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UVODNIK
Litri besednega zorenja
Mlada poezija. Naval čustev, iskrenosti, nade, kritičnosti, iskanja, pronicljivega izražanja,
provokativnosti, ironije … Kdo je že lahko poet? Kdaj sploh to postaneš? Kdaj si zaslužiš
ta veličastni naziv? Vprašanja, ki so vredna razmisleka, a nanje ni enostavno odgovoriti.
Definirati in raziskovati poezijo, sploh tisto, ki se šele prebuja, je zanimivo. Biti mlad
po besedah in letih, se razraščati in postajati vedno bolj žlahtnejši v pisanju poezije …
Pesnjenje je poslanstvo. Ustvarjalnost je proces. Talent ti je lahko dan. Lastna volja in
delo sta tista, ki te lahko nato popeljeta ali zaustavita pri vzpenjanju na vrh Parnasa.
Ta številka Litra jezika je tematska in namenjena mladi poeziji, mladim pesnikom in
pesnicam. Sodbe o tem, kaj vse se lahko razvije iz posameznikov, niso primerne, kajti
tudi sama ter naše uredništvo se šele razvija, kali in izgrajuje v besedah. Navdušenje in
stopitev s pesniškim svetom sta se že zgodila, a pravo besedno zorenje se je šele začelo.
Energija in pogum sta vedno prisotna.
Prve kritike je treba sprejeti kot dobronamerne. Prve objave in branja kot priložnost, da
lahko pokažeš svoja razmišljanja, ki jih prelivaš v pesmi. Pri tem si kot kipar, ki svoje
pesmi oblikuješ, jim kaj odvzameš ali jim kaj dodaš. Skulpture lahko prosto stojijo, se
zdrobijo pod pritiski prstov ali se za vedno izgubijo in s tem utonejo v pozabo.
Poezija je resničen razvoj. Z njo lahko rasteš, obstojiš ali usahneš. Ko se enkrat vanjo
zaljubiš (kako patetično), si kot otrok, ki se navduši in odloči, da bo nekaj dosegel. Zato
ni odveč misel, da so pesniki/pesnice večni otroci. Neposredni, odkriti in zvesti sami
sebi ter tistim, ki z njimi delijo tak svet – kot poje pesem iz filma Čisto pravi gusar –
pristen, nepopačen.
Zato si privoščite ekstazo besed, brez odvečnih omejitev. Ne samo liter, naj bo takole po
Ježkovo – liter brez dna!
Tonja Jelen
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JAN

MAR!AN

Nekje v gozdu zajec sreča lisico. Le kje je jazbec, se
vpraša. Lisica miga z repom – zajec bi ne bil zajec,
če ne bi začel topotati s tacami. Le kje je jazbec, se
vpraša. Lisica mu poda dlani – zajec bi ne bil zajec, če
je ne bi poljubil. Zajec nima medvedke, zajec ima solze v očeh. Zajec se sprašuje, sam v gozdu, kje je lisica,
zajec ve: lisica je pri jazbecu. Zajec se počuti krivega.
Zajec nima medvedke, zajec je sam. Vedno znova.
Gozd je velik – tam so srne, jeleni, medvedi, lisice,
merjasci. Zajec je sam. Tako prekleto sam …

Neka preprostost
je v tvojih očeh in
ko tipkaš na računalnik,
se kakor otrok,
ki so mu podtaknili
pokvarjeno igračo,
jeziš na tehniko.
Nato odpreš rokovnik
in si zapišeš termin,
ki ti bo za nadaljnje mesece
omogočil kruh.
Ne spomnim se ti imena,
čeprav te že mesec dni
srečujem v pisarni in
ponoči sanjam tvoje boke.
Verjetno bova ostala
v pripravljenosti,
saj ne znam in
nočem ukati v jutro.
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Stoječ ob boru
ti govorim pesem
in v mislih božam
tvoj obraz.
Ti si daleč,
ko speča sanjaš gozd.
Polja in reke,
ki so med nama
in sneg, ki pada z neba,
morda nekoč zakrije
najine stopinje.
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ROK

VAHTER

Februar
Pešci mečejo dolge tlakovane sence februarskega opoldneva
in ker jim sonce zastira pogled, se ne zmenijo za kose ledu,
ki z gladko lahkoto drsijo po reki. Koga pa zanima, kaj se ponoči
dogaja pod otrplimi mostovi, koga to zanima, če Spree zamrzne,
koga kaj briga, če zjutraj tiha plima nosi na nabrežje
telesa mrtvih rac. Mlada Berlinčanka nič ne izgublja časa,
saj rac bo še veliko, dan pa je kratek, in ko ne bo več čutila
prstov, bo težko nosila k ustom tretji kozarec črnega piva.

Oktober
To je jesen; pregostih meglic,
hromečih jutranjih sprehodov,
mrkih odmevov starih stezic,
kašljanja tujih gospodov.
Nasičena tema ponémo visi,
pojedla je mesec v zatonu.
Zgubano čelo se mrzlo poti,
grenkoba je v srakinem tonu.
Čudno se sliši še lasten korak,
ko trči ob zmrznjeno blato.
V čudnem trepetu oktobrski zrak
in gnilo je jabolko zlato.
Ko sonce prileze lenobno na plan
in se žarek zlomi, je mala korist,
tudi če zrl bo v krošnjo ves dan,
v svetlobi krvav je javorov list.
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ANDREJ

TOMAIN

Cikel terra incognita
I.
Če bi se vozil po rodovitni dolini Bjelopavlići,
sredi kamenega morja in
se ob strani ustavil pri smrdečemu popu s smrdečo brado,
v Manastiru Vasilija ostroškega ter ga vprašal:
A veš kaj je to minimal techno, dragi moj?
Bi ti odgovoril, da ne, on pa ni tvoj dragi.
Bog je pa vsekakor navzoč tudi v minimalnem technu ,
če je to seveda človekovo delo,
je to delo človekovo, dragi popotnik,
bi me vprašal, jaz pa bi rekel da so božja dela velika.
Nič pa ne posrka vase več stvari
kot jih človek lahko ustvari in bog vidi.
S popom bi odšla praznih žepov, praznih rok,
prazne vere, praznih src,
če ne bi imel moj golf mk iii, praznega akumulatorja,
praznega žolča in praznega navdiha za metafizično.
II.
Voziš se skozi šćepan polje,
na meglicah je prah bosanskega makadama,
na meji dobiš zeleno vinjeto zaradi novih cest
in izpušnih plinov.
Premišljuješ o božićni pobuni in zeleni barvi,
zelenaših
bjelopavlićih.
Krsto Zrnov Popović in italijanska zveza z brigado lovćen
ki je pustošila po hribih in pobijala komuniste,
Krsto Zrnov Popović,
ki je sam padel od komunistične roke,
v trnih kamna in luči makrokozma.
Krsto Zrnov Popović,
ki sploh ni bil član klana bjelopavlićev
in ne ve nič o tridesetodstotni nezaposlenosti
Črnogorcev.
Krsto Zrnov Popović,
ki si ga predstavljam kot velikega človeka,
10
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kakršni sedaj hodijo po Podgorici.
Krsto Zrnov Popović
s pištolami in mečem.
Krsto Zrnov Popović
in
Krsto Zrnov Popović,
ki je sedaj le ponavljajoča se figura
te pesmi.
Krsto Zrnov Popović,
v katerem slišim odmev detroitskega tehna,
s konstantnim ritmom
Krsto Zrnov Popović.
Glavni med zelenaši,
ki so po besedah znalcev
večinoma odhajali v partizane,
Krsto Zrnov Popović,
a le večina.
Nekateri so odšli v četnike
med nedićevce in ljotićevce.
Krsto Zrnov Popović
ni samo eden,
Krsto Zrnov Popović
s svojim lepim imenom,
Krsto Zrnov Popović
se skriva v vsaki mantiji,
ki smo jih hoteli iti jest z dedom,
pa smo potem odšli sami.
Ker je imel deda druge posle,
najbrž nekaj z drogami
in stavami in ekv.
III.
Drži se te noga mrtvega Egipčana
v močvirju južne Slovenije,
nekje okrog kraja,
kjer je živel
Franjo Krsto Frankopan in
prevedel Georgesa Dandina
in dal Slovencu vlogo razočaranega ljubimca,
Franjo Krsto Frankopan,
ki je izgubil glavo v dunajskem novem mestu,
Franjo Krsto Frankopan,
kateremu je bil vodni top
giljotina
in solzivec rezilo.
Pomagaj buh, reče Budimoder Jarnetu,
11
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da vrže kocko iz olupkov
izraelskih klementin,
kurba šentana!
Kar vam se zgodilo, da ste le tako turobni,
mladi anarhist in mladi intelektualec?
Za nogo vlečete mrtvega Egipčana,
ki s steklenico Grand Marnierja v roki
reče pički: stara, s tabo pa ne bom fuku, k maš
sifilis.
Seveda po arabsko.
Otroci za svoje invalidne starše pobirajo kamenje še v varni coni
z visokih stolpov evropskega betona.
Se oči in zvezde zažirajo v noge in roke teh pobiralcev
kamnov, verižnega trčenja,
viličarjev s topovi in karamelnega sladkorja.
S kamnom bodo kupili krompir in čebulo,
S kamni ne bodo gradili katedral.
Gradil je ni
Krištof zopet,
ki z bosimi nogami nekega dne zaspi
v bolnišnici na robu Fužin.
IV.
Obstaja sum, da jo je umoril prav Friderik II.,
umoril Elizabeto Frankopansko v zameno, da dobi
kaj bolj korektnega, od danes zelo
znane usmrčenke,
umorjene v kadi z vodo,
tiste mlade in nedolžno zale,
po rodu iz Desinića.
Če kaj, potem so bili za vse
krivi Židje, za zakol prvorojencev, za smrt
Elizabete Frankopanske in za
smrt prav nje,
po rodu iz Desinića.
Tapete na steni in tepih na tleh,
je bilo to vse, kar je Veronika,
po rodu iz
Desinića,
želela?
12
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V.
Zvonovi obcestnih vasic so postali kamni otrok
in topovi starejših možakarjev,
ki so jih z mulami in osli vlekli na jug,
zvonove, ki so še bolj bučali kot tedaj,
ko so bíli na vrhu turnov.
Na poti proti Kajmakčalanu je nekaj teh zvonov padlo
v jarek
z mulami vred.
Pri Mojkovcu so topove metali v brezna,
ker je bilo morje odločno predaleč.
Za krvavi božič leta 1916,
je črnogorska vojska z Jankom Vukotićem
ustavila Avstro-Ogrsko,
da so se Srbi lahko umaknili v albanske gore.
Drugi nadrejeni je bil
Krsto Zrnov Popović,
ki je metal zvonove v brezna
in streljal na Avstrijce, Slovence.
Krsto Zrnov Popović,
ki je streljal s topovi na zvonove,
nič drugačne kot njegove
in na nogi še ni čutil
mrtvega Egipčana,
niti Indijca,
niti Senegalca,
ni čutil svojih antantnih zaveznikov.
Krsto Zrnov Popović
je postal ritem
svetlobnega leta,
riba v akvariju in
pust sredi zime.
Krsto Zrnov Popović
je izginil iz reproduktivnega cikla,
ko je Janica zadnjič zmagala
in ko je Jaromila rekla svojemu fantu:
Neću više
neću više uzimati heroin.
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SERGEJ

HARLAMOV

ECHOLALIA
Tudi če je molitev le krik v prazen prostor,
se temu kriku ne smemo odreči.
Ingmar Bergman, Laterna magica
je onkraj zrcala
…kraj zrcala ala ala
je kar je onkraj zgolj v meni
…golj v meni meni eni
je v meni zgolj na zunaj
…na zunaj zunaj unaj
je v vzroku in učinku
…in učinku činku inku
je med vzrokom in učinkom
…in učinkom činkom inkom
se spogleduje z mano izza hrbta
…izza hrbta za hrbta rbta
je vso golo pod tančico
…od tančico tančico ico
je v zraku, a ne v dihu
…ne v dihu v dihu ihu
je nit ali razpoka
…li razpoka razpoka poka oka
tako je odgovarjala na Ojdipove krike
votlinasta maternica sfinge
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LEBENSRAUM

VIDEL SEM

II.
Nikoli se ne boš znebila imena svojega očeta.

Videl sem obglavljena telesa
legati med prašnike umetnih cvetov,
povrgli so pasji čekan.

Vsi moji očetje v nepregledni koloni kakor opijanjeni
tolčejo po loputah tvojega panja
in zahtevajo vstop.

Videl sem galop zeber čez obzorje
šahovske plošče,
njihova kopita so skrivila žeblje.

Tvoje sestre,
hlipajo v kotu.

Videl sem, videl šapo in ščip
in kače na prisojnem pobočju.

Iz prahu tvojega deklištva
šlogajo svojo bodočnost.

Videl sem igro zidakov in hudournika,
iz gline sem zgnetel malike.

Tvoja mati
si je obesila telo v najgloblji del omare,
poročnega darila svoje matere,
ki je ob enaki priložnosti storila isto v tej isti omari.
Tvoji bratje
robato rožljajo z okovi,
kakor dragocen nakit jih bodo razkazovali, ko vstopijo
moji očetje.
Zaupaj mi, pred kom se skrivaš,
pa ti povem, kaj se zgodi,
ko te naposled najde.
Tvoj oče
jim je podaril ključ,
ampak proti njim se je zarotila njihova narava,
ki nujno zahteva vabilo za svoj vstop.
S sladkosnednostjo ali kavljem
vstopili bodo,
vstopili bodo,
verjemi,
samo verjeti moraš
s teboj bodo popustljivi.
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SKUPNOST ali DOM ZA OBEANJE
Tisto jutro te ni zbudil
žvenket budilke,
pač pa top,
ropot nekod zunaj tvojega termitnjaka.
Izza ozkih lin si oprezal za tujimi obrazi.
Prav po kukavičje
so se ugnezdili onkraj in nasproti
tvoje žive meje.
Ko so njihovi psi zalajali na iste mimoidoče
si si oddahnil.
Vedel si
tudi oni bodo oprezali izza žaluzij,
da bi videli, če si tudi ti
ob moledujočem mrmranju
ali napevu siren
ukleščiš telo med stebre svojega domovanja.
In vedeli so
tudi sami bodo nekoč kakor ti,
prestrašeni pred zločinom
iz solidarnosti
obredno pogoltnili ključ
in postali inventar svoje svetle bodočnosti.
Blagor nevednim torej,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Tukaj in zdaj si hotel zašepetati sam zase,
ko si v upehanem utrinjanju
istega dne
opravljal obhod po ritualu predmestne idile.
Toda šepetani zlogi so otrpnili v zatohlem zraku
in z drobencljanjem pajkovih nog
kakor srh stekli čez obod tvojega telesa.
Kakor kupola azbestnih strešnikov
se je razsula noč
čez razparano
pernico tvojega spanca.
Spogledal si se s kletjo svoje spokojne soseske.
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DENIS

KOFI!

Smejala se je z očmi, hijenam je padla mrena s smeha. Varnostnik je pretrgal molk,
vstopnica je ostala cela. Vstopila je v kletko, jo premerila kot črni panter. Na ustnicah ji
je igral nasmešek, iz zvočnika se je krohotala glasba. Začela se je zvijati kot podivjana
mačka. Požirale so jo pohotne oči in gledala slepa usta. Kupovali so ji pijačo, vračala
jim je nasmeške. Prestrašila se je. Gledal jo je s srcem, v njegovih prsih so utripale oči.
Po žilah se mu je pretakala slepota, ki spregleda, ko jo odpre veka žiletke ... Usoda poje:
“Skrij se v mojo toplo dlan, mojo toplo dlan” ... Ni vedel, kako bi se naj poslovil, zato je
to prepustil pismu. Na pogrebu je nejevoljno spregovorilo neko dekle, ki ga je poznala
že iz peskovnika in nosi od takrat za spomin pesek v očeh: “Naj bo vsaj december veseli,
če že mi nismo”.
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BOJANA JOVI!EVI"
ZGODOVINA STRAHU
Davno so potonili,
da bi lahko potegnili iz dna še žive;
padajo lasje na tla, obarvani s steklom,
na reki, prevlečeni s strahom,
odhajajo.
Eden za drugim, v vrstah,
dan za dnem se pod mrzlimi sanjami
zapirajo okna, a odpirajo srca,
gola in zelena
pred naletom vetra
udarjajo,
se upirajo,
ker nič drugega ne preostane,
oči od nekdaj bolijo videle so marsikaj
in skozi najmanjši gib kriči
neki občutek,
ki izdavi,
da je živ.
Razkriti prelomi misli ležijo na travniku,
čas pa odpira novo širjavo
kaosa,
gospodarja njihove zavesti,
talca želja.
V stalnem diru za smrtjo
je življenje trn.
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Za kri in meso ni prostora v širjavi
otopelosti in sveta, vrženega iz tirnic,
v katerem ne morejo nastajati spomini,
v katerem sreča zastane in gre.
Skozi nohte vstopa bolečina v meso
in narašča, ne mine,
ker išče dom,
ker se nima kam skriti,
kar se zavija v ostanke njihovih besed
in jih vrača v nas same.
Zaradi nje živimo,
k njej se vračamo.
Rada nas ima.
Obljublja nam,
da bo tu, medtem ko nas gleda, ko odhajamo,
in da se bo odzvala
in izpolnila, da ni vse
iz blata in živih solz,
da ni vse kamen in postrgana beseda.
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ANATOMSKI REZ (DANILU KIU, DANILU VELIKOM)
Trbuh ispresecan
podlivima otupelog straha,
vrištanje pokopanih glasova
i nacrti mojih pohovanih,
pozajmljenih,
misli hiberniraju
kroz nadute i napukle reči.
Veštačko oživljavanje
želje
za konzumacijom duhovno isprostituisanih osecaja.
Nije apstrakcija ono što nam može dati snage, da preživimo.
Da li da tražimo reči ili pustimo, da one pronađu nas?
Da li da ugušimo reci ili pustimo, da one uguše nas?
Nema načina da opravdamo
patologiju bivanja.
I osećaj, ja osećam, da više nema osećaja.
Ovo je noć otvorenih prostora
pokidani mehanizmi persone,
utapaju tlo za transformaciju mojih slova.
Treba mi prostor za poraz,
ja upijam tuđu bol
zato sam i došao.
Zbog gnoja usana koje ližu
obode prostora misli, anatomiju moje patnje.
Ne, nisam zaboravio da pišem,
samo su reči u meni slomile
ogledala iluzije.
Samo su reci u meni porodile smrt.
Homo poeticus.
Za večnost.
I bliže.
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LJUDJE RESENTIMENTA
(ZAGRENJENI LJUDJE)
Ne poznam vas več.
Vaša koža je bleda,
mehka, v prijazni
svetlobi lažnega sveta,
skritega v kotanji
upanja na jutro,
brez barve,
pričakovanja,
pričakovanih smrti,
namesto odgovora
o tem, da ste tukaj in da se vaša
eksistenca šali
z vašimi zgodbami
o zavedanju.
Vsega, kar potrebujete,
kaj vse je narobe.
Povejte, kako dolgo čakate
na smisel smisla,
ko ga vendar ni.
Vsa drevesa so prazna
pusta in brez oblike,
brez besed.
Sami smo prišli,
zavedamo se samote,
objemamo jo in v njej počivamo.
Ne poznam več bistva vaših razlogov
in voda se spusti na zaprte oči.
In pove poslednjo pesem slepi resnici
ljudskih hrbtenic.
Sem senca daleč od vas,
ki čaka na sveže misli
skrivnostnih jez.
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Čakam, da človek razgrne svojo posteljo
in pozdravi hladno ironijo življenja brez izgovora,
kreacije absurda,
bogov,
preveč ponosnih
brezdomcev na poti k umišljeni sreči o sreči.
Čakam na človeka v gmoti ljudi.
Niti tukaj niti tam.
A vedno in povsod
in vsak vaš korak je enkrat preveč, drugič
premalo,
ker se gre do konca
do moči,
do iluzij globoko v srcu,
med sanjami,
med časom iskanja in zalizovanja.
Poškodb, ki v dežju hitreje minejo.
Ne sprašujte me, kako se boste imeli jutri,
zlagala se bom.
Ne sprašujte me, kdo ste,
kako in zakaj in s kom boste jutri črno okno
zaprli,
iskali tišino,
laži spreminjali v resnico
in ubijali preteklost.
Med čakanjem na vlak, ki pelje
do grozljive, zaslepljujoče,
neznosne lepote sonca,
me ne ustavljajte,
ker jaz nisem del vašega življenja,
ker nisem človeško bitje.
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LUCIJA

(pre)blizu
izkrušen zrak napenja rjuhe.
besede, križane v moji roki,
oblečene v nočno samoto razjedajo
les svojega molka.
blodnjak zvoka,
kjer plešejo negibna stopala,
je vse bližje,
ko luč zaniha čez življenje.
nisem še razmišljala. res ne.
nedotaknjen med telesom in zrakom
mi nasilno gostiš kri.

MLINARI!

odkar imam ime, se ne diham ve#.
s čistimi zenicami razžiram ure,
kadar zidovi grabijo plahost jutra.
teden dni mi krvavijo usta;
kazalec z blatom riše po steni,
koža omejuje s svojim zrcalom.
odsotna lobanja zagrize
pijane korenine lastnih rok.
tipam za vtetoviranimi očmi.
z udarci po steni se kličem.
meje med krči gnezdijo v bobniču –
zažgana od jezikov se odrekam sami sebi.

rišeš prazna gnezda v marmor slovesa?

jutro me eli
kadar se mu zahoče,
trga oblizane robove mojih podočnjakov,
sleče imena strohnelih mask
z obrazcev za ljubezen,
s katerimi mimo polnoči spim
med koleni svetlobe.
rada bi verjela,
da me želi zaradi moje vodoravnosti,
da morda le za zajtrk grize v oblake iz slane
in v sivi obraz zapreda minute v svoji divji belini.
ob prvem požirku zraka doumem,
da nimava več meje,
vseeno je,
če hodim le še po prstih.
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GAPER

TORKAR

Svee sledi
Premikanje stran od sebe je najboljši način,
da se malo približaš sebi, toda zdaj miruješ, ob steni,
na tleh, med ljudmi, v ušesih ti nabija glasba,
včasih bi ti bilo nedopustno, da se kar tako odmakneš
in ne poslušaš več okolice. Daj, priznaj si: zapuščaš
te kraje in počasi ti je vseeno. Postaje javnih prevozov
so še vedno kraji lepljive ljubezni najstnikov
pred vsakodnevnim odhodom. Ne smem se igrati
z njimi, v mojih rokah se zlomijo kot igrače.
Uslužbenci železniških postaj v zelenih uniformah
so nasmejani, ko vrtijo ročko za dvig zapornic,
njihovo delo je tako zelo pomembno, nujno,
vedno so tu, brez imen, v posvečanju
višjega poslanstva: usmerjanje prometa
dragocenih kovin; teles, ki hočejo, ki hrepenijo,
ki si želijo, v dosegu roke ... Besede (čigave?)
tako nenadoma postanejo kot listi iz gozda,
ki jih veter odnese iz krošenj in pristanejo na tleh,
postanejo dobre kot okolica. Postanejo okolica.
In potem se skozi zid glasbe zasliši nek glas:
»Življenje po dva tisoč kilometrih postane znosnejše,
lažje je počakati na naslednjič, ko te posrka,
hitreje si pozoren na gibanje, na odnašanje vetra.«
In ta glas bi bil lahko samo eden ali množica mimoidočih
ali pa zgolj preslišanje samega sebe. Po končanem delu
(in hvaležni smo jim) uslužbenci iz železniških postaj
odidejo domov, ampak si ob prihodu ne slečejo
svojih zelenih uniform takoj, ne grejo še spat,
še veliko dela jih čaka, še dolge ure uravnavanja toka.

22

LITER JEZIKA

Kriti#na masa
za B. v Ljubljani, 28. 6. 2011, 08:30
Dolga noč brez spanca se kmalu nadaljuje
v nespeče jutro in ljudje, ki so ju prespali,
morajo vse začeti znova. Nekaj nas je tistih,
katere žene kava, smeh, obljube ljubezni in
besede, in mi samo nadaljujemo, povemo več,
naredimo več v našem drugem jutru, to je
naš drugi danes. Nekateri se ne poljubljajo ponoči,
včasih je potrebna cela noč, da pridejo do sline
drugega. Debate o poeziji in glasbi so dolge,
nedokončane, pravzaprav ne vodijo nikamor,
zato so potrebni dogovori in popuščanja,
da se lahko ponovno vrnemo k pogovorom
o stvareh na naših kožah, v naših rokah.
Ampak glasba se hitro prikrade nazaj
povsem neslišno, z navidez nedosegljivimi ritmi,
dolgimi intervali med dogodki, pretečenim časom
med spancema. Zdaj sediš ob cesti in poslušaš
prihajanje in odhajanje avtobusov v in iz jutra,
v in iz sinoči, zaljubiš se v površinsko kaotičnost
prometa, ampak pogled ti ostane na lastni koži,
na lastnih rokah in na stičišču med tlemi in
nogami. Samo enkrat ti pogled uide na avtobus,
ravno bo odpeljal, in v njem tihi obraz ženske,
popoln v svoji mimobežnosti, in blišč njene rdeče
majice. Dobro veš, da ne smeš ponovno pogledati,
ker avtobusa in ženske mogoče ne bo več tam,
njen obraz zagotovo ne bo več popoln,
njena majica pa bo morda že povsem druge barve.
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MILAN

NOVAK

NI! NI REKLA.
Ljubek, iskren nasmeh,
z živim ognjem v očeh,
preprosta drža,
nič posebnega v njenih gibih.
A njena bližina seva.
Po koži se splazi mraz,
od znotraj zarenči vročina,
ki hkrati žgečka
in bode
in stiska,
iz jeter iztisne zadnjo kapljo krvi.
Ko pójem to mantro
nastaja snov,
doneča,
nabira se pod stropom
in kot živa megla seda vame.
Nisem je klical,
prisežem!
Verjetno je slišala pesem,
morda navonjala meglo.
In tudi jaz nisem nič rekel,
ko sem ji odprl
vrata svoje sobe.
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O MLADI
SLOVENSKI
POEZIJI
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Nina Ditmajer

MLADA MARIBORSKA IN PREKMURSKA
POEZIJA
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tako da jih bomo v nadaljevanju poimeno27
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Anita Hudl, predsednica DSPA

NAE PODRASTJE
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Anja Mugerli

MLADI GORIKI PESNIKI
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Tonja Jelen
MLADI LITERATI NA CELJSKEM

(takratna srednješolska populacija) niso bili
prepoznavni.
32
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bralca
– bodi družbeno koristen in izniči vse bombe!
Z verzom ne moreš kar nehati, to se ne dela
(Izvir človeka) nakazuje optimizem, kar omili
ostrino preostalih verzov.
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Barbara virc

MLADA LITERATURA NA KOROKEM
Projekt Pesnika olimpijada
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Mlada koroka poezija
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Dejan Koban

BREZ KOMPROMISOV IN ZDRAVE
PAMETI - PESEM TE IVI
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CALL OF DUTY
Mi nismo nikoli streljali pravih
nabojev. Sedeli smo v sobah in
preigravali Call of Duty ali se podili
po paintball poligonu in pokali z
barvo napolnjene metke. Mi nismo
nikoli živeli rock’n’rolla. Mi smo
noreli na turbo-folk in novodobno
štanc glasbo. Življenja nam usmerjajo
narcisi iz reklam. Mi bomo diplomiranci.
Težki intelektualci. Mahali bomo s
papirji in žrli Apaurine. Še zdaj se te
spominjam, kako omedlevaš, medtem
ko Živadinov izgublja tla pod nogami
in ti tupi v glavo, da je življenje
potrebno podrediti umetnosti. Ko Jeffu
Koonsu jebe mater in žrtvuje steklenico
Radenske širnemu vesolju. In kako se
čudiš Zupanu, s kakšno eleganco otresa
sneg s svojih magnolij. Mi tega ne znamo.
Mi tega nimamo. In ni šans, da poštekaš,
kako je umetnost lahko način življenja.

HROMILO
I.
Vsak vrat, ki se nadaljuje v obraz
je na novo odkrit svet.
II.
Utrip za sproti požirajoč asfaltni puh
rastočih veleblagovnic.

Ivo Podojsteršek
III.
Najbolj se bojim, da nekoč ne bom zatipal
obraza,
da ko bom hodil po ulici med
vsemi naštrikanimi okraski ne bom našel oči,
ki bi ohranjale stik,
ki bi daljšale prijetne pešpoti po rubikovih
kockah,
ki bi postrgale naglico v odlitek meglene sape,
ki bi od zadaj božale noge
in jutranjo levitev iz kože rjuh.
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IV.
vsak vrat, ki se nadaljuje v obraz,
je na novo odkrit svet,
že preoran in zadrt.
V.
In ko bom ponoči podrgnil tvoja lica,
se bodo prsti naprej zarili v travo, v zemljo, v
nič.
Nada Kavčič

skrčeno telo, majhno telo, modrikasto telo
telo slovesa, telo ur. telo iz saj,
telo, okrušeno telo. zmogljivi tok tare.
obdaj se telo. obstane kot ogrodje, obstane telo.
primi telo. telo zaklepa sneg. november-telo,
premena-telo.
če je tišina. je sodba. si golo, telo? drsiš svoje
obstoje v cvet, telo?
beleženje-telo, nerodnost-telo.
odpiraj s skupno praznostjo
izpiraj goltanec
s skupnim komolcem predihaj
mu izdiraš
mu rudariš
mu izrabljaš
s skupno praznostjo
lahko napišeš zgodbo
s skupnim hrepenenjem lahko posamostališ
zrak
z dvema besedama nastane svet
z eno umre

Razvajene princeske hočejo,
da jim vlomiš v stanovanje
in jih lepo romantično posiliš.
Razvajene princeske hočejo,
da jim zmešaš omamne praške v njihove
pijačke,
da se še tri dni ne morejo učiti.
Razvajene princeske hočemo med fafanjem
poslušati sočne komentarje.
In hočemo, da se natakarju tresejo roke, ko nam
postreže s kavico.
Razvajene princeske hočemo,
da nas po branju poezije pol mesta
trepla po ritki na vogalu Metelkove.

Blaž Božič
Razvajene princeske to hočemo.
So JUST DO IT.
Monika Vrečar
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Denis kofi!, Nina Ditmajer

IZBOR MLADIH PESNIKOV,
ROJENIH 1980
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Viktorija Aleksovska, David Kunstek Kneevi!

JERNEJ KOPITAR - GENERAL
JEZIKOSLOVNE VOJNE
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UGLASBENA
POEZIJA
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Tonja Jelen

SONGOVSKO OBARVANE PESMI
KLEMNA ALIJA (r. 1987)

Islandec pravi mi: stoj
Tukaj smo na sredi oceana,
problem nam predstavlja tudi prehrana,
ne da ne bi imeli kaj za jest,
samo pri nas nimamo spluženih cest.
Ne laufa distribucija,
se širi prostitucija,
iz dneva v dan so večji naši manjki,
Norvežanom krademo ribe,
in pufamo se pri svetovni banki.
Zdaj pa res,
tečno je ko pes,
vse vzel bo hudir,
ker me pljunil je gejzir.
Domov grem po top
in derem se: ˝STOP˝,
razfukal bom vulkan
bo v dimu Skandinavija, centralna Evropa
in Balkan.

54

Sej vam pravim:
„Kjer so Islandci, tam je sraje.“
Mrtve ribe, topla voda in saje.
Žalite nam deželo, gospodarstvo in kulturo,
šel sem po top, reko sem stop
zdaj pa mate hudo uro.
Sej pravim:
„Največja gospodarska panoga je brezposelnost,
pol ribištvo in skoraj agrikultura,
valda da vam klenka huda ura.“
Umirite se, se malo bom rekel spet stopa,
a ne bom šel po top.
Ampak bo Björk posnela nov CD.

Klemen Šali

ZAHVALA SPONZORJEM:

