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Uvodnik:
Kralji ulice

April 2016

»Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat' dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta 

bo pregnan ...« Koliko Slovenk in Slovencev se dandanes ob migrantskem 

vprašanju lahko resnično poistoveti z demokratično idejo naše himne o 

strpnosti in enakosti? Vprašanje, ki je po 75 letih zopet razdelilo naš narod, 

po mojem mnenju še zdaleč ni primarno politične narave. Najprej je to 

vprašanje razuma, razumevanja in medsebojnega sodelovanja, ki so ga 

moralno oporečni politiki ugrabili in izkoristili za svoj pohod na oblast. Sam 

se še zdaleč ne obremenjujem z opredeljevanjem na leve in desne, na vse 

skupaj gledam predvsem in edino kot človek. Kaj pa vi? 

Koliko krivde za elitizem neoliberalne ekonomije lahko racionalno 

prevalimo na migrante? Vprašanje bi bilo smešno, če ne bi bilo žalostno, saj 

se je v podobnih zgodovinskih okoliščinah že pojavilo. Kriza je ljudi spet 

pripeljala na rob in strah pred tem, da bodo tujci uživali »neprecenljive« 

sadove našega dela, mnogim megli razum. Nasedajo demagogiji avtohtonih 

politikov, ki jim ni uspelo oz. niso bili sposobni Slovenije popeljati v lepšo 

prihodnost. Zanimivo je, da je večina njihovih očitkov o nesposobnosti in 

koruptivnosti drugih pravzaprav ogledalo njih samih. Koliko razuma je torej 

treba, da ljudje uvidijo, kam pes taco moli, kajti odgovori so na pladnju?

Ne razumite me napak, saj nikakor brezglavo ne podpiram migrantskega 

vprašanja, menim le, da se ga je treba lotiti odprte glave, ga predelati in 

poiskati primerne rešitve. Skrbi me tudi dejstvo, da tisti, ki so odgovorni 

za delovanje demokratične države, to vprašanje izkoriščajo zlasti v 

korist izvajanja lastnih načrtov. Nesporno je namreč, da se pod krinko 

svobode govora izvaja surov sovražni govor, ki ga ni jemati zlahka, saj 

poleg sovraštva neti tudi nemir. Vse več je pozivov k nasilju Slovenca nad 

Slovencem. Tisti, ki kvazilevici očitajo totalitarizem, bi se morali zavedati, 

da ga podpirajo tudi sami. Nedopustno je namreč, da se pod krinko 

demokratičnosti vidni možje močnih parlamentarnih strank udeležujejo 

domobranskih slovesnosti in tako tudi sami podpirajo totalitarni režim. 

Mnogi njihovi podporniki na to seveda gledajo s svojimi očmi. Dejstvo, da 

demokratično izvoljeni poslanci fotografom pozirajo pred domobranskimi 

plakati iz 2. sv. vojne, javno opravičujejo s podatkom, da so te nosili 

podporniki nastanitvenih centrov, ki so se mednje infi ltrirali z namenom 

provokacije skrajne desnice. Preračunljivo vpletanje preteklosti v sedanjost 

je očitno postalo slovenski nacionalni šport. Vse omenjeno ima jasen 

politični cilj − volilni obračun in kadrovsko obračunavanje v novi »noči 

dolgih nožev«. Pred našimi očmi se brez sramu odvija profašistična zloraba 

aktualnih družbenih razmer in zgodovinskih dejstev. Kot dimna zavesa za 

širjenje sovraštva se poleg beguncev koristi tudi antikomunistični »boj«. Kje 

v vladi se ti totalitarni komunisti skrivajo, razen njim, pravzaprav nikomur 

ni jasno. 

Rad bi apeliral na prebivalke in prebivalce Slovenije, da se pri vprašanju 

človekovih pravic manjšin, svobodnem odločanju o rojstvu otrok, istospolno 

usmerjenih, Romih, brezdomcih ..., ne orientirate po medijskem 

natolcevanju ter se ne prepustite radikaliziranemu strahu pred 

nerazumljenim. Poučite se o zadevah, raziskujte, berite neodvisne medije, 

predvsem pa se orientirajte po racionalnih argumentih. V primeru 

ambivalentnosti pomislite na to, da smo vsi predvsem ljudje. Apeliram tudi 

na vse kristjane, da svoje vere ne spreminjate, kakor vas je volja. Krščanska 

načela so nedvoumna, empatija pa je bistvo vere. Politična opredelitev naj bo 

zadnji izhod pri reševanju tega problema. Izjava ameriškega univerzitetnega 

profesorja povzame moje dolgoletno nerazumevanje uspešnega prevzema 

oblasti radikalne rasne politike. »Kakor mnogi, ki smo odraščali konec 20. 

stoletja, nikoli nisem mogel razumeti, kako je Hitlerju uspelo priti na oblast. 

Med opazovanjem vzpona Donalda J. Trumpa mi je vse postalo jasno.« 

Jean Nikolič
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Od januarja 2007 je časopis Kralji ulice 

član mednarodne mreže cestnih časopisov (INSP).

Mnenja avtorjev prispevkov 
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VEDNO SE ZGODI KRIVICA, 
KADAR KRIVCI IŠČEJO KRIVCE!

foto: osebni arhiv
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Kazalo: To sem jaz:

Prihajam iz majhnega mesteca na SV delu Slovenije, ki se 
imenuje Gornja Radgona. Pot me je v Ljubljano pripeljala leta 
2013, ko sem odšla na Center za zdravljenje odvisnih od 
prepovedanih drog. Ker sem še vedno nestabilna, je vrnitev 
domov seveda nemogoča, pa čeprav edina pravilna. Trenutno 
živim v Varni hiši in sem glede tega lahko zadovoljna. 
Moje otroštvo je bilo kar vihravo. Že kot dojenček sem odšla v 
vrtec. Moji starši so bili zmeraj prezaposleni, da bi se ukvarjali 
z mano, oziroma so imeli stalno težave eden z drugim, meni pa 
niso znali dati ljubezni. To sem najbolj pogrešala, saj sem edini 
otrok v družini in bi mi morala onadva nuditi zaslombo. Žal se 
to ni zgodilo in posledice nosim še danes. 
Okoli Kraljev ulice se redno gibljem, saj v dnevni center 
prihajam skoraj vsak dan. Najprej zato, ker prodajam časopis, 
poleg tega pa obiskujem tudi delavnice, ki jih organizirajo 
Kralji. Srečate me lahko na šiviljski, glasbeni in likovni 
delavnici. To mi pomaga, da se ne dolgočasim in si zapolnim 
dan. Seveda prihajam z veseljem in sem hvaležna Kraljem, da 
nam to omogočajo. Pa še tri revije dobim, za udeležbo na vsaki 
delavnici. Moji cilji so: stabilizirati se oziroma končno priti do 
spoznanja, da je zdaj pa res dovolj neumnosti in norenja v 
nepravo smer, dobiti službo v Gornji Radgoni, kar je malo težje, 
zato iščem v sosednji Avstriji, kjer je standard bistveno višji. 
Korake je težko delati, ko pa ti zmeraj kdo prekriža pot! Ampak 
Vanja se vedno pobere, zato vem, da bom zastavljene cilje tudi 
dosegla.
Moj moto se glasi: Pomagaj ljudem, če lahko, saj bodo tudi oni 
pomagali tebi. Dobro se z dobrim vrne.

MOJI STARŠI SO BILI ZMERAJ PREZAPOSLENI, DA BI SE 
UKVARJALI Z MANO, OZIROMA SO IMELI STALNO TEŽAVE 
EDEN Z DRUGIM, MENI PA NISO ZNALI DATI LJUBEZNI.

VANJA
foto: MG
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LJUBEZENLJUBEZEN

LJUBEZEN, MAR SPLOH VEŠ,LJUBEZEN, MAR SPLOH VEŠ,
KAJ LJUBI BOG STORI, DA ZANETI PLAMEN?KAJ LJUBI BOG STORI, DA ZANETI PLAMEN?
POTREBUJE LE ISKRO IN ŽE VZPLAMTIŠ.POTREBUJE LE ISKRO IN ŽE VZPLAMTIŠ.
ZAVRTI KOLESA, NEVARNOST JE TU,ZAVRTI KOLESA, NEVARNOST JE TU,
KOT SLEPOTA, KOT BREZNO,KOT SLEPOTA, KOT BREZNO,
NE VIDIŠ NE SLIŠIŠ, LE ISKRIŠ,NE VIDIŠ NE SLIŠIŠ, LE ISKRIŠ,
POVEŽE STEZICE, ŽE V DVOJE HITIŠ …POVEŽE STEZICE, ŽE V DVOJE HITIŠ …
LJUBEZEN, MAR VEŠ, DA ČUDEŽE DELAŠ,LJUBEZEN, MAR VEŠ, DA ČUDEŽE DELAŠ,
KO V MENI ŽIVIŠ?KO V MENI ŽIVIŠ?

KATARINA KALABAKATARINA KALABA

KOVAČKOVAČ

KOVAČKOVAČ
ČASAČASA

MOLČE,MOLČE,
NEUMORNO,NEUMORNO,

IZLIVA IZLIVA 
LAVOLAVO

SAMOTESAMOTE
IZGUBLJENEMUIZGUBLJENEMU

TAVANJU ...TAVANJU ...

ZDRAVKO KOKANOVICZDRAVKO KOKANOVIC

DenarDenar

Iz dneva v dan predse strmim,Iz dneva v dan predse strmim,
denarja si vedno močneje želim.denarja si vedno močneje želim.
               Kako ga dobit?               Kako ga dobit?
               Kako ga imet?               Kako ga imet?

Za dobro od rok mi gre za počet.Za dobro od rok mi gre za počet.
Ko vidim denar, srce zadrhti,Ko vidim denar, srce zadrhti,

početje denarja za štetje se zdipočetje denarja za štetje se zdi
in slišim žvenket kovancev težko,in slišim žvenket kovancev težko,
milina denarja za vedno mi bo.milina denarja za vedno mi bo.

Danijel TronteljDanijel Trontelj

foto: Sandi Petric

´́
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Vsakič ko pomislim na tisto paniko okoli beguncev, bilo je 

davnega leta 2015, se nasmehnem. Celo ob misli na bodečo 

žico z britvicami, napeljano vzdolž meje s Hrvaško, me popade 

smeh. Najprej smo bili velikodušni, celo vabili smo jih k sebi, 

dajali smo jim hrano, obleko in obutev, odeje, upanje. Potem 

smo jih vedno rajši pošiljali naprej, v države severno od sebe, 

organizirali smo jim brezplačen prevoz čez svoje kraje, da bi se 

jih čimprej znebili. Kmalu nato smo začeli postavljati žične 

ograje, kot požar so se širile neprijetne zgodbe o beguncih, o 

njihovi resnični naravi in dejanskih motivih (vsaj manjšine od 

njih), begunci/osebe so v medijih skoraj čez noč postali begunski 

tok, ki ga je treba zmanjšati, preusmeriti, po možnosti tudi 

prekiniti. Bodeča žica se je prekrstila v tehnično oviro. In kako 

smo se tresli pred teroristi!

Nato so prišle številne velike spremembe in preobrati, ki jih 

verjetno vsi poznate, in to mnogo bolje od samih začetkov iz 

davnega leta 2015 in še prej, ko je vsa Evropa dremala, z 

Brusljem na čelu, le Italijani so se morali ubadati s prišleki v 

čolnih in s stotinami utopljencev. 

Danes je v Evropi lepše kot kdaj koli prej, živimo naravno in 

pestro življenje, saj od stare, utrujene in okostenele Evrope ni 

ostalo skoraj ničesar. Še zavedali se nismo, kako zelo 

potrebujemo begunce, svoje nove enakopravne državljane, oni 

pa so naš nezavedni obupani klic na pomoč nekako zaznali in 

prišli, pogumno so se podali preko morja in celine, na nevarno, 

negotovo pot k nam.

Moji otroci zdaj obiskujejo osnovno šolo. Skupaj z begunskimi 

otroki se učijo dveh enakopravnih jezikov: arabskega in 

slovenskega. Nobenih dragih šolskih potrebščin ni več, nobenih 

dobrodelnih akcij za nakup zvezkov in knjig otrokom iz revnih 

družin, saj vsakemu učencu brezplačno pripadajo lastna tablica, 

gobica in kreda. Angleščina je neobvezen predmet, našla si je 

zatočišče v evergreenih, ki se še vedno vrtijo na radiu, in v 

računalništvu. Ampak sodobne tehnologije postajajo vse manj 

zanimive, ker kradejo delo in hrano množicam. To pa je 

nehumano, absurdno in zares nevarno. Zakon o dvoreznosti 

tehnološkega razvoja (ZaDvorTehRa) je, skupaj z Zakonom o 

humanitarnih prioritetah multinacionalk (ZaHumPriMul), v 

deželi vzpostavil dolgo pogrešani red. Mednarodne korporacije 

so Evropo kmalu zapustile (govori se, da životarijo nekje na 

obrobju Antarktike), potem ko so jim vlade postavile zahtevo, 

da večino dobička namenijo državam. Imamo bone za hrano, 

ampak lačni nismo. Veliko več se dela ročno, fi zično. Zakon o 

strojih (ZaStro-1) natančno določa, kje se sme uporabljati 

mehanske in elektronske naprave in kje je to strogo 

prepovedano. Predpisi glede higiene in gradnje (PreHiGra) so 

enostavni in učinkoviti, zgradilo se je na tisoče lepih barak, z 

vodnjaki pitne vode sredi med njimi, in banke ponujajo 

stanovanjske kredite, ki jih povprečna družina lahko odplača v 

treh letih. Skoraj nihče več ne uporablja osebnega avtomobila, 

ker so bili zadnji izdelani avtomobili tako zelo čisti in prijazni 

do okolja, da je grozilo, da bodo prišli v nebesa, kjer bi lahko 

kradli prostor angelom in svetnikom. Nacionalna škofovska 

konferenca je zaradi tega ogorčeno protestirala, uspel je tudi 

referendum. Vitalna energija ljudi se preusmerja od 

tehničnega razvoja in kopičenja denarja k ustvarjalni kulturi, 

rekreativnemu športu in neformalnem druženju, k razvoju 

humorja, ljubiteljskim erotičnim raziskavam in splošni 

astrologiji (Vladna priporočila glede dejavnosti v prostem 

času − VlaPriDeProČ). Zakon o dolžini sence (ZDolSen) je 

pospravil z bahavimi korporacijskimi nebotičniki, tudi dve 

tretjini cerkvenih zvonikov so skrajšali. Za ljubke rešitve tega 

vprašanja so poskrbeli sposobni mladi arhitekti in pirotehniki. 

Tradicionalna slovenska arhitektura se je posrečeno spojila z 

arabsko. Nihče se ni preveč čudil, ko sta v ljubljanskem 

živalskem vrtu rjava medvedka in velblod dobila ljubke 

mladiče − mešance. Ostarelim prebivalcem pomaga pri 

vsakdanjih opravilih kopica mladih vseh ras, Zakon o 

zapuščenih gnezdih (ZakZaG) pa je postal pravna podlaga za 

poselitev neizkoriščenih stanovanjskih površin v lasti starejših 

z mladimi družinami in posamezniki, ki pa morajo skrbeti, da 

strehe ne zamakajo in da ni prevelikega prepiha (vnos določb 

o prepihu je energično zahteval upokojenski lobi). Zdravstvo 

je nekoliko nazadovalo, več je poudarka na preventivi, večina 

tablet je odšla skupaj s farmacevtskimi korporacijami. Vsakdo, 

ki se boji sprememb in se trmasto sklicuje na ohranjanje 

evropskih tradicij, je upravičen do brezplačne psihiatrične 

pomoči, če le izkaže pravni interes.

Nekateri nekdanji begunci se vračajo v prvotne domovine – 

slovo od njih je vselej ganljivo. Res pa je, da tudi nekateri 

»Slovenci od nekdaj« odhajajo v arabski svet, kjer začenjajo 

novo življenje z več sonca, brez zime, sploh pa z manj depresije 

in samomorov. 

Daleč na obrobju Ljubljane stoji Muzej migracij (MuMig). V 

kotu manjše dvorane je razstavljen nekoliko zarjavel kos bodeče 

žice z britvicami. Nad njim visi na steni obledela fotografi ja 

tedanje slovenske vlade. Od leve proti desni stojijo … Pa koga 

to briga?!

Jurij Kunaver

BEGUNCI - NAŠ EDINI UP! (ZAPISANO PO RESNIČNIH DOGODKIH LETA 2030)

Damjan Majkić
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Pred kratkim smo lahko na portalu RTVSLO prebrali članek 

»Prelomno odkritje pri shizofreniji – odkrili povezavo z 

določeno gensko variacijo« (https://www.rtvslo.si/znanost-in-

tehnologija/prelomno-odkritje-pri-shizofreniji-odkrili-

povezavo-z-doloceno-gensko-variacijo/384527), na katerega 

želim odgovoriti v tem besedilu.

Tako kot v znanosti tudi v medijih odmevajo predvsem 

biološke reprezentacije duševnih težav. Čeprav so slednje 

pomembne za razvoj razumevanja tega področja, razumem 

močno prevlado zgolj enovrstnih bioloških razlag kot škodljivo, 

saj vzame v obzir zgolj del zapletenega fenomena duševnih 

stisk. Družboslovni pristopi na tem področju rajši kot o 

boleznih govorijo o »psihosocialnih stiskah«, s čimer ne želijo 

zanemarjati resnosti težav, s katerimi se ljudje srečujemo, 

temveč želijo poudariti druge, družbene aspekte tovrstnih 

stisk. Raziskave v tej smeri so pokazale na vpliv travmatičnih 

izkušenj na kasnejši pojav psihoz, na medkulturne razlike 

obolevnosti za tovrstnimi »boleznimi«. Psihotičnih izkušenj 

torej ne kaže razumeti zgolj kot spremenjenega kemičnega 

ravnovesja v možganih ali kot genske variacije, temveč tudi kot 

pomensko spremembo posameznikovega doživljanja 

resničnosti.

Po več kot 100 letih zgoščenega psihiatričnega raziskovanja 

lahko še vedno rečemo, da o organskih aspektih duševnih 

težav vemo izjemno malo. Malo vemo tudi o socialnih in 

kulturnih vidikih duševnih težav, saj sta se humanistika in 

družboslovje začela ukvarjati s to tematiko šele bistveno 

kasneje kot psihiatrija. Od 60. let naprej pa smo priča vse bolj 

aktivnim »uporabniškim« gibanjem, ki poudarjajo predvsem 

lastno izkušnjo tega, čemur psihiatrija pravi bolezen. Tem 

»boleznim« dajejo obraz in glas. Bolezni dobijo zgodbe. Tako 

»strokovnjaki iz izkušenj« stopijo izza odra, na katerem 

psihiatrija vehementno igra svojo znanstveno igro brez njih, 

protagonistov svoje izkušnje.

Mednarodna mreža Intervoice je ena izmed najmočnejših, ko 

gre za poudarjanje psihosocialnih vidikov slišanja glasov in 

drugih psihotičnih izkušenj. Psihiatrija slednje razume kot 

znake bolezni, v poskusih razumevanja bolezni pa se vedno bolj 

naslanja na človeško biologijo. Na drugi strani pa Intervoice 

poudarja, da so glasovi zgolj eden izmed možnih odgovorov na 

težke življenjske situacije. Recimo: glasove sliši 13 % ovdovelih 

ljudi, 30 % žrtev nasilja, 56 % žrtev posilstva ipd. V pionirski 

študiji o slišanju glasov sta Marius Romme in Sandra Escher 

ugotovila povezavo med slišanjem glasov in eksistenčno travmo 

kakršnega koli tipa pri 72 % ljudeh z diagnozo shizofrenije, pri 

93 % ljudeh z diagnozo disociativnih motenj in pri 80 % 

ljudeh brez psihiatrične zgodovine. Travmatski dogodki, 

kakršni koli naj že bodo, ali bolje življenjska zgodba ima torej 

izjemen pomen za razumevanje duševnih, vedno predvsem 

psihosocialnih stisk.

Temu pa na žalost ne odgovarjajo niti psihiatrična raziskovalna 

dejavnost niti medijske reprezentacije. Študija Reada in kolegov 

iz leta 2009 je pokazala, da zgolj 0,3 % raziskav shizofrenije 

jemlje v poštev izkušnje posilstev in zgolj 0,9 % jih raziskuje 

pomen revščine za pojav duševnih motenj. 

Psihiatrična veda je, obsedena z znanstvenostjo, objektivnostjo 

in pristopom, ki se opira na dejstva (evidence-based), skrčila svoj 

domet na neznanstveni tunel, kjer kot pomenske vidijo zgolj 

razlage, ki se osredotočajo na biologijo in delovanje možganov. 

Kot »prelomno točko v boju proti duševnim boleznim« vidijo v 

znanosti, očitno pa tudi v novinarstvu, predvsem dosežke 

pravih in trdnih znanosti. In tako vsakič znova odkrivamo nekaj 

popolnoma novega, kot pravi kolektiv Monty Python, citiran v 

naslovu tega prispevka.

Nekaj povezav za tiste, ki bi o vsem tem radi izvedeli še kaj več:

• Hunter, Noel (2016). Breaking News! Th e Cause of 

Schizophrenia Finally Discovered!(?). Glej: http://www.

madinamerica.com/2016/02/breaking-news-the-cause-of-

schizophrenia-fi nally-discovered/

• Read, John, Runciman, Olga in Dillon, Jaques (2016). In 

search of an evidence-based role for psychiatry. Glej: http://

www.future-science.com/doi/pdf/10.4155/fsoa-2015-0011

• Slade, Mike in Longden, Eleanor (2016). Empirical evidence 

about recovery and mental health. Glej: http://www.ncbi.

nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4647297/pdf/12888_2015_

Article_678.pdf

Juš Škraban

Kakšne pa so vaše izkušnje? Iščemo pričevanja ljudi, ki imajo 

sami izkušnje s slišanjem glasov in vizijami. Drage bralke in 

bralci, svoje zgodbe in pripovedi nam lahko pošljete na naslov 

slisanjeglasov@gmail.com ali na poštni naslov Kralji ulice, 

Pražakova 6, 1000 Ljubljana, z dopisom »slišanje glasov«, in z 

veseljem jih bomo objavili v tej rubriki.

VABILO NA SEMINAR O SLIŠANJU GLASOV

V času od 16. do 18. maja bo v Ljubljani potekal seminar o 

slišanju glasov, ki ga bodo vodili strokovnjaki mednarodne 

organizacije Intervoice (Dirk Corstens, Slobodanka Popović in 

Rachel Waddingham, slednja tudi sama z izkušnjo slišanja 

glasov in psihiatričnih hospitalizacij). Seminar bo v angleščini, 

a prevajan v slovenščino. Namenjen je vsem, ki jih zanima 

slišanje glasov, tistim, ki bi radi ustanovili, vodili ali sodelovali 

v podpornih skupinah za slišanje glasov, strokovnjakom in 

študentom, še posebej pa osebam, ki imajo lastne izkušnje s 

slišanjem glasov in podobnimi pojavi. Prosimo vse, ki vas 

seminar zanima in bi se ga radi udeležili, da nam na naslov 

slisanjeglasov@gmail.com sporočite svoj interes.

Bojan Dekleva

Slišanje glasov:

AND NOW FOR SOMETHING COMPLETELY DIFFERENT*
*IN ZDAJ NEKAJ POPOLNOMA DRUGAČNEGA
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Ali ste že slišali za obhode v Kraljevih čevljih? Že dve leti 

soustvarjamo, prenavljamo in živimo projekt Nevid(e)na 

Lublana. Gre za projekt vodenih obhodov, ki jih vodijo ljudje z 

izkušnjo brezdomstva. Na obhode vodimo vse zainteresirane, ki 

jih zanima druga plat Ljubljane in ne zgolj blišč centra, dragih 

trgovin in restavracij. Popeljemo vas po poteh brezdomstva ter 

vam prek osebne zgodbe in izkušnje približamo drugo plat, ki je 

pogosto skrita.

Torej, kaj pričakovati od vodenja? Predvsem intimen stik z 

vodnikom ali vodnico in obisk nekaterih izmed »punktov«, ki 

so zaznamovali njihovo življenje na ljubljanskih ulicah. Vodniki 

z obiskovalci podelijo svoje osebne izkušnje, zgodbe in odnos 

do življenja in življenja na ulici. Zato ne pričakujte ogleda 

tradicionalnih turističnih točk, temveč zgodbe in živo 

žuborenje ljubljanskih ulic. 

Ker želimo zagotavljati intimen prostor, kjer obiskovalci lahko 

vprašajo, kar jih zanima, ohranjamo majhne skupine (od 4 do 

maksimalno 9 oseb). Od obiskovalcev pričakujemo spoštljiv 

odnos do prostorov in ljudi, ki jih srečujemo na poti. V intimne 

prostore ljudi ne zahajamo, če vnaprej nismo dogovorjeni z 

lastnikom prostora. Zaželeno je, da čim več sprašujete in s tem 

skupaj z vodnikom/vodnico soustvarjate obhod. Torej, če želite 

prevetriti svoj pogled na svojo Ljubljano in mesto na novo 

spoznati − dobrodošli!

Od meseca aprila dalje bomo organizirali obhode vsako sredo 

ob 10:30. Če se želite pridružiti skupini, se prijavite z mailom 

na ture@kraljiulice.org ali nas pokličite na 068 139 177. 

Več o samem projektu na našem:

Facebooku: https://www.facebook.com/nevidenalublana/

ali webu: http://nevidenalublana.com/

 

Irena in Milka

NEVID(E)NA LUBLANA, VABILO NA OBHODE!

ZGODBA O ..., 32. DEL

Kot je bilo pričakovati, se don Pierino še 

vedno ni utrudil. Vzel si je nekaj 

delovnega odmora in potem spet stopil 

v akcijo. Če je že okupiral večino sveta, 

je bila zdaj na vrsti Slovenija. Po dolgem 

boju pri Logatcu, kjer s strani 

tamkajšnjih prebivalcev ni bilo 

razumevanja za ustanovitev komune, se 

je končno ustalil pri Novi Gorici. 

Točneje v Kostanjevici je v tamkajšnjem 

samostanu 8. 1. 1995 odprl prvi center 

v Sloveniji. Kako smo ga bili potrebni! 

Temu seveda pritrjuje dejstvo, da so se 

od takrat v Sloveniji odprli mnogi novi 

centri – kar šest po številu. Glede na 

število Slovencev je to ogromna številka. 

Rečeno drugače, prisotno je bilo 

ogromno problemov odvisnosti glede na 

tako malo število Slovencev. Le zakaj?

Brez skrbi, don Pierino je to dojel in tudi 

vedel, kako je treba delovati na tem 

področju. Slovenci smo poleg  domačih 

centrov izdatno napolnjevali tudi 

italijanske. Bilo nas je ogromno. Zakaj 

že? Celo naša velecenjena politika je 

dojela problem. Najbrž so tudi zato 

odlikovali don Pierina. Njemu je največje 

odlikovanje pomenila rešitev življenja 

odvisnika. Za kaj drugega mu tako ni bilo 

mar.

Taubi

foto: arhiv KU
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Križarjeva kolumna:

GORA ODREŠITVE
Nekega poletnega dne, konec leta 1999, sva se s prijateljem 

odločila prostovoljno podvreči alternativnemu postopku 

zmanjševanja osebne škode in se predati strogi roki 

samoinkvizicije ter se izpostaviti tako intenzivnemu mučenju, 

kakor se nama je takrat zdelo smiselno. 

Ker sva bila tiste dni stigmatizirana kot družbena heretika, 

odpadnika splošnega družbenega ustroja in sva svoje grehe 

priznavala ter se jih kesala, sva menila, da je skrajni čas, da s 

sebe odvrževa težo zgražanja in postaneva družbeno 

sprejemljivejša − odločila sva se očistiti grehov droge na hitro 

in v bolečini. Namesto da bi neprijetno situacijo »kriziranja« 

opravila zaprta med štirimi stenami, sva se najtrdovratnejše 

herezije, se pravi krivoverstva proti telesu in duši, odločila 

spokoriti na Slovencem sveti gori Triglavu. Tako sva se še 

zadnjič pregrešila zoper sebe in se odpravila proti Gorenjski. V 

idiličnem okolju, polnem zdravih in navidezno srečnih ljudi, 

sva parkirala svojega jeklenega konjička ter se pridružila reki 

pohodnikov. Ni minilo dosti časa, ko sem opazil, da naju 

spremljajo začudeni pogledi. Skrivnost se mi je razkrila na poti 

proti vrhu, planinci so me namreč v šali zbadali, če se 

odpravljam na morje, saj sem bil oprtan z nahrbtnikom, težkim 

kakor vsi grehi sveta. Nek pohodnik mi je oznanil še večjo 

resnico in omenil, da je moja obutev za sam vrh popolnoma 

neprimerna. V svoji mistični naravnanosti sva le skomignila z 

rameni in se odpravila naprej reševat svoji duši. 

Kmalu sva bila že precej v hribih, kolona pohodnikov/romarjev 

na Aljažev stolp pa se je že zdavnaj razpotegnila in naju pustila 

sama z najino odločnostjo očistiti telo in kri. Na poti sva najbrž 

nevede zavila s poti, saj sva se znašla pred pravcato skalnato 

strmino, brez poti ali kakšne ograje, denimo vsaj iz vrvi. Stena 

je bila precej strma, tudi junakov ni bilo videti, le na raznih 

policah ter na vrhu so se pasle ovce. Ker se nikoli nisva obračala 

nazaj in sva vedno rinila z glavo skozi zid, sva se brez plezalne 

opreme odpravila navkreber. Jaz in moj nahrbtnik sva šla prva. 

Kljub ne ravno natreniranemu videzu sem grabil kot pravi 

profesionalec in uspelo mi je priti že skoraj do vrha, ko sem pod 

seboj zaslišal prijatelja: »Ne morem več, ničesar ne vidim, le 

rdeče pege pred očmi, vrti se mi, mislim, da bom padel.« Da 

kolega heretik ne bi umrl mučeniške smrti, sem se na ves glas 

drl, naj se na vso moč oklene skal in miruje. Seveda je 

spreobrnjen in ne mrtev narkoman za družbo precej bolj 

koristen. Če pa kdo ne misli tako, pa naj to pove svoji sestri, 

bratu ali sosedi, katere otrok je padel v svet droge, in naj 

svojega svetohlinstva ne skriva za skrbjo za to osebo. Torej, 

prijatelj se je trdno oklepal skale, vse dokler se mu vid ni 

povrnil, in priplezal do vrha za menoj. Nato sva jo mahnila 

navkreber in kakor po svetopisemskem izročilu se je na poti 

pred menoj pojavila kača, ki se naju je ustrašila bolj kakor 

midva nje. Vseeno sva dramatično mahala z vejo: »Stran satan, 

najina duša še ni zrela za pekel!« Moram dodati, da sva bila na 

tej točki že popolnoma izmučena in ko sva zagledala kočo pod 

vrhom, sva se odločila tam nastaniti in odpočiti.

Seveda o krizi še ni bilo govora, saj sva se pred odhodom 

podkrepila z mladostniškim grehom uživanja prepovedanih 

substanc. Nastanila sva se v sobi z več ležišči in se po večerji 

odpravila spat, odločena z jutrišnjim dnem očistiti se 

družbenega prezira in veleizdaje lastnega telesa. Noč ni minila 

hitro. Če že zaradi smrčanja okoli sebe ponoči nisem mogel 

spati, pa me je proti jutru držala pokonci telesna reformacija. 

Začela se je kriza. Ker s seboj nisva prinesla olajševalnih 

nadomestil, sva se kot prava pohodnika že ob šestih zjutraj 

odpravila proti vrhu naše najvišje gore. Na poti na vrh so naju 

spremljali smrkanje, mišični krči in popoln razpad vsake celice, 

ki je potrebovala drogo. Nato se je ulilo in strele so pokale okoli 

nas, kakor da naju bog opozarja na grehe in heterodoksne 

nauke. 

Bila sva že tik pod samim vrhom, ko so naju pohodniki v dobri 

veri opozorili, da se je treba vrniti, saj je prenevarno v dežju na 

vrh. Poleg usodne strele je nevarna tudi voda, ki je dober 

prevodnik. Aljažev stolp sva imela na dosegu roke, toda tokrat 

sva ubogala zdravo pamet in se vrnila. Sicer sva na Triglavu 

nameravala ostati štiri dni, toda dež nama je ponudil »izgovor«, 

da sva spakirala svoje stvari, kriza pa je bila takrat že tako 

intenzivna in nevzdržna, da sva vso pot navzdol tekla in po 

moje postavila rekord v spustu s svete gore.

Skočila sva v avto in se odpeljala v Ljubljano, se izpostavila 

raznim natezalnicam in stiskalnicam prstov oziroma drogi. 

Kličite jo, kakor vam paše, toda na Triglavu se je na suho 

zagotovo ne boste rešili. Raje se za tisti teden zaprite v sobo 

ali poiščite strokovno pomoč in postanite pravoveren steber 

družbe. Kriziranje na suho je možno, to vem iz lastnih izkušenj, 

toda najsi bo kriza blaga ali huda, kriza je kriza in marsikateri 

družbeni pogan je ne zdrži. 

Raje ostanite čisti in bodite koristni sebi in drugim. In potem je 

bilo …

Tjaša Žurga Žabkar
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TATU ZGODBA 

Ker se oba tatuja nahajata eden zraven drugega, sem se odločil, 

da bom opisal kar oba hkrati. Kitajska pismenka na zapestju 

pomeni srečo (happiness) in je bila narejena v Bangkoku, 

zanjo pa sem se odločil, ker sem hotel imeti na sebi neke vrste 

amulet. Kar se drugega tatuja tiče, sem že dolgo želel simbol, 

ki bi predstavljal sonce in luno. Za luno sem se med drugim 

odločil (tudi) zato, ker je moji hčerki (zdaj ima že 17 let) ime 

Luna. Narejen je s posebno zahtevno tehniko, saj je pri tem kot 

orodje namesto električne pištole (oziroma električnega pisala 

z iglo) uporabljen bambus. Poseg sam po sebi ni boleč, saj 

gredo pri običajnih tatujih mojstri precej globlje pod kožo. V 

tem primeru pa ni tako, zato tudi ni treba čakati, da se zaceli, 

ampak se lahko takoj vržeš v morje ali celo uživaš na soncu. 

Narediti sem si ga dal na Tajskem, na znamenitem žurerskem 

mestu Ko Pha Ngan, kjer organizirajo »full moon« partyje. 

Kot že ime pove, potekajo izključno ob polni luni, zbere pa 

se ogromno ljudi. Gre za drugi največji organizirani party na 

Tajskem.

Marko Bizovičar

RAST

OČE GREŠIM, VSAK DAN GREŠIM,
PREBIRAM ČIKE, ROŽE KRADEM,
FEHTAM, KOLNEM SVOJO DUŠO,

VEČKRAT SE S PUNCAMI SPOPADEM.

KADAR SONCE POSIJE, SE V OBLAKE SKRIJEM,
Z DRETO KRPAM RAZTRGANO DUŠO,

ČE NA DOM POMISLIM, SOLZE BRIŠEM,
ŽELIM SI LE POD TRAVNO RUŠO.

ČE KATERA MOJEGA FANTA POGLEDA,
ČE BOŽA NJEGOVA LICA BLEDA

IN GA POVABI NA ČAJ,
TAKRAT JE POD MOSTOM DIRENDAJ.

LE ENGA RADA BI LJUBILA,
V DOBREM IN SLABEM ZANJ SKRBELA,

VSE MOJE SRANJE ODLOŽILA 
V GROB IN MIRNO ZAŽIVELA.

RES NISEM SLABA PUNCA,
ČEPRAV TAKO IZGLEDA,

LE VARNOST IŠČEM VSEPOVSOD,
BREZDOMSTVO MOJA JE ZADREGA.

JAZ VEM, ZAVRTELA BOM SVET PO SVOJE
IN SVOBODNO ZAŽIVELA,

SEKALA OVINKE, TEKLA ČEZ BREŽINE,
DOKLER ME BODO NOGE NESLE,

PRIJATELJEM BOM PELA: 
»VSI SMO ENO SAMO SONCE

IN PRIJAZNA JUTRA,«
LJUBEZEN PAČ OD ZORE DO MRAKA,

ZA SVETLO PRIHODNOST, ZA KOS BELE POGAČE
S STREHO NAD GLAVO, ZARES RADA BI ŽIVELA.

KATARINA KALABA

HLAPEC VIDI V MOČNEJŠEM OD SEBE »GOSPODARJA«,
SVOBODNJAK PA »OKUPATORJA«.

JURIJ KUNAVER

foto: MG
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STANOVANJSKA SKUPINA KATAPULT
Na Sejmišču 4 v Kranju stoji velika rumena hiša, ki gosti več 

programov: na levi je vhod v Zavetišče za brezdomce, na desni 

strani vhod v razdelilnico hrane, naravnost po stopnicah 

navzdol pa se odprejo vrata v Labirint in Katapult.

Labirint zajema sprejemni prostor za še vedno aktivne uživalce 

drog, dnevni prostor je namenjen dnevni obravnavi oseb, ki so 

na minimalni substituciji ali pa so vzpostavile abstinenco. 

Kot nadgradnja se v drugem nadstropju nahaja Stanovanjska 

skupina Katapult, ki nudi možnost bivanja šestim osebam, ki 

želijo svoje življenje spremeniti in ga smiselno oblikovati.

Program je slovenskemu prostoru ponujen kot alternativa 

komunam ali terapevtskim skupnostim, saj je umeščen v 

lokalno okolje, s katerim sodeluje v okviru prostovoljnega dela. 

Ker je bolj odprtega tipa, posameznikom omogoča previdno 

tkanje zdrave socialne mreže.

Osredotočamo se na postopno prehajanje iz sveta »ulice« v 

svet, ki bi ga nekateri poimenovali »življenje«. Kaj je smiselnost 

mojega bežanja, sem vseeno lahko tak, kot sem, ne da bi bežal 

pred stiskami, ki mi prihajajo naproti? Ponovno odkrivanje 

svojih lastnih vrednot je rdeča nit, ki nas žene naprej. Da bo 

lahko slika rumene hiše postala del mozaika, ki ga soustvarjam 

z ljudmi na svoji novi poti, ki sem jo izbral.

Silvana Studen-Gril

KATAPULT

Že samo ime Katapult pomeni izstrelitev. 20 let sem bil na 

različnih drogah in bil zasvojen na več področjih. Ker po več 

poizkusih reševanja tega nisem prišel nikamor drugam kot na 

čisto dno in v začaran krog zasvojenosti, sem šel v komuno v 

tujino. Vrnil sem se v domovino v Stanovanjsko skupino 

Katapult, kjer sem s pomočjo programa in izvajalcev končno 

začel spoznavati prave vrednote življenja.

Še sem tu in na pravi poti do vključitve v življenje brez 

zasvojenosti. Danes obstaja zasvojenost na vedno več 

področjih, a se je je moč rešiti, če se trdno odločiš in poiščeš 

pomoč na pravem mestu.

»Katapult je treba usmeriti v pravo smer, nastaviti pravo višino, 

ga napeti ravno prav in iz njega izstreliti primeren izstrelek. 

Vse moramo vedeti in narediti natančno, če ne, zgrešimo cilj. In 

ni dovolj samo zadeti cilj, treba ga je tudi osvojiti.«

Jaka J.
                                                                                                   

ZASVOJENOST    

Kaj je zasvojenost? Veliko ljudi se v današnjem času sprašuje, 

kaj to pravzaprav je in iz kje izvira. Pod pojem zasvojenost sodi 

veliko stvari, od interneta, iger na srečo, do seksa in cigaret. 

Ena izstopa in se imenuje zasvojenost od DROG. 

Tudi sam sem okusil ta pekel, ki ga sedaj uspešno vsakodnevno 

premagujem. Niti slutil nisem, da je to tako težko, čeprav sem 

bil opozorjen s strani ljudi, ki so to že okusili. Toda kaj, ko je 

bila želja po odmerku prevelika! Vsakodnevno sem se utapljal v 

omami in kmalu je postala omama del mene, postajal in postal 

sem zasvojen, tako da enostavno nisem našel izhoda iz tega. 

V meni so se kopičili sovraštvo, laganje, kriminal in 

neodgovornost do mene samega. S tem sem pokazal, da se 

nisem imel rad. Našel pa sem rešitev, ki se imenuje Katapult. 

Najprej sem se prepustil v stilu »kar bo, pa bo«, a sem sčasoma 

uvidel, da odvisnost ne zahteva le tega, da se prepustiš 

spremembam, ampak da je treba vložiti trud in pogledati nese 

z druge perspektive. To mi je ponudil in mi še nudi Katapult. 

Tukaj sem se naučil in se še učim odgovornosti, iskrenosti, 

vztrajnosti, ravnotežja, zaznavanja samega sebe in sprotnega 

reševanja težav. Težave, ki jih ne rešuješ sproti, so vzrok za 

zasvojenost in droga je samo logična posledica tega.                                                                                                                                            

                                                                                            

Tomi

BEGUNCI IN MIGRANTI! KAKŠNA JE RAZLIKA, ČE UMREŠ OD BOMBE ALI LAKOTE?

N2

foto: arhiv Katapult
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PSI LAJAJO, KARAVANA GRE DALJE - ENO ZMERNO POROČILO
V Ljubljani sta se v soboto, 27. februarja, 

primerila dva shoda. Na Kotnikovi, 

kamor so v samski dom začasno 

namestili begunce in begunke, je bil 

najprej napovedan shod proti njihovi 

namestitvi. Shod so ob istem času, ob 

drugi uri, napovedali tudi podporniki 

sprejema beguncev in begunk, zato se ga 

je sprva skupina odločila prestaviti na 

Trg republike. Vsi zagreteži smo se na 

Kotnikovi na koncu sicer srečali, z 

vmesno kolono strumnih policistov 

seveda, tako da kaj več od medsebojnega 

zmerjanja pa tudi prepevanja in 

nasvetov, naj nasprotniki pohitijo na 

avtobus, ker ga bodo zamudili, ni bilo. 

Za vtis objavljamo nekaj fotografi j shoda 

v podporo beguncem. 

Medtem ko se prebivalci in prebivalke 

prepiramo in postavljamo na okope, 

zgubljamo dragoceno energijo, ki bi jo 

drugače lahko usmerjali v ustvarjanje 

boljših razmer tako zase kot za ljudi, ki 

nujno potrebujejo našo pomoč v borbi za 

preživetje. Različne politične stranke pa 

spretno kanalizirajo in celo spodbujajo 

naša negativna čustva za samopromocijo 

in oblast. Včasih, ko v nas zavre in bi se 

najraje vreščeče postavili na barikade, se 

je pa morda le dobro ustaviti in se 

vprašati: Ali še razmišljam neodvisno z 

lastno glavo ali preverjam informacije, ki 

nam jih v želji po škandaloznosti in 

višanju naklade servirajo različni mediji 

in moči željni političarji?

 

Andrej Rozman Roza pa je takole spesnil 

in na Kotnikovi odrecitiral trenutna 

domoljubna občutja. 

Luna J. Šribar

Prva urednica časopisa Špela in 
fi nančnica Maja s pomembnim 
sporočilom in protestnimi lončki 
Emo iz Posredovalnice rabljenih 
predmetov. 

Kotnikova je bila zasedena do 
zadnjega kotička, vključno z 
okoliškimi lokali. 

Popotniki so prišli tudi pokukat, 
kaj se dogaja.

Parol ni manjkalo, kot se za vsak 
pravi shod spodobi.

INTRONACIONALA

V deželi samih srečnih domov

brez obročkov in kondomov

vsi plod domačih smo semen,

ne najdeš tujih tu imen.

A ker nas je samo milijon,

je treba pazit, kdo gre s kom

in da ne pride do incesta,

previdno izbira se nevesta.

Čeprav je res, da slej ko prej,

če bomo ves čas znotraj mej

ženili se, se bo zgodilo,

da seme se nam bo izrodilo.

Vendar zavedna etno grupa

zaradi tega ne obupa 

in njena rasa se ne meša,

pa naj bo platfus, golša, pleša,

naj bo bratranec hkrati stric,

naj ima pet parov bradavic

in naj, če hoče ljubi bog,

se kdaj rodi še kak trinog,

ki ima šest rok in tri oči,

da le po tujcih ne smrdi.

Tako da ob zgodovinskem koncu,

ko drugi vsi v topilnem loncu

že kdaj bodo ob svojo bit,

naš narod končno bo razvit

in zrel, da se v njem rodi

ta, ki čakamo ga vsi,

plod naših tisočletnih travm −

nihče drug kakor sam Triglav.

Naše ljudstvo je izbrano,

da njegov poslednji rod

zapičil bo zastavo

v vesolja zadnji kot.
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MILKY WAY, 9. DEL
Še štiri dni in bom šel na polodprti 

oddelek CZOPD-ja. Ampak najprej 

moram te štiri dni pregarat. Valjda sem na 

jutranjih skupinah dosti na tapeti, ampak 

jebi ga, naj si dajo duška. Edini sem, ki 

sem že mesec clean na oddelku, zato si 

neke povratne informacije ne jemljem kot 

pozitivne. Konstruktivno, ampak po drugi 

strani pa malo z rezervo jemljem nekatere 

posameznike, saj so še vedno na 

psihoaktivnih zadevah. Se pravi, zastavlja 

se vprašanje: Kolk so lahko njihovi 

možgani sploh sposobni realnega in 

normalnega razmišljanja, če se še vesti ne 

znajo primerno, kaj šele sprejeti povratno 

informacijo? Zdej pa ne vem − ali naj se 

kačim, jezim, sekiram ali raje odmaknem? 

Prav so mi prišli napotki iz strokovnih 

knjig, ki so mi jih terapevti odsvetovali 

brati. V stilu nelagodja čustev, 

komunikacije, odnosov itd. Odločil sem se 

za distanco in ignoriranje določenih oseb, 

saj jih vidim kot rizične situacije − reku 

sem si, da se bom ufuru v ta fazon. 

Skupina je to takoj začutla. Zdej mi 

govorijo, da sem še bolj otročji, prej so 

mi pa na jutranjih skupinah govorili, da 

sem kao alfa samec in da gre za neko 

prevlado oziroma rivalstvo med nami, 

fanti. V glavnem: knjiga in fi tnes. Tukaj 

imam samo to na razpolago. Safra ne 

bom furu, pa še kul mi je, ker sem na 

kitaro naštudiral balado od Th e Four 

Horsemen − Song for absent friends. 

Prav zanima me, kako pestro bo v torek 

po praznikih na jutranji. Ampak mislim, 

da imam tudi odgovor za ta umik že 

pripravljen. Grem pač v naslednjo fazo 

zdravljenja in rabim cajt zase in za svoje 

probleme, čeprav bi modelu, ki me je 

izpostavil zaradi 20 sklec, najraje piskr 

odpru. To je anger-menagment. Ampak 

cestnih

kul, da sem tukaj, zdejle bi ziher segu po 

drogi, če bi bil zunaj, in bi si tko zajebu 

clean-time. Za koji kurac. Zaradi pižame, 

sklec, enega zblojenega modela. No way, 

Jose! Lepo na izi in ne se pustit spet  

»samonategnit«, kot sem se še vedno 

do zdej. Če dobro pomislim, samo še 8 

tednov, pa sem free as a bird. Pol pa še 6 

mescev dnevne bolnice in interefon. Ful 

mi gre na kurac, ko pravijo, da moraš 

doživet podn. Zakaj si pa ne bi sam 

organiziru časa in zaključu neki dobrega 

za svoje zdravje? Podn je bila una 

pizdarija s tableti in pa zlomljeno iglo v 

dimljah. Moram reči, da postajam 

zmatran od vsega tega sranja. Še vedno 

čutim nek strah. Mogoče bo bolje, ko bo 

dr. Delička uletela iz Amerike s simpozija, 

vsaj tko mi je reku tehnik tuki, da so se šli 

malo izobraževat, in mi bo spet kakšno 

kost vrgla, da jo bom lahko poglodal in 

da bom zgaral do bridkega konca 6 + 8 

programa. Težko je, majke mi …

M. P.

NLP
Videl sem NLP. Od zunaj in od 

znotraj. Ko sem se v mladosti vozil 

mimo, mi je bilo grozno ob misli, kaj 

delajo notri, in ob misli, kakšni so 

pacienti, me je zmrazilo.

Od zunaj sem videl obzidje, v moji 

pubertetniški glavi je bilo to nekaj 

takega kot človeško smetišče. 

Pacienti so se mi zdeli kot ubogi 

bivši ljudje, čeprav nisem poznal 

nobenega. Ustanovo sem dojemal 

kot tovarno sramote. Od tega je že 

zelo dolgo. Tako je bilo takrat javno 

mnenje. Od znotraj pa je zgledalo kot 

nekaj novega. Gužva, smrad po 

cigaretih in urinu, neskončni 

pogovori. Prepričan sem bil, da tja ne 

spadam. Zasliševali so mojo dušo, ki 

se je branila pred vsem. Braniti sem 

se moral pred vsemi. Pred zdravniki, 

pred tehniki, pred obiski in pred 

pacienti. Nihče ni mislil na pobeg, ker 

so nas umirili s tabletami. Ugotovil 

sem, da se največ dogaja v kopalnici, 

kjer smo se pacienti spraševali, zakaj 

smo tam. Niti slutili nismo, da bomo 

celo življenje do smrti povezani. To je 

NLP − Norišnica Ljubljana Polje.

Kavica

BREZDOMSKA POVED
Zakaj me gledaš

in obsojaš?

Saj me sploh ne poznaš

in o meni nič ne veš.

Vsak dan mimo mene greš,

vsak dan mi nič ne poveš,

ne daš mi niti kovanca,

ne vidiš, da več nimam spanca?

Mrzlo je zunaj pod nebesnim svodom,

težko je »celemu svetu« reči ... dom.

Smrdim in tega se zavedam,

tu v parku posedam,

žicam za hrano,

sem kakor golobi,

če njim je kaj za hrano vrženo,

hitro se tistega oglobi.

Centri so polni nas najnižjih,

nimamo razumevanja pri najvišjih.

A tam, kjer nasmejan je brezdomec zdaj,

tam za celo državo pravi je raj.

To seveda ni pri nas,

pri nas se še vedno cepi vsak las,

skoraj vsak gleda le nase,

nas brezdomce pa kot žrtveno prase.

Sistem nas je naredil take,

ni nam dovolil popravit napake.

Brezdomec lahko vsak hitro postane

v takem sistemu,

ko država le zase grabi,

ta gniloba se vsem zagabi,

problem sledi problemu,

v trenutku nate plane.

Poizkusil sem se nazaj v družbo vrniti,

do svoje podpore priti ...

Uspelo je, a dolgo nisem je užival,

sistem me je preveč sekiral.

Vse za nazaj bi naj takrat plačal

in dolga leta vračal in vračal.

Premislil sem si in vse nazaj dal,

za vedno raje bom brezdomec ostal.

To mi je povedal on iz prve roke,

ki včasih bil je nekje nekaj iz stroke.

Dal sem mu desetaka,

čeprav mu večkrat dam petaka.

Uroš S. ELI
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POSTAL SEM OČKA
Rok za rojstvo je bil določen z datumom 

19. 4. 2015, a moja draga je imela občutek, 

da se bo ta dogodek zgodil malce prej, in 

se tudi v resnici je 15. 4. ob 7.44. Ta 

trenutek je izbrala najina mala princeska. 

V porodnišnico sva prispela ob enih zjutraj 

in takoj so naju sprejeli, po kratkem 

pregledu in birokraciji pa sva bila približno 

ob dveh v 1. nadstropju, kjer so mojo 

drago postopoma pripravili na porodno 

sobo. V tem času sem moral čakati v sobi 

za bodoče očke. Odkrito povem, da sem 

molil boga, da ne bi prišlo do kakih 

zapletov. Ko so naju sprejeli v porodno 

sobo, se je zadeva začela resno. Krči, 

popadki in pomoč moji dragi. Opravil sem 

šolo za starše, zato sem približno vedel, 

kako ji pomagati. Pri tem so mi bile v 

veliko pomoč porodničarke − babice. Taka 

profesionalnost in prijaznost, vesel sem, 

da so v zdravstvu še tako predane svojemu 

poklicu. Znale so naju spodbuditi, da sva 

sodelovala in je porod potekal zelo lepo. Po 

dolgi noči je prišel čas rojstva, ki je minil 

hipoma. Tako je prišla na svet 3.370 g 

težka in 50 cm velika punčka. Nato je 

sledila rutina − brisanje moje punčke in 

čast, ki so mi jo dodelili kot očetu, prerez 

popkovnice. Zame je rojstvo največji 

čudež tega sveta, ki sem mu bil priča ter 

ga doživel v celoti. Na svet prijoka tako 

majceno bitje, povsem odvisno od  svojih 

staršev, v tem primeru od naju! Ko sem 

prvič zagledal novo bitje, moje bitje, so mi 

solze tekle kar same, nekontrolirano. 

Spominjam se svojega biološkega očeta, 

ki me nikoli ni priznal za svojega, še v 

porodnišnici se me je hotel popolnoma 

odreči. Ja, tak je bil moj »oči«. Ampak solze 

niso tekle samo zaradi njega. Imel sem 

še brata Nermina, ki je umrl 30. 5. 2008. 

Umrl je zaradi krvnega strdka, ki mu je 

prišel do srca in to v trenutku. Ni mu bilo 

rešitve in bolečina me spremlja vsa ta leta, 

občutek krivde pa ne popusti. V 

porodnišnici so izplavali vsi ti spomini, saj 

je bil tudi on očka, mladi očka. Moj brat 

in njegovo dekle sta upoštevala mojo željo 

in dala hčerki ime, ki sem ga jaz izbral. 

Svojo prvorojenko sta poimenovala 

Jasmina. Sam svojega veselja nisem mogel 

deliti z njimi, nisem mu mogel sporočiti, 

da bo stric, in to mi je zasolzilo oči. 

Svojega veselja preprosto nisem mogel 

deliti z osebo, ki mi je v življenju pomenila 

zelo zelo veliko. Tako so minevali obiski 

in prišla je sobota, dan za odhod iz 

porodnišnice. Prišel sem prezgodaj, zato 

sem se malce načakal − niti birokracija niti 

vreme (dež in mraz) nama nista bila 

naklonjena. Čakanje na svojo drago 

ljubezen in na najino princesko sem 

izkoristil za nujne nakupe, saj sem 

preostali čas želel preživeti z njima. Malo 

čez 13. uro smo sedli v taksi za pot domov. 

V mesecih pred tem sem vse pripravil za 

prihod moje Arsene.

Ero

IZKAZNICA PRODAJALCA
Na hrbet si vržem ruzak in grem prodajat 

Kralje. Nič hudega sluteč se postavim na 

prodajno mesto, ko me ogovori mimoidoči 

gospod: »Dobro jutro. Že dolgo od vas 

kupujem časopis in še nikoli nisem 

pogledal vaše izkaznice. Zato bi jo pa 

danes, če smem.« Nasmehnem se in mu 

odgovorim: »Seveda, ni problema.« Med 

brskanjem po ruzaku najdem izkaznico, 

ki je moj redni spremljevalec podobno kot 

osebna izkaznica. Moja redna stranka se 

začne krohotati: »Ah, gospod, saj se že 

dolgo poznava, vi ste naš prodajalec. 

Ampak malo sem se moral pohecati, ker 

sem včeraj na televiziji videl, da vam 

določeni povzročajo težave, pa še prodajalci 

niso. Dajte mi enega Kralja.« Nakar se 

začnem še sam smejati: »Gospod, rade volje 

bi vam ga dal/prodal, a sem danes očitno 

prišel samo z izkaznico, brez Kraljev. Verjeli 

ali ne, pozabil sem jih nabaviti.« In sva se 

smejala. V roko mi je stisnil kovanec: »Pa 

imejte vsaj za malico, Kralja mi boste dali, 

ko se naslednjič vidiva. Živemu človeku se 

marsikaj zgodi.«

Ibrahim Aličehajič

KODEKS
Prodajam pred Hoferjem, ko zagledam dve 

nuni. Z eno izmed njiju se zapletem v 

pogovor. Vprašam jo, če morda pozna knjigo 

Kodeks, ki je sicer »hudičeva biblija«. Odvrne 

mi, da še ni slišala zanjo, da pa pozna in 

verjame le v Boga. Od hudiča beži, ker se ga 

boji. Podobno se boji tudi nas, brezdomcev. 

Izjava me je pošteno prizadela. Ob tem sem 

se nehote vprašal, če bo njena duša glede na 

življenjski nazor res prišla v nebesa. 

Robert Mašič

PAMETOVANJE
Do mene pride nek možakar, rekoč: 

»Izvolite, izvolite.« V roki drži nekaj 

papirnatega denarja. Stegnem dlan, 

vanjo pa pade drobiž. Vseeno rečem: 

»Hvala za dober štos.« Na las podobno 

je pri volitvah; dajo ti papir za nekaj 

drobiža.

N524N

NAMESTO DONACIJE NAKUP 
ČASOPISA
Prodajal sem na običajni lokaciji na 

avtobusni postaji, ko se je do mene 

pripeljal možakar v avtomobilu in me 

vprašal: »Ali tudi vi zbirate donacije za 

Kralje ulice?« »Ne,« sem odvrnil, »jaz 

prodajam zdravo pamet.« Očitno mu je 

bil odgovor všeč, saj se je hipoma odločil 

za nakup: »No, pa mi dajte enega. Koliko 

pa stane?« »Čim več,« sem izstrelil. Prav 

razveselil me je, ko mi je v roke stisnil 

5 €. Priznal sem, da sem se pošalil, in 

mu hotel vrniti drobiž, pa je rekel, naj 

obdržim vse. V vsakem primeru sem še 

vedno mnenja, da je boljši nakup kot pa 

donacija. 

Polde

SREČNO POROČENA
Bil je deževen dan, zato sem se odločil, da 

ne bom prodajal časopisa in se bom raje 

pridružil veseli družbi na koseški tržnici 

pri Vinotoču Kras. Po dveh kozarcih 

terana pristopi stranka srednjih let in me 

pokliče na stran. Iz žepa nepričakovano 

potegne 50 € in mi jih na vsak način hoče 

dati. Ker se upiram, mi jih potisne v 

zunanji žep jakne. Po nekaj sekundah se 

zavem, v kakšni situaciji sem se znašel. 

Seveda jo vprašam, čemu me je doletela ta 

čast. Izvem, da se je njena hčerka poročila 

in bi rada nekoga obdarila v zameno za 

hčerkino srečo v zakonu. Hvala osebi, ki 

mi je polepšala deževen dan, pa tudi 

vsem strankam na koseški tržnici, ki mi 

fi nančno in materialno pomagajo, da 

bom preživel še eno zimo, pa čeprav ni 

tako zelo mrzla. 

Gorazdinjo

ANEKDOTE 
IZ PRODAJE
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Leto je naokoli in Kralji smo bili tudi 

letos deležni povabila na enodnevni 

smučarski izlet. Informacije o dogodku 

so med uporabniki društva Kralji ulice 

potovale s svetlobno hitrostjo, tako da 

je kmalu zmanjkalo prostih mest. V 

sredo, 24. 2. 2016, ob 14. uri smo se 

zbrali v prostorih društva, kjer sem vodil 

teoretično delavnico smučanja, na kateri 

sem povedal nekaj o 10 FIS-pravilih, 

osnovah smučarske tehnike in razdelil 

anketni vprašalnik z izjavo, da se 

posamezniki udeležujejo dogodka na 

lastno odgovornost. Z veseljem povem, 

da je vsako leto več zanimanja za 

udeležbo in da je akcija tudi dobro 

medijsko podprta. 

V torek, 1. 3. 2016, smo se ob osmi uri 

zbrali pred društvom in se z dvema 

kombijema in enim osebnim avtom 

odpeljali iz deževne Ljubljane v Kranjsko 

Goro. Vreme se je na poti na sever 

spremenilo v lep sončen dan. Na 

smučišču smo izpolnili informativno 

anketo, ki nam omogoča lažjo, predvsem 

pa hitrejšo izposojo smučarske opreme 

v SkiSchool.si. Karte nam je podarila 

ga. Klavdija Gomboc iz TRC Kranjska 

Gora, smučalo pa nas je dvajset oseb 

(spremljevalci in brezdomni). Sledilo je 

skupno ogrevanje in smučanje se je 

lahko pričelo. Izvedena je bila tudi mala 

šola smučanja za dva udeleženca. Vesel 

sem bil nasmejanih, srečnih obrazov. Na 

smučišču so nas obiskali novinarji iz 

medijskih hiš A Kanal, POP TV, RTV SLO 

in Delo. Naši smučarji so z veseljem 

podali izjave in pohiteli nazaj na belo 

strmino. Smučali smo do ene ure, nato je 

sledilo kosilo, zelo okusen ričet, krof in 

topel čaj, zahvala za našteto gre kuharju. 

Po kosilu smo malo posedeli, ker pravijo, 

da se mora hrana uležati. Nekateri so 

nadeljavali s smučanjem do tretje ure, 

nekateri so počivali, preostali pa so se 

odpravili na sprehod do umetnega 

jezera Jasna, ki je obenem sotočje dveh 

potokov, Male in Velike Pišnice. Sončen 

pogled na Razor in Špik se je bohotil z 

vso mogočnostjo gorskih očakov. Malo 

pred četrto uro smo se odpravili nazaj 

v Ljubljano. Vsi smo se imeli kraljevsko 

in se brez poškodb in polni pozitivne 

energije, ki smo je bili deležni na izletu, 

vrnili v Ljubljano.

V imenu vseh udeležencev bi se iskreno 

zahvalil TRC Kranjska Gora, SkiSchool.si 

Kranjska Gora, za donacijo kart in za 

cenejšo izposojo opreme, ter ŽZS, 

g. Danilu Breclju, za plačano kosilo, poleg 

tega pa tudi društvu KU, ki je omogočilo 

prevoz ter malico. Še enkrat hvala za že 

četrto smučanje v upanju, da se vidimo 

tudi ob letu osorej.

Letos bomo Kralji podobno kot lani 

izvedli prostovoljno delovno akcijo, 

pomoč pri urejanju smučišča. Smisel le-te 

je, da vsaj malo prispevamo k skupnemu 

projektu ZaŽIVI ulica – Smuča ulica in se 

neposredno oddolžimo donatorjem ter 

prispevamo svoj del k neokrnjeni naravi. 

Vsem, ki se boste delovne akcije udeležili, 

bo omogočeno smučanje naslednje leto!

Lep športen pozdrav od športnega 

delavca in prostovoljca društva KU

Jožeta Drola

SMUČA ULICA - ČETRTIČ, 1. 3. 2016, KRANJSKA GORA

Dogodki:

foto: arhiv KU

foto: MGfoto: MG
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KURENTOVANJE NA PTUJU
Želel sem si obiskati Ptuj in predvsem pustni karneval, zato sem se 

v soboto, 6. 2., zjutraj odpravil na pot. Takoj po prihodu sem začel 

prodajati časopis Kralji ulice in med prodajo spoznal Barbaro, ki me 

je povabila na kosilo. Vabilo sem seveda z veseljem sprejel. 

Dogovorila sva se, ob kateri uri v ponedeljek se oglasim pri njej. 

Ob pol enih sem se odpravil na dobrodelno karnevalsko kulinarično 

obarjado na dvorišče minoritskega samostana in komaj še dobil 

porcijo, saj je bilo povpraševanje veliko in je obare skoraj že 

zmanjkalo. To me niti ne preseneča, saj je bila zelo okusna. 

V Kavarni Bodi sem si privoščil obrazno poslikavo, kot se za 

pustovanje tudi spodobi, in se primerno napravljen udeležil 

nekaterih spremljevalnih kulturnih dogodkov. V DomKULTure 

muziKafeju sem rajal na pustni noči z DJ-jem, kasneje pa še na 

Kištinem Maskenballu v MKC Kolnkišta. 

V nedeljo točno ob 13.00 se je začela 56. mednarodna pustna in 

karnevalska povorka, vredna svojega imena. Za kulturni praznik 

sem najprej obiskal Ptujsko jezero, kjer imata najpomembnejše 

gnezdišče v Sloveniji navadna čigra in rečni galeb, ob ogledu 

Ptujskega gradu pa sem v Slavnostni dvorani prisluhnil še krajšemu 

koncertu organista Antona Potočnika. Po obilnem odmerku kulture 

je napočil čas, da se odpravim na kosilo k Barbari, ki se ji za prijazno 

gesto še enkrat iskreno zahvaljujem. Ker je nadaljevanje programa 

sledilo šele ob 17.30, sem vmes skočil na kavico in klepet k Urški 

v Bo caff e. Kot že rečeno, je popoldne na Kurentovi tržnici sledil 

nastop skupin kurentov/korantov ter glasbenih in plesnih skupin, 

pa tudi ljudskih pevcev in godcev.

V torek zjutraj sem se odpravil v Podlehnik in se udeležil pohoda 

oračev, ki ga je organiziralo Etnološko društvo Podlehnik. Po starem 

običaju so krenili od hiše do hiše s princem Zlatkom Donom tretjim, 

pomagali pa so si z besedilom: »Zaorjemo za debelo repo, dobro 

letino, odganjamo vse slabo in prinašamo dobro.« Med pohodom se 

je izkazalo, da je v Halozah obilo praznih hiš in vikendov, saj nismo 

naleteli na prav veliko ljudi. Ob 14.00 sem se udeležil tukajšnjega 

pokopa pusta, ob 17.00 pa še tistega na Ptuju. 

Po vsem tem je končno nastopil primeren čas za odhod domov. 

Navdajali so me lepi spomini, žal pa sem v teh nekaj dneh na 

štajerskem koncu izkusil tudi nekaj neprijetnega. V neki gostilni so 

v brošuri »Pust mastnih ust« nudili obroke po praznični ceni, tako 

so vsaj obljubljali. Želel sem izkoristiti ugodno ponudbo, pa so me 

zavrnili, češ da že gostijo skupino ter da imajo s tem izpolnjene 

planirane kapacitete. Kot se je izkazalo kasneje, temu sploh ni bilo 

tako. Nekateri si očitno delajo reklamo na osnovi praznih obljub.

Za konec se zahvaljujem Ptujčanom in Ptujčankam ter ostalim 

obiskovalcem, ki so kupili časopis ali mi darovali kak cent kar tako, 

zahvaljujem pa se tudi Kinološkemu društvu Ptuj. V svojem 

potopisu sem opisal brezplačne prireditve, ki sem jim prisostvoval, 

saj na prošnjo za akreditacijo nisem dobil odgovora.

                                     

Andrej Pugelj

UNION OLIMPIJA IN PARTIZAN V STILU NBA
Čeprav se je vseh pet tekem zadnjega kola lige ABA, ki so 

odločale o obstanku, odigralo ob istem času (18.00), se je tekma 

v Ljubljani končala veliko kasneje kot preostali dvoboji. 

Zavlekla se je namreč v podaljške, uganko o zmagovalcu 

dvoboja dveh velikih imen jugoslovanske košarke pa je 

razrešil šele četrti podaljšek. Igra, polna presežkov s številom 

posamično doseženih točk in dodatnega časa, je postregla s 

številnimi izjemnimi potezami in verjetno ne bi nikogar 

motilo, če bi moral v dvorani ostati še nekoliko dlje. Na srečo 

domačih navijačev je bil Partizan primoran Ljubljano zapustiti 

s sklonjeno glavo, saj je bil končni rezultat 118 : 115 v prid 

Ljubljančanov. Domačini so večino tekme rednega dela vodili, 

Partizan pa se je vztrajno trudil in jim ostajal za petami ter 

nekajkrat celo povedel. Verjetno je k dobri igri domačih 

pripomogla tudi atmosfera, h kateri sta precej doprinesli 

dvorana Tivoli in tudi 3.500-glava množica z glasnim, vendar 

športnim spodbujanjem obeh ekip. Pri Partizanu je najboljšo 

predstavo v črno-belem dresu prikazal Jamar Wilson z 41 

točkami, pri Olimpiji pa Srb v zeleno-belem dresu − Sava Lešić 

z 31 doseženimi točkami. Poleg njiju se jih je še 9 podpisalo 

pod dvomestno število danih košev. Tekma vredna ogleda je na 

trenutke spominjala na tiste najboljše iz lige onstran Atlantika 

− NBA − in vsaj za nekaj časa povzročila evforijo ter obudila 

spomine na uspehe Uniona Olimpije, ki jih je doživljala v 

dvorani pod Rožnikom. Zmaji so se s srčno in požrtvovalno igro 

od letošnjega ABA ligaškega tekmovanja poslovili z zmago in se 

tako odkupili za nekatere kikse med sezono. Za nami je namreč 

redni del 20. sezone lige ABA, ki jo je Olimpija zaključila na 

7. mestu. Kralji se klubu zahvaljujemo za ogled tekme, ki nam 

bo vsekakor ostala v spominu, in jim želimo veliko uspeha tudi 

v lovu na državni naslov!

                                

S. P.

foto: Andrej Pugelj

foto: osebni arhiv
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Kdo si Boštjan, kaj te v življenju najbolj 

poganja?

Razen imena in priimka, ki si ju itak 

nisem izbral sam …

Si pa zadovoljen z njima?

Sem, ja. Drugače sem … stvari, ki jih 

počnem. Živim od stvari, ki so mi zelo 

ljube, skozi njih se najdem in 

uresničujem. Delo je ključni element, ki 

me poganja, tu deluje neke vrste 

protestantska etika.

Prve asociacije, ki se ti zbudijo ob 

besedi brezdomstvo, brezdomen.

Dom. Kaj dom sploh pomeni? A je to 

samo streha nad glavo ali še kaj drugega? 

Streha nad glavo je vsekakor osnova, 

brez katere je težko živeti človeka 

vredno življenje. Sicer je pa ogromno 

brezdomnih, ki imajo nekako za temeljne 

stvari poskrbljeno, pa se vseeno počutijo 

izkoreninjene. Izkoreninjenost, ja, to je 

ključni problem.

Kakšen je tvoj odnos, osebno opažanje 

brezdomstva? Se spomniš, kdaj si 

se z nekom, ki ni imel »doma«, prvič 

srečal ali pa prvič pomislil na to, kdo so 

pravzaprav brezdomni ljudje?

Prvi otroški spomini so vezani na te zelo 

simpatične gospode, ki so fehtali za 

liter vina. Ker sem bil otrok, tega nisem 

doživljal kot nekaj tragičnega. V mojih 

najzgodnejših spominih so brezdomci 

ljudje v letih. Ne spomnim se mladih 

brezdomcev. Zdaj pa jih opažam. 

Brezdomstvo nima več spola, starosti, 

nacionalnosti. Če sem v otroštvu to 

doživljal kot simpatičen eksces, ki ga 

niti nisem bil sposoben mislit, kaj šele 

razumet, se mi danes zdi precej bolj 

ogledalo cele družbe.

Kakšen se ti zdi odnos do brezdomnih 

v družbi na splošno?

Brezdomstvo v glavnem srečujem na 

ulicah. Zdi se mi, da smo se določenih 

stvari že preveč navadili, kot se človeška 

vrsta marsičesa preveč navadi. Kar se ti 

recimo enkrat zdi grozno tragično, že 

čez nekaj mesecev lahko dojemaš kot 

nekaj samoumevnega. V odnosu do 

brezdomstva smo tudi velikokrat 

pravičniški. Enim damo, drugim ne. 

Nekdo se ti zameri, ker prodaja star 

izvod Kraljev ulice, potem ga oziroma jo 

imaš na črni listi, kar je svojevrstna 

hinavščina, ki pa ji tudi sam mnogokrat 

podležem. Na splošno mnogokrat živimo 

v utvari, da stvari poznamo in razumemo 

ter da jih lahko zato sodimo. Verjetno 

gre za obrambni mehanizem, ki pa lahko 

povzroča škodo.

Koliko jih imaš pa ti na črni listi?

Na črni listi imam enega. Časopis ima 

očitno za izgovor, še posebej pa me moti, 

da je izjemno agresiven.

Imaš kakšnega stalnega prodajalca, 

prodajalko?

Ja, Nino pri Mercatorju na Parmovi. Ima 

napis, da je diplomirana ekonomistka. 

Včasih kakšno rečeva. Občasno kupim 

časopis tudi pri gospe, ki prodaja na 

križišču pri Kinu Vič. Pa tudi pri 

mladeniču, ki ima akcijo »Kupiš enega, 

dobiš enega« ali nekaj podobnega. Daje 

vtis, kot da se pri svojem delu zabava, 

kar je super.

Pa prebereš?

Bolj prelistam. Včasih kupim izvod tudi 

po večkrat, včasih katero številko 

izpustim ... Stvar naključja. 

Kaj meniš o samem projektu Kralji 

ulice?

Zdi se mi izvrsten projekt, ena izmed 

stvari, ki, ne bom rekel rešuje situacijo, 

ker je ne more, ampak pripomore k temu, 

da se stvari izboljšajo. Na nek način se 

lahko ljudje spet utirijo. Pa tudi za vse 

nas je pomembno, ker smo na nek bolj 

konstruktiven način soočeni z 

brezdomstvom. Delo samo se mi zdi 

zelo pomembno za samospoštovanje. 

Imaš več možnosti, da se izviješ. Ljudje 

nismo lena bitja, sploh neka prisilna 

brezdelnost nas na dolgi rok zelo ubija in 

nam tudi zbija samozavest.

Kako komentiraš dandanašnje stanje 

tu? Zdi se, da je naokrog vse več jeze, 

strahu.

Jeza in strah sta sama po sebi zelo 

naravni reakciji na nepravičnost in 

neznano. Problem nastane, ko sta 

kanalizirana in izkoriščana. In to je tisto, 

kar me najbolj skrbi. 

Tvoje delo govori, da si senzibilen 

za tematiko revščine, odrinjenosti. 

Kakšni so tvoji načini soočanja z 

današnjo družbeno situacijo, kakšne 

ventile imaš, kako meniš, da se je 

mogoče s tem »boriti«?

Jaz upam, da s stvarmi, ki jih počnem, 

soustvarjam neko pozitivno družbeno 

klimo. Klimo, v kateri gre še za kaj 

drugega kot le pohlep in osebno 

pridobitništvo; klimo, v kateri je ključna 

vsebina. In ljudje. Nerazumljivo mi je, 

da skrbi za sočloveka ni, to se mi zdi 

skregano s temeljnim človeškim 

občutkom. Ko se na primer odpuščanje 

delavcev prevede v razionalizacijo in 

minimalizacijo stroškov, smo že 

prestopili mejo nečloveškosti.

Kaj občutiš ob vseh teh zadnjih 

dogodkih, ob referendumu, ob odnosu 

do beguncev?

Na žalost vedno manj jeze, vedno več 

nekega razočaranja, žalosti. Ne vem, če 

je to povezano s staranjem ali da sem 

izgubil upanje. V zadnjem letu, ko sem 

kolumnist, te teme tudi obravnavam, tu 

še najbolj neposredno prodirajo v moje 

delo. Drugače svoje delo doživljam kot 

zelo majhen doprinos k smiselnosti 

sveta. Tu lahko odigram neko pozitivno 

vlogo.

A imaš kako sporočilo za kralje in 

kraljice ulice?

Ko vas naslednjič kdo ozmerja s: »Kaj 

prosiš, delat pejt!«, mu z zvitim izvodom 

časopisa primažite tri okoli ušes. 

Klepetala: Luna J. Šribar

pOdpirampOdpiram - BOŠTJAN NARAT

foto: Ivian Kan Mujezinović
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NASLOV
biba.koper@gmail.com

Sol in Koper:

Vedno prejmem kak mejl od bralk in bralcev, ampak zadnje 

čase je teh veliko več. Ne glede na pohvalo, kritiko ali zgolj 

razmišljanja so si med seboj vsi enotni v enem − všeč so jim 

članki, ki niso nujno strogo vezani na brezdomstvo kot tako. 

Seveda sem ponosna na to, da pri časopisu, kot je naš, članki 

in prispevki resnično tvorijo širok spekter tekstov ... Govora 

je o kulturi, športu, drugih socialnih temah, pa tudi o povsem 

človeških razmišljanjih v zadevah, ki na prvi vtis morda ne 

dajejo občutka, pa vendar globoko vplivajo na socialne 

odnose, socialne stike in socializacijo kot tako. Ravno pri takih 

tekstih imam največkrat svoje mnenje, ki pa včasih ni všeč 

mojim − na prvi pogled − istomišljenikom. O čem je govora? 

Pravzaprav o pojavu mini fanatizma in v mojem besednjaku 

precej osovraženega izraza, politična korektnost. No, pa naj vas 

popeljem po svojih malih sivih celicah.

Ker zagovarjam demokracijo in pravico do govora in izražanja, 

me večkrat šokira, da me pri kaki razpravi najbolj sabotirajo 

ravno tisti, s katerimi se načelno zelo strinjam. V meni se 

skriva toliko osebnostnih slojev, da imam težave na kar nekaj 

poljih. Dolga leta sem vegetarijanka (pri siru še vedno grešim), 

delna feministka, delna anarhistka, nisem verna, fi lantrop po 

svojih res najboljših močeh, ne diskriminiram, pri zagovarjanju 

svojih stališč znam biti precej glasna (in antipatična) oziroma 

me ni strah izstopiti iz vrste in povedati svoje mnenje na 

glas ..., pa še bi lahko naštevala. Ampak naj bo dovolj za potrebe 

tega teksta. Pa lepo po vrsti. Dejstvo, da sem vegetarijanka, je 

moja osebna odločitev. Na to je verjetno vplivalo dejstvo, da 

posedujem ogromno empatije za življenje kot tako in se nisem 

le-te nikoli »naučila« čutiti zgolj do ljudi, pač pa jo občutim do 

vseh živih bitij. Mnenja sem, da nam za lasten obstoj ni treba 

ubijati drugih živečih in predvsem čutečih bitij. Ampak! 

Najbolj zanimivo pri tem je to, da me v razpravah o tej temi 

vedno znova spotikajo ravno moji soprehranjevalci. Najprej 

sogovornike grdo označijo za mesojede, kar me moti. V svojih 

45 letih še nisem spoznala človeka, ki bi se prehranjeval zgolj 

in samo z mesom. Torej bi bil bolj pravilen izraz vsejedi. Takoj 

zatem se mi zdi pomembno sogovornikom izkazati spoštovanje 

z upoštevanjem dejstva, da je njihova pravica in izbira, da se 

hranijo, s čimer želijo. Prijateljema, ki sta geja, ne bom solila 

pameti o Adamu in Evi oziroma Adamu in Steve-u ter 

zaničevalno napadala njuno spolno usmerjenost, prav tako ne 

bom nekomu diktirala, kaj naj jé. Rade volje razložim, kaj 

vegetarijanstvo pomeni meni, podam svoje razloge za to 

početje, mogoče predlagam kako pametno internetno stran, 

kak dober dokumentarec, ampak tu se moje vmešavanje konča. 

Včasih me je svoje »vrste« dobesedno sram, saj so napadi s 

strani vegetarijancev in veganov iskreno rečeno gnusni in kar 

je še huje, ne dosežejo svojega cilja, pač pa vsejeda še bolj 

razkurijo, prepričajo v njegov prav in poglobijo nevidno vrzel 

med skupinami. 

Podobno se mi je dogajalo v času referenduma o spremebni 

zakona o družini. Na raznih forumih in na Fejsbuku so padale 

tako težke besede, da sem nekajkrat resnično dobila solzne oči. 

Tudi mene je spravljalo ob živce, da so nasprotniki spremembe 

širili laži, obešali slike otrok, igrali na karto »za otroke gre«, kar 

je seveda ena največjih laži. Obupano sem se prebijala skozi 

mnenja, ki so bila iz trte zvita. Danes, ko je tema malce bolj v 

ozadju, naj povem, da me je spet najbolj sram »svojih«. Tistih, 

ki so zagovarjali spremembo. Niso se dobro lotili zadeve, 

žalitvam ni bilo videti konca in na obeh straneh je šlo samo še 

za fanatičen zagovor lastnega pogleda na temo. Ponosno lahko 

rečem, da vedno poskrbim, da med razlago svojega mnenja ne 

teptam mnenja sogovornika ali dopisovalca. Na Fejsbuku sem 

dobila kar nekaj zasebnih sporočil, v katerih so mi ljudje pisali, 

kako so že razmišljali v smeri, da bi mogoče vseeno podprli 

spremembno v zakonu, vendar so jih napadanje, žaljenje in 

občutek superiornosti pri zagovornikih potisnili v še bolj 

ekstremno razmišljanje. In to je ključ. Vsi, ki zagovarjate svoje 

lastno mnenje, razmišljanje, fi lozofi jo, prosim počnite to vedno 

z zavedanjem, da na drugi strani prav tako stoji neka oseba, s 

svojimi lastnimi mnenji, razmišljanji in fi lozofi jo. Mogoče niso 

podobna našim, a to nam še ne daje pravice, da njihova 

teptamo, ker potem sami postanemo točno tisto, proti čemur 

smo se že v startu pričeli boriti. Enoumje, prepovedi, 

diktiranje. Nič od tega ni pozitivno in zato ne more dajati 

pozitivnih rezultatov. Preprosto je; da bi vedeli, da obstaja 

tema, potrebujemo svetlobo. Da bi znali ceniti pravico, žal 

potrebujemo krivico. In da bi vedeli, da imamo »prav mi«, 

nujno potrebujemo nekoga, ki po naši presoji pač »nima prav«. 

Pri nekaterih fi lozofi jah sem delno opredeljena. Tudi s tem ni 

nič narobe, saj zagovarjam in verjamem v določene dele. 

Anarhizem kot razmišljanje mi odgovarja, vendar se pri 

agresivnem anarhizmu zame vse ustavi, saj sem v svoji osnovi 

pacifi st. Pa vendar mi je na trenutke kristalno jasno, da samo 

z besedami žal ne gre vedno. Le vesolje ve, ali ne bi v kakšnem 

res norem scenariju, ko bi bila priča resnemu teptanju pravic, 

v zanosu in polna adrenalina, tudi sama dvignila pest polno 

kamenja in ga zalučala na nasprotno stran. To so nizke 

čustvene vibracije, ki se jim izogibam, ampak prepričana sem, 

da se nekje globoko v meni vseeno skrivajo. 

Skratka, ko boste v razpravi z nekom, ki ne misli enako, 

poskušajte komunicirati na način, na katerega bi tudi sami 

želeli, da nekdo drug komunicira z vami, ko vam razlaga svojo 

plat zgodbe. V vsem skupaj pa je najbolj pomembno, da 

ostanete zvesti sebi, vendar samo in zgolj pod pogojem, da s 

tem nikomur ne škodujete. Tu leži paradoks − s svojimi 

prepričanji nekomu vedno na nek način »škodujemo«. A za 

nasilje v razpravi res ni prostora! Apriori popolnoma ZA ali 

apriori popolnoma PROTI ni niti dobra niti pametna rešitev. Pa 

hvala bivšemu sosedu, ki me je spodbudil k današnjemu članku.

Vaša Biba

foto: osebni arhiv
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Vzporedno z vzponom Rimskega cesarstva se pojavi nova 

svetovna religija – krščanstvo. Seveda se nikakor ne mislim 

spuščati v razna dogmatska vprašanja, njegov vpliv na tedanje 

življenje me zanima predvsem in le iz zgodovinskega zornega 

kota. Torej, ne glede na to, ali je bilo to ustvarjeno s strani boga 

ali ne, je treba priznati, da je prav krščanstvo prvo predstavilo 

nov revolucionarni koncept ne področju »socialnega dela«. 

Njegova začetna »promocija« dobrodelnosti je zagotovo eden 

izmed njegovih največjih doprinosov človeštvu.

Ljudem krščanstvo predstavi sveže moralne smernice, ki 

temeljijo na ljubezni, dobrodelnosti in ponižnosti. Njegove 

ideje sprva privlačijo predvsem najnižje družbene razrede in v 

cesarstvu, zaznamovanem s socialno neenakostjo, je med 

prvimi spreobrnjenci brez dvoma največ revnih, bolnih in 

sužnjev, ki se poleg duhovnega lahko poistovetijo tudi z 

njegovim kulturnim konceptom. Ideja, ki je dandanes 

uveljavljena na zahodu, da morajo posamezniki, organizacije in 

država pomagati pomoči potrebnim, je v veliki meri pripisana 

prav zgodnjemu vplivu krščanstva. Priznati je namreč treba, da 

je bil krščanski koncept dobrodelnosti v tistem času edinstven, 

ker je prvi predstavil idejo, da dobrodelnost ne sme biti 

omejena samo na lastno družino ali lastno socialno in kulturno 

skupino. 

Precedens na tem področju prva postavi že Stara zaveza. 

Brezdomcem, vdovam in revežem z zakonom omogoči 

pobiranje »desetine«. Zemljeposestniki so jih bili pred žetvijo 

dolžni spustiti na svoja polja in pred obiranjem v svoje 

sadovnjake, kjer so jim omogočili nabrati brezplačno hrano 

za njihove družine v skupni vrednosti desetine celotnega 

pridelka. Judovski običaji preprečijo širjenje tega vpliva na 

druge kulturne skupine, predvsem pa dejstvo, da so bila 

sredstva, zbrana s strani judovske skupnosti, namenjena 

izključno revnim Judom, preprečuje večji vpliv na širšo 

pogansko kulturo. Krščanstvo je učilo, da je treba pomagati 

vsakomur, ki potrebuje pomoč, ne glede na njegov socialni 

razred ali družinske vezi, kar je pripomoglo k hitremu širjenju 

reformiranega judovskega dobrodelnega koncepta.

Medtem ko Judje postavijo humanitarni precendens, ki ga 

sprejmejo in nadgradijo kristjani, se poganska družba v isti 

meri od njega distancira. Že grški fi lozof Platon je trdil, da je 

treba revno osebo, ki zaradi bolezni ni več sposobna delati, 

pustiti umreti. Rimljan Plinij mlajši denimo, se sprašuje, če naj 

sploh dovolijo obstoj dobrodelnih organizacij, ki pomagajo 

revnim. Rimski fi lozof Plavt pa trdi, da beračem s tem, ko jim 

dajemo prispevke, ne delamo usluge, saj le podaljšujemo 

njihovo mizerno življenje. Skratka, večina antičnih fi lozofov 

smatra usmiljenje kot patološko čustvo, nekakšno okvaro 

značaja, ki bi se ji morali racionalni možje izogibati. Ni težko 

razumeti ljudi, ki so se v takem okolju odločili sprejeti novo 

vero. Že okoli leta 100 n. š. izide priročnik za nedavne 

spreobrnjence Didahe, ki nove kristjane uči, naj brez zavrnitve 

darujejo vsakomur, ki jih tega prosi, seveda v okviru svojih 

zmožnosti. Njihovi sodobniki organizirajo prostovoljno 

zbiranje prispevkov oz. fond za podporo invalidom, vdovam, 

sirotam in ostalim nesrečnim dušam, brez ozira na spol in 

državljanstvo. Pomoči ne odrečejo niti izobčencem v rimski 

družbi, torej vsem, ki so bili označeni kot nečisti – gobavci, 

prostitutke, vagabundi, brezdomci … 

Z vzponom krščanstva v Rimskem cesarstvu se torej brez 

dvoma institucionalizirajo dobrodelni programi, ki se močno 

razlikujejo od vsesplošne ideje tedanje družbe o fi lantropiji. 

»Socialna pomoč« je prvič v zgodovini nediskriminatorna, daje 

upanje in je brez pričakovanja povrnitve usluge v stilu quid 

pro quo. Zgodnji kristjani gredo celo tako daleč, da za lačne 

brezdomce in obubožane prebivalce jemljejo hrano iz svojih ust. 

Na določene dni v tednu se postijo ali izpuščajo obroke, hrano 

zbrano s samoodrekanjem pa donirajo naprej.

Kljub temu se mora krščanstvo za uspešno širjenje svojih idej 

med drugim zahvaliti tudi Rimskemu cesarstvu. To je v prvem 

stoletju zajemalo četrtino znanega sveta in misijonarji so po 

njem, če pustimo ob strani njihovo preganjanje, večinoma brez 

težav potovali. Njihovi nauki so se tako preko male Azije kmalu 

razširili tudi po celem Mediteranu. Sporočilo o ljubezni in 

empatiji, ki so ga prinašali, je veljalo tudi za ljudi zunaj 

krščanske skupnosti in to se je tako dotaknilo mnogih poganov, 

da so se naposled spreobrnili. Med zadnjimi, ki je Rimskemu 

cesarstvu obupano poskušal povrniti nekdanji poganski sijaj, je 

bil cesar Julian. Nerad je priznal, da ga superiorna morala, 

izražena s strani kristjanov, frustrira. Skrb za revne, pogane in 

kristjane ga je begala, kajti zdelo se mu je sramotno, da 

»njihovi« revni od njih ne prejemajo pomoči v tolikšni meri, kot 

jo prejemajo od kristjanov. V poskusu, da bi kopiral krščanske 

aspekte fi lantropije, je skušal uvesti nove smernice in svoje 

svečenike moralno »nadgraditi«. V najdenih dokumentih lahko 

preberemo, kako je svečeniku iz Galatije naročil vzpostaviti 

verigo hostlov vzdolž cest z željo, da bi tujci na poti dobili 

primerno oskrbo. Vendar je bil ves njegov trud zaman. 

Krščanstvo se je skozi svoje revolucionarne ideje nezadržno 

širilo po cesarstvu in v svojih prvih tristo letih, za razliko od 

danes, je bilo sporočilo, da je dobrodelnost religiozna dolžnost 

vsakega kristjana, jasno opredeljeno. Tudi prvi krščanski rimski 

cesar Konstantin se je te dolžnosti dobro zavedal. Znano je, da 

je fi nanciral podporo za vdove, revne in sirote. Na žalost se 

zgodovina ne ponavlja v vseh primerih, nedvomno pa lahko 

rečemo, da v določeni meri cerkev še dandanes nadaljuje svoje 

poslanstvo. 

O tem, ali je izgubila kompas, se odločite sami.

Jean Nikolič 

ZGODOVINA BREZDOMSTVA, 11. DEL -

VZPON KRŠČANSTVA IN NJEGOV VPLIV NA »SOCIALNO DELO«
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Izza rešetk:

foto: osebni arhiv

V slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) je 

vidik izobraževanja obsojenih oseb pomemben dejavnik pri 

osebnem napredku zaprtih in se v praksi relativno dobro 

uveljavlja. Izobraževanje poleg praktične koristi pomeni 

osebnostno rast, vpliva na samozavest in pripomore k razvoju 

in uspehu zaprte osebe. Seveda obstaja vprašanje, kako 

zapornike spodbuditi k izobraževanju, jim pomagati vzbuditi 

zanimanje za znanje ter predvsem spodbuditi njihovo zavest 

glede samospoštovanja in vere v lastne sposobnosti na višjo 

raven. Težav je kar nekaj; mnogi imajo težave že z branjem in 

pisanjem, kar posledično vpliva na njihovo samopodobo, zato 

so pogosto tudi njihove sposobnosti za sodelovanje s pedagogi 

nizke. Veliko težavo predstavljajo tudi osebni dejavniki, kot je 

zloraba psihotropnih snovi, kar seveda vpliva na številne 

negativne učinke pri učenju. Pogosto je učenje pri zasvojenih 

povsem onemogočeno. Pozitivni vidik je, da so izobraževalni 

programi v zavodih za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) 

prilagojeni potrebam posameznika, čeprav mora biti 

kvalifi kacija v kazenski ustanovi enakovredna kvalifi kaciji, 

pridobljeni zunaj zapora. Na izobraževanje se v zaporih 

pogosto gleda kot na drugorazredno aktivnost, zato odbor 

ministrov (Odbor ministrov Sveta Evrope, 1990) meni, da bi 

moralo imeti izobraževanje v ZPKZ isti status kot delo, kajti 

enako vrednotenje učenja in dela lahko spodbudi obsojence k 

izobraževanju. To potrjuje primer dobre prakse v državah, ki 

omenjeni vidik uresničujejo (nekatere skandinavske države, 

Norveška itn.). Pomemben vidik oziroma dejavnik, ki 

pripomore k odločitvi obsojenca za izobraževanje, predstavlja 

tudi njegov odnos z osebjem ustanove. Če je ta odnos 

optimalen, bo tudi do izobraževanja zavzel pozitivno stališče. 

Motivacijo lahko predstavlja odnos obsojenca z ostalimi 

zaprtimi osebami, se pravi vzajemno spodbujanje k 

izobraževanju, usposabljanju, učenju, morda zgolj k branju ali 

pisanju. Zlasti slednje je pomembno, saj večino obsojencev 

pesti frustracija, vezana na kaznivo dejanje ali težko življenje v 

preteklosti. Kdo ve, morda bo kdo od obsojencev našel navdih 

ravno v travmatični izkušnji, kar ne bi bil osamljen primer. 

E. A. Poe je nekoč dejal, da »če ne bi imel tako nesrečnega 

življenja, Krokarja ne bi nikoli napisal« ...  

IZOBRAŽEVALNI IZZIVI V ZAVODIH ZA PRESTAJANJE 
KAZNI ZAPORA

Zuzanna G. Kraskova

Laura Ličer



020

foto: osebni arhiv

BEDA DRUŽBENEGA TRENUTKA ALI DRUŽBENI 
TRENUTEK BEDE

Gostujoči kolumnist:

Matic Munc

Ne živimo v družbi obilja, prav gotovo ne! Pri čemer nimam v 

mislih zgolj materialnega obilja, temveč tudi duhovnega. Sploh 

ne. Živimo v bedi tega trenutka, kjer je vse skupaj ena taka 

žalostna infl acija, kjer prave zadeve izgubljajo vrednost, vendar 

za njih plačujemo vedno višjo ceno v živcih, duševnem miru in 

toleranci. In plačujemo tudi visoko ceno v denarju, tej pogrošni 

simbolični izmenjalni valuti svoje medsebojne pomembnosti. 

Ne morem mimo dejstva, da naša družba predvsem temelji na 

denarni protivrednosti predmetov, storitev in žal tudi odnosov 

ter šele v drugi fazi na duhovni vrednosti. Vzhodnjak se 

začuden reži temu našemu pojmovanju in zgolj skomigne z 

rameni nad našo omejenostjo. Vendar ne morem mimo nje! 

Nisem vajenec za lokalnega guruja, ki bi v senci svetega fi govca 

za pest riža meditiral o praznini in se smehljal vpetosti v svet 

materialnega. Sem zgolj običajni samozaposleni Slovenec z 

dolgovi in zmerno zaskrbljenostjo nad prihodnostjo sebe in 

sodrugov. Zato našo današnjo pot začenjam na križišču 

materialnih dobrin, kjer nas hitro zanese z ovinka in že drsimo 

po bankini. Želimo imeti! Želimo posedovati! Pa ne moremo.

Menim, da procesa prehoda iz enoumja v neko obliko spodobne 

sodobne družbe večumij nismo speljali dobro. Ne drži, da je 

manjkalo banan in kave, ker so to bajke za naivne otroke. Je pa 

res, da smo hlepeli po večji demokraciji materialnih dobrin in 

tudi nekaterih, ki so bile na čuden način omejene. Tukaj mi 

najprej pridejo na misel prvi preprosti osebni računalniki, 

spectrumi in commodori, katerih nabava v sosednji državi je 

bila manjši kontrabantarski projekt. In živo se spomnim, da 

sem svoj prvi prenosni kasetnik kupil v posebni trgovini, 

povsem legalni seveda, kjer je bila roba iz uvoza. Iz daljne 

Japonske je priromal mali glasbeni mlinček podjetja Sanyo, da 

sem lahko snemal komade s Študenta na kasete. Za njega sem 

odrinil nekaj tisoč dinarjev in obveznih 220 nemških mark. 

Ker je bila roba iz uvoza, verjetno. In tiste marke sem pridobil 

zlahka. Skratka, nismo živeli pod železno pokrovko, vendar so 

bile nekatere zadeve okoli teh želenih predmetov smešno 

komplicirane in nerazumljive. Želeli smo več odprtosti in ja, 

tudi več bleščečih trgovin zahodne robe, da bi lahko v miru 

izbirali in se počutili pomembne in živeče v obilju. Nihče si niti 

v sanjah ni slikal podobe prihodnosti, kjer bo sicer vse to 

dostopno za šipami lepih trgovin, mi pa na  tej strani brez fi cka 

v žepu. Nekateri brezdomni, drugi »samo« brez služb, tretji 

prekerno nestabilni in četrti kronično besni in nezadovoljni. 

Zato trdim, da ima velik delež našega današnjega bednega 

družbenega trenutka v svoji malhi odgovornosti ta naš nesrečni 

paradoks: ko smo imeli dovolj v denarnici, nismo mogli kupiti 

vsega, in zdaj, ko lahko kupimo skoraj vse, imamo same luknje. 

Ni čudno, da smo jezni in sovražni. Nekdo nas je nategnil na 

suho, nategnil za naše sanje. 

In vendar sedaj, ko se počasi odmikamo od tega nizkega sveta 

hitrih telefonov, hitrih avtomobilov in velikih hiš, ki bi jih vsi 

radi imeli v lastni posesti, in gremo proti višjim sferam, z 

gotovostjo ugotavljam, da se naša beda še veliko plastično kaže 

ravno v nematerialnem svetu. Na tej vegasti poti smo izgubili 

veliko več – izgubili smo Človeka v sebi. Ha! Zdaj boste rekli, 

kako nas je Munc vseeno potegnil za nos in zdaj skozi tole 

pisanje vseeno prodaja neko instant gurujstvo, ki malo diši po 

vzhodu, vendar ima preko tega oplesk slovenskega porekla. En 

tak novodobni miš-maš za vrednot lačne množice. Pa ni čisto 

tako. Nimam nobenega namena širiti nobene take zadeve, le 

opozarjam, da smo izgubili dve pomembni besedi – iskrenost in 

poštenost. Tako malo, a veliko. Ta naša tranzicija je spodletela 

tudi na nivoju duševnega in duhovnega. Naj pojasnim! V 

prejšnjem družbenem sistemu ni bilo ravno zdravo, če ste na 

napačnih mestih izpostavili svoje iskreno stališče  glede 

mnogih tematik. Mogoče niste ravno izgubili glave kot v bolj 

trdih deželah podobnega sistema, vendar ste dobili kako poleno 

ali dve pod noge, izgubili možnosti dobrih služb ali celo pristali 

za rešetkami, da so vašim otrokom razlagali, kako ste na dolgi 

službeni poti. V resnici pa ste bili na prevzgoji, da bi se znebili 

škodljivih iskrenih misli. In ko ste ravno bili trezne glave, ste 

morebiti pomislili, da pa tole ni ravno najbolj poštena ureditev, 

če naš vodja kadi pregrešno drage cigare, se vozi v razkošnih 

limuzinah in čoha eksotične tigre na svoji posesti, če je pa 

vendar vodja delavskega in kmečkega naroda. Ko so se vam 

tako odprle oči, ste lahko svoje ždenje na hladnem podaljšali še 

malo, da vidite prave vidike poštenosti. 

Ko smo tako šli na svoje, smo se zaobljubili, da bomo iskreni in 

pošteni. Figo! Nismo bili ali, mogoče bolje, niso bili. Očetje naše 

domovine so tole deželico temeljili točno na tistem, kar so 

poznali – na neiskrenosti in nepoštenju. In danes imamo tole 

skrpucalo, v katerem se veliko ljudi počuti slabo, ker vse skupaj 

ni več podobno ničemur. Na veliko kradejo tisti, ki so visoko – 

takšni se tudi elegantno izmažejo, če drugače ne kronično 

zbolijo ali odpotujejo na Ciper ali v Dubaj. Siromak, ki krade na 

malo in za lastna usta, bo še vedno dobil po grbi trojno porcijo. 

In vse to skupaj ni pošteno. Prav tako nas, peščico največjih 

čudakov, moti, da ne znamo iskreno spregovoriti o resničnih 

problemih v svoji družbi – o brezposelnosti, o revščini, o 

nasilju, o pomanjkanju veselja in vizije, o odseljevanju mladih, 

o sovraštvu prevaranih, o samomorih obupanih in obupu vseh 

ostalih. 

Nekje daleč od nas živijo ljudje drugače. Baje bo tudi njih kmalu 

dosegla hladna roka globalizacije, ki v eni vrečki prinaša 

prestižne kavbojke in slavno mehurčkasto pijačo* in v drugi 

nekatera bolj zapletena gorja tega sveta. Kakor koli, še vedno 

želim živeti v iluziji drugačnega sveta, kjer na vogalu blatnih 

ulic sedi reven človek brez posesti, vendar z iskricami v očeh. 

Verjetno samemu sebi lažem. 

* To je bila izjava mladega kitajskega študenta na Trgu 

nebeškega miru, ko so ga vprašali, zakaj demonstrirajo: 

»Želimo si Levi’s kavbojke in Coca-Colo.« Naslednji dan so jih 

nekatere povozili s tanki. Danes imajo na Kitajskem vse, kar je 

želel mladec, in veliko več. Dvomim, da so bolj srečna družba.



KOFETKARJA, 12. DEL
V naši hiši se dogaja. Resno. Misliva, da se spet začenjamo 

nekako deliti. Midva, ki sva liberalno demokratska oziroma leva 

ali desna – Bog ve, čigava že. No, v glavnem sva, kar sva, in to 

bova tudi ostala. Ne preneseva pa raznih otroških 

ksenofobičnih situacij, ki se dogajajo v pritličju. Zakaj že? Zdaj 

se je Kljukec spravil na novega. To vsekakor ni normalno, saj 

smo vsi v istem golažu. Dobro je le to, da bolna ksenofobija ne 

pride do naju. Jebat ga, rešuje naju najin kofetek.

Dopoldan pač sediva pred televizijo in ob kofetku spremljava 

smučanje. Sicer ni več našega blondnega veselja, niti Tine, je pa 

zato naša mišica, ki nam daje veselje. In v pritličju? Briga naju. 

Midva se ob skokih spominjava svoje preteklosti, ki se kdo ve 

zakaj meša s to turobno sedanjostjo. Sej bo, sej bo ... Bo kurac. 

In tako naprej. 

Zdaj se počasi dogovarjava tudi že za vrt. Treba ga bo urediti, 

pa še vedno ne veva, kako. Nekaj bomo že naredili, a ne! 

Vsekakor nam v hiši ni ravno dolgcajt. Trudimo se.

N2 in Taubi

Tanja San in Anastasia Om:Tanja San in Anastasia Om:

KRALJICA IN KRALJICAKRALJICA IN KRALJICA
TANJA SAN:TANJA SAN:

POZOVE ME MANA K MANIJIPOZOVE ME MANA K MANIJI
IN PRODRE POD PORE SAMOSPOŠTOVANJA.IN PRODRE POD PORE SAMOSPOŠTOVANJA.
OBKLJUKA ME KRALJICAOBKLJUKA ME KRALJICA
IN PODČRTANO OBIDE KRAJCAR MOJEGA ZASLONA.IN PODČRTANO OBIDE KRAJCAR MOJEGA ZASLONA.

KJE SI PUSTILA ČAJNIK?KJE SI PUSTILA ČAJNIK?
KJE PREPIT TAMPON ODDALA? KJE PREPIT TAMPON ODDALA? 
SI POIMENOVALA VSE SVOJE SRAMNE DLAKE?SI POIMENOVALA VSE SVOJE SRAMNE DLAKE?
SI ZNIŽALA CENO SVOJIH LIČNIC?SI ZNIŽALA CENO SVOJIH LIČNIC?

PO NAREKU TI SLEDIM.PO NAREKU TI SLEDIM.
0414. 0414. 
TI SPOROČAM MERILNO MESTO.TI SPOROČAM MERILNO MESTO.
IN MERIM TVOJE ODPADKE.IN MERIM TVOJE ODPADKE.
SVOJE OBKLADKE.SVOJE OBKLADKE.

IMAM TE.IMAM TE.

ANASTASIA OM:ANASTASIA OM:

ČAJNIK KUHA NAPOJ NOVE FORMULE.ČAJNIK KUHA NAPOJ NOVE FORMULE.
PREPITI TAMPON  ZAŽGALA.PREPITI TAMPON  ZAŽGALA.

SRAMNE DLAKE? VSE POBRILA.SRAMNE DLAKE? VSE POBRILA.
CENO LIČNIC ZVIŠUJEM ZA TO BANDO!CENO LIČNIC ZVIŠUJEM ZA TO BANDO!

MERILNO MESTO NAJ SI VTAKNEJO V RIT!MERILNO MESTO NAJ SI VTAKNEJO V RIT!
POSILJUJEJO ME S PLASTIKOPOSILJUJEJO ME S PLASTIKO

IN NEPOVRATNIMI FLAŠAMI.IN NEPOVRATNIMI FLAŠAMI.
ISTI IZDELEK V STEKLU JE DRAŽJI!ISTI IZDELEK V STEKLU JE DRAŽJI!

PRISILJENO OKOLJE ONESNAŽUJEM.PRISILJENO OKOLJE ONESNAŽUJEM.
MATERIAL PA ZBIRAM ZA RECIKLAŽO,MATERIAL PA ZBIRAM ZA RECIKLAŽO,

PAZI! POSILSTVA S PREGLASNIMI REKLAMAMIPAZI! POSILSTVA S PREGLASNIMI REKLAMAMI
IN DALJINCEM VENOMER V ROKI,IN DALJINCEM VENOMER V ROKI,

DA UTIŠAM REKLAMO MED ODDAJO, MED FILMOM,DA UTIŠAM REKLAMO MED ODDAJO, MED FILMOM,
MED DNEVNIKOM, NA RADIU IN ŠE ZA DOBRO JUTRO.MED DNEVNIKOM, NA RADIU IN ŠE ZA DOBRO JUTRO.

FEJ JIH BODI!FEJ JIH BODI!
KAJ NAJ SPET PRITOŽBO PIŠEM?KAJ NAJ SPET PRITOŽBO PIŠEM?
ALI NAJ SEM ENA IZMED REDKIH,ALI NAJ SEM ENA IZMED REDKIH,

KI VODE NE DAMO!!!KI VODE NE DAMO!!!
KRAJCARJEV NITI OD DALEČ NI NA OBZORJU,KRAJCARJEV NITI OD DALEČ NI NA OBZORJU,

CENTRALNA BANKA NAM NE DA DENARJA,CENTRALNA BANKA NAM NE DA DENARJA,
DA BOLJ VESELI BI BILI VSI,DA BOLJ VESELI BI BILI VSI,

Z LAHKOTO STORITVE BI PLAČALI,Z LAHKOTO STORITVE BI PLAČALI,
ZAPOSLITEV POVIŠALI,ZAPOSLITEV POVIŠALI,

PRAZNA STANOVANJA ODDALI,PRAZNA STANOVANJA ODDALI,
NAREDILI BI SE PREMIKI, PREMIKI,NAREDILI BI SE PREMIKI, PREMIKI,

NE ČASOVNI ZAMIKI.NE ČASOVNI ZAMIKI.
MANA ME TUDI KLIČE,MANA ME TUDI KLIČE,

KLIČE MANA K MAGIČNI MANIJI,KLIČE MANA K MAGIČNI MANIJI,
KO ZABLODE RUŠIM IN GRADIM,KO ZABLODE RUŠIM IN GRADIM,

KO KLEJEM,OŠTEJEM IN POPIZDIM!KO KLEJEM,OŠTEJEM IN POPIZDIM!
MANA V VRSTO MIRNO STOJMANA V VRSTO MIRNO STOJ

S SVOJO VESTJO, KJE POZABIL SI MESTOS SVOJO VESTJO, KJE POZABIL SI MESTO
VEČNO PONAVLJAJOČE SLABE VOLJE,VEČNO PONAVLJAJOČE SLABE VOLJE,

KO BANKA DENARJA NE SPRINTA,KO BANKA DENARJA NE SPRINTA,
AMPAK NEKROFIL TRINOŽCIAMPAK NEKROFIL TRINOŽCI

VOJNE IMAJO RADI, STRAHOVE, PSIHOZE,VOJNE IMAJO RADI, STRAHOVE, PSIHOZE,
NOTRANJE ZAPORE KRIKOV,NOTRANJE ZAPORE KRIKOV,

VRTINCE SLABE VOLJE ENERGIJEVRTINCE SLABE VOLJE ENERGIJE
IN POSLEDIČNO EKSPLOZIJE.IN POSLEDIČNO EKSPLOZIJE.

KO JIM JEBE MATER!KO JIM JEBE MATER!
ČAKA JIH VESTI SODIŠČE!ČAKA JIH VESTI SODIŠČE!

MAGIČNA MANIJA SPOROČA!MAGIČNA MANIJA SPOROČA!
NE NAREKUJE. NAREDI!NE NAREKUJE. NAREDI!

ENI NA CESTI, DRUGI V SLUŽBAH, ENI NA CESTI, DRUGI V SLUŽBAH, 
Z DRAGIMI AVTOMOBILIZ DRAGIMI AVTOMOBILI

MIRNO V STANOVANJIH NEPROFITNIH.MIRNO V STANOVANJIH NEPROFITNIH.
ZDAJ PA ŠE PRODUKTZDAJ PA ŠE PRODUKT

NEKROFIL TRINOŠKE EKONOMIJE,NEKROFIL TRINOŠKE EKONOMIJE,
BEGUNCE V GOBCE SO NAM POTISNILI,BEGUNCE V GOBCE SO NAM POTISNILI,
SAMI SEBI PA LAŽI PO CELI VERTIKALI.SAMI SEBI PA LAŽI PO CELI VERTIKALI.

JAZ SAMO POVEM,JAZ SAMO POVEM,
KO NE BOM IMELA, BOM VZELA,KO NE BOM IMELA, BOM VZELA,

NE BOM REZERVNI KRISTUS IN NE NE,NE BOM REZERVNI KRISTUS IN NE NE,
NI EFEKTA, KER SEM SKOZ OGROŽENA,NI EFEKTA, KER SEM SKOZ OGROŽENA,

VEDNO BOLJ SPET, NA KONCU PAVEDNO BOLJ SPET, NA KONCU PA
BREZ ODŠKODNINE IN POKOJNINE,BREZ ODŠKODNINE IN POKOJNINE,

DA V MIRU BOM ŽIVELA VSAJ PAR LET.DA V MIRU BOM ŽIVELA VSAJ PAR LET.
JA IN DOBILA SI ME,JA IN DOBILA SI ME,

KO PAPIRJA JE PREMALO ZA VSE TE SMETI,KO PAPIRJA JE PREMALO ZA VSE TE SMETI,
ŽE STOLETJA NEPOČIŠČENE!ŽE STOLETJA NEPOČIŠČENE!

A MOJE ŽIVLJE SE IZTEKA IN PREMALO NASA MOJE ŽIVLJE SE IZTEKA IN PREMALO NAS
JE, DA NAREDILI BI PREMIKE,JE, DA NAREDILI BI PREMIKE,

RAZEN ČE KURČEVA CENTRALNA BANKARAZEN ČE KURČEVA CENTRALNA BANKA
KONČNO DA FOLKU KEŠ IN ZNANJE ZA ŽIVET,KONČNO DA FOLKU KEŠ IN ZNANJE ZA ŽIVET,

NE PA ZA ALLE GEGEN ALLE.NE PA ZA ALLE GEGEN ALLE.
UFF,TI JE PASAL OBKLADEK? MENI JE!UFF,TI JE PASAL OBKLADEK? MENI JE!

Lea Artist Mihalič
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Kraljevi recenzor:

DIVJAK, SITI TEATER, 8. 2. 2016
Glavni protagonist predstave Divjak si za razliko od večine 

posameznikov, ki se slej ko prej podredijo zahtevam sodobne 

družbe in njenim vrednotam, privošči pobeg iz realnega, 

krutega sveta (potrošništva). Odloči se, da noče več biti 

»priden«, uspešen in predvsem podrejen sistemu, zato zapusti 

družino, uspešno kariero in sorazmerno lagodno življenje ter 

se skladno z idejo utabori v bližnjem gozdu. Sčasoma se izkaže, 

da celo tam ne more v celoti ubežati človeškim stikom in 

sponam civilizacije. Spoprijatelji se z jelenčkom, pot pa mu 

tako ali drugače križajo mnogi drugi posamezniki; nekateri 

predstavljajo ljudi z obrobja (vlomilec, samotar …), drugi pa 

»čistokrvne« in sorazmerno zadovoljne pripadnike sistema (oče 

z roditeljskega sestanka, učiteljica, poslovodja veletrgovine, 

»trimčkar − moderni kapitalist/tajkun« …). Predstava nam 

postreže z bridkimi življenjskimi resnicami in vodi v razmislek 

o tem, v kakšno smer »nese« naš svet, pa tudi nas, kot sestavni 

del le-tega. Si upamo izstopiti in seveda za kakšno ceno? 

Trojica nastopajočih, Uroš Fürst, Katarina Čas in Primož Pirnat 

(predvsem moški del ekipe), nadvse spretno opravi z različnimi 

vlogami, saj vsak odigra minimalno štiri. Komedija, oblikovana 

po dramski predlogi Doppler Erlenda Loeja, je s svojo kritiko 

sistema vsekakor vredna ogleda.

MG

Nova mojstrovina Stevena Spielberga in večnega Toma Hanksa 

o temačnih časih hladne vojne. Kdo je dober in kdo slab? Na 

eni strani komunistični blok z vso črnino in hudičevskim 

ustrahovanjem. Totalitarizem, v katerem človek ne pomeni nič 

in je življenje vredno še manj, na drugi strani pa se za pojmom 

demokracije in svobode prav tako skriva zlo. Tudi tu ni človek 

nič vreden. Služiš domovini, na koncu pa barantajo s tvojim 

življenjem. 

Med vsem dogajanjem z ujetimi vohuni se pojavi še tretja 

zgodba, v katero je vpleten popolnoma nedolžen študent, ki se 

znajde v Vzhodnem Berlinu ravno v času, ko gradijo zloglasni 

zid. On ni pomemben za nobeno stran in bi ga preprosto pustili 

zgniti v vzhodnonemškem zaporu, če se zanj ne bi potegnil 

pogajalec, ki ga igra Hanks in ki je na nek način edina pozitivna 

oseba v izmenjavi na mostu. Film vreden ogleda! 

Mitja Križančič

MOST VOHUNOV, KINODVOR

BISERNI GUMB 
V sredo, 13. 1. 2016, v večernih urah se je v dvorani mestnega 

kina odvijala premiera fi lma El Botón de Nácar, v prevodu 

Biserni gumb, francoske, španske, čilske in švicarske 

produkcije, ki je nastal v letu 2015. Režiral ga je 75-letni režiser 

Patricio Guzmán, rojen v Santiagu, v Čilu.

Film je na trenutke fotografsko izredno lep, ob ogledu sem si 

večkrat zaželel, da bi se s svojim fotoaparatom znašel na tistih 

ledenikih, ob sončnih zahodnih, ko skoraj ni mogoče ločiti 

morja od neba. 

Dokumentarec govori o vodi, o tem, da je voda vse, da smo 

voda mi. Med Pinochetovo diktaturo so v morje skupaj s 

tračnicami odvrgli tudi trupla, da bi na ta način vojska zakrila 

genocid. Ocean hrani tudi ta spomin. Film je v Berlinu dobil 

nagrado za najboljši scenarij.

Avtor je posnel več dokumentarcev, v katerih se večinoma vrača 

v svojo rodno deželo, Čile. Film Chile, la memoria obstinada iz 

leta 1997 so oblasti prepovedale javno predvajati.

Žigažaga

foto: arhiv Siti teatra

foto: arhiv Kinodvora

foto: arhiv Kinodvora
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PICASSO, VOLLARDOVA SUITA, PODHOD AJDOVŠČINA

Kralji in kraljice, pretežno iz vrst udeležencev likovnih delavnic, 

smo nenadejano dobili možnost ogleda razstave Picassovih del 

z naslovom Suite Vollard (Vollardova suita). Ta sodi med 

najobsežnejše in najpogosteje omenjane Picassove cikluse. 

Razstava, ki je bila do konca marca na ogled v Podhodu 

Ajdovščina, se sestoji iz plakatov, prej omenjene zbirke grafi k in 

nekaterih keramičnih del (te zvrsti se je Picasso lotil šele pri 

65 letih). Po njej nas je popeljala kustosinja in nas izčrpno 

seznanila z mnogimi zanimivostmi, vezanimi na Picassovo 

življenje ter ozadje njegovega umetniškega ustvarjanja, razložila 

pa nam je tudi globlji pomen motivov nekaterih njegovih del. 

Ustavili smo se pred znamenitejšimi plakati, tak primer je 

Guernica, spregledali pa nismo niti plakata Bitka na Neretvi, v 

čast fi lmu Veljka Bulajića. Menda sta bila v ta namen izdelana 

zgolj dva primerka. Zaradi prostorske omejenosti razstavnega 

prostora vseh grafi k, ki so jih organizatorji imeli na razpolago, 

niti ni bilo moč razstaviti. Nekatere nimajo naslova, vse pa so 

urejene po smiselnih sklopih. Z zanimanjem smo si ogledali

 

predstavljeni opus, ob tej priložnosti pa se zahvaljujemo 

lastniku galerije Leonu Pogelšku, ki nam je ogled omogočil.

Člani likovne sekcije KU

G. VERDI: OTELLO, GALLUSOVA DVORANA, 26. 1. 2016
Po dolgem času sem bil spet v Gallusovi dvorani, tokrat v vlogi 

gledalca in ne igralca. Ogledal sem si opero Giuseppeja Verdija 

Otello, katere zgodba se dogaja na Cipru pred in v palači 

namestništva. Začne se s prihodom glavnega junaka, ki se z ladjo 

vrne iz borbe proti Turkom.

Prvo dejanje: Ljudje na obali čakajo Otellov prihod, njegova ladja 

pa se bori z razburkanimi valovi. Edini, ki si ne želi njegove 

vrnitve, je Jago, častnik, ki ni napredoval in bi rad, da bi Otello 

utonil. Otellu uspe priti do obale in mimo navdušene množice 

odide v palačo. Med slovesnostjo Jago in Roderigo (tudi častnik) 

kujeta maščevanje. Opijanita Cassia (častnika, ki je napredoval), 

Roderigo pa izzove prepir, v katerem Cassio rani Montana 

(Otellov prednik pri namestništvu). Otello pomiri častnike in 

Cassia razreši dolžnosti, Jagu pa naroči, naj mu poroča o 

dogodku.

Drugo dejanje: Jago obupanemu Cassiu predlaga, naj pri 

Desdemoni (Otellovi soprogi) zanj izprosi dobre besede. Jago ima 

že pripravljen načrt, s katerim bi rad Otellu vcepil seme 

ljubosumja, in ko Desdemona pred vsemi prosi odpuščanja za 

Cassia, postane Otello sumničav. Desdemona hoče v znak 

ljubezni s svojim robcem oviti moževo glavo, vendar jo ta zavrne. 

Emilia (Jagova žena in Desdemonina družabnica) jo odvede proč. 

V tem času Jago Emilii spretno izmakne robček, ki ga namerava 

uporabiti za vzbujanje ljubosumja pri Otellu. Ko je Jago sam z 

njim, mu laže o Desdemonini nezvestobi in naklonjenosti do 

Cassia, robček pa naj bi predstavljal trden dokaz nezvestobe. 

Otellu ljubosumje razjeda srce in ženi priseže maščevanje.

Tretje dejanje: Jago ves čas podpihuje Otellovo ljubosumje, ta pa 

svojo ženo psuje in ponižuje. Še najbolj vzkipi, ko Desdemona 

omeni Cassiovo ime. Jago načrtno pripravi Otella, da se skrije in 

posluša pogovor med njim in Cassiom. Cassia sprašuje o neki 

kurtizani, Otello pa je prepričan, da je govora o njegovi ženi. Ko v 

Cassijevi roki za nameček zagleda njen robček, postane prepričan, 

da ga žena vara, in priseže, da jo bo ubil. Razžali jo, potem pa se 

zgrudi v mukah ljubosumja.

Četrto dejanje: Desdemono v spalnici obhaja slutnja smrti, zato 

prosi Emilio, naj ji prinese poročno obleko, v kateri želi biti 

pokopana. Otello jo resda zbudi s poljubom, potem pa ji pove, da 

bo morala umreti. Desdemona skuša dokazati svojo nedolžnost 

in predvsem zvestobo, vendar ji od ljubosumja slep Otello ne 

verjame in jo z golimi rokami zadavi. Emilia Otellu razodene, da 

je Cassio umoril Roderiga, ki je pred smrtjo razkril Jagov načrt. 

Povedano podkrepi z dejstvom, da ji je Jago izmaknil robec. 

Otello prepozno spozna svojo zmoto, poklekne pred 

Desdemonino truplo in se zabode v srce.

Nauk zgodbe: V resničnem življenju lahko razna spletkarjenja, 

laži in zahrbtnosti privedejo celo do takih skrajnosti, kot sta uboj 

in samomor. Razlog za to pa je zgolj škodoželjnost, ki se nahaja v 

notranjosti pokvarjenega človeka, ki ne ceni ljubezni.

Andrej Pugelj

foto: Darja Štravs Tisu

foto: MG
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Odmor. 

Oder v soju luči. Grebemo. Žremo. Vsak si hoče zagotoviti čim 

več kosov tudi za domov. Nekaj si jih natlačim v žep, skozi 

kavbojke že pronica mast. Med prsti se nam poceja sok 

pohanega, pošteno mastnega piščanca. Mlaskamo, trgamo in 

žvečimo najprej kožo, potem belo meso, vse do kosti. Vmes 

sklanjamo glave in se prihulimo. Nekaj se jih poskrije pod mizo, 

da jim drugi ne gledajo pod prste in štejejo bedrc. Pa tudi do 

konca obglodane kosti letijo po zraku. Nevarno je. Lahko te 

kakšna zadane v glavo. 

Konec odmora.

Oder se spet intimno zatemni. 

Presenečeni se oziramo naokrog in se drug drugemu tankočutno 

nasmihamo. Pomikamo se nazaj proti svojim stolom, se vmes 

nadvse vljudno opravičujemo, če pohodimo kakšen lakast čevelj 

ali se spotaknemo ob koleno že sedečega. Iz torbice vzamem 

malo ogledalce in si skrbno popravim šminko, ki jo je razmazala 

piščančja mast. Našobim se proti prijateljici, ki mi z dvignjenim 

palcem potrdi, da sem v redu. Sosedu ob meni se rigne, 

zahihitam se, prijateljica me brcne v nogo. Takoj se zresnim. 

Sicer se pa sploh ne pritožujem. Zastonj karta, zato zdaj tole 

berete, pa še večerja za povrh. 

Aja: to je recenzija predstave Kralj Ubu, ki jo je na oder 

ljubljanske Drame postavil režiser Jernej Lorenci. In mogoče je 

malo ubujevska. Recenzija mislim. Ubujevska pomeni, sem 

preverila, krut, smešen, absurden, neumen … Kralj Ubu je seveda 

tudi narcističen. Sicer pa je tudi sama predstava uprizorjena po 

ubujevsko, povsem po svoje, in so v njej le variacije na originalno 

besedilo Alfreda Jarryja, lingvista in pisatelja, ki je, mimogrede, 

idejo skliznil in jo potem razširil, od svojega sošolca iz gimnazije, 

Charlesa Morina.  Ubujevstvo od samega začetka torej.   

Igralski ansambel je sicer perfekten, Andrej Šugman kot 

nenasitni ata Ubu, sočna Nina Valič kot mama Ubu, Sabina 

Kogovšek kot ministrica, potem so tu še Bojan Emeršič, Jurij 

Zrnec, Klemen Slakonja, Boris Mihalj, Gregor Zorc in Žan Perko.  

In potem je tu seveda še veliko mrtvih piščancev. V kosih in 

pohanih. Vsako predstavo. 

Tekst pa je na mestih, ko hoče šokirati, malo izpran, humor 

plitek. Ampak so mi razložili, da zanalašč. Po ubujevsko pač. 

Sicer pa je dandanes ljudi skoraj nemogoče šokirati, razen če 

zmanjka piščanca. Če ste prišli predstavo gledat zaradi 

spodbudnih promocijskih plakatov z nekaj lepo zaobljenimi 

pa tudi natreniranimi trebuščki in eno ritko, boste razočarani 

oziroma razočarane. Golote ni veliko. Sicer pa, niti to ne bi več 

šokiralo. No ja, na koncu se lahko gospe in gospodične morda 

zadovoljijo z ogromnim plakatom samega, čisto golega režiserja. 

Tudi to je nekaj.     

Če hoče umetnost z izmišljevanjem ujeti resničnost stvari 

(prosto po Mazziniju), je ta predstava izmišljevanje na 

izmišljeno, kaj je potem ta recenzija, raje ne razmišljam, važen je 

občutek. Če je kaj ubujevski, sem zadela.

Luna J. Š. 

ŽDREK!*
*V SLOVENŠČINO PREVEDEN IZ FRANCOSKEGA MERDRE, MOGOČE POMENI NEKAJ ŠE VELIKO HUJŠEGA IN BOLJ ŠKANDALOZNEGA KOT DREK. MOGOČE PA TUDI NE. 

Ob tem baletu ni veliko dodati niti ne vzeti. Enostavno je paša 

za oči in glasba za dušo. Scenografi ja Andreja Stražišarja je 

zares pravljična. Mislim, da Grimmovo zgodbo vsi poznamo in 

mi je ni treba posebej razlagati. Kostumografi ja je »mavrična«, 

razkošna in grajska, pravi užitek za gledalca. V zgodbi nastopijo 

nekateri pravljični junaki iz drugih zgodb, denimo Obuti 

maček, Rdeča kapica in sivi volk, vsak ima svoj moment. Izmed 

plesalcev in plesalk, ki jih moram vse po vrsti pohvaliti, sem 

bila najbolj navdušena nad Sinjo ptico (Yujin Muraishi) ter 

princesko Florine (Rita Pollacchi). Če pa naj izpostavim poanto, 

se ta glasi: dobrota prevlada nad hudobijo, pri čemer ji je treba 

včasih pomagati. Upam, da se bo tudi v resničnem svetu 

večkrat zgodilo kaj takšnega! Upanje, optimizem in iskrenost 

ter ljubezen vedno premagajo zlo, bolezen … 

Med predstavo se je trikrat na mojih rokah pojavila »kurja 

polt«, kar je zanesljiv znak, da si je vredno ogledati to, kar je 

včasih tako težko pokazati ali izreči.

Barbara Jozelj

TRNULJČICA, SNG OPERA IN BALET, 17. 2. 2016, OB 19.30

foto: Peter Uhan

foto: arhiv SNG Opera in balet
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Drame princess je predstava, ki jo je 

poljski režiser Michał Borczuch razdelil 

na pet prizorov oziroma scen. Na levo 

stran odra je postavil velikansko lečo, 

skozi katero lahko ves čas opazuješ 

dogajanje. Osebno se mi je to zdelo zelo 

inovativno, podobno kot časopis, ki smo 

ga dobili v zameno za gledališki list. 

Predstava je v vseh ozirih fascinantna. 

Nekateri izmed nastopajočih ženskih 

likov so pravljični, denimo Pepelka, 

Trnuljčica in Rozamunda, nekatere 

protagonistke pa so dejansko obstajale 

in tudi pustile nedvomen zgodovinski 

pečat. Kdo še ni slišal za Jackie Kennedy, 

Sylvio Plath, Ingeborg Bachmann ali 

Jacqueline Onassis? Kakšna je njihova 

javna podoba in kakšen dejanski intimen 

svet? Preko zgodb in interakcije z 

edinim moškim likom v igri se prepleta 

mnogo pomembnih vsebin; ženski svet, 

vprašanje človeške intime, bitka med 

spoloma, pomen ljubezni, ujetost v 

spone vsakdanjosti, utečeni družbeni 

vzorci, ki jim praviloma podležemo, 

prestopanje meja, svet mrtvih in svet 

živih. Tudi živih mrtvih. Izvedba temelji 

na različnih tehnikah oz. gledaliških 

jezikih − instalaciji, dokumentarni drami 

in dramskem gledališču. Predstava kot 

celota pa zagotovo pusti globok vtis, saj 

prizore in njihov pomen premlevaš še 

dolgo po ogledu.

Naknadno sem izvedela, da je avtorico 

Elfriede Jelinek, dramatičarko, ki je 

prejela Nobelovo nagrado za književnost, 

njena mati precej »gnjavila«, kar je tudi 

razlog, da ni marala moških.

Barbara Jozelj

DRAME PRINCES / PRINCESS DRAMAS, 19. 2. 2016 OB 19.00, SMG

IZTOK MLAKAR: PAŠJON, CANKARJEV DOM
V Cankarjevem domu sem si 13. 2. ogledal dramsko predstavo 

Pašjon v koprodukciji SNG Nova Gorica in Gledališča Koper ter 

v režiji Vita Tauferja. Pašjon se je pričel s prihodom treh kraljev 

v Betlehem in končal z vstajenjem Jezusa. V celotni predstavi je 

povezovalno (glavno) vlogo igral hudič (Iztok Mlakar), kar je 

počel na ironičen, humoren način in v primorskem dialektu. 

Avtorjeva posebnost, v verzih napisano besedilo, je naredila 

močan vtis, vanj pa je vpletel mnoge duhovite domislice za vse 

nastopajoče. Igra je sicer sestavljena iz dramskega besedila in 

pevskih odlomkov, v spominu pa mi je najbolj ostal predvsem 

del o osmem grehu (Oda neumnosti), zato ga na tem mestu (ne 

v celoti) navajam:

Vsak člouk, če bi u lastnu dušu zlezu,

bi u njej vseh sedem smrtnih grehov dubu!

Čem rečt; napuh, pohlep, pohotu, jezu, požrešnost an zavist an še lenobu.

Pero, bl ku vas gledam, bl se mi zdi,

da je en greh narvečji med vsemi,

da jeh ni sedem, da je osem jeh.

Neumnost osmi je − največji smrtni greh!

Ka Bouh neumnost delu je, mu malo neumnosti je dau u vsaku glavu.

Marsikomu se je tuo tako dopalo,

da se več botu u vrstu postavu.

Je tajšna ku baloun človeška glava:

Bl prazna je, bl hitro se dvigava,

bl ku se dvigne, bl zna trdo past po tleh!

Neumnost osmi je − največji smrtni greh.

Predstavi sem se dodobra nasmejal, dobršen del zaslug za to 

nosi ravno Iztok Mlakar, avtor besedila, glasbe in igralec. Vsaka 

mu čast! Pohvale gredo tudi celotni umetniški ekipi, zahvala za 

ogled pa Cankarjevemu domu.

Marijan Černigoj

foto: Jaka Varmuž

foto: Peter Uhan
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Anamarija Bukovec nam v tokratni 

številki predstavlja portrete rok. Tudi te 

riše ob opazovanju kraljev ulice, s 

katerimi se srečuje v našem centru. 

Vprašala sem jo, koliko rok je tako že 

nastalo. Simpatično mi je odgovorila: 

»Dan na dan – dlan na dlan.« 

In zakaj ravno roke? Pravi, da ji roke oz. 

dlani pomenijo človekov drugi obraz in 

njegovo močno ekspresivno sredstvo. 

Roke ne le čutijo. Imajo tudi oči, jezik, 

glas. Ko se dotikajo, tudi gledajo, 

okušajo, govorijo. So simbol človekove 

ustvarjalnosti, so izraz njegove 

notranjosti. 

ANAMARIJA BUKOVEC 
Likovna stran:

Z rokami se lahko nasmejemo, z njimi lahko 

jokamo. Z rokami čutimo, z rokami mislimo. 

Odslikavajo posameznikov karakter. 

»In kakšen je tvoj karakter?« je bilo moje 

naslednje vprašanje. Anamarija je naglo 

segla po svinčniku in njena roka je v skicirko 

narisala smejoč obraz.

MG

Anamarija Bukovec

Anamarija Bukovec

Anamarija Bukovec
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Platna, ki so jih ustvarili pacienti

GIACOMOV FOTO - KOTIČEK
Prvi korak –  Psihiatrična bolnišnica Lucca

Še vedno zrem skozi okno s takim razburjenjem kot otrok na 

prvem izletu. To pravzaprav tudi je moj prvi izlet v nizu, cilj 

pa kraj Maggiano s prvo izmed (zapuščenih) psihiatričnih 

bolnišnic, ki jih imam namen fotografi rati. Izpustiti ne želim 

čisto nobene podrobnosti. S kolegi se vzpenjamo na hrib, 

poraščen z zelenjem, vse do veličastnega zgodovinskega 

poslopja. Avto se ustavi, prispeli smo na cilj in končno lahko 

vstopimo. Naredim prvih nekaj korakov v notranjost 

(nekdanje) psihiatrične bolnišnice. V praznih prostorih me 

obdaja tišina, opazim pa nekaj, česar tu ne bi nikoli pričakoval: 

ogromno umetnosti. 

Psihiatrična bolnica Lucca je bila v tem pogledu izjemnega 

pomena, tako vsaj meni nekdanji direktor Mario Tobino. 

Umetnost je igrala pomembno vlogo, saj so risbe in slike 

pacientom nudile možnost komuniciranja in ustvarjalnega 

izražanja. Najpomembnejša je bila glasba; v šestdesetih so tu 

organizirali vsakoletni glasbeni festival, včasih celo več teh, na 

katerem/ih so nastopali pacienti, nanje pa so bili vabljeni tudi 

ljudje iz ostalih psihiatričnih bolnic. Na ta način bi rad poudaril 

pomen komunikacije v prostorih, v katerih sicer vlada/je 

vladala predvsem tišina. Umetnost s svojimi raznovrstnimi jeziki 

namreč lahko uporabimo kot učinkovito orožje v spopadu z 

duševno boleznijo.

Giacomo Doni

Postelja v prazni sobi

Rentgen

Kino

foto: Giacomo Doni

foto: Giacomo Doni

foto: Giacomo Doni

foto: Giacomo Doni
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BREZPLAČNE PRIREDITVE 
Razstave, predavanja

KAJ: Ivan Kožarić: V čudovitih razlikah 

Enotnost! 

KJE: Mestna galerija Ljubljana, Mestni 

trg 5, Ljubljana

KDAJ: od 24. 2. do 10. 4. 2016

KAJ: ALUO LXX. Preteklost, sedanjost, 

prihodnost

KJE: Galerija Jakopič, Slovenska c. 9, 

Ljubljana

KDAJ: od 19. 1. do 24. 4. 2016

KAJ: Matthew Biederman, samostojna 

razstava

KJE: Kulturni center Tobačna 001, 

Tobačna ulica 1, Ljubljana

KDAJ: od 29. 3. do 29. 4. 2016

KAJ: Dušan Podgornik, Slike 2000–2015

KJE: Bežigrajska galerija 1, Dunajska 31, 

Ljubljana

KDAJ: od 30. 3. do 10. 5. 2016

KAJ: Živko Marúšič, Skrita stran Meseca

KJE: Bežigrajska galerija 2, Vodovodna 3, 

Ljubljana

KDAJ: od 3. 3. do 5. 4. 2016

KAJ: Glasbeni festival O•zvočenje 14

KJE: Bežigrajska galerija 2, Vodovodna 3, 

Ljubljana

KDAJ: od 19. 4. do 21. 4. 2016

KAJ: Učinek bližine

KJE: Galerija Vžigalica, Trg francoske 

revolucije 7, Ljubljana

KDAJ: od 15. 3. do 8. 5. 2016

KAJ: Ekološki vrt - sprostitev in ne 

obveznost – Jerneja Jošar

KJE: Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva  1, 

dvorana, Ljubljana

KDAJ: 5. 4. ob 18.30 

KAJ: Skrite modrosti Amazonije – 

Shipibo Indijanci – Nagual Uchu

KJE: Knjižnica Fužine, Preglov trg 15, 

Ljubljana

KDAJ: 6. 4. ob 19.30 

KAJ: Trg dela - kaj pričakujemo 

zaposlovalci? Irena Dobnik, Biserka 

Apšner, Nives Cvikel in mag. Natalie C. 

Postružnik

KJE: Knjižnica Otona Župančiča, 

Kersnikova 2, mediateka, Ljubljana

KDAJ: 6. 4. ob 17.00 

KAJ: Življenjska popotovanja: Metod 

Pevec – Mateja Hana Hočevar

KJE: Knjižnica Jožeta Mazovca, 

Zaloška 61, Ljubljana

KDAJ: 11. 4. ob 19.00 

KAJ: Kako postavljati meje in poskrbeti 

zase – Leo Ivandič

KJE: Knjižnica Otona Župančiča, 

Kersnikova 2, 3. nadstropje, Ljubljana

KDAJ: 13. 4. ob 18.00  

Literarni večeri, predstavitev knjig

KAJ: Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo 

si – Jani Virk

KJE: Trubarjeva hiša literature, 

Stritarjeva 7, Ljubljana

KDAJ: 7. 4. ob 19.00 

 

KAJ: V KOŽi Pižamove besede (Pomlad 

s knjigo - pogovor ob izdaji knjige o 

sLOLvenskih klasikih )

KJE: Knjižnica Otona Župančiča, 

Kersnikova 2, 3. nadstropje, Ljubljana

KDAJ: 12. 4. ob 18.00 

KAJ: Knjiga spregovori z dr. Iztokom 

Osojnikom (Zakaj brati? Kaj brati? Kako 

brati? Kako literaturo analizirati? Kako o 

literaturi pisati?)

KJE: Knjižnica Prežihov Voranc, 

Tržaška 47a, Ljubljana 

KDAJ: 19. 4. ob 18.00 

Razno

KAJ: Ritmi Irske – Šola irskega plesa

KJE: Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1, 

dvorana, Ljubljana

KDAJ: 14. 4. ob 19.00 
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Prireditelji, vabljeni k objavljanju 

svojih brezplačnih prireditev! 

Pišite nam na e-naslov: 

urednistvo@kraljiulice.org.
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SMS-KOMENTARNICA: 030 323 306

15. 02.>> Še enkrat hvala obema prodajalcema, ki sta bila 

3. 2. 2016 zvečer prisotna na GH na Kongrescu, še posebej pa 

prodajalcu št. 559 (Slaviša Vojnović − op. uredništva). Dobro se 

vrne z dobrim! LP, Anita

15. 02.>> Najlepša hvala g. Dejanu, št. 560 (Dejan Turk − op. 

uredništva), za današnjega Kralja v Lidlu in prijazne besede, ki 

mi zmeraj narišejo nasmeh! :-) Upam, da se mu čim prej 

nasmehne sreča! Lija

15. 02.>> Zelo sem vesela, ker sem danes prvič naletela na 

Kralje v Novi Gorici oz. njeni okolici :-) Št. 27 (Denis Vidmar − 

op. uredništva), hvala za prijaznost. :-)

12. 02.>> Ker nimam mobilnega telefona, se vam oglašam kar 

takole: Vsa pohvala prodajalcu št. 472 (Ivan Golub − op. 

uredništva) – v bližini Prešernovega spomenika. V četrtek, 

11. 2., sem od njega kupila Kralje ulice in je bil zelo vljuden in 

prijazen. Srečanje z njim mi je zaradi njegove skromnosti in 

prijaznosti polepšalo dan. Če bi bili taki tudi prodajalci po 

trgovinah! Ta časopis mi je prvič prišel v roke in sem ga z 

zanimanjem prebrala. Zlasti so mi všeč izjave, ki so napisane v 

»originalnem« jeziku. Lep pozdrav, Ivanka

21. 02.>> Pohvala za vaš časopis. Zelo vljuden prodajalec 597 

(Tomaž Železnik − op. uredništva) mi ga je prodal v BTC-ju. LP, 

Jože

21. 02.>> KU vedno preberem od prve črke do zadnje pike. Res 

dober časopis! Želim si le, da bi izšel večkrat na mesec. Gospod 

Dejan (Turk − op. uredništva), prodajalec št. 560 pred Lidlom 

v Vižmarjah, hvala za dve stvari, ki ju dandanes težko dobiš: 

prijazen nasmeh in lepo besedo. Lep pozdrav, Tamara

28. 02.>> Hvala, ker ste Kralji ulice prišli tudi v Domžale. Bila 

sem prijetno presenečena. Vse vas lepo pozdravljam. Breda :-)

04. 03.>> Spoštovani Kralji ulice! Pozdrav in vse pohvale 

prodajalcu št. 81 (Gregor Bajc − op. uredništva), ki je vedno 

nasmejan in pozdravi vsakega, ki vstopa v Mercator na Brodu. 

Tam stoji tudi, ko je mraz, ko smo mi v toplih bundah, on 

nasmejan stoji in ne obupa! Zato bom vsak mesec 1 € dala v 

dober namen ... Pozdrav, Nataša z Broda

DRAGE BRALKE IN BRALCI, KER VEMO, DA VČASIH KAKŠNO MNENJE ZBEŽI Z OBZORJA, ŠE PREDEN PRIDEMO DO SVINČNIKA 
IN PAPIRJA OZIROMA STOLA PRED EKRANOM V VIRTUALNI SVET, IN KER JE MOBILNI TELEFON VEČINOMA NAŠ TESNEJŠI 
SODELAVEC, SMO ODPRLI SMS-KOMENTARNICO. V NJEJ OBJAVLJAMO VAŠE POHVALE, PRIPOMBE, PREDLOGE IN VTISE. 
V OBLIKI SMS-SPOROČIL JIH OB VSAKRŠNI URI LAHKO POŠLJETE NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 030 323 306. VABLJENI K 
SODELOVANJU!

OGLASNA DESKA
Takoj oddam 1,5 sobno stanovanje (40m2) 

v 4-stanovanjski vili v mirnem predelu 

Šiške. Stanovanje obsega wc s kopalnico, 

kuhinjsko nišo, prehodno sobo (lahko se 

uporablja kot jedilni kot ali dnevna soba) in 

veliko spalnico. Vsi priključki urejeni: T2 

(optika), ogrevanje. Stanovanje je v celoti 

opremljeno, po dogovoru pa so možne tudi 

spremembe. Možnost souporabe vrta. Cena: 

po dogovoru.

Vse ostale informacije dobite po telefonu: 

041 902 156.

Že sonce kuka izza oblaka, Posredovalnica 

rabljenih predmetov vam odpira svoja vrata. 

Sliko za na steno in za na stol še peno. Eno 

knjigo za lahko noč in  opremo za prvo 

pomoč. Vse pri nas se dobi, zato k nam 

pridite vsi ...

Izvajamo selitve, praznenje stanovanj, 

podstrešij, kleti ipd. Nudimo tudi pomoč 

na domu. Tel.: 070 488 779, Klavdija

Udeleženci glasbene delavnice in delavnice 

izdelovanja inštrumentov iz recikliranih 

materialov so pod 

vodstvom mentorja 

Iztoka Korena izdali 

CD z naslovom Ulične 

žvrgoljivosti. Naročila 

zanj sprejemamo preko 

e-pošte: urednistvo@

kraljiulice.org oziroma 

info@kraljiulice.org, CD pa je možno kupiti 

tudi pri naših prodajalcih. Cena znaša 2 €.

Športna sekcija Kralji ulice vas vabi vsak 

petek od 15h - 16h v Športni center 

Bežigrad (balon) na nogometno urico. Vsi 

dobrodošli!

V društvu Kralji ulice sprejemamo 

hrano za naše brezdomne pse. Bo zelo 

dobrodošla! Hvala!

Ponosno obveščamo kupce revije in vse 

morebitne interesente, da je izšla zbirka 

pesmi, aforizmov, šal, 

grafi tov in nadoglasov, 

imenovana Tlakovanke 

(po ceni 4 €). 

Sprejemamo naročila 

preko mejla urednistvo@

kraljiulice.org oziroma 

info@kraljiulice.org, 

dostopna pa je tudi pri 

naših prodajalcih. Vabljeni k nakupu!
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POZOR - NAGRADNA IGRA
Pravilno izpolnjeno križanko pošljite na naslov: Društvo Kralji ulice, Pražakova 6, 1000 Ljubljana - in se potegujte za zabavne 

nagrade: knjigo Franja Frančiča Meseno spoznanje, DVD-trojček ter zgoščenko Ulične žvrgoljivosti Kraljev ulice. 

Iskrene čestitke nagrajencem prejšnje pravilno rešene nagradne uganke, ki so: Ariana Čaušević in Darinka Kastevc - Blesch iz 

Ljubljane, Tone Petan iz Maribora, Stanislav Zupančič iz Dola pri Ljubljani in Mihael Svanjak iz Kopra.

Sestavil: Jože Petelin

Miha Andoljšek





032BORIS IN 
ANDREJ
Z Andrejem se redno srečujeva v 
podhodu železniške postaje, kjer 
jaz prodajam Kralje, on pa dišečo 
kavico.


