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Uvodnik:

Kralji ulice

December 2016

Obdobje decembrskih praznikov je čas, ko mediji znova 

odkrijejo problem brezdomstva v Sloveniji. Poplava tovrstnih 

prispevkov nam zagotovo pove več o medijih kakor o 

brezdomcih, saj TV-hiše v času od novembra do januarja 

zavrtijo praktično dvakrat več prispevkov o brezdomstvu kot 

v drugih devetih mesecih leta. Lahko bi rekli, da se sezonsko 

prilagajajo temi, kar onemogoči poročanje nepristranskega 

kronista oziroma izniči uravnoteženo novinarsko poročanje o 

dejanskem stanju v družbi. 

Brezdomci/ke si decembra gotovo zaslužijo našega sočutja

in naše pomoči, toda prva novinarska dolžnost je poročanje

o dejstvih in ne pozivanje k dobrodelnosti, ki morda celo 

onemogoča razumeti prave vzroke brezdomstva. Prime time 

brezdomske sezone bo torej poln sponzoriranja empatije 

do tistih, ki jih je zapustila sreča, po prazničnem obdobju 

pa bodo za leto dni znova utonili v pozabo. Toda brezdomci 

niso brezdomni le v novembru in decembru. Ne potrebujejo 

naše pozornosti le v času obilja, temveč jo potrebujejo skozi 

celo leto. Predvsem pa bolj kot pomilovanje potrebujejo jasno 

opredelitev strategije za reševanje problema brezdomstva. 

Konec koncev ščijem v veter, saj vloga mainstream medijev z 

izobraževanjem in širjenjem obzorij nima več nobene skupne 

točke. Sistematična indoktrinacija gledalcev sovpada zgolj z 

interesom kapitala.

Aldous Huxley je nekoč dejal, da je možno z lahkoto doseči, 

da je človek zaprt brez ječe in okov, znotraj svojih psiholoških 

barier, ki jih bo ljubil bolj kot vse drugo in bo zmotno verjel, 

da je svoboden. Popolna diktatura bo imela prijazno podobo 

demokracije, ječe brez zidu, v katerih zapornik ne bo niti 

sanjal o pobegu. Popoln sistem suženjstva, v katerem bodo 

sužnji skozi potrošništvo in zabavo ljubili svoje služabništvo. 

Pomislite, absolutni revež se oblači zgolj zato, da bi mu bilo 

toplo, in jé zgolj zato, da bi bil sit. Kaj pa mi? Koliko oblačil 

zares potrebujemo in kaj je njihov primarni namen? Kaj je 

potreba in kaj želja? Katera potreba je nujna ter katera ne? 

Relativno revna, čeraprv zaposlena populacija, si le nerada 

postavlja ta vprašanja. In ravno ta populacija je ciljna skupina 

potrošniškega suženjstva. Ta populacija smo mi oziroma 

velika večina nas.

Torej, za brezdomce televizijski prispevki, za nas kruha in 

iger. Lahko bi celo rekli, da decembrsko utelešanje zanimanja 

za brezdomstvo skorajda opravičuje naše potrošniške navade. 

No ja, skorajda. 

 

Jean Nikolić
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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 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 zdravje

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti -- FIHO

Od januarja 2007 je časopis Kralji ulice 

član mednarodne mreže cestnih časopisov (INSP).

Mnenja avtorjev prispevkov 

ne odražajo vselej mnenj uredništva.

PRIVEŽITE SE - 
PRIŠEL JE DECEMBER

foto: arhiv KU

foto: Aleksander Petric
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Kazalo: To sem jaz:

JOŽE
foto: arhiv KU

Dovolite mi, da se vam predstavim. Ime mi je Jože in prihajam 
s severa Slovenije, Koroške. Rojen sem bil v domači hiši v kraju 
Šentjanž nad Dravčami. Odraščal sem pri krušnih starših, 
ki so mi nudili vse, kar je bilo v njihovi moči, za kar sem jim 
iskreno hvaležen. V otroštvu sem se ukvarjal z različnimi 
športi, na prvem mestu je bil nogomet, igral pa sem za klub 
Fužinar. Po končani srednji strojno-kovinarski šoli sem se 
odpravil po znanje v Ljubljano na Fakulteto za šport. Študija 
žal nisem končal, saj mi je cikel življenja potekal predvsem v 
smeri preživetja, posledično sem študiju lahko posvetil manj 
časa. Na društvo Kralji ulice sem začel zahajati pred sedmimi 
leti, saj mi delodajalec ni plačal opravljenega dela in sem čez 
poletje pristal na cesti. Spal sem v Rogu, ki je bil nekoč tovarna 
koles. Na društvu so mi pomagali, da sem se za obdobje dveh 
let lahko nastanil v njihovem nastanitvenem programu. 
Obenem se udejstvujem v projektu zaŽIVI Ulica, h kateremu 
me je navdihnila naša vrhunska smučarka Tina Maze. Njeni 
uspehi so me navedli do ideje, da lahko tudi sam nekaj naredim 
za družbo. In ne da − kot mnogi drugi − zgolj pričakujem, kaj 
bo družba naredila zame/za nas! Tako je pred dobrimi štirimi 
leti nastal projekt Smuča ulica, ki ga sooblikujem, ter projekt 
Kuha ulica. Oboje je le dokaz tega, da ti v življenju še kako 
pridejo prav vse stvari, ki se jih naučiš. Prav pred kratkim sem 
navedenim aktivnostim dodal še pohodništvo in gorništvo s 
tematskimi vsebinami. Trenutno sem zaposlen prek javnih del, 
tako da opravljam različna dela v dnevnem centru društva in 
sem vodja lastnega projekta. 
Smisel in moto, ki me na moji poti usmerja in vodi, pa je: Če že 
ne moreš pomagati vsem, je veliko, da si pomagal vsaj enemu. 
Ter tudi: Vsi za enega, eden za vse! Več o moji avtobiografi ji pa  
http://radiostudent.si/dru%C5%BEba/klopca-pod-svobodnim-
soncem/klopca-pod-svobodnim-soncem-27

ČE ŽE NE MOREŠ POMAGATI VSEM, JE VELIKO, DA 
SI POMAGAL VSAJ ENEMU.
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Ali vedno reagiraš sovražno?Ali vedno reagiraš sovražno?
Potem, kaj čakaš?Potem, kaj čakaš?

A najprej moramo priti do A najprej moramo priti do 
možganov.možganov.

Nočem več niti čakati niti Nočem več niti čakati niti 
postavljati vprašanj.postavljati vprašanj.

Koga?Koga?
Zdravc govori o koncu sveta.Zdravc govori o koncu sveta.

Ne morem verjeti.Ne morem verjeti.

JernejJernej

RIMBAUDRIMBAUD

KO SI POTRKAL NA VRATA MOJE DUŠE, KO SI POTRKAL NA VRATA MOJE DUŠE, 

TE JE TA TAKOJ SPUSTILA NOTER TE JE TA TAKOJ SPUSTILA NOTER 

IZGUBILA JE SVOJO VOLJOIZGUBILA JE SVOJO VOLJO

POPOLNOMA SE JE PODREDILA TVOJIM ŽELJAMPOPOLNOMA SE JE PODREDILA TVOJIM ŽELJAM

UTOPILA SE JE V TVOJIH MEDLIH IN OTOŽNIH OČEHUTOPILA SE JE V TVOJIH MEDLIH IN OTOŽNIH OČEH

POSTAL SI MOJ ODREŠENIKPOSTAL SI MOJ ODREŠENIK

ALFA IN OMEGAALFA IN OMEGA

TVOJE BESEDE EVANGELIJTVOJE BESEDE EVANGELIJ

ABSINT SVETO OBHAJILOABSINT SVETO OBHAJILO

PIJAČA JE ZAČELA TEČI ČEZ ROBPIJAČA JE ZAČELA TEČI ČEZ ROB

OBJEL NAJU JE MRKOBJEL NAJU JE MRK

KO SO NEMIRNE SANJE KONČNO MINILE IN SVA SE POMIRILA, KO SO NEMIRNE SANJE KONČNO MINILE IN SVA SE POMIRILA, 

SVA PADLA V JOK JAZ IN TI IN VEČERNE LUČISVA PADLA V JOK JAZ IN TI IN VEČERNE LUČI

KONČNO SI SE OD MENE POSLOVIL S PISMOM S SUHOPARNIM BESEDILOM: KONČNO SI SE OD MENE POSLOVIL S PISMOM S SUHOPARNIM BESEDILOM: 

»CVETLICE, KI SVA JIH NABRALA V SVETLIH DNEVIH NAJINEGA DRUŽENJA,»CVETLICE, KI SVA JIH NABRALA V SVETLIH DNEVIH NAJINEGA DRUŽENJA,

 SO OVENELE, ZATO JIM BOM IZKOPAL GROB NA DNU TEMNE REKE.«  SO OVENELE, ZATO JIM BOM IZKOPAL GROB NA DNU TEMNE REKE.« 

S SABO SI VZEL VSE, S SABO SI VZEL VSE, 

VSE SPOMINE,VSE SPOMINE,

AFRIKO IN ŠE AFRIKO IN ŠE 

ŠKARJE, ŠKARJE, 

S KATERIMI SVA REZALA POPKOVINO,S KATERIMI SVA REZALA POPKOVINO,

DA SVA SE LAHKO VSAKIČ ZNOVA POTEM NAŠLA.DA SVA SE LAHKO VSAKIČ ZNOVA POTEM NAŠLA.

ATMANATMAN

fo
to

: K
ristin

a K
rajn

c

GOLJUFIJAGOLJUFIJA

MAME KUHAJO KOSILA,MAME KUHAJO KOSILA,
KO OČETJE BEREJO ČASOPISE,KO OČETJE BEREJO ČASOPISE,

BABICE KVAČKAJO COPATEBABICE KVAČKAJO COPATE
IN DEDKI KADIJO PIPE.IN DEDKI KADIJO PIPE.

KDO PAZI NA OTROKE?KDO PAZI NA OTROKE?
- ROBOTSKI SESALNIK.- ROBOTSKI SESALNIK.

KARMISSKARMISS
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Uredniški komentar: Spoštovani bralci in bralke, na tem mestu vam 

predstavljamo politično-kulturno grozljivko in resnično zgodbo 

našega sodelavca Diega v sedmih nadaljevanjih. Zgodba se začne 

nekega petkovega večera v Ljubljani, ko avtor začuti, da gre za 

poseben dan v njegovem življenju. Zato se odpravi v mesto in zaide 

v lokal z nenavadnim imenom Usoda.

Vstopim v lokal. Tudi znotraj se je vse spremenilo. Ni več 

izobešenih slik italijanskih slikarjev. Pa tudi glasba je bolj 

eighties. A nič narobe s tem. Naročim pivo in se naslonim na 

šank. Zakaj si pravzaprav prišel danes sem? Po tolikšnem času 

izolacije? Več kot jasno mi je, da se hočem znebiti preteklosti, 

da se nočem več srečati z ljudmi, ki jih že tako in tako 

prevečkrat vidim, pa si več nimamo kaj dosti za povedati, sploh 

pa ne, ker so mi vsi dolgočasni. Odidem na WC. Opravim 

potrebo in si začnem umivat roke, ko pride iz kabine nekdo, ki 

sem ga že nekje videl. Spet tisti srh. Vrnem se za šank. Najbrž 

bo eno pivo zadosti, pomislim, ko na levi strani naenkrat 

zagledam starega jugonostalgika, ki se ga spomnim iz let nazaj, 

ko je bil to drug lokal. Postane mi neprijetno, s tastarim se 

nikoli nisem preveč razumel, ker mi ni in ni dal miru s to svojo 

jugonostalgijo. Na svoji desni zaslišim: »Stari prasec nas bo 

spet gnjavil.« Vidim dva pobrita tipa srednjih let. Eden z majico 

karantanskega panterja, drugi pa v nekakšni samonarejeni 

majici Samo Janša umira za naše grehe. Hm ... Vroče bo. Ne bi se 

čudil, če še bolj kot v prvem lokalu. Medtem pa zagledam neke 

mačo tipe, ki plešejo s svojimi bejbami na pesem In the heat of 

the night. Še naprej pijem svoje pivo, ko naenkrat začutim roko 

na svojem levem ramenu. »Dolg cajta te ni blo, ti umetnik.« 

»Tudi jaz sem vesel, da te vidim, Kardelj.« »Kardelj, ha? Pa ti, 

poba, sploh veš, kako je Kardeljeva politika pozitivno vplivala 

na vse nas, otroke socializma?« Uf, spet je začel, pomislim. 

Po tolikih letih. »Vse to, kar mamo zdej, vse te veletrgovine, 

neskončno izbiro hrane, 10 vrst marmelad, kruha, čipsa, 

čokolad, fancy oblekice, drage avte ... Ne rabmo tega. Sploh ne.« 

»Aha, kaj pa rabmo?« » Spet rabmo eno fajn socialistično 

revolucijo!« Takrat pa se oglasi pobriti tip s karantanskim 

panterjem. »Hej ti, komunajzr! Umir se mal, če ne se ne bo tko 

srečno končal zate kot zanč …« »Ah, daj no poba, spij še en pir 

pa dej mir al pa pejt raj podpirat svojega mučenika pred 

sodišče ...« »Ma ti, preklet izmeček rdeči ...« »Fantje, a dejte no, 

a ne vidte, kako so vas razdelil, kakor celo Slovenijo. Pustte 

politiko, petek je, kakor je reku Kardelj, spijte pir pa dejte 

mir ...« »Umetnik, ne rabiš me branit, s tema dvema 

šovinističnima šalabajzerjema že sam opravim ... Take pojem 

za malco ...« »Uf Kardelj, nisem siguren.« »Ah, daj no ... S kom 

misliš, da se pogovarjaš, pol svoje mladosti sem preždel na 

domači kmetiji, poglej, kake roke imam, in take pojem za 

malco ...« Nenadoma zavlada tišina, a samo za nekaj sekund. 

Obrnem se nazaj. Zdaj je še več folka na plesišču in plešejo ob 

ritmu še enega 80’s jugo hita Juli. »To, to! Pojačaj brate!« se 

zadere Kardelj. »Nisi se spremenil,« mu rečem, »več kot tri leta 

me ni bilo tukaj, ti pa še vedno goniš ena in ista jugonostalgična 

sranja in zgodbe.« »Pa če ti pravm ... Kakor vsem vam ... Poglej 

to mladino blesavo ... Pa to študentarijo ... Saj sploh ne vejo, 

zakaj živijo, sam še dnar, seks in drogo vidte.« »Mene ne štet 

zraven.« 

»Nisem več tako mlad in tu se strinjam s tabo,« odvrnem. 

»Sploh pa ti, umetnik ... Ko si nek muzičar, a ti sploh veš, 

kakšno močno glasbo smo mel v Jugi? Kaj je pomenu jugo 

rock? Takih komadov ni bil zmožen delat noben na svetu! 

Jebal smo najboljše pičke, vsi smo mel službe, bajto si odplačal 

za drobiž zarad infl acije in pa ...« »Ma vem, vem ... Vse to si 

mi govoril že tri leta nazaj ...« »Umetnik, kaj je danes ideal? 

Bit sirotinja in glumit, da si poln keša v najdražjih lokalih z 

najdražjimi srajcami in puloverji? To, da vsako stvar, ki te 

zanima, poguglaš in jo dobiš v sekundi? To, da moraš bit lep, 

ampak prazen?« A ravno po tem vprašanju je lokal Usoda 

opravičil svoje ime in kot usoda iz jasnega spustil še pesem s 

konca sedemdesetih Lepi in prazni benda Pankrti. »To smo lepi, 

lepi in prazni, to smo lepi in prazni, ampak nam je čist vseen!« 

V naslednjem momentu zagledam, kako cel klub dviguje roke 

v zrak in poje cel refren skupaj, celo oba obritoglava desničarja 

samo nekaj metrov stran od Kardelja. Celo mene za hip prime 

nostalgija ... Nostalgija po WC-ju. 

Diego Menendez

USODNA NOČ, KO SEM SPOZNAL BARVO SVOJE DUŠE - 2. DEL

Tjaša Žurga Žabkar
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Oktobra 2016 je izšla drobna knjiga 

avtorja Willa Halla z naslovom Vodnik 

za opuščanje uporabe psihiatričnih 

zdravil v skladu z načeli zmanjševanja 

škode. Knjigo so v sozaložniškem odnosu 

izdali Društvo za pomoč in samopomoč 

brezdomcev Kralji ulice, Šent − Slovensko 

združenje za duševno zdravje, Fakulteta 

za psihoterapevtsko znanost Univerze 

Sigmunda Freuda v Ljubljani, Mesto 

znanja − Društvo za izobraževanje in 

svetovanje ter Zavod moja pot − Zavod za 

psihoterapijo in svetovanje Ilirska Bistrica, 

prevedle pa so jo s prostovoljnim delom 

Petra Cvek, Vida Gostenčnik in Nina 

Venier. Avtor ne poziva k opuščanju jemanja 

psihiatričnih zdravil niti ne zahteva, da 

bi se morali opredeliti za ali proti jemanju 

zdravil, ker se mu ravno ta »ali-ali« način 

razmišljanja zdi del problema, ko govorimo 

o jemanju psihiatričnih zdravil. Namesto 

tega se v skladu z načeli zmanjševanja 

škode zavzema za pristop, ki se ne 

osredotoča na bolezen, ampak na okrevanje 

ter za čim bolj vsestransko in realistično 

informiranost, ki naj bo osnova za boljše 

odločitve posameznika, ki naj pri tem sledi 

svojim osebnim ciljem in ne le medicinskim 

doktrinam, ki predpisujejo enake izbire za 

vse. Stiskan izvod knjige lahko kupite ali

naročite na društvu Kralji ulice po ceni 5 €

za izvod (skupaj s stroški pošiljanja po 

povzetju), dostopna pa bo tudi na internetu.

Bojan Dekleva

Uvodna beseda avtorja

Želim si, da bi imel takšen priročnik, 

ko sem sam jemal psihiatrična zdravila. 

Prozac mi je nekaj časa pomagal, 

kasneje pa sem zaradi njega postal 

maničen in samomorilen. Po prenehanju 

jemanja zolofta sem bil več dni bolan, 

zdravstveni delavci pa so trdili, da 

se pretvarjam. Medicinske sestre, ki 

so mi jemale vzorce krvi z namenom 

preverjanja ravni litija, mi niso nikoli 

povedale, da so bili namenjeni prever

janju toksičnosti zdravil, in rekli 

so mi, da moram navane in druge 

antipsihotike, ki so umirili moja 

divja duševna stanja, uživati zaradi 

nepravilnosti v kemičnih procesih mojih 

možganov.

Več let sem jemal različna psihiatrična 

zdravila, a mi medicinsko osebje, ki mi 

jih je predpisovalo, nikoli ni dalo občutka 

ozaveščenosti ali informiranosti. Niso 

mi razložili, kako zdravila delujejo, se 

iskreno pogovarjali o tveganjih jemanja, 

možnih alternativah ali mi pomagali 

pri prekinitvi jemanja, ko sem to želel 

storiti. Informacij, ki sem jih potreboval, 

ni bilo ali pa so bile nepopolne oz. 

napačne. Ko sem se končno začel učiti, 

kako se počutiti bolje brez zdravil, se to 

ni zgodilo zaradi zdravstvenega sistema, 

temveč sistemu navkljub.

Del mene si ni želel jemati psihiatričnih 

zdravil, a je obstajal tudi drugi del, ki 

je obupno potreboval pomoč. Moje 

trpljenje je bilo zelo hudo – 

večkratni poskusi samomora, 

slišanje preganjalskih glasov, izredna 

nezaupljivost, bizarne izkušnje, 

skrivanje v svojem stanovanju, 

nezmožnost skrbeti zase. Terapija ni 

delovala in nihče mi ni ponujal drugih 

možnosti. Bil sem pod pritiskom, da 

svoje težave vidim kot »biološke« in kot 

takšne, ki potrebujejo zdravila, namesto 

da bi na zdravila gledal kot na eno od 

mnogih možnosti. Nekaj časa se je zdelo, 

da so zdravila edina rešitev. Šele po več 

letih sem spoznal, da so odgovori in 

upanje na izboljšanje v resnici v meni.

Ko sem končno odšel iz bolnišnic, 

rezidenčnih ustanov in zavetišč za 

brezdomce, v katerih sem prebival 

skoraj eno leto, sem začel raziskovati. 

Svoja mnenja sem začel oblikovati 

previdneje, ne na podlagi napačno 

obveščenih avtoritet, ki so mi govorile, 

kaj naj naredim, temveč na podlagi 

svojih raziskovanj in učenja. Ta proces 

me je vodil, da sem soustanovil Freedom 

Center, podporno skupino v zahodnem 

Massachusettsu, ki združuje ljudi s 

podobnimi vprašanji.

Preko delovanja v Freedom Centru 

sem spoznal, da so mi odrekli osnovno 

zdravstveno pravico: prostovoljno 

privolitev na podlagi pridobljenih 

točnih informacij o moji diagnozi 

in zdravilih. Izvedel sem, da je slabo 

ravnanje, ki sem ga bil deležen, običajna 

praksa na področju duševnega zdravja. 

Naletel sem na raziskave, ki so jih 

vodilni mediji ignorirali, vključno s 

študijami, izvedenimi s strani britanske 

humanitarne ustanove MIND in 

Britanskega psihološkega združenja, 

ki potrjujejo moje izkušnje – večina 

strokovnjakov ni obveščena o postopku 

prenehanja jemanja zdravil in pacientom 

pri tem pogosto celo predstavljajo oviro, 

včasih jim v tem procesu tudi škodujejo. 

Vključitev v Freedom Center me je 

vodila do sodelovanja v projektu Icarus 

in ob medsebojni podpori sta obe 

skupnosti pomagali številnim ljudem 

sprejeti pametnejše odločitve – ali da 

nadaljujejo jemanje zdravil, ko so ta 

koristna, ali pa da raziskujejo možnosti 

prenehanja jemanja zdravil, ko niso. 

Mnogi med nami živimo brez zdravil, 

za katera so nam zdravniki zatrjevali, 

da jih bomo morali jemati celo življenje, 

in sam kljub diagnozi »shizoafektivne 

motnje/shizofrenija« že več kot 15 let ne 

jemljem zdravil. 

Ta priročnik združuje najboljše 

informacije, ki smo jih zbrali, in 

najpomembnejše lekcije, ki smo se 

jih naučili v Freedom Centru in pri 

projektu Icarus. Ni popoln in vabim vas, 

da za naslednje izdaje prispevate svoje 

izkušnje in raziskave; je pa priročnik, ki 

vam bo, upam, koristil. 

Will Hall

VODNIK ZA OPUŠČANJE UPORABE PSIHIATRIČNIH ZDRAVIL 
V SKLADU Z NAČELI ZMANJŠEVANJA ŠKODE

foto: arhiv KU

Slišanje glasov:
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Anamarija Bukovec

LUČ

Prežarči me
Do kosti
Ogrej moje mrtvo meso 
Spreobrni temo
Preženi sence

Bodi.

Anamarija Bukovec

Likovna stran:
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Križarjeva kolumna:

DRUŠTVO GOLIH PESTI
Ni dolgo tega, kar se je odvila zgodba, ki sem se jo namenil 

obelodaniti. Kvečjemu pol dekade je minilo in nič več. Tiste dni 

sem šmiral s starejšo gospo (dično), pravzaprav bi lahko rekel, 

da je bila kar moja punca, čeprav sem imel obenem tudi pravo 

(uradno) dekle.

Dandanes mislim, da se v takšne podvige ne bi več spuščal, 

morda sem bolj zrel, ne vem? Skratka, nekega večera sem skočil 

ven na pijačo. Tako je naneslo, da sem spoznal prefi njeno, 

sofi sticirano ločeno damo, ki ni bila odvisna od moškega žepa. 

Svoje življenje je držala trdno v svojih vajetih. Zbližala sva se 

ekspresno − brez posebnih ceremonij sva še isti večer končala 

v objemu drug drugega. V bistvu je bila najina veza vseskozi 

močno nabita s spolnim nabojem. Ne verjamem, da je kdor koli 

od naju pričakoval kaj dolgoročnejšega oziroma resnejšega. No, 

vsaj sam sem tako videl najino vezo.

Najini večeri ob vikendih so potekali večinoma po ustaljenem 

ritmu. Sprehod, pijača ali dve in nato zabava za odrasle. Neke 

poletne noči sva si tako privoščila požirek piva v lokalni 

pojilnici. No, ta požirek se je ob dobri družbi razvlekel pozno v 

noč in priznati moram, da sem bil tisti večer precej dobre volje. 

Toda skupina šestih ali sedmih mladeničev je grobo posegla 

v najino »idilo«. Z njihove mize je sem ter tja priletela kakšna 

neokusna opazka, čeprav se nihče ni vtikal vanje. Večinoma 

so se te nanašale na mojo preteklost. »Kaj počneš s tem 

drogerašem? Ne veš, kdo je?« so spraševali moje dekle. Seveda 

je vedela vse o moji preteklosti in se na njihove komentarje ni 

ozirala. 

Ni mi bilo jasno, kaj jih muči, saj smo se poznali le na videz. 

Na svojo preteklost seveda ne morem biti ponosen, vendar 

je nikoli nisem tajil. V tistih časih nisem škodoval nikomur 

razen sebi, skratka nisem bil kriminalec ali delomrznež. Nikdar 

nisem pristal v ječi in vse do danes je moja kartoteka ostala 

brezmadežna. 

Torej, sedela sva za mizo v prijetni družbi in ob dobri pijači. V 

nekem trenutku se je punca odpravila na toaleto in znova so 

jo zasule neprimerne opazke. Tokrat se je nanje ostro odzvala, 

zabrusila jim je, kar jim gre. Eden izmed njih jo je zato na poti 

iz toalete narahlo brcnil v zadnjo plat. Ko mi je povedala, kaj se 

je zgodilo, me je to razkurilo, vseeno pa sem poskušal ohraniti 

mirno kri. Do tega trenutka si nisem preveč belil glave z njimi, 

saj je večina komentarjev letela name. Toda s to potezo se je vse 

spremenilo. Tega preprosto nisem mogel dopustiti, čeprav sem 

se trudil držati nazaj. Prijatelj, ki je sedel za najino mizo, mi ni 

bil ravno v pomoč. Mojo napetost je le še podžigal, namesto da 

bi jo skušal nevtralizirati in umiriti.

»Boš dovolil, da se tako obnašajo do tvoje punce?« je sikal. 

Priznati moram, da so me njegove besede le še bolj razvnele. 

Del družbe, ki je sedel z liki, ki so mi najedali, je uvidel, v katero 

smer se obrača zgodba, zato so situacijo poskušali pomiriti s 

pijačo. »Kaj bosta pila?« so spraševali. Toda bilo je prepozno. 

V moji glavi se je že zgodil odklop. To se mi ne dogaja pogosto, 

ko pa se, postanem povsem neobvladljiv. Iz mene bruhne ves 

potlačen bes. In tako se je začelo.

Z odločnim pogledom sem si na glavi razbil poln kozarec piva 

in z razprtimi rokami skočil na sosednje omizje. Večina se nas 

je, še preden so padli prvi udarci, zvrnila po tleh. Hitro sem 

se pobral in začel besno mahati okoli. Zanimivo je, da se pri 

podobnih situacijah 50 % vpletenih po navadi izogne fi zičnim 

obračunom. Tudi tokrat ni bilo nič drugače, saj so trije fantje 

nemudoma odstopili. Ostal sem sam proti štirim, saj jo je 

prijatelj, ki je poprej podpihoval mojo jezo, medtem že popihal. 

Tako bliskovito nisem videl še nikogar teči. Udarci so padali 

kot za stavo, delil sem jih in dobival, dokler nisem končal na 

tleh. Tam so me močno obrcali. Tudi takrat udarcev nisem čutil. 

Pravzaprav jih v afektu nisem nikoli čutil. Zdelo se mi je, kot 

bi doživljal nekakšno izventelesno izkušnjo. Še bolj besen sem 

vstal in tolkel kot kakšen norec. Pretep je prešel že vse meje 

spodobnosti. Čutil sem kri, ki mi je polzela po licu, vendar 

nisem želel odnehati. Fantje so se branili s stoli in mizami, ki 

so jih metali vame. Ko sem naposled skupil udarec s stolom 

po glavi, ki je povzročil globoko rano, sem postal resnično 

besen. Izvlekel sem pipec (butterfl yja) in ga nepremišljeno 

vihtel okoli sebe. Vedel sem, da je to učinkovit način, ki bo 

zanesljivo prestrašil udeležene. Vsi razen enega so se umaknili. 

On pa ni odnehal, še vedno je vame metal mize. Ponorel sem, 

razširil sem roke, jih dvignil v zrak in zakričal: »Gremo zdaj do 

koncaaaaaaaa.« Zagnal sem se vajn in ga skorajda porezal po 

trebuhu. V tistem trenutku sem se ustrašil samega sebe, vendar 

tega nisem pokazal. Ustavil sem se in čakal njegovo naslednjo 

potezo. Ni je bilo, tudi on je čakal. Mislim, da nama je obema 

postalo jasno, da zadeva uhaja iz rok. 

Stopil sem korak nazaj in uvidel, da se lahko dostojanstveno 

umaknem. Kri mi je lila iz čela, vendar nisem ničesar čutil. 

Nisem mogel verjeti, kakšnega besa sem zmožen. In to niti ni 

bilo prvič. Pa tudi drugim ni bilo jasno, od kod vitki kobilici 

tolikšna moč. Odšla sva. Dekle mi je med potjo pretresena 

čistila rane, medtem ko sem sam preverjal, kam bi lahko 

odvrgel pipec. Znebil sem se ga, še preden naju je na poti 

domov ustavila policija. Če povzamem; da so vso krivdo so na 

koncu zvalili name. Dobil sem kazen v znesku 800 evrov, poleg 

tega pa sem dobil tudi prepoved vstopa v taisti bar, saj je bil ob 

mojem odhodu povsem v razsulu. Od takrat pipca ne nosim več 

s sabo. Se pa tudi nihče več ne vtika vame. In potem je bilo ...

Damjan Majkič
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TATU ZGODBA 
Sem velika oboževalka tatujev, saj se mi zdi izdelava le-teh 

svojevrstna umetnost. Menim tudi, da tatu mojster ne more 

biti ravno vsak oziroma mora imeti za to določene kvalitete. 

S tem mislim predvsem talent pa tudi znanje. Glede na mojo 

naklonjenost do poslikave telesa je na meni več tatujev. Vse 

sem si dala narediti v Srbiji, saj je tam ta konjiček precej 

cenejši kot pri nas. Tatu, ki ga predstavljam tokrat, se nahaja 

na podlakti, na spodnji strani roke, in je sestavljen iz dveh 

kitajskih pismenk. Predstavljata začetnici imena obeh mojih 

hčerk - T(eje), in A(nje).

Marija foto: MG

Draga in edina moja mama

Rodila si me v bolečinah. Bil sem majhen vreščeč sluzast 
knedelj. Ampak v tistem trenutku, ko sem prvič zajokal, 
sem bil samo tvoj. Bil sem mešanica užitka, ljubezni, 
greha, sovraštva, strahu, maščevanja in pričakovanja.
Bila si vesela, ko sem naredil prve korake, bila si vesela, 
ko sem prvič rekel mama, bila si vesela, ko sem začel 
govoriti, vsi ste se smejali mojim neumnostim, bila si 
vesela, ko sem se naučil brati in pisati.
Skrbela si zame po svojih močeh. Imela si načrte, želje in 
moč. Jaz pa sem rastel in se učil. Kdo me je učil, kdo mi je 
bil za vzgled, koga sem občudoval, to ni več važno.
Draga mama, ni važno, kaj govorijo ljudje. Kaj govorijo o 
meni in tebi. Naj govorijo, kar hočejo. Naj najprej 
pogledajo sebe, naj se brigajo zase, naj pomagajo sami sebi, 
če lahko.
Zato, draga moja mama, ne obupaj. Odpri mi vrata in 
srce. Odpri mi še zadnjič upanje v skromno prihodnost. 
Samo tebe še imam. Mama, pomagaj še enkrat. Rad bi 
umrl kot človek.

 
Kavica
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EVROPSKA POBUDA ZA SPODBUJANJE MEST, DA PRIZNAJO 
PRAVICE BREZDOMNIH
Izvršni odbor Društva zveze izvajalcev 

na področju brezdomstva in socialno 

ranljivih skupin »Brezdomni do ključa« 

je sprejel sklep, da se pridruži akciji 

pozivanja županov in županj ter mestnih 

in občinskih svetov k podpisu listine, 

ki spodbuja mesta, da priznajo pravice 

brezdomcev. 

Pobudo Listine temeljnih pravic 

brezdomcev sta začeli Fundacija Abbé 

Pierre in FEANTSA (krovna evropska 

organizacija na področju brezdomstva). 

V društvu ocenjujemo, da občine v večini 

ali pa v celoti že izpolnjujejo vse točke 

listine. Zavedamo se, da listina ne bo 

rešila problematike brezdomstva, vendar 

si želimo skupaj z lokalnimi skupnostmi 

poslati jasno sporočilo javnosti, državi 

in drugim interesnim skupinam, da je 

brezdomstvo med nami ter da ga je treba 

reševati sistematično. 

Kriminalizacija brezdomstva v Evropi 

narašča. Prepoved beračenja, »čistke« 

javnih prostorov, izdelava »obrambnih« 

uličnih preprek in zaprtja vodnjakov 

so samo nekateri prijemi, ki se jih vse 

pogosteje uporablja za zmanjševanje ali 

odrekanje osnovnih pravic nekaterih 

socialno najbolj ranljivih državljanov. 

Medtem ko je na Madžarskem biti brez 

strehe nad glavo zadostno tveganje 

za kazenski pregon,  tudi v drugih, 

domnevno bolj »demokratičnih« 

evropskih državah postaja dostop do 

osnovnih dobrin za brezdomne, kot so 

javne kopalnice ali poštni naslovi, vse 

bolj otežen. To jasno kaže na razgradnjo 

osnovne človekove pravice do dostojnega 

življenja, ki je eden od temeljev 

demokracije. 

Da bi spremenili ta trend in ponovno 

potrdili ideale, na katerih je zgrajena 

Evropa, Fundacija Abbé Pierre in 

FEANTSA pozivata vsa mesta v Evropski 

uniji, da podprejo Listino temeljnih 

pravic brezdomnih in s tem prepoznajo 

in potrdijo pravice ljudi, ki doživljajo 

brezdomstvo. 

Društvo zveze izvajalcev na področju 

brezdomstva in socialno ranljivih skupin 

se je pridružilo akciji ter pozvalo večino 

mestnih občin v Sloveniji k podpisu 

listine. Prvi mestni svet, ki je podpisal 

listino, je Svet Mestne občine Kranj. 

ČESTITAMO za pogum!!! 

Bo vaše mesto naslednje?

Listino si lahko pogledate (in jo pošljete 

svojemu Mestnemu svetu v podpis) na: 

http://www.kraljiulice.org/library/1032/

listina-temeljnih-pravic-brezdomnih.pdf.

Za zvezo

Bojan Kuljanac

OD VSEH ŽIVLJENJSKIH POTI SO NAJBOLJŠE SLUŽBENE.

HELENA KOREN
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KO SEM ŽIVELA PRI »KRALJICI PSOV« MILENI MOČIVNIK
Dolga leta sem živela v Ljubljani v različnih podnajemniških 

stanovanjih. O tem kdaj drugič, dogajale so se mi bizarne stvari. 

Ampak še bolj bizarna je zgodba, ki vam jo bom povedala danes. 

Ko sem živela v Ljubljani, sem zamenjala kar nekaj 

podnajemniških stanovanj. V enem izmed teh so me opozorili, 

da se moram odseliti v enem tednu, saj ima prednost nečakinja, 

ki pride v Ljubljano študirat. Zato sem mrzlično iskala novo 

stanovanje. Dobila sem ga, ampak počakati je bilo treba tri tedne, 

da bo prazno in vseljivo. V tistih časih ni bilo šans, da bi šla za tri 

tedne domov k staršem. Hotela sem biti samostojna.

In sem se spomnila na Mileno Močivnik, ki je v tistem obdobju 

dobila naziv Slovenka leta. Imela je ilegalno zavetišče, kjer je 

»gostila« 250 psov in nekaj deset mačk. Glede na razmere je bil 

sistem še kar logičen. Najhujše primere psov prepirljivcev je 

hranila v posebni ogradi, »srečneži« so imeli svoj boks, nekaj 

inteligentnejših kužkov pa se je lahko prosto sprehajalo naokoli, 

ker so se znali izogibati cesti. Vsa hiša je pripadala psom, Milena 

ni imela niti ene sobe, kamor jim ne bi dovolila vstopa. Zlasti 

njena spalnica je bila vsako noč natrpana s psi. Predstavljajte 

si hišo, polno pasjih iztrebkov. Vanjo nikoli nisem vstopila. Za 

nameček je Milena poznala ime slehernega od dvestopetdesetih 

psov. Zraven hiše, roko na srce podrtije, je stal velik topler. Nanj 

si splezal po lestvi in na vrhu je Milena shranjevala čiste obleke, 

ki ji jih je prala njena hči. Poleg ostale šare sta se v toplerju 

nahajala žimnica in velik kup sena. Tako sem dobila idejo, da bi 

lahko pri njej preživela tri tedne. Milena je bila prijazna in se je 

s predlogom takoj strinjala. Nisem vedela, v kaj se spuščam. Od 

doma sem vzela čisto posteljnino in si preoblekla žimnico na 

majavi postelji. Nisem želela spati sama, zato sem Mileno prosila, 

če s sabo lahko vzamem kakega kužka. »Majhnega si vzemi, da 

ga boš lahko nesla po lestvi,« je predlagala. Najprej sem izbrala 

luštnega mladička. Velika napaka. Zbujal me je vsake pol ure in 

hodil lulat in kakat na kup sena za mojo posteljo. Že drug dan 

sem izbrala starejšo samičko, ki pa je zelo smrdela, zato sem 

malo črno psičko zavila v deko, jo objela in z njo mirno spala do 

jutra. Kakor sem jo namestila, tako je ostala ves čas. Zlata je bila. 

Psi so ponoči lajali. Skoraj vseh dvesto petdeset. Enkrat ponoči 

sem šla z ročno baterijo na stranišče. Po tem sem se namenila 

do ograde agresivnih psov in posvetila nanje. To pa je bil pogled. 

Neskončno parov oči se je lesketalo v temi in me gledalo. Življenje 

pri Mileni je bilo pestro. Dela je bilo ogromno. Vrhniške pekarne 

so ji podarjale star kruh, ki ga je namakala v pomije. To čudovito 

mešanico sva stresali v vedra in jo s samokolnico odvažali do 

različnih skupin psov. Mladički samčki so bili posebej, mlade 

samičke tudi, najbolj agresivni psi pa privezani na močnih 

verigah. Šlo je za zavržene pse iz pasjih borb. Nekega dne se je 

ob cesti znašlo vedro, polno mladičev (kakih osem), a so bili 

premajhni, da bi preživeli brez materinega mleka. Ker Milena ni 

imela dovolj denarja, si ni mogla privoščiti sterilizacije psičk. Psi 

so seksali vsevprek, da je bilo veselje!

Ko sem bivala pri Mileni, sem ji pomagala po svojih najboljših 

močeh. Ker je 24 ur na dan skrbela za svoje pse, ni imela časa 

jesti. Zato sem ji kuhala. Hodila sem na štop do Vrhnike, tam 

nakupila, kar mi je bilo naročeno in še nekaj za pod zob, ter 

prištopala nazaj.

Vsak dan je prispelo veliko pošte. Nekaj pisem je bilo nastrojenih, 

ljudje so bili ogorčeni, nad razmerami, v katerih živijo njeni psi. 

Večina pa je bila spodbudnih in v mnogih kuvertah je bil denar. 

Milena nanj ni veliko dala. Videla sem bankovce za 50 mark, ki so 

ležali naokoli in jim nihče ni posvečal pozornosti. Milena je veliko 

pila. V bistvu vsak dan. Bila je osamljena, družbo so ji delali le 

kužki. Ti pa ne znajo reči »hvala« ali »rad te imam«. Njeno 

posestvo se je nahajalo v bližini Bistre, kjer domuje Tehnični 

muzej Slovenije. Milena je imela sosede, a na srečo le ene in tudi 

dovolj daleč, da niso vohali smradu. Žal pa ne dovolj daleč, da 

ne bi slišali laježa. Zato so bili zelo jezni. Mene lajež ni motil. Po 

nekaj dneh sem ugotovila, da so na toplerju podgane. Z dejstvom 

sem se hitro sprijaznila in jim začela nastavljati koščke kruha. 

Milenino posestvo je bilo kar veliko. Denarno nagrado za 

Slovenko leta je porabila za nakup in inštalacijo ograje. Spomnim 

se zelo starega kužka, ki je konstantno uhajal vedno v isto smer. 

Ubogi revež, verjetno mu je umrl lastnik, on pa se je želel vrniti 

k njemu. Vsakih nekaj dni so ljudje pripeljali novo pošiljko psov. 

Nekateri so kužka preprosto pahnili iz avta in odpeljali naprej, 

nekateri so se ustavili, se z Mileno pogovorili  in ji razložili 

situacijo. Dali so ji nekaj denarja in se poslovili.

Zadaj za toplerjem je bil velik kup mesa. Kake dva, dva in pol 

metra visok. Ker ga je Milena ignorirala in je bilo poletje, so se na 

njem začele rediti muhe. Na kupu je bilo na stotine ličink, Milena 

pa ni imela niti denarja niti delovne sile, da bi kup odstranila.

Bila je sicer prijazna, razumevajoča in skrbna, a hkrati zagrenjena, 

pesimistična, depresivna in zapita ženska. Ni ji bilo mar za 

izgled. Zanimali so jo samo njeni psi. Težko jih je oddajala. »Če 

mislite imeti otroke, če mislite odpotovati v Indijo za dlje časa 

ali če mislite psa privezati na verigo, kar pozabite, ne dam vam 

ga!« je bil tipičen odziv. To se mi je zdelo smiselno, a tudi malce 

fanatično. Kdo sem, da bi jo sodila? Sprejela me je k sebi brez 

pogojev in bila z mano prijazna. Trije tedni pri njej mi bodo za 

vedno ostali v lepem spominu. No, ostali mi bodo v spominu. 

Oblasti so začele pritiskati na Mileno, Milena pa ni imela nobene 

namere zavetišča legalizirati. To bi bilo sizifovo delo. Morala bi 

zgraditi za vsakega psa posebno kletko, cepiti bi morala vse pse 

(in ne le nekaj, kot je imela v navadi), počistiti bi morala hišo in 

še kaj. Zato so ji vzeli večino psov. Pustili so ji jih kakih dvajset, če 

se ne motim. Starejše in bolne so evtanazirali, druge razporedili 

po legalnih pasjih zavetiščih po Sloveniji. Milena se je preselila 

nekam, kjer je ni mogel nihče najti, in predstavljam si, da jo je to 

zlomilo. Že sicer zlomljeno in poškodovano žensko so poteptali v 

prah. Žalostna zgodba. Ampak dnevi, ki sem jih preživela pri njej, 

so bili super. Hvala ti, Milena, kjer koli že si!

Erika

Mojca Fo
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POGOVOR
Če ti tam gor zares obstajaš,

prosim te, pomagaj mi

in ne sprašuj,

zakaj sem jo ucvrl v svet,

zakaj po prašnih cestah se potika

preganjana žival, otrok preklet.

Če ti je mar za zapuščeno dušo,

povej, kje naj srkam tvojo moč,

premlad sem, da bi šel pod travno rušo,

življenja nisem še okusil, sonca ni,

le črna noč.

Na vse strani neba pošiljam klice,

strašna gluhota razjeda mi gorje,

z bučnim smehom plašim ptice,

norost kljuva, mi šepeta:

»Ne fehtaj neznancev, umiri svojo divjo plat

in vsaj enkrat pobožaj nalomljeno srce.«

Katarina Kalaba

ŠAVJE
Prvi cvet se masti pod soncem

in vsi že brusijo vaze.

Ostaja sam pod zvezdami.

Podnevi ne vidi ceste.

Drobna steza ga vodi v raj.

Trnje ga zlomi,

če hodi nazaj.

Karmiss

TRETJA OBLETNICA
Kralje prodajam že skoraj tri leta, za novo leto bom dočakal 

obletnico. Lahko priznam, da mi ni bilo lahko začeti. 

Ljudje so različni in mnogi gojijo do te teme  predsodke. Ko 

sem začel zahajati na Kralje in se spoznaval z obiskovalci 

dnevnega centra, sem ugotovil, da sem prihajajo raznovrstni 

karakterji. Ni, da ni. Čez čas sem med njimi spoznal D., ki 

nekje dela. Mislim, da je eden redkih, ki ima poleg prodaje 

časopisa še službo. Nekajkrat sem ga videl, kako prodaja pred 

trgovino. Lahko povem, da je med redkimi, ki to počnejo 

normalno in tako, kot je treba. Je prijazen, nevsiljiv in se rad 

pogovarja z ljudmi, skratka ima izkaznico in časopis (številko 

tega meseca). Sčasoma me je nagovoril, naj še sam poskusim. 

Kadar koli sva se srečala, je pri tem vztrajal. Prvič mi je 

šel na jetra, čeprav mi je hotel le dobro, kar sem ugotovil 

sčasoma. In res, enkrat sem kar tako nabavil par časopisov 

in šel prodajat. Seveda se je pojavil problem, kam iti, ker so 

lokacije prodaje po navadi zasedene ali pa prepolne, poteka 

boj za zaslužek. Zato sem se lepega dne odločil, da grem do 

nekega marketa v centru in se tam predstavim, povem, kako 

in kaj tam počnem, da stvar steče. Na začetku je bilo zelo 

težko, priznam. Sčasoma pa, ko te ljudje spoznajo, ker te 

vidijo skoraj vsak dan, dobijo o človeku določeno predstavo 

in sčasoma, predpogoj je seveda, da si normalen, prijazen, 

se stvari odvijajo same od sebe. Tako se je začelo dogajati. 

Predvsem na začetku so me ljudje čudno, tudi grdo gledali, 

čudno govorili … Sčasoma pa se te nekako navadijo. Številka 

se po navadi prodaja dosti dobro, zlasti ko izide, tj. prvega 

v mesecu, pa vse do desetega, petnajstega, ni pa to zdaj 

stalna praksa. Velikokrat se zgodi, da dobiš poleg enega evra 

za časopis še kaj več, kot priboljšek. Ljudje ti kupujejo tudi 

malico, včasih kak sok, tudi sladico, odvisno od situacije. 

Zgodilo se mi je že, da so mi predvsem odstopili kak sadež, 

na primer jabolko, banano, jogurt ali žemljo, ki jo imajo 

sicer za malico ... Ampak če si do njih prijazen ali fer, se to 

zgodi. Pripetilo se je tudi, da mi je kdo kar tako namenil 5 €, 

morda iz dobre volje, morda ker delam na mrazu ali ker me 

vidijo v normalnem stanju, treznega, urejenega. Ni redkost, 

da mnogi želijo parkirati v bližini, pa nimajo drobiža, in ker 

se nimajo kam obrniti, pridejo do tebe, saj ga kot prodajalec 

seveda imaš, in te prosijo za menjavo. Noben problem mi ni 

zamenjati, v večini primerov ti za povrh še kupijo časopis, 

priboljšek ali pa pustijo kak evro več. Skratka možno je skoraj 

vse, če se le hoče. Zlato pravilo je, da moraš biti človek. No, 

ravno danes, ko prvič pišem članek, in še to bolj na pobudo 

zaposlene, moram reči, da poleg prodaje časopisa delam 

še na eni lokaciji, kjer je več prodajalcev, ki tja ne sodijo. 

Ne tako ne drugače. Pred marketom me je eden izmed njih 

kar podil stran. Ljudje pa vse opazijo in se ti potem rajši 

izognejo, razen tistih seveda, ki te dobro poznajo in vedo, 

kam namenijo svoj prispevek. Sčasoma sem odkril še neko 

ANEKDOTE
IZ PRODAJE

CESTNIH
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lokacijo, kjer se da dobro prodajati, in sicer parkomate na 

železniški postaji. Dva parkomata med delovnim tednom 

obišče ogromno ljudi, tam zaposlenih in tudi tistih, ki pridejo 

v Ljubljano po opravkih. Enostavno postaviš se pred avtomat 

s časopisom in seveda se moraš prej dogovoriti s kar nekaj 

prodajalci, ki tam prodajajo dlje časa, da stvari stečejo. Zdaj 

večinoma delam pri parkomatu (in ne pred marketom), ker 

je tam več ljudi in s tem tudi prometa. Je pa tudi res, da 

je pri ekipi, s katero delam, z izjemo enega ali dveh, veliko 

prosjačenja, saj so to večinoma odvisniki, ki nimajo niti 

časopisa niti izkaznice in hodijo od avta do avta. Varnostniki 

jih podijo stran, samo kaj, ko se vrnejo, ko varnostnikov ni 

več tam. Mislim, da je situacija pri parkomatih večen problem. 

Da pa izluščim bistvo: če si urejen, prijazen in z izkaznico, 

torej tak, kot je treba, potem mirne duše bodi tam in prodajaj, 

vse ostale bi pognal stran. Zdaj bi rad povedal še nekaj 

lepših zgodbic iz prodaje. Vsak dan zaželim mimoidočim pri 

parkomatih lep dan, včasih jim dam tudi kak nasvet glede 

plačevanja, ko se jim pri tem zatika. Redno se zahvalim in po 

navadi je tako, da če že ne vzamejo revije, vsaj pogledajo nazaj 

in pridejo do mene kasneje. »Hvala za nasvet,« je pogosto 

nagrajen stavek. Tu in tam sem že zamenjal kak bankovec 

in tak človek se ti vedno zahvali ter ti pusti nekaj drobiža v 

zahvalo ali pa kupi časopis. Tudi če do polne cene časopisa 

posamezniku zmanjka nekaj centov, mu ga rade volje izročim. 

Občasno sem tudi kažipot do praznih parkirnih mest, ker 

imam pač dober pregled. Tudi to je pogosto nagrajeno. LP

T. G.

I DID IT MY WAY
Vse se je začelo v nedeljo. Ta je, v skladu s svojim imenom, 

znana zlasti po tem, da skoraj nihče ne prodaja Kraljev, saj 

prodajalcem večinoma pade prodajna morala. Ravno iz tega 

razloga sem se odločil, da bom poskusil prodajati Kralje v 

nedeljo. Pozabil sem omeniti, da je moj način prodaje in s tem 

prodajni pristop malce drugačen od večine ostalih prodajalcev. 

Poleg tekoče angleščine obvladam tudi improvizirano 

nemščino, italijanščino in malo francoščine. Kot že rečeno 

glavnino predstavlja angleščina. Super, nedelja je potemtakem 

kot naročena zame, saj so v nedeljo v igri (prodaje) skoraj 

izključno turisti. Moja prednost je, da se lahko sporazumevam 

s skoraj vsakim človekom na zemlji, z izjemo Kitajcev in 

Japoncev, ki ne razumejo nič. In če se vrnem k zgodbi: pri sebi 

sem imel 15 izvodov Kraljev in pomikal sem se od človeka do 

človeka ter od skupine do skupine. V angleščini sem predstavil 

socialni časopis Kralji ulice ter razložil, s čim se ukvarja. Še 

pred koncem govora sem od skupine Angležev dobil 15 € in 

skoraj vsiliti sem jim moral časopis, saj ga niso hoteli vzeti. Ko 

sem jim omenil, da jih bo ta, ko bodo že doma, spet spomnil 

na naše srečanje in name, so ga vendarle vzeli. Na podoben 

način sem v nedeljo prodal vse Kralje in imel v žepu skoraj 

60 €. Zato prodajalcem in vsem ostalim polagam na srce, naj 

izberejo sebi lasten, izviren način prodaje, ki si ga ni izmislil 

še nobeden izmed posnemovalcev in prodajalcev, ti pa se v 

glavnem učijo eden od drugega. Le na ta način bodo zares 

uspešni. Miren način prodaje naj nadgradijo s svojim znanjem 

in uspeh ne bo izostal. Hkrati gre zahvala vsem tistim, ki 

razumejo kompleksnost sistema naše države.

Dejan Kokošinek

KAKŠNI SO KUPCI KU?
Nekaj mesecev sem se enkrat tedensko poizkusila s prodajo 

Kraljev. Izbrala sem si dokaj zahteven predel, a nisem bila 

razočarana. Še zdaj ne morem pozabiti dveh mladih, ki sta mi 

v roke stisnila evro štirideset. To je namreč pomenilo, da sta 

nekaj od tistega, kar sta dobila od staršev, primaknila meni. 

Res sem jima bila hvaležna. Globoko me je ganilo, saj sta mi 

s toplino in gesto polepšala dan. Naletela pa sem seveda tudi 

na take, ki s tabo nočejo imeti nikakršnega stika. Vztrajno 

strmijo v mobitel, da bi se slučajno ne srečala s pogledom, 

spet tretji te prezirljivo merijo od nog do glave, češ, kaj 

pa delaš tukaj. V centru mesta dostikrat srečam nekatere 

prodajalce. Dva sta mi odkrito priznala, da z žicanjem dobita 

več kot s prodajo. Že takrat se nisem mogla strinjati. Sama 

namreč menim, da je denar bolje pošteno zaslužiti, kot pa 

žicati. Kot prodajalec ne smeš zahtevati zneska, ki ga sam 

določiš in je višji od cene časopisa. Ne smeš biti vsiljiv. Meni 

osebno se je obrestovalo, če sem mimoidoče lepo pozdravila. 

Nekateri so se me res razveselili, izpustila pa sem tiste, ki 

so od utrujenosti, vročine ali nezainteresiranosti do Kraljev 

mrko gledali v svet in se trudili biti neopazni. Ugotovila sem 

tudi, da nam vse trgovine ne dovolijo prodajati pred vhodom. 

Zavrnili so me v eni od velikih trgovin, kjer naj bi bili po 

sloganu sodeč prijazni do ljudi. Po svoje jih lahko razumem, 

saj nočejo imeti incidentov in so morda v preteklosti že imeli 

kake slabe izkušnje.  

Barbara Jozelj

VZAJEMNOST
Ko sem prodajala časopis pred Mercatorjem, je pristopil 

možakar, vzel denarnico in mi dal 10 €. Sicer ni vzel časopisa, 

ga je pa zanimalo, kje lahko kupi kak klobuk ali dežnik. 

Zahvalila sem se mu in ga napotila v ustrezno trgovino. To se 

mi je pripetilo ravno na dan brezdomcev! Pred Hoferjem pa 

je isti dan stopil k meni še eden od prodajalcev in me vprašal, 

koliko časa še nameravam prodajati. Povem mu, da bi želela 

prodati še nekaj izvodov. Pomagal mi je tako, da je prodajal 

tudi sam in mi v nadaljevanju izročil 2 €. Zahvalila sem se mu 

za nesebično pomoč, potem sva šla vsaksebi.

Tanč

DOBRA VOLJA JE NALEZLJIVA
Deževnega in mrzlega jesenskega dne sem se odpravila v 

mesto, da bi s prodajo Kraljev zaslužila kaj malega za nakup 

higienskih potrebščin. Po enourni prodaji  in slabi volji zaradi 

nenaklonjenega vremena je pristopil star gospod in mi v roke 

stisnil 2 € rekoč, da naj ne skrbim, saj mi bo že šlo. Zaželel mi 

je obilo sreče in se mi sladko nasmejal. Ta njegova dobra volja 

in pozitivna energija sta me kar prevzeli in res sem kaj kmalu 

lahko odšla domov z vrečko, polno dobrot, ki sem si jih lahko 

privoščila. 

Špela B.
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Med trajanjem projekta zaŽIVI ulica – Kuha 

ulica smo za uporabnike društva pripravili 

tri obroke, in sicer s pomočjo doniranih živil, 

ki so jih pridelali ali nabrali naši uporabniki. 

Hvala.

BUČNA KREMNA JUHA Z 

NARIBANIM KROMPIRJEM, 27. 

7. 2016

Na drobno narezano čebulo popražimo 

na rumeno na dveh žlicah Ghee-ja, 

pridenemo očiščeno na kocke narezano 

bučo. Vse skupaj pražimo, da se vsebina 

zmehča. Začinimo z soljo, muškatnim 

oreščkom, poprom, malo kumine in 

zalijemo s toplo vodo. Ko vsebina 

zavre, naribamo krompir in na malem 

ognju kuhamo, da je jed končana. 

Na koncu dodamo še sveža zelišča, 

timijan, origano, rožmarin in kislo 

smetano. Ob jedi smo ponudili še kruh 

in tako postregli okoli štiridesetim 

uporabnikom.

OHROVTOVA KREMNA JUHA S 

HRENOVKAMI, 

16. 8. 2016

Na drobno narezano čebulo na dveh 

žlicah gheeja popražimo na rumeno, 

pridenemo očiščen in na lističe narezan 

ohrovt in pražimo, da se vse skupaj 

zmehča. Začinimo s soljo, poprom, 

muškatnim oreščkom, zdrobljenimi 

koriandrovimi semeni. Zalijemo s 

toplo vodo (ali jušno osnovo). Z ročnim 

mikserjem vse skupaj zmiksamo, da 

dobimo kremasto osnovo. Dodamo 

sveža zelišča in na kolobarje narezane 

hrenovke in kuhamo, da je jed končana. 

Pogostili smo približno štirideset oseb.

BUČNA KREMNA JUHA S 

KROMPIRJEM IN POPEČENIMI 

BUČNIMI SEMENI, 30. 8. 2016

Na drobno narezano čebulo popražimo 

na rumeno na dveh žlicah sončničnega 

olja, pridenemo očiščeno, na kocke 

narezano bučo. Vse skupaj pražimo, 

da se vsebina zmehča, in dodamo na 

kocke narezan krompir. Začinimo s 

soljo, muškatnim oreščkom, poprom, 

malo kumine in zalijemo s toplo vodo. 

Dodamo še sveža zelišča, timijan, 

origano, rožmarin, in kuhamo, da je 

jed končana. Dodamo kislo smetano 

in na suho popečena bučna semena. 

Za izvedbo delavnice se s pomočnikom 

Srečkom Pogladičem zahvaljujeva 

društvu Kralji ulice, ki nam je pomagalo 

pri nabavi ostalih sestavin, da smo lahko 

nahranili uporabnike. Zahvala gre tudi 

uporabnikom, ki so donirali zelenjavo.  

Bila sva ponosna na odziv in zahvalo 

uporabnikov ob pripravljenih jedeh.

Kuharski pozdrav s strani 

organizatorja Jožeta Drola

PROJEKT KUHA ULICA, IZBOR DOGODKOV
Dogodki:

V TOČKI SE NAM ROLA!
Novembra je parkirišče pred našim skupnostnim centrom 

Točka na naslovu Polje 378 za nekaj ur postalo pravo vozišče 

rolarjev. Športno društvo Mavrica nam je posodilo svoje rolerje, 

ščitnike in čelade. Bilo je opreme za velike in male, tako da so 

se vsi, ne glede na starost, lahko preizkusili v tem športu. Za 

nekatere je bilo to prvo srečanje z rolerji. Strah so premagovali 

s smehom in spodbudo. Jan je imel za vse prave nasvete in igre, 

s pomočjo katerih smo se učili pravilnega rolanja ter seveda 

padanja in ponovnega vzdigovanja, saj so padci sestavni del 

rolanja. Tisti, ki niso želeli rolati, so lahko v prostorih Točke 

ustvarjali in se igrali družabne igre z EVS-prostovoljko Ireno. 

Ob tej priliki se zahvaljujemo Športnemu društvu Mavrica za 

izposojo rolerjev. Društvo sestavljajo diplomanti in študenti 

Fakultete za šport in Pedagoške fakultete. Njihovo poslanstvo 

je združiti in usmerjati osnove gibanja v razvoj aktivnega 

preživljanja prostega časa vseh. Privoščiti si dan brez televizije 

in računalnika. Izvajajo raznovrstne vadbe, delavnice in 

počitnice za otroke in starše, kjer je vedno veliko zabave in 

smeha. Upamo, da se bo naše sodelovanje nadaljevalo tudi v 

prihodnosti.

Decembra vas vabimo na praznično družinsko predstavo 

v izvedbi Maje in Tomaža Lapajne Dekleva, in  sicer  13. 

decembra ob 17. uri v Točko. Točka je skupnostni prostor, ki se 

nahaja na naslovu Polje 378 v Ljubljani. Prostor je namenjen 

srečevanju in druženju odraslih in otrok ter kakovostnem 

preživljanju prostega časa. Odprti smo vsak torek in četrtek 

16.00 - 19.00, ob sredah pa lahko pridete v svetovalnico 12.00 - 

15.00. Vse aktivnosti v prostoru so brezplačne!

Irena

foto: MG

foto: MG
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JESENSKI ŠAHOVSKI TURNIR - SOLKAN
Šah je v dnevnem centru na Pražakovi 

postal že vsakodnevni način preživljanja 

časa. Sčasoma se je na Kraljih pojavilo 

toliko šahistov, da lahko konkurirajo 

številu članov naše nogometne ekipe. 

Kljub temu se je na jesenski turnir 

v bližino Nove Gorice, natančnejše 

v Solkan, odpravila štiričlanska 

ekipa, ki je že na prejšnjem turnirju 

v Kopru osvojila prvo mesto in s tem 

prehodni pokal. Selekcijo Kraljev ulice 

so sestavljali Polde, Gašper, Tomaž in 

Srečko. Turnir, na katerem je z nami 

vred sodelovalo pet ekip, je bil tokrat 

organiziran s strani društva Šent iz 

Nove Gorice, čeprav bi ga po pravilih 

morali organizirati mi. No, naslednjič ga 

bomo pa res. Gostovanje na odprtem in 

hladne jesenske temperature niso bile 

prevelike ovire pri ponovnem osvajanju 

prvega mesta. Vseeno pa ni vse šlo tako 

lahko. Po drugem krogu, ko smo vodili 

z osmimi zmagami in brez poraza, so 

se stvari malce zapletle. Naš šahovski 

zvezdnik Polde je sumljivo izgubil, 

prav tako Gašper, štajerski kolegi iz 

društva Zdrava pot pa so se nevarno 

približali. Na koncu smo le obdržali 

vajeti v rokah in zmagali. Vsi skupaj 

smo proslavili šahovsko obarvan dan 

z odlično pripravljenim golažem in 

dobro voljo. Se že veselimo naslednjega 

turnirja, ki bo po vsej verjetnosti 

organiziran na pomlad v Ljubljani.     

Goran J.

foto: Samo Novakovič

foto: Samo Novakovič

foto: Samo Novakovič

foto: Samo Novakovič

foto: Samo Novakovič
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V mesecu novembru smo bili Kralji ulice v dobri družbi. 

Povabljeni smo bili v pogovorno oddajo V dobri družbi na 

televizijskem kanalu Vaš kanal, katere voditeljica je Jana 

Debeljak. Oddaja želi preko sproščenega pogovora predstaviti 

ljudi z zanimivimi zgodbami, poklicem, zanimanji … in pri 

tem zajeti in predstaviti posameznika preko različnih koščkov 

njegovega življenja. Kot pravi voditeljica, gre za pozitivno in 

navdihujočo oddajo, kjer je stalnica, da vsak gost predstavi 

svojih 5 pozitivnih lastnosti ter svoj življenjski moto. Oddaja 

želi preko zgodb navdihovati druge ljudi, ob tem pa gledalcem 

ponuditi sproščen večer v družbi najrazličnejših zanimivih 

gostov.

Intervju je bil sproščen preplet zgodb iz moje mladosti in 

otroštva, mojih izkušenj in razmišljanj o tem, kako se odločiti 

za poklic socialne pedagoginje ter za delo, kakršno opravljam 

sedaj. Govorili sva o tem, kako je biti zaposlen na društvu 

Kralji ulice, na katerih vseh področjih delujemo, v čem je naša 

posebnost ter kako se soočati s stresom in izzivi, ki jih takšna 

služba prinese, ter kako in kje nabrati energijo za delo naprej. 

Izpostavili sva tudi časopis ter njegovo prodajo, opozorili 

pa tudi na t. i. lažne prodajalce, ki na vsiljiv način prodajajo 

časopis, četudi niso vključeni v prodajo in do njega nimajo 

dostopa v našem distribucijskem centru. Žal ima vse več ljudi 

takšne izkušnje, zaradi katerih več ne želi kupovati časopisa, 

kljub temu da se večina naših prodajalcev drži pravil prodaje. 

Povedala sem o svojih hobijih in zanimanjih, ki ji poskušam 

vpeljati tudi v svoje redno delo, govorili sva o tem, kako 

pomembna je pri našem delu tudi kreativnost ter kako lahko 

preko umetniških dejavnosti raziskujemo ter delamo na sebi.

Razmišljala sem o tem, katere informacije, zgodbe, dejavnosti, 

poznanstva, razmišljanja, ideje, nazori ... mi pomagajo pri 

mojem delu in na kakšne načine jih tudi uporabljam pri mojem 

delu, prav tako pa, kako po njih delujem tudi v vsakdanjem 

življenju. Pri tem sem prišla do ugotovitve, da se moj način 

dela ter moji vsakodnevni nazori in način življenja marsikdaj 

prepletajo in dopolnjujejo in da, če ljudje želimo prisluhniti 

drugim in jim dajati podporo, moramo pokazati zanimanje za 

stvari okoli sebe, predvsem pa za ljudi, ki si želijo biti slišani. 

Ko zdaj, nekaj časa po intervjuju, razmišljam o pogovoru ter 

povedanem, sem na nek način presenečena; govorili sva o 

stvareh, ki jih pogosto dojemam kot samoumevne in se o njih 

niti ne presprašujem, pa vendar pomembno vplivajo name in 

na moje delovanje na vseh področjih mojega življenja.

Zaključili sva z mislijo, da če posameznik verjame v to, kar 

počne, in to dela tudi s srcem in dobro voljo, lahko vpliva na 

ljudi okoli sebe, četudi se marsikdaj znajde pred visokim zidom, 

ki ga lahko prepleza le z močno voljo in optimizmom. 

Posnetek oddaje lahko najdete v spletnem arhivu televizije 

Vaš kanal na http://www.vaskanal.com/arhiv-oddaj/category/

videos/92.html.

Hana

V DOBRI DRUŽBI

Če smo od Ljubljančanov v letošnji sezoni navajeni izgubljanja 

tekem v končnicah, se je tokrat sreča le obrnila na njihovo 

stran. Po podaljšku so z 89 : 85 namreč ugnali srbski FMP in se 

z zmago nekoliko odlepili od tal razpredelnice. Celotno srečanje 

so gostitelji lovili goste, nekajkrat je prednost narasla tudi na 

dvomestno številko in jih šele v zadnji četrtini, pardon − v 

zadnjih minutah srečanja − ujeli.

Prvo ime srečanja, kot tudi junak končnice, je bil Nikola 

Janković s 26 točkami, po 16 sta jih dodala še D. Oliver (8 

skokov) in G. Hrovat (9 skokov).

Čeprav tekma ni bila ravno gledljiva, je na trenutke postregla z 

zanimivi zabijanji in (kot vedno) z dviganjem pritiska navijačev 

v končnici srečanja. Kot pravi stari slovenski rek: »Konec dober, 

vse dobro!«

Kralji se klubu zahvaljujemo za radodarnost in se tudi v 

prihodnje nadejamo novih zmag!

S. P.

PA SMO JO DOČAKALI... PRVO ZMAGO KK UNION OLIMPIJE V LETOŠNJI ABA LIGI NA 
DOMAČEM PARKETU STOŽIC

foto:  S. P.

foto: arhiv oddaje V dobri družbi
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WHY ARE WE LIVING IN FEAR?
biba.koper@gmail.com

Sol in Koper:

Zakaj živimo v strahu? Tako se 

glasi temeljno vprašanje vsakega 

posameznika, ki mu določena pravila 

niso pisana na kožo. Naslov je 

pravzaprav naslov pesmi zame enega 

najboljših hardcore bandov (First Blood). 

Prvokrvaši so v vsakem besedilu skrajno 

družbeno kritični, najlepše pri vsem pa 

je, da je frontman res dober vokalist in 

ne »bruha« v prazno, temveč dejansko 

razumeš vsako besedo. Kadar koli za 

trenutek pozabim, kaj vse je narobe s 

tem svetom, si jih zavrtim, dam slušalke 

v ušesa in grem na sprehod. Kaj je tisto, 

kar zadnje čase najbolj smrdi v podalpski 

deželici? Kaj v Istri pod Slovenci? Tisti 

»zgoraj« so se več kot očitno spravili 

na vsa samonikla prizorišča in skvote. 

Samo spomnite se Roga (LJ), Sokolca 

(NM), zdaj pa je v žarišču Argo (IZ). Celo 

podobno mislečim je težko razložiti, 

kaj za vraga me žene, zakaj sem 

pripravljena stopiti pred Argo s telesom 

in prepričanji. Ime je čisto nepomembno. 

Argo, Metelkova, Sokolc, Rog, Pekarna 

ali pač meni domač Inde ... to so prostori, 

na katere naj se ne bi navezali. To seveda 

ni vselej lahko, še posebej ko se spomniš 

začetkov ... koliko dela je šlo v obnovo, 

vse to brez fi nanciranja in pomoči 

občine, države, kogar koli. Jaz osebno 

sem pripravljena na marsikaj, tudi 

na zapor zaradi ideje, ki stoji za vsem 

skupaj. Filozofi ja, ki mlade ljudi pripelje 

do tega, da na ilegalen način zasedejo 

prostore, ki propadajo že desetletja. Naj 

za primer vzamem prav Argo, ki je star 

industrijski objekt v srcu Izole. Objekt 

je propadal 15 let in tam se je dogajalo 

marsikaj. Tudi drogiranje. Šele sedaj ko 

mladim Izolanom primanjkuje prostora, 

kjer bi lahko organizirali koncerte (naše 

glasbe pač ne najdeš v Tušu), predavanja, 

razstave, okrogle in kvadratne mize, 

srečanja umetnikov, socialen program ... 

šele sedaj se je občina Izola spomnila, 

da je stavba Arga spomeniško zaščitena. 

Bitch, please! Žal ne znam drugače 

izraziti popolne nebuloze in skrivanja 

za »zakoni« in predpisi, ki so pisani od 

istih ljudi, le za njih in za ponoven način 

kraje na debelo, ki pa je v Sloveniji žal 

najbolj cenjena. Meni za 40 € dolga pri 

Marjetici zaračunajo znesek 253 € − 

stroški postopka in bla, bla −, medtem 

ko posamezniki kradejo milijone. 

Nekaznovano. Celo spoštuje se jih. Na 

kakšen način naj ostanem fl egma? Kako 

naj me take zadeve ne vržejo pokonci? 

Seveda pa me moti še nekaj drugega. 

Povprečen Janez Novak je tako močno 

pod vplivom medijev, da se nas boji. 

Ravno pri protestnem sprehodu za 

Argo sem na hitro izmenjala par besed s 

starejšo ženičko, ki mi je najprej zaupala, 

da je pač naučena (ključna beseda), da se 

nas boji. Ker smo vsi v črnem, z dolgimi 

lasmi, dredi in rutami okoli obraza ... 

ampak če se bojujemo zaradi tistih 

dveh fantov, ki jih je policija brutalno 

pretepla, že ne moremo biti tako slabi. 

Odgovorila sem ji mimogrede: »Veliko 

bolj se bojte njih in represije kot nas. 

Mi smo tu zaradi slehernika. Tudi vas. 

In žalostno tudi za policiste. Prvič, ko 

bodo štrajkali, bomo razumeli njihov boj, 

saj se je anarhija rodila iz teh temeljev 

in še zdaleč ne pomeni zgolj anarhije 

kot take.« Prijeten nasmešek, beseda 

»Hvala!« in že je oddrvela. Ko stopimo 

pred kak skvot ali mladinski center, 

malokdo razume, da to storimo v imenu 

vseh. Kaj počno Argonavti v svojem 

skvotu, je zame sekundarnega pomena. 

Pomembni sta misel in potreba, ki je 

prižgala ogenj, ki sedaj tli in se kadi ... 

Nekaterim gre v nos, ker točno vedo, 

da je to prva bojna črta. Ko v neko 

fi lozofi jo verjameš z vsem srcem in si 

zanjo pripravljen iti do konca, si v bistvu 

nevaren nasprotnik. Zato nimam česa 

zameriti represivcem vseh sort. Ampak 

zakaj, hudiča, je tako težko pustiti 

samoorganiziranje, samoupravljanje, 

samokreiranje? Ali je res bolje, da so 

ti mladi brezciljno tavajoči samo zato, 

ker njihova občina nima posluha zanje? 

Sama sem mati dveh otrok in raje vidim, 

da oba zahajata v samoniklo prizorišče, 

kjer se bosta naučila strpnosti, empatije 

in miselnosti, da z njima ni čisto nič 

narobe, če sta »drugačna«, kot pa da 

mi vsak vikend visita v nakupovalnem 

središču in se zapijata ob ritmih 

turbofolka. Mislim, da je drugo veliko 

bolj pogubno za mlade in jih že zelo 

zgodaj nauči, kako biti vodljiva ovčka 

in zanesljivi bodoči odjemalec pretežno 

nepotrebnih stvari. Nimam nič proti 

ljudem, ki to počno ali dovolijo svojim 

otrokom tovrstno zabavo. Mora obstajati 

nekakšen balans. Kadar je tema zgolj 

denar, nakupovanje ali kako pristati 

na televiziji, kdo ima boljši avto, kdo 

boljšo bejbo ... ne moremo govoriti o 

vrednotah. Kako so milijarde pomagale 

najbogatejšemu človeku, ko je zbolel? Nič 

drugače, kot da je pokopan v ful nobel 

krsti. Neumno, skrajno nepotrebno in 

banalno.

Naj zaključim s tekstom Ajde Šulc: 

»Samonikla prizorišča so produkt 

nevladnih, alternativnih in avtonomnih 

pobud posameznikov, ki želijo 

soustvarjati drugačno kulturo in graditi 

pravičnejšo skupnost. V ta namen 

navadno zasedejo in si preuredijo 

prostore, v katerih organizirajo raznolike 

prireditve z družbenokritično vsebino 

ter nudijo tudi drugim somišljenikom 

možnost aktivnega preživljanja prostega 

časa, neformalnega učenja, soustvarjanja 

in razvoja družbenokritičnosti. 

Skupaj tako neodvisno od kapitala 

in političnih elit gradijo skupnost, 

drugačno od zunanjega sveta, znotraj 

katere zavračajo mnoge vrednote in 

norme trenutnega izkoriščevalskega 

sistema, ter generirajo svoje. Te so 

odraz uporništva in nasprotovanja 

potrošništvu, neenakostim v družbi, 

vrednotenju le materialnih dobrin, izgubi 

občutka za sočloveka, diskriminaciji in 

individualizmu. To pa jih opredeljuje 

kot nekonformne z večino, zato so s 

strani širše družbe, predvsem oblasti, 

obravnavani kot grožnja trenutnim 

strukturam.« 

Ja, strah gre očitno v obe smeri.

Vaša Biba

foto: osebni arhiv

foto: Biba
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S ŠPORTOM PROTI DROGI,S ŠPORTOM PROTI DROGI,
S KOLESOM PROTI AMSTERDAMUS KOLESOM PROTI AMSTERDAMU

(GRAFIT V TRZINU)(GRAFIT V TRZINU)

JURIJ KUNAVERJURIJ KUNAVER

pOdpirampOdpiram - KATARINA STEGNAR

foto: osebni arhiv

Kako dojemate brezdomstvo in kdaj ste se s pojmom (prvič) 

pobliže srečali?

Na žalost je brezdomstvo del naše družbe, in to ne ravno ta 

najlepši del. Pobliže sem se srečala z brezdomci v srednji šoli, ko 

sem kot prostovoljka pomagala v begunskem centru. Mogoče se 

bo komu ta primerjava zdela čudna: da so begunci brezdomci, 

gre pa za zelo preprosto primerjavo, da so oboji segregirani 

in nerazumljeni, predvsem pa nihče ne čuti do njih pretirane 

empatije.

Kakšen se vam zdi odnos do brezdomcev v današnji družbi? 

Neempatičen. Danes je privzeto dejstvo, da si za vse svoje 

tegobe kriv sam. Če si na cesti, to gotovo pomeni, da si slab (?). 

Nihče pa ne želi pogledati širše slike in tudi sam prevzeti dela 

odgovornosti. Sploh pa živimo v času, ki je za vse nevaren in 

nestabilen, v smislu: samo ena plača mi umanjka, pa sem tudi 

sam na cesti. Dobesedno.

Kakšna se vam zdi trenutna situacija v primerjavi s 

preteklostjo?

Razlike med ljudmi so vedno večje in to enostavno ni prav. 

Kako bi po vašem lahko izboljšali stanje oziroma kaj je po 

vašem tisto, kar bi svet lahko naredilo lepši kraj za vse?

Predvsem bi se morali več pogovarjati, morali bi imeti več stika 

drug z drugim. Če se zapiraš vase, nikakor ne moreš in nočeš 

razumeti drugih. Tako vse neznane stvari postanejo zelooo 

nevarne.

Poznate projekt Kralji ulice in kaj menite o njem?

Projekt se mi zdi super, revijo velikokrat kupim in jo vedno 

prelistam, tudi preberem. Kar me je v zadnjem času zelo 

razveselilo, so kritike predstav. Prebrala sem par zelo duhovitih 

in iskrivih kritik o predstavah, v katerih sem nastopala, 

predvsem pa zelo iskrenih.

Morebitne pozitivne in/ali negativne izkušnje z brezdomci, 

anekdota?

Prav rada grem čez park pred sodiščem, kjer vedno slišim 

kakšno zabavno repliko, tako čisto neobvezno. V takih 

situacijah še z večjim veseljem sežem v denarnico. Ne rečem, da 

bi morali biti brezdomci pavlihe, ki si z zabavljaštvom izprosijo 

kaj, me pa izredno moti negativen odnos, ko te nekdo nadere, 

ker mu nisi hotel ničesar dati. 

Bi morda sami kaj posebej izpostavili?

Želim si, da bi država še bolj aktivno stopila na pot pomoči 

brezdomcem in drugim pomoči potrebnim. Ker se da. Kjer je 

volja, je tudi moč. Iz dela prostovoljcev je razvidno, da lahko 

človeška pomoč in razumevanje naredita prav veliko. Ni pa 

prav, da se država na to zanaša.

Življenjski moto?

Stvari so take, kot so. Ne sprijazni se s tem. Nikoli.

Intervju pripravila MG
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foto: osebni arhiv

BOLJŠI OD PAVIJANOV?

Gostujoči kolumnist:

Darij Zadnikar

Ljudje smo narejeni tako, da vidimo 

napake pri vseh drugih razen pri sebi. 

Gre približno tako: jaz sem ok, moj brat 

pa ... 

Naša družina je urejena, sosedje pa so ... 

In potem se to nadaljuje navzgor po 

lestvici. Green Dragonsi se pretepajo 

z Violami, potem pa so pripravljeni 

družno napasti alternativne kulturne 

centre ali pa migrante. Seveda je vse 

skupaj izraz človeške omejenosti, a 

najbolj osupljivo je, da se na to pritlehno 

in debilno raven spuščajo ljudje, ki jih 

mati narava praviloma ni prikrajšala za 

sposobnost mišljenja. Najbrž so sposobni 

celo osnovnega moralnega razločevanja 

med pravilnim in napačnim ravnanjem. 

Tisto, kar jih zanese, je preprosto 

živalsko sproščanje. Vprašanje torej je, 

kaj povzroča napetost in potrebo po 

olajšanju na škodo šibkejših. Vemo, da 

je gospodarska kriza povzročitelj raznih 

sociopatij, vključno s fašizmom. Ni pa 

to temeljni razlog, da ljudje zapadejo 

v patološko sovraštvo do Judov, 

migrantov, homoseksualcev in pozneje 

vseh, ki le za odtenek odstopajo od 

njihovih blodenj. Ti razlogi se nam zdijo 

skriti zato, ker smo sredi njih in so tako 

običajni, da jih ne vidimo, kot ne drevesa 

v gozdu. Fašizem niso zgolj uniformirani 

esesovci, manični voditelji, obritoglavi, 

pretepači ipd. Fašizem izrašča med 

navadnimi ljudmi, ki verjamejo v svojo 

spodobnost in normalnost, ki ne sledijo 

ideologijam iztirjencev, ampak svojim 

kariernim ciljem. To jih na videz opere 

krivde. Seveda, saj so se odrekli potrebi 

po moralni presoji. Niti ne nujno, da 

zaradi strahu in grožnje, ki bi jim visela 

nad glavo. Gospa, ki je kot državna 

sekretarka izpeljala administrativni 

izbris tisočev »Neslovencev«, ni nikoli 

čutila krivde nad zločinom, ki je uničil 

mnoga življenja. Verjamemo lahko, da 

celo ni bila nacionalistka, saj ni pripadala 

nobeni od desničarskih strank, ampak 

je bila članica liberalnih demokratov. 

No, saj se tudi Adolf Eichmann ni 

čutil krivega za genocid nad Judi in 

drugimi, saj je samo administrativno 

operacionaliziral ukaze, ki jih je dobil od 

zgoraj. Bil je le skrben uradnik, ki se ni 

brigal preveč za nacistično ideologijo. To 

ga vseeno ni rešilo vislic.

Pa kaj je narobe z nami »normalnimi« 

ljudmi? Zakaj še včerajšnji sodelavci in 

kolegi postanejo zagrizeni avtoritarci, 

ki te hočejo poteptati in na vsak način 

onemogočiti? Čemu se tako brezsramno 

in pritlehno podredijo? Bolj kot se 

oziramo okoli sebe, manj vidimo. Čez noč 

se je med nas prikradla ta temačna sila 

razčlovečenja in povsem običajno se zdi, 

da se ji je treba priključiti in da ni drugih 

alternativ.

Mogoče pa se nam logika te 

iracionalnosti razkrije, če pogledamo 

stran od sebe, k sosedom, sorodnikom, 

skratka k drugim zato, da nas ne bi 

slepila ta domnevna samoumevna 

»normalnost« nas samih. Vzemimo na 

primer svoje bratrance (in sestrične) 

pavijane. Saj veste, tiste opice, ki živijo v 

velikih krdelih v savanah in so s svojimi 

dolgimi podočniki precej strašljive. 

Robert Sapolsky, znameniti biolog s 

Stanfordske univerze, je desetletja 

proučeval njihove hormonske profi le v 

povezavi s položaji, ki so jih posamezni 

osebki zasedali v krdelu. Te opice imajo 

zelo jasno izraženo hierarhijo in nenehne 

izbruhe nasilja močnejših (oz. višjih 

na lestvici) nad šibkejšimi. Ti izbruhi 

pogosto nimajo jasnega razloga, razen 

tega, da se žrtve nasilja potem sproščajo 

nad šibkejšimi od sebe. Sapolsky je 

endokrinolog in ne družboslovec 

ali antropolog, ali pa ne anarhist ali 

kakšne druge vrste levičar. Meril je 

prisotnost »stresnih« hormonov in s 

tem povezanega zdravstvenega tveganja 

ter ugotovil jasno in nedvoumno 

povezanost z mestom v hierarhiji: bolj 

kot si bil spodaj na družbeni lestvici, 

manj si nadziral okoliščine svojega 

življenja, bolj si bil v stresu in podvržen 

potencialnemu nasilju. Življenje v tem 

krdelu je bilo pravi pekel, čeprav ni 

bilo nikakršnega pomanjkanja hrane. 

Potem se je Sapolskemu skorajda zgodila 

raziskovalna katastrofa, ker je večina 

samcev, predvsem pa vsi vodilni, poginila 

za tuberkulozo, ki so se jo nalezli na 

turističnem smetišču. K temu smetišču 

so imeli dostop namreč samo tisti z 

vrha hierarhije krdela. Sapolsky je bil 

globoko razočaran, potem pa je opazil, 

da se je v krdelu spremenila »kultura«. 

Samice so medsebojne odnose urejale 

bolj strpno, preostali samci so bili 

neagresivni, tiste samce, ki so se pozneje 

vključili v krdelo, pa so v kakšnih pol leta 

»prevzgojili« v nov neavtoritaren režim. 

Endokrinološke raziskave so ugotovile, 

kako je v krdelu radikalno upadla 

raven stresnih dejavnikov. Sapolsky 

je zaslovel in raziskave so se razširile 

in vedno znova ugotovile uničujoče 

učinke toge in avtoritarne hierarhije na 

zdravje ljudi. Ljudi, in ne zgolj pavijanov. 

Študija Whitehall (I in II), ki se je začela 

leta 1967 in traja vse do danes ter je 

vključila okoli 30.000 britanskih javnih 

uslužbencev, je prišla do identičnega 

rezultata: položaj v togi hierarhiji je 

neposredno povezan z zdravstvenim 

tveganjem zaradi uničujočih učinkov 

stresnih dejavnikov.

Kjer koli vidim nasilniško vedenje tistih, 

ki so na nižji stopnji družbene lestvice 

nad tistimi, ki so še nižje, in teh, ki si 

potem domišljajo umišljene sovražnike, 

nad katerimi bi se znašali, se spomnim 

na kenijske pavijane. V vsakdanjem 

okolju me ta vzporednica po svoje 

zabava: šefi , ki kričijo in se znašajo nad 

»podrejenimi«, so pač podobni tem 

agresivnim opicam. Lahko opazimo tudi 

tiste, ki jim obirajo bolhe iz kožuhov.

A Sapolsky v nekem dokumentarcu 

(najdete ga na Youtubu) postavi 

ključno vprašanje: če so opice lahko 

spremenile svojo kulturo in odpravile 

uničujoče učinke hierarhije, ali smo tega 

zmožni tudi mi? Hierarhija je sistem 

organiziranja in delegiranja fi zičnega 

nasilja oz. zastraševanja, medtem ko je 

najmočnejša zmogljivost človeškega rodu 

jezik, ki je tu zaradi sporazumevanja in 

ne zaradi kričanja ukazov.

foto: Aleksander Petric
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Saraja

KOFETKARJA, 19. DEL
Težko se zbereva pisati ta najin članek, odkar so cenzorji KU 

Taubiju odklonili nek drug prispevek in je besen rekel, da ne bo 

napisal niti črke več. No, na srečo smo ga prepričali in upajmo, 

da se bo vrnil, samo da zdaj to ne bo več on.  

Ampak naša hiša še živi ... in se razvija. Taubi je prišel na idejo, 

da bi naredil socialni vrt. Nika s KU je takoj stopila v akcijo in iz 

podjetja Želva so že pripeljali kamion listja, ki bo odličen gnoj 

ali zastirka za to našo zemljico. Sicer smo že letos poskusili s to 

idejo in vse buče, kar smo jih pridelali, smo poslali na KU, kjer 

so baje jedli enkratne juhe. 

 In midva? Še dihava. Včasih na pljuča in drugič na škrge.

N2 in Taubi

Tanja San in Anastazia Om:Tanja San in Anastazia Om:

KRALJICA IN KRALJICAKRALJICA IN KRALJICA

TANJA SAN:TANJA SAN:

BEDELA SEM NAD TVOJIMI MUKAMI IN PODTONI.BEDELA SEM NAD TVOJIMI MUKAMI IN PODTONI.

PRASKALA GLOBALNE STENE LE ZA TVOJ PONOS.PRASKALA GLOBALNE STENE LE ZA TVOJ PONOS.

ISKALA PRIMERNO SRAJČICO, V KATERO SE BI ZAVILI IN PREPOJILI ISKALA PRIMERNO SRAJČICO, V KATERO SE BI ZAVILI IN PREPOJILI 

SVOJA GOLA TELESA.SVOJA GOLA TELESA.

NIČ O TEM NISI VEDELA ...NIČ O TEM NISI VEDELA ...

ŠE VEDNO NIČ NE VEŠ ...ŠE VEDNO NIČ NE VEŠ ...

NITI POLJUBILI SE NISVA ...NITI POLJUBILI SE NISVA ...

NISVA DALI PLES JEZIKA ...NISVA DALI PLES JEZIKA ...

NISVA ZAREZALI V MESO.NISVA ZAREZALI V MESO.

BEDIM NAD TVOJIMI MUKAMI IN PODTONI.BEDIM NAD TVOJIMI MUKAMI IN PODTONI.

IŠČEM SPOMIN.IŠČEM SPOMIN.

ANASTAZIA OM:ANASTAZIA OM:

LEBDEČA NA POVRŠINI SMRTI IN ŽIVLJENJA.LEBDEČA NA POVRŠINI SMRTI IN ŽIVLJENJA.

S PRIVLAČNOSTJO OBEH OBJEMAJOČA.S PRIVLAČNOSTJO OBEH OBJEMAJOČA.

ČAKAJOČ KAVO TVOJ IZRAZ OČI BEŽNI.ČAKAJOČ KAVO TVOJ IZRAZ OČI BEŽNI.

VSA POSCANA OD MRAZA PRED KRALJI.VSA POSCANA OD MRAZA PRED KRALJI.

NI TE MOTILO, DA IZMENJALI SVA PAR BESED.NI TE MOTILO, DA IZMENJALI SVA PAR BESED.

PODOČESNI KOLOBARJI ČRNO UTRUJENI OD PRASKANJA GLOBALNIH STEN.PODOČESNI KOLOBARJI ČRNO UTRUJENI OD PRASKANJA GLOBALNIH STEN.

SRAJČICA PRIMERNA, OBJELA SEM ŽIVLJENJE IGRAJOČE SE S SMRTJO.SRAJČICA PRIMERNA, OBJELA SEM ŽIVLJENJE IGRAJOČE SE S SMRTJO.

NISVA PREPOJILI GOLIH TELES, Z JEZIKOMA ZAPLESALI, V MESO ZAREZALI.NISVA PREPOJILI GOLIH TELES, Z JEZIKOMA ZAPLESALI, V MESO ZAREZALI.

NAŠLI SVA PA PODTON V STROGO UGLAŠENEM KLAVIRJU IN JE NAJIN.NAŠLI SVA PA PODTON V STROGO UGLAŠENEM KLAVIRJU IN JE NAJIN.

SAMO NAJIN, OVEKOVEČEN NA LISTU V KRALJIH.SAMO NAJIN, OVEKOVEČEN NA LISTU V KRALJIH.
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Kraljevi recenzor:

ZALJUBLJENCA, SNG DRAMA LJUBLJANA

Kaj pravzaprav je ljubezen? Morda le še utopija? Prva uprizoritev 

letošnje sezone, pomenljivo imenovane Utopija, v ljubljanski 

Drami je komedija Zaljubljenca znamenitega italijanskega 

komediografa Carla Goldonija. Pa je besedilo na temo ljubezni 

iz davnega leta 1759 dandanes še relevantno? Režiser Paolo 

Magelli, skupaj z izvrstno igralsko zasedbo Zaljubljencev, nam 

sporoča, da je ljubezen brezčasna in zato vedno aktualna.

V predstavi, kjer je v ospredje postavljena kompleksnost 

medosebnih odnosov, je vprašanje ljubezni obravnavano na 

tenkočuten, a hkrati hudomušen način. Zaljubljenca Eugenia 

in Fulgencio (Maša Derganc in Gregor Baković) se tako na 

poti do uresničitve medsebojne ljubezni neumorno zapletata 

v lastne dvome, strahove ter občutke manjvrednosti, zaradi 

česar ju razjeda ljubosumje in hromi občutek nemoči. Njunim 

burnim reakcijam neizogibno sledijo komični zapleti, številne 

konfl ikte pa jima pomagajo soustvarjati in nato reševati njuni 

sorodniki, prijatelji ter drugi someščani. Skupaj z njimi se torej 

znajdeta na strmem in spolzkem terenu silovitega čustvovanja. 

Temu primerno je strm tudi naklon odra, po katerem se moški 

v udobnih copatah in ženske v precej manj udobnih čeveljcih 

z visoko peto skušajo povzpeti na Olimp ljubezni. Domiselna 

scenografi ja (Sven Jonke) v popolnosti dopolnjuje dogajanje 

na odru, do katerega se je – tako kot do prave ljubezni – težko 

dokopati in ki s špico zareže globoko med občinstvo – kakor 

ljubezen zareže v srčiko našega bivanja.

Vsem zagatam navkljub pa Goldonijevi zaljubljenci na koncu 

vendarle uspejo najti srečo v ljubezni. Človek jim kar malo 

zavida. Pa ne prav dolgo. Sledi streznitev, saj se uprizoritev 

zaključi z družbeno angažiranim avtorskim prispevkom 

zbrane zasedbe, ki osvetli predvsem problem vloge spolov 

današnje, še vedno patriarhalno naravnane, skupnosti. Ženske 

in moški namreč zdaj na odru sedijo vsak na svojem bregu 

ter slikajo podobo prodane ljubezni. Nina Ivanišin se trudi 

najti univerzalno defi nicijo zanjo, pa ji nikakor ne uspe. Maša 

Derganc se v plesni točki prelevi v goli objekt poželenja, nato pa 

iz njenih ust začnejo bruhati raznovrstne šovinistične puhlice. 

Abotnost izgovorjenih nesmislov pride še posebej do izraza, ko 

jih ženske v zboru kljubovalno ponavljajo v en glas, medtem ko 

nebogljeni moški na drugi strani občasno uspejo izustiti le nekaj 

neartikuliranih glasov. Piko na i pa pristavi Veronika Drolc, ki v 

imenu vseh žensk zahteva: »Dajte mi mir!« Stavek, ki mi to jesen, 

ko se je vnovič razvnela sramotna debata o temeljni pravici žensk 

do nadzora nad lastnim telesom in ko smo posledično v javnem 

diskurzu zabredli globoko nazaj v srednji vek, še posebej vztrajno 

odzvanja v mislih.

Kaj je torej ljubezen? Nemara ultimativna rešitev? Predstava 

Zaljubljenca nam vprašanje zastavi v razmislek in vsak 

posameznik seveda v sebi najde svojo razlago. Tisti ideal ljubezni, 

ki vključuje medsebojno sprejemanje in spoštovanje drugačnosti, 

pa je morda lahko vodilo za boljši jutri. Ljubi svojega bližnjega 

kakor samega sebe, mar ne?

Alenka Štefančič

LAČNI FRANZ, KINO ŠIŠKA

Je bil to koncert Zorana Predina ali Lačnih 

Franzov? Ne vem. Je Lačni Franz Zoran? 

Ne vem.  Dobro, časi se spreminjajo in 

evergreeni ostanejo – to drži. Ljudje se 

menjajo. Tudi Lačni Franz. Vendar Zoran 

ostaja. Osebno mi koncert ni bil nič 

posebnega. Še vedno mi nabijajo njihovi 

ritmi iz Hale Tivoli, ko so bili predskupina 

Buldožerjem ali pa ko so igrali na Novem 

rocku. Najbrž me daje nostalgija. Pa tudi ... 

ljudi v Kinu Šiški ni bilo ogromno. Zakaj? 

So se Lačni Franz že izpeli?

Praslovan na ladji norcev. Tudi v redu. 

Meni je še vedno najbolj všeč tista verzija 

s harmoniko. Kaj pa komad Lačni Franz, 

je končal v arhivu?  Konec koncev nimam 

pravice totalno popljuvati tega koncerta. 

Drži pa nekaj, manjkala je le jagoda na torti.

Taubi

foto: Peter Uhan

foto: Aleš Rosa
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MICHELE PRIMI: TRAGEDIE E MISTERI DEL ROCK'N'ROLL (LEGENDE ROKENROLA)
»Roker je nevaren poklic, ki bi upravičeno 

terjal benefi ciran staž.« Tako navaja v 

spremni besedi k sorazmerno obsežni 

knjigi Legende rokenrola (izšla v 

letošnjem letu pri Cankarjevi založbi) 

Jure Longyka, dolgoletni radijski voditelj, 

novinar in predvsem imeniten poznavalec 

rokenrola. Izjave seveda ne gre jemati 

dobesedno, ni pa nikakršno naključje, 

da je uporabljena. Knjiga namreč nudi 

nabor 68 biografskih zgodb, katerih 

protagonisti/stke večinoma sodijo v klub  

»<30 let«, kar je pravzaprav sinonim 

za dolžino njihove življenjske dobe. 

Vmes se kajpada nahajajo tudi izjeme, v 

vsakem primeru pa je možnost, ki jo nudi 

vsebina – sprehoditi se skozi življenjske 

poti glasbenikov –, interesantno, tudi 

poučno početje. Bralcu prepričljivo 

pričara atmosfero in duh časa, tako 

značilno za določeno obdobje, obenem 

pa izpostavlja svetovni nazor, ki je bil 

prepoznavni znak posameznega izvajalca. 

Pri tem si pomaga s citati, razmišljanji 

in dejanji (življenjskimi dejstvi ali 

slogom) posameznega ustvarjalca. 

Slehernemu so v povprečju posvečene 

približno 3–4 strani, ki vključujejo 

povzetke pomembnejših prelomnic in 

slikovno gradivo, zgodbe pa so nanizane 

upoštevajoč časovnico – letnico smrti.  

Svoje poročilo bi lahko mirne duše 

sklenila s citatom kitajskega fi lozofa 

Laodzija, ki je uporabljen v uvodu, in 

sicer: »Plamen, ki sveti dvakrat močneje, 

izgori v polovico krajšem času.« To 

po zakonih fi zike seveda drži, nekaj 

podobnega pa je ubesedil tudi Jim 

Morrison, ko se je primerjal z zvezdnim 

utrinkom. Ob tem je predvideval, da (te)

ga ljudje pač ne bodo zlahka pozabili. 

Izvrsten prevod!

MG

Avtor in avtorice besedila: Deja Crnović, Eva Kraševec, Milan Marković 

Matthis, Maja Sever, Mija Špiler, Tina Vrbnjak

Igralki: Tina Vrbnjak in Maja Sever

V časih, ko konzervativni patriarhalni zmaji zopet dvigujejo 

glavo, ko mislijo, da se z vračanjem k tradicionalnim vrednotam 

in zatiranju »druge« polovice človeštva lahko zoperstavijo 

negotovosti današnjega sveta, ko zopet odpirajo vprašanja o 

odločanju žensk glede lastnih teles, za katera smo mislile, da so že 

davno presežena, ko se starejša generacija feministk sprašuje, kje 

hudiča se je izgubila mlajša generacija feministk, takrat predstava 

»Kako ostanem lepa in svobodna« zadane direktno v žilo. 

Borka, voditeljica pogovorne oddaje, se odloči, da ima 

dovolj zatiranja tudi v službi, kjer se ji ne dovolijo ukvarjati s 

problematiziranjem »ženskosti« in jo silijo, da denimo med 

intervjujem s Simone De Beauvoir, raje kot o Drugem spolu, 

razpravljata o tem, kaj Simone pripravlja Sartru za kosilo. Odloči 

se, da bo pripravila svojo ultimativno oddajo in si tudi nasilno, z 

brzostrelko, če je to potrebno, končno izborila svoj prostor pod 

soncem.

Na trenutke sicer malo zbanalizirano – pogovor z zgodovinskimi 

osebami, na primer z Aristotelom, predstava prikazuje, kako se je 

oblikovala patriarhalna družba, kakšni so bili vzvodi »ukročevanja« 

dobre polovice človeštva nekdaj in kako smo zatirane in 

samozatirajoče danes. Pri prikazovanju omenjenega pa ji s 

»praktičnega« vidika pomaga tudi pomočnica, ki poleg službenega 

vešče gladi tudi domači kaos in po telefonu inštruira moža, kako 

uporabljati pralni stroj.    

Protagonistki gledalkam in gledalcem vsekakor dobro podržita 

ogledalo, lahko pa si mislite, da se je ob marsikaterem prizoru 

slišal predvsem ženski krohot. 

Luna J. Š.

KAKO OSTANEM LEPA IN SVOBODNA

foto: Peter Uhan

foto: MG
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Mulci so taki in drugačni. Nekateri so živahni, predvsem pa 

radovedni in posledično staršem radi kravžljajo živce (pa ne 

namenoma), drugi so bolj mirne sorte. Vsi pa seveda dovzetni za 

informacije iz sveta, ki jih obdaja, zlasti družine, ki je osnovna 

življenjska celica in prototip vseh kasnejših življenjskih izbir. 

Informacije, ki so jim na razpolago, si otroci kajpada prevajajo 

po svoje. Šestletni Luka sodi v prvo kategorijo: je radoživ fantič, 

ki rad preizkuša meje ter je pogosto zbegan zaradi dvoumnih 

napotkov in razlag odraslih. Še dobro, da ima strica, ki tu in tam 

pride na obisk v njihovo razširjeno družino (z mamo in očetom 

v skupnem gospodinjstvu skrbijo še za deda) in malce razelektri 

vzdušje.  Dogajanje neredko popestri tudi ostareli ded, ki glede 

na naravo starostnega obdobja, ki mu pripada, pogosto pozablja 

in ni najbolje orientiran v prostoru in času. V tovrstne odnose 

in pogoje je vkomponirano mulčevo odraščanje, ki je pač vedno 

zagonetno, ne glede na to, ali si otrok ali najstnik. Poraja pač 

nebroj vprašanj, na katere pogosto ni enoznačnih odgovorov, če 

ti seveda sploh obstajajo. Znajti se je treba po svoje in poiskati 

sebi najbolj primeren način. Bojan Emeršič v monokomediji z 

dvoumnim naslovom poskrbi za nekaj duhovitih pripomb, ki 

na humoren način preigravajo stereotipe in predsodke in nudijo 

solidno zabavo. Vabljeni!

MG

Ljubezen je za človeka nepogrešljiva in kar je še pomembneje, 

ljubezni je več vrst. Ena izmed njih, ljubezen do sočloveka, odraža 

sočutno plat človeške narave, ki naj bi temeljila na empatiji in 

stremela k splošnemu dobremu. V praksi se – žal – marsikdaj 

izkaže, da je svet, vključno z ljudmi v njem, ravno nasproten od 

ideala.

V švedski drami Kaya Pollaka z zgovornim naslovom se protagonist 

Daniel Daréus, proslavljen dirigent stockholmske fi lharmonije, ki 

več ne zmore stresnega življenja in vseh obremenitev, ki jih prinaša 

slava, umakne na podeželje. Spozna, da bi rad kaj doprinesel 

družbi, zato se prostovoljno javi za dirigenta komornega zbora. 

Ta nudi pravi nabor človeških karakterjev, ki jih imamo vsi priliko 

srečati sleherni dan (idealisti, žrtve družinskega nasilja, »lahka« 

dekleta, posebneži, ambiciozneži, romantiki, licemeri ...). Daniel 

je mnenja, da je ljudem v prvi vrsti nujno prisluhniti, saj jim na 

ta način pomagaš rešiti morebitno stisko. Skupinska dinamika in 

medsebojna povezanost udeleženih sta namreč v vseh pogledih 

močan dejavnik napredka. Kar se izkaže tudi v konkretnem 

primeru, ni presenetljivo. V svojih prizadevanjih trči na predsodke 

in upor pastorja, ki ga vsled lastnih frustracij in zadrtosti skuša 

onemogočiti. In konec? Upanje umira zadnje. Mar res?

MG

KAKOR NA NEBU, MGL - GOSTOVANJE ZAGREBŠKEGA GLEDALIŠČA GAVELLA, 28. 10.

MULC VAS GLEDA, SITI TEATER

ÐUROLOGIJA 
Branko Đurić - Đuro je s predstavo Đurologija že trikrat 

razprodal Gallusovo dvorano Cankarjevega doma, kar pa niti 

ni čudno. Vsebina njegovega »antistand-up« nastopa, kot 

ga je sam poimenoval, namreč vsebuje prepoznavne teme 

iz življenjskega vsakdana, stvari, ki ga/nas jezijo, se zdijo tu 

in tam celo absurdne (in zato smešne), pa vendar so vsem 

nam skupne in tako zelo dobro poznane. V svojem uro in pol 

trajajočem šovu ni soliral, pač pa je k sodelovanju povabil goste: 

Petra Graša, Tončija Huljića, Tanjo Ribič, bend Bombaj štampa 

in Niko Prusnik. S svojo karizmo, prepoznavnim bosanskim 

šarmom in glasbenim talentom (del predstave je namreč tudi 

odpel) je pritegnil in nasmejal občinstvo. Ker je bila predstava 

razprodana, bo v mesecu organizirana ponovitev. Priporočam!

Senad Đ.

foto: Jasanko Rasol

foto: arhiv PR Eksluzivno

foto: arhiv Sititeatra
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Izza rešetk:

foto: osebni arhiv

Beseda kriminal ima že sama po sebi negativno konotacijo, 

posebna kriminalna dejanja pa pri tem naredijo še korak 

dlje. Med posebno kriminaliteto se štejejo kazniva dejanja, 

povezana z orožjem, kazniva dejanja prepovedanega prehajanja 

meje oziroma ozemlja države, kazniva dejanja tihotapstva, 

kazniva dejanja prostitucije in trgovanja z ljudmi, korupcijska 

kazniva dejanja in ogrožanje varnosti (Ferme, Kobe, 2012). 

Med posebne oblike kriminalitete se v današnjem času šteje 

predvsem računalniška kriminaliteta, kamor policija uvršča 

kazniva dejanja zlorabe osebnih podatkov, vdor v računalniški 

sistem, napad na informacijski sistem, kršitev materialnih 

avtorskih pravic na internetu in izdelovanje ter pridobivanje 

orožja ali pripomočkov za vdor ali napad na informacijski 

sistem in zlorabo informacijskega sistema. Za primerjavo: 

v Sloveniji je bilo leta 2010 takšnih kaznivih dejanj 76, leta 

2012 pa 131. ESB-statistika kaže, da je bilo tovrstnih kaznivih 

dejanj največ v Nemčiji – približno 70 kaznivih dejanj na 

100.000 prebivalcev – in v Belgiji – 40 kaznivih dejanj na 

100.000 prebivalcev. Sledita Danska in Finska (9 oziroma 7 

kaznivih dejanj na 100.000 prebivalcev). Slovenija sodi med 

večino držav, ki ima v povprečju 3 kazniva dejanja na 100.000 

prebivalcev.  

Med posebno obliko kriminalitete sodi tudi zloraba 

prepovedanih drog. Število kaznivih dejanj, povezanih z 

zlorabo drog, se je v zadnjih letih zmanjšalo, po oceni policije 

je to posledica nekaterih dolgotrajnih mednarodnih operacij 

proti kriminalnim družbam kakor tudi posledica usmerjenosti 

odkrivanja ilegalnih prostorov za nedovoljeno proizvodnjo 

konoplje. V zadnjem času smo priča pobudam legalizacije 

gojenja industrijske konoplje za medicinske namene, kar odpira 

tudi druge vidike izjemno uporabnih in vsestransko koristnih 

lastnosti te industrijske rastline. Glede mnenja o legalizaciji 

prevladujejo stereotipi, pa ne bi smeli, kajti primeri dobre 

prakse povsod po svetu potrjujejo vsestransko koristnost 

konoplje. Pri stereotipih gre za napačno dioptrijo, za ozek 

pogled, povedano drugače – žaba v vodnjaku še pomisli ne, da 

morda obstaja ocean ...  

POSEBNE OBLIKE KRIMINALNIH DEJANJ
Gostujoča kolumnistka: Zuzanna G. Kraskova

Laura Ličer
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SMS-KOMENTARNICA: 030 323 306

14. 10.>> Zelo sem vesela, ker sedaj lahko kupim vaš časopis 

tudi pred Hoferjem na Jesenicah pri vašem prijaznem 

prodajalcu 339 (Andrej Pugelj – op. ured.). Upam, da tudi 

naslednjo številko. Lep pozdrav vsem kraljem! Goga

18. 10.>> Moje lepe misli so namenjene prodajalcu pred 

Hoferjem na Viču št. 440 (Ibrahim Aličehajič – op. ured.). Ko 

ga tako vidim urejenega, prijaznega, nevsiljivega, se mi utrne, 

da se mi je pred nekaj leti skoraj zgodilo, da pristanem iz lepo 

urejenega okolja na cesti. Ni dosti manjkalo. Tako mu želim, da 

uspe priti nazaj v svetlobo, saj se mi dozdeva, da je tudi on že 

videl lepše trenutke. LP

27. 10.>> Vsi smo brezdomci v tej državi, vendar se tega ne 

zavedamo. Moč in upanje ter vera v sočloveka nam dajejo 

bistvo. Hvala Kraljem ulice, ste ogledalo tistega, kar je bit 

človeštva. Hvala prodajalcu št. 604 (Anton Marič – op. ured.) za 

prijaznost in lesk v njegovih očeh. Ines

30. 10.>> Vse pohvale prodajalcu št. 440 (Ibrahim Aličehajič – 

op. ured.) – Hofer, LJ - Vič. Spoštljiv, prijazen, z veseljem 

kupim in prediham KU in še en € čez za prodajalca za kavico. 

Kar tako naprej!

02. 11.>> Zadovoljna sem bila s prodajalcem 65 (Milan 

Končina – op. ured.), ki je pred vhodom v Interspar na Viču stal 

in brez besed naredil dober vtis. Cenim nevsiljivost! LP Maja

04. 11.>> Rada imam nasmejane ljudi, ki kljub ne ravno 

pravičnemu življenju širijo nasmeške na obraze ljudi! Včeraj 

sem kupila revijo pri prodajalcu 497 (Željko Malinič – op. 

ured.). Pravi, da je imel slab dan. Upam, da je danes boljši. Lep 

pozdrav vsem kraljem! Ines

14. 11.>> Pohvale podajalcu št. 576 (Dušan Marovič – 

op.ured.). Vsakič pozdravi z nasmehom na obrazu in mi polepša 

dan s svojo pozitivno energijo. Z veseljem kupim Kralje od 

njega. Srečno, N

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!

DTO
Verjetno veste, kaj je DTO (oddelek za detoksikacijo). Tja 

se navadno podajo ljudje, ki rabijo pomoč pri odvajanju od 

heroina, kokaina, tablet, alkohola itd. Večina se jih tja zateče, 

ko spoznajo, da sami ne zmorejo kontrolirati oz. vzpostaviti 

življenjskega ravnovesja. Starostna meja teh ljudi je v povprečju 

30 let.

Z mano v sobi je punca, stara 36 let, ki se je, kljub temu da ni 

več odvisna od nobenih substanc, odločila, da gre na krajšo 

rehabilitacijo na polodprti oddelek.

Zdaj pa še nekaj njenih izjav:

Za polodprti oddelek sem se odločila, ker se zavedam, da mi je 

detoksikacija telesa, ki sem jo prestala sama, premalo, kajti za 

popolno abstinenco je treba spremeniti vedenje, razmišljanje 

ter okolico, v kateri si bival (mesto, družba).

Sem abstinent, vendar obenem še zmeraj odvisnica, kajti to je 

bolezen, ki traja celo življenje. Treba je živeti vsak dan sproti.

Na DTO sem povratnica, zato me kolektiv pozna. Ko sem 

pokazala, da sem se odločila za spremembo, ter pri tem 

vztrajala, sem od terapevtov dobila vso potrebno podporo.

Na polodprtem oddelku sem skozi program, funkcije, korake 

ter zrcaljenje drugih v skupini dosegla napredek v smislu 

spoznavanja same sebe, postavljanja meja sebi in drugim, poleg 

tega pa sem se naučila vztrajati kljub težkim situacijam. Naučila 

sem se, kako se zoperstaviti želji po drogi!

DTO pomaga tako zasvojencem kot tudi tistim, ki niso 

zasvojeni. Sprejmejo jih, ker želijo s tem preprečiti, da bi prišlo 

do ponovne zasvojenosti.

Zato je treba pogumno vzeti v roke telefon in poklicati na 

številko 01/5872-100.

Vanja

Leah Artist Mihalič



MILOŠEV FOTOGRAFSKI KOTIČEK
PROTEST UPOKOJENCEV

Združenje sindikatov upokojencev Srbije 

in Združenje sindikatov upokojenih 

vojnih oseb Srbije sta 1. novembra v 

Beogradu izvedli protest. Zahtevali so, 

da višino pokojnin uskladijo s tisto, 

ki je veljala pred 1. 11. 2014. Poleg 

tega so zahtevali, naj odslej pokojnine 

usklajujejo z rastjo cen dvakrat na leto 

in naj jim vrnejo odvzeto vsoto. Na 

zborovanju so poudarili, da je oblast 

neopaženo ukinila 13. pokojnino, do 

katere so bili upravičeni upokojenci, 

prejemniki najnižjih pokojnin, ki jih je 

določal cenzus – do 20.000 dinarjev (1 € 

= 123,00 RSD).

Protest so organizirali na Trgu Nikole 

Pašića, da bi se zbrani kasneje lahko 

sprehodili do Ustavnega sodišča Srbije in 

Vlade Srbije.

Naj vas spomnim, da je Vlada Srbije 

leta 2014 zaradi varčevalnih ukrepov 

in z namenom znižanja proračunskega 

primanjkljaja znižala pokojnine.

Miloš Stošić

foto: Miloš Stošić

foto: Miloš Stošić

foto: Miloš Stošić
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BREZPLAČNE PRIREDITVE 
Razstave, predavanja

KAJ: Vodstva in ogledi razstav - Nova doba prihaja in Čipke z 

njihovimi avtorji

KJE: Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

KDAJ: 3. 12. od 10.00 do 18.00

 

KAJ: Tone Lapajne: Spomin zemlje, razstava

KJE: Galerija Jakopič, Slovenska c. 9, Ljubljana

KDAJ: 3. 12. od 10.00 do 18.00. 

             - 11.00: Strokovno vodstvo dr. Nadje Zgonik v   

                slovenskem jeziku, 

             - 16.30: Javno vodstvo v angleškem jeziku

 

KAJ: Pregledna razstava Frank Uwe Laysiepen – Ulay

KJE: Mestna galerija Ljubljana,  Mestni trg 5, Ljubljana

KDAJ: december 2016

 

KAJ: Dvoboj: Yasmin Martin Vodopivec vs. Matjaž Brulc, 

razstava

KJE: Galerija Vžigalica, Trg francoske revolucije 7, Ljubljana

KDAJ: december 2016

 

KAJ: Duša Jesih: Med vrsticami, Slike 2012 – 2016, razstava

KJE: Bežigrajska galerija 1, Dunajska 31, Ljubljana

KDAJ: do 20. 12.

 

KAJ: Tugo Šušnik. Krog v podobi. Slike 1980 – 2015, razstava

KJE: Bežigrajska galerija 2, Vodovodna 3, Ljubljana

KDAJ: do 20. 12.

KAJ: Biseri gora – Gorazd  Gorišek (Brati gore)

KJE: Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 47a, Ljubljana

KDAJ: 7. 12. ob 19.00 

KAJ: Življenjska popotovanja: Agni in Gregor Kelt – povezuje 

Mateja Hana Hočevar 

KJE: Knjižnica Jožeta Mazovca, Zaloška 61, Ljubljana

KDAJ: 12. 12. ob 19.00

KAJ: Starodavna umetnost zdravljenja – Veronika in Uroš 

Plantan

KJE: Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 47a, Ljubljana

KDAJ: 27. 12. ob 18.00

Literarni večeri, predstavitev knjig

KAJ: Predstavitev knjige Patricije Rivera: Zbežala sem iz pekla 

in še vedno smrdim po dimu! – predstavlja izr. prof. dr. Tanja 

Repič Slavič

KJE : Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 47a, Ljubljana

KDAJ: 9. 12. ob 18.00 

KAJ: Sanje o belem štrpedu, Marjana Moškrič – Matej Štendler 

(pogovor z dobitnico letošnje nagrade Desetnica za najboljše 

mladinsko delo)

KJE: Knjižnica Jožeta Mazovca, Zaloška 61, Ljubljana

KDAJ: 13. 12. ob 19.45 

KAJ: Literarno - pogovorni večer V KOŽi besede  in demona 

ljubezni  -  Feri Lainšček

KJE: Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje, Ljubljana

KDAJ: 13. 12. ob 18.00  

KAJ: Vam teče jezik? – Barbara Kaiser 

(na  prireditev vabimo pripovedovalce zgodb in poslušalce)

KJE: Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 47a, Ljubljana

KDAJ: 14. 12. ob 18.00 

KAJ: Pogovor o knjigi: Sem to res jaz? – Katja Škrabar

KJE: Knjižnica Škofl jica, Ob pošti 29, Škofl jica

KDAJ: 21. 12. ob 19.30

Razno

KAJ:  Koncert Buh Blues

KJE: Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, mediateka, 

Ljubljana

KDAJ: 1. 12. ob 20.00 

KAJ: Filmska projekcija  v okviru cikla ruskega fi lma: Večerja je 

na mizi                                                                       

KJE: Slovanska knjižnica, Einspielerjeva 1, kletna dvorana, 

Ljubljana  

KDAJ: 8. 12. ob 19.00 

KAJ: Medgeneracijska ustvarjalna delavnica Praznična miza – 

Tamara Hozjan

KJE: Knjižnica Fužine, Preglov trg 15, Ljubljana

KDAJ: 15. 12. ob 19.30

Prireditelji, vabljeni k objavljanju svojih 

brezplačnih prireditev! Pišite nam na e-naslov: 

urednistvo@kraljiulice.org.

Rade Nikolić
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OGLASNA DESKA
jutranje luštne SMS-e, da lahko pridemo 

iskat »kruhek« k njim.

Se priporočamo tudi za naprej.

Športna sekcija Kralji ulice vas vabi 

vsak petek od 14h - 15h v Športni 

center Triglav za Bežigradom (balon) na 

nogometno urico. Vsi dobrodošli!

V društvu Kralji ulice sprejemamo 

hrano za naše brezdomne pse. Bo zelo 

dobrodošla! Hvala!

Toplo se priporočam, če bi mi lahko kdo 

odstopil plazma TV. Moj kontakt: 

051 871 543, Milan

Udeleženci glasbene delavnice in delavnice 

izdelovanja inštrumentov iz recikliranih 

materialov so pod 

vodstvom mentorja 

Iztoka Korena izdali 

CD z naslovom Ulične 

žvrgoljivosti. Naročila 

zanj sprejemamo preko 

e-pošte: urednistvo@

kraljiulice.org oziroma 

info@kraljiulice.

org, CD pa je možno kupiti tudi pri naših 

prodajalcih. Cena znaša 2 €.

D
av

o
r M

aro
v

t

Vooohuhu, veseli december je že tu. Lučke, 

venčki, smrekice, jaslice in okraski. Našli 

boste tudi zanimive predmete za dom, 

prosti čas ter za darila. Nasmeh in prijazna 

beseda s strani prodajalcev zagotovljena .

Najdete nas na Poljanski cesti 14 (trgovina), 

Milana Majcna 4 (skladišče), FB, Twitterju 

in na www.robaraba.si (spletna prodaja, 

dogodki ...).

V imenu društva Kralji ulice se zahvaljujemo 

podjetju Lidl za donirane slastne čokoladne 

vafl je in kreme za obraz/roke, Dunya Doner 

Kebabu za vsakokratno donacijo kruha, 

slaščičarni Zvezda za čudovite tortice, ostale 

sladice, sendviče in solate. Prav tako gre 

zahvala pekarni Osem z Gornjega trga za
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POZOR - NAGRADNA IGRA
Pravilno izpolnjena magična lika pošljite na naslov: Društvo Kralji ulice, Pražakova 6, 1000 Ljubljana - in se potegujte za zabavne 

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

Iskrene čestitke nagrajencem prejšnje pravilno rešene nagradne uganke, ki so: Filip Krstić iz Maribora, Mitja Lavrenčič in Marjan 

Novak iz Hoč, Peter Jerič iz Velenja in Edvard Virant iz Velikih Lašč.

Sestavil: Jože Petelin

fo
to
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RENATA IN 
MIRKO
Ljubezen je močnejša od 
prijateljstva.


