
PUŠELJC PESMI ZA BARBARO



Copyright © Josip Osti in Kulturna ustanova “Blesok”, 2007

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент 
Охридски“, Скопје

082.2 Шуберт, Б.

       PUŠELJC pesmi za Barbaro / uredil Josip Osti. - 
Skopje : Blesok, 2007. – 75 стр. ; 17 см. 

ISBN 978-9989-928-71-0

a) Шуберт, Барбара (1950-2007) – Споменици
COBISS.MK-ID 70945290

Josip Osti
»Pušeljc pesmi za Barbaro«

издавач:
Културна установа „Блесок“

за издавачот:
Игор Исаковски

дизајн и подготовка:

http://www.blesok.com.mk/dtp

Скопје, 2007
тираж: 300



PUŠELJC PESMI ZA BARBARO

Uredil
Josip Osti

Blesok
Skopje, 2007



Od Barbare Šubert (27.7.1950-30.9.2007) smo 
se v Društvu slovenskih pisateljev, v katerem 
je okrog trideset let delala s pisatelji in za 
pisatelje, poslovili 8. novembra 2007 s tem 
pušeljcem pesmi napisanih in/ali prebranih 
za njo ob spremljavi pevca Primoža Viteza 
in kitarista Aljoše Kosarja, članov skupine 
Bossadenovo, ki jo je zadnje mesece v Tomaju 
in Ljubljani najpogosteje in najrajše poslušala.

Veno Taufer
Niko Grafenauer
Ifi genija Simonović
Tomaž Šalamun
Milan Dekleva
Meta Kušar
Marko Kravos
Ludwig Hartinger
Ivo Svetina
Majda Kne
Rene Char / prebral Aleš Berger
Milan Jesih
Stanka Chrobakova
Iztok Osojnik



Boris A. Novak
Franjo Frančič / prebral Boris A. Novak
Maja Vidmar
Sinan Gudžević
Aleš Debeljak
Miriam Drev
Peter Semolič
Milan Kleč / prebral Peter Semolič
Srečko Kosovel / prebrala Barbara Korun
Barbara Korun
Primož Repar
Miklavž Komelj
César Vallejo / prebrala Lucija Stupica
Josip Osti
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Veno Taufer

          za Barbaro Šubert

spomin piše imena
na liste kaplje snežinke
otipajo bele tipke
obotavljaje
do izginotja tihe
melodijo briše veter
ki udarja le na črne tipke
in tihotapsko izgine
glasba kje je
bolečina ali neslišna dalja
tu je dih je
spomin 
vzide

                        2. oktobra 2007
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Niko Grafenauer

                       Frančiški G.

V svetlobno leto daleč od tebe sem
položen z odtisom svojega življenja.
odprta, nikdar zaceljena z obliži, z dnevi
iz temnice, kjer ni nikogar,

                                             rana.
izkrvavela je od notranjega joka
v tebi, ki si odšla drugam od svoje
odločitve brez vrnitve. obraz

na fotografi ji gleda, odsotna, kot da nič
ne pozabi, gleda v dušo. stojim,
v celi fi guri gol, povit na svet.
s črnimi usedlinami prekrit v svoj danes.

nikamor ven ni mogoče z ugaslim korakom.
kot gredelj se udiram v temno brazdo.
nikjer ni obzorja, prostranstva luči.
a vendar: svetlobno leto daleč proč
                                                          od mene
                                                                         si ti. 
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Ifi genija Simonović

DIVJE POTONIKE

Roza mislim in mehko odsotno se odzivam
sapi tvojega obletavanja, metulj nove pomladi.
V meni brstijo potonike. Se ti sanja,

kako se razpirajo v tarče pogledov? Se ti sanja,
kako nevzdržno te pogrešam, ko se obotavljam?
Se ti sanja, da komaj še vztrajam? 

Samozadostnost si slikam na masko. Barbarsko
udriham po mehkih potezah profi la. Lase   
   vežem kot sužnje.
Ušesa vklepam v hrup. In zadihana sem od  
    neodnehavanja.

Počepni mi na veko. Zbodi me v oči. Smej se mi.
Zataji me. Poženi se vame, ko ti bo gorelo   
     za nohti.
Potem se bom raztopila in legla v praprot.
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Tomaž Šalamun

ČAS

ali ste videli človeka ki je pil vodo
videl sem človeka ki je pil vodo
ali je v rokah držal vrč
v rokah je držal vrč
ali je ležal in gledal proti soncu
ležal je in gledal proti soncu
ali je stal in gledal v tla
stal je in gledal v tla
ali je bil sključen
bil je sključen
ali je bil raven in visok
bil je raven in visok
ali ste videli človeka ki je pil vino
videl sem človeka ki je pil vino
ali je v rokah držal vrč
v rokah je držal vrč
ali je ležal in gledal proti soncu
ležal je in gledal proti soncu
ali je stal in gledal v tla
stal je in gledal v tla
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ali je bil sključen
bil je sključen
ali je bil raven in visok
bil je raven in visok
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Milan Dekleva

NE VEM, KAJ SI ZAOBJELA S POGLEDOM

                                                                        barbari

ne vem, kaj si zaobjela s pogledom,
ko si se poslavljala od
ljube kraške hiše.

za nas, ki še čakamo
na smrt,
si bila vezaj,
veliki legato
vsega, česar še nismo
imenovali
in raste iz
črne bolečine
v sočutje sinjine.
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Meta Kušar

SVOBODA

Trdiš, da evolucija poganja življenje.
Veseli ples, ki je le petkrat po deset ukazov. 
Prisegaš na strasti, kot mnogi. Na gorečo
hišo, tisoč stopinj in več. Vročina 

zvije vsako snov, vse kitice in živce.
Poglej v ognjišče! Črna lisica spi. 
Ko jo zagledaš, se ti razširijo pljuča 
in zbudi oko. Vse kar zleze iz vode, ima oči.

Kar zleze iz pesmi, vznemiri podzemlje.
Pesnica na srebrnih nakovalcih neopazno
kuje tabernakelj. Za poveličano telo.

Počasi, ga kuje, ker ženski organi 
natančno vedo, kaj je svoboda
in kaj petdeset zakonov evolucije.
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Marko Kravos

V SAMARKANDU

brez lupine brez glasu 
s prsti v ušesih
z dlanmi čez oči
s petami v zemlji
zagozden vanjo 
v prhko rudo
v prvotno dimenzijo
v sveto kožuhovino

izleči se. iz bube zlesti,  
zleviti se. prevaliti se na glavo 
vznikniti na drugo stran sebe
na drugo stran sveta
nedoločen odločen 
do jedra iz sebe 

v zavetnem kamnu
sevati mir. siveti  
sivec in sevec
v golem razmerju
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z vetrom in goro 
oprt nase za vse čase
sam. v Samarkandu 
sem pe.sem
torej bom
bom – brbom
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Ludwig Hartinger

SLOVO IN LUČ

... na enem tistem novembrsko
zastrtem dnevu, ki se v svit
orange zbudi, ko megla še v
kostanjih spi, mu jo je dala
eno od mnogih, tudi pod tistim
ne zmeraj temnim a z njenim
smehljajem zasvetečim velbom,
temu, se po slovenščine krajinah 
takrat še tipajočemu vandravcu,
je odprla besedo, ko jo je vprašal,
kako se reče za luč, ki zvezde,
mesec in včasih obraze obda,
kinča ... kolobar, je rekla ona,
lunin kolobar je ponovil on,
kolobar srca ... tako traja in
zasveti sedaj tudi tu spomina
kolobar ...
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            za B.Š.

ko valu val utrga
morje kamen sliši
prah diha korenina
v jerovici njen let
beseda reši molk
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Ivo Svetina

OCEAN, MATI, KLEOPATRA

III.
 
Jaz še spal sem z ženo in psica med nama,
ko zdanilo se je poletno jutro, dan tvoje 
smrtne ure; svetle, kot da junijski otroci
zbrali so se med mladim klasjem, cvetovi 
makovimi. Hip, ko še praznina razblini se 
in je prostor le še dih, plitka stopinja sla,
od nikogar k nikomur poslanega.

Se bojiš, ko samo še s hrbtom se dotikaš
sveta, preko katerega sva hodila popotnika
k cilju, izbranemu v jutru, ko bil sem vzet
iz tebe? Še veš, da strah je – kot verjeli so stari –
tisti, ki umije dušo in jo ovije v ogrinjalo čistosti?
In kje sem, te nemara spreleti, tanek sunek  
     bolečine,
ki učila si me, da naj na poletni travnik mislim
in oblake smetanove, ko v temni sobi zaslišal
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bom prikazen, z mrzlo mesečino plazečo
se k moji postelji. 

Morda pa te je preplavilo, vso zamaknjeno,
pričakovanje, kdaj ugledaš vse tisto, kar že
zdavnaj si pozabila, a se je imenovalo   
    tvoje življenje? 
Kdaj ugledam mesto, pod katerim so strašne 
votline, prepolne mrzle, mrtve srebrnine?
Žalostno goro in  hišo, sezidano z molitvijo?
In kdaj zagledam svojo mrtvo deklico, 
ki  še preden se luna dopolni, znova srečali se  
      bova
v senci drevesa, s katerega pade mrtev ptič?

Jaz pa sedel sem v kafeteriji in posnemal starega
pesnika, ki v nekem drugem stoletju   
    na drugi obali
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oceana je ob uri enajsti sedel je v kavarni
in si gladil svileno kravato, na katero padel je
pepel dišeče cigarete, ki v desnici    
    med porumenelimi
prsti tlela je in se je dim dvigoval gor proti nebu,
v katerem se je ocean ogledoval vsako jutro
in se spraševal, kako da sinjina nima dna.

Nemir, ki komajda še vzdrami težko kri, prižgal
je v tvojih očeh svetlobo zlato, kot da metulj
priletel je z oznanilom, in so se beli    
    lilijini cvetovi
sklonili k naročju nje, ki na veke slavili jo bomo,
da rodila je, čista kot nikdar odrasel otrok, sina,
od katerega odvrnil se je oče v nevihtni uri.
Tako nikdar ne bom vedel, kdaj si  se poslovila
od vedno znova razcvetajoče se nežnosti,
ki stari so jo poimenovali za dušo ... Ker odšla
si ti in ne ona, ki zasledovala me bo vse dolge
zime, ko rinil bom navkreber, na vrh gore,
s katere  bom videl, kako brez slovesa   
    odhaja ocean,
na obali katerega stoji tovarna poezije.


