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Urška Zupančič
Pesnik! evropska stigma XXI. st. 

Kaj pomeni biti pesnik v 21. stoletju? Med branjem časopisov, gledanjem 
televizije in poslušanjem radia se pred nami izriše podoba družbeno neko-
ristnih parazitov, ki terjajo denar od države, medtem ko sami ne prinesejo 
nobene dodane vrednosti k investiciji. Umetniki, ki mešajo meglo, živijo v 
oblakih, sanjači, bohemi … Svet pa se vrti dalje. Sklepajo se posli. »Tile pa 
res nekaj delajo,« se ljudje zbadajo s komolci, ko pred njimi rastejo stavbe, 
promenade, pločniki … Postavi se vprašanje, kdo sploh še bere poezijo v 
21. stoletju in v kakšno vlogo to postavi pesnika?

Ali je to res tako novo razmišljanje? Spomnimo se polemike med Platonom 
in Aristotelom. O pesnikih je ostro pisal že Platon v antični Grčiji. Šlo naj bi 
za star prepir med filozofijo in poezijo, saj gre za nasprotujoče si poglede na 
svet: etika, politika, metafizika, teologija, epistemologija. Platon je poeziji 
pripisal velik vpliv, ki pa je pogosto škodljiv. V Apologiji so med tistimi, ki 
obtožijo Sokrata, tudi pesniki. 

Vprašamo se, zakaj bi nam bilo mar, ali pesniki vedo, o čem govorijo, če uži-
vamo v njihovih stvaritvah. Sokrat je menil, da je publika tisti zadnji člen v 
verigi inspiracije, kar ji daje sposobnost, da se je poezija globoko dotakne. 
Ne smemo pozabiti, da je mišljena govorjena poezija in ne zapisana, kot jo 
poznamo danes. Gledalci na takšnem recitalu do neke mere izgubijo tudi 
svoj um, ko jočejo ali se smejijo ob vstopu v govorjeno sceno. To so trenut-
ki, ko pozabimo na svoj resnični jaz in na svoja življenja. Izkušnja občinstvo 
transformira tako, da jih za trenutek iztrga iz njih samih. Verjetno jih ne 
pusti nespremenjene, saj ta močna izkušnja vpliva na njihovo razumevanje 
o tem, kaj primerno vzbudi njihovo žalost ali smeh. Takšne izkušnje so po 
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vsej verjetnosti večkrat v življenju, od otroštva naprej. Platon iz tega izhaja 
s svojo kritiko. Verjame, da poezija zmore in dejansko oblikuje dušo.

Ravno zato poeziji pripisuje številne škodljive vplive. Platonova kritika po-
ezije in pesnikov se zaostri v Državi. Obtožuje jo, da ruši temelje verovanja 
v bogove, ker njihovo podobo prikazuje v spačeni in nemoralni luči (2. 
knjiga). Opozarja tudi, da bi poezija utegnila škodljivo vplivati na vzgojo 
bodočih vojakov – stražarjev utopične Države (3. knjiga). Meni, da pesniki 
s svojimi verzi sejejo strah pred smrtjo in pred Hadom, česar vojaki ne sme-
jo poznati, da ostanejo pogumni. Poezija bi vojake samo opajala, zavajala in 
odvajala od edinega cilja – obrambe domovine. Platon pesnikom očita, da 
se zbirajo na razkošnih dvorih in pojejo slavospeve tiranom ter jim dajejo 
vladarske nasvete (podkupljeni z njihovim denarjem, častmi in nagrada-
mi). Tisti, ki pa se ne prodajajo tiranom, pa se udinjajo še bolj ničvredni 
demokraciji (8. knjiga). Njegov najsilovitejši napad pa se zgodi v 10. knjigi 
Države. Platonova izhodiščna trditev je, da poezija, zlasti tragiška in epska, 
»posnema« (mimesthai), in ravno zato, ker »posnema«, jo je treba zavrniti. 

Po njegovem je vse, kar nas obdaja, samo nepopoln posnetek (mimesis) 
prvotne ideje, ki je edina resnično bivajoča. Poezija je označena kot nekaj 
nevarnega, kar nas lahko zavede s prave poti, saj namaka v duši tisto, kar bi 
bilo treba izsušiti; goji strasti, ki bi jih bilo treba iz nje izruvati in nam jih 
postavlja za vladarje, namesto da bi nam bile podložne. Gre za neke vrste 
čarobno moč, ki je tako silna, da se ji velikokrat ukloni razum, vendar pa 
naj bi po njegovem s tem same sebe ropali srečnejšega življenja, saj naj bi 
nas poezija naredila slabše, nemirnejše in nesrečnejše; enako pa velja za 
državo, v kateri vlada poezija. 

Vendar pa je kasneje to teorijo kritično pretresel in ovrgel njegov učenec 
Aristotel, ki je poezijo videl v bistveno drugačni luči. Poezija je zanj nekaj 
koristnega in celo neogibno potrebnega, da se človek lahko olajša, sprosti 
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in očisti ter se s tem dokoplje do novih, poglobljenih spoznanj. Zdi se, da 
na nek način ta polemika nikoli ni dosegla konca in so ljudje še vedno raz-
deljeni na dva tabora. 

V času globalizacije je tudi poezija postavljena v prostor nekje med inti-
mnostjo in turizmom. Intimnost v smislu intime, se pravi človekovega 
osebnega, čustvenega življenja in doživljanja. Po eni strani gre še vedno za 
globoko osebno doživetje, tako ob pisanju kot branju, saj so čustva, osnov-
no človeško doživljanje, skozi stoletja ostala enaka. V času globokih oseb-
nih stisk se pogosto vračamo k literaturi, saj v njej iščemo uteho, poistove-
tenje in potrditev svojih čustev, tudi v poeziji. Pripravljeni smo narediti vse, 
da se ne počutimo tako sami in nerazumljeni v svetu, kjer je vse le en klik 
miške stran, hkrati pa tako daleč. 

Velikokrat se zgodi, da imamo bralci ob branju občutek, da je to nekdo 
napisal točno za nas, kot bi nam bral misli, čeprav nas od nastanka besedila 
ločuje več sto let. Takšna besedila so v nas sposobna vzbuditi čustvene eks-
treme, od jeze, gnusa, žalosti, ganjenosti do veselja in sreče. To spominja na 
doživljanje poezije ameriške pesnice Emily Dickinson: »Če berem knjigo in 
ob njej moje celotno telo postane tako hladno, da ga noben ogenj ne more 
pogreti, vem, da je to poezija. Če fizično čutim, kot da mi bo vsak trenu-
tek dvignilo zgornji del glave, vem, da je to poezija. Samo tako vem. Ali 
obstaja še kakšen drug način?« – Ali je torej v sodobni poeziji še prostor 
za intimnost, kljub pritiskom trga, odtujenosti med ljudmi in manjšemu 
zanimanju za literaturo?

Obenem pa se tudi literatura ni uspela izogniti potrošniškemu duhu. Po-
kazalo se je, da se jo lahko uporabi tudi za popestritev turistične ponudbe 
ali za promocijo države, iz katere izhaja kakšen avtor. Obiskovalci imajo s 
tem možnost obiskati hiše in grobove svojih priljubljenih avtorjev ter sle-
diti stopinjam literarnih junakov, kar je skozi leta postalo uveljavljen del 
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turistične industrije. Vendar pa izraz literarni turizem predstavlja neke vr-
ste oksimoron, saj naj bi pri literaturi šlo za visoko kulturo, poučenost, red-
kost, medtem ko je turizem nekaj množičnega in dostopnega. Ali bi lahko 
bila tudi rezidenčna bivanja za avtorje in literarne delavnice del turistične 
ponudbe? Menim, da to ne pomeni nujno razvrednotenja literature, saj so 
obiskovalci, ki so sledili korakom literarnih junakov in prizorišč, imeli po-
navadi občutek, da so se s tem izognili običajnim turističnim pastem, hkrati 
pa so ravno zaradi tega ostali dlje in porabili več denarja, kar pomeni ne-
posredno dobrobit za lokalno gospodarstvo. Zdi se, da lahko tudi literatura 
– in ponekod celo poezija – pripomore k povečanju turizma v neki državi 
ter jo postavi na svetovni zemljevid. 

Drug vidik literarnega turizma pa se lahko pojavi neposredno v literaturi 
sami, ko avtorji opevajo tuje, včasih eksotične kraje ter njihove prebivalce 
in način življenja. Pri tem nastane nova problematika. Ali lahko ustvarjalci 
pišejo o kulturah, ki niso njihove, in jih vključujejo v svoja dela? Uporaba 
eksotičnega v metafori in podobi s sabo prinese nova vprašanja in zadrege. 
Eksotično je način videnja pokrajine, ljudi, kulture kot pobeg od skrbno 
ustvarjenega jaza, od »resničnega življenja«, in kot tako predstavlja past 
za pesnike. Drugost je v tem primeru zreducirana na dekoracijo in druga-
če dobro napisanim delom zmanjšuje umetniško vrednost. Pojavi se tudi 
vprašanje uporabe pesniških oblik neke druge kulture pri pesnikih, ki iz te 
kulture ne izhajajo. To sicer po eni strani daje možnost za drugačno izra-
žanje, novo teksturo jezika, nov način porajanja in gibanja, po drugi strani 
pa se to lahko hitro spremeni v kolonialno prisvajanje živečih kulturnih 
artefaktov nekoga drugega. Ali lahko s pisanjem o drugih kulturah nehote 
pripomoremo k ohranjanju stereotipov? Lahko torej pesnik v svojih delih 
govori za celotno kulturo, čeprav je z njo le bežno seznanjen? Prešine nas 
misel, ali ne bi bilo mogoče bolje, da bi namesto tega avtorji prevajali in 
promovirali sodobne avtorje iz svoje matične države, ki še niso dovolj znani 
širši javnosti. 
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V poplavi novih knjig hitro dobimo občutek, da kvaliteta nekako ni več na 
prvem mestu, in se vprašamo, ali še kdo bere umetniško literaturo oziroma 
poezijo? Spremljamo lahko vedno večjo priljubljenost trivialne literatu-
re, ki kraljuje na lestvicah najbolj prodajanih knjig. Pred tem pa se mora-
mo vprašati, kaj sploh je trivialna literatura? Poznamo jo tudi pod imeni 
množična in zabavna literatura, kič, šund, plaža ter popularna in poljudna 
literatura, kot piše Miran Hladnik. Glede na priljubljenost tovrstne litera-
ture se zdi, da ima vendarle neko funkcijo. Tako kot funkcija druge vrste 
literature ima tudi trivialna literatura dvojno funkcijo: katarzično (zado-
voljevanje potreb) in stimulativno (manipulativna inštrukcija obnašanja, 
samopotrjevanje in uravnavanje v začetku iztirjenega sveta). 

Hladnik to trditev še razširi na dva pola razmišljanja literarne vede o trivi-
alni literaturi. Prvi meni, da gre za ideološko neobremenjeno zadovoljeva-
nje neke osnovne človeške potrebe. Površno bi temu lahko rekli potreba po 
zabavi. V temelju naj bi šlo za tri vznemirjenosti: radovednost, napetost in 
ljubezensko razneženost. Po njegovem še posebno prvi dve zadovoljujeta 
človeško željo po novem in imata s tem inovativno vlogo. Temu zoperstavi 
drug pol, ki po njegovem predstavlja večji in glasnejši del sodobne literar-
ne teorije. Pri tem Hladnik v vlogo manipulanta postavi vladajoči razred, 
medtem ko je predmet manipulacije množica oziroma neozaveščeni anta-
gonistični razred. Ali to torej pomeni, da je trivialna literatura v sodobnem 
času zgolj sredstvo za usmerjanje množic? V tem pogledu skoraj vsa dana-
šnja trivialna literatura spada pod konformistično.

Kdo so torej v svetu literature tisti, ki so nekonformisti in opozarjajo na 
nevarnost manipulativne funkcije trivialne literature? Nekonformizem in 
nezadovoljstvo sta postala domena ljudi, ki se poklicno ukvarjajo z litera-
turo (literarni znanstveniki, zgodovinarji, kritiki, pedagogi, klasični »ume-
tniki«). Nezadovoljni so, ker imajo občutek, da so izgubili monopol nad li-
terarnim govorom, saj nimajo več pregleda nad literarno manipulacijo, ker 
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je ta postala preobsežna. Žal jim je, da so se do pred kratkim odpovedovali 
trivialni literaturi, saj je veljala za nevreden in nepomemben predmet, ki so 
ga prepustili politikom in podjetnikom, kot meni Hladnik.

Kakšna pa je razlika med lahko in »težko« literaturo? Vanesa Matajc piše, da 
književnost, ki z zahtevnimi načini sporočanja oblikuje zahtevnejše teme, 
bralcem ne dopušča le pasivnega ugodja ob branju. Bralce izzove k aktivi-
ranju njihovih predstavnih in miselnih sposobnosti ter ne dopušča dreme-
ža, zaradi česar predstavlja nasprotje lahke književnosti. Pri slednji lahko 
opazimo klišejsko zgodbo in črno-bele karakterje, ki so med drugim tudi 
posledica skopuškega besedišča. Takšna literatura od bralca ne pričakuje, 
da bo aktiviral mentalne predstave kompleksnih medčloveških situacij. 

Iz tega je razvidno, da v trivialni literaturi ne gre za spoznavanje novega, 
ampak za užitek ob prepoznavanju že znanega in pričakovanega. To se še 
jasneje pokaže v času pred poletnimi dopusti, ko se večina detektivk, kri-
minalk, romanc, fantazije, postapokaliptike in podobnih žanrov preseli v 
potovalke kot tako imenovano »počitniško branje«, meni V. Matajc. Ali so 
ravno značilnosti trivialne literature tisto, kar vpliva na to, da je bolj izpo-
sojena in bolje prodajana? Ali je pomembno, kakšne knjige beremo, dokler 
vsaj beremo?

Kljub temu pa je ocena umetniške vrednosti nekega literarnega dela tež-
ko povsem objektivna, zato je skoraj nemogoče določiti, kdo lahko o tem 
odloča. Lahko bi rekli, da je banalnost na pohodu in daje misliti, v ka-
kšnem smislu gre za branje kot užitek. Ali je to dobro napisan roman, mo-
goče pesem, ki nosi neko globlje sporočilo, ki nam da misliti in bo prestal(a) 
preizkus časa, ali branje zgolj kot sprostitev, dejavnost za prosti čas, ki od 
nas ne terja veliko truda in energije?

S sodelovanjem na prodajnem trgu je poezija postala blagovna znamka, 
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ob čemer pride pod vprašaj tudi integriteta avtorja. Pesnik lahko prevzame 
identiteto, ki ustreza potrebam idealnega bralnega občinstva, da bi prodal 
več knjig in dosegel več ljudi. Ali to pomeni, da njegova dela zaradi tega iz-
gubijo umetniško vrednost, saj ne gre več za iskren prikaz notranjega sveta, 
ampak za marketinško orodje. Zlasti v manjših literarnih krogih hitro pride 
do tega, da se ponavljajo vedno ena in ista imena. Bodisi pri knjižnih izda-
jah bodisi pri literarnih nagradah. Kakšen je torej pomen samopromocije 
v literarnem svetu? Hitro lahko pride do dvoma, ali so res izpostavljeni ti-
sti, ki si to zaslužijo zgolj na podlagi svojega literarnega ustvarjanja ali tisti, 
ki znajo bolje uporabiti sistem sebi v prid. Dvom se razširi še na področje 
literarne kritike. Ali je torej v potrošniški dobi še možna iskrena literarna 
kritika, če gledamo na zanimanje bralcev in kaj se najbolje prodaja?

Kam torej vsa ta vprašanja umeščajo pesnika v 21. stoletju? 

* * *
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Andrej Pleterski 
Prevajalec poezije je varuh poetične govorice 

Ali je v sodobni literaturi, ki živi sočasno s svetom globalizacije in potro-
šništva, še prostor za intimnost? Kje in kako se to kaže? Ali še dovolj ljudi 
v XXI. stoletju bere in ceni poezijo, da jo je smiselno prevajati?

Ko govorimo o človeški intimi ali zgolj stopamo po naši zemlji, vsekakor 
ne moremo mimo dejstva, da živimo v potrošniški družbi, ki si prizadeva 
vse naravne in človeške pojave prikazati z vidika potrošnje in utilitarnosti. 
Zanjo smo ljudje radi samo potrošniki. In zaželeno je, da tudi drug druge-
mu dajemo tak vtis. Naši notranji svetovi in pristni medčloveški odnosi so 
v takih razmerah na obrobju. A ne pomeni, da ne obstajajo, da ne gre za 
temeljno potrebo človeka kot duhovnega in socialnega bitja – izživeti svojo 
subjektiviteto, svojo posebnost kot enkratnega bitja z lastnim poreklom, v 
družbi uresničiti svoje notranje vzgibe, darove, tudi hibe.

Današnja družba stremi k visoki stopnji uniformiranosti, morda bolj od 
vseh dosedanjih, le da je njena dinamika, temelječa na potrošniški pod-
lagi, silovita in prikrita. Današnji čas je čas oglaševanja, narcizma, nasilja, 
informacijske vojne. Subjektivnost je nezaželena, če ni v vlogi tržne niše, v 
slovenskih razmerah pa tradicionalno vlada tudi uravnilovka, ki individu-
alnost dodatno bremeni. 

Poezija priča, prečiščuje in prehiteva, napoveduje, svari, prerokuje. Naj 
njeno promocijo zastavimo na temeljih mimo intuitivnosti, na podlagi ko-
mercialne današnjosti? Samovšečnosti in samozadostnosti? Na nasprotju 
empatiji? Poezija se na družbene težnje danes vsekakor odziva. V zadnjih 
letih znaten delež ustvarjalcev skozi obračanje hrbta nezaželenim družbe-
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nim, medčloveškim pojavom, zarisi lastnih liričnih prostorov, drugi nepo-
sredneje, skozi subjektivno vrednotenje konkretnih družbenih pojavov ali 
zgolj skozi soočanje svojih doživetij in občutenj s takimi razmerami. 

Globalizacija poeziji ni vnaprej nenaklonjena, saj lahko pomaga zaokro-
žati davno izgubljeno celovitost poetične govorice, ki pomeni medkulturni 
dialog. Vendar se tudi tu, ker vzvodi globalne družbe temeljijo predvsem 
na zahodnjaških kapitalističnih načelih, soočamo s trgom, produkcijo in 
konkurenco. Dandanes nam je – v nekaj klikih ali korakih na kak festival – 
dostopnih mnogo več pesniških glasov in pokrajin, kot bi bilo brez sredstev 
globalizacije. In iz mnogih poetičnih govoric, napisanih po vsem svetu, ne 
glede na jezik, zemljepisno lego, kulturo, duhovno izročilo, je moč vedno 
znova prepoznavati istega Človeka. Kar ponuja številne razloge za pomir-
jenost. 

Povsem konkretno pa ta pritok novih pesniških glasov pomeni tudi večjo 
besedno in besedilno zasutost, kvalitativno in kvantitativno, kakor tudi na 
drugih področjih družbe. Za prevajalca kot tudi globinskega bralca selek-
cija zdaj terja precejšen časovni vložek, ki je lahko eksistenčno poguben. V 
iskanju kakovosti so vse pogostejše bližnjice, denimo književne nagrade, ki 
pa so odvisne od vsakokratnega seštevka silnic, in tako znajo zanemariti 
literarne pojave, zavestno umeščene na rob. Za prepoznavnost slednjih si 
mora prevajalec poezije zatorej posebej prizadevati, a zdi se, da edinole v 
obliki življenjskega poslanstva na poti mnogih preprek. Tovrstne predano-
sti pa so redke.   

Poezija in njen ustvarjalni proces sta intimna, individualna. S strani 
vsakršne oblasti lahko pesnik kot samomisleči umetnik pričakuje pritiske, 
težnjo po nadzoru. Še v prejšnjih desetletjih ni bilo težko pokazati na dejav-
nike, ki to izvajajo, toda v današnjih časih nasilni posegi v posameznikovo 
intimo pogosto delujejo, ne da bi se človek tega zavedal ali znal nanje poka-
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zati, jih sproti razpoznati in poimenovati. Z mnogih strani vdirajo v njegov 
osebni prostor in čas, si ga prisvajajo, želijo zase njega in njegov denar. Taki 
posegi so seveda navzkrižni tudi s poezijo, ki te človekove notranje svetove, 
skrite, nezavedne, iracionalne, simbolne, besedno predstavlja – z njenim 
pisanjem, branjem in prevajanjem.  

Prevajalec poezije je varuh poetične govorice. Zdramljene iz otope-
le vsakdanjosti, sprijaznjenosti z vulgarnimi pojavi. Pesnik jo piše zaradi 
svoje notranje narave, obstoja intime, z njo jo vzpostavlja in varuje. Pre-
vajalec pa jo ima možnost in dolžnost in privilegij medkulturno ozvočiti. 
Ker vselej obstaja poezija, ki kaže na nesmiselnost inertne, nereflektirane 
in zatorej večinsko nasilne družbe, je tudi njeno prevajanje vselej smiselno. 
In bodo vselej bralci, ki bodo v taki poeziji iskali svoje osebna doživetja in 
zgodbe. Pa naj jih družba nagovarja, jim predpisuje ali veleva, četudi zgolj 
priporoča, ker je praktično, udobno, modno, naj svojo »intimo« razstavljajo 
in presnavljajo življenja drugih, na svetovnem spletu, v številnih občilih, 
izpeljankah družabnega mreženja. Sredstvih družbenega nadzora. Trženja 
storitev, izdelkov in ljudi. Trgovanja s človeškimi dušami.

Veliko slovenskih pesnikov ima stalen, sorazmerno širok krog bralcev tudi 
v današnjiku, obenem pa nekateri že v izhodišču nočejo širše odmevnosti, 
prepoznavnosti, celo branosti ali merijo le na izbrane, ožje kroge. Kar zade-
va prevodno poezijo v slovenskem literarnem sistemu, je založniški prostor 
– glede na siceršnjo veliko razmahnjenost vsakovrstnih knjižnih izdaj v za-
dnjem desetletju – precej zamejen in razmere dejansko niso preveč rožnate. 

Gotovo v nasprotju s pričakovanji evropskega približevanja izpred petnaj-
stih let se založbe in država, da bi na širokem tržišču držav EU ohranili sa-
mobitnost in samoniklost, v zadnjem desetletju namreč prizadevajo pred-
vsem za izdajanje in promocijo slovenske poezije. Na drugi strani nastajajo 
nekateri mali založniki, nepridobitna društva, ki primanjkljaj, prevodni in 
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izvirni, skladno s svojem znanjem in gmotnimi zmožnostmi zasilno zapol-
njujejo. Težava pri tem je, da si taki založniki, v kolikor ne prevajajo sami 
ustanovitelji, ob vseh stroških ne morejo privoščiti kakovostnih prevajal-
cev. Prevodni poeziji se pri nas načeloma bolje godi na festivalih, kjer se 
vsakoletno izmenja precej tujih pesnikov s priložnostnimi prevodi posa-
meznih svojih pesmi, kar pa praviloma žal ne pusti trajnejšega vtisa v obliki 
knjižnih izdaj, prevodi pa se v nekaj letih utopijo v morju revijalnih objav.

Nikakor ne gre pozabiti, da je bila prevodna poezija zmeraj močan dejav-
nik izrazne in motivno-tematske inovativnosti v naši izvirni poeziji. Zaradi 
omejenih možnosti majhnega trga in omenjenih teženj, ki pomenijo refleks 
globalizacije in enotne evropeizacije, pa so se možnosti njenega izdajanja 
skrčile, kar vodi k zgolj priložnostnemu prevajanju tuje poezije in polprofe-
sionalnosti ali amaterizmu njenih prevajalcev. Slovence pa vrača na lastne 
vrtičke in domače loge.

Prevajanje poezije ostaja smiselno početje, njen pomen za človeka in člo-
večnost narašča, tržni odnosi pa njegove učinke slabijo – njen refleksivni 
in meditativni značaj ogroža kapitalistično logiko, ki ji je ljubša antisoci-
alnost in narcizem. Poezija, naj bo še tako samozazrta in kriptična, pa se 
sporazumeva s svetom, kliče po dialogu: socialnosti in vzajemnosti, ki ju 
v tržno zlorabljeni informacijski družbi XXI. stoletja močno primanjkuje. 
Vprašanje smisla prevajanja poezije v tem stoletju zame kot prevajalca osta-
ja temeljno bivanjsko vprašanje, zame kot človeka pa vprašanja pravice do 
notranjega življenja in osebne svobode posameznika. 
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Prvo Lirikonfestovo omizje 2015 
Med intimnostjo in turizmom 

1. Ali lahko kot ustvarjalci pišemo o kulturah, ki niso naše in/ali pa jih 
vključujemo v svojo poezijo? 

2. Ali s pisanjem o drugih kulturah nehote pripomoremo k ohranjanju 
stereotipov? 

3. Ali lahko pesnik govori za celotno kulturo, čeprav je z njo le bežno 
seznanjen? 

4. Ali bi bilo bolje, da bi pesnik namesto tega promoviral in prevajal 
sodobne domače avtorje, ki niso dovolj znani? 

5. Kakšna je problematika uporabe eksotičnega v metafori in podobi? 

6. Ali je uporaba pesniških oblik iz neke druge kulture možnost za 
drugačno izražanje, novo teksturo jezika, nov način porajanja in 
gibanja ali kolonialno prisvajanje živečih kulturnih artefaktov nekoga 
drugega? 

7. Literarni turizem: hiše pisateljev, grobovi, prizorišča literarnih 
množičnosti, rezidenčna bivanja za književne ustvarjalce in 
prevajalce, literarne delavnice kot del turistične ponudbe? 

8. Literarni turizem za spodbujanje lokalnega gospodarstva in povečane 
vrednosti nepremičnin? 

9. Kakšni so pozitivni učinki literarnega turizma? 

10. Ali je v sodobni poeziji še prostor za intimnost? Kako, kje? Ali je 
branje poezije/umetniške literature za bralca nekaj intimnega? Kaj 
pripomore k temu občutku? …  

* * *
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Drugo Lirikonfestovo omizje 2015 
Je poezija/umetniška literatura še prostor počitka in umiritve? 
(Trivialnost/banalnost na pohodu?!) 

1. Ali ima lahko branje množične, trivialne/banalne literature pozitiven 
učinek na bralca? 

2. Kakšna je funkcija trivialne/banalne literature? 

3. Kakšna je razlika med »lahko« in »težko« književnostjo? 

4. Ali je biti pesnik v XXI. st. res postala (evropska) stigma? 

5. Zakaj je branje literature z umetniško vrednostjo manj priljubljeno 
kot branje popularne kulture? 

6. Ali je pomembno, kakšne knjige beremo, dokler vsaj beremo? 

7. Ali je trivialna/banalna literatura v sodobnem času res sredstvo za 
usmerjanje množic? 

8. Kdo je tisti, ki lahko odloča o umetniški vrednosti literarnega dela? 

9. Ali je lahko to kdaj popolnoma objektivno? 

10. Kdo so v svetu literature tisti, ki so nekonformisti in opozarjajo na 
nevarnost manipulativne funkcije trivialne literature? 

11. Ali je možno potegniti jasno ločnico med trivialno/banalno in 
umetniško literaturo? Ali je to sploh še potrebno? 

12. Zakaj se trivialna/banalna literatura bistveno bolje prodaja kot 
umetniška? Kaj vpliva na to? Kdo so bralci ene in druge vrste 
literature? … 

* * *
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Tretje Lirikonfestovo omizje 2015 
Poezija kot blagovna znamka
 
1. Pesnik prevzame identiteto, ki ustreza potrebam idealnega bralnega 

občinstva, da bi prodal več knjig in dosegel več ljudi. Ali s tem izgubi 
svojo integriteto in odvzame umetniško vrednost svojim delom? 

2. Pomen samopromocije v literarnem svetu? Ali so res najbolj 
izpostavljeni tisti, ki si to zaslužijo na podlagi svojega literarnega dela, 
ali tisti, ki znajo bolje uporabiti sistem sebi v prid? 

3. Kako lahko marketinške principe apliciramo na sodobno poezijo? 

4. Ali je v potrošniški dobi še možna iskrena literarna kritika, če 
gledamo na zanimanje bralcev in kaj se prodaja? 

5. Ali so se uspešni avtorji »prodali«? … 

* * *

RpLirikon21_2015_Final.indd   23 17. 08. 15   11.19



REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

MEDNARODNI REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

MEDNARODNI REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

RpLirikon21_2015_Final.indd   24 17. 08. 15   11.19



25

Lirikonfestovo podnebje 2015

Pomenkovalno Lirikonfestovo omizje 2015   
O aktualnih vprašanjih književnega ustvarjanja, vrednotenja 
in posredovanja drugim narodom

1. Ali je biti pesnik v XXI. stoletju res postala (evropska) stigma? 

2. Kakšna je vloga pesnika v XXI. stoletju?

3. Ali lahko ustvarjalci pišejo o kulturah, ki niso njihove?

4. Ali je literatura razvrednotena, če postane del stalne turistične 
ponudbe?

5. Ali je v sodobni literaturi, ki živi sočasno s svetom globalizacije in 
potrošništva, še prostor za intimnost? Kje in kako se to kaže?

6. Kdo je tisti, ki lahko odloča o umetniški vrednosti literarnega dela? 
Ali je to vrednotenje sploh še potrebno?

7. Kaj vpliva na to, da se trivialna literatura bolj bere in bolje prodaja kot 
visoka literatura? Kaj razlikuje bralce ene in druge vrste literature? Ali 
to pomeni, da se ji daje prednost tudi pri prevajanju?

8. Kakšen je pomen samopromocije v literarnem svetu? Ali res dobijo 
pozornost in priložnost tisti, ki si to zaslužijo, ali tisti, ki se znajo bolje 
prodati?

9. Ali še dovolj ljudi v XXI. stoletju bere in ceni poezijo, da jo je 
smiselno prevajati? 

10. Literarni turizem: Ali bi bilo bolje, da bi namesto tega promovirali in 
prevajali sodobne domače avtorje, ki niso dovolj znani?
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International poetic horizons

MEDNARODNA
PESNIŠKA OBZORJA

(12)

Panorama izvirne in prevedene 
poezije XXI. st. (2015)

LIRIKON(FEST)OVE DEGUSTACIJE
IZBRANE POEZIJE

NOVI PREVODI POEZIJE XXI. ST.
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Prevajalci
Pleterski / Dottin Podgornik / Pungeršič  

Šramel Sevšek / Kuhar 
Šalamun Biedrzycka / Oseban

NOVI
SLOVENSKI PREVODI

POEZIJE XXI. ST.
Burns / Koukis / Kolenič  
Milčák / Doležal / Polách  

Sobol / Seisenbacher

Izbrani prevodi (1)
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Joseph Gale Burns
(1952)

Iz angleščine prevedel
ANDREJ PLETERSKI

Iz novejše britanske poezije
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Joseph Gale Burns (1952), britanski pesnik, živeč v Londonu, rojen 
v Montrealu, Kanada. Pri njegovih dveh letih se družina preseli v Anglijo. 
Študiral je socialne in politične vede na univerzi v Cambridgeu in med-
narodne odnose v Sussexu. Udeleževal se je delavnic in programov krea-
tivnega pisanja pri pesnikih, kot so David Harsent, Don Paterson, Mimi 
Khalvati in Roddy Lumsden. Objavil je dve knjižici poezije, zadnja, Opalno 
oko (Opal Eye), je izšla decembra 2014 pri londonski založbi Eyewear. Je 
rezidenčni pesnik na londonski univerzi Kingston, kjer poučuje kreativno 
pisanje. V londonskem Poetry Café prireja pesniška srečanja pod imenom 
Shuffle. Leta 2012 je bil prejemnik prestižne rezidenčne štipendije na gra-
du Hawthornden. Njegove pesmi so prevedene v francoščino, arabščino 
in slovenščino. Leta 2012 je gostoval na Dnevih poezije in vina, ko izide 
tudi njegova knjižica Kaj smo spoznali na igriščih (Študentska založba, pre-
vod A. Pleterski). Objavlja v številnih domačih in tujih časopisih in revijah, 
med drugim v kuvajtskem časopisu Al-Jarida (v arabščini) in britanskih 
The Morning Star, MAGMA in South Bank Review. Z branji gostuje po Ve-
liki Britaniji in tujini. Leta 2015 je bil povabljen na pariško Sorbono, kjer 
so njegove pesmi izšle v tamkajšnji reviji La Place de la Sorbonne v fran-
coskem prevodu Guillauma Métierja. Je sourednik treh antologij poezije 
Shuffle. Konec leta 2015 pri založbi Flipped Eye izide njegova nova pesniška 
zbirka.
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Why we bury the dead –

to hide death, all living here!
Chattering to reassure; dreaming hard
to hold us from earth.

to hide decay, its pace
matching the pace of mourning. The fox
behind the wall, fur adrift, eyes eaten.

to hide dead bodies – what bodies
mostly are – their juices
sipping the soil.

the smell, each corpse unique, a sweetness,
like a steaming night in Bangkok with a whore;
like a body after fever.

So, exhume that first tame rabbit, collect every
smashed squirrel, grasp each gene-relation,
each slept-with loved one;

offer them before houses, limbs mangled
by scavengers. Be astonished, wail at them,
clasp them to you, let their stench pervade the air;

watch the rebirth of infested flesh as it falls away:
the appearance of girders, the ocular orb,
the monument of bone.
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Joseph Gale Burns / Prev. Andrej 

Zakaj pokopavamo mrtve – 

da skrijemo smrt: tukaj vsi živimo!
Blebečemo, da si potrdimo; sanjamo trdno,
da se obdržimo proč od zemlje.

da skrijemo razpad, njegov tempo,
ki se sklada s tempom žalovanja. Lisico
za zidom, kožuha slečeno, požrtih oči. 

da skrijemo mrtva trupla – kar trupla
večinoma so – njihovi sokovi
srebajo zemljo.

vonj, za vsako truplo edinstven, sladkoba,
kot v soparni noči s kurbo v Bangkoku;
kot telo po povišani temperaturi.

Izkopljimo torej tistega prvega krotkega zajca, poberimo vsako
pomendrano veverico, zgrabimo vsako genetsko vez,
vsako občevano ljubljeno osebo;

darujmo jih pred hišami, z udi, zmrcvarjenimi
od mrhovinarjev. Bodimo zaprepadeni, jadikujmo nad njimi,
privijajmo si jih k sebi, naj se zrak prepoji z njihovim duhom;

opazujmo preporod gomazečega mesa, ki razpada:
podobo podpornikov, okularno oblo,
kostni spomenik.
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Joseph Gale Burns / Prev. Andrej Pleterski

Ringsteadski zaliv1 

Divje sva čolnarila, strmela prek robov
v ledene tolmune, mavričarke so drsele v vidno polje.

Pred nama panorama sveta, od sonca razbarvani
zidovi, krepko žrelo morja, neskončne odrasle noge.

Potka med borovci je označevala neki drugi kraj.
Če bi znala predvideti, kaj bo takšnim dnem sledilo,

medtem ko sva kopala in teptala čolne iz mivke
in je najin ponos ujel naš družinski brownie

ter motrila tolpe koralnih ribičev, ki so lovili hobotnice,
ki jih nikoli nisva videla – njihovih slavnih oblakov črnila,

njihovih seskastih rok, ki te objemajo,
dokler ne utoneš.

1 Zaliv ob Rokavskem prelivu v zahodnem Dorsetu, JZ Anglija.
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Joseph Gale Burns / Prev. Andrej Pleterski

Eugene

Peljal bi hrta k svoji ljubici iz Portlanda,
kristjanki, ki ni verjela v penetracijo;
lebdel bi nad njenim neokrnjenim mesom, ki proizvaja
nekakšno ljubezen, medtem ko govori o Oregonu, maločem drugem,
njegovi puščavi Basin, silno popasenem, blatnem ranču
v Bhagwanu, o Route 303 in Eugenu –
mestecu blagih ljudi, moških v mavričnih puloverjih
z upanjem iz šestdesetih, kavarnami, polnimi odkrite govorice.

Zdaj, leta zatem, mi dlani ihtijo, medtem ko vlak
upočasni na prašni postaji, bežasti, enonadstropni,
kjer sonce sije kot na zeleni čistini. 
Nameraval sem se ustaviti, razsvetljen, moj um je bil
že na namišljeni glavni ulici s čudaškimi trgovinicami 
in nakodranimi železnimi svetilkami. Vroči vlak se blešči.
Eugene zadržuje dih. Vlak drsi naprej,
kot magnet ga pritegne Yosemitski park,
Dolina smrti, divji Pacifik. 
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Joseph Gale Burns / Prev. Andrej Pleterski

Bolnišnica2

Kaj pa ti delaš tukaj? vpraša nekdanja sodelavka. Pišem. Se umakne. 
Inštalater pojasni, kako oni nekatere cevi poženejo v uničenje; ljubše mu je 
načrtovano preventivno vzdrževanje; svetovalec z metuljčkom svoje trapčke 
pelje do delavske okrepčevalnice. Kako se pride do trofejnega stetoskopa? 
Tolpe novopečenih medicincev spletkarijo, duhova mojih staršev sta se 
učila, medtem ko so na London padale bombe. Stopam po hodnikih, ugi-
bam bolezenska stanja. Bo možak, ki mi je pregledal črevesje, ko se bova 
srečala na hodniku, še enkrat pokimal? Se bo izza vogala prikazal Patrick 
McGoohan na begu za poskakujočo žogo?3 Spominjam se, kako sem ležal 
pod dozo v bolnišnični postelji in so mi uhajale tekočine. Da jo ohranijo 
pri življenju, prijateljico posedejo v naslonjač in ji dajo strup. Družina na 
prisilnem izletu se po hodniku popelje v bolniške sobe.  

2 Pesem je nastala v okviru rezidenčnega bivanja v bolnišnici v Lewishamu (JV London) ob 60. 
obletnici Državnega zdravstvenega varstva. Tam je tudi zapisana na zidu in izdana v knjižici Neznosno 
zdravje bivanja.

3 Motiv iz nanizanke The Prisoner (1967–1968, 17 epizod), v kateri Patrick McGoohan v glavni 
vlogi igra ugrabljenega zapornika, ki ga vselej, kadar poskuša pobegniti iz vasi, izsledi velika bela 
poskakujoča žoga in ga privede nazaj.
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Joseph Gale Burns / Prev. Andrej Pleterski

Poslednji srečni jedec na jugu4

Vidim jo v mraku:
položno stavbo, neonsko rdečo in rumeno,
okna brez zaves,
kupolaste luči nad mizami.
V kotu samoten motorist
v črnih usnjenih hlačah
žveči svoj celodnevni zajtrk.

Iz zadnje sobe slišim
hihitanje, tamkajšnje narečje,
ponve zaropotajo, nekdo zajoče.
Med nihajnimi vrati
se pojavi »Mavis«, z beležko
v roki – vsega petnajst,
z mozolji.

Pred štiridesetimi sem izbral. 
Kdo pravi, da Angleži nimamo svoje hrane?
Gumijaste palačinke,
lepljive češnje iz konzerve,
sladoledni kvader, ki se
topi celo večnost.

4 Aluzija na nekdanjo verigo obcestnih družinskih okrepčevalnic Happy Eater (1973–1997) v JV in 
srednji Angliji.
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Joseph Gale Burns / Prev. Andrej Pleterski

La Colle-sur-Loup 5

Tukaj sem prvič spoznal,
da bo mama enkrat umrla.

Kaj bi s takim spoznanjem?
Razen borbe z naraslo pripeko,

umika na siesto s samcato rjuho.
Trave so osmodile zrak – vse obledelo,

razen podrasti in dnevne sobe z zapahnjenimi polkni.
Družina na svobodi z mlečno milega severa

je ležala na zapečeni mivki, popršeni s soljo, ali pa s celine,
in opazovala, kako balinarske krogle ležijo v prahu,

dokler ne ožgejo kože. Pozneje sva se sprehodila
do glavnega trga, mimo polja, ki se je razpiralo –

mimo dnevov žetve, ki jih je teden poprej 
gotovo naslikal Van Gogh; v daljavi na griču mestece 

Saint-Paul-de-Vence. Večerjala sva pod milim nebom
z belim kruhom in sencami trtnih listov na koži.

5 Slikovito provansalsko mestece, 20 km od Nice.
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Christos Koukis
(1979)

The Great Paradox of the Sun
Veliki paradoks sonca

Iz grščine v angleščino prevedel 
YANNIS GOUMAS

Iz angleščine v slovenščino prevedla
ANJA DOTTIN PODGORNIK

Iz novejše grške poezije
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Christos Koukis

Christos Koukis (1979) je grški pesnik. Diplomiral je iz gradbeništva 
na Narodni tehnični univerzi v Atenah, kasneje pa je pridobil še magisterij 
iz geoznanosti in okolja. Leta 2010 je v grščini izdal svojo prvo pesniško 
zbirko After Beauty. Prejel je več državnih nagrad za pesništvo. Od leta 
2013 je sourednik spletne pesniške revije www.poeticanet.gr (njen namen je 
priprava, snemanje in urejanje intervjujev z vsemi živečimi grškimi pesni-
ki). Leta 2014 je objavil pesniški dnevnik. Od leta 2014 je sourednik urbane 
spletne revije www.beausillage.com, kjer ureja glavno tedensko kolumno o 
umetnosti. Med letoma 2012 in 2015 je sodeloval na treh mednarodnih pe-
sniških festivalih. Trenutno dela kot izvedenec za gradbeništvo na finanč-
nem oddelku Attiko S. A. atenskega metroja. 

O prevajalki 
 

Anja Podgornik (1983) je prevajalka. Na Montgomery College v 
ZDA je študirala management in teaterske študije. – Iz prevajalskega dela: 
sodelovanje z Radiem Trst (slovenski prevod radijske igre Alana Mc Mo-
nagla Noč oskarjev, 2015); angleški prevod drame S. Rakef in J. Založnik 
ABCDE_F (2015); slovenski prevodi izbranih pesmi za Antologijo indijske 
poezije – Kavita (DSP, 2015, Vilenica); angleški prevodi pravljic Helene 
Kraljič (Kleopatra /Cleopatra, Nefretete/Nefretete, Beli in črni muc/White 
Cat and Black Cat,  Piki išče dom/Spot is Looking for a Home, Rakun Raško/
Rosco the Raccoon, 2015).
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Christos Koukis / Iz angleščine prevedla Anja Dottin Podgornik

XIII
God’s dice

Glory is creation
in best bib and tucker

Stars changing skin and moving on
Waves with floury hands
in the day’s dough 
The tear-stained knees
of fallen barriers
Good people shattered
but not done for 
The moon’s cots and youth
marvelously packed in love’s gallery
Light waiting at the starting point of language
recovery, simplicity and pleasure

This the future’s primitive world 
This is my world
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Christos Koukis / Iz angleščine prevedla Anja Dottin Podgornik

XIII
Božje kocke

Slava je nastanek
s svojim najboljšim slinčkom in prehrano

Zvezde se levijo in gredo naprej
Valovi z mokastimi rokami
v dnevnem testu
od solz mokra kolena
Dobri ljudje razbiti
ampak ne pogubljeni
Lunina zibka in mladost
čudovito spakirana v ljubezenski galeriji
Luč čaka na začetni točki jezika
okrevanje, preprostost in užitek

To je primitivni svet prihodnosti
To je moj svet
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Christos Koukis / Iz angleščine prevedla Anja Dottin Podgornik

XVI
pomen brezbrižnega življenja

V sončnem, uporniškem gozdu je mali škorpijon želel na vsak način priti
na drugi breg velike reke. Očitno zaradi osebnih razlogov, ki jih 
ni hotel deliti z nami, ker se nas malo ali nič ne tičejo.

Reka je bila globoka,
obstajala je samo ena rešitev.
V bližini se je sprehajala žaba. Škorpijon je takoj tiho 
stopil do nje, ne da bi jo preplašil, in predlagal dogovor, ki bi bil, 
kot je obljubil, obema v korist in bi prišel 
prav. Žaba bi ga peljala 
čez reko in v zameno jo bo pustil živeti in je ne bo pičil. Škorpijon
je prav zares dodal, da bi bila to za žabo idealna priložnost.

Brez nadaljnega obotavljanja, in brez kakršnihkoli pogojev, se je žaba strinjala in
lahek škorpijon ji je splezal na hrbet.

Ko sta varno prečkala vodo in je škorpijon stopil 
na suha tla, je žaba nenadoma na hrbtu začutila pik. Usodni pik in tega dne je bilo žabi zelo žal,
da še zadnjič uzrla svoj priljubljeni gozd
Preden je izdahnila zadnji izdih, je vprašala škorpijona, zakaj je
prekršil njun dogovor. Odvrnil je: »Žaba, to je v moji naravi, nisem jaz
kriv.« In odbrzel je proti gozdu.

Niti žaba niti škorpijon.
Ustvaril bom še eno naravo.
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Christos Koukis / Iz angleščine prevedla Anja Dottin Podgornik

XVII
Zvončica

Raj je poln modric
požete koruze in dialoga
Časovna neskončnost

Tolikokrat sem spremenil
ime, številko in črte
ampak nikoli nisem uspel zmotiti golega telesa
žarečega še preden se približa ognju
tehnika vezenja usode sreče
dotik večnega nihanja

Prebral sem pravljice in prepričan sem
da tvoje ime obstaja
tvoje cvetlično življenje
da si znak za moj um, da naj mine
jasno na območju užitka

 * * *

Lepša si od mojih otroških let
Kako lahko zamajaš toliko miline
iz zadnje deske svobodne-in-lahke strele
Kako to, da veš sanje od konca naprej
tako kot se sneg spremeni v diamantni prah

Ko tako povsod razsvetljuješ
veselo tečem, da tudi jaz dobim toliko različnih odtenkov
Če ne bi bilo tebe, ne bi bilo nobene druge ženske

Mrak je padel. Mrak je padel na mesta
Modrost je za poljub oddaljena od naju
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Christos Koukis / Iz angleščine prevedla Anja Dottin Podgornik

Po lepoti

IZGUBLJENA ATLANTIDA/LOST ATLANTIS

Ker nisi prišla, te nikoli nisem pričakoval
Since you didn’t come, I never expected you

I
Bazen

Enake starosti si kot zarja, kako to
v svetlobi preden ima sonce čas, da prezrači posteljnino

Ob tej uri garanje pripravi zajtrk
drugačnost si umije obraz
rosa očisti vrata zdravja
in bele hiše si zavežejo jutro okoli zapestij

Termovke žalosti se ovijejo okoli veselih vdov
ob tej uri lilije obrnejo svoja usta proti morju
za ranjene čase, da ustavijo črnjenje valov

V tvojih rokah so oblaki kot nevestine krede, kako to
šepetanja prihodnosti so kot težko morje
tvoja tišina pokvari prostor, tvoje noči migotljajo

Vedno znova se mi zdiš drugačna
pod tvojim krilom gori rdeča obala
kako se lahko skrivaš pred drugimi dekleti, kako lahko zbežiš
njihovim visokopetnim sladicam
ko siješ s strastjo      
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Christos Koukis / Iz angleščine prevedla Anja Dottin Podgornik

One so te zapustile na čistih črtah, kako lahko
vzbudiš plašna polja
kako lahko preprečiš urok nad nevarovanimi prehodi
kako lahko vtiraš vročino na obraz teme

Greh se peče na tvojem hrbtu
bogastvo veze zlato kesanje
Kometi ti počivajo v popku
zvezde pijejo svetlobo
Tvoj dodatni ogenj polni luknje pravičnosti

Kjer zarja ne govori, tam izleže žalost svoja jajca
tvoja desna roka obnemi in kolena postanejo meglena
narodi vstanejo in osvetlijo kraterje
razen če ni človeško telo zadavljeno v plitkem bazenu

Ne morem več doseči za tvojo ograjo da bi videl
nežnost razrežem v konfetih in jo raztresem
proti vetru v tvojem dvorišču
ampak Ti
iz gradov si princeska
iz vode misli si utopljenka
iz luči si svetlost
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Christos Koukis / Iz angleščine prevedla Anja Dottin Podgornik

II
Kavboji in Indijanci*

An ban, pet podgan,
štiri miši, uh me piši

Toliko deklic in fantičev je izgubljenih
v igri
zdaj že leta

Najde se jih dolgo po tem
v rezervoarjih za dež
na vejah zemljevidov
v epitafnem orkestru
za volanom sveta

__________
* Otroška igra, v kateri dve skupini lovita druga drugo.
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Christos Koukis / Iz angleščine prevedla Anja Dottin Podgornik

III

Smodnik rdeče lune je premagal žaluzije sramu
Jutrišnje jutro bomo vstali živi

Zbudile so me snežinke tvojega glasu
Iztisnil sem zrelo sonce in ga spil v enem požirku
cvetni prah domovine
poletje je raj brez čudežnega obupa

Borovci pripenjajo zloge modrega
Ptice mečejo kamenje na glasove avtomobilov
Sončni žarki se potopijo v vodo za dnevno kroženje

Cvetlice štejejo svetlobo z decimalno natančnostjo
in otroci na lesenem balkonu posnemajo oblake

Tihi kamenčki nimajo poguma
na pesku, ki se ni prilepil na mokro ljubezen

Najmanj tisočkrat sem moral pasti - vstal sem enkrat
Tvoja stebla zrn, tvoja žareča koža
Sezam na ustnicah, otoki v oceanskem vinu
Jezik, ki jeclja, telo preizkuša vodo

Obstajajo ženske, ki so takšne, kot prve številke: delijo se
zgolj s samo seboj in enoto lepote
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Ivan Kolenič
(1965)

Iz slovaščine prevedla
DIANA PUNGERŠIČ

Iz novejše slovaške poezije
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Ivan Kolenič

Ivan Kolenič (1965), pesnik in pisatelj, je kultna osebnost slovaške 
književnosti. Eruptivna in provokativna poezija njegovega pesniškega pr-
venca Z nevihto prineseno (Prinesene búrkou) je leta 1986 napovedala ko-
renit obrat v takratni mladi poeziji. Izražala je občutja mladega človeka 
– boema, individualista in obstranca, ki zavrača družbene konvencije in 
ceni svobodo, ljubezen, užitek in glasbo. Prvencu je sledilo še osem knjig 
poezije: Rock and roll (1990), Privlačne igre aristokracije (Pôvabné hry ari-
stokracie, 1991), Slasti anarhije (Slasti anarchie, 1993), Korenine nevidnosti 
(Korienky neviditeľnosti, 1994), Ne spiš in rahlo zanikuješ (Nespíš a nežne 
zapieraš, 1997), Pod žarometi (Na výslní, 2003), Potujoča norišnica (Putovný 
blázinec, 2004), za katero je prejel nagrado Literarnega sklada, ter Zuzana je 
rekla (Zuzana povedala, 2007), iz katere sta prevedeni pesnitvi.

V Koleničevem pesniškem opusu je zaznavna izrazita težnja po neneh-
nem iskanju svežine, izrazne in tematske, z dvema slogovno-tematskima 
stalnicama: intenzivnim čutnim doživljanjem osebnih bivanjskih in ljube-
zenskih travm v polnokrvnem metaforičnem jeziku ter dinamično intelek-
tualno držo izpovedovalca s poudarkom na medbesedilnosti (antični miti, 
svetovna književnost, popularna glasba, jazz, beatništvo), žanru dnevni-
ških zapiskov in asociativnosti.  

Pesniški svetovni nazor je v temelju zaznamoval tudi njegov prozni 
opus, ki obsega sedem del. Zadnja novela, Vse do nirvane (Až do nirvány, 
2014), je nominirana za slovaškega kresnika, nagrado Anasoft litera.

Leta 2013 je Kolenič za svoj izvirni in inovativni doprinos k slova-
ški književnosti s posebnim poudarkom na prozni knjigi Moralno udobje 
(Morálne pohodlie, 2013) prejel nagrado ministra za kulturo. Je eden redkih 
slovaških literarnih ustvarjalcev, ki je že četrt stoletja brezkompromisno 
predan umetnosti – od leta 1989 dela in živi kot svobodnjak in ostaja edini 
pravi enfant terrible slovaške književnosti. Poleg pisanja se v zadnjih letih 
intenzivno posveča slikarstvu. 

RpLirikon21_2015_Final.indd   52 17. 08. 15   11.19



53

O prevajalki

Diana Pungeršič (1984) je literarna prevajalka iz slovaščine in češči-
ne, publicistka in kritičarka. Na filozofski fakulteti v Ljubljani je študirala 
slovenski in slovaški jezik s književnostjo ter sociologijo kulture. V letih 
2008 in 2009 je na prevajalskem natečaju enote za zahodno slavistiko pre-
jela prvo nagrado. Za svoje prevode sodobne slovaške poezije je bila leta 
2010 in 2013 nominirana za prevajalsko priznanje Lirikonov zlát. Poleg 
samostojnih knjižnih prevodov za otroke in odrasle (Rankov, Kapitáňová, 
Březinová) redno objavlja tudi revijalno. Publicistična in literarno-kritiška 
besedila piše za radio, literarne revije ter dnevno časopisje.
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Ivan Kolenič / Iz slovaščine prevedla Diana Pungeršič

Zuzana je rekla

Zuzana je rekla, da ne smem krasti,
niti pomaranč metati stran
in vrabcem na strehi o ljubezni čivkati …
Rekla je, da sva za zmeraj prepovedana –
kot kopriva in limanice,
kot kadar končno zaspiš in nočeš več vstati …
In Zuzana je rekla, da zna biti angel
in hudič prav tako, kdorkoli, po čemer se mi stoži …
Zuzana je rekla, da je na vrtovih lepo,
da mi bo košček oljke v usta dala,
da sploh ne ve, če ima me rada …

Zuzana je rekla, da svet lepoto premore,
jaz pa da moram samomore pri priči obesiti na klin.
Zuzana je rekla …,
veliko modrih besed o ljubezni je izrekla,
o maku ter o biseru … O zvoncu. O steblu.
Zuzana je rekla, da se bo oglasila,
me poklicala, da mi bo pamet zmešala …
Rekla je, na vsem lepem gola in plaha,
naj pogasnem luči, v temo naj se nasmehnem.
Zjutraj pred oltarjem je rekla, da ljubi norce
in da je rada pesnikov ljubljenka.
Poklon kraljici, kraljica prihaja …

Ko mi je iz oči tesnoba kričala v stene,
je rekla, da si bova ponoči šepetala o blatu,
slačila se bova dolgo in brezbožno;
in v tistem je bilo povsod polno blodnjavih prstov,  
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povsod Zuzke, Zuzke, Zuzane,
ura resnice je pokazala kremplje, da se ti zmeša!
Zuzana je rekla, da mi bo popraskala srce.
Zuzana je rekla, da mi bo pokazala reči neizmerne –
kako se zakleneš v času in prostoru, 
ostaneš bel kot skrivna vest.
Zavzdihnila je, da jo jezi, če točajkam pridigam
o njihovi prosojni lepoti …

Zuzana je rekla, da z mano ni mogoče spati,
ne stanovati, pobezljanim šarlatanom šarlatanskim, usranim,
se je rogala mojemu jadikovanju …
Zuzana je rekla, da si z bogom
ne beli več glave, luteranka luksuzna,
enkrat ji bom gotovo žile z goltnimi zobmi do krvi razgrizel!
Zuzana je rekla, in vedela je, o čem govori,
da bi z mano rada umrla na senu …
Zuzana kuha črni čaj in pripoveduje,
da sem jo s sprevrženim plamenom vso prebudil,
naj torej le doložim na ogenj poleno …
Njeni poljubi so lepka zver, imeniten esej,
Zuzana, Zuza, Zuzana, počakal bom, dokler me ne ubiješ. 

Zuzana je rekla, da je budilka rožnata in se trese,
ko mi z njenih ust vino tekne kot po nevihti.
Kdo bi ob zli gospodarici glave ne izgubil,
ki v nočeh uničuje žlice in kozarce – 
zmeraj le v svojem pražnjem krznu?
Če Zuzana ne bi rekla, 
da smejo v raj vstopiti le zaljubljeni pari,
bi nadaljnji dnevi ostali kot brazgotina na roki …   
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Zuzana je rekla, naj ne trgam rož po travnikih,
če niso zanjo, raje ne …
Zuzana se je odela v toliko otožnih imen,
da v vsakem prespi le enkrat na leto … 

Zuzana nikoli ne reče: Hladno bo,
greh bo padel, zmrznil boš, pustila te bom!
Zuzana je rekla, moj mili, konec naredil si z darili.
Zuzana je rekla, Zuzana je govorila …
O pocarjih in cepcih nesrečnih,
ki jim kančke nežnosti, veselje, ki jim razdaja.
Zuzana je često govorila o samih čudnih stvareh, 
o iglah, o duši, o otrocih, o žalosti.
Zuzana je rekla, da me bo obiskala,
obljuba pogubljena v vetru; nekomu govori,
da je na poti, nikoli doma in ne točno!
Povej mi, velika Zuzana,
zakaj manjka mi kolešček, 
če se tvoja glad vede uglajeno?

Zuzana je rekla, vem, da je rekla,
naj zakrijem jame po grobovih …
Zuzana je rekla, da je mama, hčerka, ljubica,
vsak dan skeli jo srd, ko ga tankam kot povodni konj.
Zuzana je rekla, da bo odnesla pete –
nakar je jokala, jokala, Zuzana, lepa vsa, 
rekla je, ne tolči me, rekla je zbogom in tema.
Nedelja šestega, pol dvanajstih.
Strašno da jo pečejo oči, prah povsod je na oblasti,
da tok so izklopili in da zdaj je dosti, dosti, dosti!
To je rekla … To vse je rekla Zuzana …
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Tesnoba v hipermarketu

Vitka plavolasa dekleta
so obstala kot ubita,
ko sem se nekega prelepega sončnega dne 
znašel ves prepoten, drhteč in obupan 
v nakupovalnem središču na morilskih tekočih stopnicah –
oči izbuljene od groze in srh!
Napudranim bejbam,
prodajalkam finih toalet ter lasulj
ni uspelo skriti iztegnjenega jezika,
ko sem dvignil roke in zatulil od tesnobe,
ker je vesolje za menoj začelo jecljati
in so oceani pogoltnili lastne izvire;
hitro kličite varnostno službo,
temine so ponorele od blaženosti  …

Jedrska podmornica je zdaj moj dih, 
kretnice blodnjav in gnijoča stvarnost.
Kam naj krenem, svetujte, v katero smer?
Pazite, malo prostora!
Padam brezglavo v regal z obutvijo –
neka ljudožerska zver v meni zarjove,
pleni prisege in svarila.
Drhtim, omedlevam,
premetavam šampone v kozmetičnem salonu. 

Britvice in vezalke prosim …
ne, ne mislim se obesiti, si rezati žil,
se obesiti – to ne: želim si le obriti lica
in teniske bi si rad zavezal, usmilite se!
Imate bombico za nalivnik?    
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Peresce za žgečkanje mandljev,
spominek, podpičje …,
karkoli proti zehanju, proti ničevosti!
Omamila me je zamisel, da bi se izgubil v množici,
jo popihal, izginil,
pustil doma prižgan televizor in copate
in se zlil v eno z ekshibicijo hipermarketa.
To bi lahko bil mercedes benz mojih pobegov!

Z razbijajočim srcem se vštulim 
v prostor z vrtnicami in umetnimi zobovji,
kjer se pred mano skriva tajni agent – 
nekdo pošastno krvav, osoren:
škilasta submisivka in njena osebna domina,
dve pikčasti vrtnici, prisluškovalna naprava.
Nabodejo me na bodak, križajo, ubijejo,
me dajo iz kože,
njihov napredni menedžer pošilja šifro:
»Naj bo že mir …«

Tam nekdo gleda izza keramičnih slonov,
med obešalniki s krznom nekdo preži!
Oči moram imeti na pecljih!
Za puščicami hitro k zasilnemu izhodu,
v skrivališče posladkov.
Kilo pene, mični pihalnik mehurčkov in bombonček!
Pogoltneš in hitro stran … Stran, stran!
Noge mi drevenijo, obšla me je mrzla zona;
s pasjo sapo zastrupljam neonsko ozračje, 
z iztegnjenimi rokami tipam po stenah,
kje je alarmna naprava, madona?
Kje je viseča mreža?     
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Vsakdo bi hotel potacati mojo senco,
mojo pudlico razvajenko; 
moram priti za vogal
in se enkrat končno znebiti mrliškega strupa -
z glavo naravnost v šipo, tresk! Izdaja!
Nakupovalni vozički so skrenili iz etra,
nadstropje drži v ravnotežju sluzast bog.
Neroden korak, oprostite, 
preval po tekočih stopnicah –
naravnost v trafiko zraven prodajalne z alkoholom,
kjer prihaja k sebi izprijen turist.
Dvigam roke, lačen in žejen sem,
sključen, pristrižen
in sploh ne vem, kaj na tem planetu iščem …
Ne vem, kaj tu iščem …

Vsi norci sveta in jaz z njimi –
se plazimo po stropih,
iščemo izhod iz tesnobnih stradalnic,
iz urarstev, iz okinčevalnic …
Kdo bo prvi našel prijeten exit, kotlovnico,
javna stranišča,
kjer ti lahko odleže od razbolelih zob?
Nekdo gloda vodovodno pipo,
v pisoarjih se skriva lokalni mamilaš  …
In spet mi nekdo stopa na pot, hudoben in hud,
prestrašen od slehernega obraza, ki se zareži.
Omedlevam v pozoru
od regljanja postrojenih utripajočih zaslonov,
od prstov spretnega žeparja …
Razneslo je zvezde, raztopil se je dan,
ta ura je določena za norce,
za vse motene …     
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Čas čudnih dilerjev
in prekupčevalcev mobilnikov,
ki jim morje zvez sega do gležnjev …
Povej, draga, kako naj se ti izpovem, 
če pa si od jutra samovšečno mrtva?
Karkoli bom zašepetal v tvoj bran, 
bo pomnoženo s tisočglavim vzklikom:
»Slabo, slabo, vse je slabo!!!«
Okrasni trakci na darilnih košarah
bodo za vabo …

Poskušam se zbuditi s šokom …
ugriznem se v prst,
mogoče bo pritekla kri – 
kri, ki tiktaka kot razstrelivo v kinu za barom,
od koder plenilci mečejo stran galaksije,
svet vzrokov in posledic,
prva razprava, disciplinska kazen!
V hitparadi paranoikov podiram rekorde,
moj strah je peep show za prste
in vsak izdih je dokaz uboge odvečnosti.
V butikih z majčkami nikoli ne dežuje …

V ustih suša, v duši mlahav mraz,
bežim z nasmehom, skritim v dlaneh.
Vse četrti mesta zajela je norost,
lajam, bruham in jecljam,
žarim kot kak pajac na otoku Kreta,
v strašljivi tesnobi 
krutega poletnega hipermarketa!!!

 (iz zbirke »Zuzana povedala«, Agentura Signum, 2007)
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Marián Milčák
(1960)

Iz slovaščine prevedla
ŠPELA ŠRAMEL SEVŠEK

Iz novejše slovaške poezije

RpLirikon21_2015_Final.indd   61 17. 08. 15   11.19



62

Marián Milčák (1960) prihaja iz vzhodnoslovaškega mesteca Levoča, 
trenutno deluje kot lektor slovaščine v Ljubljani. Poeziji se posveča že od 
osemdesetih let prejšnjega stoletja, in sicer kot pesnik, prevajalec iz polj-
ščine (prevedel je denimo Z. Herberta), literarni znanstvenik in esejist. Hra 
s hadmi je njegova osma pesniška zbirka po vrsti in je bila na Slovaškem 
izbrana med deset najboljših knjig v letu 2014. V svoji poeziji se v veliki 
meri navezuje na mitologijo in biblijo, v vseh zbirkah je opazna kontinuite-
ta pesniškega izraza. Marián Milčák spada med osrednje pesniške osebno-
sti sodobne slovaške poezije. Nastopa na festivalih v tujini, njegova poezija 
je prevedena v številne jezike, v slovenščini pa je dosegljiva njegova zbirka 
Opus her(m)eticum (2003).

O prevajalki

Špela Šramel Sevšek (1979, Velenje) je diplomirala in doktorirala 
iz slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je zaposlena kot asi-
stentka za slovaško književnost. Področja njenega raziskovanja so sodobna 
slovaška in slovenska književnost, kulturni odnosi med Slovaško in Slo-
venijo ter književno prevajalstvo. Je članica Društva slovenskih književnih 
prevajalcev in uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije za knji-
ževnost Slovenská literatúra, ki jo izdaja Inštitut za slovaško književnost pri 
Slovaški akademiji znanosti. Živi in deluje v Ljubljani.
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I
(zbigniewovi herbertovi)

pán cogito sa kedysi
(bolo to dávno v mladosti alebo v detstve)
venoval duši
veľa čítal a nadchýnal sa hudbou
jeho nepatrná izba sa vd’aka lacnej aparatúre
zmenila na koncertnu sieň
emile berliner sa stotožnil s kruhom
rád lietal zostrojil helikoptéru
a vymyslel vinylovú ach tak krátko hrajúcu
dlhohrajúcu platňu
poživeň pre dušu mladučkého pána cogita
nič nepredstaviteľné: obyčajný uhľovodíkový
zvyšok
stačí odtrhnuť atóm vodíka od molekuly
etylénu a duša vybruje
až kým telo nezačne robiť tie smiešne
veci
ktoré dali zmysel životu jeseninovej isadore
a hlava sa zatočí
(ten závrat rotujúcej galaxie)
oči upreté na čierne drážky
po ktorých poskakuje diamantová ihla

pán cogito sa kedysi naozaj venoval 
duši
steny svojej izby obložil knihami
listoval v zväzkoch románov pomaly
a obozretne      
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v básňach sa dotýkal písmen a hľadal skrytý
zmysel
svietielkujúcu kostru
významu
opatrne ňou kŕmil dušu
ako slepec ktorý má na tanieri rybu
ale teraz teraz pán cogito uzimený ako snežná
sova
stroskotanec na okraji postele
celú noc hľadí na svoje chátrajúce
telo pochováva priateľov prestáva rozlišovať
medzi snom a bolesťou
ktorá vždy ráno zdvihne hlavu
vzpriami sa ako nemý kvet
nezábudky

ako zafírový
had
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I.
(zbigniewu herbertu)

gospod cogito se je nekdaj
(to je bilo davno v mladosti ali v otroštvu)
posvečal duši
veliko je bral in se navduševal nad glasbo
njegova nevpadljiva soba se je s pomočjo poceni aparature
spremenila v koncertno dvorano
emile berliner se je poistovetil s krogom
rad je letal prižgal je helikopter 
in iznašel vinilno oh kar prekratko
long play ploščo
poživilo za dušo še mladostnega gospoda cogita
nič nepredstavljivega: čisto običajen ogljikovodikov
preostanek
dovolj je, da odcepiš atom vodika od molekule
etena in duša vibrira
vse dokler telo ne začne delati smešnih
stvari
ki so dajale smisel življenja jeseninovi isadori
in glava se zavrti
(ta vrtoglavica vrteče galaksije)
oči uprte v črne zareze
po katerih poskakuje diamantna igla

gospod cogito se je nekdaj zares posvečal
duši
stene svoje sobe je obložil s knjigami
listal je po zvezkih romanov počasi
in previdno      
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v pesmih se je dotikal črk in iskal skriti
smisel
svetlikajoče ogrodje
pomena
pazljivo je napajal dušo z njo
kot slepec ki ima na krožniku ribo
ampak zdaj zdaj je gospod cogito premražen kot snežna
sova
brodolomec na robu postelje
celo noč opazuje svoje razpadajoče
telo pokopava prijatelje ne razlikuje več
med sanjami in bolečino
ki zjutraj vedno dvigne glavo
vzravna se kot nemi cvet
spominčice

kot kača
iz safirja
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II.

pisar sem v hiperiji
na desno nogo šepam na levo oko
skorajda ne vidim če dolgo zrem 
v tekst lahko sam izbiram
kaj bo zamegljeno in kaj bo vstopilo
v prostor kot premična stena
jame

ogenj v prepihu počasi dogoreva
stvari ki naj bi jih prebral so nerazumljive
in vedno bolj nejasne
kot dotik iz teme kot bi te pobožal
z netopirjim krilom

pisar sem in puščavnik vendar pišem resnico
nikoli ne bi padel tako globoko da bi pisal verze
pri menjavi stekel se večkrat pojavi ostra bolečina
prebledevam bruham vsakodnevno skrunim
skrivnostna vrata v podzemlje
postal sem slepi kralj močeradov ubogi
troglobiont
vendar tole pišem zato da bi spreobrnil laž
da bi se ohranilo eno samo in resnično pričanje:
jaz in moji bratje nismo kruti in neizobraženi

odisej je želel postati pesnik
lagal je (zato)

(Hra s hadmi, 2014)
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III.
(andreju rozmanu)

sivi mački s cigaretnim nasmehom
pod brkom z nogo prekrižano čez drugo
so poglobljeni samo v težek samo v najtežji 
jezik
nekaj od dima prestrežejo dlake nekaj od modrosti
se reciklira (v nosu?)

tobak je tobak dim pa je dim
in kje je tisto bistveno kar gori?
to kar je napol še tobak
in napol že dim?

molčiva molčiva govoriva molčiva v njegovem
in se pogovarjava v mojem jeziku
tako si gradiva ladjico viseči most
kot v pesmi kot v sanjah kot pri prevodu

ozko brv iz otroštva da lahko potem vsak od naju
v drugem svetu skoči v ledeno maso
razlitega potoka in v zadnjem hipu
zagrabi črnega zaupljivega mačkona

pesem je krempeljček
tišine
živo sključeno bitje
nas v njej greje
in prede

mijav
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IV.

tišina
temačnost zapolnjuje razpoke
sveta vse manj je besed
gnusni erebos gehenna
plameni jezer in mitološki ognji –
ali samo požiralnik tabora čisto pometeno dvorišče
in radijski zvočnik visoko nad bodečo žico?
trotzdem ja zum leben sagen?
je to ta psihologija
višin?

izreči ponovno ustvariti svoj jezik
ni besed ki bi rešile dušo in skupni jezik 
je molk
creatio ex nihilo
kaj lahko od tebe še pričakuje življenje?

za zaklenjenimi vrati psihiatrije kjer duše vreščijo
kot v peklu se nekdo smeje gol
kakor iz nič potihem sam sebi tam zunaj v reki
si je izkopal grob vsemu se smeje
hudiča pa nič ne zmoti ne kliče krulečih psov ne žvižga
na lajajoče žide nikomur ne popusti verige nikomur ne sprosti
ovratnice presiplje spomin oživlja mak
(marjetica zlatolaska plesalka v kletki na oni strani okna 
ti veš poznaš to fugo ta kontrapunkt)

ves v belem zbrano gleda v zapestje
v tekoči gib minljive človeške roke     
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v pisalo v kapljo krvi iz katere nastaja knjiga
in z glasom izpod križa vpraša:
kje je vaš tati? vaš nebeški tati po katerem hrepenite?

in potem da ne bi bil malenkosten poskrbi za človeka tudi on se žrtvuje 
s sterilnim rezom ene same misli ki se je ne da odpraviti mu pomaga
odpreti žilo

kdor piše
se s kačami igra

(Hra s hadmi, 2014)
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V.

pred svitom se pojavijo
moji učitelji
breztežni molče bolščijo v ogenj
potem obkrožijo posteljo

zavesa se premakne okno se malce odpre
spi pravijo prebuja se iz sanj
duši ga kašelj plitko diha
še bolj plitko spi
žival
pes mu pomaga, da je njegovo življenje znosnejše
je bil se sprašujejo ali ne izvoljen
da bi izboljšal svet?

nekaj časa traja preden si med sabo
razložijo vse razloge dvoma
in vse razloge
upanja
učimo ga v spanju
reče na koncu tisti brez kril
dajmo mu čas pustimo ga v toku dogodkov
v nepovratni vrsti

mogoče se bo prebudil pripravljen
mogoče se bo zasmejal ali čisto obmolknil
kot da ne bi bil iz tega sveta

mogoče nas bo enkrat ogovoril
iz spremenjenega iz svojega
za vedno slavljenega telesa     
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mati
njeno srce bije v globini
kjer usihajo
besede
v jami kjer se razsvetljuje
drugačna svetloba
v grobu kjer gori skrivnostna
golobica

tam na kolenih skoraj negiben
sa na trhle noge postavlja sin

z enim izdihom odvali kamen
z eno mislijo izstreli strelivo
tišine

in s tem žalovanjem
in to radostjo

se začenja zgodovina 
od znova

(Hra s hadmi, 2014)
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Marián Milčák
(1960)

Igra s kačami

Iz slovaščine prevedel 
PETER KUHAR

Iz novejše slovaške poezije
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Marián Milčák

Peter Kuhar (1944) je slavist, novinar, prevajalec literature iz več slo-
vanskih jezikov in kritik. Bil je avtor in urednik TV-oddaj na TV Slovenija, 
akreditirani zunanji sodelavec nemške radijske postaje WDR (1985–2007), 
krajše obdobje odgovorni urednik slovenske različice mednarodne literar-
ne revije Pobocza s sedežem na Poljskem, urednik slovenske glasbene revi-
je Glas idr. Je vodja programov češkega avtorskega združenja Stranou/Na 
robu in mednarodnega festivala Evropski pesniki v živo. Piše za različne 
medije v Sloveniji in tujini. Za mednarodno Rp. Lirikon21 je leta 2010 se-
stavil in prevedel revijalno antologijo slovanske sodobne poezije. Knjižne 
prevode objavlja od leta 1975. Leta 1910 je na Mednarodnem Lirikonfestu 
v Velenju prejel festivalno prevajalsko priznanje Lirikonov zlát za vrhunske 
revijalne prevode poezije XXI. st. iz slovanskih jezikov v slovenščino in iz 
slovenščine v češčino. Živi in ustvarja v Berounu pri Pragi.
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Marián Milčák

to
nie je
to

je to niečo
iné
ako to
ako toto a ako tamto
čo je aj nie je

tak ako to
ktoré tým je
ktoré je tým 

to je to
je to to

ved’ to je to
že to čo je
nie je to čo nie je

ale to čo nie je
je to čo je

ako to?
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Marián Milčák / Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

to
ni
to

to je nekaj
drugega 

to je nekaj drugega
kot to
kot tisto in kot ono tamle
kar je in ni

tako kot to
kar to je 
kar je to

to je to
je to to

kajti to je to
da to kar je
ni to kar ni

ampak to kar ni
je to kar je

kako to? 
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Marián Milčák / Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

(andreju rozmanu)

siva mačkona s cigaretnim nasmeškom
pod brki eno nogo prekrižano čez drugo
sta zatopljena samo v težak samo v najtežji
jezik
nekaj dima prestrežejo kocine nekaj modrosti
se reciklira (v nosu?)

tobak je tobak toda dim je dim
kje le pa je tisto bistveno kar gori?
tisto kar je napol še tobak
napol pa že dim?

molčiva molčiva govoriva molčiva v njegovem
in se pogovarjava v mojem jeziku
tako gradiva čolnič premični most
kakor v pesmi kakor v snu kakor pri prevajanju

ozko brv iz otroštva da bi potem lahko oba
v drugem svetu skočila v ledeno gmoto
naraslega potoka ter v zadnjem hipu
ujela črno zaupljivo mucko 

pesem je krempeljček 
tišine

živ klobčič bitja
nas v njej greje
in prede

mijav
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Marián Milčák / Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

(obstajajoč)
od vsega začetka
brez imena in nerojen

tako rad bi ti ponudil
vžigalico

a ves
goriš

* * * 

obstaja ena sama
naravna 
resničnost

ko pobereš 
iz vodnjaka
lasten
obraz

gladina
ne
vzvalovi

* * * 
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Marián Milčák / Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

vdihniti 
je več kot kaj povedati
med vsakim vdihom
in vsakim izdihom
osvobôdi
sprôsti
prepústi
misel

* * * 

povsod navzoča
popolnost osvobojene
misli

po zajtrku
so sklede čiste 1

resnična polnost
je
praznina

* * * 

1 aluzija na znani koan (op. M. Milčák)
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Marián Milčák / Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

pokončno 
stopam po drugem
bregu

čakam vas
za zaveso
v jadrih na ladji
pesmi
zatajujem dih

* * * 

če ni jaz
(tarča)
zakaj bi se bal?

čemu bi se bal
smrti
ki je že zdavnaj
izstrelila
puščico?

* * *

disciplina rože

ko zalivaš
rože
zalivaj rože 
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Marián Milčák / Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

* * * 

Ikkyū2

popravljena parafraza:

rad bi ti nekaj 
(pove)dal

ampak – kaj bi pomagalo?

* * * 

zmrzuje
sneg skupaj s cvetovi
tiho pada na travnike

od kod le 
mi v misli vonj
cipres prodira?

čebele grejejo
matico

modrooki
medeni siddhartha
meditira

2 Ikkyū (1394–1481), japonski zenovski mojster in pesnik (op. prev.)
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Marián Milčák / Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

* * * 

nazadnje tukaj ostanem sam
s svojimi grehi in nahrbtnikom
ki me na vso moč upogiba k tvojim prebodenim
nogam
sprejmi moje darove: nejevero sebičnost napuh
poželenje 
grenki sadeži svobode pobrani s preveč nizkih
dreves

sem sin in dedič razbojnika s križa
usmili se me sprejmi pričanje ki ti ga izročam
proti sebi samemu
prečudni rabin utri z mojih oči bleščavo 
temnega sveta
daj da bom gol in lahák lahko vstopil v tvoje
kraljestvo
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Miloš Doležal
(1970)

Ezekiel v koprivah

Izbral in iz češčine prevedel
PETER KUHAR

Iz novejše češke poezije
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Miloš Doležal

Miloš Doležal (1970) je pesnik, prozaist, esejist, avtor več zbirk pe-
smi in esejev ter dokumentarnih reportaž in knjig. Doležalova najnovej-
ša zbirka Ezekiel v koprivah (Ezechiel v kopřivách, založba Atlantis, Brno, 
2014), iz katere so izbrane pesmi, je vse od izida izjemno odmevna. Kaže 
globoko osebno prizadetost, tako da zlasti v nekaterih skrajnih legah pe-
smi zbujajo tudi prvinski človeški srh. Je pesniška refleksija nedavne smrti 
pesnikove matere in obenem metafora novejše češke zgodovine, zaznamo-
vane z množičnimi grobovi, o katerih Doležal pravi, da so »kondenzirana 
češka in slovaška preteklost zadnjih sedemdesetih let 20. stoletja«. Poezija 
iz zbirke Ezekiel v koprivah temelji namreč na širših, konkretnih zgodo-
vinskih dejstvih, ki so, kar zadeva Češko in Slovaško, slovenskemu bral-
cu nemara manj znana, čeprav podobno zgodovinsko izkušnjo in tragiko 
poznamo tudi v Sloveniji. Govori o porušenih krajih in ljudeh, izginulih 
zlasti v povojnih izvensodnih in montiranih procesih ter pobojih na Češko-
slovaškem, kar vse zdaj prihaja na površje. Nosilec razkrivanja novodobne 
apokalipse je starozavezni prerok Ezekiel, za Doležala mistični pesnik, po-
udarjen že v naslovu zbirke ter nato omenjen v uvodni in zaključni pesmi. 
V Stari zavezi namreč piše: »Prerokoval sem, kakor mi je bilo ukazano. Ko 
sem prerokoval, je nastal šum. In glej, hrup: kosti so se približale druga 
drugi.« (Ezekiel, 37,7)

Pričujoči izbor je po podatkih knjižničnega kataloga COBISS.SI  prva 
objava Doležalove poezije v slovenskem jeziku.

Obči zgodovinski kontekst zbirke je, na kratko, naslednji. Okupacija 
velikega dela Češkoslovaške že oktobra 1938 je sprožila številna nacistična 
grozodejstva. Takoj po vojni se je začel trd obračun z domačo kolaboracijo, 
na osnovi t.i. kolektivne krivde (Potsdamski zavezniški sporazum in nato 
Beneševi dekreti) je bil izveden izgon najmanj tri in pol milijona nemško 
govorečih prebivalcev, ki so jim najprej odvzeli češkoslovaško državljan-
stvo, zaplenili imetje in izgnali v Nemčijo in Avstrijo; marsikje so jih do-
mačini sami pobijali. Po letu 1948, ko je Češkoslovaška postala stalinistični 
sovjetski satelit, se je nadaljevalo novo, z »razredno« ideologijo podprto 
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Miloš Doležal

brezpravje. Tedanji režim je desetletja, vse do žametne revolucije 1989, 
uveljavljal komaj predstavljivo represijo nad lastnimi državljani. Takrat so 
se začeli množični montirani procesi ter izvensodne eksekucije, obstajala 
so številna delovna taborišča za politične zapornike, ki so morali delati v 
tovarnah, rudnikih urana ipd. Mnogi so bili zaprti in pobiti brez sodbe, 
večinoma tudi pokopani na neznanih krajih in v množičnih grobiščih, ki 
jih odkrivajo v zadnjih nekaj letih. – (P. K.)
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Miloš Doležal

30. DUBNA
II.

Pohyby v okolí domu
nedávaly smysl.
Pouze padnout
do trávy.
V seknici, kde její otec umíral
zůstal jen rám
Srdce Ježíšova.
Rezatý hřebík
ohnut 
pod tíhou.
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Miloš Doležal / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

30. APRILA
II.    

Premikanje okrog hiše
ni imelo smisla.
Samo padec 
v travo.

V veliki sobi, kjer je njen oče umiral,
je ostal samo okvir
Srca Jezusovega.
Rjast žebelj,
ukrivljen
pod bremenom.

SANJE S 7. NA 8. DECEMBER

Ponoči me je zbudila bolečina pri srcu.
Sanjal sem o Violi.
Skoraj dotikala sva se z lici, da bi še papir komaj zdrsnil vmes,
o njenih zgodnjih pesmih, ki sem jih ji omenil.
– Ko se človeku zgodi takšna nesreča, postane 
pesnik za vse življenje, ne more se več izmuzniti
kakor iz kakšnega suknjiča. – 
– Veš, kaj se dogaja, ko odletavajo čaplje?
V daljavi jim odpada perje
… kakor tulipanovi listi. –  
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Miloš Doležal / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

OTOK PAG I.

Večerni šum prinaša vonj po ribah
in pravkar oplaknjenih oljkah,
glas potapljača, ki je brskal po dnu,
na plano pa ni prinesel ničesar. Prav ničesar.

Večerni šum prinaša svetlobo s pokopališča,
nekoga spuščajo v kamen,
ne kakor pri nas v Pasekah,
kjer črno zemljo mrtvi z rebri orjejo.

Ne kakor pri nas v Pasekah,
kjer tolsti črvi dolbejo v krste.
Na otoku se v utopljence zalezejo raki,
kakor v školjko – v jetrih si glodajo gnezdo.

OTOK PAG II.

Pusti, naj te zbode morski bič,
pa te bo morje naplavilo na plažo v Caski,
v telesu le majhna, komaj opazna luknjica,
obraz pa kot rimska maska.

RpLirikon21_2015_Final.indd   88 17. 08. 15   11.19



89

Miloš Doležal / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

PRA

Zbudil se je,
stopil na prag;
cerkve ni, tudi doline ni,
niti preteklosti ni, še griča ni,

samo žrtveni kamen in privid, 
prestrašeno drevo in privid,
čeljustna kost in privid.

Nenadni veter je zapihal,
znova razpihal svet,
dvignil prah.

Ostalo je le vreteno, 
koničast kremenov kamen  in koščena igla,
za prihodnjič.

 * * *   

Z brezovimi koli 
sta se z Antonínom sabljala
na dvorišču. On je počasi padal ranjen
v travo.
V očeh rob oblakov,
senca kovinskega soda,
sled letala, dim iz dimnika,
Kako le?
Takšna bedarija.
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Miloš Doležal / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

SIDURI

Na parah jo že nesejo ven,
točajko Siduri,
iz točilnice,
buteljke padajo,
Keler zatrobenta
pogrebno melodijo,
nato si obriše ustnik
in potegne iz steklenice.

– Na hitro se ji je zgodilo,
stopila je pred krčmo,
pobje s hokejskimi palicami
so kot ponoreli planili nanjo,
zlomljen vrat
pa še pljučnica,
naj počiva v miru. – 

Pogrebni sprevod
vaščanov se je premaknil,
Gilgameš pa je zahlipal.
Bogovi so jo vzeli. 
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Miloš Doležal / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

EZEKIEL V KOPRIVAH I.

Šli smo
v potopljeno mesto,
mi zadnji farani,
s slivovko,
z zaseko in čebulo,
pot se je iz jeseni
prelevila v sneženje.
Ostala je le cerkev ob obrežju jezera,
samo sidro dvigneš in se odrineš od brega,
odpluješ kot s čolnom,
jadra so romanski zidovi
s smejočimi se obrazi devic.
Pred mescem je bagrist ril okrog svetišča,
kopal je jarek za izolacijo, 
skupaj z razmočeno zemljo je zobata žlica
izkopavala grude prsti, kose kosti, reber, sklepov in lobanj,
kisla rumena, strohnelo bela barva, ostanek črnega rožnega venca,
razmočene deske krst, kosi cunj.
Iz podzemlja izruvani ostanki
udov, gnijočih kit in mišic,
spolovil,
ustnic in krvi.
Dve lobanji sta se iz gomile skotalili v koprive,
k vlažnim hrenovim listom,
lobanji mojega praočeta
in pramatere.
Bagrist je za trenutek ustavil stroj,
v kabini pojedel malico,
se šel pomočit k cerkvenemu zidu,
prižgal cigareto, potegnil in z blatnimi škornji   
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Miloš Doležal / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

stopil na rop izkopa.
– Vsega je tule not, takale svinarija,
kar dvakrat sem moral zbrisat od tlele,
se je en od zad spravu name,
me butal v pokrov od motorja,
naj gre k hudiču vse skup, delo za en drek je tole. –
Jezero v megli, slivovka v žilah,
namesto hiš goščava,
izkop, leseni mostič, prag,
portal, romanski dah.
Paluba barke, pravzaprav čoln. Vkrcajmo se,
odrinili bomo.
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Miloš Doležal / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

EZEKIEL V KOPRIVAH II. 

Minilo je leto,
oddaljenost pleni.

Gog1 in Magóg2,
s kavljem, zabodenim 
v čeljust.

Iz doline razmočenih kosti
dračje in hrastovi listi,
zbežijo jehovci in bagristi.

1  Po preroku Ezekielu je Gog knez v deželi Magóg (gl. npr. Ezk 38 in 39). Njune omembe so tudi v 
različnih drugih vlogah, kontekstih ali prerokovanjih apokalipse še na več mestih Stare in Nove zaveze 
ter v Koranu. (Op. prev.) 

2 Ezk 39,6: Ogenj bom poslal nad Magóg in nad tiste, ki varno prebivajo na otokih. Tedaj bodo 
spoznali, da sem jaz GOSPOD.
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Karel Destovnik - Kajuh / Prevedel Stefan Flukowski

REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

MEDNARODNI REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

MEDNARODNI REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA
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Roman Polách
(1986)

Nenadni veter, ki ti je priča

Izbral in iz češčine prevedel
PETER KUHAR

Iz novejše češke poezije
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Roman Polách

Roman Polách (1986) se je najprej uspešno preizkušal v literarnih re-
vijah. Šele konec lanskega leta je sledila odmevna zbirka Nenadni veter, ki ti 
je priča (Náhlý vítr, který je ti svědkem, založba Protimluv, Ostrava, 2014), 
iz katere so izbrane pesmi. Polách na filozofski fakulteti univerze v Ostravi 
pripravlja doktorat v programu Teorija in zgodovina češke literature. – Pri-
čujoči izbor je po podatkih knjižničnega kataloga COBISS.SI prva objava 
Poláchove poezije v slovenskem jeziku. (Op. prev.)
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Roman Polách

Pán Bůh je zcela jistě surrealista,
neboť ti metodou proudu vědomí
sděluje, jak jsi samolibý.
Procházíš kolem kanálu, který se na cestě
rozvaluje jako bažant a obnažená teplá
kůže chodníku vypadá vedle toho klidného
sněhu jako načepýřené peří.
Přestaň mluvit, přestaň myslet
a sám sobě kázat. Je to stejně domýšlivé
jako pocit, že všechny ty vrány,
vedle kterých jsi teď prošel,
vzlétly k nebi jen kvůli tobě.
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Roman Polách / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

GOSPOD BOG JE PRAV GOTOVO NADREALIST,
saj ti z metodo toka zavesti
sporoča, kako samoljuben si.
Greš mimo kanala, ki se ob poti
valja kakor fazan, razgaljena topla
povrhnjica pločnika se ob mirnem 
snegu zdi kakor našopirjeno perje.
Nehaj govoriti, nehaj misliti
in sam sebi pridigati. To je ravno tako domišljavo
kot občutek, da so vse te vrane,
mimo katerih si šel,
vzletele v nebo samo zaradi tebe.

CERKVI SE BLIŽAŠ Z BOKA,
kakor da bi jo menda lahko spodil.
Pod korak ti vdirajo zmečkane vrbove mačice
in orehovi možgančki velikega petka.
Edino, kar bi zares hotel,
je, da bi Lucijine roke razprl prav tako iskreno
kot ta cerkvena vrata.    
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Roman Polách / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

MAČEK IN JAZ SVA ZAČUTILA VONJ JESENI,
kakor da bi mimo pripeljal star bencinar.
Maček je šele drugič v vsem času, kar živi,
to pogruntal in se sploh ni zmotil.  
Nekaj sem videl med garažnimi vrati in Markéto -
nebo je bilo blazno modro.

Malo stran je zagrmelo, slišalo se je, kakor da bi
od zidu odmaknil omaro - 
Klárka se je vprašala, a se sploh še splača
odpreti novo marelo,
če je pa staro uničil veter.

ZBUDIL SI SE PO HUDIH SANJAH,
v katerih te je najbrž zapustila.
Komaj rahlo se tega spominjaš,
zato se skušaš spomniti
in misliš prav nanjo.
Nenadoma se v tej tišini zaveš,
da jo slišiš, kako spi ob tebi,
in ne ve za tvoje nesmisle, in da
že varno prepoznavaš barvo
njenega dihanja.
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Roman Polách / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

DANES SI STAREJŠI ZA ENO LETO, JAZ PA ZA EN DAN.
V rebrih vašega zložljivega 
kavča je slišati veter od zunaj.
Hruška se maje, kakor da bi si nekdo dolgo,
trudoma in skrbno raztegoval mišice na mrazu. 

Punčke se veselijo vitkih 
rož, ki jim jih je kupila mamica.
Ena med njimi si od veselja brunda pesem.
Petkov večer že dolgo ni bil tako otroški.
In zdaj – veter, ki je razdražil pse,
je močan kot tvoja ljubezen. 

KROKAR SE SPREHAJA IN SE ZIBLJE
s skrbnim korakom upokojenca,
kavke so se razpršile kakor curek vode, zato 
se jim nežno oglasiš:
pizde, nimate se kej bat.
Gruda zemlje, ki jo je z brco izruvala otroška noga,
štrli iz tal kakor ježek.
Sam Bog nam daje take dneve,
da ti celo tisto pizdarjenje prinese zaupno
molitev, pa tudi Markéta, na katero
misliš, se mirno nasmehne, da tudi tisti dan
zdaj štrli kakor gruda spomladanske prstí.
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Roman Polách / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

SEDIŠ IN ČAKAŠ, DOKLER SE NE UTRUDIŠ.
Uro ali dve, saj sploh ni važno – 
čas se vseeno smuka okoli tebe kot maček.
Lahko se uležeš v tisto težko temo
in tišino, ki je še ta zadnji kos 
ne bo preletel in niti nosač je ne bo zganil.

   
LEŽIŠ NA TLEH IN MARKÉTA NEŽNO BRCA VATE.
Pozneje ponoči iz polsna od utrujenosti
nenadoma zdrzne in zadrhti kot Smerdjakov
(v Bratih Karamazovih)
ali kot cartridge v tiskalniku, ko se v tihi sobi zadrgne.
Zdi se ti, da imaš roke razkužene z njenim znojem -
tako drugačen vonj je to, do zdaj še tako neznan,
da te spominja na pravkar skrbno umito čisto roko.
   

»TI KURBA, JARKA, NE SERI!«
Teta se sestrsko smeje. Slišimo jo k nam dol
in se tudi smejemo. Večer, noč na vasi -
zbiramo se pri šupi in mečemo pikado.
Oprezam s pločevinaste strehe, ki še žge
od popoldneva. Polena so nam za lestev – igramo se,
kdo si upa steči čim bolj daleč v globino polja. 
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Roman Polách / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

DUCAT KOSOV JE SEDLO NA DREVO
in ga pobožno majejo.

Prevesil se je konec poletja.

NASMEH, ŠIROK KOT OBJEM,
nasmeh, ki tako razpre roke, da ti
čez noč odpira naslednji dan; naslednja
noč v eni od mnogih gostiln, v
kateri imata vsaj majhno možnost,
da se srečata. Med tem, ko o tem 
razmišljaš, ti nejeverno mečka dlan,
kar te spomni na predmestnega pijanca
iz Přívoza v nekem tramvaju, kako
odločno mečka ročaj polivinil
vrečke s flašo vodke, kakor da bi držal za
roko lastnega otroka.

ŽENSKO LJUBOSUMJE ZAČENJA POMLAD.
Gledaš sonce, tako naglo vrženo čez 
nebo dneva kakor 
steklenica piva čez gostilno.
S kosovim korakom stopaš mimo 
zaporniške stavbe, mimo reke,
ki te vabi v Wroclav,
v Frankfurt ali na pómlad k Baltskemu
morju, kjer bi 
Markétin pulover bil dovolj,
da bi zaustavil veter minule zime.
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Michał Sobol
(1970)

Izbrala in iz poljščine prevedla
KATARINA ŠALAMUN BIEDRZYCKA

Iz novejše poljske poezije

RpLirikon21_2015_Final.indd   103 17. 08. 15   11.19



104

Michał Sobol

Poljski pesnik Michał Sobol (rojen leta 1970) s svojima prvima zbir-
kama ni vzbudil kake posebne pozornosti. K temu je pripomoglo tudi nje-
govo življenje samotarja, daleč od kulturnih centrov. (Iz njegove prve zbirke 
Lamentacije  iz leta 2001 tu priobčamo prvo pesem v tem izboru, iz druge 
zbirke Delovanja in trenutki  iz leta 2007 pa sta naslednja dva prevoda.) Nje-
gova tretja zbirka Naturalia iz leta 2010 je pokazala, da zelo natančno opa-
zuje svet okrog sebe, potem pa iz opaženih podrobnosti ustvarja osupljive 
parabole neke nove resničnosti. Predstavljamo nekaj pesmi iz te zbirke, v 
katerih se iz svoje okolice seli tudi na jug. Omeniti pa je treba še zadnjo 
zbirko Pulzarji iz leta 2013, ki je bila nominirana za dve najpomembnejši 
pesniški nagradi na Poljskem.

O prevajalki 

Katarina Šalamun Biedrzycka (1942) je literarna zgodovinarka, publi-
cistka in prevajalka. Študirala je slavistiko v Ljubljani, Zagrebu in Krakovu, 
diplomirala leta 1966 v Ljubljani, doktorirala leta 1976 v Krakovu. Večino 
časa živi v Krakovu. Od leta 1966 do 1971 je bila lektorica slovenskega jezi-
ka na tamkajšnji univerzi, do leta 1988 je bila adjunkt inštituta za slovanske 
vede pri Poljski akademiji znanosti, sedaj pa je samostojna kulturna de-
lavka. Prevaja iz poljščine v slovenščino (mdr. Gombrowicz, Witkiewicz, 
Miłosz) in iz slovenščine v poljščino (mdr. Cankar, Prešeren, Župančič, 
Murn, Strniša, T. Šalamun, A. Debeljak), s čimer je prispevala k uveljavitvi 
slovenske literature pri Poljakih. Napisala je številne članke in razprave o 
poljskih in slovenskih ustvarjalcih, urejala izbore in antologije ter poročala 
o sprotnem literarnem dogajanju. Raziskovala je problem avantgarde v prvi 
polovici 20. stoletja v slovenski literaturi in zlasti ob A. Podbevšku načela 
nekatera teoretična vprašanja.
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Michał Sobol / Iz poljščine prevedla Katarina Šalamun Biedrzycka

Posekal sem

Brez potrebe sem ga posekal
bilo je mogočno imelo je prostor
za gnezda

toliko let sem preklinjal očeta
če se je samo skušal
dotakniti kakšne veje

zdaj pa sem ga posekal
prav do korenine

Razgled

Kubičen, lepo poravnan kup gnoja,
zmeraj nekaj kur alpinistk na vrhu
al pa ob vnožju, ko so razgrebale
od zgoraj suhe šope slame, skedenj,
oz. natančneje njegova desna stran, štrleča
proti odprtemu travniku, za katerem
je bil na vzpetini borov gozdič.
Kar najbolj navaden prizor, ampak videti 
vse to je pomenilo biti iztegnjen
skoraj plosko na mizi v kuhinji,
s čelom, prilepljenim na mrzlo čelo šipe.

RpLirikon21_2015_Final.indd   105 17. 08. 15   11.19



106

Michał Sobol / Iz poljščine prevedla Katarina Šalamun Biedrzycka

Postrvi

Jutri ali pojutrišnjem
čez teden mesec
al pa leto dni
bom v temnem vodnjaku
spet našel dve
veseli postrvi.

Črni ledenik

Lahko bi tako negibno sedel
in gledal, kako rasejo drevesa na spodnjih terasah

in kako pod grlo prodira črni ledenik.
Lahko bi, in že sámo to pomeni, da iz roke

pade dleto, kuli, barvica, nalivno pero.
Ženska prinese vino in sol diši,

listi južnih rastlin so usnjati in hrapavi
kot jeziki mačk, dlaka teh pa je krajša

kot njihovih bratrancev s severa in ušesa daljša.
Ruševine beneške trdnjave pa so prav take   
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Michał Sobol / Iz poljščine prevedla Katarina Šalamun Biedrzycka

kot povsod, bogato zalite z urinom
v temnejših kotih, s travo na zidovju.

Moja Evropa ni gostobesedna, govori z jezikom
zdrobljene opeke, z igro razlik v izgledu listov in mačk.

Ne ruševine

Včasih prihaja nekaj k nam
in ne vemo, kaj je to

gotovo ne ruševine,
h katerim prihajamo mi

Tunel

Najdaljši tunel v tem delu Evrope,
pod skladi trohnečih kosti,
kot tenka, pod peto pritisnjena jegulja,

ki si je želela uiti k sladkovodnim
izvirom ali se vrniti v deželo
čistih možnosti, globinskih tokov,
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Michał Sobol / Iz poljščine prevedla Katarina Šalamun Biedrzycka

ki morejo spremeniti smer in dati
drugačen odgovor kot samo izsiljeni
da ali ne. Rdeče in zelene

luči spominjajo, da ni ujemanja
izven notranjosti zemlje in rumenega privida
halogenih svetilk. Za neprevidnega

turista, ki je zablodil v ta podzemlja,
bo edini kažipot trdni ritem
lastnih korakov ali arhaični spomin.

Kras

Pod nami, pravi vodič, je cel sistem
jam, kraljestvo speleologov,

nam mora zadoščati tisto
o reki, ki izginja.

Gube

Tako torej tudi telo izgublja spomin,
kaj je nekdaj bilo. To je pač starost,
celice drvijo, sčasoma se v red
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Michał Sobol / Iz poljščine prevedla Katarina Šalamun Biedrzycka

prikrade naključje. Koža se preprosto
ne spominja, na kakšen način je nekdaj obdajala oko,
to ni hudobija, to je pozaba. Drvenje gub
ni nič drugega kot pozabljanje,
ni konec koncev nekaj. Topoli gorijo
z mrzlim plamenom. Romantiki so opazili grozo
v črnih silhuetah dreves brez listja,
in so imeli prav. Topoli nimajo s tem nič.

Grah

Premišljujoč o bolečini,
ki jo je povzročil,
je luščil grah v vedro.
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Michał Sobol / Iz poljščine prevedla Katarina Šalamun Biedrzycka

Rdeči karton

Zastrupljeno zrnje. Zadnji golob
razprostira krila. Zemlja, vsako leto 
rdeča od makov, ne odreče
prostora pšenici, ki so ji dodali kemično sredstvo za razkuževanje semena,
in to razžira golše. To je bil dan,
v katerem so vsi golobi popadali 
s strehe. Nekaj kot neke vrste
praznovanja, proslavljanja obletnice,
čeprav naskrivaj. Saj si polnil vedra
z mrtvimi golobi in se ob vsakem
čudil, da je lažji,
kot bi si lahko mislil,
in nisi mogel verjeti, da te tako težko
delo nič ne stane.

Prebujenje

Vzgib listov, kratka pot
z vedrom k vodnjaku, gotov
prijem za kavelj, zamah in
vedro z dnom navzgor glasno
cmoka vodo. Šele zdaj 
gladino nagubajo krogi, negotovi,
kdo je tu od koga črpal.
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Michał Sobol / Iz poljščine prevedla Katarina Šalamun Biedrzycka

Na umazani plaži

Res ni izpolnjevala njihovih pričakovanj, voda
slana kot juha in ne preveč čista, iz zvočnikov
hreščanje z reklamo za poceni izlete
k obnovljenim ruševinam in banalna, poskočna glasba.
In samo ob disneylandskem mestecu
je plaža imela bledorumen pesek, naprej
se je nabiral mulj, se valjale smeti, oljčni
gaji pa zaudarjali kot javno stranišče.
Vse to se jim je malo gabilo,
ljubiteljem antike, upokojenim profesorjem
grščine, ki so se sami pred sabo delali, da so že doma vedeli,
kam grejo za tako smešno majhen denar.
Zato je vsak sam zase, da se ne bi izdal pred drugimi iz skupine,
na tisti oddaljenejši umazani plaži
poskušal najti v sebi najglobljo
ganjenost, s kakršno obdarja Egejsko morje.

Vasica

To ni bil klif
ampak udor
z zelo strmo potjo nazdol

ognjišča na goli zemlji
kurjena s suhim drekom
smrad

niso mogli verjeti da smo
odtod
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Michał Sobol / Iz poljščine prevedla Katarina Šalamun Biedrzycka

Farmakon

Ko sem srečaval te prestrašene ljudi,
sem si ponavljal Srednja Evropa
in je prešlo,

v strmine se je vrnilo dostojanstvo neosvojenih gora,
v temno zelenje po dežju
je vstopal veter,

bili so trenutki rdečkastozlate svetlobe proti večeru.
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Maria Seisenbacher
(1978)

kalben / otelitev

Iz nemščine prevedla
ANA JASMINA OSEBAN

Iz novejše avstrijske poezije
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Maria Seisenbacher

Maria Seisenbacher (1978) je pesnica, pisateljica in socialna pedago-
ginja. Rodila se je na Dunaju, vendar je mlada leta preživela v Spodnji Av-
striji. Dokončala je študij primerjalne književnosti in iz iste smeri opravila 
tudi magisterij, kasneje pa je diplomirala še iz socialne pedagogike. Od leta 
2004 je članica in sovoditeljica intermedijskega literarnega združenja Wor-
twerft. Od leta 2003 je soustanoviteljica in sourednica literarne revije Keine 
Delikatessen. Med letoma 2004 in 2010 je bila sodelavka Literarnega zdru-
ženja za promocijo dela in razumevanje umetnosti Ingeborg Bachmann. 
Med letoma 2004 in 2006 je bila članica upravnega odbora društva za pove-
zovanje umetnikov Kunstwerft.

Njene pesmi so prevedene v farsi, češčino, hrvaščino, srbščino, poljšči-
no in slovenščino. Imela je številna pesniška branja doma in v tujini (Fran-
kfurtski knjižni sejem, Slovenija, Češka, Hrvaška, Srbija). Z družino živi na 
Dunaju, kjer deluje kot književnica in socialna pedagoginja.

O prevajalki 

Ana Jasmina Oseban (1978, Celje) je prevajalka in pesnica. Na Uni-
verzi v Mariboru je študirala prevajanje in tolmačenje. Sodobno prozo in 
poezijo prevaja predvsem iz nemščine, občasno pa tudi iz angleščine in 
hrvaščine. Za prevod romana Blumenberg Sibylle Lewitscharoff je na Slo-
venskem knjižnem sejmu 2013 prejela nagrado Radojke Vrančič za mlado 
prevajalko. 
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Maria Seisenbacher / Iz nemščine prevedla Ana Jasmina Oseban

in der Nacht singt Eis // schlägt dumpf // während ich am schlafenden 
Herz im südlichsten Teil der Welt liege // am nördlichsten Punkt des 
Horizonts // am Ende und am Anfang einer Geschichte bin ich // fließe 
graues Haar // im Schmelzen // wird Schnee des Frühlings // geht auf 
Pfoten über Sommerland // in der Nacht singt Eis // zerrt mich, zwingt 
meinen Gang // Stern unter Fuß // gebe Acht auf ihre Köpfe und bin 
versucht ihrem Körper zu entgehen //

* * *

ponoči poje led // zamolklo udarja // medtem ko ležim na spečem
srcu v najjužnejšem delu sveta // na najbolj severni točki
obzorja // sem na koncu in začetku neke zgodbe // pretakam
sive lase // v stapljanju // nastaja pomladni sneg // mehko stopa
v deželo poletja // ponoči poje led // vleče me sili v
premike // zvezda pod stopalom // pazim na glave
v skušnjavi da izmaknila bi se telesom //
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Maria Seisenbacher / Iz nemščine prevedla Ana Jasmina Oseban

alte Tage 

es kommen alte Tage 
mit in der Mitte 
aufgerissener Naht 
im Mund die Mutter 
mit Blüten am Ohr 
den Unmut verspielt 
die Hand an der Wange 
erinnert mehr 
als ein Name

 * * *

stari dnevi

kmalu bodo stari dnevi
natanko po sredini
razparan šiv
v ustih mati
z rožo za ušesom
korajža zaigrana
dlan na licu
spominja bolj
kakor ime
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Maria Seisenbacher / Iz nemščine prevedla Ana Jasmina Oseban

bleib! 
über mit Gras gewachsenem Kinn 
glüht Weg 
am Reif gedankenlos Grün 

kurz 
unter der Oberfläche 
mit offenem Aug´ 
ziehen Lungen über den Rest 
ein kurzes Leben 

sag: bleib! 

so schwer wird dein Lachen 
bis es auf Grund sinkt 
und schwimmt

* * *
ostani!
nad brado preraslo s travo
se leskeče pot
na rosi
brezmiselno zelena

tik
pod površjem
odprtega očesa
pljuča vlečejo ostanek
kratkega življenja

reci: ostani!

tako težak bo tvoj smeh
dokler ne potone na dno
in splava
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Maria Seisenbacher / Iz nemščine prevedla Ana Jasmina Oseban

Tage auf Eis 

letztendlich 
Sprünge im Eis glätten 
Schneetreiben von Hand stoppen 
vertriebene Gesichter schau´n 

es sind jene 
kalten Tage im Eis 

letztendlich 
versagen die Füße 
vor Achtsamkeit 
auf dünn Gefrorenem zu gehen

 * * *

zamrznjeni dnevi

naposled
izgláditi razpoke v ledu
z dlanjo ustaviti sneženje
zazreti se v pregnana lica

to so ti
hladni dnevi ledu

naposled
zataji korak
pred skrbnim
stopanjem po tenki skorji
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Maria Seisenbacher / Iz nemščine prevedla Ana Jasmina Oseban

um Vogel sein 

mittig im Augenaufschlag 
Vögeln Hände reichen 
und zarte Gefährtin sein 

auf Schrägflächen 
manche Feder polstern 
beleuchten die große Flucht 

eine Bewegung 
zerreißt 
deine Sohlen am Fuß

 * * * 

biti ptica

središčno v odpiranju oči
pticam podati roke
biti blaga spremljevalka

po poševninah
perje nastilja se
ožarja veliki beg

prvi premik
razpara ti
podplate
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Maria Seisenbacher

noch grüner 

Ich werde … 
noch grüner her 
der Welt schreiben 

atemlos 
kommt Hagel 
wie eine Geschichte unter uns 

Kommt! 

bei den Vögeln 
verdichtet ein Land 
die Luft

 * * *

wir 

wir 
die Januarriesin 
bald außer uns der Spur 
in langer Nacht 
der Welt enthoben 

wir 
die Nornen 
bald in uns ein Bild 
zeigt Nacht dem Tag 
ein Sterben
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Maria Seisenbacher 

im Quellen 

Eiswellen 
in jener Nacht 
weit hinten 
zieht es euren Kahlschlag 
dem Hochwild 
hinterher 

der Hang pocht 
sitzt auf 
fließender Erdwall 
engt 
Raum über 

in jener Nacht 
fressen Schafe deinen Salzstern 

in jener Nacht 
wellt es unter uns 
weg
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Maria Seisenbacher 

stürmen 

gesehen 
den Mond rücklings 
aus gespannter Luft 
verlorener Dinge 

ein nasses Sacktuch mit drei Knoten 
drei Mal gegen Stein geschlagen 
Soll sich nicht legen bis ich´s will! 

der höchste Ton 
kämpft den Glocken 
weil der Wind 
der ins uns fährt 
tötet

 * * *
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Maria Seisenbacher 

Feuerfliegen 

im letzten 
Lichtpunkt 
geht dunkel ein Zwilling gegen 
dich 

die Hand am Rücken 
versichert 
dir erste Hoffnung

fang 

ein befähigter Körper 
im Tun 

golden rote Apfelseite 

am späten Abend 
im Nachtschatten meiner Arme 
Schritte einfangen
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Maria Seisenbacher 

vom Bleiben 

nach hinten 
hat es sich verschlagen 
unter allen Dächern 
Atemzug 

der letzte Schrei 
sprengt still 
dein Haus 

niemand 
wird ein Aug auf dich 
haben 
wenn dein Name fällt 
eine stirbt 
das Tierskelett nicht mehr 
am Waldrand 
liegt

es ist ein Fallen 
in allen Dingen als 
streiche jemand deine Schulter 

fein blau geschimmelt 
gehst du tief 
im Haar gefangenen 
Ferner 

hinter deinen Schritten 
schweigt es 
als löse sich ein Finger nach dem anderen 
aus deiner Hand
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Prevajalci
Chmel / Pleterski / Podgornik / Kocmut

NOVI PREVODI 
SLOVENSKE POEZIJE 

XXI. ST.
Brvar / Hrastelj / Vidmar / Bevc  

Perović / Stropnik / Pevec 

Izbrani prevodi (2) 
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REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

MEDNARODNI REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

MEDNARODNI REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA
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Andrej Brvar
(1945)

Naplaveniny

V slovaščino prevedel
KAROL CHMEL

Iz slovaških prevodov novejše slovenske poezije
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Andrej Brvar / V slovaščino prevedel Karol Chmel

Tento ustavičný hustý dážď

Večer, keď som sa vracal od zubára a neznámy s cigaretou ma zasta-
vil a požiadal o oheň, už pršalo. Uprostred noci, keď som sa odpotácal na 
záchod a  cestou som sa zhrozil nad ruinou vlastnej tváre v  zrkadle, ešte 
vždy pršalo. Ráno, keď som v spálni otvoril okná a sused oproti už cvičil na  
balkóne, ešte stále pršalo. Teraz, keď strojovým olejom natieram pánty na 
dverách, a polievka na sporáku vrie, stále len prší a prší ... Akú špinu, aké 
hriechy, aké strašné hrôzy zmýva zo sveta tento ustavičný hustý dážď? 

* * *

Prelúdium

Čelistove oči možno videli druhú svetovú vojnu, možno ho zasypalo 
pri reťazovom nálete, možno ho vyhnali, viezli v dobytčiaku, bez vody, mo-
žno bol zmobilizovaný, poslali do Calais alebo Oostende, kde prvý raz videl 
more; fagotistu možno po vojne zatkli , zatvorili kvôli nadšeniu pre ruskú 
hudbu, možno zblízka spoznal Goli otok alebo Sriemsku Mitrovicu. Možno 
nevydržal, možno kšeftoval a mlátil ostatných väzňov, takže teraz v noci 
vykrikuje a prebúdza sa celý spotený; prvej huslistke možno umrel syn, je-
dináčik, znenazdajky, v piatej triede základnej školy, možno sa onedlho po-
tom rozišla s mužom a takto, celkom na dne, zrazu objavila Boha; klarine-
tistu možno trápi rana na konci jazyka, rana, ktorá sa nezaceľuje, ale rastie 
a často krváca; trombonista sa možno zasa dusí ako ryba na suchu, možno 
sa mu život opäť javí ako maškaráda, ktorú treba čím skôr ukončiť; možno-
že flautistka je bláznivo zaľúbená do kontrabasistu, možno ju kontrabasista 
odmietol, lebo má rád harfistku s dlhými tenkými prstami; tympánista má 
možno narodeniny a má preto dobrú náladu; huslista možno pred hodi-
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nou zmlátil dieťa a vlastne ani nevedel prečo; saxofonista sa možno pred 
hodinou pohádal so ženou pre finančné záležitosti; možno sa pohádal aj 
lesný roh s tou svojou, lebo má slabú vôľu, keď je šťastná, a hobojista so 
svojou, lebo si myslí, že bude mať usporiadaný život, ak bude mať uprataný 
byt ... Nech je, ako chce: teraz sú tu, zhromaždení v orchestri, pripravení 
pri svojich nástrojoch, aby nás, ich pomocou, zdvihli zo sedadiel, odtrhli 
od zemskej príťažlivosti a prikovanosti k  tu a  teraz a, oslobodených, nás 
v rýchlom lete odniesli hore, mimo a cez – nad, do Beethovenovej tretej, 
nazývanej Eroica.

Hazardér

Smrť, drahá smrť, tebe som vďačný, tebe, ktorá mi dávaš silu uspora-
dúvať slová do veršov, tebe, ktorá mi tým automaticky otváraš dvere do 
možnosti všetkých možností – žiť, ach, žiť aj z druhej strany štipky popola 
a prachu!

* * * 

Znovu, ach, znovu

V  očiach ti rozkvitajú motýle, pazuchy ti voňajú ako ovocný sad, 
v ústrety mi prichádza vôňa tvojich úst ako vôňa nejakej ruže, tmavočer-
venej, otvorenej, jas, ktorý vstupuje cez okno, ti jasnou červeňou presvecu-
je uši, uši a ušné lalôčky, prepichnuté pre náušnice, pod bozkom na krku 
cítim pulzovanie žily, vidím ti tvár zboku, vidím nosné dierky, ako sa ro-
zširujú, privreté viečka, mokré od potu, tieň nosa, ktorý dopadá na pery, 
suché od čoraz rýchlejšieho dýchania, oblizuješ ich a zvlhčuješ, napučila 
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si ich a odfukuješ vlas z čela, tvoje vlasy sa mi v cícerkoch lejú medzerami 
medzi prstami, prsty na tvojich nohách sú usporiadané do radu, na holeni 
svietia chĺpky, svietia a ježia sa, kolená sa trú o seba, narážajú jedno o dru-
hé, tvoja ľavica smeruje hore, na môj chrbát, moja pravica krúži po tvojich 
bokoch, som čoraz väčšmi pri tebe, čoraz menej pri sebe, tvoje boky sa 
lesknú a obracajú, jazyk za zubami ti horí, víri, zachytáva sa, sŕka, poču-
jem šepot v pravom uchu, dvíhaš sa na lakťoch, padáš naspäť, zadržiavaš 
dych, vlníš panenskou rovinou brucha, priehlbinou pupka, malým bielym 
trojuholníkom na tehlovej koži, lepkavej a klzkej od potu, kde si? si tu ešte? 
kde som? som tu ešte? nevidím, nepočujem ťa, drahá, rozpadávam sa, od-
tekám, vychádzam sám zo seba, vychádzam, ako raz vyjdem už nenávratne, 
navždy, navždy do tohto mierneho svetla, navždy do tohto svetelného mie-
ru, do tohto mieru a ticha bez konca-kraja ... Znovu, ach, znovu ti v očiach 
rozkvitajú motýle ...

Žalm

Vysoký šálový golier, široké vykasané rukávy, zvonový strih – tá bunda, 
tá dlhá bunda z kožušiny striebornej líšky: jej posledná túžba, posledná ná-
dej beznádeje, posledný výkrik jej štyridsaťročnej ženskosti – ach, pôžitky 
zvodnosti, elegancie, zámožnosti, výzoru; tá bunda, tá dlhá bunda z kožu-
šiny striebornej líšky, ktorú si prvý a posledný raz obliekla vtedy, uprostred 
rozihraného predvianočného decembra: bolo popoludnie so suchým pápe-
rovým snehom na uliciach, keď celkom znenazdajky vošla do divadelnej 
kaviarne, sadla si k nášmu stolu a vypila si s nami pohár šampanského.

(zo slovin. orig. prel. Karol Chmel)
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V slovaščino prevedel
KAROL CHMEL

Iz slovaških prevodov novejše slovenske poezije
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Vôňa papiera

Dážď vonia po papieri,
rovnako Versaceho Black Jeans, preto
dnes čítam a píšem, píšem
a čítam. a učím sa žiť,
aj keď sa to nedá porovnávať
so zmenami, aké prináša marec
alebo s Alešovým presvedčením, že je dobrý milenec,
ktorému začali veriť aj chalani.

Do papiera vstupujem ako do Ríma,
bosá cez Rubikon, prikázal Fellini.
spúšťam sa po stránkach ako po dúhe,
verím, že v parfume je
aj korenie, ale muži nevoňajú
po korení ani po papieri,
až do konca budú používať starý nudný Old Spice 
a každé zapaľovanie sviečok pokladajú za posadnutosť
romantikou.
Bolo by asi príliš poznamenať, že o žene nič nevedia,
veď o žene čo-to vedeli ešte aj
Andrej Rubľov, Peter Abélard a Ján Krstiteľ.
A čo vlastne kto o kom vie?

Naposledy som zapálila všetky sviece, aké som našla,
obliekla si šaty a okolo bokov
si ovinula stuhu s riasami a mušľami 
a zatancovala brušný tanec.
Ale fór nie je v romantike, uznal môj frajer
a z časopisu nahlas prečítal     
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Maternica netúži po dieťati, ale po faluse.
Kto o kom čo vie?
Slová nás celkom neodhalia, ale ani činy,
aj keď to, že v našej knižnici
nemôžeš sposoditi Seferisa, prezradí veľa,
no možno nič. Knihovník mi vtisol do rúk Richarda Burnsa
a prevrátil oči. Aj toto ťa zachráni,
potom nás stiahni za sebou.
Zo svetovej literatúry by radi zostavili
knihu kníh. Pentateuch by nahradili
Gričskou čarodejnicou. Knihu Józuovu Americkým psychom,
Sudcov Menom ruže
a tak ďalej, až po Apokalypsu.
Skončili sa časy čítania Biblie a Koránu,
zostarelo židovstvo a manicheizmus,
Kristove poučenia stratili pružnosť.
Nežiadam veľa, povedal Richard Burns,
Nežiadam veľa, len prirodzený zázrak.

Dnes čítam a píšem, píšem
a čítam a učím sa žiť,
kníh sa dotýkam ako ostrého noža,
rovnako mi to vďačne vracajú,
aj keď v nich nie sú veľké udalosti,
nijaké Ofélie v bielom, iba drobná
ľudská krehkosť, pod ktorou sa prebára zem.
Poézia, že Boh nemusí stvoriť všetko,
skutočnosť, že diabol má čisté svedomie.

* * *
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Čas, keď vysedávaš

Čas, keď vysedávaš v kaviarni či v tráve
je dôkladne odmeraný:
ako mlčanie, ktoré
naleješ do šálky,
keď treba hovoriť 
o všednosti,
lebo nič na svete nie všedné

a občas sa preleje cez okraj.
Ešte sú veci, ktoré ma prekvapujú:
tvoj záujem o baroko,
miska sliviek v chladničke
alebo to, ako na chvíľu podržíš ruku na kľučke
predtým, než mi otvoríš.

(preložil Karol Chmel – pre festival Ars Poetica 2015, BA október)

RpLirikon21_2015_Final.indd   134 17. 08. 15   11.19



135

Maja Vidmar
(1961)

V angleščino prevedel
ANDREJ PLETERSKI

Iz angleških prevodov novejše slovenske poezije
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O prevajalcu

Andrej Pleterski je prevajalec iz angleščine, francoščine in slovaščine 
ter v angleščino in slovaščino. Študiral je na Oddelku za prevajalstvo lju-
bljanske filozofske fakultete, smer slovenščina-angleščina-francoščina. Štiri 
leta je obiskoval tudi lektorat slovaškega jezika. Dvakrat se je kot štipendist 
francoske vlade izpopolnjeval v Strasbourgu (2001 in 2002), iz slovaške-
ga jezika in kulture pa na inštitutu UJOP v Košicah (2002). Objavil je več 
odmevnih književnih in vrsto revijalnih prevodov. Intenzivno se posveča 
prevajanju vrhunske slovenske poezije v angleščino, doslej je prevedel iz-
bore avtorjev, kot so A. Ihan, L. Stupica, J. Osti, M. Dekleva, M. Vidmar in 
K. Hočevar, trenutno pa pripravlja prevod poezije Anje Golob. Za prevode 
slovenske poezije v angleščino (A. Ihan, D. Jovanović, J. Osti) je leta 2012 
na Mednarodnem Lirikonfestu Velenje prejel Lirikonov zlát za vrhunske 
revijalne prevode slovenske poezije XXI. st. v angleščino, za prevod romana 
Sama ljubezen francoske pisateljice Laurence Plazenet pa nagrado Radoj-
ke Vrančič 2014. Delo na področju slovenske poezije nadgrajujejo revijalni 
prevodi v slovaščino (L. Stupica, M. Dekleva, I. Osojnik, A. Rozman Roza, 
S. Makarovič, B. Mozetič). Odmevna sta njegova prevoda romanov Nicka 
Cava, nedavno pa je prevedel delo ikone slovaške književnosti Dominika 
Tatarke, Pleteni naslonjači (2014). Dejaven je tudi kot pisec spremnih študij, 
antologist, avtor književnih intervjujev in moderator literarnih dogodkov. 
Od leta 2011 v okviru Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti vodi slova-
ško delavnico za mlade književne prevajalce. Izbral in uredil je antologijo 
slovaških humoresk Pozitivci (2012), za naslednje leto pa pripravlja veliko 
antologijo slovaške kratke zgodbe Zgodbe iz Slovaške. Tik pred izidom je 
njegov knjižni izbor in prevod novejše in nove poezije Milana Dekleve v 
angleščini (Darwin gre v jedilnico / Darwin Going Dining).
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Prevedene pesmi so iz zbirke Kako se zaljubiš (2012)

Vrzel

Sprva le kakor 
las na belem
zidu, nagubana
kožica ometa,
nato počasi
počasi razpoka,
ki jo izmeri mezinec.

Gledava se,
dihava. Pozorno,
kot da se lahko 
odpre. Nič ni

določenega, samo
nekakšen srkajoč
občutek in zdaj še
skrb, da se vsem 
mojim čudaštvom
pridene še to
plitko dihanje
skozi vrzel.
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A Cranny

Only a hair
of a sort on the white
wall at first,
a creased membrane
of the plaster, then
slowly, slowly a crack
the little finger can measure.

We are looking at
each other, breathing.
Watchful, as though
it can open. Nothing

is definite, just
a slurping feeling,
and now a concern
that all my oddities
are to be joined by
this shallow
breathing through
a cranny.

* * *
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The Dog

The faithful fear
that I’m only
dreaming,
this dog, is lying
under the table,
gnawing at its
bloody ankle.

* * *

Ladybirds

Until this spring, it had seemed
that I was not going to wear
such red dresses anymore, yet
ladybirds are blooming from
this mild winter everywhere.

I am blowing
into their wings,
making them fall,
fall along my skirt
into your hair.

* * * 
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All of a Sudden

The first breath of
wind chose the poem
on the table only just
written, just one,
and carried it away
in an arch.

I was looking for it,
a rectangular of whiteness
on the red roof, a white
piece of paper on the dark
grass behind the house
and in the brown fields
still further away

until the first drops and for
some more time into the rain.
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Wetlands at Dusk

The rustling, as
dense as dense are
the reeds within,

the voicelessness of the wind
above the water’s surface, as clear-cut
as outlined by the rustling edge,

the chirrup of a little bird in 
turquoise flight and the vague splash
of the egret’s little black leg,

this is what silence is.

* * *

RpLirikon21_2015_Final.indd   141 17. 08. 15   11.19



142

Maja Vidmar / V angleščino prevedel Andrej Pleterski

The Seagull and the Cloud

The cloud on my daughter’s
drawing seemed to be
imitating the seagull flying
above it, especially its
wing. It was just the
opposite, of course, yet
it would be too easy to
trust the clouds,
withholding some of
our gestures, the
pictures of white
airplanes and
the seagull.
I cannot yet
rely on
a child’s
wing.
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The Squirrels

The heartbeat
of the two frightened
squirrels having found
a hollow for the night
and who even fell asleep
for a moment
after the ardent loving,
later jumping, almost
simultaneously,
from the nightmare
into the cold perspiration
of an almost similar
half-awake state,
their fleeing heart
was unable to settle down,
yet the moving softness
of an inseparable pelt
saved them
for some more time
into the same night.
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Cvetka Bevc
(1960)

V angleščino prevedla 
ANJA DOTTIN PODGORNIK

Iz angleških prevodov novejše slovenske poezije
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Cvetka Bevc (1960) je pisateljica, glasbenica, urednica in pesnica. Na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani je zaključila študij muzikologije in primerjal-
ne književnosti ter se izpopolnjevala na University College Cork. Sprva je 
delovala kot urednica Glasbene mladine, nato kot asistentka na Filozofski 
fakulteti in kasneje v Uredništvu igranega programa RTV Slovenija; bila 
je urednica pri Državni založbi Slovenije, nekaj časa je poučevala klavir, 
danes pa deluje kot samostojna kulturna ustvarjalka. Mdr. je bila zaposlena 
pri Društvu slovenskih pisateljev kot vodja strokovne službe; med letoma 
2007 in 2009 je bila programska koordinatorica Slovenskih dnevov knjige 
v Ljubljani. 

Kot ustvarjalka radijskih iger je sodelovala s slovenskimi in tujimi ra-
dijskimi kulturnimi uredništvi; napisala je nekaj filmskih scenarijev, glas-
beno-gledaliških predstav idr. Z avtorskimi literarnimi deli se je predstavila 
na številnih literarnih festivalih doma in v tujini. Piše prozo, poezijo, dram-
ska besedila in mladinsko literaturo.
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O KONJU, KI JE PREPLAVAL MORJE
(For the horse who swam across the sea)

Konj, ki je preplaval morje,
ne more biti samo zgodba nekega jutra.
Iz pene vodovja sem ga priklicala,
da je lahko iz mojih rok jedel sonce
in mi pomagal sestaviti svet.

Zakaj me prepričuje, da je žalost njegov poklic 
in da je pred prvim korakom na pot poslal nož,
ki se je odlepil od njegovih reber.
Prestregla sem rezilo, da ga shranim v pesek,
moje oči ne smejo postati okno,
umazano od viharjev, soli in dežja.

Pesek je mojster minevanja,
večno ga lahko presipam med rokami
in prelisičim čas. In čas me je naučil upati.
da iz pogleda konja lahko izbrišem umiranje.
Samo zaspal bo in jaz bom za naju oba
vedno znova lovila iste sanje smrti,
da bodo postale melodija, ki nikoli ne izzveni.

Potem ne bo več pomembno, 
da so belega konja davno nazaj
osedlala divja ljudstva vzhoda,
uglasila njegov topot z žvenketom mečev
in s kriki tistih, ki so hoteli živeti.
Ni z njimi zaman posedal ob vodi
in jim pripovedoval zgodb o tem,    
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kako so jih nekoč spočele ribe.
Da zato sredi vojne spregovorijo v jeziku rož
in oživijo v spominu skrivnosti trav,
ki so ovenele še preden jih je použil kot mano,
nabrano v odsevu lune na morski gladini.

In ko zdaj polaga glavo v moje naročje,
ne čaka na moje solze. Ali radost,
ker sem nevede zajezdila pozabo.
Le zahrza tišje od tišine.
Vsako početje nenadoma postane slepilo,
da obstajamo. On. Jaz. In še kdo. 

A v budnosti njegove sape je več kot ukaz.
Vem, moram ga izpustiti v smrt,
brez slovesa sprejeti slovo,
da bo nazadnje zaplaval do obale,
kjer mu bo njegov krilati brat zapel pesem
o konju, ki je preplaval morje.
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FOR THE HORSE WHO SWAM ACROSS THE SEA
(O konju, ki je preplaval morje)

The horse who swam across the sea,
can’t only be the story of one morning.
I called him from the foam of the waterways,
so that he could eat the sun from my hands
and help me to build my world.

But why is he trying to convince me,
that sorrow is his profession
and that, before his first step, he sent a knife
on the way, which fell off his ribs.
I caught the blade to save it in the sand,
my eyes cannot become a window,
battered by storms, salt and tears.

The sand is a master of passing,
I can seep it in my hands for eternity
and fool time. And time taught me how to hope.
So that I may erase dying from the eye of the horse.
He will only fall asleep and I will catch the same dreams of death
for us both over and over again,
turning them into a melody that never ends.

It will no longer be important that a long time ago,
the white horse was saddled by wild people of the East,
they tuned the sound of his hooves with the clinking of swords 
and the screams of those who begged to live.
It was not in vain that he sat with them along the water
and tell them stories of how    
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they were once concieved by fish.
And that that was the reason why, during war,
they spoke with the language of flowers
and bring to life the memory of the secret of grasses,
which had witthered long before he had tasted them like a mana,
gathered in the reflection of the moon on the surface of the sea.
And as he now rests his head into my lap,
he does not wait for my tears. Nor joy,
because I had unknowingly ridden forgetfulness.
He merely neighs softer than silence.
Every action suddenly begins to distract us
from our awareness of being. Him. Me. And anyone else. 

But in the wakefulness of his breath, there is more than an order.
I know, I have to release him into death,
accept my parting without any good-byes, 
so that he could lastly swim to the shore
where his winged brother will sing a song to him
about a horse, who swam across the sea.
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ARES’ LAMENTATION
(Aresova tožba)

It is a lie that I was born immortal.
The divine Hera made me on the side
as she, in an insatiable rage over her husband, 
wrapped her legs around a soldier
as he lifted his sword up to the sky
and cursed God.

I had to kill my father first,
to be able to drink bloody milk.
And I saw the glory of battles in the stars
long before reading my first book that glorifies victory.
I grew from the guts of the defeated for about a meter
into the greed of wolves and the poison of a green woodpecker. 

Then it was no longer difficult to become immortal.

It is more difficult for me, Ares, now to die
even though I am getting increasingly tired of living.
I am obsessed by the desire to have my childhood grow within me,
and to embrace my aging. And the end of my journey.
But I do not know the memories of a child.

I wrote a book, I planted trees,
I made countless sons.
Everything I did, I did as a man and as a god.
Is this not enough to ensure my death?    
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My sons have divided the world so many times
I don’t remember it’s beginnings.
I must feel pride, they have outgrown my lust,
their grandchildren know more about war than I do.
Yet they cannot kill me. They are numbed by honour.
And fear, that they would not be able to bury me.
There is no earth, no water, no fire,
there is nothing that could carry on my secrets.

Restless I gaze at a crippled man,
who scratches my lamentation on the walls of his own prison
only because he wants to forget that I was everywhere.
And that we are, by the testament of the murdered, more than brothers.
Let him pray for a sky without stars,
where our fates are written.

And let him patiently wait to catch word
for those who knew me and were able to forget me.

But herein lies the power, stronger than power.
I know, I will vanish slowly, by the drop, returning to my mother,
so she would be able to give birth to the sand of passing.
When I cease to be so much as a memory, I will vanish in hopes
that there never was and never will be another like me.
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MORNING POEM FOR BIRDS
(Alba za ptice)

We live under the mercy of birds,
who gave us their nests,
Still warm from the heat of their wings.

Which is why I am not afraid to fly.

I am only afraid of history,
which documents shot down planes
more thoroughly than the falls of birds
and wipes from memory the rulers of our world.

Birds teach their children
before their first flight
the word earth,
so that they can show them the sky.

From high above, we humans seem small.
We build houses for wounded birds from clouds
as homes for our lost dreams,
we move them between the stars
like the tents of a nomadic tribe
along the desert, sowed with the mirages
of winged creatures made of sand.
And in their eyes
we look for support for our soul in a well,
where water had long dired out.     
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One single tear of a bird
can permanently quench a man’s thirst.
He has but to sprinkle some seeds on his window sill
without expecting the deed to be returned.

I try over and over again to feed the birds,
I sow in the sky, I plant seeds in the water,
I reap the rocks, stones, sand
I ripple among bird chatter
And I take the fluffy laughter as payment
for my effort. Or as crumbs of hope.

That life is merely a learning period about
How to be born into a bird’s heart.

English translation by Anja Podgornik
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Pet pesmi/Fünf Gedichte

Željko Perović
(1961)

V nemščino prevedla
DANIELA KOCMUT

Iz nemških prevodov novejše slovenske poezije
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Željko Perović

Željko Perović (1961, Visoko, BiH) – Literaturübersetzer und Lyri-
ker. Er veröffentlichte drei Lyrikbände auf Slowenisch, sowie je einen auf 
Kroatisch und Bosnisch. Er übersetzt zeitgenössische Prosa und Lyrik aus 
dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen ins Slowenische sowie vice 
versa (sein übersetzerisches Werk umfasst mehr als 10 Buchübersetzun-
gen und zahlreiche Publikationen in Zeitschriften). Beim internationalen 
Lirikonfest in Velenje erhielt er im Jahr 2013 für herausragende Überset-
zungen von Autoren aus Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Serbien 
den Übersetzerpreis lirikonov zlát. Seine Übersetzungen und seine Lyrik 
erscheinen in slowenischen und internationalen Literaturzeitschriften so-
wie in Buchform. Beim Poesieturnier Maribor 2015 erhielt er den Titel Rit-
ter der Poesie. Er lebt und arbeitet in Maribor.

© Rp. Lirikon21 (2015) | Iz novejše slovenske poezije/Neuere slowenische Lyrik  

Novi prevodi evropske poezije XXI. st./Neue Übersetzungen europäischer Poesie XXI. Jh.

Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut
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FILM (odlomek z obzorjem) 
    
včasih te ustavi ob zgodnji uri 
ko se kaka beseda vate zgane, 
je sel ali sporočilo, kaj jo hrani, 
strada, v neskončnem gibu 
obstanejo dlani, iščoč hram, 
da bi vstopil v robni hip prostora, 
se vrstijo kadri, razhajkani smisli, 
izgubljeni letni časi, poskušaš 
jo speljati k jutru, čeprav ne veš,   
razklenjeni, se dani, ali luna 
razsaja, ali v favnovem vrtu 
še vedno jeklenice izrisujejo 
                                obzornice 

DER FILM (Ein Ausschnitt mit Horizont) 
    
manchmal wirst du in den Morgenstunden ertappt
wenn ein Wort sich in dir regt,
ist es ein Bote oder eine Botschaft, was nährt sie,
sie hungert, in der unendlichen Bewegung
halten die Hände inne, auf der Suche nach dem Tempel,
um den Randaugenblick des Raums zu betreten,
die Filmszenen reihen sich aneinander, zerstreute Sinngehalte,
verlorene Jahreszeiten, du versuchst
sie in den Morgen zu führen, obwohl du nicht weißt,
sind sie geöffnet, es tagt, oder der Mond 
wütet, oder zeichnen in Fauns Garten
die Stahlseile noch immer 
 Horizontlinien
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GNETEŠ, GNETEŠ

se končno stopiš z zapiski in si svojec  
med svojci, potem z eno nogo čakaš, drugo puščaš 
kdo ve kje, v ritmih, ko si hodil po prstih in mahal 
z glasilkami, gneteš preigravanja, naj bi bilo
potrebno upoštevati zeitgeist in reciklirati nek 
grški mit ali arhetip, saj drama nikoli ne počiva, 
in si tudi malce pobožati svoj 
čas, poveznil se ti je čez misel in glas, čez pogled 
brez gnezdišča, brez osišča, da ne moreš reči, kam 
                            čez zbrano polje onemelih besed

* * *

DU KNETEST, DU KNETEST

endlich verschmilzt du mit den Notizen und bist einer von den ihren
unter den ihren, dann wartest du mit einem Bein, das andere lässt du
wer weiß wo, in den Rhythmen, als du auf Zehenspitzen gegangen und 
mit den Stimmbändern gewinkt hast, du knetest Gedankenspiele, sollte
man den Zeitgeist berücksichtigen und einen griechischen Mythos 
oder Archetyp wiederverwerten, das Drama ruht schließlich nie,
und auch ein wenig deine Zeit streicheln,
sie stülpt sich über deine Gedanken und Stimme, den Blick
ohne Nistplatz, ohne Angelpunkt, damit du nicht sagen kannst wohin

über das andächtige Feld verstummter Worte
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PARJENJE

nihaš pred membrano vsakdana, radio 
igra kuliso, okno medij, meje 
odtekajo z dihom, v popoldnevu 
medsvetje pronica skozi oder izginjanja, 
ki je zdaj letalnica, zdaj ponikalnica, 
tudi dve fazanki na vzbrstelem travniku 
vzdržujeta dvomljivo razdaljo, le toliko, 
da se izmakneta naskoku samca, in 
ta igra traja in traja, in ko se spet ozreš, 
jih ni več, le na čelu se ti raztapljajo ure 
in misli ne zmorejo glasu izrekanja, 
kar leze z ustnic, je samo sapa materije, 
                                      ki poganja puh 

* * *

PAARUNG

du wankst vor der Membran des Alltags, das Radio
spielt die Kulisse, das Fenster ist Medium, die Grenzen
fließen mit dem Atem ab, im Nachmittag sickert
die Zwischenwelt durch die Bühne des Verschwindens,
die einmal Flugschanze einmal Sickerfluss ist, 
zwei Fasanenhennen halten auf der sprießenden Wiese
eine zweifelhaften Abstand ein, nur so weit,
um dem Ansprung des Hahns auszuweichen und
dieses Spiel dauert ewig und wenn du dich wieder umsiehst,
sind sie längst weg, nur auf deiner Stirn lösen sich Stunden auf
und die Gedanken vermögen keine Urteilsstimme mehr,
es kriecht regelrecht zwischen den Lippen hervor, nur ein Hauch von Materie,
  die Flaum treibt
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MEDTEM KO  

ob postanku na Grajskem trgu kuhano vino 
postaja kopel za dih, prisluškuješ, kako 
v decembrskem večeru utripajo strukture 
samo-čutiš-česa, in za vekami risi zgodb, ena 
vzdih, druga izvija vertikalo v lok, tretjo trzajo 
zaciklane besede, nekatere so ljubice jezika 
in se jih oklepa, ko so vzletišča za zdrs, kje so 
ognji, kje so, stoka nekdo 
v prostoru, v žilah 
podrhteva kal glasa, medtem ko z neba padajo 
konfeti in ti z govorico stvari 
                                 naproti prihaja sel časa    

* * *

WÄHREND

beim Zwischenstopp am Schlossplatz wird der Glühwein
zu einem Vollbad für den Atem, du horchst, wie an diesem
Dezemberabend die Strukturen pulsieren
nur-etwas-fühlen und hinter den Lidern stecken Umrisse von Geschichten, die eine
ein Seufzer, die andere dreht eine Vertikale in einen Bogen aus, die dritte 
      durchzucken
eingekreiste Worte, einige sind Geliebte der Sprache
und sie klammert sich an sie, wenn sie eine Startbahn fürs Gleiten sind, wo sind
die Feuer, wo sind sie, klagt jemand
im Raum, in den Adern
erzittert der Keim der Stimme, während
Konfetti vom Himmel fällt und dir mit der Sprache der Dinge
  der Bote der Zeit entgegenkommt
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ŽETEV*

se rahlja zrahljana stvarnost, se gosti zgoščeni 
čas, čutiš, kako notranja opazovalnica odpira 
besedišče, kakšen vzgib, okleva, si pa v navezi 
s pšenico na njivi v poševnini, že dolgo si priča, 
ko veni, pravijo, da zori, vesel, ko jo obide toča, 
tudi tukaj kolobarijo, upaš, da ti bo dano še 
naslednje leto stiskati pesti za koruzo, 
v zakotja stopaš, tipajoč po območjih, kjer so 
veliki srčni vložki pustili sledi, se še pretakajo 
po prekatih, v globači srčne spodjede odmevajo 
votki glasov in se zaletavajo v svet, 
         že brnijo stroji, do jutra še strnišča ne bo 

__________
* zmagovalna pesem Pesniškega turnirja 2015 v Mariboru 

DIE ERNTE* 

lockert die gelockerte Wirklichkeit, verdichtet die dichte
Zeit, du spürst, wie dein innerer Beobachtungsposten den 
Wortschatz öffnet, was für eine Regung, er zögert, du aber bist 
mit dem Weizen auf dem Feld am Hang verbunden, schon lange ein Zeuge,
wenn es welkt, man sagt, es reift, glücklich, wenn es vom Hagel umgangen wird,
auch hier wird die Fruchtfolge eingehalten, du hoffst, dir werde das
kommende Jahr gegeben sein, um dem Mais die Daumen zu halten,
du betrittst Schlupfwinkel, tappst in Bereichen, wo 
große herzförmige Einlagen ihre Spuren hinterließen, noch immer fließen sie
in den Kammern, in den Senken der Herzaushöhlung hallt
das Wesen der Stimme wider und prallt gegen die Welt,
 schon brummen die Maschinen, bis zum Morgen wird es nicht einmal 
 Stoppelfelder geben

__________
* Gewinnergedicht des Poesieturniers 2015 in Maribor / Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut
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Ivo Stropnik
(1966)

Pločniki poscani od milijona ras in pasem
(labirintske, lajavske, ljubezniške, lubrikantske …)

Von Millionen von Rassen angepisste Fußgängerwege
(labyrinthische, leiernde, liebeslastige, lubrikante, …)
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Ivo Stropnik
(1966)

Pločniki poscani od milijona ras in pasem
(labirintske, lajavske, ljubezniške, lubrikantske …)

Von Millionen von Rassen angepisste Fußgängerwege
(labyrinthische, leiernde, liebeslastige, lubrikante, …)

V nemščino prevedla
DANIELA KOCMUT

Iz nemških prevodov novejše slovenske poezije
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Ivo Stropnik

Ivo Stropnik (1966, Celje, verbrachte seine Kindheit und Jugend in 
Ravne pri Šoštanju) – Lyriker, Jugendbuchautor und Redakteur. Studium 
der Slowenistik an der Philosophischen Faklutät in Ljubljana. Er veröffen-
tlichte 20 belletristische Werke für Erwachsene und Jugendliche, davon 13 
Lyriksammlungen für Erwachsene (die Pentalogie Slovarjenje melanholije 
in radoživosti/dt. Das Lexikographieren der Melancholie und Lebenslust u.a.) 
Seine Erwachsenenlyrik wurde in Zeitschriften, auf Festivals und Antholo-
gien in mehreren europäischen Sprachen veröffentlicht. Er lebt und arbei-
tet in Velenje, wo er Leiter des Bücherfonds Velenje ist sowie langjähriger 
Veranstalter des internationalen Literaturfestivals Lirikonfest und Redak-
teur von Lirikon21 (der internationalen Festivalanthologie/Lyrikzeitschrift 
des XXI. Jh.).

© Rp. Lirikon21 (2015) | Iz novejše slovenske poezije/Neuere slowenische Lyrik  

Novi prevodi evropske poezije XXI. st./Neue Übersetzungen europäischer Poesie XXI. Jh.

Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut
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Iz zbirke XXXL – Velike ljubezni (2012)  
Aus dem Lyrikband XXXL – Velike ljubezni/dt. XXXL – Große Lieben 

(2012)

lahkomiselna
  Čez dan občasno zmerno oblačno …

iz stoje na glavi vrh minareta,
iz bogovom ukradenega ognja,
iz balanserkinega ravnotežja
na vrvi med koranom in biblijo:
 iz pirsinga na plodu 
v maternici, iz svingerskega biča 
iz lateksa, iz dekadentne štorije 
fukajfukajkužamoj;
 iz zadnjične dimenzije:
iz slepčeve perspektive, 
iz falusne dolžine 
med razkrečene žeblje;
 iz zavržene abecede:
iz prehitro podarjenih številk,
iz razkritja umetnosti sedla, 
iz skrivnostnih moči zelišč;
 iz salta mortala 
čez lirski subjekt 
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die leichtsinnige

  Tagsüber teilweise bewölkt ... 

aus einem Kopfstand auf einer Minarettspitze,
aus den Göttern gestohlenem Feuer,
aus dem Gleichgewicht der Balancekünstlerin,
auf einem Seil zwischen dem Koran und der Bibel:
 aus dem Piercing an einer Leibesfrucht
in der Gebärmutter, aus der Swingerpeitsche
aus Latex, aus der dekadenten Story
fickefickehündchenmein;
 aus der Hinterndimension:
aus der Blindenperspektive,
aus der Phalluslänge
zwischen ausgelegte Nägel;
 aus dem verworfenen Alphabet:
aus zu eilig ausgeteilten Nummern,
aus den Entdeckungen der Sattelkunst,
aus geheimnisvollen Kräuterkräften;
 aus dem Salto mortale
über das lyrische Subjekt
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die leichtgläubige

Es weht mäßiger Nord- bis Nordwestwind,
der in den Abendstunden stark auffrischen kann …

es gibt keine großen Lieben, 
es gibt nur große Felsen
und verlassene Wiesen,
die nach unten über dich hinauswachsen;
 es gibt nur kleine Schlangen
gegen fette Eidechsen;
 großen Worten
darf man niemals Glauben schenken,
sie sind so verhängnisvoll:
 aus dem Mund einer Schauspielerin,
zwischen den Zähnen der Totengräberin hervor,
aus den stechenden Augen der Illusionistin;
 kleine Lieben sind
aus kleinen Worten gemacht,
aus flüchtigem Zuzwinkern,
aus Küssen, mit der Hand verschickt;
 die größten Lieben sind
ohne Worte
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die lasterhafte
    
Beim Einholen der Schnecke
kurz vor ihrem Haus ...

alle Musen haben gehurt
im Krautbottich, als sie nackt
diese durchgeblätterte Welt stampften: 
 aus alten Schnecken,
aus Erinnerungsgeschimpfe, 
aus Hahnenerotik,
aus silmultanen Dolmetschungen;
 aus einer kalten Dusche, 
aus der Dildodressur,
aus dem Füllen des Mundes, 
aus der durchbissenen Vorhaut;
 aus der Sechs über der Neun,
aus der Neun vor der Sechs,
aus der Annäherung des ausbrennenden Höllensteins; 
 aus der Rückkehr zur Kartoffel,
aus dem Durchbrechen des Lattenrosts; 
 lösch das alles aus, wenn du willst, 
du musenloses Hündchen
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die legende

Illusionisten, volle Mülltonnen
warten auf euch!

kommt die Poesie, diese Schlange, 
zu ihrem Begräbnis
und fragt: mein Liebster ist gestorben, 
worüber soll man keine Gedichte schreiben  

* * *

die lesbe

  Der Dual ist der Numerus der Lebenslust … 

zuerst das Meisterwerk,
dann der Inhalt; 
 nein, zuerst ein Kuss, 
so weit es geht

* * *
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die lindene

Der Dichter eines Morgens (in dunkler Kleidung
und schwarzem Hut über das 
gedämpfte Knarren des Holzbodens) ...

sei es wenigstens einer von unseren, 
so einer vom Tod 
von allen Seiten: 
 woraus besteht 
ein slowenischer Sarg:
 einem Boden aus Lindenholz, 
einem Deckel aus Nussholz, 
Leinenkissen, 
glänzendem Lack,  
 einem gesegneten Kreuz,
Nägeln zum Beschlagen
 und drinnen einem Hammer

RpLirikon21_2015_Final.indd   170 17. 08. 15   11.19



171

Ivo Stropnik / V nemščino prevedla Daniela Kocmut

die lyrische (1)

der Haut zu folgen, den Duft der Blume zu schnuppern, 
aus sanftem Sinken tief hinab …

manchmal kann der Baum nicht in dich
mit seinen Ästen mit zusammengesunkenen Blüten, 
den schlaffen Blättern; 
 zu sanft ist der Hauch
in den Blattachseln, die für dich tanzen;
 eines Tages aber wird die Sonne 
hinunterdonnern, in die rostige Rinne
neben dem Wipfel des Pflaumenbaums; 
 sie wird vor dir abprallen, 
ein paar Brüste und einen Nabel auswölben; 
wenn sie noch nicht verglüht sein wird, 
zwei Brustwarzen gießen 
und unter der eingesenkten Narbe 
die aufgeplatzte
goldgelbe Pflaume anstrahlen  

* * *
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die lyrische (2)

Aus dem Keuchen, 
aus ausmergelnder Arbeit
mit taunassem Körper … 

manchmal kann die Sprache nicht in dich,
mit keinem einzigen Buchstaben, 
die Sinne beißen in die bittere Schale, 
sie schleichen sich in die Tiefen der Mundhöhle; 
 speicheln das süße Mehl ein;
der geschwollene Baumstamm gleitet
bis zum Himmel, wo du noch lange 
nach der entkernten Frucht duftest

* * *

die lyrische (3)

Aus dem Klöppel, der hin und her schwingt
und zuckend nicht die erhörenden Wände zu erreichen vermag 
… 

manchmal kann der Himmel nicht in dich
und du nicht in ihn, aber alles, 
alles wird dich eines Tages 
mit der Wimper eines Blicks umarmen;
 mit dem Nagel des Nonsens,
mit dem Ohrläppchen aus Zuckungen,
mit dem Reif klebriger Augenblicke,    

RpLirikon21_2015_Final.indd   172 17. 08. 15   11.19



173

Ivo Stropnik / V nemščino prevedla Daniela Kocmut

mit einem Schnapsglas des brennenden Sliwowitz;
 mit der nicht hinausgeschrienen Minuskel
unter der tot geborenen Wolke,
die nicht in dich hinein kann

* * *

die lyrische (4)

Aus sechs Lippen, aus drei halbgeöffneten Mündern,
zwei Zungen ... 

und du (mit Grätschstand
und kalten Fußsohlen
auf meinen gesprungenen Lippen):
 jede Blüte braucht
ihre Zeit, um sich zu öffnen;
 und ich (deinem Blühen
entzogenes Staubblatt):
 unendlich sind die Interjektionen
im Fallen des im Saft stehenden Stängels;
 und die ausgetrocknete Rinne
(flüstert der goldenen Schweberin über uns zu):
erschlaffe wieder einmal in den Rausch der Pflaume

* * *
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die lyrische (5)

  Aus dem Eintreten und dort verweilen …

manchmal verstehen wir die Worte nicht, 
vergossen zwischen Himmel und Erde; 
 trunkene Windstille dazwischen
und im Schädel laichen Fische; 
 manchmal verstehen wir das Blut nicht, 
mit Eis und Wein vermischt; 
 es kocht und läuft über, 
wie für alle Ewigkeit 
die Adern Liebeleien haben;
 manchmal verstehen wir die Tränen nicht, 
entronnen den Untiefen der Nacht; 
 wir verstehen nicht das Schweigen 
hinter lebendigen Zähnen; 
 machmal verstehen wir die Zeit nicht, 
spitzzüngig im staubigen Jargon 
und dem verstimmten Chor
aus dem Überbleibsel der Menschen

* * *
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die lyrische (6)

  Aus dem Abschied und dem dorthin Zurückkehren …

unbegreiflich und unverständig benetzen wir einander
von der glänzenden Oberfläche der Welt; 
 die eine Halbkugel auf der anderen gestrandet, 
auf den schaukelnden Wracks 
der uns selbst beschiedenen Umarmung

Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut
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Zoran Pevec
(1955)

Acht Gedichte

REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

MEDNARODNI REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA
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Zoran Pevec
(1955)

Acht Gedichte

V nemščino prevedla
DANIELA KOCMUT

Iz nemških prevodov novejše slovenske poezije
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Zoran Pevec

Zoran Pevec (1955, Celje) – Lyriker, Literaturkritiker, Essayist und 
Redakteur; Doktorstudium der slowenischen Literatur; Mitglied des slow. 
Schriftstellerverbandes. Publikationen seiner Lyrik und Kritiken werden 
in den renommiertesten slowenischen Literaturzeitschriften veröffentlicht. 
Seine Lyrik ist in mehrere europäische Sprachen übersetzt. Er veröffent-
lichte sieben Lyrikbände. Für sein herausragendes zehnjäriges lyrisches 
Werk erhielt er beim internationalen Lirikonfest 2013 den Literaturpreis 
velenjica – čaša nesmrtnosti (Kelch der Unsterblichkeit), begleitet von einer 
Ausgabe 50 ausgewählter Gedichte. Er lebt und arbeitet in Celje. 

© Rp. Lirikon21 (2015) | Iz novejše slovenske poezije/Neuere slowenische Lyrik  

Novi prevodi evropske poezije XXI. st./Neue Übersetzungen europäischer Poesie XXI. Jh.

Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut
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Zoran Pevec / V nemščino prevedla Daniela Kocmut

V NEKI TOČKI

(obraz) (fiksacija silhuete)  (rahel nasmeh) (tvoja dlan) 
(malo objemov) (veš) (potem še enkrat nasmeh) 
(senca poslavljanja) (zunaj je bilo temno)
(kakor drobna črta si stala v izrezljanem času)
(s prstom si kazala v mrak in prislonil sem mladost na uho)
(drhtljaj razprostrtega spomina)
(s kolesom se peljem mimo tvojega okna)
(tam hlapijo pogledi) (tam nekdo spregovori brez odgovora)
(različnost samote)
(ti lahko vidiš kaj me dela takšnega kot sem)
(v rokah držim škatlo s tvojimi poljubi)
(začuden nad pretrganim trakcem tesnobe
v mislih vsako noč spim z žensko ki ima dolgo besedo na robu ustnice)
(nihče je ne pozna)
(utrujen sem in nisem od najinih srečanj in od najine daljave)
(trepetaš v prosojni koži) (kdove s koliko glasovi so pokrite najine pesmi)
(zrak valovi ko ždi tišina na ramenih) (padajoči dež v dremajočem dnevu)
(rečeš da potuješ na krilih črne osame)
(jaz ne rečem nič)
(pozno ponoči je) (zvezde otresajo domišljijo z neba)
(nekoliko nejasnosti) (nekoliko diha v ogledalo)
(nekoliko skrivališča ko zapreš oči)
(med tem iz imena drugega sklanjaš svetlikanje pričakovanja)
(in počakaš na brezglasnost stopinj pred počasnim uvodom v nov dan)
(vse v neki točki ki jo izbere spanec za sanje)

(iz zbirke V neki točki, 2006)
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Zoran Pevec / V nemščino prevedla Daniela Kocmut

AN EINEM PUNKT

(ein Gesicht) (Fixierung der Silhouette) (ein sanftes Lächeln) (deine Hand) 
(wenige Umarmungen) (du weißt es) (dann noch ein Lächeln) 
(der Schatten des Abschieds) (draußen war es dunkel)
(wie eine feine Linie standest du in der geschnitzten Zeit)
(du zeigtest mit dem Finger in die Dämmerung und ich lehnte meine Jugend 
 an dein Ohr)
(ein Erzittern der ausgebreiteten Erinnerung)
(ich fahre mit dem Fahrrad an deinem Fenster vorbei)
(dort verdunsten die Blicke) (dort ergreift jemand das Wort ohne zu antworten)
(die Unterschiedlichkeit der Einsamkeit)
(du kannst sehen was mich zu dem macht was ich bin)
(in meinen Händen halte ich eine Schachtel mit deinen Küssen)
(verwundert über den gerissenen Faden der Beklommenheit
schlafe ich in Gedanken jede Nacht mit der Frau mit einem langen Wort am 
 Rand ihrer Lippen)
(niemand kennt sie)
(ich bin müde aber nicht wegen unserer Treffen und wegen unserer Entfernung)
(du bebst in deiner durchsichtigen Haut) (wer weiß mit wie vielen Stimmen 
unsere Lieder bedeckt sind)
(die Luft wogt wenn Stille auf unseren Schultern hockt) (fallender Regen im 
 schlummernden Tag)
(du sagst du reist auf den Flügeln schwarzer Einsamkeit)
(ich sage nichts)
(es ist spätnachts) (die Sterne schütteln die Phantasie vom Himmel)
(ein bisschen unklar) (ein bisschen hauchen in den Spiegel)
(ein bisschen wie ein Versteck wenn du die Augen schließt)
(in der Zwischenzeit deklinierst du aus dem Namen des Anderen das Leuchten 
 der Erwartung)
(und du wartest auf die Lautlosigkeit der Grade vor dem langsamen Auftakt 
  in den neuen Tag)
(alles an einem Punkt den sich der Schlaf für den Traum aussucht)

(Aus dem Band V neki točki/dt. An einem Punkt, 2006)
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Zoran Pevec / V nemščino prevedla Daniela Kocmut

IN FRAGEN BLÄTTERN

Wo ist die Trostmauer?

Sie fallen wie überreife Pflaumen vom Baum. Ist die Liebe
ein Prophet des Wahnsinns? Ist Langeweile die Provinz des Dichters? Hinke
ich mit meiner Stimme? Ist Ausdauer ein seliger Schmerz? So zerreiße 
ich mit meinen Zähnen meine Schwäche. Wann erlöschen die Lichter in der 
 Konditorei,
wo einige Kinder abwesend das bunte Tagebuch der Eltern vermissen?
Alles ist ein Blättern von Worten, wie im Schnarchen des Eichenwaldes. Nackte Füße
von Lebensbedingungen. Warum ist das Innere der Identität der elastischen
Metapher für Verlegenheit so aufgeweicht? Dem schreibe ich

keine besondere Bedeutung zu. Solange meine Hand nicht in der Narbe
der Ungeschicklichkeit stecken bleibt. Als ich jünger war, hätte ich alle Hamster
aus den Käfigen freigelassen. Was war zuerst der Leuchtturm oder das Meer? Ich bin 
 ein
Spion des Geschwafels. Wo sind die Daten zu seiner Struktur? Liegt alles im Wurf der 
 Würfel?
Ist das Würfelspiel eine nützliche Tätigkeit? Der Meister wetzt seine Drachen-
Krallen und wetteifert im Feuerspeien. Die Gläubigen sind
an Beatmungsgeräte angeschlossen. Warum sind die Stimmen der Fragen so dünn?
Liegt das Geheimnis der Poesie im Empfangen von Schlägen mit der Kusshand?

(aus dem Band Hasidski pevec/dt. Der chassidische Sänger, 2011)
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DER STERNENGARTEN 

Ist der Traum der Beginn der Reise? 

Ein Bündel der Kosmologie. Du denkst an das lange Vertrauen
in die weiche Distel. Eine Galerie der Tradition. Du beobachtest
eine Frau, die ein abgerissenes Stück Leben anhat. 
Betört blickst du zum Himmel. Wessen Eigentum ist er.
Wie viele Horizonte sind darin gezeichnet. Ein Stadtabend.
Du glaubst nicht, dass du alle Seelen mit zwei
Versen zum Vergnügen nähren könntest. Eine Dosis Sterne
bietet das Abbild entrückter aufblitzender Körper. 

In einer deiner Laden liegt ein Kompass mit bebendem Atem.
Ein Stückchen erkälteter Mondlandschaft. 
Der Zaun für das Gravitationsgesetz ist repariert.
Es schleudert dich nach links oder rechts. Das aber perfekt.
Du bist willkommen im Restaurant mit dem Licht
der angeschnittenen Planeten. Deine Knie sind aufgesprungen von
der ständigen Annäherung des Kosmos. Die Straße ist der Beginn der Nacht.
Dein Gesicht ist verschwenderisch in Richtung der zweigeteilten Nachkommen 

gewandt.

(aus dem Band Hasidski pevec/dt. Der chassidische Sänger, 2011)
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Zoran Pevec / V nemščino prevedla Daniela Kocmut

DER GESANG DES REGENS

Wohin blicke ich, wenn ich in deine Augen blicke?

Stille beinahe. Am Himmel eine Wolke. An den Gesang des Regens gelehnt
kreise ich in ein gebogenes Lächeln. Nah bist du. Nah bin ich. 
Die SMS ist eine Station unserer Beziehung. Die Wurzel der Frage.
Tröpfelnd gleitet der wehmütige Zauber verborgener Hingabe
über unsichere Möglichkeiten. Sieh, der Atem fällt in die Handflächen. In einer Faser
der Harmonie liegt der Rückkehrpunkt der Unvollkommenheit. Wo bin ich zu Hause? 
 Ist alles
eine Ebene des Liebesspiels? Das geheime Leben der Flüchtlinge. 
Ein gepackter Koffer in der Ecke. Eine Wendeltreppe nach unten. 

Wir beide sind ein Körper der Trauer. Eine Bewegung der Hoffnung. Diener des 
 heiligen Landes
der Blicke. Einschlafen in den Augenblick des Schmerzes. Wir wiegen uns in eine 
 Schicht
des Abendhimmels. Die Nacht vergeht. Es vergeht der Tag. Im Adjektiv
der bebenden Umarmung liegt die Erwartung des Wiedersehens. 
Wir sitzen auf dem Bett und du sagst, wir seien Komponisten
der erschlafften Rast. Du gehst wie ein Mädchen. Du träumst wie ein Vogel.
An der Wand ist der Schatten des leidenschaftlichen Genusses zu sehen – ein Schleier 
 des Wahnsinns.
Sind wir zwei deshalb hier? Sind wir hier, weil ich lediglich deine zweite Hälfte bin?

(aus dem Band Hasidski pevec/dt. Der chassidische Sänger, 2011)
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Zoran Pevec / V nemščino prevedla Daniela Kocmut

DAS IST NICHT MICHEL FOUCAULT

Ceci n’est pas une pipe
                         (René Magritte)

das ist nicht Michel Foucault
und keine Philosophie
            die künstliche Katze schnurrt in der Ecke
und kein Wahnsinn
auch kein anderer Stil des Wahnsinns

eine Niederschrift der Paranoiaerfahrung
die in den Versen steckt
            der sichtbare Weg der Onomatopöie
eine Frage innerhalb einer Frage
die Demut des Buchstabens im Wort

Celans Laub der Jahre
etwas über das Sitzen im Korbstuhl
            das unversiegbare Summen der Zeit 
warum nicht lieber nichts
als das Plätschern der Erinnerung
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Zoran Pevec / V nemščino prevedla Daniela Kocmut

 * * *

das sind nicht Azra und Štulić’
Balkane Balkane Balkane moj
            auf der Rückseite des ehemaligen Staates
mit der Küste am Meer
mit dem Meer von Wellen in südländischem Akzent

das sind keine Verirrten mit dem schnellen Schritt
der Flüchtlinge und der langsamen Gechichte
            der Völker die miteinander streiten
über die verschwigene Hinnahme 
über die Konturen des gewaltsamen Vergessens

das ist nicht die Frau mit dem rabenschwarzen Haar
die dich nostalgisch umarmt
            als du nach langen Jahren nach Ćuprija zurückkehrst 
und den Bruder fixierst ohne Stern auf seiner Stirn
und den gestutzen leicht ergrauten Schnurrbart unter seiner Nase
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Zoran Pevec / V nemščino prevedla Daniela Kocmut

 * * *

das ist nicht die Geschichte über das Buch
das aus dem Sand aufkeimte
            der Dichter ist der Phallus Gottes
das sind nicht die Namen aus Adams Benennung
aller Dinge Tiere und des großteils der Dummheit 

die Zukunft aus dem Anfang
der Schlüssel der die Welt verdolmetscht
            ein Anhänger an einer Schnur
das Geheimnis des Unentdeckten
die Vereinsamung des Übersetzers der Vollkommenheit

das Reißen der Adern im Körper
eine Jacke mit der Aufschrift
            Fuck off
die Schwere der Aussage
Orphan mach mit mir einen Spaziergang
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Zoran Pevec / V nemščino prevedla Daniela Kocmut

* * *

das ist nicht das Ende der Welt
an einem Stein verharrt ein Fluss
            weiblichen Geschlechts
er betastet die Form des Morgens
er fließt am Himmel vorbei

du wirfst den Stein ins Wasser
und er geht nicht unter
            er bleibt an der Oberfläche der Geduld
wenn die Sonne untergeht
schlägt der Stein Wellen

du blickst in den Tod
der dich immerzu anstarrt
            und du sagst laut
die Leblosigkeit wächst mit mir
das ist kein Stein ohne Welt

(Aus dem Band To ni Michel Foucault/dt. Das ist nicht Michel Foucault, 2015)

Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut
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O prevajalki

Daniela Kocmut (1980, Maribor) je prevajalka in pesnica. Od zgo-
dnjega otroštva je živela na avstrijskem Koroškem, od leta 1999 pa živi v 
Gradcu, kjer dela kot prevajalka in poučuje jezike. Prevajalstvo (anglešči-
na, nemščina) je študirala na univerzi v Gradcu in v Dublinu. Iz sloven-
ščine v nemščino je mdr. prevedla leposlovna dela Draga Jančarja, Maruše 
Krese, Katarine Marinčič, Vena Tauferja, Marjana Tomšiča, Zofke Kveder 
idr. Poleg književnega prevajanja vodi literarne večere in na njih tolmači. 
Od leta 2013 vodi tudi delavnice pri mednarodnem prevajalskem projek-
tu »TransStar Europa«. Prejela je več prevajalskih štipendij, mdr. leta 2009 
delovno štipendijo za prevajalce avstrijskega Ministrstva za šolstvo, ume-
tnost in kulturo in leta 2013 prevajalsko premijo tega ministrstva. Je mlada 
članica združenja avstrijskih prevajalcev in tolmačev Universitas Austria. 
Poleg književnega prevajanja tudi sama ustvarja poezijo v nemškem in slo-
venskem jeziku.
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Prevajalca
Perović / Kocmut 

NOVI 
MEDNARODNI PREVODI 

POEZIJE XXI. ST.
Kecman 

Izbrani prevodi (3)
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Zdravko Kecman
(1948)

Šest pesmi / Sechs Gedichte

V slovenščino prevedel
ŽELJKO PEROVIć

Iz slovenščine v nemščino prevedla
DANIELA KOCMUT

Iz nemških prevodov novejše srbske/bosensko-hercegovske poezije
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Zdravko Kecman

Zdravko Kecman (1948, Usorci pri Sanskem Mostu, Republika Srbs-
ka/Bosnien und Herzegovina) – Lyriker, Erzähler, Übersetzer, Essayist 
und Literaturkritiker. Er studierte Serbisch und Kroatisch, Literatur und 
Bibliothekswesen an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana. Veröffent-
lichung zahlreicher vielbeachteter Lyrikbände, Romane und Kurzgeschich-
ten, die in mehreren europäischen Sprachen in Zeitschriften und in Buch-
form erschienen. Er ist Übersetzer aus dem Russischen und Slowenischen. 
Er ist Begründer der Zeitschrift Književnik und Redakteur beim Verlag 
Udruženje književnika Republike Srpske. 2014 erhielt er beim internationa-
len Lirikonfest in Velenje den Pretnar-Preis – den Ehrentitel „Botschafter 
der slowenischen Literatur und Sprache“ für seine langjährige Vermitt-
lung slowenischer Literatur in Bosnien und Herzegowina sowie der Pflege 
slowenisch-serbisch-bosnisch-herzegowinischer Literaturkontakte. Er lebt 
und arbeitet in Banja Luka (R. Srbska/BiH).  

© Rp. Lirikon21 (2015) | Neuere serbische und bosnische Lyrik  
Neue Übersetzungen europäischer Lyrik XXI. Jh.

Aus dem Bosnischen ins Slowenische von Željko Perović
Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut

RpLirikon21_2015_Final.indd   192 17. 08. 15   11.19



193

Zdravko Kecman / V slovenščino prevedel Željko Perović

TELEFONIJA

Dež je poševno šivanje nebesnih igel
brezžični razpored misli mestnih ulic
drevesa skačejo v parkih in ptice se kličejo nad krilatimi krošnjami ki letijo na sever
črički večera iz mišjih lukenj raztegujejo votlo noč v vlaknih svilenega lana
trgovine so zaprte in lutke napol oblečene napol gole napol nage spijo v njih
psi hodijo s telefoni okrog vratu in lajajo po ulicah zvezde pa postajajo bakle in padajo v gozd
nespečnost spi v košu za smeti pred spalnico
roke so drhtele toda ničesar ni bilo kar bi vzele da bi izginili vabeči glasovi
zemlja se obrača kot krožniki podobni platnom ki jih razporeja obarvani slikar
iz smeha padajo dogorki izgorelih besed   
nespečnost nenehno spreminja mesto spanja in za sabo vleče senco
v neskončnem prostoru mojstri opravljajo delo vpijoč
vpitje prodajalcev megle ogledal volnenih glavnikov in prepihov 
v hiši ni nikogar in čas se ustavlja 
začenja se klicanje reke polja neba koles ki poganjajo zrak
noč polna sebe spušča meglo na brezkrvno tišino in stenske ure se iščejo med seboj
možic iz Kafkove zgodbice prikotali ogledalo da se lahko smejimo vanj
spali smo na obešalnikih obešeni za ovratnike
šteli smo sobe ki so razpadale
mačke so skakale po vejah zaspalih krošenj
in tako smo prespali bujenje iz črk

(15. 10. 2013)  
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Zdravko Kecman / Iz slovenščine v nemščino prevedla Daniela Kocmut

TELEFONIE

Der Regen ist der Schrägstich der Himmelsnadeln
eine drahtlose Anordnung der Gedanken der Stadtstraßen
die Bäume hüpfen in den Parks und die Vögel die in den Norden fliegen rufen einander über den

beflügelten Wipfeln
aus den Mauselöchern dehnen die Abendgrillen die hohle Nacht in den Seidenleinenfasern aus
die Geschäfte sind geschlossen und die Schaufensterpuppen schlafen halb nackt darin 
Hunde laufen mit Telefonen um den Hals umher und bellen auf den Straßen während die Sterne 
zu Fackeln werden und in den Wald hinabfallen
die Schlaflosigkeit schläft in einem Mülleimer vor dem Schlafzimmer
die Hände zitterten doch es gab nichts zum Anzufassen um die lockenden Stimmen zu 

vertreiben
die Erde dreht sich wie die Teller auf den Leindwänden die der beckleckerte Maler ordnet
aus dem Lachen fallen die Stummel ausgebrannter Worte
die Schlaflosigkeit verwandelt immer wieder die Stadt des Schlafs und zieht einen Schatten 

hinter sich her
im unendlichen Raum erledigen die Meister schreiend ihre Arbeit 
die Rufe der Verkäufer von Nebel Spiegeln Wollkämmen und Durchzügen
im Haus ist niemand und die Zeit bleibt stehen
das Rufen des Flusses Feldes Himmels der Räder die die Luft antreiben beginnt
die von sich selbst erfüllte Nacht senkt den Nebel auf die blutleere Stillle und die Wanduhren 

suchen einander
ein Männchen aus einer Kafka-Geschichte rollt einen Spiegel daher auf dass wir hineinlachen 

können
wir schliefen an unseren Krägen aufgehängt auf Kleiderhaken
wir zählten die Zimmer die dem Zerfall anheim gefallen sind
die Katzen sprangen in den verschlafenen Baumkronen von Ast zu Ast
und so verschliefen wir den Weckruf aus den Buchstaben

(15. 10. 2013)  
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DER WÜRFEL

Dieser Würfel hatte keine Tür
Dieser Würfel hatte weder eine Schwelle noch andere Eintrittsöffnungen
Dieser Würfel ist ein geschlossener Würfel in dem eine Stimme wohnt

Ich hätte nicht auf diese Stimme reagieren dürfen 

Dies ist ein Würfel
all seine Seiten sind gleich 
ich hätte nicht auf diese Stimme von Innen reagieren dürfen
nein nein nein nein

Diese Stimme ist ein Blutegel
Diese Stimme ist kein Vogel wenngleich sie vorgibt einer zu sein 

Der Würfel verschließt die Welt  

DER PASSANT

Ich habe meine Beine verloren und auch Hände habe ich keine 
auch alles andere habe ich verloren auch den Körper der mich verlassen hat nichts 
habe ich

Ich suche meine Augen die in den Himmel aufgestiegen sind
Ich suche meine Hände die schrieben ich solle sie nicht mehr suchen 

Ich suche die Sprache
Die Sprache verschwand im Widerhall      
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Bin ich ein Passant frage ich mich mit den Pupillen der Stille in den Schwämmen die mich 
begleiten  

Das Wasser lief aus dem Fluss und das leere Becken geht mir nach 

Ich bin ein Passant
Ich bin ein Wanderer

Ich bin der verlorene Blick der seine Verlorenheit sucht

(24. 12. 2013)

ZU JAHRESBEGINN

Zu Jahresbeginn muss man alle Türen und Fenster des Theatercafés öffnen
und die Schatten der gespielten Rollen mit schweigender Mimik durch Kiemenatmung zu 

vertreiben
die Mitternachtsmusik austrinken, die das Vorhangzuziehen in den fernen Raum erstickt
die Kostüme vom Boden ziehen die Sängerin ankleiden die die Nacht am Bahnhof verbringt
eine Säge nehmen und die Milch die im Unterarm auf dem Bild an der Wand überquellt zersägen
vor dem weißen Engel niederknien und ihn bitten nicht mehr zu weinen denn der Maler der ihn 

zum 
Leben erweckte kann nicht mehr in seiner Fantasie schlafen am Anfang des einstigen 

Heimatortes
alle Filme ansehen die er gesehen hat und der Tochter hinterließ bis zum Wiedersehen in einer 

neuen Dimension
sich ohne Botschaft von der Menschheit trennen deren Existenzbeweise faulen
wurmstichiges Holz sammeln und dem Gärtner auftragen den Garten zu verlegen
          

RpLirikon21_2015_Final.indd   196 17. 08. 15   11.19



197

Zdravko Kecman / Iz slovenščine v nemščino prevedla Daniela Kocmut

Testamente kopieren und gewisse Korrekturen eintragen weil die Zeit an den Marktpreisen nagt

Zu Jahresbeginn die Spinnen aus ihren Häfen ziehen und sie ans Tote Meer schicken
von dort einige Fässer totes Wasser mitbringen und damit die Hausfundamente gießen die 

Fenster und die Türen reinigen
die hölzernen Hände und Beine die du dir am Strand in der Galerie des Puppensaals geborgt 

hast
eine Bestandsaufnahme der Bücher vornehmen sowie der Buchstaben empfangen in der 

Gebärmutter des Schreibens.

Eine Glückwunschkarte in den Osten schicken
Eine Glückwunschkarte in den Westen schicken
Eine Glückwunschkarte in den Norden schicken
Eine Glückwunschkarte in den Süden schicken

Eine Glückwunschkarte an Robinson schicken
Eine Glückwunschkarte an Kafka schicken
Eine Glückwunschkarte an Moby Dick schicken

Und nicht vergessen eine dem zweiflügeligen Weißen Engel zu schicken damit er aufhören möge 
zu weinen und wieder lacht wenn der Baum vor dem Haus aufmunternd singt.

Die Triebe aus der Erde graben und das Universum umsetzen

(28. 12. 2013)
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Zdravko Kecman / Iz slovenščine v nemščino prevedla Daniela Kocmut

ICH BIN DAS FESTLAND 

Ich bin derjenige der in den Steinfelsen hinter dem Wind irrt
aus meinem Mund kommen urmenschliche Schreie
ich bin dauernd von einem gewaltigen Wunsch besessen
über den Köpfen fliegen Steine aus einer Hand
und der Hahn spielt mit dem Kosmos
oder bin ich derjenige den man im Blumenmeer mit dem langweiligen 
Duft begraben hat
Ich bin das Festland in Stille gehüllt
eine Ratte kriecht in mein Ohr
und plätschert vertrauensvoll Balsamworte
Du bist jene Rose deren Lippen verkohlt sind
glückliche Puppe in meiner Hand
Heute Morgen hat der Tau das Gras gefressen und der Schaum die Erde 
gewaschen
ich hinterließ Spuren 
dem Augenlicht 
durch den Raum nachlaufend

(7. 2. 2014)   
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Zdravko Kecman / Iz slovenščine v nemščino prevedla Daniela Kocmut

DIE VERGÄNGLICHKEIT DES AUGENBLICKS

Das war im Süden
der Wind brachte Regentropfen ohne Regenguss und ohne Meeresrauschen
dieses irgendwo verirrte Meer kommt für mich auch jetzt an den Ort wo alles zu ruhen scheint
Der Herbst lag im Gras vergilbt vom heißen Sommer auf den wir im Schatten der üppigen Stadt-
Kastanien gewartet hatten und uns nicht von den Bäumen wegbewegten die sich zu einem 

Marsch ins 
Rauschen des Tages aufmachten
Es war Abend und es war im Süden als wir aus den Stadtlichtern in die dörfliche Heimeligkeit 

zurückkehrten
ein großer schwarzer Kater blieb vor uns stehen wie ein Symbol über das wir nicht nachdachten
aber die Luftdichte rührte sich nicht und der schwere Gang zog uns hinunter
ich wusste nicht ich konnte nicht wissen dass die Luftdichte über die Schwere 
der unvorhersehbaren Distanz bis zum wachsenden Weiß herrschte
man konnte es nicht wissen obwohl alle Dinge in Millionen von Sprachen flimmerten
die die Ankunft ankündigten und offen sprachen aber stumme Sprachen kann man
später lesen wenn die Aufzeichnungen zur Gänze abgeschlossen sind
Das Spiel der Luft gab nämlich nicht alle Prognosen ab sondern wiegte sich in Gedanken mit 

Musik in den Schlaf
die Reglosigkeit des Sommers verlief im Dahingleiten der Meerespflanzen
in der Verkahlung der Regenbogenfarben die der Himmel unter dem Notenbogen entzweite
Kühle kroch in den Körper und erkannte sich selbst nicht
der Schrei aber kam aus etwas Unklarem
und die Kerzen gingen aus im Zimmer unter dem Gewölbe
als sich der Augenblick von sich selbst löste

(8. 1. 2014)  

Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut
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IZVIRNA POEZIJA XXI. ST.
Chmel / Vidmar / Vincetič / Ciccone 

Polič / Koršič / Hohler / Koban  
Pečar & Koželj
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Karol Chmel
(1953)

Neverše

Dodatni izbor iz slovaščine prevedel
PETER KUHAR

Iz novejše slovaške poezije
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Karol Chmel

Slovaški književnik Karol Chmel (1953) je pesnik, urednik in pu-
blicist. Doštudiral je andragogiko, vendar je opravljal celo vrsto poklicev. 
Knjižno je doslej objavil šest pesniških zbirk, v slovenščini pa, razen nekaj 
pesmi, objavljenih v reviji Apokalipsa in Rp. Lirikon21, takorekoč še ni do-
stopen. 

Poleg poezije se največ ukvarja s prevajanjem; za svoje obsežno preva-
jalsko delo je prejel v domovini in na tujem več uglednih nagrad. 

Trenutno je zaposlen kot urednik pri založbi Kalligram. Na Slovaškem 
velja za enega najboljših prevajalcev iz poljske, češke in južnoslovanskih 
književnosti. 

V slovaščino je prevedel več slovenskih avtorjev; s knjižnimi objavami 
mdr. izbrane pesmi Tomaža Šalamuna, Aleša Štegra (zbirka Kašmir), eseje 
in pesmi Aleša Debeljaka (Temno nebo Amerike, Zaton idolov idr.), prozo 
Andreja Blatnika (Tao ljubezni), Daneta Zajca (zbirka Dol dol), izbora poe-
zije Edvarda Kocbeka, Uroša Zupana idr. Časopisno/revijalno je bila v nje-
govih prevodih slovaškim bralcem mdr. predstavljena proza Rudija Šeliga, 
Draga Jančarja, Marta Lenardiča, eseji Slavoja Žižka, Milana Dekleve, poe-
zija Vena Tauferja, Alojza Ihana, Petra Semoliča, Esada Babačića, Primoža 
Čučnika, Stanke Hrastelj, Andreja Brvarja idr.

V svojih pesmih se Karol Chmel ukvarja z razkrivanjem zapletenosti in 
protislovnosti človeškega bitja ter realnega sveta. 

V Rp. Lirikon21 predstavljene pesmi v izvirniku in z dodatnim izbo-
rom v slovenskem prevodu Petra Kuharja so iz zbirk O orodjih, redu in 
stvareh, ki so ušle iz rok (2004), pesmi v izvirniku pa iz zbirk Spray, modrá 
mentalita (1998), O nástrojoch, náradí a iných veciach vypustených z ruky 
(2004), Chiaroscuro (2009) in Batéria (2014). – (P. K., Rp.L21)
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Iz novejše slovaške poezije / Karol Chmel

NEVERŠE

básnici klamú

klamem tiež (akoby som
bol básnik)

od knihy dzyan
pani blawatskej
až po cantos
pána pounda
útočí tajomstvo na
schopnosť pochopiť ho

voda je na pitie
ale aj na plávanie
vzduch je na dýchanie
ale aj na lietanie

ten čo sa topí
dýcha vodu
ten čo padá
pije vzduch

kto sa nehodí
je už škrtnutý

odpustite mu
odpustite mi

 * * *

RpLirikon21_2015_Final.indd   205 17. 08. 15   11.19



206

Iz novejše slovaške poezije / Karol Chmel / Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

aeternitas, rituál vzdoru

vlasy dupkom zoči-voči estetike poľovačky
aj keď ide o similijapan pre vycibrený
hmat

všetky tie katarzie nad technikami
zľutovania

nestačí vedieť že vzduch sa aklimatizoval

vertikála sa zužuje 
oboma smermi

nedeľa hovorí: neponáhľaj sa
lebo prídeš neskoro

 * * *

aeternitas, ritual kljubovalnosti

lasje naježeni iz oči v oči z estetiko lova
tudi ko gre za ostrino nabrušenega jezika
otip

vse te katarze nad tehnikami
usmiljenja

ni dovolj vedeti da se je zrak aklimatiziral

vertikala se oži
v obe smeri

nedelja govori: ne hiti preveč
ker boš prišel prepozno

(iz slovaščine prevedel Peter Kuhar,  obj. v Rp. Lirikon21, 29–31/2010)
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Iz novejše slovaške poezije / Karol Chmel

takty

tak
už sme doma
láska sa začína
láskou k sebe

prísahou zasneženým cintorínom

dievčenským chodením
v tráve nad kolená
mužskou pokorou
pred bezbrannou silou

už sme doma
chvalabohu 
medzi barbarmi

v zaťatej zime
bukolickí vlastenci 
predčasne
likvidujú morenu

konečne
sme už doma
aby sme vzdorovali
presile
tých čo sú doma tiež

 * * *
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Iz novejše slovaške poezije / Karol Chmel

na margo sviatku bezradnosti

... plot sa prezentuje iba
kolmi

vytrhnutými
z kontextu 

ešte včera
sme si s trávou rozumeli
pokiaľ išlo o remeslo rásť
a žltnúť
pekne do zoschnutia

dnes sa odporúča
ubrániť sa
zovšeobecneniam

svet je z holých viet

lastovičky opúšťajú čítanky

 * * *
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Iz novejše slovaške poezije / Karol Chmel

gospel
lônik sa vrátia
staré kračúny
(paľo bohuš)

vlastne je najvyšší čas
na diskurz pominuteľnosti

čoraz viacej ribbentropov
mi splýva s molotovmi

zrak prestáva byť
záležitosť dioptrií

iluzívna skyva
sa lepí na protézu
presvedčivo
zintenzívni chvíle precitnutia
našich jubilantov

zatiaľ ešte stále môžeme zabúdať:
letné slnko množí vrásky
(tebe pridalo len
pehy)

zatiaľ ešte môžeme úspešne zatĺkať
ustavične podsúvané
motáky 
s návodom na samovraždu    
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Iz novejše slovaške poezije / Karol Chmel

zatĺkať 
kolík
do cudzej porobenej zeme

jasné že
hlavný stan sa hlási
iba k vyhraným bitkám

lenže
cesta sa zrazu
začne hrať 
na schody

spomeniem si: prudšie dýchaš
po všetkom tom 
strieľaní slepými

spomeniem si:
sami sme si 
boli
anjelici strážni

Z kníh Spray, modrá mentalita (1998), O nástrojoch, náradí a iných veciach   
                   vypustených z ruky (2004), Chiaroscuro (2009) a Batéria (2014)
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Iz novejše slovaške poezije / Karol Chmel / DODATNI IZBOR /
Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

seppuku, ritual samopozabe

v vodo potopljen iz vode v vodo prerojevan vodo
vdihavajoč vodo sanjajoč ravni vode pod-
legajoč vodi čakajoč ko bi že morala odteči
zaman se nasmihaš v prazno nebo
uslužno pokoren do prepovedane teme v 
pogoltne te kot tabletko
ki je niti
zapiti ni treba 

(obj. v Rp. Lirikon21, 29–31/2010)
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Iz novejše slovaške poezije / Karol Chmel / DODATNI IZBOR /
Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

Stativ

Pred odhodom
takole razvrščam mape:
pozabiti – pozabljivo.
Pod rokami se mi bliska
televizijska plazma,
svetloba prodre v oči, 
pokrite
s prosojnimi ušesi.
Tvoji senci
ugaja svetloba,
padajoča
na dno pljuč
(kakor da bi vgraditelj
vrat podpiral graditelja zidov).
Nebo
pozira pred križarsko opravo,
sneženje na ekranu,
namenjeno vzvratnemu ogledalu
(grozljive, 
v neskončnost
zvite krivulje
okraskov na oklepu).
Na začasnem naslovu
nabožnih pesmi
molčim,
kakor da gre 
za življenje. 

(obj. v Rp. Lirikon21, 29–31/2010)
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Iz novejše slovaške poezije / Karol Chmel / DODATNI IZBOR /
Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

Intimna osvetlitev 

Dežuje, 
kakor da bi se za vsako ceno 
na vseh krogih pekla
hotela odpreti hudičeva vrata.
Okamenevamo
v tihi hvaležnosti.

 * * *

Sramotilni steber, leta 

Režali so se kot blazni, 
beločnice v očeh so imeli izbuljene, 
hihitali so se v pest in s kotički ust, 
nezadržno, nebrzdano, 
od prvega mlečnega zoba do modrostnega kočnika, 
smejali so se z vsem telesom, 
vsi iz sebe, 
vse do odra 
in sramotilnega stebra na njem, 
vse dotlej, dokler niso začutili vonja po razkroju, 
krohotali so se obliču 
in lesu, pripravljenem za križ, 
hehetali so se ostružkom, 
s katerimi bo postlana krsta, 
krohotali so se na drezini,      
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Iz novejše slovaške poezije / Karol Chmel / DODATNI IZBOR /
Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

ki jih je peljala v rov, 
da se je med zaviranjem iskrilo pod kolesi, 
smejali so se kakor gospoda, 
širokoustno, žametasto, 

rezgetali so se med pripovedovanjem 
o bedasti nadaljevanki, 
smejali so se sladkorju v urinu, 
krohotali so se kameli v šivankinem ušesu, 
na levo in desno vrtečim se kleščam, 
lomljenju špic na kolesih …

(obj. v Rp. Lirikon21, 29–31/2010)

Angeli, leta

ob koncu zime začne 
kopneti sneg, 
glina dobi pravo mastnost, 
razrezati jo, 
pregnesti, 
porazdeliti, 
srajce naj se prilepijo na telo, 
od žic nabuhla usta 
zašiti, 
spustiti besne angele 
z verig

(obj. v Rp. Lirikon21, 29–31/2010)
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Maja Vidmar
(1961)

Deset izbranih pesmi  
(iz avtoričinega 10-letnega pesniškega opusa)

Iz novejše slovenske poezije
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Maja Vidmar

Maja Vidmar (1961) se je rodila v Novi Gorici, kasneje pa se je v času 
študija preselila v Ljubljano, kjer je študirala primerjalno književnost. Živi 
v Ljubljani in deluje kot svobodna književnica. 

Izdala je osem pesniških zbirk, objavlja v vidnejših slovenskih in tu-
jih literarnih revijah, njene pesmi so v izvirnikih in prevodih vključene v 
več antologij. Za pesniško zbirko Prisotnost je prejela Jenkovo nagrado, na-
grado Prešernovega sklada in dunajsko štipendijo Grosser Preis für osteu-
ropäische Literatur. Prejela je Premio Letterario Internazionale Trieste Scri-
ture di Frontiera dedicato a Umberto Saba 2007 in nagrado mreže gradova 
književnosti 2009 za zbirko Sobe.

V tujini je izšlo šest knjižnih prevodov njene poezije: Leibhaftige Ge-
dichte (Droschel, 1999), za katero je prejela nagrado Hubert-Burda-Stifung 
für junge Lyrik; Akt (Meandar, 1999), Molitva tijela (Tugra, 2007), Gegen-
wart (Edition Korrespondenzen, 2007), Način vezivanja (udruženje Knji-
ževnika Srpske, 2009) in E il mondo si scolora (Ibiskos Editore, 2010).

Njene samostojne pesniške zbirke v slovenščini: Razdalje telesa (1984), 
Način vezave (1988), Ihta smeri (1989), Ob vznožju (1998), Prisotnost (2005), 
Sobe (2008), Kako se zaljubiš (2012), Minute prednosti (2015).
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Iz novejše slovenske poezije / Maja Vidmar / Deset izbranih pesmi iz 10-letnega opusa

Nebotičnik

Izgubila sem se
v garaži, pod nizkim
cementnim stropom
toplega vzduha
motorjev in gum.
Kadar se izgubim
že v kleti, se gibanje
za eno stopnjo
upočasni, koraki so
težji in stopnice višje.
Pomagam si z ograjo.
Na daleč se oprimem
lesene letve in se
povlečem navzgor, kot
bi vlekla čoln ob zajli.

Hodniki so slabo
vzdrževani, sobe
brez vrat in učilnice
prehodne. Ne bom
omenjala znanih
obrazov, ker
pomembno je
samo dvigalo.
Lahko bi se ustavilo
med nadstropji,
pa se ni. 
Zgoraj je vse v gladkem
nerjavečem jeklu in
steklo od stropa do tal.     
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Iz novejše slovenske poezije / Maja Vidmar / Deset izbranih pesmi iz 10-letnega opusa

To je vrh,
a se že nagiba.
Neslišno se nagiba
in pada.
Skozi visoka okna
zablešči poševno
morje.
Mesto in zaliv.
Kakšno olajšanje,
ta konec.
Ker zaloge v kleti
so tako ali tako
nepopolne. 

(iz zbirke Sobe, 2008)
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Iz novejše slovenske poezije / Maja Vidmar / Deset izbranih pesmi iz 10-letnega opusa

Soba 108

Na svetli luni
nisva odpirala
oči.

Na kolenu je
obvisel izdajalski
hrastov list.

Na recepciji
nihče ničesar
ni opazil.

Na samem, v sobi,
sva bila sama
pred sabo zasačena. 

(iz zbirke Sobe, 2008)
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Iz novejše slovenske poezije / Maja Vidmar / Deset izbranih pesmi iz 10-letnega opusa

Mostovi

Vrnila sem se
brez upanja,
v mili grozi,
a deklica
je še vedno
jokala – le tri
korake stran.
Tako nerazumljivo
lahka, ko sem 
jo dvignila
in se še enkrat 
sklonila po obleteli
se čeveljček.
Tako nepričakovano
topla z licem
ob licu, s srcem
ob srcu.

Že prvi korak
mi je razmočil
solzno nedrje,
drugi se je z
drobnim kladivcem
pretolkel v srce,
a tretjega se
ni dalo, ni dalo,
ni dalo vdihniti
in če ne bi 
znala šteti,     
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Iz novejše slovenske poezije / Maja Vidmar / Deset izbranih pesmi iz 10-letnega opusa

bi se spet
zadušila.

A glej, to je zdaj
trden most.
Vsaka skala, vsaka
kost leži natančno
zložena pod
asfaltno prevleko,
ki se boči v daljavo
in hlapi v migotanje
slike za robom. 

(iz zbirke Sobe, 2008)

* * *

Rodila sem se.
Kako težko je to
priznati. Koliko
nadvse domiselnih
načinov, da skrijem
svoje rojstvo, sem
dognala. Kot da je
to moje edino delo,
moja edina skrb.
Koliko sramu, ko
sem ga skrivala za
tančice suženjskih
tkanj, koliko strahu,
da bom razkrita.     
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Iz novejše slovenske poezije / Maja Vidmar / Deset izbranih pesmi iz 10-letnega opusa

Zaljubljena
na stara leta,
nezaupljiva do
znanih besed in
pozabljenih dotikov,
sva legla na
spuščeni pajčolan.
Zaljubljenost naju
je rešila, mene
in moje rojstvo.
Zdaj naju novo
telo ves čas
zadržuje na robu
vznesenosti
in joka.

(iz zbirke Kako se zaljubiš, 2012)
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Iz novejše slovenske poezije / Maja Vidmar / Deset izbranih pesmi iz 10-letnega opusa

* * *

Kako se zaljubiš
v človeka?

Gledaš ga in gledaš,
motriš ga skozi leta
in dneve, podnevi in 
ponoči, skozi rojstva
in skozi mrtve,
umrle in pobite,
skozi moške in
ženske, skozi otroke,
skozi otroke,
skozi dež in skozi
kamne gledaš.
Gledaš. Tudi ko
tvoje oči prenehajo
gledati, gledaš. 

(iz zbirke Kako se zaljubiš, 2012)
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Iz novejše slovenske poezije / Maja Vidmar / Deset izbranih pesmi iz 10-letnega opusa

Mačka

Velika svilena
mačka med nama
je popolnoma
sproščena, kot
da nima srca.

Srečanje najinih 
rok na njenem
mehkem hrbtu je
nevarno samo zame.
Vidva sta dva. 

(iz zbirke Kako se zaljubiš, 2012)
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Iz novejše slovenske poezije / Maja Vidmar / Deset izbranih pesmi iz 10-letnega opusa

Najnujnejše

Mogoče sem najnujnejše
že napisala in bo zdaj
treba delati kaj drugega.
Malo mi je žal in malo
me pretresa, če je res tako.

Toda neznosno se mi zdi,
da bi nekega dne nenadoma
padla v komo ali smrt
in ti ne bi rekla, ne bi niti
omenila, kako je zdaj.

Kako je nekega dne, ker
se s tabo zbujam v dneve,
nenadoma prišla hvaležnost,
ne samo zate,
ampak za vse.

To bom še napisala.
To pišem zdaj. 

(iz zbirke Minute prednosti, 2015)
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Iz novejše slovenske poezije / Maja Vidmar / Deset izbranih pesmi iz 10-letnega opusa

Labod

Prav takrat, ko se boš
že skoraj obrnila,
bom preletel tvoje
okno s pogledom
na zeleno reko.
Zdrsnil bom tik nad
gladino od leve proti
desni vzdolž toka.
Ob edinem zamahu
mojega krila (še vedno
napol obrnjena stran)
boš začutila
zeleno
praznino
med
atomi
svojega
telesa.

In 
reke
in
okna. 

(iz zbirke Minute prednosti, 2015)
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Iz novejše slovenske poezije / Maja Vidmar / Deset izbranih pesmi iz 10-letnega opusa

Sram

Če bi le malo
slutila, kako
dobra bi rada bila
zate, mama,
mi ne bi nikoli
rekla, da lažem.
Saj ne lažem,
samo pazim,
da se tvoj obraz
ne pogrša v spako.
Vseeno je, kaj
se je zgodilo, taka 
malenkost, mama,
nisem slaba,
tvoja sem,
ne trgaj me stran.

V bleda lica me je
sram, a ne zaradi
tistega, sram me je,
ker te izgubljam,
mama.

(iz zbirke Minute prednosti, 2015)
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Iz novejše slovenske poezije / Maja Vidmar / Deset izbranih pesmi iz 10-letnega opusa

* * *

Kdo si?

Zaspana sem.

Kdo si?

Kave bi.

Kdo si?

Potrebujem ljubezen.

Kaj?

Po kavi
bi rada, da
me vidiš.

Koga?

Ne vem.
Nikogar ni zadaj. 

(iz zbirke Minute prednosti, 2015)
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Milan Vincetič
(1957)

Rapsode

Iz novejše slovenske poezije 
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Milan Vincetič

Milan Vincetič, rojen 1957 v Murski Soboti, diplomant slovenistike 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani, pesnik, pisatelj, urednik, tudi publicist. 
Živi in ustvarja v Prekmurju. Knjižno objavljene pesniške zbirke: Kot slu-
tnja radovedno (1981, soavtor), Zanna (1983), Arka (1987), Finska (1988), 
Tajmir (1991), Divan (1993), Tanin (1998), Balta (2001), Lakmus (2003), 
Raster (2005), Retuše (2007),Vidke (2009), Stajanke (2012), Pristave (2014); 
novele: Za svetlimi obzorji (1988, soavtor), Obrekovanje Kreča (1995), Srebr-
ni breg/Srebrni brejg (1995, soavtor), Šift v idini/Parnik v ajdi (1999), Žensko 
sedlo (2002), Talon (2007), Pobeglo morje/Vujšlo mordje (2009), Zimsko jaj-
ce (2013); kratka romana Nebo nad Ženavljami (1992), Lebdeča prikazen/
Lebdeča prijlika (2014) ter roman Goreči sneg (1998). Piše tudi radijske igre, 
knjižne ocene in publistiko. Uvrščen je v številne antologije, njegove pesmi 
so prevedene v več jezikov. 

Je dobitnik nagrade Prešernovega sklada (2005, za zbirko Lakmus) ter 
čaše nesmrtnosti (2007, za vrhunski 10-letni pesniški opus v XXI. st.). 
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Iz novejše slovenske poezije / Milan Vincetič

RAPSODE

Rapsod

Meča ki ti jih otiram
so mi zaspale
in najina žalost
je nevzdržno lepa
kot so rešnji dnevi

ki pospravijo za sabo
kar je med koleni
ali v mojih sanjah
če bi te oštel
in oslepel

 * * *

Danica

Mi ki smo luč luči
ki smo slepa vodnica
krepostna rodnica
voljna devica
in lahkoživka

ti razkoljem vode
ti zmočim noge
da boš legel kraj nje
in me klatil
od dneva do dne
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Iz novejše slovenske poezije / Milan Vincetič

Doma

Sidram sidram
kjer se da
kjer ob kaj zadene
kjer iz vala blodi val
da me spet predene

pod zasenčja rib
ali pod obrežje
kjer v hiši hiš
spi prelestna
bolj nevesta kakor zvesta

 * * *

Odisej
 
Naj mežikne v oknu
doli pri pristanu
doli po viharju
in gori pod mrakom
ko te kopam

ti hodim po koži
in stari dojki
ne da bi te vzel
ko se opašem
in vate grem
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Iz novejše slovenske poezije / Milan Vincetič

Tesač 

Padlo padlo bo drevo
drevo nadvse košato
in tesal bom vso noč
na tenko in robato
da boš barka

jaz pa konj
ki vlečem jo
po suhem
ko uzdaš me
po gluhem

 * * *

Krmar

Prinašam ti
vdana razuzdanka
runo slepega ovčarja
da ne boš postlala
ko boš le zavdala

preden bova barka
ki sledi krmarja
preden bova vala
ki ne bo ju skala
v naju pokopala
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Iz novejše slovenske poezije / Milan Vincetič

Veslač

Moje roke
nevredne tebe
so zorale več morja
kot tvoje objele
bolj dvigale vode

kakor ti boke
in segale globlje
kot se med noge
po tvoje in svoje

 * * *

Solar

Kar naju zgoba 
so solne miši
v preči dečka
ki se jih otepa
za odščipek greha 

ki ga jadram
in presidram
in potonem
v tvoje prsi
med približke smrti
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Iz novejše slovenske poezije / Milan Vincetič

Mornar

Pišem ti 
pegasta galebka
da boš brižna 
zgoraj gibka
spodaj ženka 

ki drsti iz školjke
do same krme 
med vibaste sode
do zvezde
ki zamuja iz vode

 * * *

Penelopa  

Mleko ki je vrelo
tam doli
in daleč naokoli
je razvozil
bolj ribič kot mlekar

bojda od tvojih 
ali eden od mojih
ki še so na poti
da se živiva
vsaksebi in sproti
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Ilaria Ciccone
(1990)

Iz novejše slovenske zamejske poezije
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Ilaria Ciccone

Ilaria Ciccone (1990, Cividale del Friuli), zamejska Slovenka. Otroštvo 
je preživela v vasi Sarženta v Nadiških dolinah in obiskovala dvojezično 
osnovno šolo v Špetru, nato pa nadaljevala šolanje v Čedadu. Diplomirala 
je iz slovenistike in anglistike na FF v Ljubljani, kjer končuje magistrski 
študij. Piše poezijo in kratke zgodbe ter prevaja.
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Iz novejše slovenske zamejske poezije / Ilaria Ciccone

Nespečnost 

Imel je klobuk čez polovico obraza,
si rekla, takoj sem ga prepoznala.

Bilo je nekoč, ni važno kdaj, takrat se še nisva videvali.
Bilo je nekje, tudi to ni pomembno, nikoli nisem izbirala prostorov,
okolje je zame bilo le naključje. 
Uzrl me je celo
v soparnem majskem večeru
in jaz sem mu iztaknila
razširjene zenice. 

Med pripovedovanjem si dvignila blazino.
Pod njo sta res bili
komaj prepoznavni 
posušeni črni piki.

Mogoče  tudi on, ko noč postane prečrna za gospode
z nepopisanimi zrkli,
spod klobuka kliče, obupno išče
stare obrise,
ki si jih razobesila tisti majski večer.

Zdaj vem, zakaj ti je včasih 
v poletnih nočeh 
tako težko zaspati,
da se giblješ in giblješ kot 
neudobna princesa.
Vem, zakaj ti včasih
nemir polzi po hrbtu 
in se raje izogneš sanjam.     
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Iz novejše slovenske zamejske poezije / Ilaria Ciccone

Zakaj budni čakava, da vzhaja dan,
in z vso telesno težo
pritiskava 
pritiskava
pritiskava blazino
k posteljni mreži.

Ko je čas,
v kuhinjo hodiva po prstih
kot po vroči keramiki.

Jutro rahlo piha med spuščenimi roletami, mrši ti 
lase, 
prišepeta ti 
nasmeh.

* * *

Nekoč si odprla predal,
kjer imaš osnovnošolske zvezke
in kasete s starševimi posnetki,
in si ves dan iskala
najboljše spomine,
da bi jih nosila ob glavi kot par uhanov,
da bi podaljšala sebe
z nekdanjimi sencami.     

RpLirikon21_2015_Final.indd   240 17. 08. 15   11.19



241

Iz novejše slovenske zamejske poezije / Ilaria Ciccone

Nič ni minilo v stanovanju,
vse je ostalo nekako obešeno. 
Iz ogledala v predsobi 
se še razbere
vtis nekdanje obiskovalke
tam, kjer si je na hitro popravila lase,
njene povešene oči. 

Spomin izginja, a deske so prepredene
s trpkim vonjem predolgega poletja,
mrvice poznih zajtrkov ostajajo ujete 
v pajčevinah pod streho,
vešče te opazujejo
z očmi umrlih.

To bežno gledanje prišlekov,
to večno strmenje površin
sta še vedno ovita v čakanju,
koraki na preprogi šumijo 
kot prsti na svilnatem papirju,
ura kaže leta,
ti živiš drugje
in odpraviti se na pot pod takšnim soncem
močno odsvetujejo.
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Iz novejše slovenske zamejske poezije / Ilaria Ciccone

* * *

Slišala sem, kako je s stropa kapljalo.
Vsem je znano, da to 
ni dober znak.
Ponavadi pomeni, da je truplo tam zgoraj
izgubilo preveč krvi
ali da se je nekdo 
utopil v kopalnici.

Zato, ko smo bili otroci,
smo med junijskimi nevihtami
gradili hiše iz dežnikov
in tam spodaj čepeli.
A je kapljalo kljub temu,
je kapljalo vseeno,
že v mladih letih so izločanja
zgornjih nadstropij 
padala na nas 

in tudi, ko smo odrasli, 
nam je vedno ostal ta strah,
da bi po smrti šli v Nebesa,
saj nad tistimi črnimi oblaki 
se je moralo dogajati 
marsikaj groznega
 – in to ne tako poredkoma.
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Iz novejše slovenske zamejske poezije / Ilaria Ciccone

* * *

You’re so fucked up.
Ampak na dober način, pristaviš.
To bi si morala šteti v velik kompliment.
Še kar namreč verjameš v romantični mit 
lepih in pogubljenih
in vsako najmanjše odstopanje 
od neoporečnega obnašanja
urno interpretiraš
kot izraz pristne genijalnosti.
I can’t explain why, but you are fucked up!
Smejiva se s smehom sokrivcev
kot pred spanjem otroka v šotoru.
Dobro vem, da sva na varnem območju,
da nobena zver ne preži za drevesi
in da se pustolovca le igrava.
A ti si tako prepričan, da se tudi jaz nasmehnem.
Gledam te, uživaš,
po mojem priznanju začutiš olajšanje.
Obrnem se na hrbet 
in pogled uprem v strop.
I’m so fucked up.
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Andraž Polič
(1972)

Z golimi rokami

Iz novejše slovenske poezije 
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Andraž Polič

Andraž Polič (1972, Ljubljana), slovenski pesnik, glasbenik, sklada-
telj in igralec. Je avtor več pesniških zbirk, mdr. Hamlet v Krpatih (1995), 
Miniature (2000), Brlog besed (2002), Srečevanja (2003), Zrcala na razpotju 
(2004), Arabeske (2004), Ujeti glas (2006), Voda puščave (2008), Na prvem 
tiru (2008), Hoja (2010) idr. Za otroke je napisal knjigo Čarodejni palčki 
rastlin (2010). 

Ustvaril je glasbo za več deset gledaliških predstav doma in v tujini. Z 
avtorsko skupino Hamlet Expres je posnel štiri albume. Živi in ustvarja v 
Pragi. 
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Iz novejše slovenske poezije / Andraž Polič

SKOZI LJUBLJANO

V centru začenjam krog po mestu
in moje oči so odprte za srečanja.

Za preizkušenimi šanki iščem, kar ne najdem – 
in najdem, kar ne iščem:

nekje se mi je čas ustavil,
ko je drugim pospešeno divjal naprej.

Zdaj na prste ene roke štejem preživele iz ujetništva svobode
in grem skozi Ljubljano kot Haleyev komet –

še sam ne vem kako, a vse redkeje … 
Ulice se zdijo prazne in noč polna neznanih zvezd.

ST. PAULI

V tisti ulici za moške so ženske prodajale svoja telesa;
in v tisti ulici odkritih namigov

je pihal poletni veter
skozi moje mlade in dolge lase.

B.B.King je gostoval v tovarni ribjih konzerv
in Jugoslavija je bila prva liga.

Dve mitološki predstavi se lahko spojita v duhu
le v “bluzu” sedemnajstletnika ...     
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Iz novejše slovenske poezije / Andraž Polič

“Tebi dam ceneje,” mi je dahnila z visokih pet,
ko sem šel skozi Hamburg kot kakšen deviški Leteči Holandec.

S premalo denarja in premalo obupan,
da bi se pustil razočarat v prvi luknji pristanišča.

VONJ VROČEGA ASFALTA

Vonj, ki ostaja iz otroštva.
Mešanica odporne prvivlačnosti.

Vonj, ki prikliče poletno vročino.
Prašni delavci in bencinski hlapi v sončnem hrupu.

Še danes je isti ...
Vonj asfalta ti sledi po ulici kot lakota po dolgi cesti.
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Iz novejše slovenske poezije / Andraž Polič

* * *

ILJA FOREVER

Tam ni nobene mame.
Dekleta so zalimana s poceni limom in čakajo konec posilstva.

Tam ni očeta.
Oče in Bog sta umrla v vojni.

Tam ni nobene meje.
Ponižana sužnja za bogate psihopate, ki kupujejo oblast.

Tam je vsak dan poskus samomora –
naj enkrat mine ta krog bolečine.

In tam – nekje blizu je grafit na razpadlem bloku,
ki ostaja kot barva žalostne ljubezni: “Ilja forever.”
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Iz novejše slovenske poezije / Andraž Polič

PRVO DEJANJE

Dirigent v senci je dvignil taktirko za novo življenje ...
z razgledom na morje sva spočela pogled,

ki nama odstira sivo mreno vsakdana:
majhna deklica za velika vprašanja.

Sanjamo? Trnuljčica se je dvignila na prste,
da vdihne roso jutranje vrtnice.

Pod ložo je otok, kjer plava orkester.
Strune so napete: “Bolelo bo!” si dahnila,

“kot ledenica, ki pljuskne v tople sanje!”
Prvo dejanje je odprto za rojstnodnevno slavje:

naučeni nasmehov se sončimo v minljivi slavi.
Aplavzi v dekoltejih za piruete pod žarometi –

priklon do zadnjega lepotnega izdiha.
Zunaj baroka je gosta, zadušljiva cesta.
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Iz novejše slovenske poezije / Andraž Polič

SNEG V BENETKAH

Nad mano so Benetke.
Bele sanje se usipljejo z neba.

Potopljen sem v alkohol kot modras spomina –
nekateri stihi so mi okužili kri.

Nad mano so Benetke.
Nad mano je najvišji strop v mojem življenju.

Renesansa je karneval do konca noči –
v mraku se svetijo oljnate šminke.

Pod oknom je morje.
In v gondoli me čaka brezmadežna Marija.

Nad mano so Benetke.
Sneži.
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Iz novejše slovenske poezije / Andraž Polič

THE ROLLING STONES

Četrtek, 11. junij 2015, v srednji Evropi.
Na lokalnem vlaku se vozim skozi predmestje

in jutro je težko od delovnih navad.
Sopotnik zapusti vagon in oči mi preletijo odvržen časopis.

“Rolingi” na fotki so na ameriški turneji
in se pripravljajo za snemanje nove plate.

Ta novica me navda z veselim upanjem –
v smislu, da se svet še zmeraj vrti v pravo smer...

Skupni glasbeni spomin nas druži na poti do končne postaje.
Ker: ko bodo “Stonsi” zapustili prizorišče,

bo definitivno konec enega sveta – nešteto drugih bo,
a nikjer ne bom doma.
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Iz novejše slovenske poezije / Andraž Polič

SONČNI MRK

V zgodnjem  jutru sva hodila, jaz in moja mala hči,
po vsakdanji poti do osnovne šole in se pogovarjala

o rečeh, ki se lahko pojasnijo le z izmišljijo:
»zakaj čevlji visijo na električni žici razpeti čez ulico?«

Je to komedija pozabljenih klovnov v najdaljši zimi
ali slovo dveh plesalcev v roži vetrov?

Včasih zadiši iz pekarne ob poti in drevored sakur opojno zacveti,
da se zazdi prav vse pomladno in se zaveš, da te je vse manj v tej mladosti –

a otroška igra se igra neskončnost:
kdor pretrga molčanje, izgubi.

Spet drugič je svinčena žalost v kosteh
in težko se vlačiva po cestah samih tujcev,

kjer iščeva zgubljeno pesem za sopotnico –
pesem, ki ji začaran verjameš ... in greš neprej z lažjim korakom.

Danes sem se spomnil v trenutku zatemnitve:
sončni mrk je vrgel senco na dogajanje sveta –

in v minuti uročenega mraka sem začutil stisk otroške roke,
ki je iskala občutek varnosti ...

edino in največ kar sem lahko dal
v tej zvezdni igri.
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Petra Koršič
(1974)

Iz novejše slovenske poezije 
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Petra Koršič

Petra Koršič (1974) je literarna kritičarka, urednica, moderatorka, 
pesnica in lektorica. Deset let je bila novinarka v kulturni redakciji in kri-
tičarka (knjige, gledališče, sodobni ples, literarni festivali, branja in perfor-
mansi) na Radiu Študent (400 edicij avtorske oddaje Rimo v eter – rimo 
v veter). Kritike je objavila v reviji Literatura, Književnih listih, Čitalnici, 
Študjozu, Mentorju, Življenju na dotik, Briškem časniku idr. Bila je člani-
ca uredništva revije Literatura (2004–2013) ter sourednica zbirke Prišleki 
(2007–2013). Vse od prvih objav (2001) ostaja aktivna pri LUD Literatura. 
Piše prozo in poezijo.
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Iz novejše slovenske poezije / Petra Koršič

Svetloba v diamantu

Nečimrnost raste samo nad zemljo,
takoj iz zemlje poganja najbujnejše,
prava zrcala so v rovih podzemnih
 
železnic – in kot krti riti še
globlje, globlje – diamant ni kriv,
čeprav je žrtev pohlepnežev in tatov.
 
Nihče, ki rani, ni bil prej neranjen,
vsak, ki je ranjen, ne nujno rani.
Odbirati po lepoti je samo eden od
 
argumentov, navideznih, kot je 
nečimrnost površinska, odbirati,
kruto, je samo jasen signal, 
 
da je položaj resen. Kruti iz odkrito-
srčnosti, resnicoljubnosti ne ranijo, 
ne zarežejo, le oplazijo kot močna 
 
klofuta, ko se zaciklanost, ujetost
v zanko prekine, ko se tok preusmeri,
steče naprej, vstran, stran. Niso
 
besede, ki božajo, mehkoba je
v presledku, ko se razširi v odstavek.
 
Diamant je neukrotljiv, lomi svetlobo, 
 
ni prostora vmes, zato ne iščemo 
mehkobe, kjer ni prostora zanjo, 
čeprav drago plačamo.
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Iz novejše slovenske poezije / Petra Koršič

Hčerki

Tudi ti ne pustiš 
odrasti. Besede 
se postavljajo v 
navodila. Moraš, 

moraš … Se moj glas 
lomi, drobna deklica, 
nikoli krhka, kriči, tuli, 
je brez glasu, ni še 

na slabem glasu,
pokončna ženska 
z raskavim glasom 
krhko in skrušeno 

poje tuljenje, ki ga 
niso slišali, kričanje, 
ki se je ulovilo vase.
Tudi ti ne pustiš 

odrasti. In tebe 
gane, gospa 
zverina boža 
s svetlobo, ko 

prepoznaš svojo 
izgubljeno hčer. 
Kliče te, glas se 
lomi. Ne slišiš nje. 

Ne slišiš, ni je.
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Iz novejše slovenske poezije / Petra Koršič

Atenin rod

praoče je goski
izpulil pero
in ga dolgo gnetel
med prsti
je nastalo pisalo
napisal je svoje ime
zapisal je svoj rod
vsak naslednji je 
dobil novejšega

pramati je goski
izpulila pero
in ga dolgo gnetla
med prsti
je nastala tanka 
šivanka 
pramati je šivala
krpala besede
pomotoma zbadala 
svoj prst ali kožo drugega
ko je meril obleko
ni popisovala 
a vpisala je 
svoje ime
vpisala je svoj rod
vsaka naslednja 
je dobila drobnejšo
pišemo le 
še v telo
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Iz novejše slovenske poezije / Petra Koršič

En face 

danes si je 
moje srce
mencalo brado
božalo ustnice
se smejalo
in gledalo 
kot nekdo
v isto smer
da bi skočilo
skozi prostor
ker čas se je
navil 
in zdaj stoji
kot kazalec
postoji 
med premikom

Ad oculos

moje oči
so se nagoltale
mehkobe
nežnost trka
na trebušno
steno
in grizlja 
adamovo jabolko      
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Iz novejše slovenske poezije / Petra Koršič

vozim
namesto
avtomobilov

pred menoj 
drsijo
potrti 
obrazi

mižijo in
goltajo
jok
navznoter
navznoter

polzijo besede

z zaprtimi
očmi

Ad libitum

on vedno ujame
moja krila
in jih razpre

potem letim
(pri)sede
ali opazuje      
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Iz novejše slovenske poezije / Petra Koršič

od daleč

od drugod

prihaja
globok 
glas

Dediščina

skledo češenj
zajemam med dlani

po eno jo razpolovim 
in odstavim 
koščico 

mali otrok ve
da je v sredi
trdo?

neprebavljivo 
izločimo
iz sebe
počasi
kot raste bonsaj

če ne izločimo
nekega dne 
zraste       
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Iz novejše slovenske poezije / Petra Koršič

v trebuhu otroka
češnjevec
neke pomladi 
lahko
belo zacveti

v svojo zgodbo
stopi sam
otrok
samostojno
zgrizi 
okrogli dar
dno 
je vedno diamant
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Tanja P. Hohler
(1967)

Drevored (za)upanja

Iz novejše slovenske poezije 
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Tanja P. Hohler

Tanja P. Hohler (1967) živi v Slovenskih Konjicah. Po poklicu je uni-
verzitetna diplomirana socialna delavka. Literarnemu ustvarjanju se posve-
ča predvsem zadnjih deset let, po zmagi na festivalu mlade literature Urška 
2005. Leta 2006 je izdala prvenec V ostrem kotu. Pesmi objavlja v sloven-
skih literarnih revijah. Je trikratna finalistka pesniškega viteškega turnirja 
v Mariboru. Poleg poezije piše in objavlja tudi kratke zgodbe in je avtorica 
več strokovnih člankov s področja duševnega zdravja. Nekaj njenih pesmi 
je prevedenih v poljščino in češčino. 
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Iz novejše slovenske poezije / Tanja P. Hohler

DREVORED (ZA)UPANJA

I.

Kot bela nevesta se pomlad motovili
skozi postaran hruškov drevored,
namesto riževih zrn jo obsipajo
slečeni venčni lističi, ki se zapletajo
v fino tkan poročni pajčolan,

dokler ne pristanejo na tleh,
na grudah prsti, se zlepijo z njo,
kot solze, kot kletve, kot prividi;

II. 

dokler ne pristanejo na tleh,
kot glasovi, ki ponikajo v plitvinah razuma, 
kot tesnoba, ki oklene srce,
da se hoče za hip ustaviti,
kot strah, zraščen s koreninami,

sprehajalci pa pridejo in odidejo,
kot nepovabljeni svatje na poroko z usodo, 
eni za zmeraj, drugi začasno;
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Iz novejše slovenske poezije / Tanja P. Hohler

III.

sprehajalci pa pridejo in odidejo
in pod zvrtinčene sipine zmedenih ur, 
pod sosledja obteženih stopinj
polagajo neizrekljive skrivnosti, 
preveč nenavadne za navaden svet, 

plimovanje malodušja po bližnjici,
mimo mežikajočih semaforjev vdaje,
precejajo na  grivasto ležišče mladih trav;

IV.

plimovanje  malodušja po bližnjici,
z nepotešeno privlačnostjo
vase posrebajo grčava debla,
da se drevesni sokovi razpenijo,
da vzbrbotajo v zavistno  zorenje,

da se na samošnih klopcah med njimi
z golimi hrbti dotikajo gole zgodbe,
da se golota napaja z novim čutenjem;
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Iz novejše slovenske poezije / Tanja P. Hohler

V.

da se na samošnih klopcah med njimi,
med steklenimi očesci golobic,
kot prsti prepletajo zavezništva,
kjer lahko vsak, ki pride in še ne ve,
da na srečališčih zmotnih zaznav

poroka s pomladjo ni zamujen slučaj,
med lastovičjim pozibavanjem vej
uzre dobrohotno pregrinjalo neba;

VI.

poroka s pomladjo ni zamujen slučaj,
je prelivanje preganjavice v čaše cvetov,
umirjanje pobesnelih temnih blodenj
na osončenih zaplatah zelenic,
je srečanje s seboj na točki, kjer

se krošnje in srca obračajo vase,
da bi na sončni pletež sredice
obesila ostanke premrlih hrepenenj;
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Iz novejše slovenske poezije / Tanja P. Hohler

VII.

se krošnje in srca obračajo vase,
da bi med olistane poganjke upov 
odložila tresavico spominjanja,
da bi blagim sapam previdnosti pustila, 
naj šivajo robove grozavih odrgnin,

ker je celjenje sestavljanje v celo,
je nekaj kot nuja sprejemanja,
soočanja, največkrat odpuščanja;

VIII.

ker je celjenje sestavljanje v celo, 
je vračanje skozi zamračeni čas,
skozi zapore zatrpanih prekatov,
da jih od znotraj škrtaje odkleneš,
da blazinice pozabe zaoblijo

ostrine na zapuščenih poteh
in med venečim listjem tolažbe
skelenje pršijo v drobir besed;
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Iz novejše slovenske poezije / Tanja P. Hohler

IX.

ostrine na zapuščenih poteh, 
na razmočenih brežinah bližine,
votkajo razdalje za svojost,
zamolki lepljivih pisav se lovijo 
v pisano mrežo za metulje in

v dopadljivo domačnost odevajo 
pomene, ki še zamolčani preživijo,
ko so (za)res, ko so od znotraj;

X.

v dopadljivo domačnost odevajo
bršljanaste liane pričakovanj,
ko v gnezdih, kjer čipkajo sanje,
na vejevju, ki se vzpenja k vsemirju,
pernati letalci drobijo ščebet.

Kot bela nevesta se pomlad motovili 
med pajčevinami popačenih predstav
in boža zaskorjene rane cvetočih dreves.
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Dejan Koban
(1979)

Kjer so žirafe resen prometni problem

Iz novejše slovenske poezije 
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Dejan Koban

Dejan Koban (1979) je zaposlen na RTV Slovenija kot montažer slike 
in zvoka. Je soorganizator pesniških večerov in festivala Mlade rime, kjer 
skupaj z Veroniko Dintinjana predstavljata mlade in neuveljavljene pesnice 
in pesnike iz vse Slovenije. Je ustanovitelj knjižnega programa Mala igno-
rirana knjiga, znotraj katerega ureja zbirko knjižic Demo. Svojo poezijo 
interpretira v glasbenih in zvočnih kolektivih Nevemnevem, Jagvetinteja-
gvetinte in Nimam?pojma. 

Svojo prvo knjigo, ki se je sedaj globoko sramuje, je objavil že v srednji 
šoli (Tebi, 1997), naslednjo zbirko pa v samozaložbi Blablabla & Bla (Metu-
lji pod Tlakom, 2008). Leta 2013 je objavil zbirko pesmi Razporeditve.
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Iz novejše slovenske poezije / Dejan Koban

aparat : trzljaj 

izganjala si prestrašene lisice ven iz gnezd ulic
veš da ne morejo slišati človeških opozoril pred okužbami
veš da so bitja ki obvladajo rezanje onkraj
izgnala si lisice v njihove ozke prehode ob rokave ob jezike ob stenj
sončnih zubljev čisto na robu stražijo milijonte oči strah pred rakavimi
karavanami ustavljeno zbiranje kart ob vhodu v zastekljeno reko
natrpano z jesenskim listjem 

veselila si se pomladi žalovala ker se sence še vedno niso
odgnale iz mesta prepustile ljudem rahlo sestopanje skozi
njihova osamljena telesa

lisice vonjajo tvojo samost in se ti kopičijo okoli stopal

izvršiš povelje 

pričnejo počasi lizati sveže sledi

tvoja drevesa zabrstijo
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Iz novejše slovenske poezije / Dejan Koban

zmerno do pretežno znotraj

vonj sem se zažrl v
tvoje stene ne moreš
predihati oglatih ptic
pustiš drevesom gledati
v premice misli okrogel
svet raniš s pogledom
materija dihanja zida
peskovnike zažrt sem 
vate in to te zateguje
dva ločena otoka sva 
vsak s svojo obmejno 
kontrolo razediniš družino
lubja pravice dihati resnica
ne gori več sedaj komaj
plamti gledaš v cesto ne
premikaš utripa mirno
režeš mir na tenke rezine
polagaš na kruh ki ga vedno
znova mesiva nimava veliko
moči revitaliziram najine 
nove in nove sunke koža 
ti jasni

plamen je normaliziran
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Iz novejše slovenske poezije / Dejan Koban

male vojne

/a/

parkiral si svojo ranjeno žirafo na mesto
za električna vozila
seveda si dobil kazen 
žirafo so odpeljali na podeželje
okoli nje se je odvijal ples klicanja
dežja nebo je bilo vijoličasto
dež je padal iz pesmi purple rain
kričave oči padlih ljubezni so skakale
po ponvi kot sveža kurja jajčka

/b/

rikverc voziš sadike breskev proti
nabrežju kjer se reka goni z jatami
labodov in pomladnim soncem
nič končnega ni v koncu življenja
ker klovni ne bodo nikoli crknili
šov se mršči naprej ne popuščaš 
v jezi in drkanju svojega ohlapnega
kurca 
ne veš kaj delaš narobe samo veš
da se iz tvojih oči razlega precej 
utrujena blaznost
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Iz novejše slovenske poezije / Dejan Koban

/c/

velikokrat se ti zgodi sonce
in nobenega razloga ni za nervozo
telo ki ga ljubiš se ti bliskne v besedah
ko se pogovarjaš z mrakom 
svojega mesta velikokrat se ti zgodi
človek ki motri nad teboj in se s svojimi
trobarvnimi očmi lomi v nadzoru
nad tvojo izbrano cesto velikokrat
te pazi in morebiti si premalokrat
hvaležen trobarvnim pogledom in 
prstnim blazinicam čez tvoja lica

/č/

vlamljaš svoje sence v drevo
ki raste ob tvojem risu
mirno spita drevo in ris

jutro te nepričakovano zbije
v nove frnikole

mirno spiš in mirno spi
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Iz novejše slovenske poezije / Dejan Koban

šalamun je mrtev pika konec debate

iztegnjene oči režejo vranice
mlade ljudi pritiskajo do tal
uteži se bohotijo na utrujenih jezikih
vehementno kričijo poezija je zašla
v rov brez izhoda upokojeni klovni
iščejo svoje nosove po hišah edino 
zagotovilo za preživetje je nabiranje
malin ki so ki niso ki so ki niso kamenčki
rinejo v kožo veje dreves lomijo 
potrpežljivost sekamo besede dejanja
so zamrežena z jecljanjem velike oči
gomazijo po koži pesnic ki jih nihče
ne bere vsi bi jih radi le fukali takšni
smo majhni pohotni oboroženi
s topografijo sramu veličina idiotov
se meri v njihovi popustljivosti
do drugih idiotov bolj trepljajo ramena
večji so (idioti) ogrlice nas silijo v greznice
niso še izpraznjene drek nas objema
počasi se tiska v naše obraze tako nas
občudujejo ohoho ste bili na morju
da na morju smo bili odvrnemo in
hlipnemo žolč
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Iz novejše slovenske poezije / Dejan Koban

evakuacija

izvzamem embrio
/ makadam se prši /
noter v postelji se 
nabira voda mlade pozabe
pozeba je umaknila škornje
/ hrumijo škorci nad mestom /
izzovem ljudi z besnimi loparji
tolčejo okoli in lovijo praške
/ prepovedano je postavljati
vsebnike * pod strešno okno /

*vsébnik  -a m (ẹˆ) velik zaboj za kombinirano prevažanje blaga na velike razdalje: varen prevoz 
urana v vsebnikih // velikemu zaboju podobna posoda za shranjevanje odpadkov: vreči smeti v 
vsebnik; vsebnik za steklo

prepovedano je pač vse
razen prepovedi sprožimo 
umik skozi filmske projektorje
prah je naš zalezovalec 
/ rotim te – ne zbezljaj prezgodaj /
arabeske se ječijo med vlažnostjo
našega živčevja na poti smo med
roževino in teflonskimi ponvami
ničesar ne zažgem ničesar ne
prepustim reki ki je navajena
enostavno žreti grgrati sipati
/ evkaliptus te razoroži in spne
skupaj /
javkanje ventiliranje zaprepadenost    
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Iz novejše slovenske poezije / Dejan Koban

izpod vakuuma se odvija posebno življenje

po pokrajini drobnenja hodijo čevlji brez teles

jambori ravnotežja silijo čez dopustna težišča

izpahnjena rama lebdi v vetru nedovršnik
se zaganja v pomene povsem običajnih samostalnikov

/ raste zid iz rahlosti nedeljiva mrena med prostori
In med različnimi časi /

pod kožo raste skriti svet ____ nedeljiv vlažen oparjen 

 * * *

razvrat izmozganih gospodičen

teror sem jajce ki utripa ne nebu som
skrit v netopirjevem krilu sem sem
poizkus dvornih škorcev repetitor
tiger raj sem sem teror nazaj ponovno
hrumenje vezava tišine med pogledi
gon vrh red sem sem iztrebljenje mah
vlakna ponošenih oblačil raztrganina
del mosta del križišča del delca iz vsega
teror sem sem sestopanje valjenje rab
ožganina helios soteska hlapenje vek
tajga topos geografija neopaženega
suvanja sem sem rod teror teror 
najožji izklesan zahtevan zaprošen čist
čist sem sem tvoje redko meso sem sem
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Nina Pečar
(1990)

in

Kristian Koželj
(1984)

Kardiogram 
(odlomek iz romana v verzih)

Iz novejše mlade slovenske poezije
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Nina Pečar in Kristian Koželj

Nina Pečar (1990) je Novomeščanka. Študentka slikarstva na Akade-
miji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani ter hkrati kompozici-
je na Akademiji za glasbo. Nikamor ne odide brez svoje violine. Svojemu 
siceršnjemu ustvarjalnemu izražanju je pred nedavnim dodala literaturo in 
ponovno odkrito najstniško strast do gledališča. 

* * *

Kristian Koželj (1984) je Celjan, do ušes zaljubljen v gledališče. Zapo-
slen je kot knjižničar v celjski knjižnici. Že dlje časa je ljubiteljski interpret 
in poustvarjalec tekstov, poezije in domislic drugih. Piše zgodbe in poezijo.
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Iz novejše mlade slovenske poezije / Nina Pečar in Kristian Koželj

KARDIOGRAM 
(odlomek)

Alef (א)
(KRISTIAN)

Slonim na balustradi
tvojega imena.
 
V dvorcu, ki sva ga zgradila 
za nov čas.
 
 Vesolje ni več ništrc in
 dokazov o življenju je vse več.
 
Ob starem otomanu 
sameva zaprašena harfa.
 
Odkar si prvič zaigrala nanjo,
zapoje le še ob dotiku tvojih rok.
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Iz novejše mlade slovenske poezije / Nina Pečar in Kristian Koželj

Osvobojene duše
(NINA)

 Včasih se vprašam, kaj se zgodi
 z mavričnimi helijevimi baloni,
 ki se tu in tam iztrgajo
 iz nerodnih otroških objemov
 in jih na svojih sunkih odnese
 vrtinčast vzhodni veter.

Se tako kot tisti, ki ostanejo 
priklenjeni na Zemljini obli, zgubajo,
uplahnejo in obležijo nekje na trdih tleh
skupaj z ostalimi pozabljenimi spomini?

 V mojem svetu ne.

S stojnic zato tu in tam izmaknem kakšnega,
ga odnesem stran od množic in ga kot 
majhen otrok spustim iz rok, Nepremično
strmim vanj, dokler ne postane tako majhna
pikica, da ga ne ločim več od sijoče modrine
neba.

 Želim mu, da ga nese stran od mest,
 daleč nad hribe, reke in gozdove,
 da se iztrga iz Zemljine atmosfere
 in okusi del svoje lastne neskončnosti.

 In da tam, kjer ni več prav ničesar
 zemeljskega, najde drugo pobeglo dušo
 z odvezano vrvico.

Tako, kot sem jaz našla tebe.
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Bet (ב)
(KRISTIAN)

Pri šahu med vsemi možnostmi 
vedno izbereva enako.
 
Brez pomisleka žrtvujeva trenutke, 
da bi zavarovala večnost. 
 
 O neskončnosti lahko samo teoretizirava.
 Čeprav velikokrat dišiš po njej. Ali pa po vrtnicah. 
 
Poteze vlečeva na meji med
brezbrižnostjo in posvečenostjo.
 
Navsezadnje se je tudi demiurg
samo igral, ko je ustvarjal svet.

Sonce sva pobarvala zeleno
(NINA)

Sonce sva pobarvala zeleno
in preimenovala trapasta imena
mest. Iz kletk sva spustila
vse hrčke na tem svetu
in pognojila vrtne palčke.     
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Vsako noč sva skupaj preštela
zvezde v Andromedini galaksiji
in v ravno vrsto postrojila
vseh 63 Jupitrovih lun.

Naučila sva se zadnjih 10
decimalk števila π,
razpihala vse regratove lučke,
se z morskimi kravami valjala
po dnu Atlantskega oceana
in sezidala stopnišče do Lune.

 In zdaj bova ostala tam zgoraj.

 Da bova preostanek življenja lahko
 uživala v zelenih sončnih zahodih.

Gimel (ג)
(KRISTIAN)

Ko molčiva, si poveva vse.
Vse črke vseh jezikov in njihove
 
neštete kombinacije so 
izrečene v najinem pogledu.
 
 Ne dajeva. In ne jemljeva.
 Samo sva.      
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Jezik ljudi naju zmede.
Preveč nebogljen je. 
 
Najina govorica je tempelj.
Zaprt neposvečenim.

Okrog polnoči
(NINA)

Dan se je danes plazil čisto
počasi. Tako počasi, da bi se
skoraj izplazil še v večer, če
večeri ne bi bili tako trdno
zasidrani v svoje lastne 
harmonije.

 Nič se več ne plazi tako počasi,
 kakor najini dnevi. 

Nežni ritem jazza in tesno
objeta balboa prestopata
bregove treznosti. Mirno
se sučeva po neštetokrat
uhojenih dialogih.

 Najine besede so zbrane
 v debeli knjigi standardov.     
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  Ella Fitzgerald naju
  ziblje v zadnji ples.

   Izgubila sva načrt za
   novo Papirnato luno.

    Morda pa Ni bila za naju.

Dalet (ד)
(KRISTIAN)

Na samem začetku sva se odločila,
da povprečnost ne pride v poštev.
 
Skregava se na smrt. V naslednjem
trenutku hočeš poezijo. Nerudo.
 
 Da te objamem kot pomladni veter
 cvetoče češnjevo drevo. Decembra!
 
Tako vsak dan. Ekstaza nihanja.
Med da in (mogoče) (še) ne. 
 
Jaz. Ti. Sva midva.
Med kotički ustnic smejočega se klovna.
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Paleta
(NINA)

Ko kupiš popolnoma nov set krednih pastelov,
 si nekaj časa najsrečnejše bitje na svetu.

Odideš ven, v naravo. Samo ti, list papirja in
nove barve.

 Rišeš mavrične metulje, praprot, drobne zelene žuželke,
 rišeš reko, labode, mogočna drevesa in kapljice rose, 
 rišeš magične sončne vzhode in raznobarvne oblake.

Počasi ti začne zmanjkovati najbolj pisanih barv.
Preseliš se med ljudi.

 Rišeš obraze. Okrogle, oglate, otroške in nagubane,
 rišeš nasmehe, solze sreče, nežne prste in gube v 
 svilenih poletnih oblekah. Rišeš od sonca ožarjene
 kodre, trakove v laseh in tople, sijoče poglede.

Kmalu ti zmanjka tudi pastelnih odtenkov
in umakneš se med sivine.

 Rišeš sosedovega starega, garjavega psa in široko cesto,
 ki pelje mimo tvoje hiše. Rišeš stolpnice, betonsko ograjo,
 zrna peska in sivi dim, ki se pozimi vali iz dimnikov. Rišeš
 plesnive fasade in razpadle veje iz bližnjega gozda.
 Rišeš mrak.
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In ko ti zmanjka še sive in v trepetajočih rokah
držiš samo še črno, se zaveš, da se z njo ne bo
več dalo narisati otroškega smeha, toplega doma
in dišečih rož v gredicah pred njim. Da je zmanjkalo 
barv za zgodnje zajtrke in počitnice v dvoje. Da se 
boš, ne glede na to, kako velik in barvit set imaš,
nekoč znašel sam s prazno škatlo za barve

 in kupom pisanih spominov.

Tav (ת /ּת)
(KRISTIAN)

ּת

Sediš za mizo. Molče zreš v staro
vazo s štrclji ovenelih sanj. Stokrat si že
 
rekla, da boš na njeno mesto
postavila cvetoč jasmin.
 
          En tus ojos de luto comienza
          el pais de sueño.
 
Ponoči bedim ob tebi. Drgetaš, ko toneš
v še en moreč spomin. Z ledeno sapo
na mojem vratu.
 
Na notah se nabira prah.
In barve se sušijo.
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Sreda
(NINA)

 
Zrak je tako gost, da bi lahko ugriznila vanj.
Pomešal se je z vonjem globokih stopinj, ki

si mi jih pustil v preplitki zavesti in me duši
z neizmerljivo težo.

 
Zdramim se iz negibnega prežvekovanja

grenkih misli in poskusim z levim očesom
izostriti megleno prihodnost.

 
 Nekje tiktaka ura.

 
Vsak enakomeren udarec zaluča čas za korak
bližje neskončnosti, limita mojih življenjskih 

funkcij pa eksponentno strmoglavlja proti ničli.
 

 To ni moj dom.
 

Ure v mojem domu ne tiktakajo. Moj dom je
tam, kjer vsako sredo ob 19.30 s cunjo za prah 

zdrsim preko najinega zaprašenega odnosa 
in postanem eno z ozadjem.
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ת

(Poglej me.
Tu sem. Vedno bom tu.)
 
Nič več nima okusa po istem.
 
 Nikoli več ti ni treba stopiti na
       tanek led prelomljenih obljub.

Izgubljam tempo. Stegneš se do omarice
in prestaviš metronom na allegro.

Moj obraz je spačen v ironičen
nasmešek, ko ga prekriješ z belo rjuho.

 
Ob sredah je tudi neskončnost prašna.

Mem (מ)
(KRISTIAN)

Beznica, cigaretni dim in na drugi strani
mize nekaj, kar spominja na človeško silhueto.
 
Tvoja slika je zažrta v 
zdrizasto možganovino.
 
 Žganje in Les Fleurs du mal za zajtrk.                       
 Vpitje vran za miren sen.    
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Drevesu v puščavi se sušijo spodnje veje.
Jedka kislost zraka je scvrla zadnji cvet.
 
Ne skrbi, to je moja zadnja pesem.
Čeprav priznam – utvara je bila popolna.

Nesreča 
(NINA)

Ni preveč bistveno, katero
pot v brezbrižnost ubereš,
vsaka je na debelo posuta
z ostrimi mnenji.

 In midva sva imela tako 
 zelo občutljive podplate.

Dolgo sva se spotikala ob
osti, drug drugemu lizala
drobne ranice in si nazadnje 
po mnogih padcih
na drobne kose
razbila razsodnost.

 Zdaj večino dni sediva
 vsak v svoji temni sobi
 in po abecednem redu
 sortirava sence.
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Shakar (רַקָׁש)
(KRISTIAN)

Zapisal sem začetek, konec in sredino.
Ostalo je zadušeno v kozmičnem molku.
 
 Te dni mi paše Goyeva estetika.
 Kronos, ki žre svoje otroke.
 
Danes je prebujanju sledilo spoznanje,
da so stvari povsem enake kot pred nekaj meseci.
 
Le da sem jih vmes gledal skozi psihedelični
kalejdoskop in mislil, da so dobile barve.
 
 Čas ne celi. Čas golta.
 Ostane zasušena kri. Pa kakšen odtrgan ud spomina.
 

Še vedno zaspim s tvojo toplo roko na prsih.
In šepetom, ko tonem v sen:
 
Zbudi se, bedak,
za realnost gre.
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Zadnja struna
(NINA)

Strgala sva struno.

Bila je čisto zadnja in zdaj je najin svet
zalila lepljiva tišina.

 Krivda je v celoti, popolnoma, neizpodbitno najina.

Tako so razsodili.

 »Neenotno mnenje o tempu.
 Nerazumevanje karakterja.
 Nedodelan aranžma.
 Preveč radikalna oddaljitev od izvirnika.
 Neizčiščena intonacija.
 Neupoštevanje dirigenta.
 Samovoljna interpretacija.
 Prevelika nihanja v dinamiki.
 Preveč temperamenta.
 Slaba skupna igra.
 Napačna artikulacija.
 Solistični deli predolgi.

 In prepomembni.«

 »Neakademska«, so nama napisali na čelo. »Neakademska«.

Amaterja v svetu profesionalcev.
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Nastopača med priznanimi umetniki.
Ceneni lutki na uglednih odrskih deskah.

 In tako sva poslednjič pospravila inštrumente,
 sortirala note, jih vrnila v arhiv,
 zložila stojala,
 si z obraza sprala ličila
 in ugasnila metronom.

Na koncu sva iz partiture iztrgala zadnji list,
ga razpolovila in odšla.
Vsak s svojo polovico
nikoli izigrane kadence

 ter krajšim delom strune.

(ČAS, PREŽIVET V MOLKU. NIHČE NE VE ZARES, KAKO DOLGO. 
NEKAJ TEDNOV. MORDA LET. NEKAJ MESECEV. NEKAJ DOLGIH 
DNI.)
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Reminiscence
(NINA)

 Haydnov kvartet danes ni požel prevelikega navdušenja.

 Sredi drugega stavka se moški v opečnati srajci 
 ni več trudil zadrževati glasnega zehanja,
 tri stole v levo se mu je hlastno pridružila 
 debelušna najstnica s kodrastimi lasmi 
 in ko je v finalu zadnjič izzvenel nekoliko razglašeni d-mol, 
 je že vseh dvanajst vijugastih vrst zehalo in se pretegovalo 
 po škripajočih plastičnih stolih s prenizkimi naslonjali. 
 
 Na zadnji vaji se še nismo nehali pričkati o tem,
 ali bomo trilčke začenjali s spodnje ali zgornje note,
 kdo od nas vedno prenizko zaigra vodilni ton,
 ali bomo na zakuski točili belo ali črno vino
 in zakaj si čelist še vedno ni prepisal lokov od viole.

 Še vedno trdim, da bi morali igrati Beethovna.

Po koncertu iz ogledala v garderobi
bolšči vame porcelanast obraz.
Zadnja leta postajam vedno boljša v prekrivanju
podočnjakov. Le neke stare razpoke še presevajo
skozi debelo plast svetlega korektorja.
Na sprani koncertni obleki so še opazni
svetli kolobarji deodoranta, ki sem jih
tri minute pred začetkom koncerta
poskušala pod pipo na stranišču zdrgniti stran.   
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Odsotno z rokava odgriznem še nekaj odvečnih niti,
ki jih prej nisem opazila, in spustim neumite lase
iz visoko spete fige.
Neverjetno, kako hitro so mi spet zrasli do pasu.

Že dolgo nisem pomislila nate. Kako si doma ure in ure
molče poslušal moje igranje. In kako si
vedno skrbel, da sem bila urejena za koncerte, mi v garderobi
pomagal zapeti zadrgo na brezhibni svileni obleki
in mi pred odhodom na oder poljubil dlan.
Nato pa si mi vedno zaželel, naj si zlomim nogo.
Kako sva se smejala, ko sem si jo res zlomila.
Peta se mi je zataknila ob mikrofonski kabel in sem zgrmela z odra.
Ti si me pograbil in v naročju nesel do urgence.
Komaj sem te prepričala, da si mi prej
pustil pograbiti še kovček z violino. 

 Sprašujem se, zakaj imam danes obute prav te čevlje.
 In zakaj so se mi oči,
 prislonjene na temni steber v dvorani,
 zdele tako domače.

RpLirikon21_2015_Final.indd   300 17. 08. 15   11.19



301

Iz novejše mlade slovenske poezije / Nina Pečar in Kristian Koželj

Izgubljanja
(KRISTIAN)

Upam, da še veš, kje živim.

Ne vem, kako sem se znašel tukaj.
Dvorana je gala, jaz pa v trenirki in supergah.
Isti zoprni ksihti, ki jih preziram na svojih predstavah,
me zviška motrijo z mešanico posmeha in zgražanja.
Prisegel bi, da je ena od finih dam pravkar zavila z očmi
in se pridušala: »Umetniki, pač.«

 Malo prej sem se na poti na razgledni stolp 
 izgubil v gozdu.
 Hitel sem. Hotel sem ujeti še zadnji sončni zahod
 pred napovedanim deževjem.
 Ko sem končno našel markacijo, mi je zmanjkalo sape.
 Zadnje čase sem povsem brez kondicije in tudi zredil
 sem se precej, odkar si se ostrigla.
  (Mimogrede – to, da ti kratka frizura bolj pristoji, 
  se mi zdi navadno sranje. Oboževal sem tvoje lase.)

Dovolj imam njihovih pogledov. Sedem čisto 
na konec dvorane. Skrijem se za steber.
Morda je napaka, da sem prišel.
Nenazadnje sem se navadil živeti brez tvoje
podobe. Prejšnji mesec sem zmogel celo
pol dneva preživeti brez misli nate.
Pravijo, da si srečna. Da sta si ustvarila normalno življenje.
Saj si hrepenela po tem, ne?      
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 Zahod sem seveda zamudil. Meglice na obzorju
 so bile še vedno obarvane zlatorumeno. 
 Nič hudega. Preživel sem lep dan. Na soncu.
 Z dobro družbo. Debatirali smo o odnosu med 
 formo in estetiko ter o tem, ali je mojstrstvo 
 obvladovanje tehnike ali tistega, kar zaživi, 
 ko se tehnika konča.
 Z občutkom, da bo vse dobro.
 S podobo čaplje, ki na eni nogi z brezbrižno
 porogljivostjo kljubuje deroči reki.

Koncert je že precej čez polovico.
Vem, Haydna nisi nikoli preveč marala.
(Cele noči si preigravala romantike. In Estrellito.
Ali Schönbergovo Ožarjeno noč. Meni na ljubo.)
Vseeno se mi danes zdiš nenavadno odsotna.
Le proti koncu se široko nasmehneš. Brez očitnega razloga.
Tisti del je odigran najslabše. 
Takoj zatem me pogledaš naravnost v oči. 
Nemogoče je, da bi me videla v zatemnjeni dvorani.

 Na koncu sem se zjokal. Ne vem zakaj.
 V temnem gozdu sem s pogledom, zamegljenim
 od solz, komaj našel pot nazaj v mesto.

Veš kaj, ne bom več čakal, da bi ti čestital.
Lep dan je bil.

Tako ali tako te je takoj po koncu verjetno 
pobral pri vhodu za nastopajoče.
Stavil bi lahko, da morata jutri zgodaj po nakupih.
Izbirat nujne okraske za svojo realnost.
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Realnost
(NINA)

 Kot ubogljiv pes blodim po Merkurju.
 Odsotno strmim v brutalno materialni svet okoli sebe.
 Ne znajdem se v takšnem okolju.
 Zgubila sem ga. Ozrem se naokrog. Daleč ni. Aha, pri žarnicah.

Luč na hodniku je crknila. Menda rabiva novo žarnico.
21 € je preveč za takšno grdo bučko, morda bi raje manjšo.

 O kateri luči sploh govori? Na spodnjem hodniku? Ne prižigam tiste luči.
 Potem se moram vračati dol po stopnicah, ker jo pozabim ugasniti.
 Včasih se razjezim nanjo in jo pustim goreti vso noč. Za kazen.
 
 Zatohel zrak med policami z žarnicami. Slabo mi je.

Okrogle ali oglate vtičnice?
Okrogle se ne bodo ujemale s sedanjimi. In vedno kakšna zmanjka.
Morda bi se splačalo vzeti kakšno več in zamenjava še tiste pod oknom v kuhinji.
Velike žarnice pa imajo 3 leta garancije.

 3 leta ... kdo ve, kje bom čez 3 leta. 
 S tabo je nekoč odzvanjala neskončnost,
 ki sva jo na koncu kot žvečilni gumi s silo raztegnila na ravno malo več kot 3 leta.
 In kaj bo z njim? Opazujem ga, kako se zavezan v brezhibno vzorčasto kravato
 še vedno sklanja nad polico z žarnicami in z drugo roko oklepa službeno aktovko.
 Zadnjo skladbo sem napisala, preden sem ga spoznala. 
 In potem nobene več. Slikam samo še po naročilu. Kupila sem si fotoaparat.
 Je bolj enostavno. Klik in slika nastane. To bom kmalu posplošila na vse stvari.
 Zakaj bi se človek mučil z olji in čopiči. In smrdečim terpentinom. 
 Vedno me je bolela glava zaradi terpentina. Fotoaparat ne smrdi. 
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Ali želim na balkonu dodatno vtičnico? 
Da kabel teleskopa ne bo napeljan skozi dnevno sobo?
Nov set kuhalnic? Zdaj imava samo enega.
Loncev ne rabiva in koš za perilo bova očistila lepljive kreme, ki se je 
razlila po njem.
Letne gume imajo dokaj poceni.

 Avtokozmetika. Hah. Ne me basat. Kakšen izraz.

Ženska v dolgem jantarjevem plašču plačuje poln voziček orhidej. In en 
lonec tulipanov.
Za njo je moški s tremi kantami Jupola in starejša ženska z namizno lučko. 
Brez kode.
Naveličana trgovka kliče sodelavca.
»Imate Merkur kartico?«

 Slabo mi je. Zamomljam nekaj o nujnih opravkih.
 Prerinem se ven in izbljuvam vsebino želodca na zelenico pred trgovino.
 Fant, ki zraven prodaja jagode in šparglje, me vprašujoče pogleda.
 Sredi dneva pijana??

 Postavim se na noge in se odvlečem do železniške postaje.

Vozovnico, prosim. Enosmerno.
Kam? Nekam, kjer ne smrdi po realnosti. 

 Terpentin bo v redu.
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Platforma
(KRISTIAN)

Vlak spet zamuja.
Baje ne več kot kakšnih pet minut.
 
Glede na letni čas in pozno uro je
zrak še kar prijetno mlačen.
 
Razen, ko potegne s severa in se 
pretanka srajca pod odpetim plaščem zlepi na telo.                               
                                                
 Nekje za hrbtom, 
 kakšnih pet korakov stran,
 
 od drog razžrti klošar
 in odslužena poceni kurba
         
 z gorečnostjo nekdanjih nun
 razpravljata o grehu.  
  
Vedno si oddaljena natanko pet minut.
 
Popolna lutka iz talečega se voska.
Vtirjena v zlizane asociacije.
                               
Prav ti je. Idiot.
Si moral priti pravočasno?
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Vlak
(NINA)

Ko se vozim z vlakom, mi misli vedno uhajajo k tebi.

 Od nekdaj sem se čudila dejstvu, da sva kljub neznanskemu
 ujemanju vedno ljubila popolnoma različne stvari.

 Ti si oboževal vonj jasmina, jaz vonj sveže narezane pomaranče.
 Jaz sem ljubila vzhajajočo Luno, ti umirajoče Sonce.
 Ti si drgetal ob rahločutnih stihih, jaz ob krhkih melodijah.
 In medtem ko sem jaz hrepenela po plovbi z jadrnicami, si bil ti nor na …

 … vlake.

Glasen ropot, gneča, neudobni sedeži. 
Sprevodnik se spotika preko nabito polnih kovčkov.
Nataknjen ženski glas na drugi strani vagona vpije, 
da kreten, ki je odprl okno, ni niti pomislil 
na njen seneni nahod in da, če ga ne misli 
nemudoma zapreti, bo ona osebno
prišla tja in ...

… ah ...

… zatohel zrak v vagonu me vedno uspava in bliskovito hitro tonem v sen.
Nasproti mene starec vneto razlaga o težkem življenju iz predvojnih časov.
Komu?
Meni?       

RpLirikon21_2015_Final.indd   306 17. 08. 15   11.19



307

Iz novejše mlade slovenske poezije / Nina Pečar in Kristian Koželj

Odsotno kimam in se trudim vljudno iztrgati iz pogovora.
Stari cepec ne zna utihniti.
Vljudnost pošljem k vragu. S plaščem se pokrijem prek glave.
Do gledališča je še devet postaj.

 Skozi sanje mi zaveje svež piš prijetne, znane vonjave.
 Poskušam se okleniti izmuzljive misli. 
 Prek obraza se mi v snu razlije nasmešek, ki si ga
 trenutno ne znam pojasniti.

Deset postaj kasneje glasno preklinjam,
ko si med tekom v ledenih sunkih vetra
masiram odrevenele vratne mišice.

Ti si znal vedno poimenovati vsako mišico in kito,
ko si mi po vratu drsel z vročimi dlanmi.
In pri tem si vedno dišal po …
po …

(Obstanem.)

 … nemogoče.
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Iz novejše mlade slovenske poezije / Nina Pečar in Kristian Koželj

Teater 
(KRISTIAN)

Rad imam te
tisočletne deske.
 
Samo na njih mi ni
treba igrati, veš.
 
V zraku ni sladkobnega
pridiha trohnečih idealov.
 
Izraz, ki si ga nadeneš v
zaodrju pol ure pred začetkom,
 
je edino varno čustvo
tvojega obstoja.
 
 Fini so. Gledalci, namreč. Uglajeni.
 (Skoraj) človeški. Na žametnih sedežih.
 
Čakaš na temo. Počasi razrahljaš
kravate. In večerne toalete.
 
Slačiš jih. Plast za
plastjo. Do konca.
 
Olupiš jim kožo in
sežgeš bonton.      
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Iz novejše mlade slovenske poezije / Nina Pečar in Kristian Koželj

       Ovce so. Smrdijo po gnili paši na
       travnikih podedovanih vrednot.
 
Čekane imajo. In krvave gobce
od pregriznjenih vratov.
 
Zažiraš se vanje.
Padaš v ekstazo. Od vonja po
 
potu zavaljenih perverznežev in
cenenega parfuma nenasitnih nimfomank.
 
       Pastir pokvek si.
       Vsevidno ogledalo.
 
Ob pogledu na resnico se
vsak obraz spači od groze.
 
Samo tvoj nasmešek v zadnji vrsti
je dizajnersko popoln.
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Iz novejše mlade slovenske poezije / Nina Pečar in Kristian Koželj

Praznina
(NINA)

Dvorana gledališča je spet nabito prazna.

 Prazna čustva votlih človeških lupin
 poglabljajo še moje temne praznine,
 ki sem jih zadnja leta tako skrbno zalivala 
 in okopavala. Tako kot midva nekoč 
 gredico zgodnje cvetočih srčnih utvar,
 čakajočih, da jih nekdo enakomerno
 poreže pri koreninah in šopek odnese
 na prazno pokopališče praznih besed.

Trikrat na teden jih hodim opazovat, kako
stegujejo svoje žejne gobce proti odru
v upanju, da jim boš v njihovo izvotljenost
vlil vsaj nekaj curkov človeškosti.

In ko izpijejo vse sokove tvojega čudovitega
uma, te izžetega pustijo na dnu
prazne kotanje mesene stvarnosti.
Medtem pa jim na poti do doma
skozi naluknjan razum odteče še zadnja 
kaplja srčnosti, ki si jim jo tako nesebično
podaril v zameno za možnost,

 da sploh smeš komu kaj podariti.
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Iz novejše mlade slovenske poezije / Nina Pečar in Kristian Koželj

Prezebla 
(KRISTIAN)

Tukaj imaš skodelico čaja.
In malo ruma.
 
Ne morem te gledati, kako
cele dneve stojiš
 
vsa premočena 
na tem pasjem mrazu.
 
Povej mi, zakaj ure in ure vztrajaš
pred plakatom z mojim zlaganim obrazom?
 
 Saj tisto niso moje oči.
 
In ko misliš, da se ti ob 
ponedeljkih, petkih in nedeljah
 
 (ja, vem, kdaj hodiš na predstave)
 
toplo nasmihajo z odra,
iz njih srepi praznina.
 
 Veš, kdaj si jih nazadnje zares videla?

Se spomniš tistega večera, ko se je
sonce utapljalo v lastni krvi?     
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Iz novejše mlade slovenske poezije / Nina Pečar in Kristian Koželj

 
Sedela sva pred hiško, ki sva jo
zgradila v mladostnih sanjarjenjih.
 
S hrbtom si se naslonila na 
moje srce. Zadnjič.
 
 Tam gor so ostale. Pozabljene.
 
Skupaj z mojim starim plaščem
so obvisele v preddverju.
 
Ne išči tega, kar je bilo
pri tebi ves ta čas.
 
 
 Smešno ... tisti plašč ...
 
Nisi rekla, da si ga pred nekaj meseci
zažgala v babičini peči?
 
 Z ostalo kramo iz preddverja vred.
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Likovno

LIRIKONOVA GALERIJA (8)
v tej izdaji mednarodne revije za poezijo

Tilyen Mucik
(1995)

Stigma21 
FOTOGRAFIJE
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Tilyen Mucik

Tilyen Mucik je dvajsetletna fotografinja iz Velenja. Zaključila je iz-
obraževanje na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, smer 
fotografski tehnik. Šolanje nadaljuje na Visoki šoli za storitve v Ljubljani, 
smer Fotografija. Pretežno se ukvarja s koncertno, portretno ter umetniško 
fotografijo. Pri Mladinskem centru Velenje oz. Klubu eMCe Plac že leta 
sodeluje kot uradna koncertna fotografinja. Bila je tudi uradna fotografi-
nja velenjskega metal benda Inmate. Leta 2013 je na ljubljanskem festivalu 
Tresk prejela prvo nagrado za najboljšo koncertno fotografijo leta. Doslej 
je postavila osem samostojnih fotografskih razstav v Velenju, Celju in Lju-
bljani. 

Razstave
2011 – DIVERSITY, razstava z Deo Memić, eMCe plac, Velenje

2011 – NUDES, samostojna razstava, Multimedijski center Kunigunda, Velenje

2012 – VINTAGE, razstava z Goranom Petraševićem, eMCe plac, Velenje

2012 – ESCAPED FEELINGS, samostojna razstava, Vila Bianca, Velenje

2012 – V SOJU LUČI, samostojna razstava, Mestna občina Velenje, Velenje

2012 – ESCAPED FEELINGS, samostojna razstava, Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana

2013 – TRANSGENERACIJE, nagrajena dela iz serije Vintage, Cankarjev dom, Ljubljana

2014 – LA LOBA, samostojna razstava, Stara Pekarna, Velenje

2015 – LA LOBA, samostojna razstava, Mladinski center Celje MCC, Celje

2015 – WHAT IF GOD IS A CAT?, samostojna razstava, Cat Caffe, Ljubljana

2015 – STIGMA21 – SUSPENZIJA – EQUILIBRIUM, samostojna razstava, Rezervat za 

poezijo/festival XIV. Mednarodni Lirikonfest Velenje, Vila Bianca, Velenje
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Predstavitev 

LIRIKONFESTOVE ZADEVE
LIRIKONFEST'S AFFAIRS

www.uvkf.si
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MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE

2001–2015 ⎟ Štirinajst let književno ustvarjalnih  

Rezervat za poezijo ⎟ Festival liričnega občutja
Mednarodno književno srečanje v Velenju 

Poslanstvo in predstavitev

Mednarodni Lirikonfest Velenje (MLFV) je tradicionalni celoletni 
festival liričnih umetnosti XXI. st. – z osrednjim programom mednaro-
dnega književnega srečanja v Velenju –, ki ga od leta 2002 organizirata 
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) in asociacija Velenika v 
sodelovanju s tujimi in slovenskimi partnerji. 

Mednarodni Lirikonfest Velenje je že poldrugo desetletje vpet v pred-
stavitve in popularizacijo umetniške literature XXI. st., njenih ustvarjal-
cev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov slovenske literature in jezika 
drugim narodom, organizatorjev, urednikov idr. poznavalcev sloven-
ske, evropske in svetovne književnosti; vzpostavlja in širi mednarodna 

REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

MEDNARODNI REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

MEDNARODNI REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA
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MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE

književna sodelovanja, zlasti z izvirno in prevedeno poezijo XXI. st. ter s 
premišljevanji o spoznavni, povezovalni in kritični vlogi literature v evrop-
ski družbi in širše. 

Lirikonfestova literarna omizja so zasnovana esejistično in z debata-
mi na evropsko aktualne književne teme. 

Mednarodni Lirikonfest Velenje združuje večletne književne projekte 
(vzpostavljene v Velenju v letih od 2002 in 2015), ki v osrednjem festival-
nem programu vsakoletno v živo prestavijo 2 x 21 evropskih idr. ustvar-
jalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov idr. poznavalcev novejše 
evropske / svetovne umetniške literature.

Celoletni program mednarodnega Lirikonfesta Velenje obsega 21 
produkcij, s katerimi se (z izvirnimi in prevodnimi revijalnimi objavami 
v mednarodni Rp. Lirikon21, na festivalnih branjih, literarnih omizjih, re-
zidenčnih ustvarjalnih bivanjih idr. dogodkih) letno sreča ok. sto tujih in 
slovenskih književnih ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov 
idr. poznavalcev umetniške literature XXI. st.  

K Lirikonfestovi besedi so vabljeni uveljavljeni in uveljavljajoči se 
evropski književni ustvarjalci, prevajalci, strokovni interpreti, uredniki, fi-
lozofi, esteti, mednarodni literarni posredniki idr. poznavalci ter spremlje-
valci izvirnega in prevodnega leposlovja (zlasti poezije XXI. st.). 

Lirikonfestove prireditve so odprte za javnost in z literarnima
abonmajema Odpiram knjigo (za odrasle in starejšo mladino) ter Čokola-
da s knjigo (za otroke in mlajšo mladino) vključujejo program razvijanja 
bralne kulture. 
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MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE

Mednarodni Lirikonfest Velenje zajema tako rekoč vse kroge, iz kate-
rih se slovenska književnost širi med bralce: najmlajšim predstavlja mladin-
sko književnost; skrbi, da pridejo do glasu tudi mlajši književni ustvarjalci; 
predstavlja sveže stvaritve uveljavljenih slovenskih in tujih književnikov; 
na okroglih mizah/književnih omizjih odpira strokovne debate o aktualnih 
temah v slovenski in evropski književnosti idr.; vključuje lastno književ-
norevijalno in občasno leposlovno knjižno produkcijo; širi bralno kulturo; 
nudi paleto literarnih prireditev ter izkazuje mednarodno književno sode-
lovanje v slovenskem prostoru ter občasno z gostovanji oz. predstavitvami 
v tujini. 

Večletna glavna pokrovitelja Mednarodnega Lirikonfesta Velenje sta 
Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. 

Osrednje literarne prireditve, nagrade, priznanja in 
publikacije Mednarodnega Lirikonfesta Velenje

Akademija Poetična Slovenija (APS) – od 2007 tradicionalna lite-
rarnoumetniška prireditev v Velenju (izhodiščno/2006 vzpostavljena v 
pozdrav svetovnemu dnevu poezije, 21. marca) s slavnostno podelitvijo 
vseslovenske književne nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti (VČN) za vr-
hunski 10-letni pesniški opus slovenskega književnika/-ce, ki pomembno 
zaznamuje umetniško literaturo XXI. st. (tj. z najmanj dvema vrhunskima 
izvirnima pesniškima zbirkama za odrasle ali otroke/mladino, prvič knji-
žno objavljenima v slovenskem jeziku v zadnjih desetih letih). – Nagrada je 
izkazana z listino in nagradno umetniško skulpturo. V primeru državnega 
financiranja nagrade ali pokroviteljstva uglednega slovenskega podjetja, or-
ganizacije ipd. je nagrada lahko tudi denarna oz. izkazana s knjižno izdajo 
50-ih izbranih pesmi iz nagrajenčevega 10-letnega pesniškega opusa v XXI. 
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st. (ob podelitvi nagrade v tekočem letu z izidom zbirke izbranih pesmi na-
grajenca prejšnjega leta). – Vseslovensko književno nagrado velenjica-čaša 
nesmrtnosti so doslej prejeli vrhunski slovenski pesniki: Andrej Medved 
(2006), Milan Vincetič (2007), Milan Dekleva (2008), Vinko Mödern-
dorfer (2009), Boris A. Novak (2010), Milan Jesih (2011), Peter Kolšek 
(2012), Zoran Pevec (2013), Esad Babačić (2014).

Mednarodna Pretnarjeva nagrada (MPN) je osrednja slovenska za-
hvala s častnim naslovom »ambasador slovenske književnosti in jezika 
(ASKJ) ter slovanskih kultur (SK)«, podeljevana v Velenju od leta 2004 
za trajnejše, večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem 
književnem povezovanju oz. uveljavljanju slovenske literature in jezika v 
tujini tistim zaslužnim posameznikom (izjemoma dvema ali skupini), ena-
kovredno tujim in slovenskim državljanom, ki si po svetu v duhu dr. Toneta 
Pretnarja (1945–1992) svetovljansko prizadevajo za seznanjanje s slovensko 
literaturo, slovenskim jezikom in slovenskimi književniki. Je mednarodno 
priznanje tistim kulturnim posrednikom, ki izven Republike Slovenije, med 
drugimi narodi po svetu, širijo živo zavedanje in védenje o slovenski litera-
turi in jeziku, oziroma z njima vzpostavljajo trajnejši mednarodni kultur-
ni dialog, zanimanje in povezovanje (mdr. s spoznavanjem in prevajanjem 
novejše slovenske umetniške literature, spodbujanjem in organiziranjem 
učenja slovenščine ter prevajanja slovenske književnosti, uveljavljanjem so-
dobnih slovenskih književnikov med drugimi narodi ipd.). Izborna merila 
vrednotijo vsa področja in zvrsti književnega oz. književniškega delovanja 
in ustvarjanja, s katerim je izkazano pomembno mednarodno povezovanje 
in uveljavljanje slovenske literature in jezika. Predlagani kandidati so lahko 
osebe katerega koli državljanstva na svetu (tudi osebe brez državljanstva). 
– Nagrada je častna, izkazana z listino in nagradno umetniško skulpturo 
ambasadorskega naslova. V primeru državnega financiranja nagrade ali 
pokroviteljstva mednarodno uglednega slovenskega podjetja, organizacije 
ipd. je nagrada k častnemu naslovu lahko tudi denarna. – S sprejemom Pre-
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tnarjevih nagrajencev se pridružuje Občina Tržič. Od 2012 so v pridruže-
nem sodelovanju Foruma slovanskih kultur vsi Pretnarjevi nagrajenci tudi 
»ambasadorji slovanskih kultur«. – Mednarodno Pretnarjevo nagrado oz. 
častni naslov ambasador slovenske književnosti in jezika so doslej prejeli 
ugledni mednarodni književni posredniki: 2004 – Ludwig Hartinger (Av-
strija), 2005 – František Benhart (Češka), 2006 – Gančo Savov (Bolgarija), 
2007 – Božena in Emil Tokarz (Poljska), 2008 – Kari Klemelä (Finska), 
2009 – Matjaž Kmecl in Andrej Rozman (Slovenija), 2010 – Nadežda Sta-
rikova (Rusija), 2011 – Peter Scherber (Nemčija/Avstrija), 2012 – Evgen 
Bavčar (Slovenija-Francija) in Orsolya Gallos (Madžarska), 2013 – Nikol-
lë Berishaj (Albanija), 2014 – Zdravko Kecman (Bosna in Hercegovina/
Republika Srbska). 

Rp. Lirikon21 (ISSN 1855–0207) je mednarodna revija za poezijo 
XXI. st. in Lirikonfestove zadeve, ki jo od 2005 oz. od 2007 (preimeno-
vano in ločeno od izhodiščne/skupne revije Poetikon) kot specializirano 
revijo/festivalno antologijo izvirne slovenske in prevedene poezije XXI. st. 
izdaja Velenjska knjižna fundacija. Revija je osrednje namenjena popula-
rizaciji novejše poezije – z objavami v izvirnih jezikih, izbranih slovenskih 
prevodih ter z objavami izbranih prevodov novejše slovenske poezije v dru-
ge jezike (občasno tudi poezije in poetične dramatike za otroke, mladino 
in odrasle); odprta je za književno esejistiko (s tematiko Lirikonfestovih 
književniških omizij idr.) ter predstavlja in dokumentira Lirikonfesto-
ve prireditve, nagrade in priznanja. – Rp. Lirikon21 od IX. oz. X. letnika 
(2013/2014) izhaja kot revijalno-festivalna antologija Mednarodnega Li-
rikonfesta Velenje.  

UVKF/Mednarodni Lirikonfest Velenje/Rp. Lirikon21 občasno pri-
rejajo Lirikon(fest)ove degustacije liričnega občutja – izbrane slovenske in 
prevedene poezije idr. liričnih umetnosti XXI. st., tj. z revijalnimi predsta-
vitvami/pesniškimi branji v Velenju idr. po Sloveniji, v mednarodnih par-
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tnerskih povezovanjih oz. sodelovanjih pa občasno tudi na književniških 
gostovanjih in festivalih v tujini. 

UVKF/Rp. Lirikon21/Mednarodni Lirikonfest Velenje od 2006/2007 
podeljujejo mednarodno festivalno književno priznanje lirikonov zlát 
(LZ) za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. v slovenščino in iz slo-
venščine v druge jezike (oboje z izbranimi objavami v festivalni Rp. Liri-
kon21). – Festivalno priznanje je izkazano z listino in plaketo ter povabi-
lom na Lirikonfestovo gostovanje v tujini ali (za tuje dobitnike priznanja) s 
povabilom k 21-dnevnemu ustvarjalnemu bivanju na Mednarodni književ-
niško-prevajalski rezidenci v Velenju. – Mednarodno festivalno prevajalsko 
priznanje lirikonov zlát so doslej prejeli slovenski in tuji prevajalci poezije 
XXI. st.: 2007 – Andrej Medved (SI), 2008 – Mateja Bizjak Petit (F), 2009 
– Draga Rinkema (NL) in Urška Zupanec (SI), 2010 – Peter Kuhar (SI/
CZ), 2011 – Tanja Petrič (SI), 2012 – Andrej Pleterski (SI), 2013 – Željko 
Perović (BA/SI) in Lenka Daňhelová (CZ), 2014 – Namita Subiotto (SI).    

Lirikonfestov zlát (LFZ) je bienalno mednarodno festivalno književ-
no priznanje (podeljevano od 2008) za najtehtnejši esej na evropsko aktu-
alno temo Lirikonfestovega književnega omizja. – Festivalno priznanje je 
izkazano z listino in plaketo ter povabilom na Lirikonfestovo gostovanje v 
tujini. – Mednarodno festivalno esejistično priznanje lirikonfestov zlát so 
doslej prejeli: 2008 – Mitja Čander (SI) in Meta Kušar (SI), 2012 – Manca 
Erzetič (SI); v bienalnih letih 2010 in 2014 priznanje ni bilo podeljeno. 

Mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju 
(MKPRV), vzpostavljena leta 2007 v organizaciji Ustanove Velenjska 
knjižna fundacija (UVKF), je večletni kulturni program mednarodnega 
književnega sodelovanja v slovenskem prostoru, namenjen(a) ustvar-
jalnemu bivanju tujih in slovenskih književnikov, prevajalcev in medna-
rodnih posrednikov novejše umetniške literature; prednostno književnim 
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prevajalcem slovenske literature XXI. st. v druge evropske jezike; tistim, ki 
ustvarjajo, prevajajo, spoznavajo, interpretirajo, posredujejo, popularizirajo 
in promovirajo novejšo umetniško literaturo ter s slovenskim prostorom 
vzpostavljajo in širijo trajnejše mednarodne književniške povezave, orga-
nizirajo mednarodne izmenjave in gostovanja z udeležbo slovenskih av-
torjev ipd. Z 21-dnevnimi ustvarjalnimi/rezidenčnimi bivanji v Velenju so 
nagrajeni tuji ali slovenski književni prevajalci, ustvarjalci in mednarodni 
posredniki. Merili za ustvarjalno bivanje tujih književnih prevajalcev sta 
ocena izbora prevajalčevih prevodnih del ter kakovost/reference prevajal-
cev/njihovih prevodov; merilo za tuje in slovenske književne ustvarjalce je 
vrhunska kakovost njihovih literarnih del; merilo za gostovanje mednaro-
dnih posrednikov slovenske literature so izkazane reference njihovega več-
letnega (so)delovanja na tem področju. – Na MKPRV so med 2007 in 2014 
gostovali: Marko Kravos (SI), Andrej Medved (SI), Milan Vincetič (SI), 
Tone Peršak (SI), Milan Dekleva (SI), Meta Kušar (SI), Mateja Bizjak Pe-
tit (SI/FR), Draga Rinkema (SI/NL), Lenka Daňhelová (CZ), Peter Kuhar 
(SI/CZ), Matjaž Kmecl (SI), Admiral Mahić (BA), Kristina Potočňáková 
(SK), Marlena Gruda (PL), Tanja Petrič (SI), Laima Masytė (LT), Felici-
ano Sánhez Chan (MX), Petr Mainuš (CZ), Žarko Milenić (BA), Milo 
Jukić (BA) …

STIKI Z UVKF-LIRIKONFEST

Ustanova Velenjska knjižna fundacija ⎟ Kabinet UVKF ⎟ Stari trg 26 ⎟ 3323 Velenje ⎟ SLO
T 00386 (0)3 5870 920 ⎟ F 0590 19 560 ⎟ lirikonfest@gmail.com ⎟ www.uvkf.si 

Tatjana Petelinšek ⎟ organizacijska pomočnica Lirikonfesta ⎟ lirikonfest2@gmail.com ⎟ MT 031 848 591 
Urška Zupančič ⎟ programska pomočnica Lirikonfesta ⎟ lirikonfest15@gmail.com ⎟ MT 031 848 582 

Ivo Stropnik ⎟ vodja ustanove in Lirikonfesta ⎟ ivo.stropnik@velenje.si ⎟ MT 041 623 740
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2001–2015 ⎟ Fourteen years of literary creativity

Poetry retreat ⎟ Festival of lyrical feeling
International literary meeting in Velenje

Mission and introduction

International Lirikonfest Velenje (MLFV) is a traditional year-round 
festival of 21st century lyrical arts – its main program being an internati-
onal literary meeting in Velenje, – which has been organized by Instituti-
on Velenje Literary Foundation and Velenika association in cooperation 
with foreign and Slovenian partners since 2002. 

International Lirikonfest Velenje has been embedded in presentation 
and popularization of 21st century fine literature, its authors, translators, 
international intermediaries of Slovenian literature and language to other 
nations, organizers, editors and other experts in Slovenian, European and 
World literature for two and a half decades; it establishes and broadens in-
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ternational literary collaboration, especially with original and translated 
21st century poetry and with contemplation about the cognitive, cohesive 
and critical role of literature in European society and beyond.  

Lirikonfest’s literary roundtables are designed in terms of essays and 
debates regarding contemporary European literary themes. 

International Lirikonfest Velenje combines literary projects going 
back several years (established in Velenje between 2002 and 2015), which 
present 2 x 21 European and other authors, translators, international 
intermediaries and other experts in contemporary European/World fine 
literature, with new works live every year in the main festival program. 

The year-round program of International Lirikonfest Velenje conta-
ins 21 productions, which are (with original and translated journal publi-
cations in international Rp. Lirikon21, at festival readings, literary roun-
dtables, residential creative stays and other events) presented to around one 
hundred foreign and Slovenian authors, translators, international interme-
diaries and other 21st century fine literature experts.  

Established and establishing European authors, translators, expert in-
terpreters, editors, philosophers, aesthetes, international literary interme-
diaries and other experts and followers of original and translated fiction 
(especially 21st century poetry) are invited to participate at Lirikonfest. 

Lirikonfest’s events are open to public and they include a reading cul-
ture development program with literary subscriptions I’m opening the 
book (for adults and older youth) and Chocolate with a book (for children 
and younger youth). 
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International Lirikonfest Velenje envelopes all circles from which 
Slovenian literature spreads among readers: it introduces the youngest to 
children’s literature; it enables younger authors to get their voices heard; it 
introduces the latest works of established Slovenian and foreign authors; it 
opens expert debates about contemporary themes in Slovenian and Euro-
pean literature at roundtables and others; it includes its own literary-jour-
nalistic and occasionally fictional book production; it offers an assortment 
of literary events and it demonstrates international literary collaboration 
in Slovenian space and occasionally with tours or presentations abroad. 

Municipality Velenje and Slovenian Book Agency have been the main 
sponsors of International Lirikonfest Velenje for several years.

The main literary events, awards, acknowledgments and publications of 
International Lirikonfest Velenje

Poetic Slovenia Academy – has been a traditional literary-artistic event 
in Velenje since 2007 (beginning/2006 March 21st, World Poetry Day) with 
a gala all-Slovenian literary award ceremony for 10 years of excellent poetic 
work of a Slovenian author, who has had an important impact on 21st cen-
tury fine literature (this is with at least two top original poetry collections 
for adults or children/youth, which have first been published in Slovenian 
language in the last 10 years) called velenjica-čaša nesmrtnosti.  – The 
award is demonstrated in the form of a deed and an artistic sculpture. If the 
award is financed by the government or a renowned Slovenian company/
organization, then it can also be financial or presented in the form of a 
published selection of 50 poems from the award winner’s 10 year work in 
the 21st century (at the award ceremony that year with the publication of 
previous year winner’s selected work). – The velenjica-čaša nesmrtnosti 
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award has so far been received by the following distinguished Slovenian po-
ets: Andrej Medved (2006), Milan Vincetič (2007), Milan Dekleva (2008), 
Vinko Möderndorfer (2009), Boris A. Novak (2010), Milan Jesih (2011), 
Peter Kolšek (2012), Zoran Pevec (2013), Esad Babačić (2014).

International Pretnar award is the central Slovenian acknowledgment 
with the honorary title of  »ambassador of Slovenian literature and lan-
guage and Slavic cultures«, which has been awarded in Velenje since 2004 
for more sustainable, years worth or one time important contributions in 
international cohesion or establishment of Slovenian literature and langua-
ge abroad to those deserving individuals (two or a group as an exception), 
equal to foreign and Slovenian citizens, who make an effort to get to know 
Slovenian literature, Slovenian language and Slovenian authors around the 
world in the spirit of Tone Pretnar PhD (1945–1992). It’s an international 
acknowledgment for those cultural intermediaries, who spread live awa-
reness and knowledge about Slovenian literature and language outside of 
Slovenia  among other nations in the world or they establish sustainable 
international cultural dialogue, interest and cohesion (among other things: 
with learning about and translating contemporary Slovenian fine  literatu-
re, encouraging and organizing Slovenian language lessons and translating 
Slovenian literature, establishing contemporary Slovenian authors etc.). 
The selection criteria evaluate all areas and genres of literary operation and 
creation, which show important international union and establishment of 
Slovenian literature and language. The suggested candidates can be citizens 
of any country in the world (even people without citizenship).  – The award 
is honorary, presented in the form a deed and an artistic sculpture of an 
ambassador’s title. If the award is financed by the government or sponsored 
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by a renowned Slovenian company/organization, then it can also be finan-
cial alongside the honorary title.  – Municipality Tržič also joined by wel-
coming the Pretnar award recipients. From 2012 onwards, all recipients are 
also “ambassadors of Slavic cultures” due to collaboration with the Forum 
of Slavic cultures. – International Pretnar award has so far been awarded 
to: 2004 – Ludwig Hartinger (Austria), 2005 – František Benhart (Czech 
Republic), 2006 – Gančo Savov (Bolgaria), 2007 – Božena and Emil To-
karz (Poland), 2008 – Kari Klemelä (Finland), 2009 – Matjaž Kmecl and 
Andrej Rozman (Slovenia), 2010 – Nadežda Starikova (Russia), 2011 – 
Peter Scherber (Germany/Austria), 2012 – Evgen Bavčar (Slovenia-Fran-
ce) and Orsolya Gallos (Hungary), 2013 – Nikollë Berishaj (Albania), 
2014 – Zdravko Kecman (Bosnia and Hercegovina/Republika Srbska).

Rp. Lirikon21 (ISSN 1855–0207) is an international 21st century po-
etry and Lirikonfest matters journal (renamed and separate from the ori-
ginal Poetikon journal), which has been published by Institution Velenje 
Literary Foundation since 2005 or since 2007, as a specialized journal/
festival anthology of original and translated 21st century poetry. The jo-
urnal is mainly geared towards popularizing contemporary poetry – with 
releases in original languages, selected Slovenian translations and releases 
of selected translations of contemporary Slovenian poetry in other langu-
ages (occasionally also poetry and poetic playwrights for children, youth 
and adults); it’s open for literary essays (with themes of Lirikonfest literary 
roundtables) and it presents and documents Lirikonfest events, awards and 
acknowledgments. – Rp. Lirikon21 has been published as a journal-fe-
stival anthology of International Lirikonfest Velenje from the IX. to X. 
edition (2013/2014).
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UVKF/International Lirikonfest Velenje/Rp. Lirikon21 occasionally 
organize Lirikonfest tastings of selected Slovenian and translated poetry 
and other 21st century lyrical arts, that is with journal presentations/poetic 
readings in Velenje and elsewhere across Slovenia and occasionally also at 
literary tours and festivals abroad in international partnership unions/col-
laborations.

UVKF/Rp. Lirikon21/International Lirikonfest Velenje have been 
awarding an international festival literary acknowledgment lirikonov zlát 
since 2006/2007 for excellent journal translations of 21st century poetry into 
Slovenian or from Slovenian to other languages (both with selected publi-
cations in festival Rp. Lirikon21). – The acknowledgment is demonstrated 
with a deed and a commemorative plaque and an invitation to be a guest 
abroad (for foreign recipients) by taking part in a 21 day creative stay at the 
International literary-translation residency in Velenje. – The international 
translation award lirikonov zlát has so far been awarded to: 2007 – Andrej 
Medved (SI), 2008 – Mateja Bizjak Petit (F), 2009 – Draga Rinkema (NL) 
and Urška Zupanec (SI), 2010 – Peter Kuhar (SI/CZ), 2011 – Tanja Petrič 
(SI), 2012 – Andrej Pleterski (SI), 2013 – Željko Perović (BA/SI) and Len-
ka Daňhelová (CZ), 2014 – Namita Subiotto (SI).

Lirikonfest’s zlát is a biannual international festival literary acknowled-
gment (awarded since 2008) for the most substantial essay on a contempo-
rary European topic of Lirikonfest’s roundtable. – The acknowledgment is 
exhibited with a deed and a commemorative plaque and an invitation to 
take part in Lirikonfest’s tour abroad. 
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The international essay acknowledgment lirikonfestov zlát has so far 
been awarded to: 2008 – Mitja Čander (SI) and Meta Kušar (SI), 2012 – 
Manca Erzetič (SI); it wasn’t awarded in the biannual years of 2010 and 
2014. 

The international literary-translation residency in Velenje, establi-
shed in 2007 and organized by Institution Velenje Literary Foundation, is 
a cultural program of international literary collaboration in Slovenian 
space going back several years. It’s purpose is a creative stay for foreign and 
Slovenian authors, translators and international intermediaries of contem-
porary fine literature; preferentially for literary translators of 21st century 
Slovenian literature into other European languages; to those, who create, 
translate, learn about, interpret, convey, popularize and promote contem-
porary fine literature and establish and spread sustainable international 
literary connections, organize international exchanges and tours, where 
Slovenian authors can participate etc. 21-day creative/residential stays in 
Velenje are awarded to foreign or Slovenian literary translators. The cri-
teria for creative stays of foreign literary translators are an evaluation of a 
selection of the translator’s translations and the quality/references of tran-
slators/their translations; the criteria for foreign and Slovenian authors are 
the excellence of their literary works; the criteria for tours of international 
intermediaries of Slovenian literature are exhibited references of their con-
tinuous (co)work in this area.

The International literary-translation residency in Velenje has ho-
sted the following between 2007 and 2014: Marko Kravos (SI), Andrej 
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Medved (SI), Milan Vincetič (SI), Tone Peršak (SI), Milan Dekleva (SI), 
Meta Kušar (SI), Mateja Bizjak Petit (SI/FR), Draga Rinkema (SI/NL), 
Lenka Daňhelová (CZ), Peter Kuhar (SI/CZ), Matjaž Kmecl (SI), Admi-
ral Mahić (BA), Kristina Potočňáková (SK), Marlena Gruda (PL), Tanja 
Petrič (SI), Laima Masytė (LT), Feliciano Sánhez Chan (MX), Petr Main-
uš (CZ), Žarko Milenić (BA), Milo Jukić (BA) … 

CONTACT UVKF-LIRIKONFEST 

Institution Velenje Literary Foundation ⎟ UVKF Cabinet ⎟ Stari trg 26 ⎟ 3323 Vilene ⎟ SLO
Phone 00386 (0)3 5870 920 ⎟ Fax 0590 19 560 ⎟ lirikonfest@gmail.com ⎟ www.uvkf.si

Tatjana Petelinšek ⎟ Lirikonfest organization assistant ⎟ lirikonfest2@gmail.com ⎟ MP 00386 31 848 591
Urška Zupančič ⎟ Lirikonfest program assistant ⎟ lirikonfest15@gmail.com ⎟ MP 00386 31 848 582
Ivo Stropnik ⎟ Head of foundation and Lirikonfest ⎟ ivo.stropnik@velenje.si ⎟ MP 00386 41 623 740
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Rp. Lirikon21 izhaja s pomočjo pokroviteljev Mednarodnega 
Lirikonfesta Velenje (večletna pokrovitelja
Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo RS).

Cena te številke v prosti prodaji: 21 evrov. 

Ob izidu prejmejo avtorji in prevajalci 2 izvoda. 
Imetniki Lirikonfestovega abonmaja Odpiram knjigo, slovenske 
splošnoizobraževalne knjižnice, ki so gostiteljice Lirikon(fest)ovih 
degustacij, pokrovitelji in partnerji UVKF 
prejmejo promocijske izvode. 

2015 © Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF)

© ® Rp./Lirikon21 in Akademija Poetična Slovenija sta zaščiteni 
blagovni znamki UVKF. 

Dokumentarne idr. fotografije so iz arhiva oz. v domeni UVKF. 
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ISSN 1855–0207 
Rp. Lirikon21 je izhodiščno, kontinuirano in specializirano nadaljevanje revije 
Poetikon, ki je začela izhajati 2005 pri Ustanovi Velenjska knjižna fundacija 
(UVKF). Od III. letnika (2007) oz. od 11. številke dalje je prvotna in nespremenjena 
izdajateljica UVKF zaradi vzporedne vzpostavitve Novega Poetikona v Ljubljani, 
vpisanega v razvid medijev z enakim poimenovanjem (Novi Poetikon), vendar 
izhajajočega v drugem okolju/pri drugem izdajatelju, spremenila ime revije in od 
letnika III/2007 ter z novim ISSN nadaljuje njeno štetje (vključno s predhodnico). 
Od IX. oz. X. letnika (2013/2014) izhaja kot revijalno-festivalna antologija oz. 
berilo Mednarodnega Lirikonfesta Velenje.
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