Branko
Šömen
pesnik, pisatelj, publicist in filmski scenarist
je 1. aprila 2021 praznoval 85. rojstni dan

Pesniške zbirke

Lipov bog

Razpadanje

Prekmurski rokopis

Tujina

Šepetanje mravelj

Moške ikre

Marenberg

Pomurska založba, 1971

Mladinska knjiga, 1973

Pomurska založba, 1976

DZS, 1978

Pomurska založba, 1979

DZS, 1982

Litera, 2009

Esejistika

Humoreske

Metuljev efekt

Skregan s pametjo

1. april

Založba BG, 1991

DZS, 1973

Tomišelj, 2015

Prostozidarstvo

Amenkamen:
Slobodnozidarska
čitanka
Lumen, 2001

Molčeče nevidno
bratstvo
Magnolija, 2002

Mudrost

Snaga

Ljepota

Profil, 2012

Profil, 2014

Profil, 2017

Filmski scenariji
1968 Konec poletja
1970 Krog, režiser
1971 Rdeče klasje
1972 Poslednja postaja
1973 Let mrtve ptice
1976 Bele trave
1981 Samo jednom se ljubi
1983 Rdeči Boogie ali Kaj ti je deklica
1984 Strici so mi povedali
1985 Veselo gostovanje
1994 Halgoto
1988 Trdnjava iz pepela, odkupljen scenarij o holokavstvu
2002 Poet, scenarij za TV serijo (skupaj z Matjažem Kmeclom)
2003 Poet, scenarij za celovečerni film
2011 Korak za korakom

motto

tretja pesem

hotel sem reči a

te pesmi – to več nisem jaz,

zravnaj svoj hrbet poštenja

Hotel sem reči a,

te pesmi – to nekdo je drug,

in ne bolehaj kot november,

a sem se zbal plazu, da bi se sprožil,

nekoč v poljai nežen klas –

ne hodi med kolniki,

mislil sem reči be,

danes grenek kruh.

ko da bi te nosila nalomljena krila

pa mi je zmanjkalo poguma,

vetra čez slamnate strehe.

čakal sem, da bi ti rekel a,
pa si se prav tako zbal,

te pesmi – to je manj od niča,
te pesmi – kdo jih bo pa bral,

hodi ponosno ko topoli in tiho,

da te ne bi kamenjali s slamo besed.

raje bi, kjer je pšenica,

kakor prihajajo pod dekliška

Predlagal sem ti, da bi začela od zadaj,

droben, nežen klas ostal.

okna trave, in srečal boš otroka,

pa sva se sporekla zaradi

ki te bo prosil, naj se z njim

zadnje črke.
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igraš drzno igro življenja.

Nor je, kdor hoče v naletu
preleteti svoje življenje,
in nor je, kdor nima
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nobenih želja.
Zato bom znova skušal reči a,

Branko Šömen svoje pesniške zbirke rad za-

pa čeprav se bom zbal plazu,

čenja z uvodom ali mottom, ki daje nato ritem in tempo celoti. V prvi zbirki Lipov bog
je tak motto sestavljen iz dveh štirivrstičnic

Pesem z naslovom Tretja pesem iz prve zbir-

ki se bo zagotovo sprožil,

ke. Navodilo pesniku, kakšen naj se kaže

kajti ne znam govoriti potiho,

v prostem ritmu, ki pa jima je skušal dodati

derem se,

rimo ali vsaj asonanco. Vsebina je pesniško

življenju na zunaj in kakšen naj ostane v
svoji pesniški notranjosti. Svobodni ritem

preizpraševanje o smislu njegovega početja.

brez rim, dve petvrstičnici.

pretiravam,
da prevpijem svoj strah,
da prekričim vsak svoj krik.
Hotel sem reči a,
čisto mali a,

To so oni

Kaj delam

in rekel bom a,
čisto mali a,
jebiga,

To so oni: potrgali so grozdje svojega otroštva

Kaj delam v ponedeljek

Pšenično misel si pogreli na kolenih

slačim si plašč ko se vrnem iz službe

Sklepali koso svojega molčanja

posedam in berem in gledam poslušam

Moji strici Moje tete in bratranci

in jem in počivam in spim
kaj delam v torek

To so oni: v predalih so ostala pisma

slačim si plašč se z ženo prerekam

Na njih so stare znamke Ka und Ka

posodo pomivam se s hčerko učim

Molji v moških srajcah Rja na manšetnih gumbih

nekam brez zveze telefoniram

Prepotovali so natanko polovico morja Pol sveta

poslušam posedam in berem in gledam

Iz poezije

kaj delam v sredo v četrtek
To so oni: zdaj doma sinovi zidajo jim vile

in v petek v soboto

Iz prednje iže selijo pohištvo Stensko uro

oblečem si plašč in gremo v naravo

Vonj po kmečki peči in besedi

otroka se sankata žena se z znanci

In zgarano dlan primerno še za

v pogovor zapleta

Žlico in kozarec

jaz se dolgočasim in gledam kako debelijo

rekel bom polovični
slovenski a …
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V drugi zbirki Razpadanje je pesem z naslovom Hotel sem reči a. Pesnik se več let po
svoji zaporniški izkušnji zaveda, da ga je
strah govoriti in pesniti, saj se boji slame
besed tistih, ki poezije ne razumejo. A se v
podtonu oglasi upornik, morda tudi »nadčlovek«, ki mu da vedeti, naj ne utihne, ampak
začne postopoma znova pesniti. Svobodni ritem.

se sence gozdov na pobočju
Ne počutijo se dobro skozi nova okna zrejo

zebe v noge me usedem se v avto in gledam

In mahoma vse se zdi jim tuje Nadnaravno

poslušam tranzistor in svoje si mislim

Po kolniku stopajo z modrižnimi očmi

kaj delam v nedeljo

In samo še to želijo Da do groba bi prišli

ne vem spet počivam nikogar nič ne sprašujem

Dilema namesto prologa

se za nikogar ne brigam
Kolikor toliko vzravnano
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Pesem iz zbirke Šepetanje mravelj. O sorodnikih, ki so odšli v tujino, o spremembah,
ki jih doma ustvarijo njihovi potomci, ki pa
sami s tem niso zadovoljni in se jim zdi, da
jih je napredka kar malo sram. Kot da bi
izdali garanje svojih prednikov.

kaj delam v ponedeljek

Ta hip ne vem

slačim si plašč ko se vrnem iz službe

Kje nastaja misel Kod roma

tiho preklinjam posedam

Ali v tujini ko sem jaz doma

zožujem se v sebi in berem

Ali doma kosem daleč od doma

počasi razpadam in gledam

Kaj če jo nosim s sabo

svoje prste svojo prazno dlan

Sledim po nevidnih sledeh

in čakam da minem kot dan

Prepoznavam po glasu in času

ponedeljek pozimi

Po pokončnosti in zapeljivih očeh
Ali pa je to le tujina Razsuta
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Pred pragom domačim
Saj še tega več ne vem
Ali to sebe prodajam

V zbirki Prekmurski rokopis se v eni izmed
pesmi zave vsakodnevne rutine, ki se mu že
ponavlja v neskončnost in dolgčas.

Ali v njej zase prosjačim
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Mravlja
Danes nisem ničesar napisal

Ena sama dobra pesem

Gledal sem skozi okno Nisem videl nikogar
Poslušal sem glasbo Nisem prepoznal napeva
Hodil sem po sobi Nikamor nisem odšel
Potem sem jo opazil
Kako je hitela čez prazen list papirja
Pod roko je nosila pesniško zbirko
Šla na literarni večer
Na knjižni polici kje so podeljevali
Nagrado za prvo pesniško zbirko
Mislil sem da se bo spotaknila ob svinčnik
Pa ga je brez razmišljanja obšla
Mislil sem da se mi bo nasmehnila
Pa se me je v velikem loku izognila
Prezirljivo pogledala
Ker nisem bil več sposoben
Napisati niti besede

V zbirki je ena sama dobra pesem
Premalo da bi prišel v antologijo
Dovolj da se kdo zamisli
Se je nauči na pamet, zapoje

Prolog v zbirko Tujina. Pesnik se sprašuje,
kje nastaja njegova poezija, ki jo preprosto
imenuje misel. Ugotavlja, da je misel zmeraj
nekje drugje, ne pa tam, kjer se sam trenutno nahaja. Ob koncu si zastavlja retorično
vprašanje ali v svojih pesmih res prodaja
(razkazuje?) samega sebe ali pa v njih bolj
prosjači zase.

Sicer pa sem staromodni gospod
Ki nosi na roki dvojno uro
Prva kaže čas življenja v Ameriki

Na vsako stran sveta

Druga napoveduje smrt v Evropi

Z enim kovčkom sezonstva
Na vsako stran domovine

V tej zbirki je ena samo dobra pesem

Z enim kovčkom samote

Kdor jo najde naj se je razveseli
Kot sem se je sam, ko sem jo napisal

Da se potem vrnemo

V eni zakašljani sapi

S štirimi kovčki praznine

V eni veseli slikarski potezi

Da se potem umirimo

V eni zaustavljeni minuti

S štirimi lopatami ila
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Marenberg iz leta 2009. Pesem Ena sama
dobra pesem je vitalistična, polna optimizma. Čeprav se zaveda, da je v Ameriki živel
in se vrača v Evropo umret, se vendarle
veseli svoje poezije. Čeprav ena sama dobra pesem, je vredno, da se je razveseliš in
najdeš svoj smisel v na videz malenkostni
stvari.

Zbirka Moške ikre. Pesnik si želi na vse štiri
strani sveta, ugotavlja pa, da je vsepovsod
le sezonec in samotnež in se bo slej ali prej
moral vrniti. Iz tujine se bo vrnil prazen,
najbrž razočaran, in se bo umiril le še v
grobu. – Pesnikovo življenje zaenkrat vendarle ni tako črnogledo kot je bilo v tej pesmi iz leta 1982.
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In še ena pesem iz iste zbirke. Samoironija
ob spoznanju, da morda ne bo več pesnil, da
so mu ideje usahnile in da se mu posmehuje
celo drobna mravlja (morda kak nadebudni
pesnik?), ki bo namesto njega dobil nagrado
za prvenec.

Odlomki iz proznih del

