
Podarjamo vam pesem

2021

Zbornik pesmi 
prvega polfinala



KAZALO

Kako pogrešam to mesto        3
Alja Furlan

Zaprta v grozi norca        4
Tibor Hrs Pandur

Potrebujem          6
Tonja Jelen

Prvo obhajilo         8
Kristian Koželj

Hiša       10
Nina Medved

G/radim       12
Natalija Milovanović

oblake lebdečih rek     14
Milan Novak

(M)Laj       16
Nela Poberžnik

Moj snežak       18
Cveto Preželj

Težke strastne veke     19
Ifigenija Simonović

dihi z mano      21
Katja Šušteršič

O lasišču       23
Helena Zemljič



3

Kako pogrešam to mesto

Ko pridem v Trst, bi se ljubila samo zato,
ker sta se Ana in Vittorio.
Pojdiva v Kavarno ogledal, ker sta tam pila kavo.
Odlagala sta duši na izrezljano mizico, na naphane blazine,
kar (kot?) pravkar počenjava midva.

Iz plasti, razlistanih in prhkih, se nama sestavi sladica.
Brezsramno gola med plašči, klobuki gospodov in dam.
Jejva, da ji ohraniva dostojanstvo! Tu jé sramežljiv in pohoten.

Pojdiva naprej!
Vstopite vame, prodajalke ljubezni, cvetja in zajcev,
napolnite me, riž, ribe in dišave.
Čas nama merijo le še okruški, luske in plasti,
v decembru pa kite svetlečih lučk.

Burja tretji dan raste, prebegava iz kota v kot.
Brca v zgodbe vreč za smeti,
da se nečloveško pobijajo po ulicah, polnih stopnic.

Sredi Drevoreda XX. septembra pijem sok granatnega jabolka.
Tukaj te duhovi spregledajo in sprejmejo medse.
Čutim, da ga z mano pije vse,
kar je kdajkoli prišlo iz tržaških maternic.

Na pokopališču polna žive smrti
vzdrhtim pred grobnico z napisom “vrtnici”.
Beseda dehti, kajti ljubezen ni beseda, dokler ne umre.

Trst je pesem, ki jo zadržuje morje.

Alja Furlan
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Zaprta v grozi norca

Ki je mel zajce v neprodušnih
kletkah, jim uklenjal noge,
pa se pol čudil, zakaj ne hodijo
Gadn tip, mel mamo s katero ni govoril 
in hčerko s katero je spal
Mel hišo, ki jo je zgradil samo, 
da je nas lahko nadzoroval 
Naj bi bil to kemp svobodnega izmenjevanja,
pa so nas zasužnjili v rovtah,
kjer so svobodne znanosti prepovedane
te lovijo kot heretika, če uletiš 
kot neobremenjen otrok z demonstracijami 
in eksperimenti, da se moraš skrivat
pred njimi pod krili prostitutk
Zajčji faking Auschwitz je fural model
Shirani zajci, živi njihovi skeleti
so te prosli, da jih rešiš in bi jih, 
ampak si vedu, da zunaj ne bi preživeli, če bi jih
Tolkli so z otrplimi nogami, da bi lahko zahodli in jokali,
ta kreten pa ni štekal, kaj jočejo in zakaj ne hodijo 
Knjige so samo za kipe, zlepljene za dekoracijo, 
če jih odlepiš, pišejo pač črke, zgodbe mrtvih otrok:
»Svet sem, ki ga sanjam
Ko sanjam sem
Svet, ki ga sanjam«
Če kdaj pobegnem, bom pisal lepše knjige
kot te lepljenke, ki jih uporabljajo 
za tlakovanje makadama 
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Nekak pobegneva, ko imava končno mir
in sva se rešla in spet našla
ti govorim o grozi, ki sem jo preživel
Srečen, ker vem, 
da imam končno material za knjigo
Najprej morš svoj privatni holokavst
preživet, pol pa lahk črpaš iz groze in zla,
ki je svet človeka
»Groza in zlo sveta sta,
da ju preživiš, če ju lahko
in potem, če lahko ...
če lahko sploh sprocesiraš ...«
Ko sem živel, da bi ju preživel,
nisem pisal, pišem ju zdaj,
da ju lahko pozabim«
»Kaj pa zdaj?« vpraša Livija
Rišem ptiča, ki se kopa v bani
»Kaj pa boš?«
Nič, zdaj mam mir
Rišem ptiča, ki se kopa v bani
»Kaj pa boš za denar?«
Jaz sem ful bogat
(Mel sem 17.000 pesmi na računu
in nihče mi nič ni mogu)
»Boš kam odpotoval?«
Ja, narisal bom ptiča, 
ki se kopa v bani

Tibor Hrs Pandur
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Potrebujem
       tvojo prisotnost
                    pogled
staknejo se misli
in vedno veš
kako je
kako sem
ko govoriva
poveš pesem
/nenapisano napol pozabljeno
zasnovano z lepoto
           v jedru trpko/
vsaka rase 
se upira
in ti ne kloniš
pri petdesetih si porežeš
                               lase
              vstajaš nenehno
                   kariatida
                    atlas
                vse v enem
                    moč
                 besede
                 nasmeh
         so kot kruh vino
      ki nam ju podajaš v 
                   usta
ne moreš kar tako reči
          šah mat
           zorim
to nisi več ti
sveča se povezne s hleva
           zasije
zdruznemo se
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                  pes
                mački
komu bomo zdaj šli
         ohlajat glave
na robovih smo
vse spuščaš
samo /še/ premiki glave
zvoki kovine trikotnika krikov
nato suha odprta usta

_______________________________________________

bodi tu                                         
                 z nami                        zase
                    /ihtimo vsak po svoje/
               asparagus vrtnice – čakajo te
                     da nas povežeš v jedro
                     ven gredo prvi zvončki
              a zdaj je /samo še/ drobna želja

                                                                                                                                                      
          odškrniti vrata

                     priti v kuhinjo
                                prejeti toploto mir jasnost
                                                      nekaj neizrekljivega
                                    da bi lahko /ponovno/ vzletela

 

Tonja Jelen
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Prvo obhajilo

Tukaj bom sedla, na to klop
v prvem snegu,
tu, na vrhu tega kuclja,
kalvarija mu pravijo,
čisto ob kapelici,
ne toliko zaradi vzgiba vere,
bolj gre za stvar navade,
ampak predvsem je lep razgled
na mesto in naprej,
čez vse življenje, do Alp,
letos sem jih napolnila dvainosemdeset
in kakršni so časi,
ne vem, če bom še videla padati sneg ponoči.

Nekoliko naprej v mraku trije dedci,
izdolbenih oči in okrušenih nosov,
vsak lepo razpet na svojem križu
in spodaj nekaj žensk žalobnega videza
in brez dlani;
eden, srednji, gleda eno od njih
in mi reče:
»mami, vse bo v redu, mami, ne trpim,
mami, nihče več ne bo trpel.«
Ne še, dragi moj … ne še.

Kakršni so časi, še zimski večeri niso,
kot se jih spominjam.
Kite in kosti niso, kot se jih spominjam,
prožne postajajo in voljne.
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Horizont se krči,
toplo je, pretoplo za januar,
Alpe, da bi segla po njih z roko,
maj dvainpetdesetega, prvo obhajilo,
punčka sem, v beli obleki,
babičine tople oči, ki pravijo:
moj mali angel –
in ne vem, zares ne vem,
če bom še kdaj videla padati sneg.

Kristian Koželj
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Hiše, izruvane brez bolečine / kot zobje // P. Reverdy

Hiša

zavoji
zrezkani v krhko šipo
ob pozibavanju lesenega okna
razkrijejo pavov rep
skozi oko na njem
se pretisne sonce
razkaže hišo
iz mladosti

hišo ki so jo bratje in sestre
krotili z jeklenimi vrvmi
pa iz njenega trupa
niso mogli iztisniti
več kot nekaj
izdihov
ometa

zato so jo predali
krotilcu hiš
ki je vedel
kako jo izruvati

brez bolečine

kot mrtev zob

da v zemlji ostane luknja
in v njej nič
sorojencev
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ki ji v diru režejo vogale
obračanja maminih dlani
ki preliva testo
edino sladkost
ki jo lahko dà od sebe

medtem ko drži pokonci
hišo otroških ust
in peska

zdaj jo vsako noč
znova postavim
luknjo zapolnim z živo zemljo
nanašam zidake
zgoščene ljubezni

krotilca naprošam
da me pusti vanjo
vsaj še
za kak dan

dokler pav na oknih spalnice
ne zasije
v znak upora

v znak tistega
kar ne bo več

Nina Medved
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G/radim

velike ideje imam
z njimi mešam
malto meglo malto
vzamem opeko namažem
postavim na zapuščino
podedovano brez muke
a še kako mučno

jemljem si svobodo
ki mi je nihče ni dal
ko stojim vrh hriba
nad oblaki nad meglo
mešam malto
velike ideje imam
gradim hišo duha
mislim jezika
na toliko krajih biva
da mu je treba končno
postaviti plot
razmejiti zamejiti
ne ni zamejec
a urad za slovence v za
mejstvu in po svetu
ga pozna

ob ograji priimka
sadim dišečo kulturo
trajnico vejice mislim vrtnice
da loči končnico od naziva
da se na bodice ujamejo
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vsi uradniški zatipki
ob ograji gnojim zagovor
da se me jemlje brez soli

oprem se na bhabho
vsak sliši kar želi
oprem se na babo
svoju babu slovenku
ki reče to je lepo
a ne misli da je dovolj
mešaš meglo malto meglo
na svoji zemlji
gojim tvojosvojo kulturo
mar ni dovolj
ni
baba ni slišala za bhabho
ona živi v tretjem svetu
jaz v tretjem prostoru
vsaka v svojem
mehurčkuoklepniku 
pogovori z njo
mečevanje jezikov

s telefonom grem na vrt
narežem šopek vrtnic
zdijo se ji krasne
idem kući kažem
kulturo postavim v spalnico
si že doma ona meni
ne vidim kam kaže

Natalija Milovanović
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Utež ki se dviga
se zdi napaka
Nepričakovano dejstvo
potrpežljivo čaka
da ga sprejmem
kot reka ki teče
in v to nikogar ne prepričuje
Ne zliva se takoj vsa reka v oblake
to počne nevidno in potrpežljivo
Napaka
ki nosi oblake lebdečih rek
Morda se ji zahoče
počasi in potrpežljivo
zrno po zrno
v oblake dvigniti puščavo
in jo potem v suhem nalivu
spustiti v morje
ustvariti novo kopno
nov zaliv za ribe
Morda tako po kosih
v majhnih delih
v oblake dvigne ljudi
Čisto neopazno jim najprej pokvari frizure
izpuli las po las
potem možgani
začno se čudno vesti
in upadajo jim mišice
zluknjajo se kosti
stanjša se koža kri se zgosti
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Vdihi so vse težji in daljši
ker je človek vse daljši
kot steber je ki
seže skoraj do oblakov
v trenutku ko se jih dotakne
se steber od spodaj preščipne
vse kar je živega v njem
se strne v oblak
potuje
lahko daleč lahko dolgo
Opazuje
nekje utripne prava barva
nekje reka vdihne visoko v megle
in takrat se kot protiutež
reki pesku svetlobi
življenje lahko spet spusti

Milan Novak
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(M)Laj

zgodbe so privezale volka na luno
kjer prirejajo nore čajanke
in zrejo obrazu v čas
»nekega dne bo jutro padlo v sonce«
prerokujejo in se pizdijo
zakaj volk spet tuli v luno

nevede da luna tuli v volka

pridi kdaj tulit vanjo
med zemljo in zrak
ko silovito entitira
greva bosa po travi
gola v mrak 
da bo votlo in pogubno

ko se izrežem

zamašim dupline s tujimi
nisem zlobna
samo zlo zjebana
samo vrstni red se spreminja
ostalo ostaja
beseda
stkana iz telepatskih vezi
vcepljen dvom
kaj je narobe z mano
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kaj ni

moja glava je lahko balon
ne zaupam
ljudem ki se dolgočasijo
v tišini
zaprem se v kraj
brez vrat
odzovem se na žvižg
s šopom kač
nisem kr en cucek
ampak kerber
dresiraj me 

če si upaš

Nela Poberžnik
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Moj snežak

Peljem se  mimo.
Samo preveril bom,
če je še tam.
Če je v druščini snežakov
prišel kam naprej
ali samo prešteva gumbe
na jopi lepotice z rdečimi lici.
Vsi so se nabrali na enem mestu
in jo božajo
z zasanjanimi pogledi.
Še vedno je tam.
Zdaj sem pomirjen
in lahko odkolesarim
kamor hočem.

13.12.2020

Cveto Preželj
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Težke strastne veke 

Sedla sem. Dva moška, ženska, šest praznih stolov.
Pri vseh drugih mizah je bilo živahno. Vino je teklo. 
Pevec s kitaro je opeval žalost. Strastno. Ploskali smo.
Šele ko so odnesli krožnike, smo se pozdravili.

Nekaj na enem od moških me je pritegnilo. 
Iz Azije. Ne bi mogla reči, od kje. Po koži sem sklepala. 
In krasno zarezane temne oči. Ni jedel. Naročil je pivo.
Zdelo se mi je, da je dišal. Prizanesljivo je molčal.

Obračal je na smeh. Turistična vprašanja, je rekel.
Zardela sem. Zadušila sem strast, ki me je silila sesti bliže. 
Ko so že stregli suhe fige s sladoledom, je povedal, skoraj nestrpno,
da je bil šest let v samici.  Večino časa v kletki sredi samice. 

Če so verige ropotale, so ga premlatili - pazniki, 
ker niso mogli v miru igrati starodavne igre. 
Če je zastokal, so ga prebrcali – sojetniki, 
ker niso mogli spati, če je stokal. 

Zaporniki so bili hujši od rabljev. Krulili so, tolkli so po mreži,
ko je zatisnil oči, kadar ni zmogel biti buden. 
Spravili so se nanj, strastno. Ker je sramotil domovino. 
Poskakovali so po njegovih prstih, da ne bo več pisal. 

Hrana brez žlice. Vedno tekoča. Nikoli topla. 
Voda v nikoli umitem koritu. On nikoli umit. 
Nikoli obrit. Nikoli ostrižen. Nikoli preoblečen. 
Nikoli zares sam, niti v samici, je rekel.
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Pil je kaplje z las, kadar so ga polili, da bi se osvestil. 
Prvih nekaj kapelj je pogoltnil strastno. A bilo je razkužilo. 
Popil je pet kapelj, iz njega pa se je izlila gnojnica, 
zelena od plesni sestradanega želodca. To ni moje, si je mislil, je rekel. 

Enkrat na teden so mu dovolili izprazniti kiblo. 
Takrat so mu trije pazniki, pasje besni in polni gnusa, sneli verige. 
Trije so jih snemali, trije, ko ni mogel dvigniti vek, kaj šele pesti. 
Lahko bi poletel, se mu je zdelo, je rekel.

Zleknil se je. Stegnil je noge pod mizo. Srečal je moje.
Začutila sem mir, čeprav mu je koleno drgetalo.
Ploskala sem pevcu s kitaro, medtem ko sem se začela zaljubljati
v moškega, ki ga ne bom nikoli več videla.

Ifigenija Simonović
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dihi z mano

množica na kolektivnem respiratorju
isti čoln, ista ladja, isti -
srbski film
projektor, nova normalnost
waking up to - science fiction
waking up to - wtf just happened
teve ekrani, spermasto zapacani
z zaroto medicine
s tujimi krstami in z domačimi, še praznimi,
ready steady come to papi sarkofagi
ekstremisti so novi crew
hočejo vse:
teve daljince, razsodnost, topove,
sci-fi skafandre
hočejo, da prosiš
za krpo
servilnega blaga
za cesarjevo oblačilce, za krhek
alibaba origami
hočejo, da jim izpod prtička pofafaš prazen revolver
hočejo, da ga imaš v ustih -
ko vate trkajo svoje apokaliptično povelje
dihi z mano, dihi z mano
dihi-dihi z mano
hočejo, da poštekaš, da so nevarni časi
in da nevarni časi terjajo
dress code rekvizite
hočejo te pod papirnatim nagobčnikom
na papirnatem povodcu
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ustrežljivost je stajliš, servilnost je hot
množica v flash mobu nevidnega sovražnika
politika zlizana s pendrekom novega arta
politični pornič, 
praznenje jajc na fluffer občinstvu
na kič hologramu alternativnega fakta
jebeš umetnike, klošarje, feministke pa pedre
jebi se laibach, 
evo ti kunst
plastične metke iz placebo pištole
bang-bang 
folku se trga, na artu vseh artov
maska na masko - kovid korona
dihi z mano, dihi z mano
dihi-dihi z mano 

Katja Šušteršič
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O lasišču

Najbolj žalostno je ko ne moreš
določiti odtenka lastnih las ker
ti izginjajo skozi odtoke in se 
puščajo na tujih glavnikih Včasih
se najdeš v kosilu med solato ali 
palačinko da se vlečeš skozi
pogovore o umrlih sosedih njihovih
sorodnikih v kanadi in kdo bo
podedoval staro jablano Potem
ne najdeš začetka Se vlečeš
iz ene strani v drugo in je bolj
hrapavo in v drugo smer je bolj 
tekoče in to ne pove veliko o
samem nastanku korenin
Tam si vedno bolj mastna
Kot bi si poskušala olajšati pot
med ostala drevesa ki so 
trdna in mogočna in nikoli
ne izgubijo iglic Če se šteješ
te je vedno manj kot na začetku
Četudi so tvoji otroci kodrasti
in mehki kot pregneteno testo
Najbolj žalostno je ko se izgubljaš
med tujimi prsti Takrat začutiš svojo
krhko strukturo in včasih
te niti kita ne more obdržati
na mestu

Helena Zemljič



zbirka

Ivo Stropnik: XXXL ljubezni
Krzysztof Siwczyk: Preveč videnja
Vesna Spreitzer: Razvezana tišina

Patricija Peršolja: Gospodinjski blues
Dragan Potočnik: Šahrah

Milojka Komprej: Dolina sem
Erika Vouk: Lasa pur dir

Klaris Jovanović: Kimono, na otip
Borut Gombač: Prehod

Petra Kolmančič: P(l)ast za p(l)astjo
Bojan Sedmak: Zamahi med belo, rdeče

Patricija Peršolja: Šinjorina
Zoran Pevec: To ni Michel Foucault

Josip Osti: Majhna pesem
Danica Križanič Müller: Na predvečer spremembe

Josip Osti: Sence kresnic
Josip Osti: Atrij

Ivo Svetina: Otroka v jaguarju
Bina Štampe Žmavc: Vse-stvar-je

Petra Kolmančič: Tretja oseba dvojine
Erika Vouk: Ta dan - balade
Željko Perović: vzgibanka

Cvetka Bevc: In vendar sem
Zoran Pevec: Na objektivističnem stolu
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Zora A. Jurič

Koordinator
Nino Flisar

Strokovna žirija
Stanka Hrastelj

Irena Novak Popov
Marcello Potocco

Organizator

Pesniški turnir 2021 finančno podpira

Oblikovanje logotipa
Tovarna vizij



Mnogi pesniki iz Marpurga danes potujejo na pesniške turnirje
in si je že marsikdo med njimi prislužil zlato rožo,

to je prvo nagrado v imenitnih tujih mestih.

Zlata Vokač Medic, Marpurgi


