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Vprašanja o tem, kaj je poezija, od kod prihaja   in čemu 
je na svetu, so stara toliko kot poezija sama. Vsaka 
 pesem je odgovor nanje. Vsaka pesem je  namreč dvojno 
 znamenje: znamenje človekove    nepomirjenosti s  sve-
tom in ljubezni do njega. Pesniška kritika katerekoli 
dobe je vselej tudi pričevanje o nekem več: raste iz 
spoznanja o nezadostnosti zgodovinskih kulturnih 
obrazcev in kaže na resnično človekovo obzorje, 
 obzorje nedosegljivega.

Raznolikost in vztrajnost poezije v času pričujeta 
o njeni živosti: sta slavospev človeški individualnosti 
in obenem znamenje njene naravnanosti k drugemu. 
Utrip tega, čemur pravimo kultura, brez nje ne bi bil 
drugačen, temveč bi zamrl. 

Pristna moč literarnih umetnin ni v tem, da so 
enkrat za vselej odkrile človekov položaj v kozmo-
su,  temveč v tem, da lahko v vsakem času na novo 
 pripadejo svojemu bralcu, da postanejo njegova 
osebna zadeva in mu omogočijo neposreden stik 
z  živo, globoko resničnostjo lastne usode. Takšna 
dela so nastajala od nekdaj in, upamo, nikoli ne 
bodo prenehala nastajati. V svojem času le redko 
katero delo postane kanonično, v nekaterih pa ven-
darle že zdaj čutimo, da stojijo z eno nogo v svojem 
zgodovinskem času, z drugo pa v času, kjer ni časa. 
To ni nujno religiozna poezija, je pa duhovna: glas 
o tem, kar ne zastara; glas, ki se ne postara. Takšnim 
glasovom  je namenjena zbirka Sozvezdja.
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Tomis lav  Mari jan Bi losnić
Molitve
prevod Brane Senegačnik

Tomis lav  Mari jan Bi losnić
(1947) je eden najplodnejših in navidnejših sodob-
nih hrvaških književnikov, slikar, fotograf, urednik in 
publicist. Objavil je več kot sto knjig najrazličnejših 
literarnih zvrsti. Osrčje vsega njegovega umetniškega 
delovanja je poezija, ki se odlikuje s tematsko in ob-
likovno raznolikostjo (je eden od pionirjev hrvaškega 
haiku pesništva), izredno čustveno intenzivnostjo in 
izvirnim nadrealističnim podobjem. V več kot štirih 
desetletjih je prehodil dolgo pot od »urbane (ne)
občutljivosti« prvih zbirk prek  mitološko-simbolične 
naravnanosti, v kateri se je prebudil čut za transcen-
denco (Sanja Knežević), do »bachelardovske poeti-
ke« (D. Šalat) in etične kritike civilizacije v  zadnjih 
 pesniških knjigah. Zbirka Molitve (2009) ima v njego-
vem opusu posebno mesto. Prejela je najvišje  hrvaško 
priznanje za poezijo, nagrado »Tin Ujević«, in z drz-
no iskrenostjo ponovno uvedla religiozno tematiko 
v vrhunsko poezijo. V njej se motivika  zadrskih mest-
nih pejsažev in njihove zgodovine prepleta s spomini 
na pokojne prijatelje in vojne grozote, z nedoumljivo 
lepoto in bolečino, ki ju v človekovo življenje prinaša 
narava. Mojstrsko izdelane haiku oblike dopolnjujejo 
Bilosnićev energetični, vibrirajoči prosti verz. sko-
zi katerega nenehoma teče ogenj strastne, v čutnih 
 podobah žareče osebne vere. 

Brane Senegačnik

MedteM ko MoliM

Medtem ko molim se zvezde razpršujejo
V vsaki zvezdi je tisoč angelov
in ti lebde okoli mene kakor listje
kot življenje večno
Medtem ko molim se zvezde spuščajo na dlan
legajo mi v roko
spletajo se med mojimi prsti
Kot griva razsijanega meseca
v mojih očeh so
Medtem ko molim me veter nosi k tebi
tekoč skozi vesoljna prostranstva
potiska zvezde v stihe
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M o l i t e v  v  b a r k i

Potuj potuj plovi barka plovi
Nosi žive nosi mrtve
Naša srca naše sanje naše rodne kraje
od obale do neba

Naj barka odnese demone
Naj barka odnese bolezen
Naj barka odnese sovraštvo pokojnika

Mrtvi spremljajo sonce
sončeve barke jih nosijo

Potuj plovi ob vsakem času dneva
in ne vračaj se v mlako naših solza
Bodi naš križ
Bodi naš prstan
Bodi naš otok
Bodi naša žara
Barka je drobovje 
barka je zibelka
barka je les
V njej plovemo
v modri tišini
svojih sanj
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Plovi plovi barka potuj
med duhovi
med vetrovi besnimi noži
po vodah črnih kačah
Plovi mimo vrat peklenskih
mimo vrat podzemlja

Barka na veslih nosi sonce
Barka z vesli prva je in poslednja barka
Ona je prve sanje
Ona je prvo potovanje
Ona je plovba
Pot v Bogu

Plovi potuj potuj plovi
nosi mrtve nosi žive
trdno vemo da ne bo neurja
da nas ne bo potopilo
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B e t l e h e m s k a  z v e z d a

Betlehemska zvezda z voljo jagnjeta
po volji slame
po volji deteta
je vrisana na pol poti
med zemljo in nebom
Na kolesih iz zlata pride
samo ene noči v letu
da bi svetloba prodrla do naše pozabe
do okna za katerim joče
novorojeno dete
V tej noči ko se pojavi
jo vidijo tudi tisti ki spijo
jo vidijo tudi tisti ki so ostali v moči bučnega dne
vidijo jo vse duše in vse oči
o njej govore vsi jeziki
Ona je duša ona je krona ona je snop
njeni stolpi varujejo vzhod in zahod
sever in jug
Ona je v resnici blizu
Betlehemsko zvezdo spremljaš z dihom deteta
Trije kralji poznajo skrivnosti noči
skrivnosti sna
poznajo vsako od dvanajsterih skrivnosti zraka
Dvanajstero vrčev so izpili
dvanajstkrat polnih bistre vode
dvanajstkrat so izpili vrče vina
in tolikokrat okopali vrtove
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nahranili ptice in ribe
osvetlili stolistne rastline z njeno svetlobo
Poklicale so jo vse nesmrtne duše
oblečene v bele srajce
oblečene v modre srajce
oblečene v kožo novorojenega
A njega so položili na pavov rep
Betlehemska zvezda vidi kdaj se rojeva človek
upira prst v Devico
ki rojeva Jezusa
upira prst v votlino z Marijo
upira prst v Novorojenega
prst ki je obroč svetlobe
prst ki je popek
ki je zveza vseh zvezd
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S p o v e d

Izpovedujem ti tisto kar samo ti veš
izpovedujem ti vsak dan kar sem pozabil
vse svoje setve in žetve
vse žolčnosti vse žalosti 
vsak zob in vsak nož
Izpovedujem ti vsako zlo ki so ga videle oči
vse kar sem slišal in občutil
vsako bolečino in vsako radost
Vse kar sem gradil in rušil
izročam tebi Gospod!
Izpovedujem ti grehe s katerimi si me okoval
Spovedujem se ti zaradi višje lepote
zaradi Matere rojene v mojem jeziku
Gospod v vozel je zvezana moja duša
v mrežo ujeta
Sam sem jo zvezal
Potrpežljivi moj, Gospod, ti jo razveži
pretrgaj vezi popusti vozle
počisti smeti s katerimi sem zasul svetišča
Izpovedujem ti vse tisto kar si skrival v meni
vse kar sem nameraval posedovati
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M o j  k r i ž

Bojim se da moj križ ni dovolj trden
Zdi se mi da drhti
da je bolj preplašen kot moja bolečina
da se je stanjšal
v vrv spremenil
v ječanje obešenega na vetru
da je skupaj z menoj postal senca
ki bo pobledela v prvih sanjah
o Bog, ki so ti znane vse skrivnosti
naj v tej puščavi vzide križ
z mojim obrazom
od tega sveta
naj spregovori z mojim jezikom
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A m e n

Ti si obstajanje
potrditev moje vere
Amen
Ti si vrelec ki dviguje vode in trave
ti si kamen lahek kot lahor
moje srce ki se širi
Amen
Ti si svetloba zadnjega dne
po kateri ječi moja duša
Ti si roka
naročje v mrežo neba spremenjeno
cvet v oceanu
Amen
Amen na koncu in na začetku besed
Amen zato ker ti je ime Kristus
ker si preobrazba
Amen zato ker si Bog
Amen ker si Beseda
Ti si ponor viseč nad zemljo
Ti si milost kruha
voda sredi propadljivega telesa
Amen




