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Uvodnik:
Kralji ulice

Junij 2013

Na sestanku uredniškega odbora naše in vaše revije smo 

slišali za nekaj pripomb, ki ste jih bralci dali nekaj prodajalcem 

na temo pesimizma in črnogledosti naše revije.

Očitno ni šlo mimo tega, da smo na trenutke zelo mračni 

(darkerski), kar se življenja tiče, to so bile namreč besede 

nekaterih bralcev našim prodajalcem; pa kaj moremo, takšno 

življenje pač je. Tudi mi, avtorji člankov, bi radi več sonca, pa 

nam trenutno očitno ni naklonjeno. Radi bi svetlobo, mir in 

srečo – pa nam tega ne more nihče omogočiti. Morda Bog?! 

Včasih se zdi trud prenaporen in brez kakršne koli perspektive, 

iz česar tudi izhajajo vsi ti naši prispevki, ki morda res 

marsikomu niso preveč všeč, ker nimajo neke perspektive – 

vendar so vsaj odkritosrčni in resnični. Realni. So odsev vseh 

nas, ki jih pišemo, in vedno lahko stojimo za njimi do zadnjega 

ločila. 

Torej sonce na koncu tunela čaka. Morda ga bomo dočakali in 

to si tudi želimo. Morda bomo nekoč pisali članke, ki bodo 

osrečevali vse bralce in ne bo nihče zaskrbljen glede tega, kaj ga 

čaka in kaj ne. Ko bomo denimo vsi kot v raju (včasih smo temu 

rekli: kot bubreg v loju) ... Vendar do takrat ostaja naša revija 

na svoji začrtani poti – naše življenje, ki je, kakršno pač je. 

Polno truda v tem kaotičnem življenju; polno napora, ko nihče 

ne ve, kaj je prav in kaj narobe.

Torej – Kralji ulice gremo dalje svojo pot. Polno trnja in cvetic. 

Polno lakote in hrane. Polno plusa in minusa. Ne damo se in to 

je tudi smisel vsega, kar hočemo povedati. Nekoč srečni in spet 

drugič nesrečni – kakor pač zapiha veter življenja ... Pa vendar 

nikoli neutolažljivi in razočarani do brezupa. Polni upanja v 

neko svetlo prihodnost si želimo, da bi nas naši bralci razumeli 

po zadnjem ločilu vsakega našega članka.

Smo črnogledi? Smo dark? Smo pesimisti? Mislim, da dokler 

vztrajamo, pišemo in se trudimo, še nismo vrgli puške v 

koruzo. Kolikor vem in čutim, je niti ne mislimo niti nočemo 

(najbrž je niti ne znamo), saj smo vseskozi optimisti, ki bolj kot 

vse upamo na toplino sonca tam nekje v naši prihodnosti.

Kaj lahko pričakujete od nas še naprej? Življenje. Le to je 

pomembno. Za nekoga je težko, za nekoga malo manj. Toda 

problem je v tem, da svoje probleme marsikdo skriva in se s 

tem odmika od rešitve, ki je včasih na dosegu dlani – pa tega ne 

vidi. Ne mislite, da smo le črnogledi, na sestankih in srečanjih 

se tudi iz srca nasmejimo vsem tem črnim dogodkom, ki se 

nam zgodijo. Včasih tako lažje premagaš vse težave in ovire, ki 

ti jih življenje postavlja na pot. Tako nam je lažje, zato tudi vi, 

dragi naši bralci, ne glejte na nas le kot na črnoglede, temveč na 

nekoga, ki ve, da je na koncu tunela sonce.  
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PRAVILA PRODAJE ČASOPISA KRALJI ULICE

Ker želimo, da bi časopis Kralji ulice lahko prodajalo čim več ljudi in da bi dosegel 

čim širši krog bralcev, je pomembno, da vsi skupaj skrbimo za njegov dober ugled. 

Ko prodajalci prodajajo časopis Kralji ulice, namreč ne predstavljajo le sebe, pač 

pa celoten projekt Kralji ulice. Doslej so bili naši prodajalci v javnosti zelo dobro 

sprejeti in so mnogi kupci pohvalili njihov pristop. Zelo si želimo, da tako ostane 

tudi v prihodnje, zato prodajalce in prodajalke prosimo, da se držijo spodnjih pravil 

in tudi svojega občutka o tem, kako časopis Kralji ulice še bolj približati našim 

bralcem.

Časopis prodajam na miren in nevsiljiv način.

Drugim prodajalcem časopisa Kralji ulice izkazujem spoštovanje in se 

zavedam, da imajo ravno tako pravico do prodaje časopisa kot jaz.

Z drugimi prodajalci se miroljubno dogovarjam tudi glede lokacije prodaje.

Morebitne nesporazume rešujem na miroljuben način.

Med prodajanjem časopisa ne uporabljam alkohola in/ali drugih drog.

Časopis prodajam po njegovi ceni in kupcev ne zavajam.

Med prodajo časopisa ne beračim.

Spoštujem odločitev kupca glede nakupa časopisa.

Med prodajo imam uradno izkaznico društva na vidnem mestu.

Če se prodajalec ne drži pravil prodaje, je na to najprej opomnjen s strani 

strokovnega delavca, potem pa lahko začasno ali trajno izgubi pravico do 

prodaje časopisa Kralji ulice. Prosimo kupce, naj nam v uredništvo sporočijo 

morebitne kršitve zgornjih pravil!

Zbiranje prispevkov za ponatis časopisa ni aktivnost društva, ampak je poskus 

zavajanja kupcev!

PROJEKT PODPIRAJO:

Mestna občina Ljubljana -- 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve -- FIHO

Od januarja 2007 je časopis Kralji ulice 

član mednarodne mreže cestnih časopisov (INSP).

Mnenja avtorjev prispevkov 

ne odražajo vselej mnenj uredništva.

SONCE NA 
KONCU TUNELA 

foto: arhiv KU



03

UVODNIK 
TO SEM JAZ
KRIŽARJEVA KOLUMNA
»EHO« IZ TOTEGA KONCA
Z.G.U.B.A.
TATU ZGODBA
ŽEJNA KAMELA PO IMENU SLOVENIJA 
NEKAJ CESTNIH
ANEKDOTE IZ PRODAJE
DOGODKI
BICIKE(LJ)
SOL IN KOPER
KRALJI ULICE IN ZAPOSLENA V DRUŠTVU STIGMA 
POVEZOVANJE IN SODELOVANJE: STANOVANJSKE
KOOPERATIVE  
GOSTUJOČI KOLUMNIST
KRALJ IN KRALJ
FILMOFILIJA
KRALJEVI RECENZOR
IZZA REŠETK
PISMA BRALCEV
LJUDSKA KUHNA
PODPIRAM
KLOŠARJI
BREZPLAČNE PRIREDITVE
OGLASNA DESKA
RAZVEDRILO 
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Kazalo: To sem jaz:

Kaj naj vam povem o sebi? Menim, da sem precej občutljiva 
oseba, tako na srečo kot nesrečo sebe in drugih. Trudim se 
zavedati dogodkov okoli sebe, a jim hkrati ne pustiti, da me 
odmaknejo od moje poti, ker zdaj končno vem, kam grem. 
Morda mi je življenje na cesti pomagalo hitreje odrasti, ne 
vem, mi je pa zagotovo prineslo mnogo dragocenih izkušenj, ki 
mi bodo pomagale tako v osebnem kot v poklicnem življenju. 
Prav zanimivo je videti, koliko različnih ljudi spoznaš na ulici. 
Družba pa nas še vedno meče vse v isti koš. Konec koncev 
je to njihova izguba, saj zaradi predsodkov zamudijo mnogo 
čudovitih ljudi in priložnosti.

MORDA MI JE ŽIVLJENJE NA CESTI POMAGALO 
HITREJE ODRASTI, NE VEM, MI JE PA ZAGOTOVO 
PRINESLO MNOGO DRAGOCENIH IZKUŠENJ.

LEAH-MIŠ
foto: MG
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Pošlji SMS s ključno besedo BREZDOMCI na 1919 in daruj 1 EUR
tistim, ki so razen dostojanstva izgubili vse.
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SVARILO 
Tole je zgodba v svarilo mladim, ki se 

vdajajo novim sintetičnim drogam, 

katerim niti ne vem imena, pa tudi preveč 

jih je, da bi vse našteval. Sintetičnih in 

plastičnih bližnjic je na internetnih straneh 

na pretek. Celo konjsko pomirjevalo je v 

modi, ki spreminja ljudi v zombije, rečejo 

mu anestezija. Država izvora je Portoriko. 

Omenil pa bi še ruski izum droge po imenu 

Krokodil, ki ubija hitreje kot slovenska 

politika naše gospodarstvo. Predvsem, pa 

se pazite »varčevalne droge«, ki trenutno 

kosi v Grčiji.  Imenuje se šiša ali tudi 

kokain revnih, saj stane borna dva evra. 

Različica metamfetamina, s primesmi 

baterijske kisline, motornega olja in 

celo šampona, je Grčijo poleg globoke 

gospodarske krize, vrgla še v globoko 

odvisniško krizo. Pri nas pa je v modi plin! 

Ja, navaden plin za polnjenje vžigalnikov. 

Možganske celice vam bodo odmrle hitreje, 

kot je uspelo iz pripora pobegniti ga. Hildi.

Pozanimajte se na internetu, kaj vse je 

na dosegu roke in izogibajte se droge, ter 

uživajte poletje na bolj izvirne načine. 

Meni je ljub predvsem en, oziroma ena (?).

Takole pa gre resnična zgodba:

Pred mnogimi zimami nazaj, ko je sneg 

padal precejšen del zime in je ostal čist in 

bel dalj časa, kot le današnja dva dni, je 

mlad fant postaval v družbi starejših in 

uveljavljenih vitezov nekakšne mize. Mladi 

oproda si je obupno želel postati njihov 

član in se je na vse pretege dokazoval, da 

jih je vreden in bi se lahko udeležil njihovih 

križarskih pohodov. Kako je bil ponosen na 

svoje prijatelje! Ta fant je bil celo desetletje 

mlajši od svojih kolegov, vendar ga to ni 

oviralo in kot sem opisal v prejšnji zgodbi, 

je že komaj polnoleten izpolnil njihova 

pričakovanja in se sam udeležil romanja 

v sveto mesto Amsterdam. Takrat sem 

kot petnajstletnik mislil, da vsi govorimo 

isti jezik in da je tetka s koso pravična 

in dovoljuje ljudem živeti dolgo in lepo 

življenje. Eksperimentiranje je bilo le 

priložnost za trepljanje po rami, češ: »Ti si 

edini mulc, ki ga sprejmemo medse, kmalu 

boš pravi bojevnik. Izurjen in spoštovan, 

pravi osvajalec.« V Amsterdamu sem v 

kuhinji kupil sveže halucinogene tripe 

(LSD). Bili so ravno izpod tekočega traku, 

sveži in močni. Imenovali so se bude. 

Prinesel sem jih celo malo paleto, podobno 

poštnim znamkam. Med potovanjem 

smo poiskali še prijatelja, ki je pobegnil 

od doma ter razsvetljenje in življenjske 

modrosti iskal na ulicah Amsterdama. 

Celih osem mesecev je zdržal. Spal je po 

skvotih in po ulici skakal s kozarcem, 

medtem ko je njegova klapa igrala na razne 

instrumente in prosila za drobiž. Umil se 

je vsega štirikrat, vendar je bil zadovoljen s 

svojim narkomanskim življenjem. Smrad, 

ki je vel od njega, je moril celo muhe. 

Jah, tako je pač bilo. Tako je uredil nakup 

LSD-ja. Moj sopotnik je takoj pojedel 

enega gorbačova in sam preživel dan v 

mestu. Čepel je v nekem kotu na ulici. 

Zaradi bad tripa in ker so ga prijatelji 

pustili samega v takem stanju, je dve leti 

preživel v norišnici, saj ga je trip odpeljal 

na dolgo potovanje v drugo dimenzijo, 

iz katere včasih ni povratka. Veliko časa 

je preteklo, preden je postal fant spet 

podoben sebi, kakršen je bil, preden se 

je lotil tripanja. Vrnili smo se v Ljubljano 

in naenkrat sem bil glavni petnajstletnik 

na našem koncu Ljubljane. Spominjam 

se prvega nakupa orožja s strani starih 

vitezov z daljšim stažom. »Imaš tripe?« 

se me vprašali. »Imam,« sem odvrnil. Ker 

nisem bil zaupanja vreden, kaj šele njihov 

sovrstnik, so jih kupili in me posadili 

v avto ter vozili naokoli, dokler se niso 

prepričali v kvaliteto. Napaka! Čez slabo 

uro so si začele slediti halucinacije, mi pa 

smo v avtu kruzali po Ljubljani. Gumb na 

radiu se je prelevil v žvečilnemu gumiju 

podobno gmoto, ko smo glasbo navili do 

konca. Ne vem, ali smo vozili 30 km/h ali 

150 km/h. Nihče ni vedel nič. Zvezde so 

bili na dosegu roke in zadovoljni so me 

spustili iz avta. Ni mi treba razlagati, da 

smo naslednje tri mesece tripali vsak drug 

dan, da je mnogim prijateljem močna 

droga pustila začasne posledice. Ko smo 

porabili vse »znamke«, se LSD-ja nisem 

več dotaknil. To pišem, ker dnevno berem 

o novih in precej bolj nevarnih drogah, 

na bazi kemije. Fantje in dekleta! Vse poti 

in pasti droge vodijo v prepad v vaši duši. 

Droga vas bo ubila. Če ne fi zično, pa nikoli 

več ne boste osebe, kakršne ste včasih 

bile. Duša ne more biti srečna, če je ne 

hranite, kakor hranite svoje telo. Mladina 

vse manj posega po naravnih drogah. 

Celo marihuana se prodaja v sintetični 

izpeljanki. Bližajo se mnoge poletne zabave 

in rad bi posvaril mladino, da ne posega 

po nevarnih psihoaktivnih snoveh, ki jih 

ne pozna. So smrtno nevarne, odmerki 

so vprašljivi, so strupene in zasvojevalne 

ter imajo dolgotrajne škodljive učinke. 

Marsikatere se lahko kupijo celo legalno, 

smrtni primeri niso izjema. Večina teh 

snovi najde pot do uporabnikov prek 

prijateljev v klubih, na rave zabavah in celo 

v specializiranih trgovinah. Proizvajalci 

enostavno spremenijo eno molekulo in 

na izdelek napišejo, da ni za človeško 

uporabo (not for human consumption). 

Če že morate eksperimentirati in se temu 

ne boste odrekli, pokadite raje kakšen 

joint trave, morda tudi kakšen ekstazi na 

partyju ne bo preveč škodoval, pazite le, 

da ste v družbi, ki ji brezkompromisno 

zaupate in si v za zdravje nevarni situaciji 

znate in želite pomagati. Ne zaupajte 

neznancem, saj se lahko predozirate in 

vsi vaši načrti za lepo prihodnost počasi 

zdrsnejo v pozabo. Bodite pozorni in 

pametni, bolj kot smo bili nekateri drugi 

osebki, ki smo živeli v zmoti. Ljubezen 

je največja droga. Sedaj je čas, da se je 

naužijete, četudi nimate partnerja. Poletje 

je pred vrati, lepo je, samo v nebo se 

zazrite. Poznate zgodbo, ko je Tomažek 

za dolga leta tetko smrt zaprl v sod vina 

in jo zakopal pod jablano? Ko je prilezla 

na plano, je pijana začela sekati vse okoli 

sebe in sedaj nekontrolirano kosi vse pred 

seboj. Če jo srečate, se ji izognite in vas ne 

bo niti opazila. Za tokrat je to vse. Želim 

si, da preživite lepo in nepozabno poletje, 

jaz pa vam za naslednjič obljubim resnično 

pravljico, saj vem, da vam vsi solijo pamet. 

Toda poslušajte Križarja, ki je šel skozi 

veliko bitk in čeprav ranjen v duši, deli z 

vami modrosti, ki se jih je na tej poti zlepa 

in zgrda naučil. In potem je bilo ...

Križar

Križarjeva kolumna:

Lea Mihalič
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IGRE

IGRA POVSOD
JE

OBILJE DRUŽBE
IN

PRVI VESELI
ZNAK BOGATEGA
DUHA V MENI.

V POMENU,
MENI IZDANEM,

JE IGRANJE
LEPO IN VEČJE
IN VSESKOZI

ZAME.

TI MI POVEŠ,
DA LAHKO

PLAČANO NADALJUJEM.

PETER PITAMBAR PANGERC

PELJI ME V TA ČAS

Propad gibljive podobe večnosti

je včasih nem.

Taktilno se vtira med nas.

Trenutek vel,

le kam si šel 

...

- smejé se pači tihi glas -

Karmiss

PREDVČERAJ

Brez besed, 

s hladnim glasom,

na drugi strani,

da se poti ne križajo.

- Podam ti nož -, namesto 

da trgaš po koščkih.

Kaj sva bila predvčeraj?

JeanN

MIŠ&ŠIŠMIŠ

HEJ, TI MALA MIŠ,
KAM TAKO HITIŠ?
KAJ SI TI ŽELIŠ?

ZAKAJ SE TAKO SMEJIŠ?

JE ŽE TU ŠIŠMIŠ,
IN Z NJIM POLETIŠ, 

OD SREČE KAR ZNORIŠ.
ŠIŠMIŠ, ŠIŠMIŠ,

TI MI GLAVO ZAVRTIŠ,
SRCE RAZPLAMTIŠ,
TI VSE SPREMENIŠ,

MALO MIŠKO RAZŽIVIŠ!

MIŠ&ŠIŠMIŠ
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»EHO« IZ TOTEGA KONCA
Dobrih osemdeset številk Kraljev ulice je ugledalo luč sveta, ko 

sem se tudi sam ponovno odločil napisati nekaj besed. Čas leti, 

hitrosti le-tega kar ne moremo racionalno dojeti, še manj se ji 

upreti in nanjo ustrezno odgovoriti ali se prilagoditi; vse manj 

nam to uspeva, če sploh. 

Kot včeraj se mi zdi, ko sva se pred leti (koliko je že od tega?!) 

s Špelo pogovarjala, naj za eno izmed uvodnih številk Kraljev 

napišem nekaj besed, in sem jih, seveda, rade volje … 

Govorimo namreč o edinem slovenskem brezdomskem 

časopisu in tisti, ki smo kakor koli bili ali smo povezani z 

njim, pa četudi morda samo z distribucijo le-tega, konkretno 

v mestu Maribor, vemo, kakšno težo ter poslanstvo imajo 

Kralji. In morda se tega kar premalo zavedamo … Razmislek o 

tem se mi namreč venomer sproti porodi vsak mesec, ko Kralji 

»priromajo« v Maribor, po t. i. Karitasovi poti, in ko se srečam s 

posledičnimi vprašanji, večinoma od naših prodajalcev, pa tudi 

direktno od kupcev, s skupno rdečo nitjo, ali je kaj iz Maribora? 

Še posebej sedaj, ko je Gogijevi kolumni, ki se je posredno prav 

tako dotikala Maribora, nekoliko pošla sapa, kot radi rečemo.

Maribor je namreč spoznal krizo že dolgo tega v začetku 

devetdesetih let prejšnjega stoletja in plačal najvišjo ceno 

osamosvojitve, gledano z gospodarskega ter posledično 

področja (ne)zaposljivosti in blaginje ljudi, katere neljube 

obresti in pritikline takratnih t. i. tehnoloških viškov plačuje še 

dandanes. Prav zato bralcem iz totega konca nikakor ni vseeno 

za ranljive družbene skupine, skupine iz obrobja, brezdomce, ki 

so že dolga leta tako ali drugače vsakdan našega mesta... 

In kaj pravzaprav napisati o brezdomcih, brezdomnih ljudeh v 

Mariboru, kje začeti in vstopiti? 

Pa pojdimo kar v srčiko zadeve, in medias res …

Nedolgo nazaj sem, kot nekajkrat na leto, tukajšnjo upravno 

enoto zaprosil za seznam ljudi, sedaj občanov mesta Maribora, ki 

jim v naši humanitarni organizaciji nudimo t. i. zakonito stalno 

prijavo, skladno z Zakonom o prijavi bivališča, da ga uskladimo z 

lastnimi evidencami. Povratna informacija je bila kot vedno hitra 

in transparentna, kot je tudi transparentno in plodno dolgoletno 

uspešno sodelovanje tako z Mestno občino Maribor kot tudi z 

Upravno enoto Maribor, na področju odvračanja različnih stisk, 

med njimi tudi brezdomske narave. Ampak to je samo ena bit, 

druga, o kateri sem hotel »glasneje« spregovoriti, je vezana 

najbolj  na ljudi in se je pokazala neposredno skozi statistično 

sliko prejetega odgovora, ki se je povzpela precej čez številko 

dvesto. 

Kdo so pravzaprav ti ljudje, ki so bili brez stalnega bivališča 

ali so bili tik pred tem? So to brezdomci? Kakšni brezdomci? 

Prikriti … Pred časom sem nekje prebral, da so to tako rekoč 

»urbani brezdomci«, tako so jih nekje poimenovali, in morda 

jim to ime do neke mere pritiče ali pa tudi ne, odvisno, s katere 

strani pogledamo. Pa saj pravzaprav niti ni tako pomembno, v 

kateri predalček jih bomo popredalčkali, najbolj važno je, da so 

sedaj enakovredni tako meščani kot tudi državljani in da lahko 

posledično sprejmejo pravice, ki jim gredo ter jih mnogi tolmačijo 

kot univerzalne! A ne bom govoril o teh univerzalnostih, ki jih je 

v naši družbi kar preveč in gredo tako lahko, mnogo prelahko z 

jezika …

Dobrih dvesto ljudi se je zapisalo na listu papirja! Malo ali dosti, 

težko rečem, pa vendar ko na to pogledam v kontekstu tiste 

številke, ki vse najbolj zanima tako medije kot številne politike, 

ministrstva, raziskovalce, ki vse povprek sprašujejo koliko 

brezdomcev pa je v Sloveniji. Izvajajo se celo raziskave, ki še do 

sedaj niso dale zares oprijemljivih podatkov. To so zelo različni 

od tistih klasičnih 800 do 1200 brezdomcev. V zadnjem času pa  

jih je (tako bi si hote ali nehote priznali nekateri) celo več. Ob 

teh številkah se sam vedno samo nasmehnem, saj – če na tem 

segmentu dodamo samo centre za socialno delo, ki prav tako 

vodijo postopke t. i. zakonite stalne prijave, pa še ostale nam 

sorodne humanitarne organizacije, no potem se že lahko globoko 

zamislimo. Pa seveda ne mislim po tej poti govoriti v kontekstu 

klasifi kacije ETHOS-a in FEANTSE, saj smatram, da je ta zadeva 

kar unikum naše države, ki pa je vseeno s pravnega stališča, vsaj 

po mojem skromnem mnenju, dobro rešena. Hotel sem samo 

nakazati paralele med dejansko sliko s terena in statistiko o 

stanju brezdomcev (takšnih in drugačnih) v Sloveniji. Saj veste, 

da določeni krogi o (pre)visokih številkah ne slišijo radi, še manj 

o tem govorijo, pa četudi so le-te realne. Le zakaj ne, se lahko 

človek vpraša? Vprašanje pa je seveda, kot mnogo podobnih, 

samo retorične narave. 

In kje je tu pravzaprav, kot stična točka, ROB PREŽIVETJA, 

dostojanstva nekoč tako opevane Slovenije? Hmmm, pa pustimo 

to, čas je za lepše teme, ki govorijo o pluralnosti ponudbe za 

brezdomce v Mariboru, tokrat na zobozdravstvenem nivoju. 

Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja 

s posvetovalnico Maribor deluje pod okriljem naše mariborske 

Karitas (Strossmayerjeva 15, Maribor) že osmo leto. Tu združuje 

številne prostovoljce-zdravnike (trenutno trideset), kot tudi 

zobozdravnike (štiri), pod vodstvom dr. Dejana Kupnika, ob 

logistični, strokovni in organizacijski podpori prim. dr. Saše 

Čelan, prim. dr. Dušana Flisarja in prim. dr. Vojka Kaniča, ki 

sestavljajo medicinski svet ambulante. 

Pred časom smo odprli tudi zobozdravstveno ordinacijo 

znotraj ambulante, ki je po nam znanih podatkih edina tako v 

Sloveniji kot tudi v Evropi. Na to smo lahko pravzaprav ponosni, 

predvsem v smislu, da nam je to uspelo, upoštevajoč stanje duha 

in posledično fi nančnih restrikcij v naši družbi. 

Naši brezdomci, ki so leta in leta govorili o zobozdravstvenih 

foto: arhiv Škofi jske karitas

foto: osebni arhiv

Boštjan Cvetič
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ANGAŽIRANA ANTROPOLOGIJA
Po vrnitvi z Malte smo se pri Društvu Nigerijcev v Sloveniji 

intenzivno pripravljali na »skok v pomlad«. Poučili smo se o 

tem, katere – okrasne in užitne – rož'ce in zeli rastejo pri nas, 

kako se jim reče, pa kako zgledajo ... 

Najlepše pa je bilo, ko smo se (na)učili znano slovensko 

pesmico Zvončki in trobentice. Zanimivo, da je bilo slovenskim 

udeležencem sprva malo nerodno, saj imamo v glavah spomine 

nanjo in pa stereotip, da je pesmica otroška, če že ne otročja. 

Ostalim pa se je zdela prav kul in so zlahka zapopadli melodijo, 

pa tudi s petjem ni bilo večjih težav. In ko smo s sprotnim 

prevajanjem dekodirali še njeno sporočilo (pomlad se prebuja, 

ljubezen je v zraku), so si jo nekateri kar prepisali in odnesli 

domov, da so jo lahko peli svojim otrokom.

Seveda smo se jezika in kulture učili tudi drugače in pridobili 

dva nova člana, Hrvata in Italijanko nemško-iranskih korenin, 

ki sta postala redna udeleženca naših srečanj. Drugih dveh, 

mešanega afriško-slovenskega para, pa žal ni bilo več na 

spregled, morda zato, ker ne živita v Ljubljani. 

Konec maja imamo na sporedu nov mobility izlet, tokrat 

v Romunijo, tako da nas je čakala tudi domača naloga. Na 

lokalnem nivoju preizkusiti primer dobre prakse, predstavljen 

na Malti, in sicer igro lov na zaklad. To je igra, pri kateri 

skupina dobi v roke zemljevid kraja z označenimi točkami 

in posameznimi nalogami na teh točkah. Ker je skupin več, 

lahko tekmujejo, kdo bo bolje opravil nalogo. Smisel igre je 

večplasten: poleg ustvarjalnega spoznavanja kraja gre tudi 

za to, kako se bo določena skupina samoorganizirala, kako 

bodo komunicirali z domačini in kaj bodo soudeleženci, poleg 

opravljene naloge, od tega odnesli. 

Tisto sredo, 24. aprila, smo se zbrali pred Moderno galerijo, 

se razdelili v dve skupini in odšli vsaka v drugi smeri obiskat 

iste točke. V skupini, v kateri sem bil tudi sam, smo se imeli 

super in opravili vse naloge, med katerimi je bilo tudi snemanje 

treh kratkih videov. Pred parlamentom smo ugotavljali, 

katere reforme Slovenija najbolj potrebuje, pri Prešernovem 

spomeniku smo v zboru odpeli kitico Žive naj vsi narodi iz 

slovenske himne, na vrhu Nebotičnika pa smo z Gradom in 

polno luno v ozadju podali vsak eno izjavo, ki pa so vse po vrsti 

pričale o tem, da nam je bilo super. Sicer pa smo si ogledali 

pomembnejše in zanimivejše točke Ljubljane, kot so Križanke, 

Rimski zid, NUK ... na Kongresnem trgu nas je denimo do kipa 

Emonca z vlakcem Kavalir zapeljal nadvse prijazen in kavalirski 

voznik, ki nas je tudi fotografi ral ...

Ko smo se po koncu dobili vsi skupaj, smo od druge skupine 

slišali, da so imeli malce več težav pri notranji dinamiki 

skupine, a so kljub temu uspešno izpeljali skoraj vse zastavljene 

naloge. Dobili smo se v lokalu, kjer so prenašali nogometno 

tekmo, v kateri je Real visoko izgubil in to nekaterim med nami 

ni bilo najbolj všeč – a pod črto lahko zapišemo: za nami je 

dober in uspešen dan. 

Kot že rečeno, pomlad je tu in poleg izleta v Romunijo imamo 

v načrtu še piknik, pri katerem bomo poskusili nakupiti, 

pripraviti in vse pojesti ter popiti po slovensko. Več o tem pa 

prihodnjič.

Primož Časl

foto: arhiv Društvo Nigericev

storitvah in seveda primarno o tovrstnih bolečinah, ki smo 

jih s pomočjo ene zobozdravnice lahko sanirali zgolj v manjši 

meri, so bili sprva kar malček prestrašeni, ko smo začeli s t. i. 

sistematskimi pregledi, ki so sicer že uveljavljena praksa naše 

splošne ambulante. Pa vendar je strah polagoma izginil in kljuka 

na vratih pošteno trpi, kar je tudi prav …

Zavedanje, da je zdravje človekovo največje bogastvo, je bilo 

glavno vodilo, da smo letos razširili tudi delovni čas splošne 

ambulante, ki sedaj tako obratuje vsak delovni dan, prav tako pa 

smo celostno adaptirali ambulanto samo ter dodali še prostor za 

laboratorij, kar nedvomno pospeši in olajša delo ambulante.

Delovni čas – splošna ordinacija:

ponedeljek  16.00 – 17.30

torek   10.00 – 11.30

sreda   10.00 – 11.30 (prva in zadnja sreda v mesecu)

  15.00 – 16.30 (preostale srede)

četrtek   10.00 – 11.30

petek   10.00 – 11.30

Delovni čas – zobna ordinacija:

ponedeljek    8.30 – 10.00

sreda     8.30 – 10.00

Več o tekočih aktivnostih, povezanih z brezdomsko  problematiko, 

naše humanitarne organizacije lahko preberete na 

www.brezdomec.net.

To je bil kratek uvodni »eho« s totega konca.
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ZGODBA O ..., 2. DEL

»A zi' pre da 'ma n' mano,« (Ej, stric župnik, pomagaj) to so 

besede, ki so šle v zgodovino komune, o kateri pišem.

Župnik Pietro Gelmini, ki je delal kot tajnik argentinskega 

kardinala v Vatikanu in je bil ravno na poti proti domu, je kot 

uslužni mimoidoči (in teh je vsak dan manj) segel v žep, da bi 

Alfredu dal nekaj drobiža.

»Ne rabim drobiža. Vidiš, da sem slab, bolan ...«

Pietro Gelmini, duhovnik in psiholog (glede na njegovo 

preteklost), se je nagnil k Alfredu in mu ponudil, da ga pelje v 

bolnico.

V Rimu (morda ljudje) takrat še niso čutili pravega prekletstva 

droge, medtem ko je David Wilkerson v ZDA že začel na veliko 

reševati probleme newyorških gangov, kjer so bili vedno 

prisotni agresija, orožje, nasilje in droga. Začel je ustanavljati 

komune Teen Challenge, ki pa so imele en problem današnjih 

narkomanov (sto ljudi, sto smeri), vero. Pietro Gelmini pa se je 

v tem trenutku še bolj sklonil k Alfredu.

»Ti pomagam vstati in te peljem v bolnico?«

Alfredo ga je samo začudeno pogledal in v možganih dobil 

preblisk, da spet govori z nekim farjem, ki nima pojma o 

pojmu, zato mu je tudi suho odgovoril:

»Stokrat sem bil že tam in zdaj sem spet tu,« spet na stopnicah 

neke nedoločne cerkve, izgubljen kot še nekaj njih, ki so sedeli 

ob njem, iščoč nekaj, kar bi ga zadovoljilo, pa ne bi bil heroin.

Pietro Gelmini mu je takrat ponudil roko in ga dvignil.

»Greva k meni domov.«

Pietro Gelmini se takrat niti zavedal ni, kakšen korak je 

naredil. Podobno kot pastor David Wilkerson sredi Bronxa je 

on prestopil reko Rubikon sredi večnega mesta Rim.  Pietru 

Gelminiju so v cerkvi napovedovali kariero glede na vso 

njegovo inteligenco in razumevanje drugih. Toda ko on kar tako 

meni nič tebi nič pobere sredi trga umazanega in razcapanega 

narkomana in ga odpelje na svoj dom ... mar ni šel vseeno 

predaleč?

Taubi

Z.G.U.B.A., HUMORESKA 10. DEL

Vse trpljenje, ki sem ga dal skozi v srednji šoli, se je nekega 

dne končalo. Začuda sem jo izdelal, sicer ob kopici popravnih 

izpitov in milijonih enk, ampak za to, da sem na končnem 

spričevalu in maturi zagledal dvojko, je po mojem krivo dejstvo, 

da me na tej šoli enostavno niso hoteli gledati še eno leto. Kar 

pa ni nujno, da je dobro. Kar se faksa tiče, sem se lahko samo 

zapeljal do njega in od zunaj opazoval arhitekturo stavbe. 

Tako mi ni preostalo drugega, kot da začnem pospešeno 

iskati službo. Problem!  Kot prvo je bila tista dvojka na mojem 

spričevalu, logično, slabša od trojke, štirice, da niti ne omenjam 

petke. Še tako obupan delodajalec me že zaradi moje pojave 

ne bi vzel v delovno razmerje. Spomnim se razgovora za 

čistilca, na katerem so se začele celo metle smejati, ko sem 

se prikazal. Res je, da sem imel spričevalo srednje kemijske, 

vendar sem na razgovorih za kemijsko industrijo imel težave 

priti mimo vratarja, da ne govorim o tem, kako je kadrovski 

delavec verjetno padel v skušnjavo, ali naj pokliče varnostnike 

ali zavrti 113. Ampak ne boste verjeli, da sem imel to srečo in 

dobil službo. Na pokušino me je vzel nek zelo obupan Šiptar 

za delo na gradbišču. Obupan pravim zato, ker svojih delavcev 

enostavno ni plačeval. Že ob pogledu na vso tisto mašinerijo 

na gradbišču se mi je zavrtelo. Vendar pa je bil moj strah 

neupravičen, saj so mi v roke potisnili šajtrgo, napolnjeno s 

kopico opek. Rahel problem je bil te opeke spraviti v četrto 

nadstropje po tistem majavem gradbenem odru. Seveda mi 

podvig ni uspel, saj sem dobršen del vsebine zvrnil naravnost 

na glavo vodje gradbišča, ki je utrpel resne poškodbe glave 

in so ga predčasno upokojili.  Ne vem sicer, zakaj je bil name 

jezen, saj vsi vemo, da je gradbeništvo, kar ga je ostalo, v hujših 

težavah kot Kristus na križu. Zdaj ima, namesto da bi bil le še 

eno ime med 110.000 brezposelnimi, vsaj reden dohodek – 

invalidsko pokojnino. 

Marko Nakrić

Tjaša Žurga-Žabkar
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TATU ZGODBA 

Za ta tatu sem se odločil, ker imam zelo rad 

eksotične živali. Imel sem iguano – kuščarja, ki je 

bil star 6 let, ko je zaradi infekcije poginil. Zato 

sem se odločil, da me bo na ta način spremljal 

celo življenje.

Emil

DOBRA, PRAVA DRAMA DOBRA, PRAVA DRAMA 

NA ODRU ALI V REALNOSTI NA ODRU ALI V REALNOSTI 

NIMA VELIKO IGRALCEV:NIMA VELIKO IGRALCEV:

V NASPROTNEM PRIMERU V NASPROTNEM PRIMERU 

JE TO SPEKTAKELJE TO SPEKTAKEL

JURIJ KUNAVERJURIJ KUNAVER

POPRA IN SOLI!

Ti si tak,
ti si tak,

ti si tak ...

Ponavljaš se
na nove načine,

zarezuješ,
puščaš krvi, da mine.

Prikradeš se
razvlečeno in počasi,

zaključuješ z okraski, le
v globinah zares zveniš.

ti si tak
ti si tak
ti si tak 

Trkati ne znaš,
dvoglasno me ugonobiš,

natrosiš sladkobe

in modro ustaviš pest,
še preden stre oreh.

Ti si tako

plastovit in razgiban,
celo presenetljiv,

kot topovski pok v tem 
tisočletju

ali podvodni strel,
tuj ejakulat,
spev meduz,
ta bluz ...

ti si tak –
nobenemu enak.

Karmiss

foto: MG
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Vsak dan se srečujemo z večjimi stiskami. Vse več Slovencev in 

tujcev si ne more zadovoljivo urediti življenjskega standarda. 

Vsesplošne ljudske vstaje svoje ime opravičujejo le v mislih 

posameznikov. Na bojnih črtah jih je vse manj, saj nihče več ne 

verjame v spremembe. Rotacije vodilnih politikov so žalostna 

zadeva, krivda se vsako leto vali iz leve na desno in obratno. 

V tujini je odstop vlade zaradi protestov prebivalstva nekaj 

normalnega. Vzemimo si za primer Bolgarijo. Naša kamela 

pa je žejna. Si morete misliti? Predsedniki strank imajo 

monopol nad svojimi položaji razen redkih posameznikov, ki 

imajo zadosti kriminalnega vodenja države in so iz politike 

odstopili. Volilno telo je po mojem mnenju krivo ravno toliko, 

kot veljaki, ki vlečejo niti v državnih zadevah. Ste poslušali 

odgovore ankete iz šova Denisa Avdiča? Vprašanje se je glasilo: 

»Kaj menite o tem, da je med slovenskimi politiki vedno več 

heteroseksualcev?« »Sem imela enega takšnega sošolca,« je bil 

le eden izmed »pametnih« odgovorov. Več jih lahko preberete 

na Facebook-u. Ja, zato našim politikom ni težko pretentati 

volivcev in se jim z obljubami prikupiti in si zagotoviti glasove. 

Janez Janša je zopet zmagal kot edini kandidat na izboru za 

stranko SDS. Dobra dva procenta delegatov si je upala glasovati 

proti. Ne, to ni novica, to je pričakovan rezultat stranke, ki 

se ne spreminja, ki ne išče novih poti. Tudi Desus je imel 

ponovno le enega kandidata za predsednika stranke. Kam 

gremo, kdo drži vajeti? Sam sem neopredeljen in ne zaupam 

nobeni stranki, nobenim rešiteljem. Delavci stradajo in čakajo 

na plače, samohranilke ne morejo nahraniti otrok, naša kamela 

pa išče pot iz krize. Grba, ki je bila na začetku devetdesetih 

zvrhano polna rezervnih sredstev za preživetje, se bo baje 

prebila skozi šivankino uho brez evropske pomoči. Vlaganje 

v razvoj, odpiranje delovnih mest, nevmešavanje države v 

gospodarstvo so le pobožne želje volivcev. Poslanci bi si morali 

ogledati posnetke sej državnega zbora in se dobro zamisliti, kaj 

nam s svojim vedenjem sporočajo. Pošteni politik je paradoks. 

Politika je pač nepošten poklic. Odrastite in ne valite krivde 

eden na drugega, temveč pokažite vsaj kanček inteligence in 

nas potegnite iz krize. Morda bi bilo res najlažje rešiti politično 

krizo na način, da se prav nihče ne udeleži volitev. Vem, da to ni 

rešitev, toda tako bi pokazali, koliko zaupanja vanje še imamo. 

Pa srečno!

JeanN

ŽEJNA KAMELA PO IMENU SLOVENIJA

Če ste zadnje čase morda spremljali novice 

in medije, zagotovo niste prezrli, da je 

Kava na zalogo »okužila« tudi Slovenijo, 

predvsem preko Facebooka. Osnovna ideja 

je ta, da ko si sam privoščiš kavo, plačaš dve 

in ostane tako ena v dobrem za tiste, ki si 

je sami ne morejo privoščiti. Seveda je ideja 

odlična in med ljudmi tudi že precej znana. 

Prakticirajo jo povsod po svetu, v obdobju 

zadnjega meseca, dveh, pa smo jo udomačili 

tudi v Sloveniji. Nekateri Kavo na zalogo 

poznajo, večinoma ljudje, ki precej potujejo 

po svetu. Zato je samo vprašanje časa, kdaj 

se bo gibanje utrdilo tudi pri nas. Poklicala 

sem torej pobudnico gibanja v Sloveniji, 

Tatjano Martun, ki je za Kralje odgovorila 

na nekaj vprašanj. Sama si močno želim, da 

bi se pobuda obnesla in tudi obdržala, takoj 

pa, ko najdem lokal, kjer jo prakticirajo, 

bom nemudoma plačala eno »kavo na 

zalogo«. Lahko me posnemate.

Pozdravljeni Tatjana! Od kod 

inspiracija za razširitev te resnično 

dobre ideje tudi pri nas?

Idejo sem zasledila na socialnem 

omrežju, Knjigi obrazov. Mojo pozornost 

je pritegnila zgodba dekleta, ki je kupilo 

v lokalu dve kavi, eno popilo, plačan 

račun za drugo pa pustilo v lokalu. 

Kasneje je stopil v lokal poslovnež in 

kupil 4 kave, eno popil, tri pa pustil v 

lokalu. Potem pa je v lokal stopil človek, 

ki se mu je že na prvi pogled videlo, da je 

revež. Vprašal je, če je na zalogi kakšna 

kava (ang. Suspended Coff ee, it. Caff e 

sospeso). Brez problema jo je dobil in jo 

v miru popil. Zgodba se me je dotaknila 

in poleg običajnega »všečkanja« slik na 

FB-ju sem začela raziskovati. Kmalu 

sem ugotovila, da je govora o pobudi, 

ki se širi po socialnem omrežju nekje 

od začetka januarja 2013. Prijela se je 

že v Kanadi, Ameriki, Avstraliji, Novi 

Zelandiji, v Evropi pa imajo tovrstne 

lokale v Romuniji, Italiji, VB, Nemčiji, 

Irski, Škotski …Vsak dan odkrijem 

kako novo pobudo. Rojstni dan Kave 

na zalogo je 28. marec, ko sem na FB-ju 

formirala skupino in vanjo povabila 

svoje prijatelje, ti pa so dodajali še 

KAVA NA ZALOGO – 
NOVO GIBANJE IN IDEJA

Severa
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svoje. Interes je bil velik, predvsem pa je 

bilo veliko pozitivne energije in pobud 

za sodelovanje. V dinamični virtualni 

atmosferi se je porodilo mnogo idej, 

rešitev in konkretne pripravljenosti za 

sodelovanje. Skoraj vsi brez izjeme so 

navijali za izvedbo. Našli so se le redki 

nejeverni Tomaži, pa še ti so pogosto 

prišli do sklepa, da ljudje potrebujejo 

tudi hrano, obutev in obleko. Padla 

je odločitev, da zberemo predloge za 

logo, ki so jih posredovale Jolanda 

Jereb, Vesna Bukovec, Tadeja Hodaya 

Jakob, Alja Strojan in Barbara Muraus. 

Logo slednje avtorice je bil nagrajen z 

največjim številom všečkov in potrjen 

tudi s strani dveh neodvisnih oblikovalk. 

Torej, da razloživa ... Gre za idejo o 

kavi, ki si je nekdo ne more privoščiti 

in mu jo nekdo drug pač plača, ampak 

poleg tega gre tudi za druge storitve?

Tradicionalno se je na ta način plačevala 

kava za reveže v neapeljskih četrtih. 

Kava ima namreč močan simbolni 

pomen povezovanja, prijateljstva in 

želje po ugodju. Nekdo, ki kupi kavo 

za naključnega neznanca, nikoli ne ve, 

komu bo polepšal dan. Ta, ki kavo popije, 

pa se v duhu zahvali, mogoče celo v 

mislih podari nasmeh neznanemu kupcu. 

Namen gibanja Kava na zalogo se ne 

skriva samo v toplem napitku, ampak 

neguje gesto dobre volje, povezovanja 

in predvsem krepi zaupanje. Dandanes 

smo vsi po vrsti osiromašeni zaupanja. 

Večina dvomi v vse in vsakogar, pa 

vendar, brez zaupanja ne moremo 

denimo prečkati niti ceste. Kava na 

zalogo simbolizira tudi tihi protest proti 

siromašenju ljudi in poskuša dvigovati 

zavedanje, da smo ljudje v svoji biti vsi 

enaki in da nekdo, ki nima denarja, ne 

sme biti odrinjen na rob družbenega in 

družabnega življenja. Gibanje za Kavo 

na zalogo ne bo odpravilo razrednih 

krivic in ne bo nahranilo vseh lačnih, 

vendar zaradi svoje močne sporočilnosti 

opozarja na vse našteto. Hkrati pa je 

ta model plačevanja za naključnega 

neznanca tako enostaven, da se ga da 

razširiti na topli obrok (v Kopru so 

startali z mineštro na zalogo), na žemlje 

na zalogo ali pa frizerja na zalogo. Zakaj 

pa ne, vas vprašam? Kava dá krila … a ni 

tako? V neki italijanski spletni publikaciji 

sem zasledila, da se ponuja plačevanje 

kulturnih dogodkov na zalogo in s tem še 

dodatno prispeva k vključenosti ranljivih 

skupin prebivalstva v kulturno dogajanje 

določenega prostora. 

Lahko malo pobrskava, od kod ta 

navada, gibanje, način pomoči socialno 

in fi nančno šibkejšim izvira?

V preteklosti je bil ta način zelo razširjen 

med tamkajšnjo visoko družbo, ki je 

kupovala kavo za reveže, ti so ob drugih 

urah prihajali v lokal in povpraševali po 

kavi. Gesta je pregovorno prinašala srečo 

tistemu, ki je kavo kupil za neznanca, 

zato so bogataši še posebno radi plačevali 

kave, kadar so slavili kaj posebnega 

(rojstvo otroka, poroko, dober posel in 

podobno). 

Kot pobudnica verjetno veste, če je bil 

že izveden prvi primer in kje?

Prvi primer je bil izveden, in sicer na 

začetku pobude, povsem spontano in 

neprisiljeno. Lutkar Matija Solce je šel 

s svojim pando na kavo k Čoklu. Eno je 

popil, plačal dve in račun za nepopito 

kavo pustil v dobro naključnemu 

neznancu. 

Kje v Ljubljani se v tem trenutku Kava 

na zalogo že da prakticirati? Nekaj 

lokacij?

Kavarna Mozaik, Trg komandanta 

Staneta 8, Ljubljana – Šiška.

Kljukec bar, Krekov trg 8, Ljubljana.

Pri Čoklu, Krekov trg 9, Ljubljana.

Pizzeria Piramida, Celovška cesta 

55, Ljubljana – (možna tudi hrana na 

zalogo).

Ste imeli na začetku veliko težav z 

lastniki gostinskih lokalov? Kakšne so 

bile izkušnje?

Nobenih težav ni bilo. Lastniki, ki 

prepoznajo namen pobude, se sami 

javijo in izrazijo interes. Tako je tudi 

najbolj prav. Namen gibanja Kava na 

zalogo je informiranje, ozaveščanje in 

opozarjanje na naraščajočo revščino 

in tudi na možnosti negovanja dobre 

volje in prijaznega srca. Pobuda temelji 

na zaupanju, zato si po svojih močeh 

prizadevamo navezati osebni stik s 

potencialnim lokalom, informirati, 

predlagati kakšno manjšo rešitev za 

prikazovanje plačanih kav. Dober 

gostinec zna brati potrebe svojih gostov 

in bo vedel, kako poskrbeti, da se bo 

bodisi ta ali oni gost z veseljem vračal. Če 

lokal želi, ga lahko objavimo na našem 

FB profi lu. V prihodnosti bomo poskrbeli 

tudi za prepoznavni znak, seveda ob 

privolitvi lokala.

Imava še kakšne koristne nasvete za 

uporabnike, ki bodo to kavo naročali, 

ali plačnike te storitve?

Uporabniki naj brez zadrege povprašajo 

po lokalih, ali pri njih že ponujajo »kavo 

na zalogo«. Naj razložijo, za kaj gre. 

Tudi oni lahko spodbudijo lokal, da 

uvrsti KNZ v ponudbo in prispevajo k 

širjenju ponudbe. Sicer pa je pomembno 

spodbuditi ljudi, da brez sramu vprašajo: 

»Ali imate kakšno kavo na zalogi?« 

Posebej želim poudariti, da je kava 

namenjena vsem, ki si je ne morejo 

privoščiti (babice s pičlo pokojnino, 

nezaposleni, odvisni od socialne pomoči 

in seveda brezdomci).

Maja Klemenčič
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MOJA MALENKOST
Meni nihče ne more soliti
pameti, ker je sploh nimam.

Ne bom več obziren do
nikogar,
govoril bom samo
resnico, tudi če boli.

A ni čudež, da moj fi nančni minister
špara že od leta 1991,
pa ni nč prišparanega,
še tistega mojga denarja,
ki ga ne dajem več mojmu
sinu, še tistga noče dat men.

Ne poznam ženske, ki bi
imela volnen modrčk in
volnene gatke, res je pa bolj
malo žensk, ki so sodelovale z mano,
približno 18.

Svojo dušo nosim naprodaj
v stegnjenih dlaneh,
dlani so široko odprte,
v njih je moje srce, ki ga
nihče noče.

Kavica

ALKOHOL, LE KDO BI TEBE LJUBIL?, 
18., ZADNJI DEL
Vem, da nisem ravno primeren za 

pametovanje, kar se alkohola tiče, 

zato po letu in pol berete zadnji del 

alkoholijade. Ob tem bi rad izpostavil 

tudi druge posledice pitja alkohola, 

kot je vožnja v vinjenem stanju, saj 

sem zaradi alkohola izgubil svojo 

prvo punco in dobrega prijatelja. 

Moj drugi prijatelj, ki je vozil, se je 

cestnih

potem, ko se je po šestih mesecih 

prebudil iz kome, točno leto dni po 

nesreči, zaradi občutka krivde obesil, 

pa čeprav on ni zagrešil nesreče. 

Tudi sam ne bi dobro končal, če ne 

bi slabo zaprl vrat in ob trku zletel iz 

avta. Ta se je namreč v naslednjem 

trenutku zaletel v drevo tako, da bi 

v najboljšem primeru ostal invalid. 

Zato zelo podpiram protialkoholni 

zakon, ki je morda do nekaterih 

krivičen, ampak ko bo nekdo 

naslednjič hotel voziti pijan, upam, 

da bo dvakrat premislil. Še posebej 

ker je zdaj obvezno zdravljenje 

alkoholizma. Ne vem, kateri šef bo 

toleriral nekoga, ki ga več kot dva 

meseca ni v službo, vedoč, da ga ni 

zaradi opitosti za volanom. Tukaj 

so tudi poškodbe, ki nastanejo, ko 

enostavno moraš vedeti, kaj se skriva 

v obcestnem jarku. Takrat ne boli, 

zato pa naslednji dan ne upaš niti z 

mezincem migniti, ker to enostavno 

povzroča hudo bolečino. Jaz na 

primer sem imel navado, da sem 

hodil pit na Golovec, in enkrat sem, 

seveda primerno nabasan, zgrmel 

kakih 60 metrov po hribu navzdol. Ni 

mi uspelo obiti slehernega drevesa, 

ne da bi ga pozdravil s kakim delom 

svojega telesa. Hujših posledic hvala 

bogu ni bilo, seveda če odštejem 

mali milijon ureznin in podplutb. 

Zato vam polagam na srce: pijte, 

ampak pijte zmerno. Ko se zaveš, da 

potrebuješ štiri litre vina na dan, je 

namreč že prepozno. 

        

Marko Nakrić

POT
Ljudje mi vsi
si iščemo poti,
a do ljubezni je ni.
Lahko se nam samo zgodi.

So križišča brez poti,
ko človek ne najde smeti,
v prepadu lahko še sebe izgubi.

Včasih pa nas kaj preseneti,
ko se uspemo z vajeti sneti,
zmoremo tudi poleteti.

Miš&Šišmiš

SREČA
Ne obešam na veliki zvon,

da mi je strah v kosti pognala

mila sreča, ko sem jo uzrl.

Tista, z velikimi okroglimi očmi,

s konjskim repom, svetlih las,

lahkoten korak ob frfotanju krila v vetru,

rdeče jagode na ustnicah, kot kri.

Ne igram se z ognjem, če sanjarim,

le po sreči hrepenim,

srce drobno drgeta kot prestrašena ptica,

najraje bi se v beg pognal,

še raje v objem bi jo ujel

in pobožal njena nežna lica.

Vso noč nemir me je preganjal

in mi ni dal zatisniti oči.

Že hitim na tisto srečno cesto, 

da jo spet vidim,

morda se dotaknem njene sence.

Ne opazi me, obstanem kot vkopan, 

že izgubljam tla pod nogami,

voda teče mi v grlo

 in črtaaaa …

Jadrno zbežim.

Katarina Kalaba

PRIGODE PRED HOFERJEM

Pred Hoferjem, kjer prodajam Kralje 
ulice, se ljudje velikokrat zmotijo 
ter želijo v trgovino skozi napačna 
vrata. Seveda vsakega posebej 
opozorim, da so prava druga vrata. 
Marsikdo se je vanje tudi že zaletel, 
ker se ne odprejo sama. So pa 
reakcije ljudi na moje dobronamerne 
nasvete zelo različne; nekateri so 
zelo hvaležni, nekateri pa me grdo 
pogledajo. Včasih je bil pred vhodom 
tudi magnet, ki je zablokiral kolo 
nakupovalnega vozička, če si ga 
zapeljal izven označene površine, vse 
le zato, da vozički ne bi dobili nog. 
S tem je bilo toliko zapletov, da so 

pred pol leta magnet odstranili.

Stripi

ANEKDOTE 
IZ PRODAJE
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BOG TI BO POMAGAL
Zraven mojega prodajnega mesta je 

dvigalo za invalide in ljudi s prtljago 

ter mamice z otroškimi vozički. Ker 

pa to dvigalo množično uporabljajo 

kolesarji (čeprav ga ne bi smeli), se na 

vsake toliko časa pokvari. To je velik 

problem za invalide, saj morajo, da 

pridejo do centra, narediti ogromen 

krog okoli železniške postaje. 

Kolesarji so v tem primeru 

primorani uporabiti sicer ozko  

klančino, mamice z vozički pa 

lahko računajo na mojo pomoč. Jaz 

jim resnično ne pomagam ker bi 

pričakoval kak evra, ampak ker

enostavno ne morem kar stati tam in 

gledati, kako se z vozički mučijo po 

stopnicah. Problem je v tem, da bolj 

ko jim govorim, več denarja dobim. 

Prišel je dan, ko sem imel pri prodaji 

malo sreče, mimo mene pa prinese 

starejšo žensko s kolesom. Pomagam 

ji ga spraviti na parkirišče, nakar se 

mi zahvali z besedami: »Bog ti bo 

pomagal.« Za mene je to samo še en 

dokaz, da bog verjetno ne obstaja, 

saj če bi tisti evro, dva, ki ju verjetno 

vsako nedeljo vrže v pušico, namenila 

meni, bi mi tisti dan še kako prav 

prišla.

Marko Nakrić

SPET V SEDLU
Ravno zdaj, v najhujšem obdobju 
svojega življenja, ko sem se spet lotil 
prodaje KU, sem več kot štiri ure 
stal na eni najbolj frekventnih točk 
v Ljubljani – pri glavni pošti. Veste, 
koliko sem prodal? Nič. Na koncu 
sem se začel že po Hamletovsko 
spraševati: Ali ljudje res nimajo za 
revijo ali pa sem jaz tako grd, da vsi 
bežijo pred menoj?! Upam, da se časi 
izboljšajo.

Taubi

ZDRAVA PAMET
Prodajam zdravo pamet, ugodna 

ponudba, samo za 1 €, ampak kaj, ko 

je nihče noče kupit.

Polde

REDNA STRANKA
Ko prodajam v Kosezah na svojem 

»starem« prodajnem mestu, pride 

do mene gospa, ki zmeraj kupi 

Kralja od mene. Pove mi, da ne 

glede na to, kdo tam prodaja, 

časopisa ne vzame od nikogar 

drugega, razen od mene, to pa 

zato, ker me podpira, kot tudi moje 

članke, anekdote … Po vsem 

povedanem se je napotila k 

bankomatu in mi dala 10 €, rekoč: 

»To je za vas, ker imate v Zrečah 

stanovanje, pa vam rada pomagam. 

Vem, da so časi težki.« Lepo sem se 

ji zahvalil in ji zaželel lep dan.

Perice

NELOJALNA KONKURENCA
Vsake toliko časa pride mimo mene 

kdo z vprašanjem, ali bo dobil Kralja 

za evro, ki mi ga je pripravljen dati. 

»Od mene vedno,« se glasi moj 

odgovor. Razumem pa njegov 

skepticizem, saj obstajajo 

»prodajalci«, ki izkoriščajo tako 

Kralje kot dobroto ljudi. Zajeziti 

oziroma onemogočiti tovrstno 

delovanje je skoraj nemogoče. Taki 

»prodajalci« bodo vedno nekako 

prišli do tistega izvoda; ali jim ga bo 

dal nekdo, ki nima prepovedi 

prodaje, ali pa ga bodo pobrali v 

kakem lokalu, kjer ga je nekdo 

pustil, ko ga je prebral. Vsi dobro 

vemo, da imamo redni 

prodajalci vsak svoj rajon oziroma 

redno mesto prodaje. Vsake toliko 

se zgodi, da vpadejo »padalci«, ki 

večinoma pod vplivom različnih 

substanc ponujajo Kralje meter ali 

dva od tebe. Način, kako se takega 

posameznika odkrižati, zna biti 

dvorezen meč. Nasilje oziroma 

grožnje po navadi ne zaležejo. 

Prijazna beseda pa včasih lepo 

mesto najde, odvisno pač od 

potrebe po določeni substanci. Vem, 

da se bo to vedno dogajalo, vendar 

lahko samo upam, da se bo tisti, ki 

se v anekdoti prepozna, nad 

svojim vedenjem zamislil. Upam, da 

bo s tem posledično tudi poskušal 

omejiti svoje blatenje Kraljev. Hvala.

Marko Nakrić

ZABAVA
Res je, da s fantom prodajo Kraljev 

ulice jemljeva resno, ker je najina 

začasna služba, zato se strogo drživa 

pravil prodaje, a se kljub temu med 

prodajo pogosto zabavava. Tako sva 

vmes sestavila že kar nekaj pesmic, 

ki so bile ali bodo objavljene v KU. 

Zaradi njih sva že dvakrat gostovala 

v oddaji Klopca pod svobodnim 

soncem na Radiu Študent, kar je bilo 

tudi zabavno. Ker sva med prodajo 

vedno nasmejana, sva vmes s

poznala ogromno zanimivih in 

dobrih ljudi, ki so nama polepšali 

življenji. Upava, da bova prek tega 

našla tudi producenta za 

dokumentarni igrani fi lm o 

cestnem življenju, ki sva ga že začela 

snemati, a sva sedaj s tem prekinila, 

ker nimava kamere in računalnika. 

Nič naju ne bo zamorilo ali zatrlo, 

ker kjer je volja, tam je tudi pot in 

midva veva, da bova našla streho 

nad glavo in orodje za ustvarjanje. 

Do takrat pa naju veseli vsak 

nasmeh mimoidočih, predvsem pa 

podpora kupcev časopisa in rednih 

strank, ki so postali najini prijatelji 

in dobrotniki. Mnogi so nama 

pokazali, da je tudi delo lahko 

zabava. Lep pozdrav vsem!

Miš&Šišmiš

SREČA
Bil je lep, sončen dan, ko sem 

prodajal na Trdinovi. Prodaja mi je 

še kar dobro šla od rok. Po kake pol 

ure je pristopil gospod srednjih let 

in mi rekel: »Veš, gospodič, vsak dan 

tule parkiram. In ker me to stane 30 

€ na mesec, ti vsak dan ne morem 

dati evra.« Odvrnil sem mu, da 

razumem, in mu zaželel lep, sončen 

dan. Nakar je pristopil in mi dal 10 

€, potem pa dodal: »Zdaj imaš pa 

dosti za ta mesec, računaj name spet

naslednjega.«

Perice
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V četrtek, 9. 5. 2013, smo v okviru praznovanja 44-letnice 

delovanja Radia Študent, v idiličnem okolju Trnovskega pristana, 

točneje na ladjici, poslušali novodobne ljudske zgodbe, ki so 

bile spremljane in popestrene s primerno glasbeno spremljavo. 

Poslušalcem, med katerimi je bila tudi moja malenkost (Kralji 

pač podpiramo Kralje), je bilo na razpolago poslušanje osmih 

zgodbic, vsaka je imela svojega pripovedovalca. Razporejene in 

interpretirane so bile v sledečem vrstnem redu:

1. Pripovedovalec Matjaž Štirn, zgodba Morje je slano,    

     avtor zgodbe Anton Pugelj, Kralji ulice, glasbenik   

     Samo Kutin

2. Pripovedovalec Žiga Pohleven, zgodba Vlado   

     Mrznik in topla greda, avtor zgodbe Kuki,   

     glasbenik Rok Kovač

3. Pripovedovalka Ana Ličina, zgodba Zlati dež,   

     glasbenik Samo Kutin

4. Pripovedovalka Polona Torkar, zgodba o izbrisanih,  

     avtor zgodbe neznan, glasbenik Samo Kutin

5. Pripovedovalec Marko Cetin, zgodba Recession

     brother, avtor zgodbe Makis (Grk, živeč v   

     Sloveniji), glasbenik Rok Kovač

6. Pripovedovalec Rok Kušlan, zgodba Herpes zoster,   

     avtor zgodbe Zoran Kneževič, glasbenik Andrej Fon

 

     

7. Pripovedovalka Zala Vidali, zgodba J.O.B., avtorica   

     zgodbe Tereza Vuk, glasbenik Andrej Fon

8. Pripovedovalka Sara Horžen, zgodba Lena sem,   

     glasbenik Rok Kovač

Vsaka zgodba opiše odlomek v življenju posameznika. Kot 

je bilo tudi pričakovati, je bil spekter tem širok; od lavorja 

namesto morja, do zgodbe aktivista – anarhista o globalnem 

segrevanju in odločanju manjšine o »ugodju« večine, do pravljice 

o velikih očeh, ki na koncu pade(jo) kot dež na zemljo, do pereče 

kategorije izbrisanih in anekdote tonskega tehnika na Radiu 

Študent, zgodbe o brezposelnosti in posamezniku na Zavodu za 

zaposlovanje in kot zaključek pripoved o tem, kako brez vsega, 

s trebuhom za kruhom, do obljubljene dežele. Kaj naj rečem 

drugega razen: Na veselo branje prihodnjič in vse najboljše Radiu 

Študent!

Andrej Pugelj

KRALJ(I) ULICE V KOMPLETU NOVODOBNIH LJUDSKIH ZGODB 

ODPISANI V ŠKOFJI LOKI 
V nedeljo 12. 5. 2013, se je gledališka skupina OdPisani 

namenila v vrhniški klub Rdeča Ostriga, kjer je uprizorila 

svojo že utečeno predstavo Čakalnica. Pred predstavo sta 

občinstvo ogrela stand up komika Marko Nakrič in Nina 

Kovalenko. Predstava je po mojem mnenju pustila dober vtis 

na gledalce, saj so si imeli priložnost ogledati nevsiljivo igro, 

katere scenaristi so igralci sami. Vse se dogaja v čakalnici 

splošne ambulante, kjer se srečujejo pacienti z raznimi 

težavami, in izmed katerih mnogi niso na pravem mestu, 

zato bi si zdravnika morali ali pa tudi ne, poiskati kje drugje. 

Smešne zaplete in še marsikaj drugega, si je bilo zanimivo 

ogledati. Rdeča ostriga nas je lepo pogostila s hrano in pijačo, 

za lepo gesto se jim od srca zahvaljujemo, do naslednjih prigod 

OdPisanih pa vas lepo pozdravljamo.

JeanN

foto: KaktusKaktus

foto: Rok Pibernik
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3. DOPOLNJENO LETO TER ŠIRITEV POSREDOVALNICE
STARA ROBA, NOVA RABA
15. maja je bil za posredovalnico poseben dan, saj smo imeli 

rojstnodnevno praznovanje in obenem otvoritev novih, 

razširjenih prostorov. Za širitev je bil skrajni čas, saj se je v 

treh letih nabralo ogromno rabljenih stvari, ki jih skoraj nismo 

imeli več kje shranjevati. V razširjenem prostoru smo vsi lažje 

zadihali, stvari pa pridejo bolj do izraza in so tematsko urejene. 

Že med prenovo prostora so mimoidoči radovedno poizvedovali 

kaj se dogaja in se veselili z nami, tudi na otvoritvi smo iz 

navdušenih pogledov razbrali, da smo na pravi poti. 

ZAHVALE za dober žur in uspešno širitev GREDO: Munibu za 

senzacionalno sesuto steno, Ronu84 za najboljšo grafi tarsko 

akcijo, Danilcu, ki je vskočil, ko smo ga najbolj rabili, Zvezdi za 

rojstnodnevno torto, ekipi prp Jožetu, Ireni, Branetu, Janu, Moniki, 

ki so stisnili zobe, ko je bilo treba zagrabiti, znanim glasbenikom 

in glasbenicam, ki so nam pričarali lepo vzdušje in nas osrečili: 

Vesni Zornik, Boštjanu Gombaču, Janezu Dovču, Ani Vipotnik, 

Igorju Leonardiju, Carnioli Antiqua in Bukvarni Glavan za vztrajno 

in profesionalno podporo, Kraljem ulice za vso strokovno in 

administrativno pomoč, dragi sosedam in sosedom, ki nas in našo 

»kramo« na skupnih hodnikih že ves čas potrpežljivo prenašajo, 

ter vsem podpornikom in podpornicam, ki nas zvesto podpirate, 

prinašate in odnašate stvari… brez vas pač ne bi šlo!

Luna Jurančič Šribar 

Ena izmed prvih obiskovalk, še pred uradno otvoritvijo

Mimo naših izložb se človek že kar dobro nasprehodi, pogled 

na sveže prefarbane nove tende

Pisano in razigrano kot se spodobi

Vrsta pred blagajno, ki se je ne bi branili vsak dan

Muziciranje tudi na ulici 
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Rojstvo otroka vsekakor marsikaj spremeni, 

ne pomeni pa konca kolesarjenja. Ravno 

nasprotno! Kolesarski izleti mlade družine 

so lahko še bolj prijetni in zanimivi. 

Treba je zgolj prilagoditi opremo in 

program otrokovi starosti ter kondicijski 

pripravljenosti staršev. Ti so namreč 

prepogosto v skrbeh, da otroci nečesa ne 

bodo zmogli, a je prej obratno.

Za najmlajše so primerne prikolice, kjer 

lahko otrok leži in tudi zaspi med vožnjo. 

Treba je paziti na položaj telesa, da malčku 

med daljšimi potepanji glava ne binglja 

med spanjem, temveč je udobno zleknjen v 

ležišču. Saj vemo, kako vsem malčkom godi 

vožnja v vozičku ali avtomobilu. Zakaj pa 

raje ne v kolesarski prikolici?

Družina Moser je lansko poletje 

prekolesarila 2.470 kilometrov v vsega 55 

dneh. Na svoji kolesarski pustolovščini 

so prečili tudi Slovenijo in v objektiv ujeli 

veliko krasnih trenutkov. Njihovi vtisi iz 

potovanja v nekaj besedah:

»Potovanje z dojenčkom je nekaj 

posebnega. Tudi majhni koraki omogočajo 

napredovanje. Potovanje je nagrada. 

Vsakodnevno življenje na poti. Mi smo čas.«

Marsikdo se bo vprašal, kako je na takšni 

poti s higieno otroka, kako s pranjem in 

sušenjem oblačil … Običajno so vodotesne 

kolesarske torbe namenjene zadrževanju 

vode na zunanji strani, a v primeru družine 

Moser se je ta pretvorila kar v kopalno kad 

za hčerkico. 

Pa tudi s sušenjem perila z nekaj 

iznajdljivosti ni težav. »Z gibanjem se perilo 

hitro posuši tudi v brezvetrju, Mona pa 

navdušeno opazuje plapolanje vseh pisanih 

barv …«

Ko malčki nekoliko odrastejo, so še toliko 

bolj navdušeni nad kolesarskimi potepi, 

še sploh če lahko nekaj prispevajo tudi 

sami. Da ne ležijo zadaj v prikolici in 

se dolgočasijo, ampak lahko tudi sami 

vrtijo pedala. Seveda se zato še toliko prej 

utrudijo in je za njihovo varnost dobro 

imeti sedež s pasovi, da nehote ne padejo s 

kolesa, ko jih premaga utrujenost.

Če jih boste že od malega vodili s seboj 

na kolesarske izlete, potem bodo v tem 

uživali tudi, ko nekoliko odrastejo in bodo 

že kolesarili s svojimi kolesi. Mogoče pa se 

skupaj odpravite na daljše popotovanje, kot 

pred štirimi leti družina Pedouin, ki so jo 

s tandemom za pet mahnili na kar 11.000 

km dolgo pot na Aljasko. Mama Amarins in 

oče Bill sta s tremi hčerkicami: Cheyenne 

(6), Jasmine (4) in Robin (3) leto in 13 dni 

preživela na nepozabni pustolovščini.

Ne pozabite, da ni pomembna hitrost in 

kako daleč prispete, ampak kaj ste na poti 

doživeli! Srečno!

Peter Osterveršnik

KOLESARJENJE Z OTROKI
Zgodbe o kolesih: 

Otrok v prikolici Benecykl

Kopanje v potovalni torbi

Sušenje perila

Družina na tandemu za 5

foto: osebni arhiv

foto: osebni arhiv foto: osebni arhiv

foto: osebni arhiv
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MLAD, MLAJŠI, NAJBOLJŠI
foto: osebni arhiv

monika.buhancic@kraljiulice.org

Sol in Koper:

Že nekajkrat sem želela kaj zapisati na temo, ki se je bom danes 

dotaknila, pa je vedno kaj prišlo vmes. Čeprav ne bi smelo. Temo bi 

morala prioritetno omeniti že zdavnaj, saj je zelo pereča in se je žal, 

kot vsi tuji pojavi, preselila tudi k nam, v Slovenijo. Najprej nisem 

verjela, vendar sem po pogovoru s sinom, nato pa še z gimnazijci 

koprske gimnazije uvidela, da sem enako kot ostali starši naivno 

mislila, da se to dogaja »samo v Ameriki«.

Vstopamo v mesec, ki za mlade predstavlja ogromno veselje, o 

katerem sanjajo vse od začetka šolskega leta – to pa je zaključek 

šole. Podali se bodo v nov svet, in to ne glede na stopnjo šolanja. 

Osnovnošolci bodo prestopali na srednje šole in gimnazije, 

gimnazijci se pripravljajo na študij, delež najmlajših med njimi 

pa  bo prestopal iz običajnega razrednega pouka na predmetni. 

Polno vznemirljivih novosti, odločitev, pametnih ali nespametnih 

korakov, strahu, nevednosti, pričakovanj in moledovanj, naj bo 

prehod zanje čim manj stresen. Če obiščete najbolj znano stran za 

ogled video posnetkov in v iskalnik vpišete besedo »bullying« (izraz 

za ustrahovanje, nasilniško obnašanje), vas bodo videi ganili do te 

mere, da boste podvomili v njihovo avtentičnost. A žal je sleherni 

resničen. Nekaj deset je takih, ki so narejeni in naloženi v spomin 

»žrtvam« tega početja, ki so si zaradi neznosnosti položaja vzele 

življenje. Najmlajša deklica, za katere zgodbo sem izvedela na 

internetu, je storila samomor, ker ni več videla izhoda iz strašne 

situacije, ko je bila stara malce čez devet let. Ja, devet. 9! Si lahko 

zamislite, kako grenko je moralo biti njeno življenje in izkušnje v 

šoli, da ni videla drugega izhoda, kot vse skupaj končati tako, da se 

je obesila v omari svoje sobe? Ko pomislim nazaj, sem prepričana, 

da pri devetih letih nisem imela blage veze, kaj samomor je in da 

samomor kot tak sploh obstaja. Časi se drastično spreminjajo. 

Tudi v moji mladosti ali otroštvu ni bilo prijetno, če si bil drugačen. 

Spominjam se sošolke romskega porekla iz Vevč … Vsi so jo 

gledali drugače, izogibali so se ji, sem in tja je kateri od pogumnih 

fantov rekel kakšno neumestno, vendar dlje od tu zadeva ni nikoli 

šla. Sedaj pa je ustrahovanje na šolah dobilo popolnoma nove 

razsežnosti. Zaradi tehnološkega napredka žrtve nimajo nikdar 

miru. Najprej jih ustrahujejo javno, v šoli, nato pa se vse skupaj 

preseli na Fejsbuk, Tviter, Frendster, Majspejs in seveda Jutjub. Tam 

dobijo korajžo tudi tisti učenci, ki si sicer ne upajo v živo nadlegovati 

sošolcev in sošolk. V intimnosti svoje sobe in anonimnosti, ki jo 

zagotavljajo razni lažni profi li, si dajo duška in to praviloma brez 

vsakršnih zavor, nemalokrat so komentarji teh oseb še toliko bolj 

žaljivi in poniževalni, saj na ta način tudi sami dobijo občutek moči, 

ki ga v vsakdanjem šolskem življenju sicer nimajo, ali pa so tudi 

sami deležni vseh vrst zlorab.

Javno pozivam vse organizacije in posameznike, ki se ukvarjajo z 

mladimi, naj naredijo prve korake k ozaveščanju šolarjev in dijakov 

o ustrahovanju, preden bomo tudi na naših poročilih bili priča 

novicam o samomorih med otroci. Pregledala sem tri dokumentarce 

na to temo in v slehernem je govora o tem, kako so odrasli (starši, 

učitelji, šolski psihologi, ravnatelji …) prepozno odreagirali in 

utopično mislili, da bo zadeva v nekaj letih »šla iz mode«. To se 

ni zgodilo in zadeva je ušla nadzoru do te mere, da v vseh mestih 

Združenih držav kot gobe po dežju rastejo razne podporne skupine, 

na novo se sprejemajo zakoni, meja kaznovanosti mladoletnih 

pa se vidno niža. Dandanes je povsem vsakdanje vložiti tožbo 

proti denimo 14-letniku in ga pred zakonom obravnavati kot 

polnoletno osebo (tudi kazen je temu primerna), starši tožijo šole, 

okraje ter celo državo samo zaradi zanemarjanja problematike in 

podobno. Žal ljudje v večini delujemo tako, da se spoprimemo s 

problemi šele in zgolj takrat, ko smo osebno vpleteni, oškodovani, 

in predvsem ko je že precej (pre)pozno. Verjamem, da tudi ob 

branju mojih vrstic  marsikdo zmajuje z glavo, češ, o čem pa ona 

govori. Govorim predvsem o težavi, ki je pri nas vedno bolj prisotna 

in govorim predvsem o preventivi – dokler se še da kaj storiti. 

Če imate dostop do interneta, si oglejte oddaje, ki jih je včasih 

predvajala MTV z naslovom »If You really knew me« (Če bi me res 

poznal/a), kjer je govora ravno o tem, kako se mladi med seboj 

žalijo, ustrahujejo, tepejo, v resnici pa se niti ne poznajo. Skozi 

določene vaje se med oddajo spoznajo in ugotovijo, da imajo čisto 

vsi podobne ali kar enake težave in da so si pravzaprav zelo podobni 

v svojem odraščanju in iskanju svojega prostora pod soncem. Na 

koncu oddaje se njihovi odnosi v 99 odstotkih spremenijo, na 

bolje – le tisti zares trdoživi ustrahovalci med vajami ne doživijo 

nobenega razsvetljenja in bodo s svojim početjem skoraj zagotovo 

nadaljevali. Zanimiv je tudi primer takrat 68-letne Karen Klein, 

ki se je prostovoljno vozila s šolskim avtobusom in bila neke vrste 

nadzornica. Skrbela je za to, da med vožnjo ni prihajalo do težav. 

Zgodilo pa se je, da so se trije fantje nekega dne odločili, in ostarelo 

Karen na avtobusu obmetavali z resnično žaljivimi besedami, vse 

skupaj  pa seveda posneli s svojimi telefončki. Ko se je posnetek 

pojavil na internetu, je zgolj v nekaj dneh dosegel milijon in pol 

ogledov in skoraj enako število zgroženih ljudi. Takšna je slika 

današnje mladine. Žal. Kako naj potem pričakujemo, da bodo v 

bodočnosti brezdomni (istospolno usmerjeni, ljudje drugih ras/

veroizpovedi …) deležni večje empatije? Zadeve se je treba lotili 

takoj. Pravzaprav bi se je bilo potrebno lotiti že včeraj. Zato vam 

predlagam, da namenite vsaj kak dan v tem prelepem mesecu 

razmišljanju na to temo. Če danes zanemarimo, kaj se dogaja na 

šolah in med mladimi nasploh, bomo sadove obrnjenih glav pobirali 

jutri, ko bomo imeli veliko manj energije za boj in spremembe. 

Na mladih svet stoji, radi rečemo. Že res! A ti mladi so bržkone 

odraz nas, starejših, našega vpliva nanje, naše vzgoje, našega (ne)

udejstvovanja v njihovem vsakdanu. Pocukajmo drug drugega za 

rokav in spremenimo stvari in svet na bolje. Za nas. Za naše mlade.

Za vse tipka,

Vaša Biba

foto: Žigažaga
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Kralji ulice: Delaš v Stigmi (društvo za zmanjševanje škode 

zaradi drog), ampak to ne bo najina tema.

Eli Zamernik: Najina tema bo hepatitis C.

Kaj natančno?

Svetovanje okuženim s hepatitisom C, pomoč med 

zdravljenjem, ki je dolgotrajno in zelo naporno, z veliko 

stranskimi učinki. Velik problem je stigmatizacija okuženih 

s HCV (hepatitisom C), ker je osveščenost ljudi in – še bolj 

žalostno – zdravstvenega osebja, ki mislijo, da se virus 

prenaša »po zraku«, slaba. V Sloveniji je možnost zdravljenja 

omogočena vsakemu, kar je v primerjavi z drugimi državami 

velik dosežek in Slovenija je vzor ostalim EU članicam. 

Kakšna je okuženost med odvisniki?

Po podatkih naj bi bilo v Sloveniji okuženih 22 % odvisnikov, 

kar je nizek procent okuženosti. V našem društvu opažamo 

večjo okuženost. Mislim, da je okuženih okoli 70 % odvisnikov, 

kar je primerljivo z ostalimi državami.

Zakaj taka razlika v procentih?

Vsak odvisnik, ki je vključen v program zdravljenja odvisnosti 

(metadonski centri), ima možnost testiranja na HCV, HBV, 

HIV dvakrat letno, česar večina ne izkoristi. Po pogovorih z 

njimi nekateri tega ne vedo, drugih pa ne želijo vedeti, ali so 

okuženi. Vsak odvisnik je testiran ob vstopu v program, kasneje 

pa le prostovoljno, vendar večine ne zanima, ker se s tem noče 

obremenjevati. Zaradi tega je uradni procent toliko nižji. Jaz pa 

preko pogovorov z odvisniki redko naletim na odvisnika, ki ni 

okužen. Imamo še odvisnike, ki sploh niso testirani, ker niso 

vključeni v noben program zdravljenja odvisnosti.

Kako poteka svetovanje?

Ko odvisnik izve, da je okužen (sedaj je možno anonimno 

testiranje na Infekcijski kliniki vsak ponedeljek 12h–14h), 

ne ve, kaj točno to je, kaj ga čaka, h kateremu specialistu 

mora iti … Jaz mu najprej razložim, kaj ta bolezen je, kakšen 

je postopek, da pride do zdravljenja, kako to poteka, kakšna 

so zdravila, kakšni stranski učinki, predvsem pa jim nudim 

moralno podporo med samim zdravljenjem, ker je pomembno, 

da zdržijo celotno terapijo. To je pri odvisnikih lahko problem, 

zaradi stranskih psihičnih učinkov. Ti so pri odvisnikih 

večinoma močnejši oz. jih težje prenašajo.

Ukvarjaš se pretežno z odvisniki s HCV-jem?

Ker sem bila tudi sama odvisnica in okužena, ozdravljena sem 

že dvanajst let, bolezen in zdravljenje dobro poznam. Odvisniki 

se lažje obračajo name in se mi lažje zaupajo.

Sicer HCV ni bolezen odvisnikov, ampak se prenaša tudi 

spolno?

HCV se prenaša predvsem z okuženo krvjo. Virus je prisoten 

tudi v vseh ostalih človeških tekočinah (slina, sperma, solze …), 

vendar je možnost okužbe, npr. s spolnimi odnosi, minimalna 

(razen pri grobih spolnih odnosih, kjer prihaja do krvavitev 

in manjših ran). Vsekakor HCV ni samo bolezen odvisnikov, 

ampak tudi vseh ostalih, ki so prejeli transfuzijo oz. krvne 

pripravke pred letom 1993, ko testiranja na HCV še ni bilo. 

Virus se prenaša z neprofesionalnim tetoviranjem, piercingom, 

snifanjem (uporaba istega tulca), vsekakor pa je najbolj kritična 

uporaba nesterilnega pribora za injiciranje. 

Kakšna je stigmatizacija okuženih?

Stigmatizacija okuženih s strani zdravstvenih delavcev je zelo 

velika. Okuženi ne dobijo zobozdravstvene pomoči, če pa jo, so 

na vrsti zadnji. Sprašujem se, kako zobozdravnik ve, da pacienti 

pred okuženim niso tudi sami okuženi. Naslednji primer je 

medicina dela, kjer večina okuženih, ki ima v zdravstvenem 

kartonu napisano diagnozo pozitiven, ne dobi pozitivnega 

zdravniškega mnenja za službo, čeprav so te osebe popolnoma 

sposobne za delo. Problem stigmatizacije se nadaljuje tudi 

pri ozdravljenih, saj jih zdravniki še vedno obravnavajo kot 

okužene. Sama sem po desetih letih negativnih izvidov, ki so 

pomenili, da sem ozdravljena, bila deležna neprijetne izkušnje, 

ko sem morala opraviti pregled ERCP (pregled žolčevoda). 

Ko je zdravnik videl preteklo diagnozo, mi je – ne glede na 

od infektologa izdano zdravniško potrdilo o ozdravljenosti 

– zabrusil, da bom zadnja na vrsti. Na moje vprašanje, zakaj 

zadnja, mi je hladno odgovoril, da je tak protokol. Ker sem 

pregled nujno potrebovala, sem potrpela in ga po končanem 

pregledu vprašala, kako naj vem, da ni bil noben od tistih pred 

mano okužen. Bil je čisto tiho, jaz pa sem se spraševala, ali so 

sterilizacijski postopki pravilno oz. sploh izvedeni.

Koliko časa traja zdravljenje?

Zdravljenje traja od šestih mesecev do enega leta, odvisno od 

genotipa virusa. Poteka s kombinirano terapijo interferona 

in ribavirina, ki lahko povzročata fi zične in psihične stranske 

učinke, katerih se bolniki najbolj bojijo in tudi zaradi njih 

odlašajo z zdravljenjem.

Za zaključek?

Kljub dolgotrajnemu in napornemu zdravljenju vsakemu 

okuženemu svetujem, naj se gre zdravit in naj nikar ne čaka na 

cirozo ali raka na jetrih. Verjemite, splača se potrpeti!

Peter Pitambar Pangerc

KRALJI ULICE IN ZAPOSLENA V DRUŠTVU STIGMA
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KDO PRAVI, DA KAPITALIZEM NE POZNA TRANSCENDENCE? KAJ PA »PRESEŽNA« VREDNOST?!

JURIJ KUNAVER



019

Eden od ključnih problemov, s katerim se slejkoprej sooči 

večina posameznikov, je »streha nad glavo«. Ta problem pa se je 

z ekonomsko krizo še dodatno zaostril, saj velika brezposelnost 

in pogostost nestabilnih zaposlitev onemogočata tako nakupe 

kot najeme stanovanj. Ta kriza ljudi vse bolj sili v iskanje novih, 

alternativnih načinov reševanja stanovanjskih problemov. 

V Sloveniji stanovanjski skladi in druge javne organizacije 

s svojimi neprofi tnimi, profi tnimi in službenimi najemnimi 

stanovanji ne zagotavljajo zadostne ponudbe, hkrati pa ljudje 

vse pogosteje potrebujejo še cenejše in varnejše nakupe in 

najeme stanovanj. Stanovanjski problemi so torej zadosten 

razlog, da se tudi v Sloveniji takoj pričnemo bolj intenzivno in 

sistematično posvečati razvoju stanovanjskih kooperativ.

Stanovanjske kooperative predstavljajo alternativni model 

reševanja stanovanjske problematike. Temeljijo na principu 

socialne inovacije – stanovanjske kooperative, na principu 

uporabe lokalnih virov ter na principih ekološkega inoviranja. 

Princip socialne inovacije – stanovanjske kooperative – pomeni, 

da člani kooperative postanejo vsi potencialni deležniki v 

procesu izgradnje novih stanovanj ali obnove neobnovljenih 

stanovanj (bodoči najemniki, bodoči kupci, kmetje, mali 

obrtniki in izvajalci gradnje, zaposleni v kooperativi, 

samoupravne lokalne skupnosti itd.). Kooperative delujejo po 

načelih socialnega podjetništva, kar pomeni, da najmanj 80 % 

dobička vlagajo nazaj v razvoj, vsak član kooperative ima en 

glas na občnem zboru ne glede na vložek v kooperativo,

osnovno vodilo takšne kooperative pa je zagotavljanje cenovno 

dostopnih kvalitetnih stanovanjskih enot. Princip uporabe 

lokalnih virov pomeni, da so v stanovanjsko kooperativo 

včlanjeni npr. kmetje, ki zagotavljajo lokalni les za gradnjo, ali 

kmetje, ki v okviru kolobarjenja vsakih pet let sejejo konopljo, 

ki se lahko uporablja kot zelo kvaliteten in ugoden material 

za gradnjo. Kot lokalne vire lahko stanovanjske kooperative 

vključujejo tudi mlade izobražene v lokalnem okolju 

(gradbenike, arhitekte, inženirje, ekonomiste ipd.), torej ljudi, 

ki imajo znanje, ki pa ga zaradi gospodarske krize ne morejo 

aktivirati in doprinašati k skupnemu dobremu. Kot lokalni 

vir lahko razumemo tudi male lokalne obrtnike, ki imajo 

veliko izkušenj, sami pa ne morejo izvajati velikih gradbenih 

projektov, zato se vključijo v stanovanjsko kooperativo. Princip 

ekološkega inoviranja pomeni, da se tako novogradnje kot 

obnove stanovanj za kupce in najemnike izvajajo po sistemu 

ekoloških inovacij, kot je npr. uporaba lesa in konoplje v 

gradbeništvu ali kakšne druge alternativne oblike ekološke 

gradnje.

S tovrstnimi stanovanjskimi kooperativami odgovarjamo na 

več problemov hkrati: 

1. Rešujejo se stanovanjski problemi tistih, ki niti ne zmorejo 

nakupa ali najema stanovanja na trgu niti niso upravičeni 

do najema neprofi tnega stanovanja pri javnih stanovanjskih 

skladih. Ocenjeno je, da lahko kupci stanovanj v tovrstnih 

skupinskih nakupih in obnovah kupijo svoje stanovanje po cca 

1/2 do 2/3 trenutne tržne cene novogradenj in najemajo po cca 

2/3 tržne cene. 

2. Uvajajo se ekološke inovacije, kot je npr. uporaba lesa, 

konoplje, senenih bal itd. za izvedbo novogradenj in obnov 

starogradenj. 

3. Sistematično se prične vključevati lokalne vire: kmetje 

z lokalnim lesom, kmetje, ki v procesu kolobarjenja sejejo 

konopljo in jo prodajo kooperativi. Na hektarju površin zraste 

npr. dovolj konoplje za cca 100 m2 stanovanjskih površin. Za 

izgradnjo skeletov za 5.000 m2 stanovanjskih površin bo takšna 

stanovanjska kooperativa porabila 840 m3 lokalnega lesa. 

4. V stanovanjskih kooperativah nastajajo nova kvalitetna 

in stabilna delovna mesta: od koordinatorjev in strokovnih 

delavcev do gradbenih delavcev in vzdrževalcev. 

5. Stanovanjske kooperative se lahko sistematično lotijo 

obnove opuščenih zgradb in posameznih enot v mestu, 

tudi kulturne dediščine, ter tako doprinesejo k revitalizaciji 

opuščenih delov mest. 

6. Stanovanjske kooperative imajo kot socialne inovacije 

izjemne družbene učinke povezovanja ljudi z namenom 

skupnostnega zadovoljevanja temeljnih potreb. 

7. Stanovanjske kooperative jasno pokažejo, kolikšna je 

realna cena gradnje in obnove stanovanj, ter s tem posledično 

dosežejo prilagoditev cen na trenutno izjemno špekulativno 

strukturiranem trgu nepremičnin.

Skratka, na dlani se nam ponujajo nove priložnosti, kako 

skupaj povezani in v sodelovanju mnogih v lokalnem okolju 

iskati stanovanjske rešitve. Glede na to, da je postalo že več 

kot očitno, da stari sistemi klasične produkcije in potrošnje 

na nepremičninskem trgu ne delujejo več, da več ne morejo 

odgovoriti na potrebe ljudi, se moramo torej ljudje povezati in 

postati skupnost, ki sama odgovarja na svoje potrebe, ob tem 

pa hkrati skrbi za to, da je ta nova oblike produkcije prijazna do 

naravnega in družbenega okolja. Stanovanjske kooperative so 

prav to, socialno in ekološko naravnana podjetja, ki bodo lahko 

v prihodnosti zapolnila vrzel in zacelila rane, ki so jih nedavno 

povzročili gradbeni giganti in nepremičninski špekulanti.

Karolina Babič

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE: STANOVANJSKE KOOPERATIVE
fo
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Tam konec devetdesetih let smo se posamični kritični glasovi 

tudi pri nas začeli združevati in organizirati z namenom, da 

bi pokazali na meje in absurdnost kapitalističnega razvoja. V 

svinčenih časih devetdesetih let, ko sta vladala nacionalistična 

evforija osamosvojiteljev in prosti lov tajkunov na ostanke 

družbenega bogastva, ki so ga ustvarile generacije v času 

socialističnega samoodpovedovanja, je bilo to protestniško 

gibanje deležno javnega zasmehovanja in preganjanja. Liberalni 

akademiki so nam zviška dopovedovali prednosti ekonomske 

globalizacije, politiki pridigali svetlo prihodnost znotraj 

evroatlantskih povezav, medijska trobila so nas ignorirala ali 

pa tlačila na stran črne kronike. Čreda ideološko uglašenih 

akademskih liberalcev, političnih neokonzervativcev in 

ekonomskih neoliberalcev nas je poskušala stigmatizirati za 

nekakšne romantične antiglobaliste. V našem delovanju je 

bilo seveda kaj malo antiglobalizma, nasprotno: projektno 

in akcijsko smo se povezovali na globalni ravni in snovali 

program alternativne globalizacije. Za svet, kjer bi bile pravice 

ljudi globalizirane in kjer ne bi z neusmiljenim izkoriščanjem 

proizvajali »cenene« delovne sile, kamor bi selili proizvodnjo, 

pa tudi za razumevanje sveta kot enovitega okoljskega 

sistema, za katerega moramo skrbeti predvsem vsak na 

svoji lokalni ravni. Temu nasproti so vladajoče plenilske 

elite postavljale ideologijo neomejene gospodarske rasti. 

Ta lahko temelji samo na neomejenem izkoriščanju ljudi in 

naravnega okolja, kar je seveda nemogoče. Kljub očevidni 

iracionalnosti te fantazme o neskončnem izkoriščanju je 

bila ta raztrobljena za neogibno ekonomsko racionalnost. 

To pomeni, da je izčrpavanje sveta in uničevanje planeta 

razumno, nasprotovanje temu pa nerazumni romantizem nekaj 

»antiglobalističnih« zanesenjakov. Ko se je pokazalo, da to 

gibanje ni tako maloštevilno, in da ima še kako izdelane modele 

alternativnega razvoja, so se vključili represivni mehanizmi 

in medijske laži. Protestniki v Genovi naj bi bili brezumni 

nasilneži, ki zažigajo avtomobile, te falične fetiše sodobne 

potrošniške kulture. Minilo je več kot desetletje in italijansko 

pravosodje je obsodilo na več kot desetletne kazni policiste, 

ki so sodelovali v nasilniških napadih na demonstrante, 

uničevanju lastnine in ogrožanju življenja. Njihovi poveljniki 

so bili na osnovi proceduralnih razlogov osvobojeni obtožb. 

Preveč časa je minilo, da bi bilo smiselno od medijskih trobil 

zahtevati opravičila za gonjo in laži, ki so jih tedaj razširjali o 

»antiglobalistih«.

Evropo je zajela evforija samopomembnosti: bila naj bi vzor 

gospodarske učinkovitosti, obilja, ekološke zavzetosti in 

demokratičnih standardov. O milijonih nedokumentiranih 

migrantov pa skoraj nič. O tisočih, ki jih vsako leto utone 

v Sredozemlju, ko hočejo pripluti v ta samoreklamiran 

evroraj tudi nič. Mediji so sicer razkrili, kako je natovska 

ladja namenoma prezrla brodolomce, a kaj več od minljivega 

medijskega spektakla se ni zgodilo. To je pač realnost in 

vsako sklicevanje na človečnost je menda romantizem. 

Postopoma se je tako utrdila enačba: ekonomski diktat = 

racionalnost, človečnost = romantizem. A razum ima svoj 

sedež v komunikativnih zmožnostih ljudi in ne v samostojnih 

sistemih: ljudje defi nirajo, kaj je razumno in katere naj bi 

bile meje sistemskega delovanja ekonomije, administracije in 

tehnologije. Takšno oblikovanje racionalnosti pa predpostavlja 

odprto in radikalno demokratično družbo. Vse drugo je blef.

Žal smo postali ujetniki tega blefa. Turbokapitalizem svetovnih 

fi nančnih špekulantov je sprožil svetovno ekonomsko in 

socialno katastrofo. Bleščeč neoliberalni konstrukt se je zrušil, 

ker ni imel najpreprostejših racionalnih temeljev. Pravzaprav 

so ideje teh kravatarjev o neomejeni rasti navadna romantična 

iluzija, nekako tako kot pošast, ki jo ustvari dr. Frankenstein. 

Zgodbe o tem, da smo nasprotniki kapitalizma romantični (in 

nevarni) zanesenjaki, so seveda cenena laž, ki naj bi ohranjala 

samomorilski pohod izkoriščevalcev. Luknjo fi nančnih 

izkoriščevalcev naj bi zapolnili z dodatnim izkoriščanjem ljudi. 

Tako imenovani bail-out oz. javno pokrivanje špekulativnih 

izgub fi nančnega sektorja. Zato je treba razglasiti krivca v 

ljudeh in ne v fi nančnem kapitalu in njegovih podrepnikih. 

Naj jim bo jasno, da plačujejo za svojo krivdo, ker so imeli na 

voljo hrano, stanovanja, šolo, zdravstvo in kulturo! Kakšen 

nespodoben cinizem!

Tisti, ki so nas potisnili v prepad, nam zdaj diktirajo pogoje, 

kako ostati v njem.

IMPERIJ FINANČNEGA CINIZMA

Gostujoči kolumnist:

Darij Zadnikar

foto: osebni arhiv

foto: Vlasta Hojan

IMAMO STRANKO POZITIVNO SLOVENIJO TER NEGATIVNO GOSPODARSTVO!IMAMO STRANKO POZITIVNO SLOVENIJO TER NEGATIVNO GOSPODARSTVO!

GREGOR B. HANNGREGOR B. HANN



Marečare in Žigažaga:

KRALJ IN KRALJ

MALI KRALJ MAREČARE
 

UVID JE SLEP, ČE POGLED POSTANE BLED,

IN SLUH ZAMAN SLEDI FREKVENCI GLASA.

IN S ČRNO SI ZAPIŠI ZA UHO, 

TISTIM NORCEM NI HUDO, KI OBLEGAJO LE SVOJO DUŠO.

SI MAR NOR, ČE ZA TRENUTEK SE USTAVIŠ ... IN LE SEBE SLUŠAŠ,

ASOCIALNI RITEM SKUŠAŠ.

ZA RADOVEDNOST REČEM VZMET ...

... ČE JO SKAČEŠ, SI ČEBELA V MED,

ČE PREVEČ RAZTEGNEŠ, GREŠ UMRET.

SMRT OKUŽBI ORGANIZMA, IN VSE, PRAV VSE,

DA SE RODI LE ZDRAVA VDANOST.

KDO JE VELIKI, KI TE PREGANJA?

NEKATERIM SE PAČ SANJA.

MOGOČE PA LE SAMI SEBI SMO RAZJEDA, 

SAMI SEBI UJEDA, KI SE OMAMI IN S TEM OSAMI.

POGOJ RAZJEDI!!!

IN KORAK ZA SVOBODO VESELEGA DUHA.

OH, KAP ME BO ...

VELIKI KRALJ ŽIGAŽAGA

OH KAP ME BO,

SAMA MODROST TE JE PREVZELA,

SIVINA TVOJIH LAS TE JE PREGRELA.

 

 NE BOJ, NE KLANJE, 

UVIDEL SI ROMANTIČNO STANJE.

MIMO PA JE PRIŠLO SPOZNANJE.

 

TAM SI TIH IN SEBI KUJEŠ,

TAM NA GLAS MODRUJEŠ,

PAMETUJEŠ, 

LE PO SEBI SE ŠE ZGLEDUJEŠ.

 

CVETI NARAVA, BRSTI TA CVET.

MENI VEDNO BOLJ DIŠI TA NAJIN GREH,

TA NAJIN SMEH …

FILMOFILIJA, 4. DEL

Ko sem po dolgem času odprl strip Alana Forda, sem njegovo vsebino 

pogoltnil v hipu. Dobil sem zamisel in po stripu začel snemati radijsko 

igro, z dodanimi zvočnimi efekti. Pri svojem ustvarjalnem procesu 

sem ugotavljal, da je strip idealno napisan za fi lm, kar pomeni tako 

za kadre kot za dialog. Dialog je popolnoma brez pridevnikov, vse kar 

je pomembno je narisano. Pri sliki je sicer strip malo bolj svoboden, 

fi lm je pač omejen na vedno enak format slike, strip pa to  že lahko 

menjava. Ko pišem o kadrih, se najprej spomnim fi lma Odiseja 2001 

(2001 A Space Odyssey), nastalega v letu 1968, režiserja Stanleya 

Kubricka. V bistvu se spomnim prizora znotraj vesoljske ladje in 

kamere, obrnjene na glavo, med tem ko se po ladji sprehaja oseba. 

To je eden redkih primerov, ki ga poznam na področju fi lma, ko si 

je režiser namenoma dovolil prekršiti pravila, kje stoji kamera. In 

ker že omenjam strip, naj omenim še fi lm, ki je nastal na osnovi 

istoimenskega stripa s slovenskim prevodom Mesto greha (Sin 

City), iz leta 2005, režiserja Franka Millerja. Meni osebno se je bližje 

ukvarjati z ustvarjanjem napetosti brez besed in hitrih kadrov, na 

način, da gledalcu ne bo dolgčas, kot ustvarjati nepotreben dialog. 

Seveda, dialog je tu in tam tudi dobra kombinacija s preostalo sliko. 

In tukaj se spomnim Once Upon a Time in the West (1968) režiserja 

Sergia Leona, mojstra vesternov ter ustvarjanja napetosti preko 

kadriranja. Verjetno si je pri ustvarjanju amaterskih fi lmov dobro 

dati jasno vedeti kaj hočemo, in s kakšnimi fi nančnimi možnosti 

razpolagamo. Od same ideje do končnega izdelka je še veliko dela. 

V svojem kreiranju sem že nekajkrat doživel idejno smrt. Verjetno 

tudi zato, ker nisem vedel, kako bi se stvari najlažje lotil. Film je 

kompleksna in čudovita umetnost obenem. Ni čudno, da sem nad 

njim popolnoma prevzet.

Žigažaga
Vir internet

Severa
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Kraljevi recenzor:

COPPÉLIA NA MONTMARTRU
20. aprila smo si v SNG Opera in balet Ljubljana ogledali 

predstavo Coppélia na Montmartru. Nova produkcija na 

najprestižnejšem odru v državi je zgodba o pohujšanju, 

kankanu, blišču noči, glasbi, ne nazadnje o Parizu, ko si ga 

predstavljamo v najboljši luči ali ko ga gledamo na plakatih 

slavnega Toulouse-Lautreca. Našteti elementi so baletu v 

trenutku prinesli slavo, še posebej skladatelju Léu Delibesu. 

Gre za vrhunsko izšolanega skladatelja, ki je znal izkoristiti 

vse možnosti orkestra, da nas pritegne v zabavno baletno delo 

v smeri muzikala. Na odru se bomo srečali z lutko izumitelja 

Copelliusa, namenjeno plesu in tako resnično, da obsede 

vaškega pastirja Franza. Zaradi lutke junak zanemarja svojo 

resnično ljubezen Svanhildo. V času mestnega praznika se 

mladi pari pripravljajo na poroko, a se priprave zapletejo, ko 

se Franz namesto resnični nevesti posveča Copélliji, lutki na 

terasi svojega izumitelja. Tako Svanhilda kot Franz se zaradi 

različnega motiva odločita vstopiti v domovanje misterioznega 

izumitelja. Tu Svanhilda reši svojega ženina pred urokom 

doktorja, ko se preobleče v lutko in pretvarja, da je ta končno 

oživela. Na koncu seveda pride do poroke, v situacijo pa 

poseže tudi mestni župan in mladi par denarno nagradi. Kot 

pričakovano, se poroka zaključi v skoraj ekstatičnem plesu, 

saj par znova odkrije ljubezen, izumitelj s pomočjo denarja 

ugotovi, da ima življenje večjo težo od tehnike, mesto pa 

prežemajo praznični duh in zvoki novih zvonov. Vsa preprosta 

ljubkost in všečnost baletnega presežka je razlog, da je Copéllia 

med najpogosteje uprizarjanimi baletnimi deli na današnjih 

odrih.

MareČare

Monokomedija Janeza Hočevarja Rifl eta 

nas popelje skozi tegobe starejšega 

državljana, ki se mora soočiti s tem, da 

je pač v letih, kar za seboj prinese vse 

mogoče težave. Otroci končno odidejo, 

vendar so na vrsti vnuki. Hčerka se 

poroči z nekim, kot ga Rifl e poimenuje – 

luzerjem (v resnici se piše Lazar, ampak 

zanj je preprosto luzer). Ni sposoben 

preživljati družine in primanjkuje mu 

orientacije, saj nikakor ni sposoben najti 

niti frizerja niti brivnika. Potem so tu 

že prej omenjene zdravstvene težave, 

ki jih prinesejo leta: revma, skleroza, 

kolonoskopija … Te ne priporoča 

nikomur, saj ti gredo z majhno kamero 

vse do tankega črevesa, kar lahko 

nazorno opazuješ na ličnem ekranu. 

Kdo pa si sploh želi videti vsebino 

svojega debelega in tankega črevesa? Da 

problemov s spolnostjo niti ne omenjam. 

Nekaj njegovih for sem že slišal pri 

nekaterih drugih komikih, vendar 

močno dvomim, da je starosta slovenske 

komedije kopiral od njih. Zato se že 

veselim naslednjega izleta v čase, ko je 

ekranom vladal Podarim – dobim. 

Marko Nakrić in Miša Hrib  

STAR FOTR, SITI TEATER, 26. 4. 2013 

PREPEVAJ BRAT (PEVAJ BRATE), CANKARJEV DOM, LINHARTOVA DVORANA, 11. 4. 2013
Komedija v režiji Slavenka Sretovića nam 

v produkciji gledališča Favi iz Beograda 

prinaša vpogled v delo treh glasbenikov, 

ki na področju Balkana, kjer sicer vlada 

narodna glasba, poskušajo uspeti vsak 

s svojo zvrstjo. Marijan Pević (Andrija 

Milošević) je pop zvezda, ki v drugo 

poskuša izraziti svoja iskrena čustva 

s slabo imitacijo Michaela Jacksona, 

vendar z iskreno željo uspeti s svojo 

glasbo. Potem je tu Goran Čirković - 

Vajta, ki ga igra Milan Kalinić, 27-letni 

tonski mojster, metalec, odličen kitarist, 

ki pa se zaveda, da je rock ‘n’ roll v tem 

prostoru mrtev, zato pride do sklepa, 

da lahko tistim, ki jih prezira, vsaj 

izmakne nekaj denarja. Uroš Džemić 

(Milan Vasić) z umetniškim imenom 

Džek, 25-letni raper, ki mu je žal, da ni 

črnec ali pa vsaj Portoričan, se zaveda, 

da ima v življenju vse, zato se temu 

želi upreti. Prepevaj brat je glasbena 

komedija s katastrofalnim koncem, ki 

nam bo dala novega predstavnika (na 

žalost ne zvemo, ali tudi zmagovalca) 

Evrovizije. Tudi tokrat prepolna dvorana 

je predstavo zapustila s solzami v očeh, ki 

pa niso bile posledica zavedanja, da je bil 

denar, ki so ga dali za karto, stran vržen, 

ampak posledica predstave, ki enostavno 

nasmeji do solz.

Marko Nakrić  

foto: arhiv Oper in balet

foto: arhiv Sititeatra

foto: Z. Lončarević
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RADIO GA GA, SITI TEATER, 12. 4. 2013
Sašo Hribar nam je tudi tokrat s svojima 

kolegoma uspel na oder povabiti kar 

lepo število nastopajočih. Uspeli smo 

videti Boruta Pahorja, Milana Kučana, 

Elko in Mirka Strojana, Dolenjca in 

Dolenjko, ki se kregata okoli meje … To 

so samo najbolj pomembni akterji celega 

večera. Oh, skoraj bi pozabil še na tri 

pomembneže – Janeza Janšo, Zorana 

Jankoviča in Franca Kanglerja, kako 

neumno od mene. Za glasbeni vložek 

so poskrbeli Andrej Šifrer, Roy Orbison 

in Leonard Cohen. Polna dvorana Siti 

teatra je bila neverjetno navdušena 

nad sposobnostjo imitacij igralcev. Saj, 

kako lahko nekdo v nekem trenutku 

stoji na odru kot Franc Kangler! Že v 

naslednjem pa v roki drži kitaro v maniri 

Andreja Šifrerja. No, če povzamem; jaz 

in moja prijateljica sva bila nad tem 

zelo navdušena. Res se je Hribar na 

trenutke ponavljal, ampak vseeno vam 

ne priporočam, da zamudite njegovega 

naslednjega šova.

Marko Nakrić in Miša Hrib

KLAUS MANN: MEFISTO, SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE
Roman Mefi sto (1936) je zgodnje literarno pričevanje o 

vzponu nacizma. Klaus Mann, sin Th omasa Manna, je eden 

najpomembnejših predstavnikov emigrantske, protinacistične 

književnosti, Mefi sto pa eno redkih dramskih besedil v svetovni 

umetnosti, ki nazorno obravnava ustvarjalni proces gledališča. 

Besedilo, ki ustanovo kot gledališče surovo razkosa in razgali 

pred občinstvom, sploh pred enim najbolj grozljivih obdobij 

svetovne zgodovine, nacizmom. To naredijo pronicljive besede 

Klausa Manna v njegovem slavospevu umetnikom besede.

Kaj sploh so besede? Čemu služijo? So le hrana papirju in papir 

je le hrana peči! Direktor hamburškega gledališča Oskar von 

Kroge (Ivan Rupnik) se že ob začetku predstave sprašuje s 

temi besedami, in to je dokaz, da je z ustvarjalnim duhom in 

navdihom igralcev nekaj zelo narobe. Igralski talenti se širom 

Nemčije vztrajno redčijo in vse, kar velja, je uspeh v Berlinu. 

Tega se zaveda prvak hamburškega gledališča Hendrik Höfgen, 

ki ga zaigra Dario Varga. Höfgen je predstavnik ambicioznega 

igralca, ki bi za pet minut slave naredil vse, šel tudi prek 

trupel. Nadarjenosti mu res ne gre oporekati, a zelo vprašljiva 

je njegova osebnost. Njegova nadutost je vulgarna, njegova 

vzvišenost arogantna. Je sebičnež, ki do svojih kolegov goji 

le prezir in zaničevanje. Je bog gledališča in le on je sposoben 

vsega v enem – igre, režije, dramaturgije, scenografi je, celo 

kostumografi je in ustvarjanja glasbe. Le on je to, kar igralec 

mora biti. Baraba, ki ne popusti pod pritiski nikogar. Ne 

nadrejenih, ne družine, ne okolice, ne politike. Kmalu ugotovi, 

da to ne drži. Fašizem in nacizem namreč okužita nemško 

družabno življenje. Höfgen se izkaže za slabiča, milostno prosi 

odpuščanja za svoje neumnosti iz preteklosti, ko postane joker 

nove arijske politike. Ko se trdna osebnost posameznika poruši 

v napadu pogoltnega Luciferja, v tem primeru nacističnega 

režima, pa je srž predstave in dvorezni meč.

Slovensko mladinsko gledališče je z Mefi stom ponovno uspelo. 

V rokah prekaljenega režijskega mačka Eduarda Milerja je 

zgodba o gledališču in njegovih domovalcih prava sladica, ob 

kateri ljubitelji gledališke umetnosti že dolgo uživamo.

MareČare

RAFO PINOSA: 
IGRE ZA KLOŠARJENJE
Knjižica je polna praktičnih primerov 

uličnih iger, s katerimi se lahko zasluži 

denar. In čeprav povečini cilja na krščansko 

mladino in nje zbiranje denarja za puščične 

namene, je uporabna za vse mladostne 

skupine in ulična gledališča. Pa vendar 

je zelo težko verjetno, da je v resnici 

praktično uporabna, saj je celotni ulični 

prostor že polno zaseden in socialno sceno 

dodobra obvladuje množica nevladnih 

in religioznih organizacij (bolj ali manj 

dobrodelnih). A navkljub vsemu lahko 

katero izmed iger poskusite v živo, če se 

vam le ne da hoditi v službo ali ste potrebni 

razvedrila z zaslužkom.

Peter Pitambar Pangerc
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Po statističnih podatkih je zasedenost v slovenskih zaporih 115-

odstotna, najvišja je v ljubljanskem zaporu, sledi pa mu zapor na 

Dobu. S poglabljanjem recesije se povečuje število kaznivih dejanj, 

kar posledično povzroča prezasedenost v zavodih za izvrševanje 

kazni zapora (ZPKZ). Strah zbujajoče je dejstvo, da je zaradi 

zmanjševanja stroškov, torej omejevanja zaposlitev, število osebja, 

ki bi skrbelo in varovalo zapornike, vse manjše. Še večji problem 

predstavljajo odpuščanja, ki so posledica omejevalne zaposlitvene 

politike in rezultat poglabljanja gospodarske krize. Že tako, na prvi 

pogled, je jasno, da se glede vzroka in posledic v primeru 

primanjkovanja kadrov v ZPKZ-jih zadeva vrti v začaranem 

krogu. Več je kriminala zaradi recesije, ki povzroča pomanjkanje, 

pomanjkanje pa povzroča omejitev zaposlovanja in odpuščanje 

zaposlenih. Sicer se intenzivno iščejo alternativne rešitve oziroma 

alternativne kazni, kot so hišni zapor ali opravljanje družbeno 

koristnega dela in pa prestajanje kazni ob koncu tedna. Te alternative 

bi bilo smotrno bolj izrabiti, saj je največ oseb zaprtih zaradi tatvin, 

prekrškov (preprodaja nedovoljenih substanc ipd.), prometnih 

prestopkov. Tovrstni zaporniki, torej tisti, ki ne predstavljajo posebne 

nevarnosti za družbo, bi lahko kazen služili s skupnosti koristnim 

delom, na kar je že opozarjal direktor uprave za izvrševanje 

kazenskih sankcij (UIKS) Dušan Valentinčič. S tem problemom se 

namreč slovenski zavodi za prestajanje kazni zapora srečujejo že 

od leta 2005. V nasprotnem primeru bo, kar je po svoje razumljivo, 

prihajalo do vse večjih konfl iktov med samimi varovanci, saj se zdaj v 

eni celici gnete tudi do pet zapornikov.  S prezasedenostjo v zaporih 

se ne srečuje le Slovenija, ta problem pesti tudi druge države EU, kjer 

se ravno tako omejuje zaposlovanje potrebnih kadrov, najbolj 

paznikov, ki so v tem primeru pravzaprav najbolj potrebni, saj so 

direktno in najbolj pogosto v stiku z zaprtimi. Morda je olajševalna 

okoliščina le dejstvo, da je v evropskih zaporih približno četrtina 

zaprtih manj kot eno leto, četrtina do treh let, največji problem pa 

predstavlja skupina 14 odstotkov zapornikov, ki v zaporu prestajajo 

daljše zaporne kazni. Vendar se v evropskih državah bolj dosledno 

kot pri nas izvaja alternativni program kazni, ki pripomore k 

zmanjševanju prezasedenosti v zaporih, z družbeno koristnim 

delom pa zapornik poleg dodane vrednosti družbi pomaga sebi tudi 

moralno, kar v tem primeru šteje največ. 

Gostujoča kolumnista Zuzanna G.Kraskova

ALTERNATIVNE KAZNI
Izza rešetk:

foto: osebni arhiv

Te zapiske začenjam pisati iz več razlogov. Naj navedem le tega, 

da se nahajam v življenjskem obdobju, v katerem mi je povsem 

onemogočena nenadzorovana komunikacija z ljudmi, ki so 

me ves čas obkrožali, z ljudmi ki jih imam rada in ki imajo radi 

mene. Torej; moja komunikacija ni pohabljena le zaradi stalnega 

nadzora zaporniškega osebja, temveč tudi skrčena na minimum, 

s polurnimi obiski na teden. Ne morem iti mimo, ne da bi se 

obregnila ob dejstvo, da človek brez pristnih odnosov najbližjih 

ne more napredovati. Zapori kot kazensko-vzgojne institucije bi 

morali dosti bolj upoštevati določene ugotovitve specialistov na 

tem področju, ki bi nas lahko marsikaj poučil o izolaciji, osami, 

nekomunikaciji ipd. Ugotovila sem, da me pomanjkanje možnosti 

izpovedovanja edinemu človeku, ki mu lahko vse zaupam in s 

katerim sva v desetih letih skupnega življenja preživela marsikaj ter 

drug drugega naučila ljubezni in prijateljstva, dela hudo nesrečno. 

Moja nesreča je sorazmerno naraščala s številom potlačenih 

želja, misli, ki sem jih le s težavo zajezila. In če ne bi bilo človeške 

topline, tistega razumevanja, ki ga povsod iščemo in včasih celo 

najdemo tam, kjer ga ne bi nikoli pričakovali, bi tiste vreče peska 

na obalah moje razburkane reke že zdavnaj odneslo. Tako pa 

človeška iznajdljivost nima meja in še iz tako hermetično zaprtega 

dvorca najde pot. Prav poseben dan je danes, zato si bom verjetno 

zvila še en zvitek marihuane, ki je našla tisto skrivno pot do 

mene. Navadno si privoščim le enega proti večeru, saj so količine 

omejene, tako kot je bilo v časih »stabilizacije« s praškom, kavo, 

oljem, nafto ... Naštevala bi te primerjave s stvarmi, ki so smrtniku 

povsem same po sebi umevne, le zato da pokažem, kako je bila 

meni marihuana nekaj povsem samoumevnega. Da je marihuana 

ravno tako proizvod narave, še bolj naraven kot prašek ali povsem 

naraven kot kava, pa se ob tem, da skoraj vsak zemljan pije kavo oz. 

lahko celo pretirava v uživanju le-te, da je lahko to zanj pogubno, 

kar se zdravja tiče, nihče ne zgraža, nihče je ne prepoveduje, niti 

je omejuje. Mogoče se kdo zdrzne in zave svoje drugačnosti in 

zadovoljno odkoraka svojemu cilju naproti. Žalostno je, da je 

človek, dokler ne sprevidi drugačnosti pri drugih, povsem miren. 

(Lastna) drugačnost jim je domača, sprejemljiva, razumljiva. 

Pa vendar, stvari, ki so nam tuje, niso nujno nesprejemljive. 

Pravzaprav vsak od nas nosi v sebi vse, kar nosijo drugi. Če dobro 

razmislimo in objektivno razčlenimo, končno ugotovimo, da so 

vse lastnosti človeštva našle svoj jaz v vsakem posamezniku. Tisto, 

kar je v meni, je tudi v tebi, mogoče drugače izraženo, postavljeno 

na nekem drugem mestu lestvice lastnosti, drugače pogojeno, a 

vendarle prisotno, pa naj bo na dnu ali pri vrhu. V vseh žilah se 

pretaka kri. Zatorej smo vsi, v svoji drugačnosti, enaki. Zato naj 

ne govorijo, da ne razumejo, če pa niso odprli niti učbenika za prvi 

razred. Seveda ne razumeš, če ne poznaš. Tuj jezik nam je vedno 

nerazumljiv, pa čeprav govorimo isto stvar.

Pa so sploh pripravljeni prisluhniti? Ne! Brez prepotrebnega znanja 

bi vsepovprek le obsojali.

Sandra

BLODNJE NEKE ZAPORNICE
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PISMA BRALCEV
V petek 10. 5. sem se odpravila na »izlet« 

v mesto, v Ljubljano. Ker sem doma iz 

gorenjske vasi, se v našem glavnem mestu 

ne znajdem dobro. Ko sem zmedena 

odhajala iz parkirne hiše pod Kongresnim 

trgom, ob plačilnem avtomatu nisem takoj 

opazila vašega prodajalca. Nasprotno, s 

kotičkom očesa sem »si narisala« tečnega 

akviziterja, ki deli neke reklame, in odšla 

mimo. Okrog je bilo še nekaj ljudi, pa še 

mudilo se mi je. Ko sem se po parih urah 

vračala, je pri avtomatu še vedno stal ta 

moški. Nisem ga hotela niti pogledati, 

zoprno mi je bilo. Tiho je zamrmral nekaj 

v smislu »Dober dan, gdč., ali vam lahko 

ponudim ...« Še preden je uspel dokončati 

stavek, sem vzvišeno in naveličano 

revsknila: »Ne, hvala, me ne zanima …« 

Prizadeto je stopil korak nazaj. Takrat pa 

me je zadelo. Slišala sem samo sebe, začutila 

neko energijo, ki je prišla nad naju.

TO NI PRAV. Notranji boj je povzročil, da 

sem dvignila oči in registrirala naslov revije 

Kralji ulice. Zanjo sem slišala iz medijev 

in se spomnila ... ta moški je brezdomec, 

ki pošteno dela. Tudi sama revija me je 

vedno zanimala. Zanimajo me življenjske 

zgodbe ljudi, ki so  že dali nekaj čez v življenju. 

Postalo me je neznansko sram. Sama imam 

streho nad glavo, tisti moment pa sem se 

pred njim počutila tako revno, brez vsega. 

Celo bolj, kot je on sam. Nisem ga več upala 

pogledati v oči. Kupila sem revijo. Napitnina 

mi je ušla iz glave, čeprav tudi sama nimam 

veliko. Hotela sem samo čim prej od tam. 

Uspelo mi je čez ramo izreči: »Hvala Vam, 

srečno.« Ko sem hodila proti avtu, mi je 

šlo na jok. Pri 33 letih sem skoraj pohodila 

vse vrednote, ki so mi jih dali svojci. Iz 

preproste delavske družine me je današnji 

kapitalizem skoraj uspel narediti vzvišeno 

in odtujeno od resničnih razmer in ljudi. 

Na lastne oči sem lahko razbila stereotip 

KLOŠARJEV – zapitih ljudi, ki se jim ne ljubi 

delati. Kajti ta moški je bil urejen, prijazen, 

nevsiljiv ... normalen. Kot vsak drugi. V 

naših krajih (Bled) ni veliko »klošarjev«. 

Kar pa jih je, so res zapiti in imajo domove 

(socialne). Mogoče od tod moja »nalepka« 

... ne vem. Celo pot nazaj sem razmišljala 

in ugotovila, da sem si za delček sekunde 

uspela zapomniti celo njegov pogled. Bil je 

topel, prijazen ... skoraj »nadzemeljski«. Ko 

sem doma prebirala revijo, mi ni dalo več 

miru, da ne bi opisala svojega pogleda na ta 

dogodek.

Prodajalec št. 436: Iskreno se ti opravičujem 

za svojo prvo reakcijo. Še danes lahko 2 

metra nad nama vidim, kako je dogodek 

izgledal. Želim ti sporočiti, da je bilo 

moje dejanje sproženo v afektu. Posledica 

sodobne zamegljenosti in zmedenosti. 

In da ga obžalujem. Hkrati pa se ti iz 

srca zahvaljujem. Ker si me prebudil. Me 

stresel za ramo in rekel: Hey, to pa nisi več 

ti! Me spomnil, da se nagibam med del 

kapitalistične črede. Ki sočloveka ne vidi več 

v oči. Oziroma skoznje, v dušo. Me ponovno 

spomnil, da sem spet začela lepiti nalepke in 

tlačiti ljudi v isti koš (stereotip).

Ljudje, ne počnite tega. Vsak ima svojo dušo, 

zgodbo. Vsak naj razmisli, če bi premogel 

tako topel pogled v njegovih čevljih. Vsak 

naj gre vase in se zahvali za tisto, kar ima 

doma. In ko naslednjič nekaj vržemo v smeti 

... premislite, nekdo tega nima. 200 brisač 

doma ne rabi nihče. In revija Kralji ulice 

ni 1 EURO, ampak je simbol. Dejanje, ko 

začneš pri sebi spreminjati stvari/svet. Ko 

se ustaviš, pogledaš vase, na svoje notranje 

bogastvo ... ali revščino ... Edino, kar boš s 

seboj odnesel v grob.

Srečno VSEM prodajalcem revije in pohvale 

uredništvu.                 

Saša

LJUDSKA KUHNA - BUČNO PECIVO

Sestavine:

3 jajca

80 ml olja

400 g sladkorja

60 g naribane buče

15 ml vanilije

325 g moke

1 čajna žlička soli

1 čajna žlička sode bikarbone

1/2 čajne žličke mletih klinčkov

3 čajne žličke cimeta

1/2 čajne žličke muškatnega oreščka

Priprava:

V prvi skledi zmešaš moko, sol, sodo bikarbono, pecilni prašek, 

klinčke, cimet in muškatni orešček. V drugi skledi zmešaš olje, 

sladkor, naribano bučo, vanilijo, rumenjake ter nazadnje narahlo 

dodaš sneg 3 beljakov. Vse sestavine iz prve in druge sklede narahlo 

zmešaš skupaj in daš v pekač ter pečeš približno uro ali nekoliko 

manj pri 175 stopinjah Celzija.

Helena Koren

Danilo Šorli
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Kupka Nina je o Emilu povedala:

»Podpiram prodajo časopisa Kralji ulice, ker se mi to zdi 

izvrsten in inovativen način za predstavitev razsežnosti 

brezdomstva. Spoštujem vztrajnost prodajalca, je prijazen in 

vljuden.« 

Prodajalec Emil je o sebi povedal: 

»Menim, da bi se ljudje morali bolj zavedati različnih 

problemov, s katerimi se srečujemo ljudje na robu. Nina je 

zelo prijazna in vedno nasmejana. Kadarkoli se srečava pred 

Merkatorjem na Celovški, mi zmeraj pove kakšno šalo ali 

dogodek, ki se ji je zgodil v službi.«

SMS-KOMENTARNICA: 030 323 306

25. 4.>> Po naključju sem bila dopoldan na Bavarskem dvoru, 

ko k meni pristopi fant, ki mi ponudi Kralje ulice. Velikokrat 

sem želela kupit ta časopis, vendar ga nikoli nobeden ni ponujal 

po 14. uri, takrat zaključim službo. Imela bi željo, da ga vedno 

kupim. Pohvalila bi tudi prijaznost fanta (prodajalec št. 144).

28. 4.>> Dva dneva pred prvim majem stoji pred Hofrom 

prodajalec Kraljev, ki jih seveda kupim. A tokrat zadnjič. Enkrat 

sem že kupil aprilsko številko. Pa vesele praznike, Aleš G.

7. 5.>> Pozdravljeni! Vaš časopis kupujem od različnih 

prodajalk/cev. Najraje berem osebne, življenjske izpovedi, 

anekdote iz prodaje ter Bibo (Sol in Koper). V aprilski številki 

pa so mi ob prvovrstnem prispevku »Zgodba, ki ne potrebuje 

naslova« Romana Kuharja kar solze privrele na oči … Vse 

pohvale ustvarjalcem časopisa in prijaznim prodajalcem/kam! 

Lp, Maja

17. 5.>> Danes sem kupila majsko številko Kraljev ulice pri 

prisrčni gospe, s katero sva se pogovarjali. Bravo za vašo 

vsebino. Med nami je veliko kreativnih ljudi. Želim, da najdejo 

svoj mir in uresničijo sanje. Verjamem v ljudi in pogum odpira 

vrata. Mogoče pa pride na vrsto tudi kaka kraljica s svojo 

številko. Lep pozdrav vsem, ki ustvarjate. Tea

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!
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KLOŠARJI - DRAMA V NADALJEVANJIH, 6. DEL

6. prizor (14. prizor)

(Ljudje na križarki vpijejo: »Dubrovnik, 

Dubrovnik.«)

(Šaci pri gospe): Draga gospa. V 

Dubrovniku vas vabim na večerjo. 

Pojdiva (zavpije). Vsi klošarji pojdite 

malo po Dubrovniku. Vsakemu dam 

nekaj denarja, ki ga zapravite za kar koli. 

Dobimo se na istem mestu pred ladjo na 

kopnem. (Vsi sprejemajo denar in se mu 

zahvaljujejo.)

Gospa: Grem z vami le, če mi poveste vso 

resnico o vas.

Šaci: Ni blema, gospa! Jaz sem Miha, 

bivši klošar.

Gospa: To mi boste pa objasnili. (Sedita v 

najdražji restavraciji.)

Gospa: No, gospod Miha, čudne 

prijateljice si izbirate.

Šaci: Kdor izbira, izbirek dobi. No, resno. 

Razveseljujem vse, ki so mi pomenili 

nekaj, še ko sem bil na cesti.

Gospa: Jaz sem pa učiteljica likovnega 

pouka.

Šaci: No, likovni pouk sem imel vedno 

manj uspešno. Sem pa zato večji govorec 

in hitro spoznam človeško dušo.

Gospa: Kaj bi rekli o meni?

Šaci: Da ste graciozna, pametna ter dobro 

poslušate ljudi.

Gospa: Ja, pa tudi lačna sem. Z vami sem 

prav zato. Ne rečem, da niste zanimivi, če 

hočete, vas kdaj naslikam. Portret.

Šaci: To bi si res želel. Mastno vam 

bom plačal. Še nikdar se nisem tako 

dobro pogovarjal kot zdaj z vami. Denar 

prinese od ženske tudi spoštovanje in 

zainteresiranost.

Gospa: Res nimam veliko denarja, a 

povem vam, da morate paziti, komu ga 

dajete. Nekateri ljudje niso nič hvaležni, 

če dobijo kaj v dar. Danes je skromnosti 

zelo malo in hvaležnost iz srca je skoraj 

že dinozaver.

Šaci: Ne govorim samo o denarju, 

govorim o tem, da te ljudje vzljubijo, če 

tudi imaš malo. Jaz sem vzljubil ljudi, ki 

so bili prej stalne stranke moje miloščine 

na cesti. Jutri pa ne veš več, kaj si mislijo 

o tebi, ko izvejo, da si bogatejši. Takrat  

te potihem zasovražijo.

Gospa: Za osvajanje je še dovolj časa, 

gospod Miha.

Šaci: Ja, vem. Najprej štalca, pol pa 

kravca. (Oba se nasmejita in Šaci jo 

prime za roko.)

Gospa: Rada živim včasih na veliki nogi, 

če vam povem po resnici. A ta noga se 

lahko kar hitro zlomi, če vam orišem v 

prispodobi.

Šaci (zamišljeno): Razumem, razumem. 

Hvala vam. Pojejva, potem se posloviva.

Gospa (nazdravi): Živel, klošarski 

bogataš.

Šaci: Ja, duša je še ista kot prej. Misli 

tudi. Temu življenju se bom težko 

privadil. Navaditi se moram, saj denar 

dela čudeže.

7. prizor (15. prizor)

(Vsi zbrani pred ladjo.)

Šaci: Ste vsi tukaj? Pojdimo spet s 

kombijem do Neuma. Vse bom uredil.

Bimbo: Jaz se bom suzu. Bom bos hodu. 

Hvala ti do zdaj, Šaci. Res se zabavam. 

Opevani Neum. Da vidim, kaj je to.

Šaci: Zdi se mi, da si ti še edini, ki mi je 

zares hvaležen.

Maja: A nisi reku Šaci, da mi kupiš 

obleko?

Šaci: Ja, tamle je butik in si izberi nekaj. 

Butik je drag. Na, še malo denarja. Hitro 

pridi nazaj.

(Vsi so tiho nekaj trenutkov, ko čakajo 

na Majo.)

Bimbo: Mrtvi ste vsi. A ste že naveličani?

Cene: Jaz sem že vsega sit. Vrnil bi se rad 

v naše mesto, da bi spet malo fehtaril.

Šaci: Nazaj gremo z avionom, potem 

delajte doma, kar hočete! Mislu sem, da 

boste zadovoljni.

Cene: Saj sem. Veselil sem se, a v 

stanovanje, ki si mi ga kupil, bom 

privlekel prijatelje ter se bomo 

pogovarjali o ljudeh z ulice ter 

življenjskem sranju.

Bimbo: Šaci, jaz bi še cel svet prepotoval 

s tabo. Saj v stanovanju ne vem, kaj 

bom delal. Tam postanem depresiven, 

tesnoben in sem osamljen.

Šaci: No, jaz sem srečen, ker vam dajem, 

a šele zdaj spoznavam, kdo so moji pravi 

prijatelji. Jaz se bom gotovo povzpel v 

višji krog ljudi.

Soni (Cenetu): Ta je pa že snob.

(Maja se vrne.)

Maja: Jaz sem dobila rdeče čipkasto mini 

krilo in navdušena sem. V pisarni Kraljev 

ulice mi bodo vse punce zavidale, hvala, 

Šaci. (Mu da poljub na lice.)

Soni (grdo gleda): No, no, da se ne boš 

zaljubila. Za obleko bi se ti prodala, to 

vem.

Maja (Ga udari po licu) (Skočita si v lase.) 

(Vsi ju mirijo in vlečejo narazen)

Šaci (jezno): Obnašate se kot klošarji. 

A ti misliš, da bi ti speljal punco, a? 

Punco, a? Klošar. Vedel sem, da si lahko 

podel, ampak take ljubosumnosti nisem 

pričakoval.

Maja: Soni, saj si moj sonček. Če 

hočeš, lahko obleko vržem v vodo, ne 

potrebujem je. Ne bom te jezila. Ja, kar 

vrgla jo bom. (Vrže obleko v vodo in vsi 

so osupli.)

Šaci: Norica, tebi kaj dati! Tako si si 

jo želela, zdaj pa takole meni nič, tebi 

nič, zaradi tega telebana ti že ni treba 

žrtvovati svojega veselja. Če ne bi bil 

Miha namesto Šaci, bi ga pošteno na 

gobec. A obljubil sem samemu sebi, da se 

ne bom več tepel. Konec. Pojdimo zdaj 

s kombijem do našega cilja. Neum nas 

pričakuje! (Vsi odidejo proti kombiju.)

Bimbo: Naša nada in up je Šaci, mi smo 

pa prekleti bedaki.

Cene: O, Bimbo, ti imaš še neranjeno 

srce. Vedno boš moj prijatelj. Ta bogatin, 

da ne ve, kaj bi rad.

Bimbo: Jaz mu želim eno babo, avto pa 

dom. To, kar ima večina ljudi.

Cene: Večina drago plača svoje življenje 

za te tri stvari. Horuk, madona sem 

žejen. Gremo. V kombiju zdaj ne bo soda, 

ampak šampanjec ter viski v ledu.

Bimbo: Spet se ga bom nadelu, juhej!

Barbara Jozelj
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BREZPLAČNE PRIREDITVE 

KAJ : Filmski večer - Ljubljana v gibljivih 

slikah: Cukrarna

KJE: Slovanska knjižnica, Einspielerjeva 1, 

kletna dvorana

KDAJ: 13. 6. ob 19.00 

KAJ: Predstavitev nedavno preminule 

ustvarjalke  (slikarke, kiparke in literarne 

ustvarjalke Sandi Zalar) - Sreča je lučka, ki 

te čaka na koncu temnega gozda 

KJE: Knjižnica Prežihov Voranc, 

Tržaška 47 b

KDAJ: 4. 6. ob 18.00 

Prireditelji, vabljeni k objavljanju 

svojih brezplačnih prireditev! 

Pišite nam na e-naslov: 

urednistvo@kraljiulice.org.

Razstave, predavanja

 

KAJ: Strokovno predavanje Zakaj se vedno 

skregamo, ko gremo na morje? - vodi Leo 

Ivandič

KJE: Knjižnica Otona Župančiča, 

Kersnikova 2, 3. nadstropje

KDAJ: 10. 6. ob 18.00

KAJ: Strokovno predavanje Življenjski 

skript skozi vidik zasvojenosti - Matic 

Munc, predavanje organizira Društvo »Up« 

v ciklusu predavanj Šola za svojce v šolskem 

letu 2012/13

KJE: Knjižnica Otona Župančiča, 

Kersnikova 2,  3. nadstropje

KDAJ: 18. 6. ob 18.00

KAJ: Izobraževalna delavnica Nordijska 

hoja – ŠD Metulj

KJE: Knjižnica Rudnik, Dolenjska cesta 11

KDAJ: 5. 6. ob 19.00 

KAJ: Predavanje Zdrava hrbtenica – ŠD 

Metulj 90

KJE: Knjižnica Grba, Cesta na Brdo 63

KDAJ: 11. 6.  ob 17.30 - 18.30 

Literarni večeri, predstavitev knjig

KAJ: V KOŽi spontane literature - Tomaž 

Lapajne Dekleva, Vid Sodnik, Andraž 

Gartner, povezuje: Carmen Lašič Oven

KJE: Knjižnica Otona Župančiča, 

Kersnikova 2, 3. nadstropje 

KDAJ: 6. 6. ob 19.00

KAJ: Pogovor Na pesniškem tandemu – 

Primož Čučnik, povezuje Petra Koršič

KJE: Trubarjeva hiša literature 

KDAJ: 14. 6. ob 19.00 

KAJ: Pogovorni večer Glasbena matica. Ko 

ljubezen do glasbe postane tradicija – dr. 

Nataša Cigoj Krstulović

KJE: Knjižnica Šiška, Trg komandanta 

Staneta 8

KDAJ: 12. 6. ob 19.30

Razno

 

KAJ: Filmska projekcija s predavanjem 

Armenija in Azerbajdžan  - Aleksander Zalar

KJE: Knjižnica Otona Župančiča, 

Kersnikova 2, 3. nadstropje

KDAJ: 4. 6. ob 18.00 

Med zapuščino našega striparja Nika Kneza je tudi načrt za zbirko 36 kart, ki naj bi po avtorjevem mnenju prikazovale 

najpomembnejše pojme cestnega življenja. Vsak mesec tu objavljamo tri od teh kart. K vsaki je Nikov prijatelj Marko - Kavica 

zapisal še nekaj besed svojega komentarja. 

NIKOV CESTNI TAROT 6

Policaj je lahko tvoj sosed, pa tega sploh 

ne veš, dokler te ne aretira. Več ne smem 

povedati, ker delam za SP (Space Police).

Če si buden, ne sanjaš. Jaz pa sem sanjač 

in sanjam tudi, ko sem buden. Več ne 

smem povedati, ker delam za višinske 

golobe.

Zmage si želimo vsi, ker zgodovino pišejo 

zmagovalci. Več ne smem povedati, ker 

delam za vrabce.

Jan
ez
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OGLASNA DESKA
Sonce nas greje in nam prija kakšna 

osvežilna pijača-zato se le oglasite v 

Posredovalnici rabljenih predmetov, 

kjer najdete razno razne kozarce, 

vrče, ležalnike in blazine za na vrt. 

Posredovalnico smo povečali, okrasili in 

za vas pripravili še več novih/rabljenih 

predmetov. Vabljeni na ogled in klepet.

Šofer B kategorije išče delo. Zanesljiv, 

poznam Ljubljano. Delo naj bo 

honorarno. Imam veliko izkušenj ter 

poznam teren. Hvala. Tel.: 070 626 701

Pripravljena sem ponudit pomoč osebam 

na domu. Stara sem 65 let in prejemam 

samo socialno denarno pomoč, s 

katero pa zelo težko preživim. Sem 

vestna in poštena. Proti skromnemu 

protiplačilu bi bila pripravljena pomagati 

pri gospodinjskih opravilih (kuhanje, 

pospravljanje, čiščenje ipd.). Pošteni 

ljudje, prosim pomagajte in me pokličite 

na 040 901 813, Marija

Iščem delo: pleskanje, knauferska dela 

ozrioma kakršno koli delo na vašem 

domu (pomoč na vrtu, v hiši).  Sem 

zanesljiv in pošten. 

Kontakt: Jure,  041 336 880

Udeleženci glasbene delavnice in delavnice 

izdelovanja inštrumentov iz recikliranih 

materialov so pod 

vodstvom mentorja 

Iztoka Korena v 

marcu izdali CD z 

naslovom Ulične 

žvrgoljivosti. 

Naročila nanj 

sprejemamo preko 

mejla: urednistvo@

kraljiulice.org oziroma info@kraljiulice.org, 

CD pa je že možno kupiti tudi pri naših 

prodajalcih. Cena znaša 2 €.

Nudim soboslikarske storitve vključno 

s poslikavami na zid, platna pa tudi 

predelne stene in stropove. Kontakt: 

Danilo, Kralji ulice, 059 022 503

V društvu Kralji ulice sprejemamo 

hrano za naše brezdomne pse. 

Bo zelo dobrodošla! Hvala!

Športna sekcija Kralji ulice vas vabi 

vsako sredo od 15h - 17h v Športni 

center Bežigrad (balon) na nogometno 

urico. Vsi dobrodošli!

Ponosno obveščamo kupce revije 

in vse morebitne interesente, da je 

v prednovoletnem času 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!

Danilo Šorli
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Šale

Nov sklon

V parlamentu so soglasno sprejeli sklep, 

da ima slovenščina po novem 7 sklonov. 

Prvih šest je starih, 7. pa je koruptivnik 

in se glasi Komu in koliko?

Helena Koren

1 cent

Gorenjska mama tuli: »Pomagajte, 

pomagajte, pokličite rešilca!«

Njen mož pa: »Kaj se dereš?«

»Janezek je pogoltnil en cent.« Mož: »Ja, 

še dobr, da ni celega evra pogoltnil.«

Jani Zupan

Znanje

Sinček sprašuje: »Oči, kako pluje ladja na 

vodi?« 

»Ne bi vedel, sine,« odvrne oče.

»Oči, kako to, da letalo ne pade?« 

»Ne bi vedel, sine.«

»Kako pride slika do TV ekrana?«  

»Res ne vem, sinko zlati.«

»Oči, a si jezen, ker te ves čas nekaj 

sprašujem?«

»Niti najmanj, sine. Le kako se boš sicer 

kaj naučil v življenju?«

Zmajček

Vodoravno in navpično:

(1)  Satan, hudič, 

(2)  ime nedavno umrle publicistke ter 

gledališke kritičarke Šukljetove,  

(3)  klic, poziv,  

(4)  elegantna predstava ali prireditev v 

čast, nekomu. 

MAGIČNI LIK
pripravil: Gregor B. Hann
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POZOR - NAGRADNA IGRA
Pravilno izpolnjen magični lik pošljite na naslov: Društvo Kralji ulice, Pražakova 6, 1000 Ljubljana - in se potegujte za zabavne nagrade: 

knjigo Franja Frančiča Meseno spoznanje, Tlakovanke (zbirka pesmi, aforizmov, šal, grafi tov in nadoglasov), stripovski zvezek Stripnik III, 

DVD-trojček, zgoščenko »Odpeti pesniki« - izbirate lahko med pesmimi Daneta Zajca, Srečka Kosovela in Nika Grafenauerja ter zgoščenko 

Ulični žvrgoljivosti Kraljev ulice. 

Iskrene čestitke nagrajencem prejšnje pravilno rešene nagradne uganke, ki so: Branka Botič iz Ljubljane, Elena E. Begant iz Limbuša in 

Josip Kavka iz Postojne.

Aforizmi

ZAPRAVLJAJ, 

PA BOŠ PRIVARČEVAL;

ODPUŠČAJ, 

PA TI BODO REKLI DELODAJALEC.

Jurij Kunaver

Letošnje prvomajske praznike so 

Slovenci zelo lepo praznovali! Gospodje 

so šli na Karibe, tovariši pa na Rožnik!

Gregor B. Hann

Korupcija pri nas je napol legalna, ali ne 

bi kazalo, da jo kar uzakonimo?

Črtomir Clonsky
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Vodoravno in navpično:

(1)  Bodoči angl. kralj William je …,

(2)  deska na koleščkih za rolanje,

(3)  madžarsko žensko ime,

(4)  samojedi, neni,

(5)  fi lmski igralec Daniel (agent 007).

MAGIČNI LIK
pripravila: Helena Koren

Nik - posthumno
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TAUBI IN ŠPELA
Jaz nisem rojen pod srečno zvezdo 
ampak pod srečnim utrinkom. Vsake 
toliko pride in takoj spet gre.


