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Alja Adam

Mała śmierć

zbliżasz się do mnie w swoim
spokojnym śnie, małej śmierci,
i słyszysz, że oddycham
twoją bliskością.
nie zdajesz sobie sprawy, jak niebezpieczny jesteś,
jak słodko dusi mnie twoja skóra,
jak nieświadomie wdzierasz się we mnie,
rozdzierasz rozum i karmisz mnie
swoim zapachem.
powieki nigdy nie zasypiają
a piersi podniecone do bólu
w chłodzie ciemności szukają twoich warg.
i dopiero, gdy się rozwidnia,
a ciało zmęczone od pragnienia
zaczyna marznąć,
opieram swoje usta o twoje,
żeby mała śmierć wślizgnęła się do mojego gardła
i jak ciernie rozorała brzuch.

Tłumaczenie: Agnieszka BędkowskaKopczyk
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Alenka Jensterle Doležal

Napięty początek ranka 

ostrożnie podnosi przykrycie dnia
pada deszcz i postacie zataczają się na drogach
trzepocąc melancholijnie
przybite ruchem
wypchane rzeczami
niepotrzebnymi
prostolinijnymi powinnościami

bez powodu skazane
na zamknięte drzwi
niepewności
odłożone
w rzecznym piasku powtarzających się ranków

napięty początek ranka
ostrożnie podnosi przykrycie dnia
sanie deszczu ostrożnie szeleszczą przez materiał doznania
postacie zataczają się w falistych ulewach wody
jedni są jaśni inni żywią się ciemnością

w mętnym zamoczonym jądrze bezruchu
pozostaje miękisz ciszy
delikatnie otoczony 
menuetem deszczu

Tłumaczenie: Katarina Šalamun Biedrzycka

 



55

Kristina Hočevar

Tutaj wymawiam twoje imię. Wymawiam je głośno,
Żebyście mnie słyszeli. Czy mnie słyszycie, tu gdzie wymawiam jej 
Imię. Poezja mnie wcale nie uspokaja, nie uspokaja mnie też
Głośne imię. Tutaj wymawiam jej miękkie imię. 
Nie jest watą cukrową. 

Tłumaczenie: Agnieszka BędkowskaKopczyk
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Stanka Hrastelj

Duma

Podoba mi się, jak ojciec wkracza 
do stada lekarzy o włosach bielszych 
niż ich fartuchy – jak goryli samiec alfa
o białym grzbiecie. 

Mojego ojca lekarze 
bardzo szanują. Mówią do niego Proszę Pana, coś 
dla Pana mamy, diagnozę,
właściwie dziś oferujemy dwie:
paranoidalną formę shizofrenii
i chroniczny hepatitis B.

Dobrze, mówi mój ojciec, 
biorę obie, biorę wszystkie 
diagnozy, które są dziś w menu. 

Odwraca się na pięcie, ma 42 stopnie gorączki,
usta nabrzmiałe od opryszczki
zwieszoną głowę, 
w rękach niesie torebkę z tabletkami
o wyrafinowanych kolorach i formach. 

Byłby śmieszny, gdyby chodził wyprostowany.
Ale mój ojciec nie jest komediantem. Wszyscy bardzo go
szanują. Przyglądam mu się z oddali
i uśmiecham się z dumą. 
 

Tłumaczenie: Agnieszka BędkowskaKopczyk
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Barbara Korun

Dzień
będzie jasny, gorący. Dlatego swój 
księżycowy kwiat otwieram w nocy,
dopóki jest spokój,
milczenie, chłód.
Srebrne listki księżyca
rozwierają się lekko
ku pierwszemu świtaniu na wschodzie.

Jakże księżyc oczekuje słońca!
Jakże w ciemnościach, ukryty za chmurami, tęskni!
Jakże mgiełki poranka,
znad wód, znad świerków,
upiększają go.
Jakże potem słońce
całe to czułe piękno, ten ukryty
sen, jego przywoływanie,
jednym haustem wszystko wypija, spożywa,
wypełnia twardością i gorącem.
Dzień. Jasny. Gorący.

Lecz teraz jest jeszcze poranek. I mój księżycowy 
kwiat obejmuje się z kwiatem słonecznym. Z pączka
wystaje przezroczysty maleńki kwiatostan.
Księżyc w zamyśleniu ogląda
łuk tryumfalny słońca.

Znów omamiła mnie noc,
znów rozbudził mnie dzień.
Znów patrzę, jak olbrzymia
kula ziemska toczy nowy poranek.
Palce mam zupełnie zimne, drżę.

Rano tyle rzeczy się zdarza!
Tyle nadziei wisi w powietrzu,
tyle oczekiwań, tyle obietnic!
I pierwsze szumy poranne:
ruszanie niewidocznych skrzydeł.  

Tłumaczenie: Katarina ŠalamunBiedrzycka
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Taja Kramberger

Wasze manewry 

Wasze manewry,
zgrzytanie zębami,
mlaskanie językiem,
trzaskanie drzwiami,
wasze paradontyczne teksty,
skowyt wykastrowanych psów
w tekstach o 
subwersji artystycznej, 
jakiż galop nicości,
której odcinasz ogon 
a pojawia się inna,
jeszcze bardziej zarośnięta grzywa,
wasz Abschied, 
wasz upshot,
wasz upshit,
oj, oj, oj, 
wasze zbrodnie są mi na rękę, 
ragazzi miei,
wasze nudne 
przedstawienia
udawanej zgodności 
z rozmówcami,
wasze skomplikowane 
mizansceny, 
didel didel dildo
gierki z ludźmi 
bezpieczne domy, których tu 
nie może być, 
niszczenie rękopisów i 
przechowywanie spinaczy.

Oj, oj, oj,
nic, mówią, 
nic się nie stało
i także to 
jest formą kłamstwa. 

Tłumaczenie: Agnieszka BędkowskaKopczyk,  
Tatjana Jamnik
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Miriam Drev

Era dojrzałości 

1. 

Rozbieram się przed sobą; zdejmuję materiał swoich 
osobowości, schodzą z rysów twarzy
wszystkie, tylko w oczach
zostaje osoba
z moim imieniem.
Bloki myśli, wspomnień, w kłębki
zwinięte wzory,
zdarzenia, na wpół rozkrojone, w linii czasu
tło. Powiadamy, że to nie znika. 

Każde istnienie ma więc swoją galaktykę,
zasiedloną przez stany wojenne, koszmary, porody;
w odbiciu, gdy wchodzisz na most do inności,
starcze włosy i niemowlęcy puszek zaczynają falować
w jednym wodnym obrazie.

Zdejmuję z siebie setki łusek, wczepiają się we mnie haczykami –
ciężarem przygniecione, pocałunkami,
niektóre są kometami z ogonem najcieplejszych oddechów –
żebym była przygotowana,
gdy będę już tylko duszą.

Choć nie wiem, jak to jest,
nawet mówienie o przeczuciu jest przechwałką.
Nie, nawet śladu przeczucia,
tylko konstrukcje, bajki,
światło za zamkniętymi oczyma 
i to niepewne słowo.
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Miriam Drev

2.

Myśl, że minuty są nieistotne, może zwieść,
pływanie w polodowcowym jeziorze
raz, dwa razy każdego lata,
i rok robi obrót. Utrzymywać ciepło
w środku, przyjemny chłód na powierzchni;
do tego potrzebne są pogawędki z samym sobą,
nie za dużo dyscypliny.

Im więcej rozmowy ze światem, który zaczyna się wewnątrz,
tym więcej przebytych dróg.

A ja nie chcę niektórych powtórzeń,
ani odejść.
Komórki mówią do mnie:
– zrób porządek z zerwaniami i rozstaniami.
Gdy nie słucham – a przeważnie tak jest – 
szantażują mnie wybuchami łez,
pozornie bez przyczyny.

Na pogorzeliskach wyrastają rośliny o silnych źdźbłach,
trawa pod nimi jak siatka do podskoków.

Wołam do wnętrza,
ostrość pokrywam szczelną błoną.
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Miriam Drev

3.

Dekady trwający sen,
budzę się okresowo,
budzę się bocznymi drzwiami,
nad nimi niemo oddycha jemioła,
próg jest oklejony słowem.

Ogród za oknem w półmroku,
w ciemności tonie sylwetka;
ścieram kurz w ostatnim kątku.
Tu nie ma kuchni,
tu nie ma łóżka,
nadbiega suczka i muska mnie mordką,
budzę się wciąż na nowo.

Do niektórych spraw potrzeba fizycznej presji,
niektóre zachowania skutkują 
zwiększeniem objętości,
niektórym swoim częściom nie dajesz nic;
brzuchowi tak,
skórze – nie.

Uczucie, które się zablokowało,
wydłubujesz
jak strzępek sałaty spomiędzy zębów. 

Istnieję po kobiecemu: nie niszczę niczego poza mną. 

Tłumaczenie: Michał Kopczyk, Tatjana Jamnik
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Vida Mokrin - Pauer

PISAĆ I CIEBIE MIEĆ 
pod kołami i w aucie 
kompletnie całego, przejechanego 
mężczyznę miłości.

Ze słońca cię wepchnąć 
w najtwardszy cień,
łańcuchami cię pobudzić,
żebyś się wyswobadzał 
do grzechu 
do aresztu.

Napisać cię na kartkach 
i wrzucić je do morza. 
Żebyś, gdy śpię z pięćdziesięcioma uśmiechniętymi
i pięćdziesięcioma zwierzęcymi marynarzami,
o mnie zapominał, zatapiał się wiernie
w nowych ofertach przestrzeni
w tajemniczej, poplamionej 
wciąż tej samej

liczbie podwójnej.

Tłumaczenie: Agnieszka BędkowskaKopczyk
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Ana Pepelnik

zamiast imienia potrzebujesz znaku 

Leżeliśmy w świetle księżyca i 
zgadywaliście czemu księżyc się zmienia
z wiatrem którym noc kręci po swojemu.

Wszystko zostało zapisane w taki sposób jak
rozumiemy nietrafne pytania.
A inni też mają swoje. 

Chwile kruchych zagubień.
Czasami nawet odnajdujemy się
i zderzamy jak planety. Będzie nam trzeba

jeszcze więcej czasu na pytania, które
postawimy. Być może całkiem trafnie. 

Czasami się poszczęści. Ukruszy z koniuszka
kiedy się księżyc obróci w odpowiednią stronę. 

Tłumaczenie: Adam Wiedemann 
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Katja Plut

Anatreja, królowa 
wszystkiego, co zielone,

wszystkiego, co wypustkowate,
chropawe albo przynajmniej rozdrapane, na przykład zjeżone ubranie,

i jeśli jest choć trochę nadymione zielonym,
albo prawie niebieskie albo
złote,
należy do Anatreji

Madame Królowa Jej Wysokość Anatreja

Rządzi tym, czego nie widzi,
tym, o czym jeszcze żaden annimal rationale
nie pomyślał w kontekście władzy, 
rozUMIE dobrze Adama Smitha
i szcza na niego

Rządzi zielonym i nikt jej 
w tym nie przeszkadza
prowadzi życie poza konkurencją
i?
CHA CHA CHA
jest szczęśliwa!

Tłumaczenie: Agnieszka BędkowskaKopczyk
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Barbara Pogačnik

Kapelusze

Kocie łapy miękko spoczywające w trawie, spokój wiosny. 
Bluszcz rośnie nam poprzez stopy do serca.
Z ciemnych kątów wypadają słomiane postaci.
Ich kapelusze na moment zakrywają nam palce.
Meduzy uchylając kapelusza, witają pierwsze kwiaty. 
Ciało wygina się jak gumowata substancja 
wokół księżyca i nasze mieszkania są gotowe. 
Potem kot zapomnina o spokoju swoich białych łap, 
nagle rośnie i nasze głowy lądują 
same na polu do gry w boule – 
biedne księżyce bez kapeluszy.

Tłumaczenie: Aleksandra Plewnia
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Jana Putrle Srdić

Jakaś niedziela 

Oglądałam pięć filmów i w międzyczasie
zjadłam wszystkie kaki.
Bigos, chleb z masłem, chrzanem
i oliwkami. Nicholas Cage w słabym
remake’u Nieba nad Berlinem. 
Łóżko przebrałam w żółtą 
pościel, seks. Otoczeni jesteśmy cali dotykiem, 
włosami, zapachami, skórą, językami. Nie, nie muszę
jechać do kina, pójdę pieszo.
Znienacka Jure, 
uśmiech, siadamy razem pośród pustych 
rzędów. W filmie dużo palą i wszystko pozostaje
niedopowiedziane. 
Zapalamy papierosa, on ciągle jeszcze zakochany, 
mówię, że teraz jestem sama w mieszkaniu 
i chciałabym mieć większe łóżko, po drodze żegnamy się.
Najbardziej pamiętam wiatr między palcami,
krople deszczu spadające po włosach na skórę,
ćwierkanie ptaków o pierwszej w nocy.
Jednostajne brzęczenie neonu
nad restauracją teraz jest dla mnie domem.
Wszystko to. Wszystkie te rzeczy, które mnie napełniają.

Tłumaczenie: Agnieszka BędkowskaKopczyk
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Lucija Stupica

Perspektywa życia

Z jakiegoś testu dowiaduję się, że umrę 
w roku 2055, mając osiemdziesiąt cztery lata, 
najprawdopodobniej wskutek raka. 
Są informacje, które wciskam do szafy 
do starych zabawek, żeby odgrywały klaunów. 
W nostalgicznym wspomnieniu dzieciństwa jest 
trochę ironii, a wielkie oczy w lustrze 
to odblask ciekawości, która pozostaje. 
Kiedy inni śpią, siedzę w ciemności 
i niańczę obraz stworzony, gdy byłam 
dzieckiem: jak wspaniale będzie kiedyś być dużym! 
Potem restauruję niezliczone komnaty. Wstają 
w nich zapomniane dzieci, jedne uczą się mówić, 
inne myśleć, trzecie chodzić… 

I to nieprawda, że cię nie lubiłam, 
dałam ci pokój, wprawdzie pusty, 
który sobie po swojemu urządziłaś, 
dałam ci małą przestrzeń, wystarczająco małą, 
byś mogła zamknąć szpary drzwi 
lub je otworzyć i rozkazywać ciszy, 
żeby zakrywała ci oczy. 
I to nieprawda, że cię nie kochałam jako dziecko – 
nie wiedziałam tylko, jak miłość 
podarować sobie. 

Tłumaczenie: Agnieszka BędkowskaKopczyk
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Nataša Velikonja

rewolucja

po całej nocy i właściwie całym tygodniu napadów 
paniki. teraz czuję się wolna, wolna od iluzji, które
miałam przez te lata, że istnieje front zjednoczony, solidarność, 
przyszłość lub szerszy krąg wspierających przyjaciół. liczę się tylko 
tyle, na ile ktoś chce przycisnąć swoje usta do mojego brzucha. 

Tłumaczenie: Agnieszka BędkowskaKopczyk
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Maja Vidmar

9. 
 
Sposób łączenia 

Żmija, nim 
zdechnie, wyłazi 
z mojego białego
środka.

Na krawędzi szklanego naczynia
wyciska
białą krew i białą ślinę
i pod dyktando
swojej głowy nosorożca
łączy płyny
w szklany czas.

Wszystko jest tylko sposobem
łączenia.

Tłumaczenie: Michał Kopczyk, Tatjana Jamnik 
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Lučka Zorko

Obraz świata 

Z kieliszkiem ciszy
wiszę wśród gwiazd.
Oglądam realny oraz świata,
miękki i ruchomy.

Gdy opuszczam się na ziemię,
w uszach brzęczą mi głosy.
Dochodzą ze wszystkiego
i nie mogę dociec treści.
Stopami przypięta do podstawy,
ciemnieniem zawieszona w niebie.
Ślizgam się między tysiącem systemów,
jedne są bardziej
zgniłe, inne mniej.
Robię grymsy do odbicia na tafli wody.
Tafla wiruje,
jej lustro rozpada się i łączy.
Moje ciało ulegnie zwęgleniu,
stanę się drobioną malutkiej grawitacji
i ogromnego przyciągania,
żebyśmy się mogli parzyć.
Także dziś jestem taka,
tylko słońce zwrócone jest do wewnątrz,
to wielkie plastikowe słońce,
które świeci mi w twarz,
gdy dla samca rozchylam uda.

Tłumaczenie: Michał Kopczyk, Tatjana Jamnik 


