


Ob obletnici rojstva se naši sedanji in nekateri nekdanji dijaki 
poklanjajo Srečku Kosovelu. Ne samo zato, ker nosi naša šola 
njegovo ime, bolj v imenu veselja do življenja in želje, da se kot 
znani pesnik preizkusijo v pesništvu. Pesnik Krasa, Evrope in 
konstruktivizma je ustvarjal mlad in zato nam je še posebno 
blizu. Neprestano je iskal najprimernejši pesniški izraz, da bi 
izpovedal tisto pravo, kar lahko izpove samo pesem. Vsi smo 
iskalci in največji iskalec je bil Kosovel. Izraziti želimo radost, 
včasih bolečino ali pa občudujemo igro besed.

Nekaterim našim ustvarjalcem so bili za izhodišče Integrali, 
njihove pesmi so radožive konstrukcije, drugi so se preizkusili 
v klasičnih verzih in rimah, vsem pa je skupen pošten napor, da 
bi izrazili resnico in samo resnico o tem, kako doživljajo svet 
in seveda tudi Kosovela. Lepo je, da je tudi naša pokrajina dala 
slovenskega klasika, pesnika z vseslovenskim pomenom, še bolj 
pa, da je Kosovel sodil v osrednji tok evropske avantgarde, ki 
je iskala novo pesniško besedo za nove čase. In tako moramo 
doživljati naš zbornik: kot spoštljiv poklon Kosovelu, še bolj pa 
kot veselje do pesmi in do življenja.

Nekateri naši nekdanji dijaki so prevedli nekaj Kosovelovih 
pesmi v tuje jezike. Tako želimo pokazati, da ta poezija sploh 
ni samo kraška, ampak svetovna – po motivih in po kvaliteti; 
pokazati želimo, da so našo šolo obiskovali dijaki, ki so sedaj 
izobraženci, ki bodo lahko ponesli ime pesnika v najširši kultur-
ni prostor, pa tudi sami bodo s svojim izvirnim delom obogatili 
slovensko kulturo.

Beseda je igra, je veselje in radost, pa bolečina…, tudi posmeh 

in parodija, zakaj pa ne? Sodelovali so dijaki različnih razredov 
in smeri na naši šoli, vseh prispevkov žal nismo mogli natisniti. 
Ampak iz knjige lahko začutite: Kosovel ni naš (samo) zaradi 
kraških pesmi, brinovke »ki obleži, obleži«, veliko bolj zaradi 
konstrukcij, zaradi tega, ker je bil mlad (kot mi), ko je ustvarjal, 
pa še zaradi skrivnosti o življenju, ki jih ne znamo in ne moremo 
povedati, vsaj v tem predgovoru ne. Vemo pa, da so to povedale 
naše pesmi – samo preberite jih, začutili boste!

Tako se tudi mi vključujemo v proslavljanje obletnice Kos-
ovelovega rojstva, seveda po svoje, ne z donečimi besedami in 
praznimi frazami, pač pa s poštenimi pesniškimi poskusi – kot 
Kosovel.

Srečko Vidmar, prof. slov.

Predgovor
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Jaz bi rad hodil
v majhnem plašču
besed.

Ali pod tem naj se skriva
topel, svetál svet. 

Kaj je bogastvo?
Kaj je razkošje?
Zame je eno:
majhen plašč imam
in ta plašč ni nobenemu
enak.

majhen plašč
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Kosovelke kons. konec

Pesmi dijakov Srednje šole Srečka Kosovela Sežana ob 100-let-
nici rojstva pesnika Srečka Kosovela

Življenjska pot.
Iz Sežane …
nekaj vmes
… v Tomaj.
Šola.
V njej rojen,
po njem imenovana.
Pesmi.
Kras, bori, brinjevka,
Konstrukcije …
Življenje ≥ 0
Smrt ≤ 0
Življenje ≥ Smrt / (- 1)
Življenje ≤ Smrt
Tvoja odločitev.
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občutki

Kras. Ruj.
Kaj vidim v njem?
Mogoče zmedenost
ali veselje v lepoti
nežnih barv?
Mogoče ljubezen,
lepe občutke in
spomine iz toplih barv?
Visoki bori spominjajo
na pustost življenja, grozo.
Mogoče na Kosovelovo kratko
življenje.
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tema ...

Sam v temi, obdan s tišino,
nikogar ni, ki bi pregnal to sivino,
to sivino, ki mori mi občutke,
občutke resnice in lažne osnutke.

Še vedno moré me njih očitki,
očitki krivde, neumorni počitki,
o tem govoré že celi rodovi
naših potomcev, negotovi sadovi.

Preteklost, sedanjost in nikogaršnji čas,
čas, ki enak ni nikomur od nas,
nas, ki trpimo za simptomi morije,
morije človeštva in njih porodije.

Na koncu je konec, konec - ni kaj,
človek človeku postaja lakaj,
ni sreče, ni joka, ni treznih ljudi,
na koncu se konec sam v sebi zbudi.
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obcestna svetilka

Človek stopa v temi.
Korak za korakom
se bliža nevidnemu cilju.
Kam hiti?
Še sam ne ve,
po čem hrepeni srce.

Tam v daljavi luč gori.
Je to obcestna svetilka?
Svetlobo razdaja na vse strani.
Je kot upanje, ki počasi tli,
upanje,
da nekoč na cilj dospe.

1. pesem

Nora realnost
Ki tvori čudne elipse

Črnobele
Brez smisla 

In tvori zrcala
In barvne odseve

Ubije s pravili
In rdeče nasmehe
Razreže s krivdo

Pisane ljudi
Zavije v vijuge

Stisne skrči 
Izpuhtijo v brezbarvnost

Zveže zdrobi
Barve so nevarne

Razbij zrcala
Poteptaj domišljijo 
Pozabi na smisel
Poravnaj elipse
V realno norost
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2. pesem

zbiram raztrgane koščke spominov
in jih preštevam vsak dan
da ne bi katerega izgubila

lepim jih skupaj
in polivam s krvjo

da bi zaživeli
morda le za minuto

ali še manj
skrivam jih pred svetom
kot prepovedan zaklad

jih tiščim pod kožo
da mi jih ne bi kdo vzel

da ne bi kdo začutil
moje svobode

ali videl skozi moje oči

zato so tu kletke
zato bežim pred ljudmi

ker to je vse
kar imam …

raztrgani koščki sanj
ki jih šivam v neskončnost

3. pesem

boleč občutek
svobode

tako neskončne
da skeli

…
kot pravkar rojena

strmim v sonce
danes drugačno od včerajšnjega

na trepalnicah
odmevajo kriki njegovega rojevanja

in blesk iz njegovih oči
strmiva drug v drugega

vesolje je naenkrat
ujeto v čajno skodelico
zanemarljiva realnost

ki nima nič s tem trenutkom
le občutek

ki ga skušam zamrzniti
občutek dotikanja
neskončnosti…

pobožam Sonce
in umrem v bolečino

njegove svetlobe
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4. pesem

Stojim na robu
Razpenjam roke na robu prepada

In se pretvarjam da sem ptica
Ptica sem 
In pustim

Da veter s svojim bičem udriha po moji koži
In praznini pustim

Da se naseli v mojo dušo

Kdo si ti
Da si upaš puliti moja peresa

Kdo si
Da me rešuješ pred ranami vetra

Bičaj me Veter bičaj
Daj da bom čutila tvojo mogočnost

Ti si vse kar imam Veter

Živim na tvojih perutih
In kot slepec strmim

V lepoto bleščeče modrine

Kadar te ni
Spim v vlažnem in zaudarjajočem grobu Zemlje

Prst grizem
In diham trohnobno

Sama

In potem prideš
Ubiješ me neskončnokrat

Vsakič znova
In mrtev prah moje duše začaraš v angelski blesk

Ki ga vidi le slepec

voda, svet in človek

Voda teče,
voda ni tekoča,
stoji pri miru
sredi O2,
to ni H2O, to
je β × R ×   ×  
sredi iluzije
sveta ni,
svet je
samo enačba,
sredi enačbe
je človek,
človek ni enačba
je samo misel,

ki kakor veter
leti skozi absurd,
ki ga imenujemo
življenje.



življenje

Življenje + hrepenenje = trpljenje
1 + 0 = ∞
Kdor živi življenje,
in občuti hrepenenje,
ve, da to je trpljenje.
A vse skupaj je zaman,
smrt le čaka pravi dan.
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Kaj mi bo življenje,
če ga polovico prespim,
polovico pa z najmanjšo žlico
metati stran hitim?

Kot vsi do zdaj
bom tudi jaz dočakala svoj zadnji 
vzdihljaj.
Ko ne bom mogla ne naprej ne nazaj,
bo ugasnilo življenje
na zadnji od mnogih postaj.

Do takrat pa - naj živi življenje!

življenje
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Nepopisan list,
misli bežijo iz glave
- ni koncentracije, ni cilja, prihodnosti.

Apokalipsa, konec…
… za zmeraj ali pa
ponovno rojstvo sveta, smisla, življenja,
ki je zamrlo nekje v
temni preteklosti človeštva.

nepopisan list



�0

m
at

ja
ž 

pa
vl

et
ič

�1

lu
ka

 b
en

či
na

A, B; C: D – F =
< G + O > NIČ.
(1 - a) (b – 3) > = <
∞ x  Ab1cD3: ŽNJK
cos -2  + JST > ABC;

ČE TO RaZuMeŠ Si
GeniJ!!! F.G.

kons. 5 upanje

Rad imel bi človeka,
ki dal bi mi vse,
ki z dotikom ali z besedo
segrel bi mi srce.

Rad imel bi ljubezen,
od katere ne bi bil nikoli trezen,
ki bila bi kot bolezen,
da dan ne bi bil brezvezen.

Toda ljubezen si vedno poišče druge ljudi.
Jaz pa ostajam sam,
a upanje še vedno imam.
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kons. 5

Šola je znanje
in znanje je šola.
Oboje je nujno,
oboje dolgočasno.

Kdor nima šole,
nima znanja.
In kdor nima znanja,
potrebuje šolo.

A znanje ni vse.
Sreča in ljubezen sta vse.
Ja.

slutnja

Človek.
Pet dni star človek.
Zver, ki v 5 dneh uniči svet.
Kaj se zgodi, če živi še 5 let?

Prišel je dolgo za ostalimi,
dolgo za kreaturami malimi.
Črvi?
Kaj štejejo črvi, človek se bo vedno obnašal kot prvi.

Dobil je noge, roke, srce, možgane,
instinkt po uničevanju - zdaj uničuje sozemljane.
Slutnja bodočnosti so dandanes najhujše sanje.
Še sreča, da nihče ne verjame vanje.
Vprašam se: še koliko časa bo ta svet?
Vsekakor manj kot 100 let.
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Tiho padam.
Kratka je bila moja pot.

Padam!
Izhoda ni,
nazaj ni več poti.
Še malo,
pa konča se pot,
pot vseh zablod.
Bliža se,
nezadržno in hitro.
Padam!
Joj, koliko jih je že izgubilo boj.

Končno!
Konec je vseh mojih poti,
za vedno. 
Nikoli več me ni. 

kons. 113

Krasen koš klobas,
En kil vina, dva litra burje in

Ton-ton v kanton.
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Včasih misli, da sem drevo.
Lepo. Mlado. Polno življenja.

Včasih mislim, da sem le list.
Odvisen od drugih
živi le kratek čas
potem pa zgnije.

Kdaj obda me jutranji hlad.
Zle slutnje, sive misli.
Nič.

Drugič svetloba pokaže mi pot do
zvezd in mavričnih oblik.

Sreča in nesreča.
Nesreča in sreča.
Veselje je kot sen,
žalost pa brez konca.

slutnja

Tišina,
žareča svetloba,
toplina pogleda,
zlati večer se preliva v noč.

Ravno zdaj
sta se pogleda ujela.
Zakaj?
Usoda.

Mavrični ogenj
razkriva skrivnost.
Uresničujejo se
najlepše sanje.
Slutnja o tebi,
sreča v meni.
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Črna tema.
Vrane krakajo
srhljivo pesem.
Na tihi jasi sam.

Srce klopoče kot
stari mlin.
Nebo umira v
svojem obzorju.

Iz oči teče kri,
misli o smrti.
Sivina budi
stare spomine.

V mraku se razum
bori z usodo.
Naj odbije zadnji čas,
zapustimo življenje.

proračun

finance = 982,75
finančni upi = čakamo 15. v mesecu
veselje in moč = za celega bika
energija = zmeraj manj
obup = { }
zaljubljenost = 24, 7, 365
dolgovi = { }
šola = odlično

SUM = ŽUR
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mesto

Sam skozi
mesto.
V temah tuli zadeti folk in
burja v okno udari in
srce se prestraši.
Na koncu mesta
semafor
zasveti,
ko me spozna,
in takoj luč spremeni.

pesem iz kaosa

Živimo v času globalizacije
pa vendar si ne želimo Amerike.

Demonstracije1
Antiglobalisti!
Hodijo po cesti
vedno isti?

1. skupina,
ima več adrenalina!
2. pa doma počiva
- se skriva?
Ni rešitve!
Živimo v času Amerike
in si ne želimo globalizacije!
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temna noč

Človek sam sedi,
gleda v tihe noči
in ne vidi svetlih dni.

Vse je temno in mračno,
oblaki prekrivajo svetlo nebo
in mrak je padel na zemljo.

Ni sreče za te ljudi,
ki sami sedijo v temi
in ne vidijo svetlih poti.

misel  x

Misel je odprla obzorja.
Toplo listje
pada na polje.
Obzorje?
Obzorje.

Utrne
se zvezda,
zasije v
neskončnost.
Nebesno jedro
se je razbilo.
Nad nami črni, dežja polni oblaki.
Smrt.
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bančni račun

NA RAČUNU    500.000 SIT
DVIGNEM      20.000 SIT  za hrano
PLAČAM ELEKTRIKO   100.000 SIT
KUPIM BENCIN     10.000 SIT
PLAČAM DAVKE   200.000 SIT
ROPAR ME OROPA   100.000 SIT
PLAČAM STARE DOLGOVE 100.000 SIT
DRŽAVA NAJDE ŠE KAJ    50.000 SIT

REZULTAT :                 BANKROT

bojim se …

Poglej skozi zaprto okno …
Kaj vidiš?
Nič, samo temna noč …
Hladno mi je …
Ležim na postelji in premišljujem …
O čem premišljuješ?
Nič, samo premišljujem …
Premišljujem o tebi, o naju, o smrti, o koncu, o …
O čem še?
O tem, da lahko ne bova več skupaj …
O tem, da naju lahko sreča smrt  in se ne
bom mogel starati s tabo …
O tem, da ne bom videl najinih otrok rasti …
Nehaj premišljevati!
Ne, ne morem.
Bojim se, res se bojim …
Česa se bojiš?
Smrti.
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proračun

Finance = 2
Finančni upi  = popolno število
Veselje in moč = za 5
Energija = ∞
Obup = vsak dan
Zaljubljenost = vsak teden
Dolgovi  = popolno število
Up v bodočnost = ga ni

Vsota = normalno življenje

Kakšen nenavaden dan!
Gledam skozi okno
Kar nekam, tjavdan.
V meni divja nemir…
Je morda kriv včerajšnji prepir?
Nisem hotela, res ne …
Ne vem, kaj mi je bilo …
Izgubila sem razum …
Rekla sem stvar, za katere mi je hudo …
Vem, da ni bilo lepo.

Kakšen nenavaden dan!

pesem
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KONS. = KOSOVEL

KONS. >

C MATEMATIKA

MATEMATIKA = ∞
∞ = 0

SOVRAŽIM MATEMATIKO
!!!

šola

Šola je nora,
nor je svet.
Kdor nima šole, je nor.
Kdor ima svet, ima vse.
Ne.
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o, zakaj šola?

O, zakaj je šola, zakaj šola?
Samo pamet nam rola.
Smo kakor pijanci brez alkohola.

Samo premakneš se,
samo posmeješ se,
kar koli narediš,
profesor že kriči.

O, zakaj šola, zakaj šola?
Samo padaš, samo padaš,
padaš, padaš,
v prepad modrosti.
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šola v molu

V glavi razbija, razbija.
Glava. Šola mi preseda.
Ne zdržim več.
V glavi je totalen kaos.
V učilnici ni zraka.
Dušim se.
Ptice so obmolknile.
Vse je temno …
Prižgite luč!

v učilnici

Dopoldne ob zvezku, ob knjigi
mi vsi zdolgočaseni,
mladi,
izmučeni,
zaspani.
Naše misli v učilnici lebdijo.

V sebi zadržujemo jezo.
Misli so težje kot ocene,
ki jih v šoli dobimo.

Tam zunaj pa
ptice žvrgolijo
in sonce sije.
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Dopoldne v šoli.
Vse je kot po navadi.
In tam, tisti črni napis,
ki vsako oko ustavi.
Ali morda mrtvaške glave,
bele lobanje.
Številne besede in
zanimive razprave.
Potem peta naloga
in sosed pomagaj.
Še sreča.

pribežniki

Na Fernetiče je prišel
zabojnik s pribežniki.
Niso jih vprašali
po političnem prepričanju.
Vklenili so jih.
In odpeljali.
Kdo ve kam.
Oni ne vedo.
Ne domov.
Definitivno.
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Sonce zahaja,
Mene je strah.
Težki veter vzdiguje prah.
Spomini, asociacije,
Vizije prihodnosti.

belina

Bela žival
strmi v drevo
in se čudi.

Belo drevo,
bela žival,
belo je vse.

Mi. Vi.
Vi, mi.
Laži ni.
Vsi smo beli.
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ti! ameriške sanje

Ameriške sanje umirajo…
Svoboda, enakost, pravica - nič več!

Za grmom se skrivajo vplivni ljudje.
Na umazan način prišel na oblast,
Na umazan način začel svoj mandat.

Le črno zlato mu sije v očeh,
Za žrtve nedolžne se ne meni nič več.

AaAAaAaHhHh!!!!!
POMOČ!
Predsednik ZDA je mrtev!
Lutke ni več!
Pravi krivci si manejo roke
In grabijo nabrani denar…
Vlada je zopet zmagovalec!

Zgodovina se ponavlja!
Oswald - žrtveno jagnje.
Življenje ni film …
Dobro ne zmaga nad zlim …

NAJ AMERIŠKE SANJE OŽIVIJO
V SRCIH VSEH LJUDI!
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babilon

Zopet nevoščljivost
in zloba obračata jezike …
Vedno bolj hitro,
vedno bolj močno,
dokler se jeziki
ne dokončno prepletejo.

Kri se ustavi,
jeziki nabreknejo.
Postajajo večji,
postajajo boleči…

»Boli!« kričijo misli.
»KAZEN PRAVIČNA!«

Jeziki počijo
in rdeči slapovi
brizgajo iz ust.

Potoki krvi
oblivajo umazan obraz,
a krivde mu ne sperejo.
Tako ostanejo
za vedno zaznamovani
neumni osebki!

brez naslova

Holokavst!
GrrrrGrrr!
Ne, nehaj!

Stalin/Hitler = Hitler/Stalin
Zakaj se ne učimo iz napak?!
Materializem – nočna mora!

Giljotina!
Vsi enaki!
Pravice ni!
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človek pred človekom

Človek in človek
sta dva,
v prihodnost zazrta.
Enkrat se razideta
v upanju, da se spet snideta.

Leta minevajo,
kakor teče hitro reka,
le spomini spremljajo človeka.

Kakor tebe in mene.
Jaz sem še vedno jaz,
a ti neznanec.

slutnja

Zvezda.
Srebrna zvezda.
Zvezda svetlobe
na mojem nebu.

V temni noči,
potuje po sivi cesti.
Kam?
V vesolje, neskončnost.

Tam, kjer na stotine
je zvezd, moje ni.
Le kam je odšla,
ko skrivnost skrivnosti me je obšla?
Ne vem, izgubila sem jo,
Zvezdo svetlobe…



��

an
on

im
no

��

lu
ka

 jo
ve

ti
ć

morija

Jutro.
Budilka.
ZVONI, ZVONI, ZVONI, ZVONI, ZVO…
Vstanem in grem … svojemu kaosu naproti.
Vsak dan enaki obrazi …
Vsak dan enake fraze …
Pustite me pri miru.
Nič me ne briga, nič me ne zanima.
Kdo si? Kako si? Čigav si? S kom si?
Pustite me na miru.
Nič me ne briga, nič me ne zanima.
Govoriš mi, a te ne slišim.
Sprašuješ me, a te ne zanima.
In tako celo življenje:
Kdo si? Kako si? Čigav si? S kom si?
          
A  B  C < 1, 2, 3

talent

Talent je sveti ogenj,
ki diha in živi,
paziti moraš le, da se ne pogasi.

Pišeš in poješ,
ne le ker znaš peti, 
ampak ker je to tvoja pesem.

Ko se čustva prebudijo, 
sveti ogenj zažari
in pesem se rodi.

Vsak po svoje piše in poje,
ker čuti veselje
ali bolečine svoje.

Poje in žrgoli,
da svoje srce razveseli
ali bolečino ublaži.
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sedim

Sedim v travi.
Rdeči ptič leti na menoj.
Ej, ko bi letela!
Črna vrana prileti za njim.
Konec je, konec.
Ostala bom v travi.

proračun

FINANCE = ∞
FINANČNI BANKROT = 100 %
VESELJE IN MOČ = 0
ENERGIJA = 0 –1
OBUP = ∞
ZALJUBLJENOST = 0
DOLGOVI = ∞
UP V ŽIVLJENJE = 0

VSOTA = OBUP
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pokličite zdaj!

Pokličite zdaj,
preden zeleni oblak, da,
zeleni oblak ne pade na vaše misli.
Ne, le zmlel vam jih bo.
Zato …
… pokličite zdaj, vaš klic je brezplačen,
dokler zlati sovražnik ne razbije
vaših samotnih dni, ne,
stekla bo le rdeča, rdeča, rdeča kri …
Pokličite zdaj, v naslednjih 30 minutah,
kajti, lahko nastane pravi kaos,
ki je bolj moten od megle,
bolj črn kot je tema opolnoči in bolj prazen,
kot je trebuh lačnega volka.
Zato …
… pokličite zdaj, zdaj in dobili boste,
kar išče vsak izmed nas.
Pokličite zdaj!

pesem št. 1

Ko hočem napisati pesem,
svoje misli na papir prenesem.
Vsaka zgodba v življenju je pesem.
Vsak ima svojo pesem.

Ko pišem pesem, pesem pišem…
0
0 =   prepovedano deljenje

Zakaj?
0
0    =   1

BISTVO NAJDI SAM.



�0

am
el

a 
re

dž
ić

ja
na

 li
pa

nj
e

�1

svetloba, tema

Sonce je rumeno

svet je   črn

mi pa smo belci
ki iščemo svetlobo.

svetloba  ≠ 

Ko najdemo svojo svetlobo
bomo prišli v svet.
Kmalu umrli bomo 
in tema nas zajela
bo SPET … 
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srčni cvet

Oblegajo me vse ljubezni sile,
obkoljeno srce so napojile.
Izrezane iz srca poezije,
črke, ki roka na papir jih zlije.

Te črke,  koščki mojega srca,
so najina ljubezen; vredna je zlata.
Vse večja z  dneva v dan postaja,
lebdim kot srednjeveški kralj sred raja.

Mar veš, edini cvet, ki ne ovene,
iz tvojih le oči cveti in je del mene.
Ta cvet telo je moje in ga s sabo  nosi.

Na vsak kos mene ta tako se trosi.
Za konec pa povem ti, kar se ve,
ti miška moja, jaz resnično ljubim te!
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Prihodnost, čas svetlobe vkup mi gnije,
za vsakim lepim ta tako se skrije.
Zdaj vidim luč na steni v svoji sobi,
test v sanjah; nisem kos vsej tej tegobi.

Nesreča spet je tu vsak konec leta,
za žalost pesem trikrat je odpeta.
Polnočni sen mi skrb ukrade,
kot v gnezdu stopil bi na gade.

Ma briga me, če skup vse gre v maloro,
saj je vseeno, vsakič sanjam moro.
Utrip  mi venomer hitreje bije.

Dobro, da me infarkt ta hip ne zvije.
Vprašanja vredna vsaka je ocena,
končnica leta, padla na kolena.

za konec leta
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Prevodi in zapis

Prevodi pesmi Srečka Kosovela v angleščino, 
nemščino, italijanščino, španščino, francoščino, 
srbščino, lužiško srbščino, albanščino, grščino in 
japonščino ter zapis v glagolici

Sladka črnina: poln grozd,
jagode se v dežju bleščijo,
v dalji temneva borov gozd,
topoli pod hribom šumijo, šumijo.

Šumeča prihaja v vršenju lip
jesen; topole in hraste uklanja;
mi smo v vinogradu, drugi so v hramu,  
vsak si po svoje otožnost preganja.

kraška jesen



karst autumn

Sweet blackness: full is the grape cluster,
Grapes in rain do shimmer,
Pine forest darkens afar,
Beneath the hill poplars murmur, murmur.

Autumn in the whistling of  cinders is coming
Murmuring; bending poplar trees and oaks;
We are in the vineyard, others in the cellar  
Each pursuing melancoly in their own way.

Sonce je jesensko pokojno,
Tako, kakor bi žalovalo;
Za vitkimi cipresami
Za belim zidom pokopališča.
Trava je v soncu vsa rdeča.
Imaš dogmatične cokle?
Bicikel samuje na jesenski cesti.
Voziš se skozi umirajočo krajino.
Trezen človek stopa po polju,
kakor jesen je mrzel,
kakor jesen je žalosten.
Vera v človečanstvo.
Zame je to sveta misel.
Molčeča tišina je kakor žalost.
Nisem več žalosten,
Ker ne mislim nase.

jesenska pokrajina
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an autumn landscape

The sun is autumn calm
as if  in mourning;
behind the slender cypress trees
behind the white wall of  the graveyard. 
The grass all red in the sun. 
Are you wearing dogma clogs?
A bicycle abandoned on an autumn road.
You ride through a dying landscape.
A sober man walks across a field,
he is as cold as autumn,
he is as sad as autumn.
Faith in humanity.
To me it is a sacred thought.
A speechless silence is like sorrow.
I am no longer sad
for I do not think of  myself.

Prevedla Janja Černe
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o, saj ni smrti

O, saj ni smrti, ni smrti!
Samo tišina je pregloboka.
Kakor v zelenem,
prostranem gozdu!

Samo odmikaš se,
samo tih postajaš, 
samo sam postajaš,
sam in neviden.

O, saj ni smrti, ni smrti!
Samo padaš, samo padaš
padaš, padaš
v prepad neskončne modrine. 
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ah, es gibt keinen tod

Ah, es gibt keinen Tod, keinen Tod!
Nur die Stille ist zu tief. 
Wie in einem grünen,
ausgedehnten Wald!

Du ziehst dich nur zurück,
du wirst nur still,
du wirst nur allein,
allein und unsichtbar.

Ah, es gibt keinen Tod, keinen Tod!
Du fällst nur, fällst nur
du fällst, du fällst
in den Abgrund des endlosen Blaus.

Prevedla Mateja Škrinjar

balada

Richepinov motiv

Živel nekoč je mlad fantič
 in ljubil, ljubil je dekle,
a ona ga ni ljubila nič.

In rekla mu je: do jutri tu
mora biti srce tvoje matere,
da ga vržem svojemu psu.

In šel je k materi in jo ubil,
srce ji izdrl in je zbežal,
da ne bi roka zamudil.

Tekoč se je povračal tja
in sredi poti je pal, je pal
in iz roke srce mu je palo na tla.

In ko je srce na tleh ležalo,
ko je ležalo samo tako,
čul je, kako ga je vprašalo.

In zaječalo od bolečin
je materino srce, vprašalo:
“Si se ranil hudo, moj sin?”



ballata

Motivo di Richepin

Visse una volta un giovane ragazzo
ed amň, amň, una ragazza
ma lei non l’amň affatto.

E gli disse: fino a domani qui
ci deve essere il cuore di tua madre
per buttarlo al mio cane.

E se ne andň dalla madre e la uccise,
le strappň il cuore e fuggě,
per non mancare il termine.

Correndo ci stava tornando
e in mezzo al cammino cadde, cadde
e dalle mani il cuore cadde per terra.

E quando il cuore per terra giaceva,
quando giaceva solo cosě,
lo sentě chiedergli.

E gemette dal dolore 
il cuore della madre, e chiese:
“Ti sei fatto molto male, figlio mio?”

polja
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Polja.
Podrtija ob cesti.
Tema.
Tišina bolesti.

V daljavi
okno svetlo.
Kdo?
Senca na njem.

Nekdo gleda
za menoj,
z menoj
nepokoj 
in slutnja 
smrti.
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i campi

Campi. 
Casa in rovina alla strada.
Buio.
Il silenzio del dolore.

Lě lontano
una finestra illuminata.
Chi?
Un’ombra affacciata.

Qualcuno guarda
dietro di me,
con me
inquietudine
e presagio
della morte.

pel bi

Pel bi, kako čaka
mati vse dni,
a sin, išče
drugih poti ....

In se vrne k materi:
“Mati, zaman...
Jaz ne pojdem nikamor,
jaz sem bolan...”
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canterei

Canterei della madre che
aspetta tutti i giorni,
ma il figlio, cerca
altre vie.....

E torna dalla madre:
“Madre, è inutile...
Io non vado da nessuna parte,
io sono malato....”

Prevedla Sandra Grmek

starka za vasjo

Lačni otroci ležijo na senu, 
burja vihra skozi lino
pod nizkim, sivim čelom hiše – 
noč je pokrila ravnino.

Mali sanja: krompirček,
ne eden – polna skleda. – 
Tiho stopa za hišami
raztrgana sivka Beda.

Drugi sanja: krompirček v oblici
mrzle ročice ogreje. – 
Tiho stopa za hišami
in se ledeno zasmeje.

Tretji, četrti in peti in vsi –
tisoč in več – jaz ne morem spati.
Ničesar nimam in vendar mislim:
vse, o vse bi vam moral dati!



vieja detrás del pueblo

Niños hambrientes están acostados en el heno,
el bóreas brama a través del tragaluz
debajo del frente baja y gris de la casa –
la noche ha cubierto la llanura.

El pequeño sueña: patatita,
no una – fuente llena. –
En selencio anda detrás del pueblo oscuro
Desarrapada gris miseria.

El segundo sueña: patatita con cáscara
Frías manitas calienta. –
En silencio anda detrás de las casas
y sonríe hielamente.

El tercero, cuarto y quinto y todos –
mil y más – yo no puedo dormir.
No tengo nada y no obstante pienso:
Todo, ah todo tendría que daros!

Prevedla Lara Sila
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impresija

Burja je odprla okno. 
Tople zvezde
padajo na polja.
Pomlad.
Pomlad.

Bel obraz je zasijal 
v sinjini
svila zašumela 
po dolini.

Stekleno nebo
se je razbilo,
nad nami mehki, temni oblaki.
Svila.



l’ impression
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La borée a ouvert la fenêtre
Étoiles chaudes
tombent sur les champs.
Printemps.
Printemps.

Un visage blanc resplendit
dans l’azur.
Le froissement de la soie
a travers la valée.

Le ciel limpide
s’est cassé,
au-dessus de nous
les nuages doux, sombres.
La soie.

Prevedla Jana Bele Lutman

slutnja

Polja.
Podrtija ob cesti.
Tema.
Tišina bolesti.

V dalji
okno svetlo.
Kdo?
Senca na njem.

Nekdo gleda
za menoj,
z menoj
nepokoj
in slutnja
smrti.



slutnja

Polja.
Straćara uz put.
Tama.
Tišina bolesti.

U daljini
prozor svetao.
Ko?
Senka na njemu.

Neko gleda
za mnom,
sa mnom
nespokoj
i slutnja
smrti.
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pesem

Sedim in pišem.
Pred mojim oknom
zlato sadje.
Vse je pesem.
Na mojem oknu
ni belih zastorov.

Tudi to rdeče listje
na latnikih: pesem.
Tigrasta mačka
me gleda.
Njeno oko: camera obscura.
Zelena tajnost.

Nate mislim, ki si odšla
kot bel labod
preko rdečih voda.



pesma

Sedim i pišem.
Pred mojim prozorom
zlatno voće.
Sve je pesma.
Na mome prozoru
nema belih zavesa.

I to crveno lišče
na vinjagama: pesma.
Tigrasta mačka
me gleda.
Njeno oko: camera obscura.
Zelena tajnost.

Na tebe mislim, koja si otišla
kao beli labud
preko crvenih voda.
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Prevedla Tatjana Matić

pesem št. 1

Sonce sije.
Zbudil sem se.
Mislim še na cirkus
in na Kolombino.

Sonce po cesti,
z menoj gre sonce.
V trafiki kupim
štiri Zeta.
O, kako majhna
je trafika
v primeri s soncem.
Človek je kakor martinček, 
ki ima rad sonce.
In vendar.
Sonce gre za menoj.
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baseń čo. 1

Słonco swěći.
Zbudźił sym sĖĖo.
Hišće sej myslu na cirkus 
a na Kolombinu.

Słonco po dróze,
ze mnu dźe słonco. 
W trafiky kupju
štyri Zeta. 
Ach, kak mała
je trafika
porno słoncu. 
Čłowjek je kaž ješćelca, 
kotraž słonco ma rada. ´
A tola. 
Słonco dźe za mnje.

Prevedla Manica Baša in Borut Peric

človek pred zrcalom

Sivi človek 
strmi v zrcalo 
in se gleda.

Sivo zrcalo, 
sivi človek, 
sivo je vse.

Ti. Jaz.
Jaz. Ti.
Laži-jaz.
A resnice ni.
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njeriu para pasqyres

Njeriu i thinjur 
vështronte në pasqyrë
dhe shiqohet.

Pasqyra e thinjur,
njeriu i thinjur,
e thinjur është gjithqka.

Ti. Unë.
Unë. Ti.
Rrena-unë.
Por të vërtet nuk ka.

Prevedla Majlinda Ajazaj
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ostri ritmi

Jaz sem zlomljen lok
nekega kroga.
In sem strta figura
nekega kipa.
In zamolčano mnenje
nekoga.
Jaz sem sila, ki jo
je razklala ostrina.

Kot da hodim
po osteh,
vedno hujša mi je
tvoja mirna bližina.

αιχμηροί ρυθμοί

Εγώ είμαι σπασμένο τόξο
κάποιου κύκλου.
Και είμαι συνθλιμμένο μπιμπελό
κάποιου αγάλματος.
Και αποκρυμμένη γνώμη 
κάποιου. 
Εγώ είμαι δύναμις, που την
μοίρασε  η κόψη.

Σαν να βαδίζω
στις αιχμές,
όλο και χειρότερη μου είναι
η ήσυχη οικειότητα μαζί σου. 
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vas za bori

V oklepu zelenih borovih rok
bela, zaprašena vas,
poldremajoča vas
kot ptica v varnem gnezdu rok.

Sredi dehtečih borov postanem:
ni to objem mojih rok?
Velik objem, velik obok
za tako majhno gručo otrok.

Za zidom cerkvenim je pokopan
nekdo. Na grobu šipek cvete.
Iz bele vasi bele poti -
in vse te poti v moje srce.

το χωριό πέρα απ’ τα πεύκα

Στην πανοπλία πράσινων πεύκινων χεριών 
λευκό, σκονισμένο χωριό,
μισοκοιμισμένο χωριό
σαν πουλί στην ασφαλή φωλιά των χεριών.

Ανάμεσα στα ευωδιασμένα πεύκα κοντοστάθηκα:
δεν είναι αυτό η αγκαλιά των δικών μου χεριών;
Μεγάλη αγκαλιά, μεγάλη αψίδα 
για τόσο μικρό σμάρι παιδιών.

Πίσω απ’ του ναού τον τοίχο είναι θαμμένος
κάποιος. Στον τάφο ανθίζει η αγριοτριανταφυλλιά.
Από λευκό χωριό λευκά μονοπάτια -
και όλα τα μονοπάτια στην δική μου καρδιά. 
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balada

V jesenski tihi čas
prileti brinjevka
na Kras.

Na polju
že nikogar več ni,
le ona
preko gmajne
leti.
In samo lovec
ji sledi …

Strel v tišino;
droben curek krvi;
brinjevka
obleži, obleži.

μπαλάντα

Του φθινοπώρου τον σιωπηλό καιρό 
φθάνει η κεδροτσίχλα
στο Κρας. 

Στον αγρό 
κανείς δεν είναι πια,
μόνο αυτή
στο χωράφι
πετά.
Και μόνο ο κυνηγός
την ακολουθά …

Ντουφεκιά στην σιωπή ˙
αίματος μικρή ροή ˙
Η κεδροτσίχλα
ξεψυχάει, ξεψυχάει.
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ekstaza smrti

Vse je ekstaza, ekstaza smrti!
Zlati stolpovi Zapadne Evrope,
kupole bele – (vse je ekstaza) – 
vse tone v žgočem, rdečem morju;
sonce zahaja in v njem se opaja
tisočkrat mrtvi evropski človek.
- Vse je ekstaza, ekstaza smrti. –

Lepa, o, lepa bo smrt Evrope;
kakor razkošna kraljica v zlatu
legla bo v krsto temnih stoletij,
tiho bo umrla, kot bi zaprla
stara kraljica zlate oči.
 - Vse je ekstaza, ekstaza smrti. –

Ah, iz oblaka večernega (zadnjega
sla, ki oznanja Evropi še luč!)
lije kri v moje trudno srce,
joj, in vode ni več v Evropi
in mi, ljudje, pijemo kri,
kri iz večernih sladkih oblakov.
- Vse je ekstaza, ekstaza smrti. –

Komaj rojen, že goriš v ognju večera,
vsa morja so rdeča, vsa morja
polna krvi, vsa jezera, in vode ni;
vode ni, da bi opral svojo krivdo,
da bi opral svoje srce ta človek,
vode ni, da pogasil bi z njo
žejo po tihi, zeleni jutranji prirodi.

In vse je večer in jutra ne bo,
dokler ne umremo, ki nosimo
krivdo umiranja, dokler ne umremo
poslednji …

Joj, v to pokrajino, še v to zeleno,
rosno zeleno pokrajino, še v to,
sonce večerno, boš zasijalo
s pekočimi žarki? Še v to?

Morje preplavlja zelene poljane,
morje večerne žgoče krvi,
in rešitve ni in ni,
dokler ne padeva jaz in ti,
dokler ne pademo jaz in vsi,
dokler ne umremo pod težo krvi.

Z zlatimi žarki sijalo bo sonce
na nas, evropske mrliče.
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έκσταση θανάτου

Όλα είναι έκσταση θανάτου!
Χρυσοί πύργοι Δυτικής Ευρώπης,
θόλοι λευκοί – (όλα είναι έκσταση) –
όλα βυθίζονται στην πύρινη, κόκκινη θάλασσα ˙
ο ήλιος δύει και μέσα του μεθά 
χίλιες φορές νεκρός άνθρωπος της Ευρώπης
- Όλα είναι έκσταση, έκσταση θανάτου. -

Όμορφος, ο, όμορφος θα ‘ναι ο θάνατος της Ευρώπης 
˙
σαν μεγαλοπρεπής βασίλισσα στον χρυσό 
θα ξαπλώσει στο φέρετρο σκοτεινών αιώνων,
σιωπηλά θα πεθάνει, σαν να έκλεινε
η γριά βασίλισσα τα χρυσά τις μάτια.
- Όλα είναι έκσταση, έκσταση θανάτου. -

Αχ, απ’ το σύννεφο του δειλινού (τελευταίου
αγγελιοφόρου, που αναγγέλλει της Ευρώπης το φως!)
κυλά το αίμα στην κουρασμένη μου καρδιά,
αλί, και νερό δεν έχει πια στην Ευρώπη
και ‘μείς, άνθρωποι πίνουμε αίμα,
αίμα από τα δειλινά γλυκά σύννεφα.
- Όλα είναι έκσταση, έκσταση θανάτου. –

Μόλις γεννημένος, και ήδη καίγεσαι στη φωτιά του 
δειλινού,
όλες οι θάλασσες είναι κόκκινες, όλες οι θάλασσες
γεμάτες αίμα, όλες οι λίμνες, και νερό δεν έχει ˙
νερό δεν έχει, να ξεπλύνει την ενοχή του,
να ξεπλύνει την καρδιά του αυτός ο άνθρωπος,

νερό δεν έχει, για να σβήσει μαζί του
την δίψα του για σιωπηλή, πράσινη φύση.
Και όλα είναι δειλινό και πρωινό δεν θα έρθει,
μέχρι να πεθάνουμε, που φέρουμε
την ενοχή του θανάτου, μέχρι να πεθάνουμε
τελευταίοι …

Αλί, σ’ αυτό το τοπίο, ακόμα σ’ αυτό το πράσινο,
δροσισμένο πράσινο τοπίο, ακόμα σ’ αυτό,
ήλιος δειλινός, θα λάμψεις 
με καυτές ακτίνες; Ακόμα σ’ αυτό;

Η θάλασσα πλημμυρίζει τους πράσινους αγρούς,
θάλασσα δειλινού πύρινου αίματος,
και σωτηρία δεν έχει, δεν έχει,
μέχρι να πέσουμε εσύ και εγώ,
μέχρι να πέσουμε εγώ και όλοι,
μέχρι να πεθάνουμε κάτω απ’ το βάρος του αίματος.

Με χρυσές ακτίνες θα λάμψει ο ήλιος
σε μας, ευρωπαϊκά κουφάρια.  

Prevedla Branka Novaković
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kons. 5

Gnoj je zlato
in zlato je gnoj.
Oboje  = 0
0 = ∞
∞ = 0 
A B <
1, 2, 3.
Kdor nima duše, 
ne potrebuje zlata,
kdor ima dušo,
ne potrebuje gnoja.
I, A.
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Estiércol es oro
Y oro es estiéciol.
Ambos = 0 
0 =  ∞
∞ = 0
A B <
1, 2, 3.
Quien no tiene alma,
No necesita oro,
Quien tiene alma,
No necesita estiércol.
I, A.

Prevedla Lara Sila

kons. 5

Plehu është ar
ari është pleh.
Të dyjat = 0
0 = ∞
∞ = 0
A B <
1, 2, 3.
Kush nuk ka shpirt
nuk i nevojitet ari.
Kush ka shpirt
nuk i nevoitet plehu
І, A.

Prevedla Majlinda Ajazaj
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Η κοπριά είναι χρυσός
και ο χρυσός είναι κοπριά.
Και τα δύο = 0
0 = ∞
∞ = 0
Α Β <
1, 2, 3.
Όποιος δεν έχει ψυχή,
δεν χρειάζεται χρυσό,
όποιος έχει ψυχή,
δεν χρειάζεται κοπριά.
Ι, Α.

Prevedla Branka Novaković

構造  5 

くそは金で
金はくそ,

どちらも=0.
0 = ∞
∞ = 0

         A, B <
1, 2, 3.
魂のない は
金は要らない.

魂のある は
くそは要らない.
 I, A.  
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Kuso wa kin de
Kin wa kuso,
Dochiramo = 0
0 = ∞                                            
∞ = 0                                           
A B <                                           
1, 2, 3.                                            
Tamashii no nai mono wa
Kin wa iranai.
Tamashii no aru mono wa
Kuso wa iranai.
Ι, Α.

Prevedla Nataša Šavli
Mentorica Chikako Shigemori Bučar Zapisal Marino Pavletič
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Lina Janjić   kons. konec
Mateja Perhavec   občutki
Štefan Leban  tema …
Ana Nabergoj   obcestna svetilka
Barbara Smajila   1. pesem
   2. pesem
   3. pesem
   4. pesem
Valentin Babuder  voda, svet in človek
Andrej Samec    življenje
Duša Race  življenje
Saša Božič  nepopisan list
Matjaž Pavletič  kons. 5
Luka Benčina  upanje
Erik Fatur  kons. 5
Špela V alič  slutnja
Janja Grmek, 
Polona Počkar  kons. 113
Petra Korošec  slutnja
Dejan Dokić  otožje
Gregor Pantelić  proračun
Elvis Čenanović  mesto
David Rošič  pesem iz kaosa
Anet Jagodič  misel x
Sebastijan Maučec  bančni račun
Helena Zidar  bojim se …
Haris Dedić  proračun
Rastko Pečar  kons. Kosovel
Tadej Baša  šola
Niko Pečar,

kosovelke

Neža Žerjal  o, zakaj šola?
Suzana Blaževič  šola v molu
Lucija Leban  v učilnici

Tadej Vrabec  r. z.
   pribežniki
Nuša Strle  večer
Tomaž Kariž  belina 
Tina Č.   ti!
Nataša Bandelj  ameriške sanje
   babilon
   brez naslova
Nika Blagonja  človek pred človekom
Luka Jovetić  talent
Meta Trampuž  sedim
Primož Kariž  proračun
Ivan Karačić  pesem št. 1
Amela Redžić, 
Jana Lipanje  svetloba, tema
Nejc Mršnik  srčni svet 
   za konec leta
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Janja Černe   v angleščino 
Mateja Škrinjar   v nemščino
Sandra Grmek  v italijanščino 
Lara Sila   v španščino 
Jana Bele Lutman   v francoščino
Tatjana Matić  v srbščino 
Manica Baša, 
Borut Peric   v lužiško srbščino
Majlinda Ajazaj  v albanščino
Nataša Šavli   v japonščino 
Branka Novaković  v grščino 
Marino Pavletič   v glagolico 

Prevodi in zapis

Maja Mercina  Človek ni avtomat
Tjaša Sosič  Premalo gibanja je v meni 
   Jaz sem rdeča raketa
   Sonce na travi, kako je zeleno!
Tjaša Uršič  Kosovelovo leto 1904 – 2004
   Moj duh je rdeč

Likovne konstrukcije
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Majhen plašč besed

Mentorstvo Karmen Škrk, Jelka Hadalin, 
in izbor  Srečko Vidmar, Marija Vidmar, 
poezije  Irena Rustja

Uredili  Karmen Škrk in Alenka Kompare

Oblikoval Samo Onič

Izdala  Srednja šola Srečka Kosovela Sežana
  Stjenkova 3, 6210 Sežana
 
Odgovoren Dušan Štolfa

Pripravil  Borut Hočevar
za tisk

Natisnila  Tiskarna Petrič, Slovenske Konjice

Naklada  1000

  Sežana 2005


