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»Kako se v ognju let ne stara Čas«

Jake Koširja se spominjam iz časa, ko je bil še skoraj 
otrok, iz paralelke v srednji šoli; ni veliko govoril, bil je na 
poseben način zamišljen in poglobljen, ljubil je Bachovo 
glasbo. (Ljubi jo še danes – sam razume način svojega 
pisanja kot nekaj, kar je globoko povezano z glasbo.) Ne-
dolgo zatem me je presenetil s čistostjo svoje prve pesni-
ške objave, v kateri je z nenavadno neposrednostjo spre-
govoril tako, da se je predstavil po imenu kot nekdo, ki s 
svojim glasom poganja svetle vetrnice ... Ko se spomnim 
na ta verz, vidim bele rože; belina je za Jako Koširja bi-
stvena. V pričujoči knjigi ji zapoje hvalnico; belina je zanj 
»otroška čistost večne večnosti«. 

Po javnih nastopih v času svojih prvih dveh knjig, ki 
jih je objavil pri ljubljanski Mladinski knjigi, se je umaknil 
stran od ljubljanske literarne scene, v neki drug način ob-
stajanja, v samoto med gore. »Die Berge sind frei!« »Gore 
so svobodne!« Tako vzklika zbor v Schillerjevi Mesin-
ski nevesti. Jaka Košir pa vidi gore kot »kamnito luč«. 
In zmore strmeti v to luč s tako koncentracijo, da lahko 
zapiše: »Gora je zrla vame kot obraz.«

Ko mi je na Prešernov rojstni dan 2018 poslal roko-
pis pričujoče knjige in sem se po približno dvajsetih letih 
ponovno srečal z njegovimi pesmimi, nisem imel občut-
ka, da je vmes minil kakršenkoli čas. Ne samo, da je Jaka 
Košir ohranil tisti skoraj otroški moment, tudi njegovo 
pisanje je v svojem načinu videti nespremenjeno – kot 
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da avtor nepretrgano piše isto hvalnico. Pesmi v tej knjigi 
sicer niso čisto nove, nastajale so v letih 2003 – 2006. In 
vendar je neka razlika v samem dojemanju življenja. Če je 
v prvi pesmi prve knjige verz »Kot da ni že vse zgublje-
no«, zdaj beremo: »Ničesar ni, kar bi bilo zgubljeno.«

Zdi se mi, da občuti Jaka Košir svoje pisanje kot ne-
kakšen ritual in življenjsko potrebo. In obenem kot ne-
skončno glasbeno variacijo »večne istosti«. Piše naravnost 
ogromno. Imel je trenutke, ko so se mu verzi zapisovali 
z avtomatsko pisavo, po 50 ali 100 sonetov na dan. Neki 
pesnik mu je pripomnil, da preveč piše. To razumem, am-
pak še bolj razumem Koširjev odgovor, da je to tako, kot 
če bi mu rekel, da preveč diha. Sam takoj na začetku te 
knjige napiše, da je popolnoma miren samo, kadar piše. 
Do pisave ima prav religiozen odnos. Prepričan je: »V 
vsaki črki angel narekuje.« Tega ne razumem kot poveli-
čevanje lastne pisave, ampak kot izjavo o pisavi kot taki. 
Tako kot je sveti Frančišek Asiški cenil celo knjige, ki so 
bile nasprotne njegovim pogledom, ker, če premešaš nji-
hove črke, dobiš ime Jezusa …

Mnoge podobe v teh pesmih se lahko zazdijo precej 
konvencionalne, ampak zdi se mi, da hoče Jaka Košir rav-
no s ponavljanjem takih podob doseči, da jih ne bi doje-
mali kot konvencijo, ampak da bi zasijale v svoji izvorni 
čistosti. To še posebej velja za religiozne predstave – sam 
sicer za svoje pesmi ne mara izraza, da so religiozne, raje 
uporablja izraz duhovne. »V vsakem hipu Bog nas terja 
zase,« se glasi eden od verzov te knjige. To so pesmi, na-
pisane v trdnem prepričanju, da nas je na Zemljo poslalo 
Nebo. Ta zavest je v današnjem pesništvu v slovenskem 
jeziku tako redka. Zato je razveseljivo brati pesmi nekoga, 
ki se predstavi kot duša, ki si želi edinole Neba. In ki z vso 
iskrenostjo izpoveduje željo, da bi »Resnico doživel, / da 
bil bi diamant, ne le pepel«.
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Obenem srečamo v tej knjigi Jako Koširja kot nekoga, 
ki leže med telohe med komaj suho pomladansko travo. 
Eden najlepših trenutkov pa je srečanje s srnjakom, po 
katerem bo za pesnika dan poln »še neznanih rim, / ki bi 
jih duh srnjaku rad povedal«. 

Osebno me je na poseben način ganilo, ko sem v knji-
gi prebral verz, ki korespondira verzom iz moje knjige 
»Jantar časa« iz leta 1995. »Čas se ne stara, ko bežijo leta,« 
sem zapisal. »Kako se v ognju let ne stara Čas,« zapiše 
Jaka Košir. To korespondenco verzov sem doživel kot 
presenetljivo srečanje v poeziji, čisto in nadosebno.

Miklavž Komelj
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 LE KADAR PIŠEM …

Le kadar pišem, sem docela miren,
samo tedaj Božanskost razodevam,
ko pišem, sem brezmejen in prešeren,
ko sem v Samoti, nikdar ne samevam.

Le kadar pišem, sem v Naročju Tvojem,
v neizrekljivem, blaženem Naročju,
ko sem v Tišini, najbolj glasno pojem,
tedaj sem nota v bisernem Sozvočju.

Le kadar pišem, sem dehteča Knjiga,
sem travnik z nepreštevnimi cvetovi,
sem Glasba, ki se iz brezčasja dviga,
delfin sem, ki ga božajo valovi …

Le kadar pišem, sem brezjázi Jaz,
sem angel, ki se raztopil je v Glas! …
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V RAJU, BREZ BESED …

In ko si v Raju, zmanjka ti besed,
samo strmenje v Čudež ti ostane,
v ples Enosti se spneta ogenj in led,
in vse stvari so neimenovane … 

Da, ko si v Raju, ni več saj – besed, 
skozte zláto brezčasje se pretaka,
v Življenju vidiš neverjeten Red,
in Reka Blaženosti te namaka …

Saj ko si v Raju, zgine sled besed,
ostanejo le pesmi kot drobtine,
vsak verz je videnja nevidna sled,
kar skozte je minevalo, ne mine …

Da, v Raju brez besed si ostrmel,
zdaj diamant je, kar je bil pepel! …
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NIHČE NE VE …

Nihče ne ve, kam Pot ga bo vodila …
Vsak na tem Svetu v Neznano stopa …
In vsaka duša sanja nova krila …
In vsakdo rad se v Svetlobi kopa! …

Nihče ne ve, koliko dni bo dihal,
koliko let mu bo na Zemlji dano,
nihče ne ve, bo smrkal ali kihal,
ali mu bo veselje darovano?! …

Nihče ne ve, kako naj vztrajno hodi
v Nesmrtnost, saj korak se opoteka,
nihče ne ve, ali ga nekaj vodi,
molčé prisotnost Večnega izréka! …

Nihče ne ve, a vsakdo se smehlja,
ko v duši najde večnega Boga! …
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VRT MIRU

Prisluhni, zašumeli so potoki,
sedaj vsak svojo pesem klokota,
in sredi njih so skale kot otoki,
ki se dvigujejo iz pen srca.

Prisluhni, zaihteli so preroki,
sedaj vsak svoje videnje mrmra,
njihove pesmi so sedaj potoki,
ki lijejo med duše iz srca.

Prisluhni, razcveteli so se zvoki,
pomlad se z žarki zlatimi igra, 
vsa bitja maja smo kot na poroki,
ves svet je zopet Božja Pravljica! …

Prisluhni, saj Pomlad je zopet tu,
na vrtu neizmernega Miru! … 
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POSVEČENOST

Nekoč telesa bodo črvom hrana,
nekoč v zemlji bomo skupaj gnili,
nekoč bo naša žetev darovana …
Povejte, ali smo dovolj ljubili?! …

Povejte, smo delili med berače?
Ali so se nam smilile sirote?
Ali lahko živeli bi drugače?
Ali bili smo živ dokaz dobrote?

Nekoč pustimo za seboj ta oder,
Zemlja pod nami kakor sen ostane …
Je naš korak bil svetel, čist in moder?
Bogu naj bodo ure darovane!

Nekoč se kratka pravljica konča,
o Bog, živimo naj le za Boga! …
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ZRCALA

Zrak je močnejši od jekla,
voda je trša od skale,
skozme Neskončnost je stekla,
rime so v Luč vzvalovale …

V jedru človeka je duša,
v duši besed je Tišina,
duša Nesmrtnost posluša,
Stvarnica je Domovina! …

V Nôči se strejo oblike,
v Lúči Tema se razblini,
v Knjigi so pike, ni Pike,
pesmi zorijo v Tišini …

Luč je predhodnica Sna,
mi smo zrcala Boga! …
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RJOVENJE TIŠINE

Kako preprosta zdi se Govorica!
Kako je v Luči vse povsem preprosto!
Kako obraz zalila je rdečica!
Kako se skozi stihe širi Prostor!

Kako je vse očitno v Harmoniji!
Kako je Tok besed svetal in nežen!
Kako Srce utripa v Melodiji!
Kako Smehljaj v Brezčasju je breztežen!

Kako vseskozi zlivajo se bitja!
Kako nemirno trkajo Svetovi! 
Kako je hkrati hip klitja in gnitja!
Kako Valovi so nenehno novi!

Kako se Duše pnêjo kot Mostovi!
Kako Tišina rjove, rjove! … Rjôvi!


