki.
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Balvan

Srce se okuži s stvarmi.
Hiša je nedoločno domovanje
ki zbira predmete in prepovedi.
Čutil jih bom prihajati, letne čase,
enega za drugim, med temi mejniki
spomina, opazujoč okno
obrnjeno v svet. Soba
se razteza v sorazmerju z življenjem:
miza z vsemi predmeti,
stoli, naslanjači, dekoracijo,
knjižnica kot odlagališče
in slike na steni kot izvršitve
ali načini pobega, nemogoči. Moja
soba za goste.

Prišla so drevesa. Videl sem jih,
kako so se objemala na polju pred hišo
se stiskala med balami sena.
Na vhodu v gozd se šepeta
da naj bi moral veter zdaj izginiti
na koncu doline
se potuhniti med skalami v reki
jih pustil svobodne.
Jutro je sinje od vedrine.
Mesto je izpuhtelo 
s pljuskom luči v noči.
Vrnila so se drevesa.
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Morda jutro še ni vstalo,
pogled ima raztresen
in obljubo luči
ki ne pride. Megla
so najnižji oblaki 
ki okrog vratu objemajo goro.
Je čas srak
na golih drevesih
tega pustega podeželja,
v belem in črnem.
Veter trosi
cvetne liste vrtnic
po stezi pred hišo.

S kakšnimi imeni 
naj bi nas klicali psi?
Z imeni stvari
ali z besedami,
ali samo z zvokom
z bleskom v očeh,
načinom miganja z repom.
Se to ime prenaša
od enega psa k drugemu,
je ime drugačno ob vsaki
radosti ali bolečini
strahu ali jezi.
Je to čaščeno ime
gospodarja,
ali ljubljeno ime
sočutno
nekoliko čudaškega prijatelja
ki jim je dal ime.
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Okno ne gleda na dvorišče.
Ne gleda. Je sinopia okna
v seniku. Je zrak
ki trese slamo
štrlečo iz rež v opeki
in odstopajočih strešnikov
nad trhlimi tramovi.
Barva je antracit hudournika
ki pogleduje s strehe.

Si jih slišal skovikati,
sove?
Čuvajke teme
z mačjimi očmi,
naš dom je vaš – 
tu lahko pojete
o lakoti, ljubezni 
na stelji iz tlakovcev
zloščenih do sijaja
zavetje čričkov in kobilic.

Zven ključev
vznemiri pse. Gledajo
z moledujočimi očmi
in komaj migajo z neodločnim repom.
Strah jih je prazne hiše
in čakanja 
kot neskončne tožbe.
Morda bo ena ura, morda en dan ali morda za vedno.
Čas se razkraja.
Nič ne teče,
nič ga ne zapolni.
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In če se zdaj noči širijo
gre zgolj za zadržanost dnevov
utrujenih
ki se v jutranji svetlobi, ki jih odmika,
drobijo. Skale.
Takrat spiš
in vklene te postelja
zbit pepel rjuhe
in šum tvoje sape, dih
ki potlači tvoj glas.
In čas
v času
časa.

Prevedla
Nadja Dobnik
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Luisa Gastaldo (1958) je šele v zrelih letih poskrbela 
za prve knjižne objave svoje poezije in z njimi opozorila nase. 
Doživela je ugoden kritiški sprejem in se uveljavila v italijanskem 
prostoru. Leta 2011 je izdala zbirko La culla sospesa – Obstala 
zibelka, 2013. pa Della tua voce - Od tvojega glasu. Njen javni 
nastop se je zgodil po smrti njega življenjskega sopotnika, pesnika 
Luciana Morandinija, ki so mu posvečeni tudi verzi v zadnji 
knjigi – ubrani v kronološko pripoved o izgubi najbližjega 
človeka in kako njegova senca preseva in kristalizira skozi 
odmikajoči se čas. Luisa Gastaldo je soustanovila skupino besed-
nih ustvarjalk v Vidmu, ki si je nadela ime Anne Achmatove in je 
član tržaškega centra PEN. Izbor v slovenščini zajema iz zbirke 
Od tvojega glasu (Kappa Vu, Videm, 2013).
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Luisa Gastaldo 

Od tvojega glasu 

2009

...
s senco svojega glasu 
se me dotakneš in se odzivam
v na novo spočetem jeziku
v skrušeni osnovni legi
v naročju jezika ki odganja
iz golega miru v meni
ko se sama s sabo pogovarjam

...
ob svitu na preži 
da bi prepoznala 
tvoje stopinje
usločena v hip
na tetivi neuresničljivega

...
v prazno se suče življenje 
med ničem in ničem
tako je z najinim
ko se je odvrtelo
odneslo s sabo
vse besede
ki bi si jih izrekla
in pesem
ki je še nisi zapisal
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...
pravimo mu čas
a je samo privid
zvrtinči se in preblisk
razgali neskončnost

ledeno tišino vznemiri
tvoj dih potem se
v svoji muki razprem 
za dar slovesa

...
tako se golo počutim
ubožno in brez vsega
brez nakita in vsega plemenitega
ko nimam več
imetja tvoje bližine

...
ena sama struna
nenehno brni
na njej visim in trpim
in sem živa

...
verzu brez konca in kraja
preštevam zloge 
in iščem sled
izgubljeni jek

ko bi le mogla pesem
pričarati prejo
najinih besed
iz nebogljene štrene srca  
potegniti nit
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...
brez potrebe zdaj koledar 
ko so misli igle
zabôdene v dneve 
v glagole
v prvi osebi dvojine
prazne oznake 
ki spregajo nedovršni čas 
ali sedanjik v pogojnem naklonu

2010

...
grem čez tvoje širno polje
veter upogiba ločje
ni pa slišati vršanja 
niti sape
ki ovija blage lipe
v črne prte
voda brušen led je segla 
čez molčeča ta močila

...
obup domuje v preveliki hiši
pred njo prevelik vrt
zeleni labirint za ure zbrane
ki célijo naj čas zaženejo ga v rast

vsem uram sem
potrgala kazalce
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...
dupline nevidne
je v zrak odtisnilo
tvoje telo
nežno se vanje vleknem
v tebi zastanem

…
z brezčutnih peronov
odhodi prihodi vlakov
a drugje vodi pot
do sinjega včeraj
kjer se moje lice
sklanja k tvojim dlanem

...
na goli brušeni marmor
sem ti cvet odložila
berem prebiram ime
veter zavija dežuje
kot da je vse brez smisla
kaj naj bi sploh iskala
v ogradi kjer je vse tuje

...
na rahlo zapri vrata za sabo
tu se je otožnost ugnezdila
naj te mirno pregrne blaga tišina
kaj je življenje brez hrepenenja
zdi se da sploh ni drugega
kot razsevki spomina



133P O E T I K O N

2Prevodi

2011

...
ne zmorem te vsega zaobjeti
preveč te je za moj spomin
vrni se ti kličem
tu ob meni bodi
najdi si že kak način

...
kako po meni rije
ta tvoj molk

...
vzpne se na sleme noči
mlečno svetlobo meče na obrise
na travi sedim in te čakam
to bo ljubezen iz mesečine
si že sam zapisal

...
posojam ti glas in pogled
še svoje dihanje
a zima kar traja
nikjer vstajenja

nezavedno greš skozi mene
bistra do dna  -  tišina
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2012

...
vem ta zdaj je že včeraj
vendar je 
v bivšem danes
toliko tebe
čudežno vztrajno
z dna mojih oči
se svetlikaš 
od onkraj zrcalne podobe
odziv z ogledala
si bleščeča
eksoterična črnina

...
po tvoji zaslugi sem se izpolnila
postala čisto jedro, gola točka 
čeprav je obstanek 
ko prestopam mejo 
najedkano sled 
nezanesljivo pisavo

...
bleščeča svetloba
v zrelem poletju
brižno navaja 
umiranje na drobno
ki se nenehno pojavlja
v septembru



135P O E T I K O N

2Prevodi

...
pravijo da moram predelati
(prikriti nelagodno počutje 
nedostojno razgaljenost)
pomenek postaja razmršen
vljudno mrmranje
ko mi med dlanmi
vzbuhne neslišno življenje
ob enajstih in petnajst

Izbor iz pesniške zbirke
Della tua voce
2013, Kappa Vu, Videm - Udine

Prevedel 
Marko Kravos
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Marko Vuković se je rodil leta 1975 v Kragujevcu 
(Srbija). Knjige pesmi: Teško je vreme (1994), Iza osmeha (1998), 
Rasrčnuće (2000), Divlji kamen (2005). Njegove pesmi so 
prevedene v angleški, poljski, norveški, bolgarski in makedonski 
jezik. Je prevajalec iz norveškega jezika. Objavil je prevod pesmi 
osrednjega sodobnega norveškega pesnika Rolfa Jacobsena Vežbe 
disanja (2014). Trenutno živi in dela na Norveškem.
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Marko Vuković

Divji kamen

Gruda

Ob prebujanju dne utrujen
Kot razkrečeno pero
Se opotekam med hojo

Zapuščam našminkane zgodbe
Kot ledenica zglajen
S pestmi iz čudežev

Sonce zasaja zobe
V zamrzle usedline
Očesa k očesu ne stisnem

Pečejo zmrzline skorajšnjega
Toda slepar toplo liže
Celo drobno belino osebnega

Vseeno preraščam vsak žolč
Brezup v trohici zavesti
Preraščam točko zloma

Še zmeraj mi vene
Široko razprtih žepov
Verjamejo v nekaj nekoga 
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Vrnitev

Niso me prepoznala
Vhodna vrata s travo prepredena

Škriplje podboj
Sajasta hišna obrv

Žalosten pristopim k lipi
Stara z vejami zaščebeta
H križu mi privije čelo

Šumi mi kako v maju
Njen cvet diši po timijanu

In da tudi slane solze
Včasih zmorejo odžejati
Vero obupanca

Kača

Zaman je čuvarka hiše
Na strohnelih stopnicah
Pustila srajco

Svoje zadnje upanje
Darila nikomur

S hude koprive
Iz lene krvi vznikla
Kapljica rose zatrepeče:
Dolgo naju je čakala

Za nama je morala
S svojo smrtjo
Zapreti duri
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Hiša

Na livadici iznad krajine
Podrtija vegasta
Kot na grobu divji kamen

Nekdanja vsota pepelišče
Razkrita me pričakuje
S svojimi širokimi zidovi

Osamela peščina in nesnaga
Pustota s sokovi dòma 
Odznotraj je sebe razjedla

Od tam svetijo zvezdice
Bezeg kaže vitko bedro
Saje se režijo s kamna

Bolno je čez ta prag
Čez mejo med
Selivcem in stalnežem
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Knjiga

                     Mirku Demiću

Na podstrešju v stanovanju
Zlih in nečistih duhov
Prezebla in na pol mrtva

Končnosti priča
Čaka name mučenica
Nespečna v hlipanju

Naseljujejo jo razkovane
Najedene neme besede
Strnjene izmišjije

Nerazčlenjena v objemu
Navznoter nerazpihana
Mi popek razvezuje

Miši so ji mi pravi
Obe peruti ohromile
Dohiteti me ni mogla
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Jabolko

Nad to samoto
Se veja razpenja
Nudi mi jabolko izbrano

Nanjo je legel prah
Vendar žari nebeško
Ter živo barvo ima

Usta se mi topijo
Grlo s slino oblagam
In roka mi vzdrhti

O da ne bi me preslepila
Da me vsaj ona ne bi
S sočnim črvom pričakala

Plenica

Gleda nas kako nohte
Sejemo po globelih
Ter hudournikih

V jamskih zatočiščih
Nabita na stalaktite
Bi naše grehe ponesla

Skesana na začetek
Po poteh ki so nam
Zdavnaj snedle meče

Le ona se zaveda
Da je edina bela zastava
Ki ne pomeni predaje

Izbral in prevedel 
Ivan Dobnik
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Alen Bešić (1975, Bihać, Bosna in Hercegovina), je 
diplomiral na Oddelku za srbsko književnost in jezik na 
Filozofski fakulteti v Novem Sadu. Objavil je štiri knjige poezije: 
U filigranu rez (1999), Način dima (2004), Golo srce (2012) in 
Hronika sitnica (izbrane pesmi, 2014). Objavil je tudi dve knjigi 
književne kritike in esejev: Lavirinti čitanja (2006) in 
Neponovljivi obrazac (2012). Za pesniško zbirko Golo srce je prejel 
nagradi „Branko Miljković“ in „Risto Ratković“ (2013). Njegove 
pesmi so prevedene v nemški, angleški, francoski, španski in 
ruski jezik. Je član Srbskega književnega društva in Združenja 
književnih prevajalcev Srbije. Od leta 2007 deluje kot urednik 
revije za književnost in teorijo Polja in od leta 2012 še kot 
urednik izdajateljske dejavnosti Kulturnega centra Novi Sad. Živi 
in ustvarja v Novem Sadu.
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Alen Bešić

Kronika malenkost

Ars poetica
 Saši Jelenkoviću,
 odgovor na tiho poslanico

Potrebno je odpotovati. Zaradi poroznosti, hrepenenja,
ranljivosti. Da bi lahko pisali dnevnike,
dokumentirali omahovanje. Z dihom mente
prepričati tesnobno notrino amfore, zapečatene
z voskom in školjkami na dnu Sredozemlja.
Predvsem izbrati poraz kot zatočišče in se učiti
molčati o tem. Ujet v mrežo meridijanov,
fanatični zbiralec neresničnih prizorov kakor 
cvetlični nektar, trpek kot črni trn. Potrebno
se je sprijazniti s seboj, biti potrpežljiv. In obstajati
v vakuumu ob pogledu na črke.

Pomanjšan je moj čas, capriccio

Pomanjšan je moj čas. Vsaka sekunda
skriva ocean. Zdaj obstajam zaradi odstopanja.
In nedorečenosti. Vse kar vem vem iz knjig.
V oazi plemenite praznine
shranjujem žare s pepelom mnogih svojih jazov.

Prešla bosta nebo in zemlja, ampak minevajo
tudi besede. Poezija – nepovratno pismo. Včasih
ostaja slika kot pelod na prstih. Na njej
kdaj pa kdaj odkrivam alkemijo medu:

kamnite terase ter oljke po jadranskih otokih;
frutti di mare, bokal bevande in paški sir
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v konobi na Komiži; 
borove iglice na mladi koži gobana iz
bosanskih gozdov mojega otroštva;
dekle, ki boža zaspalo mačko
na stopnišču dolgočasne vile v eni zmed ulic
starega dela mesta Rodos.

Kronika malenkosti.
Dovolj za vse življenje.

Na obali Kanagave

Galebi, ti prehlajeni evnuhi,
dvignjeni nad škrlatnim
valom. Natančno tako kot na neki
Hokusajevi sliki. (Pri njem sta morje
in Fudžijama isto –
vzvreli indigo, obrobljen s čipko.)
Galebi, kamikaze v brisanem letu.
Haiku zaigran na dlaneh boga …

Na obali Kanagave
sem zaman iskal usrezno
metaforo.

Včasih pomislim, da je v tem
tudi vse: medtem ko vzhaja sonce,
imeti več od enega
imena.
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Traktat o Krasu

  … Opevam praznino kraških polj brez ljudi …
       Srečko Kosovel, Praznina

Nekdo je napisal, da je april najbolj krut mesec.
Kras. Lepi fantje, ki umirajo pri dvaindvajsetih.
Rimbaud, Kosovel. Oziroma, smrti ni. Le padec
v neskončno modro ali pa se tiho naseliš v pisavi.
 Nekatere knjige so mi bližje od ljudi. Prepričan sem,
da je v daljni mansardi že vse napisano. Kljub temu sem poln
zaupanja v obča mesta, krajo in prevzemanje citatov,
v neminljivo anksioznost. (Prestar, pri štiriindvajsetih.
Umetnost je znati umreti pravočasno.) Med opazovanjem
Krasa se mi svet zdi kot prazen list papirja. Neposeljiv
ter istočasno obljubljajoč.
 Šele ob odsotnosti Mesta prepoznam Mesto. Strel
v tišini. April.

11.
o tebi

O tebi, prozorna sled sline, limfe in naraščajočega morja;
o tebi, ki nisi več, kar si, četudi si to, je, kot da nisi;
o tebi, zgubljenem, iskanem, zaslutenem in zgrešenem; 
o tebi, brezimna utvara, nameščena v emulziji vseh ogledal;
o tebi, ki te kličem iz praznine v praznino, iz ljubezni v ljubezen;
o tebi, tanka mrena, povlečena čez svet, stvarnost, življenje;
o tebi, ki te začutim kot bliskovito bolečino v vozlišču očesnega živca;
o tebi, ki me s svojo odsotnostjo mečeš v dvom ali nismo tudi 
sami osebe, ločene z nekim pogledom? 
o tebi, ki ti vsak dan znova priznavam, da ne vem, če smo
sploh osebe ampak le mrtvi vogali;
o tebi, bolj odvečnemu kot ogrizek jabolka, ovenele alge ali plastenke,
kar valovi lenobno razvlečejo v mrak po plitvini mestne plaže; 
o tebi, po katerem hrepenim in ki se mi gnusiš, medtem ko kakor s pinceto
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previdno privzdigujem krhke sloje budnosti, da ne bi zatem končno odstranil 
povrhnjico dvosmiselnosti s tvojega čistega imena, toda jezik mi drhti zaradi 
nekega prirojenega strahu; Jaz in Ti nista združeni usodi dveh zaimkov, 
ampak slečena koža, ki jo preraščamo in drgnemo ob steno, da jo odnese 
maestral. 

13.
borba z angelom

V zameno mu pošiljaš razglednice, vzbujaš lažno upanje.
In mogoče se nocoj delci sveta vendarle ne razlijejo v
nevrnljivo. K pristanišču se spuščaš utrujen, rahlo šepajoč.
Vojna z besedami je vsakodnevna borba z angelom.
Toda takoj si jih zamisliš kot preparirane živalce
moljastega kožuha, groteskno zgubanih podočnjakov in
steklenih pogledov, obsojenih na trohnenje. Če bi sončni zahod
vsaj enkrat ostal tako oranžen ali rumen, ne de bi se razlil
v vratolomno fugo nians, v razkošno pahljačo barv
dimljenega lososa, namočene terakote, gostega tokaja,
starega zlata ter nekaj madežev dvajsetletnega portovca, ki
gobave fasade tega obmorskega mesta spreminja v
valujoče kulise kratkotrajnega labirinta. Pod cvetličnimi lončki
s pelargonijami, zraslimi s svojimi trinožniki, podobnimi grozdu
zapredenih nočnih metuljev, mirujejo starke v črnini. V njih
tako kot v vinskih sodih vztrajno vre smrt. 
Od kod ta zmotni upor, ki te zadržuje tukaj?
V tem prostoru, kjer ima poraz obraz rešitve.
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14.
mandala

V tem prostoru, kjer ima poraz obraz rešitve,
včasih z zadnjim naporom zajecljaš absurdno
molitev, povsem prepričan, da niti prihodnje jutro 
ne bo zaprlo luknje, ki se s prebujanjem odpre v tvojem obstoju. 
Prebudi me močnega za bitko s smisli, rečeš,
ko se potapljaš v sen in prazniš zavest pred neplodnimi zapisi,
v katerih se ti je svet, odcvetela matrona, mlahavo predajal
predhodnega dne. Ampak pokvečeni okostnjak opuščene tovarne 
za predelavo rib, razjeden od rje ter natrpan z odpadki, ki ga je
opoldansko sonce neusmiljeno poniževalo, je nocoj polteni akt
s tušem na temačni podlagi morske gladine. Tako zunaj časa in razuma
vdihne z nepojmljivo, kapriciozno lepoto ideograma. Podaljšuješ
ta ritmični razkorak, to mukotrpno utripanje peščene mandale 
sveta. Živi mozaik praznega in polnega, prisotnega 
in odsotnega, ki ga z radostjo uničuješ in polagoma ugašaš 
čutila. Da bi ga ponovno lahko pletel in paral, gradil in podiral.
Rosa strmoglavlja z listja v travo kot iz peščene ure.
Toda plamenček oljenke ničesar ne osvetljuje, 
samo cvrči med borbo za dih. 

Izbral in prevedel 
Ivan Dobnik
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Tanja Bakić (1981, Črna Gora) je diplomirala in 
magistrirala na anglistiki na Filozofski fakulteti v Nikšiću, piše 
poezijo, eseje in prevaja iz angleščine. Področje njenega zanimanja 
je popularna glasba in kultura 60-tih let prejšnjega stoletja in 
angleška mistična poezija. Je pobudnica črnogorske manifestacije 
Hiša poezije ter članica Sveta Podgoriškega knjižnega sejma in 
Sveta Ratkovićevih večerov poezije. Zbirke: Treptaj (1996), Bolesna 
ruža (2009, e-knjiga), Svilene cipelice (2011), Lover-crossed Star 
(2012), Sjeme i druge pjesme (2013). Knjige o glasbi: Madonna 
robinja ili kraljica (2008), Voodoo Child: Priča o Džimiju 
Hendriksu (2013) in študije o glasbi: Utjecaji poezije Williama 
Blakea na rock glazbu Jima Morrisona (2006), Zvali su se Led 
Zeppelin (2010), Deep Purple (2012). Živi v Podgorici.
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Tanja Bakić

Usta bova položila v zemljo

***

Nocoj je 
Ena zvezda 

Padla –

Po korenu 
Sna,

Po zrncih 
Polomljenega neba,

Po modrih 
Solzah nespečnosti.

Mrazi njena obleka,
Mrazi njena voda – 

Ker je postala 
Tišina.  

***

Usta bova položila v zemljo.
Morda bodo pod njenimi koreninami 

Odkrila,
Da so oko, spuščeno do ustnice,

Da so lasje, ki bi jih veter rad
Pobožal,

Da so lati, ki bi hotele
Biti tvoje prsi. 
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2 Prevodi - Tanja Bakić

***

V očeh brez trepalnic
Šuštijo telesa.
Postajaš ptica,

Krilo,
Voda.

In najdeš kamenček
Gore,

Najdeš zrno
Vode –

Ustvarjajoč znova
Morje,

Ustvarjajoč znova
Zvezde. 

***

Prsti poslušajo petje
Tvojih rok.

Kot drevo, po katerem
Pada dež,

Valovi izginjajo in ponovno
Se slišijo. 

Nekaj je v tvojih gorah  
Nekaj v mojih sanjah – 
Sneg, ki pada v morje,

Veter, ki se skrije pod korenine.

To nebo je naše nebo,
Ta trava je naša trava,  

Pot, po kateri hodimo,
Pod nami počiva.  
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***

Medtem ko snežinka, ki pada, 
Spi in sanja,

Tiho prelomljena na tvojih očeh,
Ti znotraj pridušeno

Svetlika skrivna postelja,
Po kateri pada blatno listje.

Jutri bom vedela, kaj je nebo,
Danes vem, kaj je voda. 

***

Stojim v reki
In z dlani pijem mesečino.

Iz mrzlega korita sem vzela kamen –
In ga vrgla proti zvezdam.

Okrog poletne cunje.

Iz sebe sem izstopila
In diham kot led.

Iz sebe sem izstopila
In izvedela kako

Diši voda.
Iz sebe sem izstopila 
In dojela, da se mi je 

Nebo zlagalo,    
Da pozna skrivnost morja. 
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***

Temni oblaki –
Notri modrina.

Boli me nebo,
Morje,

In veter, ki 
Se ne poleže.

Boli me modrina notri. 

Prevedel 
Željko Perović
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Fotografija: arhiv avtorja

Bojan Vasić (1985, Banatsko Novo Selo, Srbija) je 
objavil naslednje pesniške zbirke: Srča (2009, nagrada Mladi Dis 
in Matičev šal), Tomato (2011), Ictus (2012), 13 (2013) in Detroit 
(2014). S Tamaro Šuškić, Urošem Kotlajićem, Goranom 
Korunovićem in Vladimirjem Tabaševićem je član pesniške 
skupine, zbrane okrog književne zbirke Caché.
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Bojan Vasić

Črepinja

8. 7. 2006 

mogoče bi se bilo treba
spomniti tega
jutra in zajtrka z
dekletom na 
splavu stanja nad
vonjem svežega kruha

šele prispel sem iz
ničesar in zdi se
da spet počasi
izgubljam tla pod
nogami

mogoče bi se bilo res
treba spomniti
poletja se z zadihanim
vidom oprijeti
slamic sončnih
žarkov in gotovosti
svoje kože jih imenovati
vsebina

porozna točka
opore pesmi
in sveta
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2 Prevodi - Bojan Vasić

*
ni treba da za nasipom
obstajata ravno oblak ali
predvojna
romunska hiša

vsa resničnost je
enostavna in prhka
sezidana iz belega
naboja vodne
pare

seveda da v tkivu čutim
nanose njenih
dejstev nikotin naftne
madeže nepravilnega
prehranjevanja

zavedam se hripavosti
jezika poezije tega
da so danes nevidni le
krti, trohnoba in podzemno
življenje rastlinja

ko prečkam nasip iz
razpokane skorje govora in
vida vseeno 
prileti nekakšen mrčes
siv in še malo ne
podoben angelom

mrčes ki mi
zmore pokazati le spremembo smeri
vetra in vrvenje povsem
pričakovanih zvokov zlomljenost 
mojega odseva spodaj na
reki
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*
negotov sem tu v
avtu ko molčim
zazrt v belino cerkvenega
zvonika v kaplji z odporom
zraka zgoščeni v 
telo

pod seboj čutim
besede kako
dihajo kako z nihanjem
pomena zapolnijo razpoke
v betonu se širijo
vpijajo vlago

bojim se da obstajava
le zato ker
nama je zmanjkalo kave in
toaletnega papirja

bojim se da bo
vsa resničnost preprosto
padla z
zadostne višine in
se razbrizgala po sami
sebi postala te kaplje
ki jih malomarno stresaš
z las ko vstopaš v
avto

*

globina se bo odločila 
zame 

petje psevdoslavcev bo moj
glas položilo na margino ustvarjalnega poljedelstva zagreblo
korenino vsake poezije v nedoločno
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otroštvo besede v stvari in zato bom
spet srečen

blesketal se bom na snegu strani perfektu
ponudil retoriko tihe radosti
kot žgalno daritev 18%
davka

obležal  bom tukaj za vedno

vodoravno

le neizprosnost je neizprosna tedaj
bo jezik namesto mene iz-
dihnil kot je lani decembra umrl dedek:

k mussoliniju se bo spet prikradla globina;

slavcu se bo utrnila solza v obliki device marije;

svetloba se bo blesketala snegu;

in položen bom v to psevdo-
poezijo spet bom gotov in mogoče
kot dedek spet globok
in neizprosno srečen 

*

ne čas ampak strategija slajdov: ovela
roža urina katere toplina počasi
upada vzdolž hlačnic predmet 
v roki nekoga in besede s katerimi
nam skušajo pojasniti
dolžino najmanjšo razdaljo med
preteklim in prihodnjim abstinenca
ki vlada v odnosu teh dveh
vzporednih ravni in zwingli ki
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bere mogoče že izpisane usode sedeč
na kvadru nekje v globini matematike
nato sanje kot bel plamen
formiran v kloaki svetega
duha razsvetljenja in čez poškodbe in
ritem telesa dana zavest o oblakih
ki se kakor šolska radirka
vijejo nad grafitom izrisanim
z lasmi naših glav mokre sanje
o zorenju hormonov o koncu in drugem
prihodu nekoga obraz fanta prebodenega
z nožem resničnosti tukaj v soseski
obraz ki je potem ovadil tudi golobe
naše nejasnosti neuspešno
zasledovanje še tako majhne vejice
gotovega na pravkar ogolelem vrhu zaznave:
potop je izbrisal spomine

*

po potemkinu je infrastruktura
spominjanja postala še gostejša:

poštarske kočije in elektroni
še naprej prenašajo le informacije o
obstoju površine in lastnem
gibanju

vsa svetloba spoznanja se je zlila v peto očesa
kapljico rose

po vsakem potopu je dišala
nova naivnost s katero ni 
nihče nič naredil

metafore so ostale v grlu žleba
podobne farovim kostem najdenim
na koncu vrta belih in trdih let
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okuženih s slinavko in šapo
neuporabnosti

preostalo je šuštenje osebne statike pod
orehom in na pokopališču koruznega ličja trenutki
ki jih nočem vreči psom imaginacije

slišalo bi se le rezko ločevanje
tenkih žil mesa in smisla nobena
resnica

    
1537

vsako zapuščanje pomeni isto:
prebijati se čez
življenje postati grčast 
kot debla
smreke postati nezadovoljen
kamnit predel v
katerem so primerjave ne-
učinkovite in zapluti
k prividu odprtega
morja v nebo oditi 
za barvo ki se je že zdavnaj navadila na
besedo brezkončnost in iz opisa
postopno izpuščati obronke
tisto zaznavno gozd
iglavce s katerim je čvrsto
obraščen zadnji pogled nato
naglo obrniti glavo k
ponavljanju s presekanimi
valovi k peni  jo odločno
obrniti in vpreči misli v
jezik v živčen pogovor z
beneškim mornarjem se sem ter
tja dotakniti cule
napolnjene z izpraznjenostjo hrano
in ostalimi nujnimi rečmi
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1916

popiši življenja in staro omaro
iz hrastovine spodaj v oficirski 
sobi popiši postelje poželenje
nabreklo z nego in s ponovno
cirkulacijo
krvnega obtoka in kahel popiši
izvijanje neznanih
besed debla zgrbljena nad
telesi vrženimi v morje pa tudi
prisotnost nečesa novega mogoče
listje ali grobo zvite
cigarete opiši kodranje
tifusa diarejo mogoče in prave
valove popiši pisma
preživelih to pričakovano prisotnost slanega
zahodnega vetra med popisanimi
listi popiši bergle tolčenje
grščine francoščine in italijanščine
popiši ladje in konzervirano
hrano te gladke kovinske
reči v katerih je prineseno tisto
nedoločno in mehko recimo življenje
in predpomladna modrina
črta zavezniške obale
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Stvari brez zgodovine, 2                                  

ne privlači ta zaliv ta 
severni rob krfa temveč avtizem
kraja iztirjenje domišljije

svežino prepoznam šele dolgo
po nalivu prepoznam
prepustnost modre površine
in pomikanje počasnih apolitičnih
teles debelost prisotno in prepoteno
prepoznam kožo ki kot bi
zatrjevala poletje je
praznine ni

to sem zanesljivo kje
prebral ta stavek ta
telesa vidik ki se mi zdi tuj

vse to mogoče celo obstaja toda vonj
gotovosti slabi z raztezanjem
teksta ne seže do sem

mogoče v verz dopišem celo galeba
žolno ali kako drugo podobno
ptico mogoče vseeno dopišem:
galeb hitreje od slehernega pomena in
simbola mogoče ga preprosto 
prizemljim spustim na prvo vejo
prisotnosti tako da enkrat
ali dvakrat (še sam ne vem) z njegovim
glasom vzkliknem: poletje je
praznine ni

mogoče bo eho teh
besed osmislil tudi naju in vodo elipso
prepolne obale
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*

podeželski
prostor je nesmiseln

najprej dolgo ejakulira
cvetove po nabrekli
oblini zelenja nato
obtožuje mrčes skrivaj
se dotika vulve časa
če se odloči
pokukati v njen
uterus bo opazil le
kopače prevzete nad sedanjikom za
njimi pa pričakovan
prah in vlažen
purpuren večer

četudi se mu zdi precep
med tem in nadaljnjimi 
svetovi nepremostljiv in
podoben tistemu med
prsmi kakšne od porno
zvezd še vedno verjame v
sebe v prisotnost tega
teksta

podeželski prostor
je edinstven in zato
predolgo sam
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*

parirati progi kroženju
fazanov biti nepripravljen in
samo posut po svetu kot
makadam biti križpotje pred
trgatvijo v hoji vse bližje
soncu hipertrofiji
znoja a vseeno ostati jesen
zdelan rumen čeber nabrekel
od košave ki pljuska ostati
zmeden spričo pene radijskih valov
dogajanja ega ki
z rekviriranjem znova
imenuje stvarnost za potrebe pesmi
neslišno
s šepetom nitratnega
gnojila ali temnim
zamahom sekire

Izbor iz zbirke in prevod
Varja Balžalorsky Antić 
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2 Prevodi - Ivan Dobnik
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Ciril Zlobec
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Eugenio Montale

Sipje kosti
(Ossi di seppia, 1925)

Na pragu

Uživaj, če kdaj veter zavihari
skoz sadovnjak, premeša val življenja:
tu, kjer zdaj mrtev tone
preplet spominov,
to ni bil vrt, ne, bil je relikvarij.

Šumot, ki slišiš ga, ni ptičji let,
je vzgib sočustvujočega neba,
v njem kot v talilnem loncu brbota,
spreminja se ta naš samotni svet.

Tu je ves srd, za njim visoki zid,
če ga preplezaš, boš morda
kje trčil ob odrešujoč privid,
tu zgodbe se prepletajo, dejanja,
ki misel na prihodnost jih odganja.

Potrgaj najbolj tenko zanko v mreži,
ki nas tišči, čimprej se iz nje poženi.
Zato sem tudi molil zate – zbéži!
In manj bo žeje, manj zamere v me
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Gibanja

Limonovci

Poslušaj me, priznani pesniki
se gibljejo le med rastlinjem z malo
znanimi imeni: pušpan, kostenika ali primog.
Jaz pa ljubim pota, utrta skozi jarke,
obrasle s travo, kjer v mlakužah,
skoraj suhih, zgrabijo otroci
kako mršavo jeguljo,
in stezice, ki teko po njihovih robovih
in se spuščajo med šope trsja
in so speljane med limonovce v vrtovih.

Bolje, če vreščanje ptic
ugasne, ko pogoltne ga sinjina:
šepet prijateljskih vejá tišina
le še bolj poudari v zraku, ki se komaj zgane,
in poudari čutnost tega vonja,
ki ne zna odtrgati se od zemljé
in nemirno radost v prsi nam rosi.
Tu vse rádostne strasti
se čudežno umiríjo,
tu nam pripada, tudi revežem, naš del bogastva, 
vonj, ki ga limonovci dehtijo.

Vidiš, v teh tišinah, ki se v njih stvari
do kraja pomirijo in so skoraj že pripravljene
poslednjo nam skrivnost izdati,
se nam kdaj zazdi,
da napako le odkrili smo v Naravi,
mrtvo točko našega sveta, kak člen, ki ne drži,
odvozlali nit, ki v samo srž resnice
naj nam pot odstre.
Pogled nemirno bega naokrog, 
um raziskuje, povezuje in razdira 
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v vonju, ki poplavlja v šir in dalj, 
ko dan bledi in hira. 
To so tišine, ko v njih človek v sleherni 
človeški senci, ki se oddaljuje, 
kakšno zmoteno božanstvo uzre.

Toda iluzije ni in čas nas spet popelje 
v hrupna mesta, kjer sinjina se odstira 
le po koščkih in visoko, med napušči. 
Dež zemljo utrudi, potlej; zimski 
dolgčas zgošča se nad hišami,
ugasne moč svetlobi – ob grenkobi v duši. 
Pa pride dan, ko skozi odprtino vrat 
nam med drevesi kakega dvorišča 
zažaré limone, ta zlato zeleni sad, 
in se odtaja hlad srca
in v prsih zapraskečejo 
njih pesmi,
zlate trobente sončnega neba.
 

Angleški rog

Ta veter! Ki nocoj pazljivo igra
– spominja me na ropotanje pločevink – 
na instrumente gozda in pometa
bakreno obzorje, kjer pasovi 
svetlobe pno se kot papirnati
zmaji pod nebo, ki grom ga stresa
(oblaki plovejo, višin nesporna
kraljevska moč! Visokih Eldoradov
slabo zaprta vrata!), 
in morje, ki se lomi, buta v breg,
modrikasto, spreminja barvo,
na kopno vrže trombo
nerazrešljivo zavozlane pene;
in veter, ki pač pride in spet gre,
zdaj, ko že tiho spušča se tema,
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nocoj, naj tudi nate zaigra,
pozabljeni instrument,
srce.
 

Falzet

Tvojih dvajset let grozi ti, Esterina,
sivo rdečkasti oblak,
ki te polagoma zapira vase.
To vedi in naj te ne plaší.
Potopljeno v čad teman
te bomo zrli, ko močan
ga veter trga ali pa gostí.
Potem iz valujočega pepela
boš stopila, bolj kot kdaj ožgana,
v daljno pustolovščino zazrta,
vsa v pogledu strmem kakor Diana,
ko svoj lok napenja.
Dvajset jeseni se že vzpenja,
ovijajo pobegle te pomladi,
tebi, glej, pozvanja
neka slutnja iz elizijskih višav.
Glasu naj ti ne da, kot bi ti dal
ga ob udarcu počen vrč!,
jaz prosim, naj bi bil
to zate očarljiv
koncert kraguljčkov.

Nejasen jutri naj te ne straší.
Na skali, svetli od soli,
lahkotna se pretegni,
v soncu si telo ožgi.
Podobna si martinčku,
ki prilepljen je na golo skalo:
nad teboj preži mladost,
nad njim v otroški roki travna zanka.
Voda je moč, ki te krepi,



173P O E T I K O N

Nasledstvo sonca 3

v njej spet se najdeš, obnoviš: 
nam se kot alga, kamen v produ zdiš, 
kot kakšno vodno bitje malo,
ki ga slanost ne načne in se
le še bolj sveže vrne na obalo.

A končno imaš ti prav! Te nasmejane 
sedanjosti naj nič ne zamori ti v duši. 
Vedrost ta celo prihodnost obvezuje, 
vse utrdbe, kar tvoj mračni 
jutri jih premore,
en sam tvoj skomig z rameni zruši. 
Vstaneš, se napotiš čez mostiček, 
ki pne se prek vrtinčaste gladine: 
tvoj profil se zarisuje
na ozadje iz biserovine. 
Na vrhu obstaneš pred majavo desko, 
potem pa, kot bi te odtrgal veter, 
zletiš v objem božanskega prijatelja, 
ki ujame te vso nasmejano.

Mi pa te gledamo, mi iz plemena, 
ki na zemljó je prikovano.
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Minstrels

Iz  C. Debussyja

Napev, ki se odbijaš
od svetlih oken vročega poletja.

Zamotan klobčič pridušenih not,
smeh, ki ne vodi nas do petja,
a nam prešiva prazne ure, 
in ga trije ostanki klape svirajo,
s čudaškimi glasbili,
s papirnatimi oblačili,
da v njih se kot obrnjeni lijaki zdijo,
kdaj so napihnjeni, pa spet splahnijo.

Je muzika brez hrupa,
ki se na ulici rojeva,
težko se dvigne in spet pade,
v vse možne barve se odeva,
od svetlo modre do škrlatne,
da ovlažijo se oči; če pa s priprtimi
jo gledamo, se zdi, da svet
je v prazen zrak pripet.

Se sproži, pade, se razblini
in spet prikaže,
utišana in daljna: se použije.
Je skoraj ni več čuti, dihaš jo.
                                               Goriš
ti tudi v tej zadúšljivi pripeki,
o zbegano srce! Zdaj ti, naivno,
na svoji flavti pravi glas loviš.  
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Pesmi za Camilla Sbarbara
I. 
Kavarna v Rapallu

Božični dan v očiščujočih
kopelih, lisastih od dima,
ki se ovija okrog skodelic, motno
mežikanje luči izza zaprtega
kristala, vmes obrisi žensk
v sivini med pobliski biserov 
in šelestenjem svile ...
                                   Zdaj sèm nove
Sirene (!) so prišle, na tvoja rodna 
obrežja, tebe pa ni tu, prijatelj moj,
Camillo, zgodovinar
pohlepa in srhljivosti.

Mogočen hrup prihaja z ulice.

Tam, zunaj, šla je mimo
prav nenavadna muzika
kositrnih trobent
in rezkih krožničkov otrok:
nedolžna muzika je mimo šla.

Nek nepomemben svet odhajal je
z ropotom mladih oslov in karjol,
med toženjem kartonastih
koštrunov in svetlikanjem
v stanjolpapir ovitih sabelj. 
In šli so mimo Generali
v dvovogelnikih iz kartona
z naperjenimi kopji mandolata;
za njimi stopali so, smrkajoč, 
prostaki, vsi z lampiončki
in ragljami, ki so
bolj predirljivo razglašene,



176 P O E T I K O N

Eugenio Montale3

slaboten potok, ki očara
dvomeče duše
(za moja ušesa čudovit).

Ta horda šla je mimo s hrupom,
podobnim topotanju črede,
ki jo nenaden grom splaší.
Sprejela jo je trata,
ki pa za naju več ne zeleni.
 

II. 
Epigram 

Sbarbaro, nabrit otrok, si iz papirja vseh mogočih 
barv ustvarja svoje ladjice, jih brez smeri in cilja
spušča v blatni potok: naj ne trudi se zaman,
s svojo palico podrezaj jih, mimoidoči
dobri človek, da ta nežna, srčkana flotilja
nê bi kje nasedla, vodi jo v kamnit pristan.

Skoraj fantazija

Dani se. To razkriva
srebrno potemneli
jútranji odsvit po stenah, 
v tenkem traku obroblja še zaprta okna.
Vrača se dogodek sonca 
in posameznih glasov,
a hrupa ne prinaša.

Zakaj? Na svoj trenutek čarovnije mislim,
namesto zmerom istega postajanja
pred vrtiljakom. Prekipela mi bo moč,
ki se v meni, neosveščenemu magu,
že dolgo zbira. Zdaj se bom izprsil, 
odpihnil bom palače, drevorede.
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Pred mano bo pokrajina v deviškem snegu,
prosojna skoraj, kot podoba na preprogi.
Izpod neba bo zdrsnil kak zamudni žarek.
V nevidni luči osvetljeni griči in gozdovi
izrekali mi bodo hvalo razigranih vračanj.

Dobre volje bral bom črna
znamenja vejá na belem
kot pravi analfabet življenja.
V določenem trenutku vsa
preteklost se mi bo razkrila.
In nič, noben glas ne bo motil
tega samotarskega veselja.
Skoz zrak bo švistnila
ali na plankah se spočila
kaka marčna smrdokavra. 
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Sarkofagi

Kam pa gredo te kodrolase deklice,
vse s svojo polno amforo na rami 
in jim je njihov čvrst korak tako lahak;
tam doli, ob izhodu iz doline,
zaman zdaj čakajo na lepotice,
ki so pod brajdo v senco se umaknile,
nad glavo nihajo jim zreli grozdi.
In sonce se vse više vzpenja,
pobočja, komaj vidna,
vse bolj bledijo: hipoma
uničena narava, mati,
ne mačeha, zdaj svoje srečne
otroke razkazuje
vseh živopisanih oblik.
Zasnuli svet ali pa svet, ki se baha
z nespremenljivo eksistenco, kdo bi vedel? −  
ti, ki zdaj mimo greš, podari mu
najboljšo vejico, ki jo tvoj vrt premore.
In pojdi dalje: v tej dolini
ni zgodb svetlobe in temè.
Docela v drugo smer gre tvoja pot.
če zmoreš, napol mrtev, se spet zdrami,
po svojih zvezdah se ravnaj.
Pa zbogom, kodrolaske, kot do zdaj
nosite svoje polne amfore na rami.

*
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Previdnejši naj zdaj 
postane tvoj korak: lučaj 
od tod presenetljiv 
prizor te čaka.
Razžrta vrata v majhen božji hram
za zmerom so zaprta.
Razkošna, vélika svetloba
čez travnat prag je razprostrta.
In tu, kjer več ne poje pesem draga
človeških nog, izmišljena tesnoba,
zdaj straži mršav pes, ležeč sred praga.
Nikoli več se ne premakne
v tej uri, ko vse bolj dušljiv je zrak.
Ogromen izza strehe
se tiho pne oblak.

*

Zeleno seva ogenj,
ki prasketa v kaminu,
in težek zrak je legel
na neodločni svet. Utrujen starec,
ob peč naslonjen, spi
zdaj spanje zapuščenega.
Iz te luči brezdanje
z odsevom brona se nikar ne zbudi,
o speči mož! In ti, ki greš na pot,
počasi stopaj, toda
prej vrzi na ognjišče
še kako vejo in v košaro,
ki so jo dali v kot,
zrel sadež: padajo na tla
zaloge, čuvane
za zadnje potovanje.

*
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Le kje naj človek tu grob zvestega
prijatelja in ljubice poišče,
kje grob otroka in kje berača,
kje najti zavetišče
za tiste, ki žerjavico v živ ogenj
gredo pobirat vdano,
ah, znamenje miru, lahkotno kot igrača,
naj v žaro bo vklesano!
Od te molčeče množice iz kamna
med zapuščene plošče stopi,
ker včasih mnogo bolj
vznemirja njih simbol,
saj smeh in jok privreta
iz istega izvira. Gleda
ga žalosten kamnar, ki se na delo mu mudi
in ga v zapestjih neka slepa volja že skeli.
Med njimi išče kak prvinski friz,
ki znal bi, za spomin, ki že prihaja,
surovo dušo potegniti
na pot prijetnega izgnanstva:
karkoli že, ples zajčkov, njihov ringaraja
okoli sončnice, ki se zapira ...
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Sipje kosti

Besede od nas ne terjaj, ki bi mogla vsebovati 
vso našo bolno dušo, ki bi jo razkazovala
v ognjenih črkah, vsa od nje sijala 
kot kak žafran, zgubljen na prašni trati.

Ah, človek gre in nič ne omahuje, 
prijatelj sam s seboj in s celim svetom, 
še senca se ne zmeni, ko odtiskuje 
jo soj zvezdá na zid s krušečim se ometom.

Ne pričakuj obrazcev, ki naj ti svetove odpro, 
kak vegast zlog, in suh kot veja, to – mogoče. 
Samó to danes ti lahko povémo: to, 
kar nismo, in tisto, česar níhče noče.

*

Opoldanski počitek – budne sanje,
tam kje na vrtu pod razgretim zidom
poslušati med trnjem in robido
bahaške kose, kačje šumotanje.

Opazovati, kam na vse strani
v razpokah zemlje ali med plevelom
hitijo, gnetejo se rdeče mravlje, 
pritiskajo na kepico prsti.

Opazovati skoz vejevje daljno
utripajoče morje, lesk luskin,
medtem ko plašni zbor škržatov
se nam oglaša s plešastih strmin. 

Pod vročim soncem, ki megli nam vid, 
začudenje občutiti in bolečino,
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kako je to življenje, polno
vseh križev in težav, prav takšen zid,
ves posejan z bodečo glaževino.

*

Nikar se ne umikaj v senco,
v to razkošje zelenila
kot kak kraguljček, ki v srce
pripeke se spusti, iščoč hladila.

Čas je, da pozabiva na to trstičje,
zdi se, kakor da napol že spi,
in se zazreva v vso to pisanost
življenja, ki v rokàh se nama že drobi.

Gibljeva se v biserovinastem
oblaku, ki še zmerom se krepi,
s svojim bliščem nam pogled zastira
in po malem nama pije že moči.

Pa vendar, glej, v tej igri vala z valom
človek poleni, šibak se v usodo vda,
nikar še ne odvŕziva v prepad brez dna
tega najinega potepuškega življenja.

Kot tisti skalni gorski venec,
ki je videti, kot da se ruši, 
se trga v pajčevinaste oblačke;
kot ti najini ožgani duši,

iluzija v njiju razpihuje ogenj
in vse več pepela, zdaj s tesnobo
se izgubljata v jasnino
nečesa trdnega: v svetlobo.

*
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za K.

Na tvoj nasmeh spet mislim, in je zame kot bistrina 
prosojne vôde, ki slučajno je na prod zašla, 
zrcalo krhko je bršljanu njena površina, 
vse je v objemu belega, spokojnega neba.

Ves moj spomin; ne vem, če ti z obraza, o, vsak dan 
bolj daleč, še odseva čista in svobodna duša, 
ali si med tistimi, ki zlobni svet jih preizkuša
in svojo muko nosijo s seboj kot talisman.

Vendar priznam, da tvoj obraz, kot se mi zdaj odstira, 
preplavi z enim samim valom vse skrbi 
in da tvoj lik vse bolj in bolj mi v siv spomin že vdira, 
ves jasen kot vrh mlade palme, ki v nebo kipi …

*

Življenje, meni ni za trden, tog 
obris, obraz prijazen, za lastnino. 
Ujeta v tvoj nemirni krog, 
enak vonj med kot pelin širi.

Srce, ki mu vsak gib prezir budi, 
se le poredkoma ob čem vznemiri. 
Tako se včasih strel zajé v tišino 
samotnih polj, in vse spet onemi.

*

Prinesi sončnico, poslej uspeva 
naj v moji zemlji, ki jo sol razjeda, 
naj ogledalo sinjega neba odseva 
tesnobo njenega rumenega pogleda.

Vse tèmno se k svetlobi hoče vzpeti, 
telesa hirajo od koprnenja 
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po barvah: te po glasbi. Izpuhteti 
je pač največja pustolovščina življenja.

Prinesi mi rastlino, ki iz te tesnobe 
nas vodi tja, kjer nekaj vse stvari preseva 
in kakor hlap življenje izpuhteva; 
prinesi sončnico, vso noro od svetlobe.

*

Pogosto videl sem narobno stran življenja: 
zadavljen potok, ki le še grgra, 
list, ki ožgan se zvijati začenja, 
in konja, ki se zrušil je na tla.

Ne vem kako, a zunaj čudeža,
ki božja Ravnodušnost ga veleva,
je soha sred dremote opoldneva
in je oblak, je sokol, ki se vzpenja, vzpenja.

*

To, kar ste zvedeli o meni,
ni drugega kot slab premaz,
je tenka halja, ki prekriva
resničnega človeka v nas.

Morda pa ta modrina tiha
je izza platna od kod prišla;
potrebovala bi samo
še žig spokojnega neba.
Morda pa, ker, falot, življenje
spreminjal sem iz dneva v dan,
iz suhe kepe zemlje skušal
rešiti se, vendàr zaman.

In to je moje pravo bistvo,
ujet v to skorjo sem ostal:
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ta neugasljivi ogenj v sebi
nevednost sem imenoval.

Če kako senco kje odkrijete,
to senca ni, to sem jaz sam,
in če jo bom kdaj strgal s sebe,
jo bom prav rad podaril – vam. 

*

Portovenere

Tam, kjer valovi prag 
krščanskega svetišča ližejo, 
Triton iz morja vstaja,
in vsak trenutek, ki prihaja, 
je že od zdavnaj. Slednji dvom 
s seboj za rôko vodi 
kot ljubeznivo deklico.

Nihče se tam ne pazi 
in sam za sabo lazi. 
Tu je izvir in tak je čas, 
da odločitev je norost: 
na pot boš šel pozneje, 
da si nadeneš kak obraz.

*

Ko pride čas, se zdrzne za trenutek 
še tako trd obraz, in čezenj nekaj švigne: 
za hip se je razkril boleč občutek. 
Tega ne vidijo ljudje v nemirni gneči.

Zaman izdajate, besede, ta skeleči 
ugriz, piš vetra, ki se v srcu dvigne. 
Najboljši prav je tisti brez glasu.
In jokajoči spev je spev miru.
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Razkošje razprostrtega poldneva, 
ko sence več ne dajejo drevesa, 
v svetlobi, ki vse bolj se razžareva, 
je vse okrog prosojno kot zavesa.

Tam zgoraj sonce – v strugi voda plitka. 
Moj dan se torej zmerom še upira: 
najlepša ura je tam onkraj zidka, 
ki se v bledikasti zaton zapira.

Ožganost vseokrog; vodomec gleda 
in kroži nad relikvijo življenja. 
Na drugi strani dobri dež, tu beda. 
Največja radost vre iz koprnenja.

*

Kdor te spoznal je, sreča, 
ga hoja po ostrini noža mika. 
Očem si lučka, komaj še brleča, 
za nogo led, ki pod koraki poka, 
zato, kdor ljubi te, naj se te ne dotika.

Če dušo, ki ni več vesela, 
razveseliš, je tvoje jutro živo, 
kot gnezda pod napuščem vznemirljivo. 
Vendar nič ne poplača otroku joka, 
če na tuj vrt mu žoga je zletela.
V trstičju je vse živo, vse poganja,
v jasnino brez meglè se drzno pne,
drevo na vrtu, vse bolj žejno, sklanja
se prek ograje; sonce žge in žge.
                                
Na nebu huda ura se predrami, 
meglà se k morju je prižela,
drevo oblakov raste nad vodámi
in zruši se kot stèber iz pepela.
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Odsotna si, kraj te pogreša, hira,
propada, pa če si, če nisi tu.
Ah, daleč si, tu vse je kot iz tira,
v meglì se tiho izgublja, brez sledu.

*

Morda, skoz suh, čist zrak gredoč, kdaj rano
zjutraj, si bom čudež, ko se bom ozrl, ogledal v živo: 
čisti nič za mojim hrbtom, vsepovsod za mano
le praznina, kot v pijančevih očeh. Grozljivo.

Utaborili bodo se, ostali kot zakleti,
drevesa, hiše, griči, vsi vemó, kako to gre.
A bo prepozno. S to skrivnostjo v srcu bom molče
šel med ljudi, ki si ne upajo nazaj ozreti.

*

Valmorbia, živopisani oblaki
so v vetru skoz dolino se valili,
tam na ves svet, pozabljeni vojaki,
smo hitro pozabíli.

Samota, mir, tišina, noč brez strela,
le reka Lena se nam je oglašala,
na nebu se razcvela je raketa,
v solzàh ugašala.

Tu vse noči bile so svetle zarje,
lisicam k meni utirale poti.
Valmorbia – zdaj spomin bolj slab krmar je
skoz čas – dežela, kjer se ne znoči.

*
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Prek klaviature z vajeno rokó ste šli,
s pogledom se zazrli v notni list, razdalja
med njima je ostala, vse vezi,
vsak stik pretrgani, kot glas sožalja.

Dojel sem: v vas je vse po nežnosti klicálo, 
naivnost, kup nerodnosti, nemoč
še najbolj v lastnem svetu; dan in noč
je skoz priprta okna morje šepetalo.

Prek modrega kvadrata je zdrsel plešoči let
metuljev; tanka veja soncu se priklanja.
Kako odkriti tisto pravo v množici besed,
je moja, vaša, najina bila? O slast iskanja.

*

Farándola, nekoč je dečke na prodišču
naravnost v samo srž življenja izstrelila,
tu, sredi redkega trstičja, ob smetišču, 
je v čistem zraku združba rasla, se krepila.

Mimoidoči občutil je, vse bolj boleče,
odmik od starih korenin: vse dlje je zlata,
cvetoča doba na bregovih sreče,
ko že ime, obleka, so bili potrata.

*

Kot tihi sister v vetru
oglaša se škržat,
zapel je in umolknil
v večerni prvi hlad.

Skrivnostna, skrita žila 
razveja se, krepi
globoko v nas: ta svet
se komaj še drži.
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Če le namigneš, v mračnem
ozračju ruševine 
vztrepečejo,
še niso plen praznine. 

Vsak gib se sam izniči, 
utihne slednji glas,
vsak v svoje ustje oteka,
z njim ta naš sivi čas.

*

Spet cvili škripec pri vodnjaku, voda
k svetlobi vzpenja se in meša z njo.
V prepolnem vedru zadrhti spomin:
v popolnem krogu nasmejan obraz.
K nestvarnim ustnicam primaknem svojega: 
preteklost se izmaliči, se postara, 
pripada neki drugi ...
                                  Ah, kolo
spet škriplje, vrača te v temačno dno,
privid. In vse je, kot je prej bilo.

*

Zasidraj svoje ladje iz papirja
ob ta ožgani breg; zaspi,
ti mali gospodar: naj ne vznemirja
te v spanju jata zlih duhov, ki se okrog podi.

Na vrtu čuk pod mrežo leta sem in tja,
žerjavka streh vse težja že postaja.
In hip, ki delo mesecev uniči, že prihaja:
zdaj ga od znotraj žre, zdaj čezenj kot vihar zdivja.

Naposled poči, in celo brez poka. 
Kdor je gradil, v tem glas obsodbe ujel je. 
Je čas, ko reši se le ladja zunaj toka. 
Za grm priveži zdaj ladjevje.
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Smrdokavra, vedra ptica, blatena
med pesniki, ki svoj greben vrtiš
visoko, vzvišeno nad kurnikom,
kot kak zares petelin v vetru krožiš;
pomlad naznanjaš, smrdokavra, in
kako tvoj čas obstane, 
ne umre več februar,
kako vse okrog tebe se steguje, 
že če pomigneš z glavo,
krilati norček, a te sploh ne gane.

*

Na tem grafitskem zidu, ki ves sončen
na redke stole svojo senco meče, 
se nébesni obok zazdi
dokončen.

Se kdo še spomni ognja in s kakó
neznansko silo
je gôrel v nas; - zdaj vse se je umirílo,
se ohladilo, zdrsnilo v temó.

Bom jutri spet občudoval bankine,
obzidje, svojo staro pot, v tišini?
Vsa jutra so, ko prvo sonce sine,
že v nas zasidrana, kot ladjice v marini.
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Ciril Zlobec

Sipje kosti v Montalejevi poeziji

Sam Montale meni o sebi, da ne sodi med tiste pesnike, ki se prek svoje poezije 
neprestano izpovedujejo, razkrivajo, razdajajo, prej nasprotno. V tem smislu z 
občudovanjem omenja Uga Foscola, pesnika, ki tudi ni mnogo napisal, a se zato 
»ni nikoli ponovil«. V svojem znamenitem Namišljenem intervjuju (Intervista 
immaginaria, 1946) je Montale svoj ustvarjalni postopek skušal opredeliti z 
aforizmom: »... Jaz poezije ne iščem, čakam, da me sama obišče …« Seveda: to je 
ocena dela, ne načelo, samozavest v trenutku, ko več ne dvomiš o uspešnosti 
izbrane poti; tedaj je bilo namreč očitno, da je bila poezija že ob svojem prvem 
obisku pri Montaleju očarana nad gostiteljem, zaupala se mu je in pesnik je ni 
razočaral, takrat, kot že prej in pozneje, je skrbno bedel nad njenim dobrim 
imenom. To »obiskovanje« poezije v pesniškem domu Eugenia Montaleja je bilo 
zmerom plodno in ves čas resnobno, ne brez nekega posebnega rituala, ki se ni 
nikoli razlezel v domačnost, ni pa tudi nikoli poznal hladnega zidu med 
obiskovalko in gostiteljem. Tako obsega Montalejeva bibliografija komaj nekaj 
naslovov, vendar številne izdaje, čeprav jih ne gre vseh jemati v našem pomenu, 
kajti italijansko založništvo prakticira sprotno dotiskovanje, ki pa je vselej 
označeno kot nova izdaja. Kakorkoli že: najbolj znano Montalejevo delo, Sipje 
kosti, je od svojega prvega natisa leta1925 pa do Nobenove nagrade leta 1975, 
torej v pol stoletja, doživelo osemindvajset izdaj, kar praktično pomeni, da je bila 
ta poezija nenehno navzoča v javnosti, pa tudi kritika ji izkazuje že od vsega 
začetka izjemno pozornost. Montale – nadvse zadržan, ko govori o sebi – pravi, 
da je bilo njegovo življenje polno stisk in težkih preizkušenj, za trenutek se celo 
prepusti skušnjavi, da bi svojemu bivanjskemu počutju dal splošnejšo veljavo: 
»... Ljudje si želimo umreti – ne, morda si ne želijo vsi, jaz pa, toda iz osebnih 
razlogov ...« (1965), vendar moramo, kot zunanji opazovalci, ugotoviti, da je bila 
usoda Montaleju pesniku nenavadno naklonjena: pesnik ni bil nikoli vznemirljiv 
avantgardist, tudi na začetku ne, pa je vendar takoj zbudil pozornost in 
naklonjenost kritike; ni bil na čelu kakega gibanja, toda bil je ves čas v samem 
vrhu svoje dobe; ni presenečal z nepričakovanimi obrati, zato pa je kritika od 
cikla do cikla, od zbirke do zbirke odkrivala v njegovi poeziji nove globine, 
čistejšo misel in vse večjo zrelost, tako tudi Nobelova nagrada ni našla italijanske 
kulturne javnosti nepripravljene: vsem se je zdelo, da Montale to priznanje 
zasluži.

Kritika in literarna zgodovina sta urejajoči stroki: na sprehodih (ali pohodih) 
iz svojega časa v ustvarjalčevo preteklost odkrivata urejenost, logično razvojno 
zakonitost tudi tam in takrat, ko je ustvarjalec taval in se izgubljal, se prebijal 
skozi nerazrešljive krče in se zapletal v veliki absurd sveta in svojega življenja 
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v njem; in v Montalejevi poeziji ni malo takih mest, ko nas pesnik z nejasno 
metaforo, z nenavadnim vrinkom, tudi z eno samo besedo, ki je videti docela 
»zunaj« pesmi, sam neprestano opozarja, da vse vendar ni razložljivo, da tega in 
onega celo namerno noče razložiti, zato se mora bralec zadovoljiti z mikom 
skrivnosti, čeprav ob njem čuti, da je ta skrivnost v pesnikovi intimni, nenapisani 
biografiji povsem razvidna realnost, močna doživljajska ali spoznavna prvina. 
Sam Montale pravi v že omenjenem Namišljenem intervjuju med drugim: 
»... Nisem razmišljal o čisti liriki v tistem smislu, ki ga je potem imela tudi pri 
nas, o nekakšni igri zvočnega prišepetavanja, temveč o nekakšnem sadu, ki naj bi 
vseboval vse svoje razloge, ne da bi jih razkril, vsaj ne do kraja. Če se strinjamo, 
da v umetnosti obstaja nekakšno sorazmerje med tistim, kar je zunaj, in tistim, 
kar je notri, med priložnostjo in predmetom, je treba izraziti predmet in 
zamolčati priložnost, pobudo. Nov način, ne parnasovski, kako potegniti bralca 
in medias res, popolna preobrazba namena v predmetni rezultat ...« To so seveda 
že teoretične formulacije, ki so se pesniku zapisale, ko je sam, ob razglabljanju 
drugih, poskušal teoretično opredeliti eno temeljnih prvin svojega ustvarjalnega 
postopka, vendar v nadaljevanju iste misli dodaja: »Tudi tu me je vodil instinkt, 
ne pa teorija ...«

Takšen »instinkt« je imel določeno vlogo celo v pesnikovem civilnem 
življenju, morda moramo iskati to Montalejevo zaupanje v naključje, vsaj v 
otroštvu in mladosti, v nekakšni danosti, povezani že z njegovim rojstvom: rodil 
se je namreč v dokaj nemirni, ne preveč trdni trgovski družini, v velikem 
mednarodnem pristaniškem mestu Genovi, 12. avgusta 1896. Sam je o svojem 
otroštvu med drugim zapisal: »... V naših starih družinah je bil že kar praviloma 
kak otrok, največkrat najmlajši, benjaminček, od katerega ni nihče pričakoval, da 
bi se ukvarjal s čim pametnim. Tako sem se kot najmlajši sin očeta vdovca, 
nekoliko bolehen že od rojstva in poln nedoločljivih netrgovskih nagnjenj, 
pretolkel do svojega petnajstega leta, pa še do dvajsetega in celo do 
petindvajsetega leta, ne da bi se bil za karkoli odločil ...« Seveda ne gre iskati 
vzrokov za takšno omahovanje v izbiri življenjske poti v karakterni omahljivosti, 
prej v hkratnem pojavu različnih umetniških nagnjenj v Montaleju: še zelo mlad 
je pisal pesmi, kazal smisel za slikarstvo in najprej resno razmišljal o karieri 
opernega pevca; javno je že nastopal in dobil že tudi laskava priznanja. To tipanje 
v različne možnosti je bilo nedvomno plodno, sam Montale ugotavlja, ko govori 
o svoji operni dejavnosti: »Vse kaže, da je izkušnja, bolj kot intuicija, o temeljni 
umetnosti raznih umetniških izrazov stopila vame prav skozi ta vrata ...«

Nemirnemu notranjemu doživljanju se je pridružil tudi nemiren čas, ki je 
zlasti od razumnika zahteval takšno ali drugačno odločitev. Zunanji pritisk časa 
je celo prehitel potrebo po notranji odločitvi: prišla je prva svetovna vojna in 
Montale se je znašel na fronti. Prva leta po vojni pa so v Italiji sprožila razvoj, ki 
je presenetil in kmalu tudi ohromil večino tedanje demokratične inteligence, 
med katero je seveda ves čas sodil tudi Montale. Polarizacija duhov v fašizmu ni 



193P O E T I K O N

Nasledstvo sonca 3

bila zmerom povsem razvidna, politična in moralna zmeda je včasih segla tudi v 
družine. Zanimiva in hkrati ilustrativna je anekdota, ki jo je v tej zvezi opisal 
pesnik: »Neko soboto se je med menoj in mojim očetom vnel kar precej živahen 
prepir. Nekaj razgrajačev me je na cesti oklofutalo, ker nisem dvignil roke v 
pozdrav neki črni cunji, in moj stari je trdil, da so prav ravnali in da si s svojo 
nesramnostjo česa boljšega tudi nisem zaslužil.«

To je bil čas fašističnega pohoda, hkrati pa tudi čas, ko je Montale naposled 
našel sam sebe in začel svojo pot, ki se nam zdaj, iz retrospektive, zdi tako logična 
in premišljena: že na začetku je odkril v fašizmu njegov antikulturni in 
antihumani obraz, nemožnost komuniciranja z njim, in se v celoti posvetil 
literaturi; začel je pisati kritiko, literarno in glasbeno, in videl v poeziji svoj 
temeljni naravni dar. Leta 1925 je izdal svojo prvo pesniško zbirko, Sipje kosti, in 
se hkrati znašel med podpisniki Crocejevega manifesta antifašističnih 
intelektualcev, skratka: začel je živeti življenje, ki je bilo tako značilno za 
humanistično naravnano inteligenco v Italiji med obema vojnama: napredna, 
demokratična misel je vse teže prodirala v javnost, marsikdaj, takrat in pozneje, 
je bil potreben že kar določen pogum, da je človek rešil svoj moralni in civilni 
obraz sam pred sabo in pred časom, ki ga je živel. Takšen, pokončen in moralno 
sleherni trenutek osveščen človek, je bil vse življenje tudi Montale, torej tudi po 
tej plati – glede na nekatere polemične izkušnje v preteklosti –nesporen nosilec 
visokega odličja, kakršna je še zmerom – morda celo zmerom bolj – Nobelova 
nagrada.

Najizrazitejši prelom v razvoju moderne italijanske lirike vidi kritika v že 
omenjeni, prvi Montalejevi pesniški zbirki, v Sipjih kosteh (Ossi di seppia) iz leta 
1925, ki je vse do danes ostala najbolj slavna in je doživela presenetljivo veliko 
število izdaj. Sledile so ji zbirke: Carinska postaja in drugi verzi (La casa dei 
doganieri e altri versi, 1932), Priložnosti (Le occasioni, 1939), Finisterre (1943), 
Vihar in drugo (La bufera e altro, 1956), Satura (1962), Dnevnik iz '71 in '72 
(Diario del '71 e del '72, 1973), pa še knjiga proze, dve knjigi esejev in raznih 
zapisov ter številni prevodi (Cervantes, Melville, Marlowe, Shakespeare in drugi). 
Pesnik je obe manjši zbirki, Finisterre ter Carinska postaja in drugi verzi, ki sta 
pravzaprav bolj cikla pesmi kot zbirki, le da sta izšla v samostojnih knjižicah, 
pozneje priključeval temeljnim zbirkam (Priložnosti, Vihar in drugo), pa tudi 
sicer je zbirkam ob ponatisih dodajal nove pesmi, vnašal v stare tekste nekatere 
popravke, v glavnem slogovne ali ritmične narave, s čimer je tudi sam izpričal 
svoj večno živi, nehistorični odnos do svojega dela.

Rečeno je že bilo, da se Montalejeva poezija večkrat upira popolni odprtosti, 
da namenoma včasih provocira bralca z nejasnostjo, zato je razumljivo, da je 
danes hvaležno gradivo za številne kritike in razlagalce, ki kar tekmujejo v tem, 
kdo bo prepričljiveje razložil tisto, o čemer Montale meni, da ostaja skrito že po 
zakonih njegove poetike, ko predmetni rezultat popolnoma prekriva »priložnost, 
pobudo«. Zlasti v letih po drugi svetovni vojni, ko je Montalejeva lirika postala 
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raziskovalni predmet širokega kritiškega zanimanja, je marsikdo poskušal izzvati 
tudi samega pesnika, ki je sicer odgovarjal, tudi pojasnjeval, vendar zadnje 
tenčice s svoje lirike ni nikoli potegnil, kot da je v tem odnosu – pesnik − poezija 
– ves čas navzoča nekakšna obzirnost, nekakšna skoraj erotična sramežljivost. 

Sipje kosti so nekakšen dramatičen monolog pesnika, ki je še ves ponotranjen, 
bolj zamaknjen v svojo usodo ob izjemno živi kontemplaciji narave, s katero se 
pesnik, človek posameznik, neprestano sooča ali enači, hkrati pa ob njej doživlja 
tudi vso muko odtujenosti od prvinskosti in silovitosti življenja, ki ju tako 
sugestivno ponazarja pesnikova ligurska »morska pokrajina«. Po svojem »opisu« 
so pesmi v tej zbirki po večini fiksacija določenih stanj, nekakšno upodabljanje 
človekovega duha in misli v trenutku njune največje koncentracije čistosti. 
Pesnik sam (človek individuum) je še dovolj neraziskano področje, da z odprtimi 
očmi potuje po svoji notranjosti in skuša s podobo, ki jo slikajo besede, 
odgovoriti na vprašanje, kaj je življenje, kaj je človek. Če naj na tem mestu 
nekoliko poenostavimo tako Montalejevo poetiko kot idejno jedro Sipjih kosti, 
bi morda lahko rekli, da je za to obdobje značilna določena trdnost, ali bolje: 
občutek zadostnosti samega sebe kot merila za določanje temeljnih koordinat 
življenja in časa. Vendar je treba hkrati poudariti, da gre v tej poeziji predvsem za 
zavest o položaju človeka posameznika, ne pa za kakršnokoli pomembnost 
individuuma v času in družbi. Torej nič samovšečnosti, pa tudi cmeravosti ne. Že 
v teh pesmih je navzoč, kot ugotavlja kritika, nekakšen Montalejev »dejaven 
pesimizem«, miselnost, ki je v svojem učinku ohrabrujoča, ker je ves čas 
streznitvena, spodbuja in s svojim razkrivanjem bistva življenja skoraj obvezuje 
človeka, da premišljeno izbira svojo pot, se zavestno odloča za svoje možnosti ob 
jasni zavesti, da človek in človeštvo neprestano sicer nekaj pridobivata, hkrati pa 
tudi izgubljata.

(Po spremni besedi iz izdaje Montalejevih pesmi v zbirki Nobelovci)
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Zarja Vršič

Minuta prednosti za pesem
Maja Vidmar: Minute prednosti
(LUD Literatura, 2015)

Če so dosedanje zbirke Maje Vidmar v glavnem prepoznavne po izraziti 
erotični tematiki, se v Minutah prednosti pesnica od odnosa moški-ženska 
nekoliko odmakne in se bolj osredotoči na sam pesniški subjekt ter na možnosti 
njegove eksistence. To nikakor ne pomeni, da v zbirki s tem umanjka sicer tako 
tipična dialoškost; ta se namesto z intimo med dvema človekoma vzpostavlja s 
pomočjo razmerij med različnimi plastmi pesniškega subjekta. Slednji s tem 
izgublja svoje središče, postaja nestalen, najbolj od vsega pa – človeški. V osmih 
pesmih iz druge polovice zbirke so njegovi različni vidiki celo personificirani in 
poimenovani, npr. Veliki preganjalec, Neverječi, Ta ki sodi ... Z lirskim subjektom 
so nenehno v dialogu in boju za prevlado. 

Subjekt in njegovo eksistenco pesnica najbolj drzno in radikalno prevprašuje 
v zadnji, nenaslovljeni pesmi. Nenehno ponavljajoče se vprašanje kdo si? ruši 
zgradbo samopoznavanja lirskega subjekta prav do temeljev, dokončen odgovor 
pa se vztrajno izmika. Njegov glas se razcepi, njegova eksistenca se kaže v vsej 
svoji mnogoterosti in raznolikosti. Odgovori na vprašanje kdo si? predstavljajo 
različne bivanjske moduse, v katerih lahko obstaja pesniški subjekt; včasih je 
zamejen s čutno zaznavo (če vidiš, je dovolj), drugič pogojen z različnimi 
potrebami in zahtevami (kave bi ali potrebujem ljubezen), spet tretjič definiran z 
zanikanjem (vprašanje je, / kdo nočem / biti), v najradikalnejšem primeru pa 
zreduciran zgolj na realnost pesmi in molka med besedami: Kdo si? / Nekatere 
besede / in snežina nebesed / med njimi. V zadnjih nekaj verzih je njegova 
razcepljenost subjekta tudi eksplicitno izražena: Kdo si? / Ne vem. Vsi omenjeni / 
so tukaj.

Z vidika inovativne rabe govorca je v zbirki zanimiv tudi tako imenovan 
»živalski« cikel. Živali (polž, volkovi, mravlja ...), nastopajoče v teh pesmih, kljub 
temu da govorijo v prvi osebi ednine oziroma množine, nimajo vloge lirskega 
subjekta, ampak tega zgolj nagovarjajo. S tem o njem včasih povedo celo več, 
predvsem pa na drugačen način, kot bi bil zmožen govoriti sam: kako je hiter, / si 
rekla pozneje, / čeprav nič ne veš / o specifični hitrosti / svojega življenja, pravi polž 
iz istoimenske pesmi. Ali iz Volkov: ti poznaš to tiho / jutro, zato kadiš na / 
balkonu in za vrati / utiraš isto sled. 
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Na vsebinski ravni je v zbirki močno prisotna bivanjska tematika, ki se kaže v 
stiski ujetosti v trikotnik žalosti, samote in minevanja. Najbolj eksplicitno in 
zgoščeno jo povzame cikel pesmi, naslovljenih po večinoma negativnih človeških 
čustvih – Tesnoba, Strah, Žalost, Sram ... Ker je stvarni svet največkrat podan v 
koščkih, fragmentih, tako v resnici deluje veliko bolj nestvarno od konkretno 
izraženih občutkov (zelo eksplicitno so sicer podani že v samih naslovih). V 
Žalosti beremo: občutek ne / laže – mogoče / ne večno, a gotovo / do konca valov. 
Pesničin tipični slog, v katerem prevladujejo kratki, redkobesedni in odsekani 
verzi, daje pesmim še bolj izkristaliziran in minimalističen značaj. 

Bivanjska stiska je tesno povezana s problemom razmerja med molkom in 
besedo, ki se ga je pesnica dotaknila tudi v prejšnjih zbirkah. Če je šlo tam 
predvsem za ukinjanje besede v prid erotičnega akta, sta tukaj tišina in molk 
implicirana s samoto in zapuščenostjo pesniškega subjekta: obmolkneš, / 
zapuščena kot / nevidni poljubi, / nemo / odtisnjeni na naši / strani stekla. Molk je 
prisoten tudi v čustvu žalosti, saj utripajoči val / nima besed. Pesnica se v povezavi 
s tem dotakne tudi avtopoetičnega vprašanja, ali mora navsezadnje umolkniti 
tudi sama, ker je najnujnejše / že napisala in bo zdaj / treba delati kaj drugega. 

Po drugi strani pa so prav besede tiste, ki pesnici omogočajo, da – kako 
kontradiktorno rečeno – govori o molku in tišini. Če predstavljajo občutja 
določeno breme, so besede, združene v pesem, njihov protipol, saj je, kot lahko 
beremo v Pesmi, kot rumeni listi breze odpuščena z / največjo lahkoto. Besede in 
belina med njimi pa so, kot je bilo že omenjeno, celo način bivanja; pesniška 
realnost je tako kot stvarni svet ena izmed realnosti življenja. 

Za konec se velja ustaviti tudi ob pomenljivem naslovu zbirke. Verze zanj si je 
Maja Vidmar izposodila iz pesmi Lovec zver (niti minute, niti / minute prednosti 
mi ne daš); zanimivo je, da so v naslovu vsa zanikanja izpuščena. Medtem ko v 
Lovcu zveri figurira predvsem tesnobno občutenje minevanja časa in nenehnega 
bega pred seboj, se zdi, da imajo Minute prednosti prejkone pozitiven prizvok. Je 
lirskemu subjektu na koncu vendarle uspelo premagati Velikega preganjalca? 
Mogoče pa so prav pesmi tiste, ki dajo pesnici minute prednosti pred samo 
seboj.
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Jernej Kusterle

Ženski glas Petre Kolmančič
Petra Kolmančič: P(l)ast za p(l)astjo
(Maribor: Založba Pivec, 2014)

Naslov pesniške zbirke P(l)ast za p(l)astjo izvira iz pesmi P(l)asti in je 
skladenjsko pojasnjevalni pristavek: »odgrinjaš mu sebe, p(l)ast za p(l)astjo« (P(l)
asti; 8/60), kjer lahko zasledimo dvojni pomen, in sicer 1) odgrinjati se plast za 
plastjo oziroma počasi in zapeljivo slačiti se ter 2) odgrinjati se, past za pastjo, 
oziroma razkrivati nevarnosti same sebe, pri čemer je ljubimec tisti, ki se reši ali 
ujame v past, kar je v pesmi neizrečeno in prepuščeno bralčevi domišljiji, da med 
razmišljanjem sam zapolni to t. i. prazno prosto mesto. 

Govorica Petre Kolmančič je slogovno zelo zanimiva, saj se v njej pojavlja 
veliko enostavčnih povedi (npr. »Svet se je skrčil v zeleno bitje« (Zaupnost; 2/24), 
»Meso se je zmehčalo in odprlo« (Vstajenje; 3/39)), naštevanja (»Bereš znake, 
detajle, nesorazmerja« (Mar si, mar sem, mar tu, mar tam?; 5/9), »Otrebila plevel 
iz las, izpod pazduh in mednožja« (Vstajenje; 5/39)) in vstavljanja t. i. pristavkov 
(npr. »Greš naprej, korak za korakom« (Mar si, mar sem, mar tu, mar tam?; 6/9), 
»H kateremu kitu boš legla spat, utrujena?« (Luske; 12/26)). 

Iz pesmi veje vzdušje domačega Maribora oziroma njegove okolice, npr. v 
pesmi Zimska noč, »Štirje labodi so leteli nizko nad Dravo« (11/17), pestrost 
izbire nadrealističnih (»Srce-žaba skoči v mlako in globoko požene korenine, / 
oživči vodo, da te ta pogleda, in ti veš, da tudi ona ve« (O brother, where art 
thou?; 12/25)), fantastičnih (»Zjutraj je na gredi pognala ptica /…/ vsak večer 
umreš v sanje o njem, / vsako jutro iz semena tvojega trupla požene nova ptica« 
(Jata; 4/…/12–13/47)), grozljivih (»Počasi, a suvereno prodira v prostore, / kjer 
si jaslice mehko postlala / svojim najbolj ranljivim pošastim« (P(l)asti; 2–4/60)), 
ljubezenskih (»Prebira te tam, kjer te ni še nihče izgovoril« (P(l)asti; 6/60)) in 
eksistencialnih (»Pomisliš: nimamo korenin, le te sive sence, / prilepljene na 
površine stvari« (Vajang kulit; 10–11/85)) podob. 

Izrazit je predvsem ženski glas, ki je prisoten v vseh pesmih. Ta si za 
komunikacijo izbira različne naslovnike. Lahko si izbere univerzalnega bralca, kar 
se najlepše kaže v prvi pesmi prvega razdelka z naslovom Mar si, mar sem, mar 
tu, mar tam? (»Lahko si marsikaj, ko se ti gosta tema zavleče v srce. / Lahko si 
marsikdo; le poglej svojo rogato senco, / ki neučakano tolče s kopiti« (2–4/9)), 
ali uporabi avtorefleksivnost, kar je najbolj očitno v pesmi Ena v nič (»Ti, 
petrakolmančič v petrikolmančič petrekolmančič« (36/79)), lahko pa vzpostavi 
stik z ženskim ti-jem (»Nekaj je bilo, kar te je v trenutku / zaspajkalo v temno 
snov njegove bližine. // Nekaj njegovega, kar mu je nevidno čepelo na ramenih, / 
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te je previdno in malce vznemirjeno motrilo. // Nekaj tvojega, kar ti je spalo v 
brlogu srca, / je trznilo in se zbudilo« (Nekaj tvojega, nekaj njegovega; 1–6/40)). 

Zelo nenavadno vlogo igra podoba sove, ki nas usmeri v medzvrstno iskanje 
vzporednic z romanom Berte Bojetu Filio ni doma. V tem je glavna junakinja 
Filio, ki že od otroštva ni marala ptičev. Kasneje doživi nenavadno in šokantno 
materino preobrazbo v ptiča, pa tudi sama večkrat, v napetih situacijah, čuti 
bolečine pod lopaticami, ki nakazujejo začetek preobrazbe. Motiv ptiča je 
prisoten skozi ves roman in zato prerašča v simbol, ki prikazuje stisko človeka – 
predvsem ženske. Pri Kolmančičevi se sova pojavi v dveh (»Stara sova, tvoja 
pernata mati, čaka« (Oroboros; 5/10), »Velika snežna sova druge strani te strmo 
gleda v oči« (Panoptikon; 3/11)), ptica pa celo v več (npr. »ti ptiči bi lepo goreli, 
jaz bi lepo gorela, pomisliš« (Pokrajina; 18/28), »Zjutraj je na gredi pognala 
ptica. /…/ vsak večer umreš v sanje o njem, / vsako jutro iz semena tvojega 
trupla požene nova ptica« (Jata; 4/…/12–13/47), »priletel bo ptič poslušat, / ptič 
vzljubit, / ptič vzet« (Približevanje bližini; 14–16/57)) pesmih. Če želimo videti 
povezavo med verzoma (»Stara sova, tvoja pernata mati, čaka« (Oroboros; 5/10) 
in »ti ptiči bi lepo goreli, jaz bi lepo gorela, pomisliš« (Pokrajina; 18/28), 
potrebujemo vmesni verz (»na veje /…/ prihaja posedat sovji mladič« 
(Panoptikon; 15/11)), ki predstavlja vezni člen med materjo, sovo, in hčerko, 
sovjim mladičem. Dodatna podobnost se kaže še v verzih: »Včasih noč prekrije 
dneve in tedne in leta / nad nami s svojimi črnimi krili v zenitu« (Nočni vid; 
7–8/15), »zamahnila si s krili / in letela daleč in dolgo, sama, daleč in dolgo« 
(Izstop; 13–14/46), pri čemer se odpre nova, dodatna razsežnost, tj. samota. 
Podobnost med deloma gre iskati tudi na primeru spolnosti. V Filio ni doma 
vlogo spolnosti na eni strani prikazujejo strast, hrepenenje, užitek, na drugi 
strani pa žalost, strah ter bolečina. Spolnost je pogosto tesno povezana z oblastjo 
(posilstvo, nadzorovanje itd.), spet drugič je zreducirana do stopnje primitivnega 
in služi samo še kot način razmnoževanja ljudi na otoku. Tudi v pesniški zbirki 
P(l)ast za p(l)astjo se pojavlja avtomatizirana spolnost (»Našla ne bosta nič, kar 
niso našli že mnogi pred vama: / neznosnost bližine, brezup mesa, / nevzdržnost 
vztrajanja, spolzkost vertikal. / Le tega še ne vesta, kdo bo prvi padel, kdo bo prvi 
zasekal« (Jantar; 15–18/59) in »Zdaj tudi ti, prepuščena toku reči, / stopaš iz 
juter v noči, iz noči v jutra, / in on ob tebi enako; / tega ne znaš preprečiti. / In 
on ob tebi enako, / in vse bolj redko te poboža, / pa tega ne znaš preprečiti« (Tok 
reči; 8–14/68)). Če gre pri delu Bojetujeve za ženski roman, lahko najnovejši 
pesniški zbirki Petre Kolmančič podam oznako ženska poezija, kar pa ni slabo, 
saj je v vsakem moškem nekaj ženskega in v vsaki ženski nekaj moškega, kljub 
vsemu se morata polovici na neki način združiti, da moški in ženska postaneta 
popolno androgeno bitje. 

Kljub nekaj pomanjkljivostim, ki jih obravnavana pesniška zbirka P(l)ast za 
p(l)astjo ima, je hkrati tudi dokaz, da danes še vedno lahko nastaja dobra in 
kakovostna poezija.
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Tonja Jelen

Ironija in babilon medbesedilnosti
Kristina Kočan: Kolesa in murve
(Zavod Itadakimasu, Ptuj 2014)

Če te zalotijo na kolesu z ostanki murv okoli ust, si lahko brez slabe vesti 
privoščiš še nekaj šare, ki ti je ostala iz otroštva. Stara krama, ki jo z vso 
skrbnostjo skrivaš na podstrešju, je lahko nič drugega kot analiziranje samega 
sebe, čemur bi se rad izognil. A temu ne moreš ubežati. 

In takšno je tudi brskanje po drugi pesniški zbirki Kolesa in murve Kristine 
Kočan, ki je dokazala, da se s Proustom še zmeraj lahko nesebično dotakne 
eksperimentiranja z reminiscenco, ki ga obravnavana avtorica izpelje dosledno in 
domiselno. In da postavanje pod oknom bivše ljubezni in rjave preproge prinese 
en kup vprašanj, ki z odhajajočo ljubeznijo skorajda nimajo nič, a hkrati vse. 

Lirski subjekt, postavljen v užitek opazovanja in ustvarjanja, hkrati pa 
intenzivnega občutenja še tako na videz mimobežnih trenutkov, prepletanja tako 
sintetičnega kot analitičnega razkroja misli, podob in občutij, ki se sproti 
sestavijo.

Intertekstualnost, navezovanje na svetovljansko kulturo in sarkastično 
parafraziranje so prav tako ključni elementi, ki se z dobrim preigravanjem na 
jezikovni ravni vtkejo v zatikajoče se prelivajoče, premišljujoče pesmi. Poezija 
Kočanove tako ni le izpoved, temveč eksperimentiranje jezika s pomočjo zunanje 
forme – torej svobodnega verza, ki ravno tu pridobiva svoje nove zakonitosti. 
Lomljenje verzov, ki se med drugim spogleduje z zabavnim in celo plehkim 
namigovanjem na spolnost, se seveda spne v čisto drugačno zlitje in smisel, kot 
bi si ga površni ali bralec, željan konkretnega erotičnega pridiha, lahko 
interpretiral. A erotika – ki je za razliko od vse preveč razklanih razhodov in 
svetobolja v drugi poeziji – lirski subjekt pripelje do povsem lahkotnega, 
zgodbenega doživljanja dvojine, a hkrati redkega tesnobnega podoživljanja 
ljubezni. 

In tu še spomin na očeta, ki je za lirski subjekt ne kot avtoriteta, temveč 
nepogrešljiv lik dogodkov iz otroštva: »se spomnim / na kolesa in murve / so 
včasih rasle pred hišo / v kateri sem odraščala / oče je / vedno pogruntal / 
rabutanje zaradi temno rdečih / sledi okoli ust in / širokega nasmeha pred hišo« 
− vidni kanal, če se vrnem na uvod, je tako tisti, preko katerega doživi eno izmed 
reminiscenc. 

Lirski subjekt je tako hkrati opazovalec; na podlagi prvega vtisa o človeku si 
ustvari svojo zgodbo, ki deluje kot kratki fragmenti, speti v cikel pesmi – Walker 
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I, II in III so kot prizori o sosedu Johnnyju, ki ga avtorica v bistvu sploh ne 
pozna. Takšno je tudi upesnjenje povsem vsakdanjih reči, v katerih prepozna 
nešteto zgodb, te pa prek razvijanja realističnih podob pridobijo dimenzijo duha, 
ki ga ni moč pozabiti – v zlizanih poteh je videti nešteto zgodb, ki so jih naredili 
koraki, rjava preproga je sinonim za nekdanjo ljubezen.

Svetovljanstvo, ki je na trenutke nadvse fascinantno, na trenutke pa postane 
dušeči babilon jezikov, je še ena tematika, ki jo pesnica v primerjavi s prvo 
pesniško zbirko stopnjuje; Maribor, njeno rodno mesto, je že skoraj iztrgano iz 
avtoričinega spomina. Tako je položaj individuuma, ki ga je za lirski subjekt 
dobro doseči, vseeno lahko tvegan – anonimnost se sprevrže v osamo, ki pa ni 
nujno osvobajajoča, a je vseeno nujna.

Pesniška, slikarska in glasbena zapuščina so prav tako med močnimi atributi, 
ki pesmim dajejo dodatno intelektualno težo, hkrati pa se na tej osnovi izriše 
avtoričina estetska podlaga in bližina okusa, ki se navezuje največ na ameriške 
umetnike. Tudi pop kulturi se ne izogne – vse skupaj deluje kot vrtiljak misli in 
doživljajev, ki nas pripeljejo vedno na isto točko: vedno izbiram stvari, ki 
markirajo.

Druga pesniška zbirka Kristine Kočan Kolesa in murve (Itamidaksu, 2014) je 
izrazito nadaljevanje tako v eksperimentiranju poezije kot v samih temah – 
ljubezni, ki ni utopična, svetovljanstvu, ki je kot nujno gibalo za individuum, ter 
rahli kritičnosti družbe, ki pa ne prerašča v okvire družbene kritike in 
moraliziranja, temveč v nadvse zabavno ironijo. 
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Marko Elsner Grošelj

Širina valov Kastelove poezije 
sredi turbulentnega Mediterana
Boris Jovanović Kastel: Kosilo na čeri
Prevedel Ivan Dobnik
(Zbirki Poetikonove lire, knj. 43, Književno društvo Hiša poezije, Ljubljana 2014

Morje, to morje, polno obzorja, pa tudi omejitev, ladje, ki trčijo ob kopno, 
ob druge kulture, druge civilizacije, ali kot zapiše Boris Jovanović Kastel v pesmi 
Mediteran: »Obkrožen z do zob oboroženimi / kontinenti, senilen in svečan, / se 
šopiri pred modrino Atlantika ... Hipnoza arhaičnega morja privlači / osvajalce, 
sužnje in zanesenjake, / razkazuje novosti.«

To morje, polno križanja, napetosti, »dekadentnosti juga« in na drugi strani 
»jutro renesanse«, prinašanje in odnašanje, mešanje blaga in jezikov, misli in idej, 
poezije in krutosti, to morje oplajanja in »omračitve uma«, nenehno dehtenje, 
plima in oseka, pomiritve in ponovno prebujenje, v neurju, v pripekajočem 
soncu, ki ima posebno moč, posebno osvetlitev v Kastelovi poeziji, nikjer drugje 
ni morje tako podobno odsevu požara, ki »jasni svetove«. 

In to morje ni samo brbotajoč kotel različnosti, je tudi skupna usoda množice 
narodov in ljudstev, jezika, čaščenja. Kdor osvoji Sredozemlje, je kralj nad kralji, 
posedovalec tisočletnega znanja in muke, izkušnje nečloveških razsežnosti, 
omike, kulture. Kogar zasvoji Sredozemlje, ga nikoli več ne zapusti. 

Sredozemlje je maternica Evrope in hkrati despotska shramba različnih 
interesov, politike, barbarstva, mešanje velikih svetovnih verstev – o vsem tem 
pripoveduje Kastel v svoji pesniški zbirki Kosilo na čeri, ki s prav posebnim 
poetičnim žarom, nezmotljivim ritmom, plastičnostjo podob in prizorov 
upesnjuje preteklost in sedanjost Sredozemlja. Družbeno-kulturni kompleks tega 
območja je negotov položaj na čeri. Pred seboj imamo že kar absurdno situacijo, 
ki jo obdaja morje z vseh strani. To je odsev človeške nasilnosti, preganjalcev, 
sence balkanske morije in vseh drugih hudodelstev, podivjani kompasi, spuščeni 
z vajeti, razosebljeni, razčlovečeni, ki jim nič ne pomeni čas kosila, oblika 
ljubezenskega bivanja.

Boris Jovanović Kastel postavlja jasne razmejitve med golo močjo farizejskih 
in faraonskih frakov in nesmrtnimi; v praznih možganih črvi ostanejo brez 
gostije, brezglavo se razbežijo pred razlivajočim se morjem kot pred antičnimi 
znamenji, krstami, peterokrakimi. S tem pesnik jasno aludira sedanjost oz. 

4
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bližnjo preteklost, prikaže svoje pesniško zlivanje z morjem (v pesmi Himna 
črvom), kjer je bolj svoboden »kot Pavarottijev tenor v burji«. 

Kosilo na čeri ni zgolj nekakšno homersko popotovanje skozi nepomirljivo 
strast morja, je tudi prepletenost medsebojne so-odvisnosti, nikoli razrešen 
konflikt, ki se v mnogih modifikacijah nenehno naplavlja z nepredvidljivostjo 
titanskih razsežnosti. Edina sila, ki vse to lahko presega, je Sredozemlje, ki 
povezuje in združuje. Zato ni čudno, da se v pričujoči pesniški zbirki pesnik tako 
rekoč identificira z njim in s tem nekako nakaže, kje je ali bi lahko bil izhod iz 
kakofonije in hrupa ljudstev, ki želijo na tak ali drugačen način prevzeti atribute 
moči in vladanja. 

Kastelovo pisanje je nekakšno epsko zaklinjanje, priklicevanje etičnih 
razsežnosti, detektiranje preteklosti in prepoznavanje čeri-pasti, kjer so že mnogi 
nasedli s svojimi iluzijami, zato je mogoče na čeri zgolj obedovati v dvoje, zgolj 
obujati šumenje nedonošenega morja, da ne bi kozmos Sredozemlja zaspal od 
starosti.

U-vid v prostor-čas velikanskih in turbulentnih razmerij, to je Kastelovo 
resnično pesnjenje, usodnost in notranje morje, Nasledstvo morja, pesem, v kateri 
na enkraten način z verzi Saint-Johna Persa zaključi potovanje: In ljubezen moja 
je na morjih in moj pregovor je na morjih.

Kosilo na čeri

Rekel ji je, naj prinese krožnike
ter jedilni pribor na pečino, da bosta kosila
pravkar nabrane školjke, darilo fanta,
neprekosljivega volka med potapljači.
Z modricami zaradi razvajanja
in odrgnin ob koralah
sta gola sedla na čer in vso večnost
jedla ob zdravljicah in smehu.
Koliko čeri sta šele rodila!
Celo fant potapljač ni hotel domov,
želel jima je nabirati školjke za ogrlice in kosilo.
Ko je utihnil orkester valov in pregnal morje,
je pod njenim popkom ostala školjka,
da bi šumela z nedonošenim morjem.
V času humane okrutnosti
se je njuno kosilo moralo nadaljevati,
da ne bi od žvenketa krožnikov in pribora
kozmos Sredozemlja ne zaspal
od starosti.

4
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Novica Novaković

Življenje je neskončna možnost
Neva Lučka Zver: Razsežnosti
(Didakta, 2015) 

Najbrž si vsi težko predstavljamo plavanje v bazenu, prepolnem 
najrazličnejših osebkov. Še težji bi bil verjetno skok v takšen bazen. Podobno je s 
slovenskimi pesnicami in pesniki, ki jih je preveč, vsi pa bi radi plavali na 
površju. Toda za vse prav gotovo ni prostora. Neva Lučka Zver se je pogumno 
vrgla v slovenski pesniški prostor in s pričujočimi verzi naredila nekaj prvih 
zamahov. Odločno.

Vedno je težko soditi, ali gre za dobre ali slabe pesmi. To navsezadnje lahko 
oceni vsak bralec zase. Enim bodo pesmi všeč, drugim mogoče ne. Osebno sem 
med prvimi. Za tiste druge pa imam vprašanje – če bi brali pesmi vrhunskih 
svetovnih pesnikov, ki jih še niste brali in pri katerih bi izpustili navedbo avtorja, 
ali jih ne bi morda marsikdo označil kot »nič posebnega«? Subjektivna ocena je 
sicer res marsikdaj vprašljiva, toda tudi objektivna je včasih neobjektivna oziroma 
je plod splošno sprejetih vrednostnih ocen in meril, ki jim nekateri slepo sledijo.

V Razsežnostih gre za nekaj več kot zgolj za všečne pesmi. Največja prednost 
pred množico zgodnje poezije so odprtost, pronicljivost in pisanje iz lastnih 
izkušenj ter potepanj po oddaljenih deželah (na primer Nomadi, Himalaja), brez 
prenarejanja in brez napuha.

Neva zna opazovati sebe, svojo notranjost, prav tako pa ima izostren čut za 
okolico in vse, kar se dogaja okoli nje. »Le nevidno opazujem …« zapiše, vse to 
pa zelo spretno preliva skozi besede in verze. Pesnica je del sveta in ta isti svet je 
del nje. »Tkem, vtkana v tapiserijo, ki me tisočkrat presega.« Pogumno hodi po 
koničastih kamnih, po mehki travi in žareči lavi. Včasih sama, včasih z drugimi. 
Včasih izgubljena, včasih najdena. »Vsa ta stopala, ki teptajo beton.«

V svojih verzih odkriva radosti življenja, bolečino izgube in labirinte 
samospoznavanja. Spominja se brezskrbnih otroških dni – »kraj otroštva«, kjer 
»zamrzne čas«, in odhoda iz varnega pristana, ki pomeni »izgubo nedolžnosti«. 
Toda ta izguba ni boleča, saj prinaša nova spoznanja in nenavadne dogodivščine: 
»Jezdimo valove večne mladosti …« Ali kot so nekoč prepevali Prljavo kazalište: 
Sve je lako kad si mlad. Srečuje se z novimi užitki (pesem Užitek) in odkriva 
drugačne svetove, ljudi in kulture (pesem Vzporedni svetovi). Obenem pa na tej 
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poti vidi tudi bedo in temnejše plati bivanja: »Zadrogirane deklice, sinje so 
njihove sanje«, »Globoko v možganski gmoti odzvanja režanje pariške kraljice 
kokaina« ali: »… kot hlipajoči zanos heroina.«

Skozi pesmi veje pozitivna energija, mešajo se najrazličnejši vonji in barve, ki 
nas popeljejo v neznane kraje. Pesmi, ki so razvrščene v posamezna poglavja, 
dihajo in živijo kot celota. Večina pesmi in še posebej nekateri verzi so izredno 
zanimivi, zbirka kot celota je za tako mlado pesnico (19 let) več kot obetajoča. 
Verzi so kratki in izčiščeni, brez odvečnega balasta. Nekaj kritike pa gre obsegu 
oz. dolžini knjige, ki bi bila prav gotovo še nekoliko boljša, če bi pesnica izločila 
določene pesmi, s čimer bi dosegla večjo koherentnost zbirke.

Skozi Nevine pesmi se odraža duhovna originalnost, ki je v s plagiati 
zasičenem svetu poezije nekaj posebnega. Njene pesmi kažejo širino mladega 
človeka, ki v svojih delih ne išče zgolj sebe, temveč tudi večno resnico, ki 
osvobaja dušo in ji daje moč za premagovanje spon tega sveta. V tem času, ki 
izrazito časti zunanje podobe in prazna oblačila, pozablja pa na človeka, je 
prodornost, čistost in resničnost sporočil pesmi Neve Lučke Zver nedvomno 
tudi klic k streznitvi. Zato gre pozdraviti njen pogumni in odločni vstop na 
zemljevid slovenske poezije in kulture. Naslednja knjiga bo vsekakor odgovorila, 
v katero smer se bo Neva obrnila s svojo poezijo.

Vsekakor pa si želim, da bi bila tudi ljubezen eno od vodil njenega 
nadaljnjega ustvarjanja. »Vsakič ko ljubim zares, ljubim kot prvič in zadnjič,« 
nam sporoča Neva.
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Poetikonove lire

Ivo Stropnik: NATE MISLIM, VOTLINA V GLAVI 
Ivan Dobnik: RHAPSODIE DANS UN HIVER FROID / RAPSODIJA V MRZLI ZIMI 
Zoran Pevec: V NEKI TOČKI 
Yves Bonnefoy: UKRIVLJENE DESKE / Les Planches courbes 
STIMMEN SLOWENISCHER LYRIK 1 /GLASOVI SLOVENSKE POEZIJE 1: 
 Andrej Medved, Ivan Dobnik, Miklavž Komelj  
Bina Štampe Žmavc: SINJEBRADEC 
Philippe Jaccottet: POEZIJA 1946–1967 / Poésie 1946–1967 
Jean-Michel Maulpoix: O MODRINI / Une histoire de bleu
Miriam Drev: VODNA ČRTA 
BELA KNJIGA METAFOR – Antologija prevajalske delavnice Bistriškega festivala 2008
STIMMEN SLOWENISCHER LYRIK 2 / GLASOVI SLOVENSKE POEZIJE 2: 
 Ivo Svetina, Cvetka Bevc, Jure Jakob
Jean-Michel Maulpoix: OBČUTEK NEBA / L’instinct de ciel
Milan Vincetič: VIDKE 
Francis Ponge: V IMENU STVARI / Le parti pris des choses
Pierluigi Cappello: SILE LETA / Assetto di volo
Fabio Scotto: NEDOTAKLJIVO / L’intoccabile 
GLAS IZGUBLJENEGA RAJA – Antologija moderne palestinske poezije 
VOICES OF SLOVENE POETRY 3 / GLASOVI SLOVENSKE POEZIJE 3: 
 Zoran Pevec, Miriam Drev, Ivan Dobnik
Ivan Dobnik: LAUBSCHRIFTEN / Zapisi z drevesnih lističev
Mahmud Darviš: DOMOVINA IZ BESED 
Christian Bobin: VSI SO ZAPOSLENI / Tout le monde est occupé   
Kristijan Muck: PODOBE V GRUDAH / LANDWEISEN 
Philippe Jaccottet: V ZIMSKI SVETLOBI / À la lumière d'hiver   
Claude Esteban: RAZPOSTAVA VRTA IN TELESA, SEDEM VČERAJŠNJIH DNI / 

Conjoncutre du corps et du jardin, Sept jours d’hier   
Ervin Jahić: KRISTALI AFGANISTANA / Kristali Afganistana 
Andraž Polič: VODA POUŠTě / Voda puščave  
André Velter: SKRAJNA LJUBEZEN / L’amour extrême   
Ivo Svetina: KENTAVER, MALINE IN ... alkohol 
Ivan Dobnik: DRUGA OBALA 

Knjižna zbirka

POETIKONOVE LIRE
Knjižna zbirka, namenjena slovenski poeziji, prevodom poezije in 
dvojezičnim izdajam slovenskih in tujih pesnikov
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Poetikonove lire

Yves Bonnefoy: O GIBANJU IN NEGIBNOSTI DOUVE / Du mouvement et de 
l'immobilité de Douve   

Henri Michaux: PREMIKANJA ODMIKANJA / Déplacement Dégagement   
Dejan Bogojević: ODTISI / Prelivi, otisci  ...
Czesław Miłosz: OD SONČNEGA VZHODA DO NJEGOVEGA ZAHODA / Gdzie 

wschodzi słońce i kędy zapada   
Louise Labé: POEZIJA / Œuvres poétiques  
Rose Ausländer: DIHAM ZDAJ / Mein Atem heißt jetzt
Ljubomir Simović: PLANET DONAVA in druge pesmi  
Breda Jelen Sobočan: STEKLENI BISERI BESED 
Ivan Dobnik: PRE POČETKA / Pred začetkom  
Rose Ausländer: DEŽ BESED / Regenwörter 
Boris Jovanović Kastel: KOSILO NA ČERI / Ručak na hridini 
Ivan Dobnik: PřED ZAČáTKEM / Pred začetkom 
Zéno Bianu in André Velter: BITI OGENJ / Prendre feu
Zbigniew Herbert: ROVIGO, EPILOG VIHARJA / Rovigo, Epilog burzy
William Butler Yeats: ZBRANA POEZIJA 1, Lirika 1889-1914 /  The Collected Poems 1
Tomaž Šalamun: DOJENČKI
Valérie Rouzeau: NE NASLEDNJIČ / Pas revoir
Tadeusz Różewicz:  PROFESORJEV NOŽEK, SIVA CONA / nożyk profesora, szara strefa
Fabrizio Dall'Aglio: HIC ET NUNC / Hic et nunc
Tomica Bajsić: JUŽNI KRIŽ / Južni križ
Christian Bobin: RUŠEVINE NEBA / Les ruines du ciel
Ivan Dobnik: DRUHÉ POBřEŽĺ / Druga obala
Eugenio Montale: SIPJE KOSTI / Ossi di sepia  
William Butler Yeats: ZBRANA POEZIJA 2, Lirika 1919-1928 /  The Collected Poems 2

 
Pred izidom
André Velter: Z MALO VEČ NEBA / Avec un peu plus de ciel
Philippe Jaccottet: ZABELEŽKE O ZELENJU / Cahier de verdure
Henri Michaux: TRENUTKI Prečenja časa / Moments Traversées du temps


