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Duševno zdravje ima številne vzroke in posledice. Revščina 

je lahko vzrok ali posledica težav v duševnem zdravju, 

velikokrat oboje. Sodobna kapitalistična družba ustvarja in 

zahteva obdavčen občutek lastne odgovornosti za vsak osebni 

neuspeh: brezposelnost, revščina, socialna izključenost, 

težave v duševnem zdravju, stanovanjska problematika. 

Država razpolaga z morjem praznih stanovanj in še gradi 

nove. Preobremenjene osebe nadomeščajo bolniške in tonejo 

na drugi strani dolgih vrst pred zavodom za zaposlovanje. 

Bogati bogatijo, revni revnijo, z ločevanjem in v njem 

skupaj tonemo v občutkih neuspeha, negotovosti, brezupa, 

brezizhodnosti. Nepravična razporeditev možnosti in 

sredstev je za vse brezizhodna in usodna. Skoraj vse.

Akutne in kronične težave v duševnem zdravju nam 

onemogočajo, da bi službo – in vzročno ali posledično 

stanovanje, zdravje, življenje – obdržali ali jo sploh 

dobili. (Psihiatrične) bolnišnice so polne (ponavljajočih 

se) hospitalizacij. Vsi smo depresivni, anksiozni, izgoreli, 

alkoholiki, narkomani, brezdomni, brezposelni in 

obupani. Več imaš, več izgubljaš. Manj imaš, še več imaš 

za zgubiti. Zmanjkuje nam in zmanjkuje nas. Vsi smo že 

na antidepresivih, pain in soul killerjih in pomirjevalih, 

depresija, revščina in samomorilnost pa vztrajno naraščajo. 

Ob masivnem diagnosticiranju in porastu težav v duševnem 

zdravju zdravimo simptome, nadzorujemo ljudi. Problem 

vedno refl ektira interakcijo med ljudmi in okoljem. Refl ektira 

zgodovino in izkušnje vsakega človeka in vsakega okolja in 

vsake interakcije med njima. Bolna družba dela bolne ljudi in 

bolni ljudje tvorijo bolno družbo.

Javne zdravstvene institucije ponujajo rešitve tipa »kako si 

sami lahko pomagamo v času trenutne nastale krize«. Kriza ni 

trenutna, ker traja že zelo dolgo, in ni kar »nastala«, ker je bila 

ustvarjena in se še naprej organizirano ustvarja. Bogati proti 

revnim, levi proti desnim, cepljeni proti necepljenim, nekdo 

proti nečemu, nekaj pač. Revščina, nasilje, izključenost niso 

naravni, so vsakokrat človeško ustvarjeni pojavi, ki ustvarjajo 

namenski premik fokusa na nadzor nad ljudmi, ki motijo 

ustaljene (normativne) načine organizacije delovanja okolja. 

Stiska in osamljenost iz občutka prehajata v trend. Zdravje, 

o katerem govorimo, je binaren kapitalističen konstrukt: ali 

si zdrav ali bolan. Za normativne, »zdrave« ljudi je bolezen 

začasno stanje in neomejene možnosti zdravljenja nastopijo 

kot odgovor. Kadar govorimo o bolezni kot konstruktu 

nenormalnega oz. nenormativnega, je bolezen trajna in 

identitetna utež, za katero zdravljenje ne more biti normalen 

del življenja. Socialna neenakost povečuje verjetnost bolezni, 

izključevanja in nepravičnosti. Onemogoča, da bi si zdravje 

in možnosti kupili. Onemogoča sredstva, da bi si priložnosti 

zagotovili. Privoščimo si lahko etikete in diagnoze. Skrb zase 

je privilegij, bogastvo, razkošje. Evidentno sistem ne more 

spodleteti pri nudenju podpore tistim, za katere ni ustvarjen, 

da bi jih zaščitil. Ni vseeno, kdo ponuja pomoč in kakšna je 

ta pomoč. Ni vseeno, kdo razume in kako razume. Tisti, ki 

povzroča teror, ga ne more zdraviti. Lahko pa ga ustavi. In 

prepreči.

S skrbjo, s spoštovanjem, s solidarnostjo. 
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Ker želimo, da bi pri razširjanju časopisa Kralji ulice lahko 
sodelovalo čim več ljudi in da bi dosegel čim širši krog 
bralcev in bralk, je pomembno, da skupaj skrbimo za njegov 
dober ugled. Člani in članice društva, ki ponujajo časopis, ne 
predstavljajo le sebe, pač pa celoten projekt Kralji ulice.

Doslej so bili v javnosti zelo dobro sprejeti, mnogi bralci in 
bralke so pohvalili njihov pristop. Želimo si, da tako ostane 
tudi v prihodnje, zato člane in članice društva spodbujamo, da 
se držijo spodnjih pravil in tudi svojega občutka o tem, kako 
časopis še bolj približati našim bralcem in bralkam. 
 
– Časopis ponujam na miren in nevsiljiv način.
– Drugim članom in članicam društva, ki ponujajo časopis 
   Kralji ulice, izkazujem spoštovanje in se zavedam, da imajo   
   ravno tako pravico do ponujanja časopisa.
– Z drugimi člani in članicami društva se miroljubno 
   dogovarjam glede lokacije ponujanja časopisa.
– Morebitne nesporazume rešujem na miren in spoštljiv način.
– Med ponujanjem časopisa ne uporabljam alkohola in/ali 
   drugih drog.

– Med ponujanjem časopisa omenjam predvideni prostovoljni 
   prispevek in od bralcev in bralk ne pričakujem ničesar več.
– Med ponujanjem časopisa ne beračim.
– Spoštujem odločitev bralcev in bralk, da časopis vzamejo ali 
   ne, in jih k temu nikakor ne silim ali jih drugače neprijetno 
   vznemirjam.
– Med ponujanjem časopisa imam svojo uradno izkaznico 
   društva na vidnem mestu. Številka žiga na časopisu mora biti 
   adekvatna številki na izkaznici društva.
– Zbiranje prispevkov za druge dejavnosti društva je poskus 
   zavajanja bralcev in bralk.
– Med ponujanjem časopisa upoštevam navodila za pravilno 
   uporabo zaščitne maske in ohranjanje socialne distance.

Če se član ali članica društva ne drži pravil ponujanja časopisa, 
je na to najprej opomnjen_a s strani strokovne delavke oziroma 
delavca, potem pa lahko začasno ali trajno izgubi pravico do 
ponujanja časopisa Kralji ulice. 
Bralce in bralke prosimo, naj morebitne kršitve sporočijo v 
uredništvo na telefonsko številko 059 022 503 ali na e-naslov: 
info@kraljiulice.org.

PRAVILA PONUJANJA ČASOPISA

A.: »Letos sem praznoval okroglo obletnico. Že 20 let se namreč 

borim s hudimi glavoboli, poleg tega zadnjih osem let skrbim za 

mamo, ki ima Alzheimerjevo bolezen. Jezus in Marija sta mi do 

sedaj najbolj stala ob strani. Dajeta mi moč, da premagujem vse 

ovire. Prepričan sem, da mi bosta nekega dne dokončno pomagala 

in mi bo resnično posijalo sonce.

Ostanite pozitivni in nasmejani, želim vam tudi čim manj stresno 

življenje. Rad vas imam vse!«  

TO SEM JAZ
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Slišanje glasov:

Našli so jo v njenem stanovanju, mrtvo. Zatem ko se dolgo 

ni oglasila, je njena skrbnica poklicala gasilce, ki so vdrli v 

stanovanje in jo tam našli. Morda je bila mrtva že dalj časa. Umrla 

je premlada, več kot 15 let pred starostjo, v kateri povprečno v 

Sloveniji ženske umrejo.

Kako naj pišem »v spomin« osebi, ki sem jo komaj poznal? Ki 

sem jo srečal le malokrat, in še to večinoma pred skoraj petimi 

desetletji. O kateri sem kasneje dobil le malo informacij, in še te iz 

druge ali tretje roke. Pač tako, kot lahko, torej izhajajoč predvsem 

iz sebe, in ob nevarnosti, da bom pisal bolj o svojem svetu, svojih 

iluzijah in fantazijah, kot pa o svetu Ane, o kateri v resnici vem 

manj, kot bi si želel. Vendar pa je bila zame pomembna, in to mi 

je dovolj dobro opravičilo, da to pišem.

Zbližala sva se povsem nepričakovano v srednješolskih letih, 

in sicer takoj po pogrebu osebe, ki sva jo oba poznala. Spremil 

sem jo domov, povabila me je na čaj in nato sva leže na hrbtu 

na kavču, drug zraven drugega, poslušala ploščo Odpotovanja 

Tomaža Pengova, ki je izšla kratek čas pred tem. Med skladbo 

Nerodna pesem, na mestu, ko Pengov zapoje »Proti polju, proti 

morju, proti mirnemu vesolju, smo hodili po obzorju, a ljudje so 

v nas zijali, moj bog, in se smejali …«, se je Ana obrnila k meni in 

me močno ugriznila v lice, tako da sem še dneve tam nosil odtis 

njenih zob. Jaz pa sem v istem trenutku ponovil za Pengovom »… 

o moj bog!«. Táko je bilo, malce bizarno, prvo intimno srečanje 

mene, neizkušenega in zelo introvertiranega fanta, ki sem se 

socialno razvijal precej počasneje kot večina mojih vrstnikov, s 

punco, ki je bila tri leta mlajša od mene, vendar zelo izkušena, 

hlepeča po doživetjih, polna življenja in – recimo temu – divja. 

Nato sva se v presledkih po kak teden nekajkrat srečala, po moje 

manj kot desetkrat, a dobro se spomnim samo štirih srečanj. 

Veliko sva se pogovarjala, poslušala glasbo, se stiskala, objemala, 

poljubljala … v marsičem je bila »moja prva«. Odprla mi je 

nove svetove, ki pa jih takrat še nisem mogel dobro razumeti 

– predvsem zato, ker samega sebe nisem dobro razumel. Na 

zadnjem srečanju me je vzela v naročje, me božala po glavi in 

rekla – po mojem spominu in razumevanju – približno takole: 

»Rada te imam, čutim ljubezen do tebe, lahko bi hodila s teboj, a 

potrebujem nekoga, ki hoče biti veliko z menoj in z menoj veliko 

hoditi ven, na zabave, plese, v disko, v kafi če … ti pa ne hodiš z 

mano nikamor ven. Moraš se odločiti, ali to hočeš, sicer ne boš 

dober zame.« Svet kafi čev in diskov je bil takrat meni povsem 

tuj, potreboval sem veliko časa sam zase in njen nagovor sem 

razumel, kot da se poslavlja od mene in da je to najino zadnje 

srečanje. Bil sem zelo žalosten, na robu solza, a hkrati tudi 

presenečen, da mi je izpovedala ljubezen. Le kako to, da me je 

lahko imela rada!? Le kaj je videla v meni?

Po tem se nisva več videla. Precej redko je do mene prišla kaka 

informacija (ali govorica?) od skupnih znancev o njenem »divjem« 

življenju. Med in po končani gimnaziji ter fakulteti naj bi bilo 

menda njeno življenje intenzivno in polno preobratov, občasno 

na meji zakona, morda tudi z izkušnjami nasilja. Vmes je delala v 

pedagoškem poklicu. Kakih 15 let kasneje sem jo nepričakovano 

srečal na nekem seminarju, ki ga je vodil Nils Christie, avtor 

nedavno pred tem izdane knjige »Limits to pain« (Meje bolečine). 

Govorila sva le pol minute in povedala mi je, da se izobražuje za 

učiteljico v nekem alternativnem izobraževalnem sistemu. 

Par desetletij kasneje so do mene prišle nove govorice, da je z 

njo slabo, da je dobila diagnozo duševne bolezni, bila (večkrat?) 

hospitalizirana, da je imela težave s prepovedanimi drogami in 

alkoholom, da se je začela družiti z brezdomnimi osebami in 

jih vabila v svoje stanovanje, kjer da se je dogajalo marsikaj. Še 

nekaj let kasneje mi je uspelo priti v stik z njo, v obdobju, ko se 

je – domnevam – že umirila in – spet tako domnevam – začela 

redno jemati zdravila. Zgledala mi je zelo postarana, seveda, tako 

kot tudi jaz, in če bi jo srečal na cesti, je ne bi spoznal. A ko sem 

jo pogledal od blizu, sem prepoznal in se spomnil njenih živih, 

lepih zelenih oči, ki so še vedno sijale sredi postaranega obraza. 

Spomnila se me je, a se mi je zdelo, da je ne zanimam kaj dosti. 

In ja, povedala mi je o svojih glasovih in nenavadnih verjetjih ter 

doživetjih, ki so obsegala veliko telepatskega manipuliranja z njo 

in nasilne spolnosti. Med pogovorom sem imel občutek, da hkrati 

deluje v dveh stvarnostih: v tisti z menoj in v tisti drugi, ki meni 

ni bila dostopna.

V tistem času sem se o Ani pogovarjal s par ljudmi, ki so ji bili 

včasih blizu. Pogovor o njej jim je bil večinoma neprijeten, 

včasih do te mere, da bi lahko rekel, da je bila to zanje tabu 

tema. Čudili so se, zakaj se sploh hočem pogovarjati o njej. Kot 

da bila Ana neka ne-oseba, prečrtana ali izbrisana oseba, kot da 

bi jo hoteli pozabiti. O njej so govorili z jezo, nerazumevanjem, 

neodobravanjem, nesprejemanjem, zadregljivo in, zares, včasih 

na način, ki me je še najbolj spominjal na gnus. Vsaj enkrat 

sem doživel, da je nekdo izrazil gnus tudi do (»nesposobnih«) 

psihiatrov, ki se ukvarjajo s takimi osebami, in celo do strokovnih 

delavcev, ki da se ukvarjajo – neupravičeno prizanesljivo in 

podporno – z brezdomnimi osebami. Pomislil sem, da je izražanje 

tega gnusa posledica spoznanja o človekovi krhkosti in strahu 

pred tem, da bi se lahko kaj takega zgodilo tudi vsakemu od 

»nas«. Ana je bila namreč nekoč »ena izmed nas«, del »našega 

sveta«, morda celo komu v čem model. In še sem opazil, kako 

ljubosumno in krčevito čuvamo idejo o le eni pravi stvarnosti 

in se branimo priznati obstoj še kake druge. Kot da je ta naša 

stvarnost preveč negotova, da bi si lahko dovolili sprejeti še kako 

drugo. 

Kakor koli, zgleda, da je Ana umrla sama. Kot da smo jo mi 

preživeli že pred tem zapustili … Ali je morda ona nas? Meni pa je 

bila celo življenje pomembna, čeprav na načine, ki jih ne razumem 

popolnoma. In če je še kako onostranstvo, kako drugo življenje, 

hočem v njem spet srečati Ano, ji biti blizu in jo bolje spoznati.

Bojan

ANI V SPOMIN

Foto: osebni arhiv
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Rad imam poletne nalive. Tiste kratke, deset-, dvajsetminutne, 

ko se zlije nebo in se ceste za nekaj časa spremenijo v potoke, 

ko se zaradi dežja ne vidi skoraj nič, ko postane prijetno hladno 

in ko barve dobijo nekoliko bluesovskega pridiha. Pravzaprav 

imam rad že minute pred nevihto, ko se zaveš, da bo kmalu, 

v pričakovanju, ko se stemni in naelektri, včasih tako, da se 

nam pokonci postavijo lasje. Veter postaja vedno hladnejši in 

nato začnejo padati prve kaplje. Te se zdijo večje od onih, ki jim 

sledijo potem. Zdi se, kot da sploh ne pridejo do razbeljenega 

asfalta, da izparijo milimeter, dva pred dotikom, pa vendar 

pustijo temne pike, ki jih lahko prvih nekaj sekund prešteješ. In 

takrat zadiši. Po pregretem asfaltu, ki si lahko končno oddahne 

in zadiha, vonj po poletju na vročih mestnih ulicah, tik pred 

kolapsom, ki se olajšano obarvajo v temno sive odtenke.

Ujela naju je na Lentu. Do ušes zatreskana srednješolca, jaz 

sem jih štel 18, ona sladkih 16. Najprej sva se zatekla pod 

prvo streho, a je veter zapihal v smeri, da nama zatočišče ni 

pomagalo kaj dosti. Kmalu sva bila mokra – ravno toliko, da 

nama je postalo vseeno. Spogledala sva se, si smeje prikimala 

in se sezula, potem pa bosa zabrodila po motnem potočku, v 

katerega se je medtem spremenila obdravska cesta. Hodila sva 

počasi, se držala za roke in se škropila. Kot da bi se kaj poznalo. 

Dež naju je močil do kože in jo vso pregreto prijetno hladil, od 

las je curljalo, nekaj v široko odprta nasmejana usta, nekaj za 

vrat.

Cestni potoček je naraščal in začel zalivati hišo s trto, zaslišale 

so se sirene. Umaknila sva se gasilskemu avtomobilu, ki je 

hitel na pomoč. V pozdrav naju je tako mimogrede zalil, da 

sva morala zajeti sapo. Ona je zakričala, jaz pa se na glas 

zakrohotal. Potem se je zasmejala tudi ona. Kot počena 

lubenica. Iskreno. Čisto.

Pri meni doma sva v kopalnici naredila lužo. Vzela sva brisači 

in drug drugega nežno obrisala. Počasi in brez besed. Bile bi 

odveč. V napoto.

Dežne kaplje na pregretem poletnem asfaltu od takrat zame 

dišijo po ljubezni.

Vid Kmetič

VONJ PO LJUBEZNI

ZA VSE PLAČAŠ 
Nič ne veš o Dantejevih demonih. Kolikokrat si preigral to igro, in 

vedno znova in znova.

Pred megalomansko velikim pročeljem knjižnice se je usedel 

na klop. Golobi so se skrili pod zavihke streh in rahlo je začelo 

deževati. Za trenutek, dva je imel občutek, da jo je videl. Stresel 

je z glavo, oblil ga je ledeni srh. 

Kot zapuščen osamljen star pes je obstal na čistini. Nebo je 

bilo odkrušeno in iz svinčeno sivega neba so začele padati 

najprej besede in nato posamezne črke. Tisto občutje nemoči, 

zagatnosti na robu obupa se je stopnjevalo. 

Demoni so potrkali na vrata časa. 

In potem se je peklenski ples začel. Čemu vse te besede, 

zapisovanja, sence, odmevi? Za koga? Z glasbo še lahko 

odpelješ dušo na potovanje, z barvami in podobami jo očaraš, 

besede pa čakajo za zidovi, za ogradami in prepadi. Kaj bi z 

zgodbami, za koga bi jih pisal? Zase, za maščevanje, za preboj 

preko belih noči. Gre za terapijo? 

Kakšen smisel ima pisanje? Koliko besede zgrešijo? Koliko 

dreves je posekanih za belino listov knjig, ki niso namenjene 

nikomur. Dobro si poznal ta ples in tiste, ki so se ujeli v mrežo, 

mozaik žalosti se jim je sestavil, odšli so brez slovesa, brez 

poslovilnih besed in pisem. 

Sivolasi redkobesedni pesnik, ki je sedel ob tebi v kavarni, je 

dejal: »… za vse plačaš, najprej plačaš za svoje rojstvo … jata 

posmehljivih ptic te zasleduje, in ti daješ in daješ, a odrešitve 

ni … ne bo je, sam si plačilo za vse …!«

Franjo Frančič

Foto: osebni arhiv

Foto: Screamenteagle

Foto: bdcbethebest



06

F
o

to
: A

lek
san

d
er P

etric

NAVDIHNAVDIH

AA
ŠESTI ČUT, TRETJEŠESTI ČUT, TRETJE

OKO, ZANESLJIVOSTIOKO, ZANESLJIVOSTI
SI ŽELIM, VENDAR,SI ŽELIM, VENDAR,

BB
UMIRAM ČUTEČUMIRAM ČUTEČ

MISEL IZVIRNO, PRAV NOT MISEL IZVIRNO, PRAV NOT 
V SEBE SPREJETO,V SEBE SPREJETO,

CC
NEPREVERJENO,NEPREVERJENO,

KI V DUHA POGAČO KOTKI V DUHA POGAČO KOT
NOŽ SE ZAREŽE,NOŽ SE ZAREŽE,

  
ČČ

TAKO UM VZCVETITAKO UM VZCVETI
V ROŽO TRNJAVO, RDEČO,V ROŽO TRNJAVO, RDEČO,

DA PRITEČE KRI.DA PRITEČE KRI.

ALJOŠA RODEALJOŠA RODE

SI REKEL SI REKEL 

razžarjena podlagarazžarjena podlaga
se lepi na podplatese lepi na podplate
ustrojene z razpokanoustrojene z razpokano
trdo kožotrdo kožo
piš na terasi barapiš na terasi bara
in kolona pijančkovin kolona pijančkov
ki čakajo v vrstiki čakajo v vrsti
na osvežitevna osvežitev

svinjsko vroč dansvinjsko vroč dan
pod svobodnim soncempod svobodnim soncem

dotiki preznojene rokedotiki preznojene roke
se lepijo na moje telose lepijo na moje telo
vonj potu te odbijavonj potu te odbija
in privablja komarjein privablja komarje
edine ljubitelje vročineedine ljubitelje vročine

svinjsko vroča ljubezensvinjsko vroča ljubezen
pod svobodnim soncempod svobodnim soncem

seno je pripravljenoseno je pripravljeno
na spravilona spravilo
trava pa rastetrava pa raste
za drugo košnjoza drugo košnjo
pridelki na njivipridelki na njivi
se le s težavose le s težavo
dvigajo proti nebudvigajo proti nebu

svinjsko vroča opravilasvinjsko vroča opravila
pod svobodnim soncempod svobodnim soncem

v hladni kletiv hladni kleti
obloženi z vinskimi sodiobloženi z vinskimi sodi
pred polnimi kozarčki rujnegapred polnimi kozarčki rujnega
presenečena družbapresenečena družba
z velikimi izbuljenimi očmiz velikimi izbuljenimi očmi
zre naravnost vatezre naravnost vate

SI REKEL PIVOSI REKEL PIVO

MMFMMF
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TUKAJ POČIVAJO BIROKRATI.

IZPOLNI USTREZEN OBRAZEC, ČE NOSIŠ VENEC.

IN TA FORMULAR, ČE ŽELIŠ SVEČKO PRIŽGATI.

ROK KODBA

POPADLJIVI PSI
Foto: osebni arhiv

Tereza Vuk:

Oh, joj in prejoj. Kakšna korona, Slovenija ima trenutno 

drug problem. In sicer, kako the fuck si upa Dončić podpisat 

pogodbo za tok keša. To se pa res ne spodobi. Pa lačni otroci 

v Afriki, tak mulc se bo pa preseraval? In berem komentarje 

pod članki o Luki in je bil vsak ta drug tak, kokr da jim žena 

že dolg ni dala fukat. »In kaj zdej? Bo kruh v trgovini zastonj 

al kaj,« je enga zanimalo. Ja, cela Slovenija bo živela na njegov 

račun. Ker smo vsi mi tok pripomogli, da mu je uspelo. Za 

take zneske dobivat je zaslužen sam, ne pa jaz, k cele dneve 

sam po klopcah posedam. In čist verjamem, da se enmu na 

minimalcu cufa, ko vidi, kok bo zaslužil. Ne minimalčar, 

basketaš. Ampak lej, life ni fer. Tud to, da se enmu rodi 

prizadet otrok, drugmu pa ne, ni fer. Marsikej ni fer. A je 

pošteno, da cele dneve pišem, zaslužim pa en drobiž? Ja ni, 

sam z mano nobena založba ne bo tok zaslužila, kokr služijo 

uni vzad za Dončićem. In tko to pač laufa. In če bi v nekem 

sanjskem svetu uspela napisat svetovno uspešnico, podpišem 

vse pogodbe takoj.

In bi mi pol sladko dol viselo za komentarje od folka. Ko bojo 

pa oni sedeli sami cele noči in tipkarili in tuhtali, pol se pa 

lahk pogovarjamo kej. In tko je Dončić sam drajsal superge po 

parketu in se mi nimamo kej za vsajat. Zdej, če ste pa že na 

suh žleht pa fouš, vas bojo pa take cifre motile, seveda. Kdaj 

pomislim, kaj mora Luku dogajat v glavi. Da si star 22, pa uni 

iz Amerike hodjo sem do tebe: »A češ met 200 milijonov?« 

Jaz bi bla pokojna v roku enga tedna. Dejte mi vse! Kokr sem 

nesposobna in ne znam delat s kešem, bi ga verjetno v enem 

letu zapravila, če ne bi prej crknila. Ampak on tega denarja 

ni zadel na lotu, ampak si ga je prigaral. In verjetno to ceniš. 

Če pa pade kr z neba, si pa v pizdi s prve. In v pizdi bi bli mi s 

prve, če ne bi naši športniki prinesli medalj z olimpijade. Ker 

tam so pa naši. Noben se ne vpraša za zaslužke, ne nč. Važn, 

da mamo mi medalje. Mi? Oni jih majo, jebo vas glupe. Mi 

smo lahk veseli in ponosni, da zastopajo Slovenijo, sam tkole 

s kavčev doma smo mi moj kurac dobili kej. So pa legende, 

nč ne rečem. So polepšali mal vso to korona jebeno sceno in 

nam lepšali dneve. Una ta zadnja z zlato medaljo, Janja, jaz 

sem sam gledala. Pa to je plezala, ko da je Spiderwoman, jaz 

mam pa že en teden krasto na nogi, ker nisem sposobna niti 

po tleh hodit normalno. Ta se je pa zagonila gor po unmu 

zidu, ko da gre Bogu v nebesa delat mal družbo. In če bi ta 

Janja zdej podpisala 200 milijonsko pogodbo, bi se vam 

tud mešalo? Logično, da v plezanju ni tega keša. Ampak bi 

se začeli tud na njo spravljat? Itak bi se, sej se že na vsazga 

soseda, k ma boljši avto.

Kaj pol pravte na una dva zakonca Login? Fucking milijardo 

sta zaslužila z eno kurčevo igrico z eno mačko. Uni na 

minimalcih se bojo spet sam za glavo prijeli. Očitno sta mela 

kao dobro idejo pa iznajdljiva sta. Pa nej mata milijardo, 

če je folk tok pripravljen plačat. Ne vem, zakaj bi mene to 

moglo motit. Me zanima, če se Angleži vsajajo, zakaj je J. K. 

Rowling tok zaslužila s Harryjem Potterjem. Samohranilka 

brez keša, pa da ma kr naenkrat tok denarja? To pa ne bo 

šlo. Se ne spodobi. Ko jebe, če je mela dobro idejo in cele 

dneve sedela ob compu. Men da rečejo, da bom tok brana k 

ona, ma pogodbo s hudičem podpišem, ne sam z založniki. 

Sam ko treba pa zamaške za koga zbirat, se pa najde cela 

Slovenija skup. Sam takim pa ne privoščit, k so sami uspeli. 

Oni sicer ne zbirajo zamaškov, ziher pa kr neki donirajo v 

dobrodelne namene. Mi smo se pri trinajstih spraševali, kdo 

ma kero simpatijo, Dončić pa je že nabijal koše v Madridu pri 

teh letih. In ne vem, zakaj zdej pričakujete, da bo dajal koše 

zastonj. In tud vi ne greste v službo zastonj. Sicer garate za 

en pičkin dim, on se pa lahk mal bolj preserava. Naredil je več 

za prepoznavnost Slovenije kokr pa vsi uni politiki skup, k se 

brukajo po Twitterju. Na une se pizdite, ne pa na enga Luko. 

Pa skoz ta fora, da je srbskih korenin. Ja in? Mama in oče 

sta rojena v Sloveniji. Kokr da bi jaz zdej rekla, da sem 

Primorka, ker sta ta stara dva Primorca. Nisem, ne, sem kr 

lepo Ljubljančanka. In mu je čist brez veze metat naprej, da 

kok otrok bi lahk nahranili s tem denarjem. Ker življenje pač 

ni fer. Mislim, ker časopis pa mate zdej v rokah? Se vam zdijo 

zgodbe v Kraljih ulice fer? Nope. Ampak Dončić ziher ni kriv 

za to.

Foto: EricrollandRH
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KI JE S KAČAMI MLEKO DELIL

Toneta sem spoznala, ko smo šele začeli snovati idejo cestnega 

časopisa. Zanj mi je povedala kolegica Alenka Ugrin Vatovec 

iz ambulante Pro Bono, poznala ga je kot ustvarjalnega in 

aktivnega človeka, polnega darov. 

In res, bil je pravi dar za našo skupnost. Bil je vešč, izkušen, 

poln zgodb in zamisli. Že za prvo številko našega cestnega 

časopisa je prispeval ne le en prispevek, ampak pravo rubriko 

prigod iz cestnega življenja, imenovano Jurja gor al' jurja dol. 

Za eno od zgodnjih številk je prispeval svojo zgodbo Sin bo, 

prigodo z avtostopa, ko mu je ustavila noseča ženska, s katero 

sta se potem skupaj peljala na Primorsko, se spoprijateljila, 

on pa je na koncu poti pravilno napovedal, da bo rodila sina. 

Kasneje se je izkazalo, da to žensko poznam tudi sama, in pred 

kratkim sem od najine skupne prijateljice izvedela, da je ta 

»napovedani« sin zdaj že odrasel … tako si lahko predstavljate, 

koliko vode je medtem preteklo. 

Tone je stkal vezi tudi z mnogimi drugimi ljudmi, menim, da ga 

je marsikdo od našega malo starejšega bralstva dobro poznal in 

da je marsikdo skupaj z njim doživel kako zanimivo prigodo. Če 

je kaj takega res, vas vabim, da nam jo pošljete v uredništvo in 

tako gojimo spomin nanj. 

Tudi povezoval nas je, spoznal me je z mnogimi zanimivimi 

ljudmi, ki so kasneje tudi pisali za Kralje. Dobro se spominjam, 

ko mi je organiziral srečanje s pisateljem iz Idrije, Tomažem 

Kosmačem (ki je v literarni prilogi KU Vrabec Anarhist objavil 

svoj prispevek ravno v pretekli številki), pod mostom, kjer je 

Tone takrat domoval. Tone je rad pil mleko, ponudil pa ga je 

tudi kačam, ki so prav tako domovale pod mostom. Pretreslo 

me je, da mi je kačo predstavil kot svojo prijateljico, hkrati pa 

je to pričalo o njegovem odprtem in tudi nekonvencionalnem 

duhu. 

Pod vlažnim mostom res ni bilo primerno bivališče za osebo, ki 

je trpela za hudo astmo. Tako se je kasneje preselil v prikolico, 

do katere mu je pomagal takrat še ne pisec za Kralje Matic 

Munc, pa potem v kolibo in slednjič v nastanitveni program 

KU, torej naposled le v pravo stanovanje. 

IN MEMORIAM: KRALJ O'TONE PRVI

JURJA GOR AL’ JURJA DOL … OSMIČ IN ZADNJIČ 

Sem pa srečal mamko, ki sama ni imela, sigurno sama 

ni imela, nesla je iz placa. Pa še moj prijatelj je bil z 

mano. Pa potegne ven, pogleda pa mi da jurja. Pa jaz, 

gospa, pa veste, koliko ste mi dala? Pa reče, vem, jurja. 

Sem rekel, ja, bohloni, ja, sem rekel, a vam je mogoče 

Marija ime? O, pravi, ja. Sem rekel, saj sem vedel, da se 

mi bo enkrat Marija prikazala. Se je začela smejat. Pa se 

šlata po žepih pa potegne ven iz notranjega žepa pa da 

50 tolarjev na stran, pa pogleda, pa jurja pa pol je bilo 

spet notri, nate, nate še tole, tistih 50 tolarjev moram 

pa prišparat za vnučko, ker mi vedno po žepih stika. 

Dva jurja pa pol mi je dala, samo meni. Me je prijatelj 

gledal, pravi, kako pa ti z njimi delaš? Ja, sem rekel, nič, 

včeraj sem jo mečkal, ane. Ker, če bi mu rekel, da je ne 

poznam, mi ne bi verjel. U, pravi, potem pa ja.

 

Pogovarjala sva se Špela Razpotnik in Kralj O’Tone Prvi

Kralji ulice #001, 2005

S KRALJEVEGA ZELJNIKA, ŠESTIČ 

Dolgočasen dan za prodajo Kraljev ulice. Nebo sivo in 

sivi obrazi mimoidočih. Nobene besede od nikogar. 

Izmislim si časopis v štirih barvah. Treh slovenskih in 

eni italijanski, kar začnem tudi veselo in na ves glas 

oznanjati. Veliko ljudi se ustavi in gleda mene, pa revijo, 

mene, pa revijo. Končno se oglasi priletna mam’ka: »Kje 

pa so tiste štiri barve?« »Evo! Tukaj!« pokažem en izvod. 

»Vidite, tu je črna na belem papirju in še malo sive 

je vmes!« se zarežim. »Aha! Kje je pa italijanska?« ne 

odneha mam’ka. »To je pa ta tukaj,« pokažem s prstom 

temno sivo liso. »Ta je pa molto griggio!« Oba z mam’ko 

se zasmejiva na ves glas. »Pa bom res kupila eno to ... 

barvno revijo!« dé razumna ženica in mi pomežikne. 

Nekaj navzočih zmaje z glavo, misleč, dva prismuka! 

Dolgčas pa je po Ljubljanici odplaval proti Brežicam. 

Kralj O’Tone Prvi

Kralji ulice #008, 2006

KU #006, 2006 arhiv KU

»Tisti, ki me poznajo, vedo, da raje potujem kot pridem na cilj. In raje sem Kralj med klošarji kot klošar med kralji.« Kralj O’Tone Prvi, 2009
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maketo gusarske potopljene ladje (ja, ukvarjal se je tudi z 

izdelovanjem maket, četudi mu vid ni dobro služil), ki je bila 

premazana s fl uorescentnim premazom, da se je svetila v temi. 

Zraven mi je dal premaz, da jo osvežim, ko se ne bo več svetila. 

Nikoli je nisem osvežila, zanikrna, kakor sem, me je pa še dolga 

leta spominjala na Toneta, in še danes je svetel ta spomin. 

Zgoraj natrošene so le nekatere od številnih prigod s Tonetom, 

ki si je nekje na poti nadel novo ime v znak pripadnosti Kraljem 

ulice, in sicer Kralj O'Tone Prvi. Bil je namreč eden prvih 

ustvarjalcev, pa tudi med prvimi prodajalci našega cestnega 

časopisa. 

Nazive, ki jih je imel, je nosil častno: klošar, kralj, Kralj O'Tone 

Prvi, ambasador evropskega leta socialne izključenosti. Ta zadnji 

verjetno marsikomu deluje kot vsiljivec, a verjemite mi, Tone je 

tudi tega opravljal častno, četudi znajo tovrstne evropske fraze 

marsikomu delovati kot farse. Če bi na nivoju držav in Unije 

tudi tisti, ki niso le prostovoljci, kot je to bil Tone, ampak so 

pošteno plačani za svoja prizadevanja, svoje delo opravljali tako 

zanosno, predano in brezkompromisno, kot je to počel Tone, bi 

morda brezdomstvo v EU bila le še zgodovina (tako kot piše v 

deklaracijah, zavezah in drugih nacionalnih in nadnacionalnih 

seznamih želja), tako pa je vsakodnevna izkušnja, s katero se 

mora spopadati vse več ljudi. 

Takrat ga je prijatelj vprašal:

»Kje to sediš? V otroškem vrtcu?« 

Odgovori: 

»Nak! V parlamentu sem. Sem EU-ambasador revnih in sem 

prisiljen poslušati bedarije.«

Zdaj ko je pokojen, se zdi Tone s svojimi zgodbami kot 

nekakšen transcendenčni svet(il)nik, ki nam osvetljuje 

pot, nas podpira in varuje pred čermi v naših nadaljnjih 

prizadevanjih. Od njega se lahko učimo vztrajnosti in zanosa, 

brezkompromisnosti in tega, kako trdno stati z dejanji za 

svojimi besedami. 

Špela Razpotnik

S KRALJEVEGA ZELJNIKA, SEDMIČ 

Sedim na svojem tronu, držim nekaj izvodov Kraljev v 

roki in poslušam babilonsko žlobudranje okrog sebe. 

Turisti! Na stotine! Najprej priraca vodička, moleč 

kakšno marelo ali kaj podobnega kvišku, da ji ovčke 

v gosji vrsti lahko sledijo, saj se lahko še izgubijo v 

velemestu, kot je Ljubljan’ca, dolga vas. Zanimivi so 

limonarji, oblečeni v fotoaparate in kamere vseh sort 

in oblik, s stativi, brez in kar tako … drobni šolarčki z 

juga Italije, precej zagorele polti, preobilni zahodnjaki 

(najprej pride mimo rit, potem šele ostalo!), zveriženi 

Italijančki, podhranjeni, a domišljavo prepečeni, prijazni 

Irci, manj prijazni Angleži in neprijazni nekateri drugi, 

a jih je, k sreči, zelo malo. Med vsemi temi gmotami 

japonščine, nemščine, kitajščine, angleščine in vse sorte 

drugih šprah, tu in tam, ne prepogosto, slišim drago, 

domačo besedico Slovenca ali Slovenke, ki švigne mimo 

v strahu pred mastodonti. V dno duše me zaboli ta naša 

slovenska »majhnost«! Pljuča napolnim s smogom, 

napnem vratne žile, na stežaj odprem že itak velika 

usta in zarjovem kot ranjen lev: »Štrassen König! De 

King of de strits! Le Roa de la rue! Kraljl ulice!« Več 

itak nisem znal. »Samo v slovenščini!« a vse zaman! 

Nikogar »mojih« od nikoder. Le psi so lajali veselo za 

karavano, ki se je valila mimo. Pa še psi so bili bolj cucki 

na baterije! 

Kralj O’Tone Prvi

Kralji ulice #008, 2006

»Tone je rad pil mleko, ponudil pa ga je tudi kačam, ki so prav tako domovale pod mostom. 
Pretreslo me je, da mi je kačo predstavil kot svojo prijateljico, hkrati pa je to pričalo o njegovem 
odprtem in tudi nekonvencionalnem duhu.« 

Foto: O’Tonetov arhiv

Foto: O’Tonetov arhiv
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Ko sem se začel ukvarjati s pisanjem 

kolumn, sem vzel v zakup, da bom morda 

kdaj komu stopil na živec. Poleg Kraljev 

namreč pišem še za dva druga medija. 

Komentarji so pač omogočeni, če ne 

drugje, pa na Facebooku, in jasno je, da 

ne morejo biti vsi pozitivni. Izkušnje 

so pokazale, da je pozitivnih več kot 

negativnih, odvisno je tudi, o čem pišeš. 

Politiki se izogibam, saj menim, da je je 

že tako ali tako preveč, in tudi družbena 

omrežja je preplavila do te mere, da je 

že skoraj neokusno. Zato sem denimo 

zapustil Twitter, saj se skoraj o ničemer 

drugem ni več pisalo.

 Največkrat pišem o temah, ki jih 

poznam – alkoholizem, šport in pa 

kakšni aktualni dogodki, o katerih imam 

pač neko svoje mnenje in se mi zdi, da 

ga moram deliti s svetom. V neki svoji 

kolumni na nekem portalu sem malo 

pokritiziral slovenski olimpijski komite, 

češ da na igre pošiljajo preveč športnikov, 

saj nekateri v svojih disciplinah niso 

niti med 50 najboljšimi na svetu, in se 

spraševal, v čem je torej smisel udeležbe 

takšnega športnika na prireditvi, kot so 

OI. Očitno sem dregnil v osje gnezdo, 

saj imajo pri nas športniki očitno 

status polbožanstev. Pa ne rečem nič 

za svetovne klase, kakršna je recimo 

Primož Roglič, ampak očitno se ne sme 

pokritizirati niti tistih, ki so osvojili 

odlično 47. mesto. Nimaš kaj, šport ima 

v Sloveniji posebno mesto. 

V Sloveniji očitno ne smeš imeti 

svojega mnenja, čeprav naj bi bilo to 

zagotovljeno po ustavi, če je to mnenje v 

nasprotju z večinskim mnenjem. In ker 

se na družabnih omrežjih nihče več ne 

drži nazaj in je kultura komunikacije na 

psu, sem seveda izvedel, da sem kreten, 

debil, nedonošenček in kar je še takšnih 

pohval. Na srečo imam debelo kožo in 

me takšne stvari ne prizadenejo preveč, 

drugače se verjetno niti ne bi loteval 

pisanja. Zanimivo je tudi, kako so lahko 

ljudje dvolični. Najboljša prijateljica moje 

žene, na primer, je dobrosrčna ženska, 

prijazna do ljudi in živali, ampak kralji 

se ji pa gnusijo. Po njenem mnenju gre 

za lenobe. Nekoč je nekega prodajalca 

časopisa nahrulila, naj si najde delo. Pa 

sem ji rekel, saj dela, časopis ponuja. 

»To ni nobeno delo,« je siknila. »Ja, 

kaj? A bi moral jarke kopati? Delo je 

delo,« sem ji odvrnil. Da so mnogi od 

naših kraljev v takšni situaciji zaradi 

nesrečnega spleta okoliščin, tega ne 

verjame. Vendar bodimo pošteni, 

marsikdo si je okoliščine zakuhal sam, 

po drugi strani pa to vsekakor ne velja za 

vse in predvsem je treba spoštovati trud 

tistih, ki si želijo nazaj v »normalno« 

življenje in tudi trdo delajo na tem. Da 

gre za lenuhe, ki izkoriščajo socialno 

državo, živijo na naših žuljih, še vedo 

povedati gospa. Privoščil bi ji kak teden 

življenja na ulici. Morda bi spremenila 

mnenje. Neka druga prijateljica, 

ljubiteljica živali, ima podobne težave. 

Gospa so precej premožni in je ob neki 

priliki za potepuškega mačka, ki ga je 

našla pred hišo, odštela več kot 4500 

evrov za operacijo. Skratka, živali se ji 

smilijo. Po drugi strani pa je zelo glasna 

glede migrantov, ki da so nas prišli 

islamizirat. »Kdo je pa kriv, da hodijo 

sem?« »Mi, zahodnjaki in naša politika,« 

sem ji skušal razložiti, a zaman. »Kako 

je možno, da se ti smisli žival, človek pa 

ne?« sem jo še pobaral. »Ti so slabši od 

živali,« je strokovno povedala. Ker ona 

ve. Ker ona pozna arabski svet. Skratka, 

škoda besed. 

V glavnem, ni problem, če tolčeš po 

kraljih, ki so zapiti lenuhi in lepo živijo 

na račun socialne države, ni problem, 

če verbalno in tudi drugače napadaš 

migrante, kajti to so agenti, ki so prišli 

islamizirat Evropo. Ampak bog ne daj, 

niti v najbolj norih sanjah, da bi rekel 

kakšno čez naše športnike. Ker oni 

so tisti, ki predstavljajo našo državo 

v najlepši luči. Slovenija, država brez 

socialnih problemov, dežela ponosnih 

katolikov. Naprej, Slovenija! 

Lepo vas pozdravljam

Kreten ‘z Vižmarij  

Pozdravljeni, bralci in bralke časopisa Kralji ulice in vsi 

brezposelni. Naj vam predstavim program za zaposlitev. Sem 

prodajalec časopisa Kralji ulice, a sem se vključil v program 

Epeka, ki vsem nezaposlenim pomaga do zaposlitve. 

Moje izkušnje s tem programom so zelo pozitivne, spoznal 

sem veliko novih krasnih ljudi, ki jih spoštujem, pa še zabavno 

je. V programu sem se naučil tudi novega standarda pošiljanja 

prošenj za delo, veliko bolje obvladam komunikacijo in 

pogovor, prav tako tudi elektronsko pošto, ki je prej nisem 

uporabljal. V programu, ki traja šest mesecev, sem se resnično 

naučil hitrega in lažjega spoznavanja delodajalcev.

V programu socialne aktivacije nas je približno deset, 

tako fantje kot dekleta, in dva mentorja. Veliko se dela 

po računalniku. Iščeš delodajalce, jim pošiljaš prošnje, se 

dogovoriš za sestanek in morda te kmalu čaka zaposlitev. Zelo 

preprosto torej. Vsem nezaposlenim polagam na srce, prijavite 

se v program socialne aktivacije, nimate kaj izgubiti.  

Jani Sedej

SOCIALNA AKTIVACIJA

POZDRAVLJENI, KRETEN TU
Foto: osebni arhiv

Jurij B. Hudohmet

Fedja Kovič



Cestna fi lozofi ja:

   Saj veste, kako gre. Neznosna vremenska vročina, ki jo 

spremljajo vročični računi našega upravnika. Skratka ljudje smo 

tik pred vžigom. Noči so vroče za znoret. Mislim, da se že vsem 

v bloku meša od vsega. Toda ...

   Na srečo so tu Kralji ulice, ki ob pravem trenutku priskočijo 

na pomoč. Pa ne politično, ker s tem se oni pač ne ukvarjajo. 

Pač pa človeško, humano. Tako so nas odpeljali na bazen 

Kodeljevo. Ludnica! Vam povem, da je bil to psihični orgazem. 

Ko se vržeš v tisto ne tako mlačno vodo bazena. Kar telo 

zadiha. Skratka ne le da so nam polepšali dan, z enim obiskom 

so nam polepšali ves teden, ki ga bomo zdaj preživeli bolj 

ležerno. Kljub vsemu bomo (kot vedno) plačali tisti upravnikov 

račun, s katerim se nihče ne strinja. Toda bazen bo ostal v 

lepem spominu. KU bodo ostali v lepem spominu s svojo gesto 

humanosti.

   Aleluja! Ko bi se taki izleti le večkrat ponovili, saj to 

nekaterim izmed nas mnogih obubožanih Slovencev veliko 

pomeni. Ko bi le bilo več takih organizacij, ki bi organizirale 

take odrešujoče izlete.

Taubi

VROČINA

Prijatelj je bitje, ki bi naredilo zate vse. To je lahko pes ali človek 

ali Bog. Prijatelj te mora razumeti, te spoštovati, imeti rad in ti 

zaupati. 

Ljudje smo čudna bitja, naduti, zahrbtni, pohlepni in 

brezobzirni. Večina mojih prijateljev je pomrla, ampak usoda 

mi prinese vedno nove ljudi pred moje srce, tudi ženske. Rad jih 

imam, tako so brhke, zapeljive, polne energije. So angeli iz nebes, 

ki nam pokažejo pot do Boga. 

Moje življenje je bilo psihično mučenje, ljudje so hoteli od mene 

preveč. Ker sem že od 17. leta na psihiatričnih zdravilih, ki mi 

brišejo spomin, me ljudje ne razumejo, celo norca se delajo 

iz mene. Pa naj. Spremeniti ne morem veliko. To, da zlivajo 

gnojnico name, me žalosti, a jaz se očistim in grem dalje. Naj se 

smejijo, se zabavajo, uživajo v nesreči drugega, to me ne moti, 

verjamem v pozitivno kozmično energijo, dobroto, lepoto in 

poštenje. Vse drugo je napaka, breme za dušo, zlo, ki človeka 

duši. Nisem nevoščljiv, ne maščujem se, ne grebem se za denar. 

Moja čustva so uničena, ne morem jokati, a včasih mi pritečejo 

solze. To so solze sreče, ko vidim, da zmagata ljubezen in 

prijateljstvo, in to s pomočjo kozmične energije, ki je neuničljiva 

in večna. 

Kavica

KDO JE PRIJATELJ?Na splošno moderna družba zavrača nasilje kakršne koli vrste, 

najsi so to pretepi, hladno orožje, spolno nasilje, verbalno 

nasilje, duševna krutost. V Jugoslaviji si bil lahko celo zaprt, 

če si žalil državnike, tudi tuje. S tem zakonom so omejevali 

svobodo pisanja, v 80. pa je milica šikanirala pankse.

Je torej nasilje res tako slabo? Če Wehrmacht ne bi bil nasilen, 

ne bi prišel do Stalingrada. Muhammad Ali ne bi bil boksarski 

prvak. Večina športov je nasilnih, da ne omenjam navijačev. 

Tako je pač, če oblastniki ne dajo potice, dajo pa kruha in iger. 

Napoleon je prišel do Moskve in bila je požgana. Partizani v 

NOB ne bi osvobodili rodne grude, če bi le jamrali. Sam sicer 

nisem pristaš fi zičnega nasilja, sem pa za aktivno nasilje 

nalivnega peresa. Nobelova nagrajenka je pisala o diktaturi v 

Romuniji. Je to nasilno pisanje? V umetnosti bi moralo biti 

dovoljeno vse, čeprav vse perverzije pisanja ne gredo ravno 

gladko skozi moj želodec.

Nasilno je tudi zdravstvo. Obdukcije, pa tehniki v ustanovah 

za osebe z motnjami v duševnem zdravju, ki kar mlatijo, če nisi 

priden. Kdo je potem nevaren za družbo? Posameznik? Klošar? 

Alternativec? Ali pač kar družbeni represivni aparat, sistem?

Mimogrede, nekoč je moj pokojni znanec glede Berlinskega 

zidu malce cinično izjavil, da so pač morali biti za ograjo, ker so 

nevarni. 

PA NE OKOL GOVORT!

Črtomir Clonsky

ZAKAJ PA VI NIMATE SATELITSKE 
ANTENE ZA UŠESI?

Imam svoje mnenje, 
pa se z njim ne strinjam:

foto: osebni arhiv

Ministrstvo za zdravje opozarja: »Opran možgan ubija!«

O
p

en
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NABOR VICEV Z DOBA
Kaj reče blondinka, ko vidi bananin olupek?

Ups, spet bom padla!

Blondinka visi na drevesu tako, da se drži za vejo. Kako jo 

spraviš na tla?

Pomahaš ji.

Zakaj policisti nosijo kape?

Ker ima vsaka kanta svoj pokrov.

Kaj naredi blondinka, da bi imela sladke sanje?

Pod blazino si potrese sladkor.

Izza rešetk zbiral Robi Ž.

KLOŠARSKE POČITNICE
Denarja ni nikoli preveč. Privoščim si lahko le plavanje na 

Podpeškem jezeru. Tja se odpravim z avtobusom. Malo se 

prekršim in si vzamem kakšno pivo s seboj. Glede Podpeškega 

jezera je treba vedeti, da se včasih naredi na sredini vrtinec, ki 

pogoltne vse mogoče. Hočem povedati, da je zelo nevarno. To 

mi je zaupal domačin. Drugače se mi zdi pa super. Povedal bi 

še to, da so pred kratkim posekali drevesa in uničili vso senco, 

ki so jo nudila. Dela se škoda in prav je, da se povežemo in 

kritično gledamo na posege v naravo.

GD

NAŠ ČASOPIS
Naš časopis izstopa in zavzema poseben prostor med 

tiskanimi mediji. Opremljajo in ustvarjajo ga ljudje, ki jim 

je pisanje hobi, ki radi berejo, mnogi so ljudje z ulice. Ti 

opisujejo svoje življenje, prejšnje in zdajšnje, čakajoč na 

morebitne spremembe. Povezujejo nas različne zgodbe, 

različni družinski vzorci, različna zanimanja. Izoblikovali so 

nas starši, kasneje smo se izoblikovali sami, ne nazadnje pa je 

na nas vplivala tudi kultura. 

Sonata

NOVI TURISTIČNI BONI IN ODDIH
Dobili smo nove turistične bone in smo si zato tudi 

invalidski upokojenci lahko privoščili dvodnevne počitnice. 

Izkoristil sem to priložnost in si ponovno privoščil oddih 

v Hotelu Creina v Kranju. Bon je pokril dve nočitvi z 

zajtrkom. 

Z nostalgijo se vračam v Kranj, kjer sem doštudiral 

in služboval v Iskri Delta in Iskri Terminali. Ker sem 

upokojenec, sem bil deležen brezplačnega prevoza.  

Robert Žerjav, Lesce

LAKOTNIK
Zjutraj najprej pohitim po nove izvode Kraljev ulice, prva 

misel je malica. Pridem na svoje najljubše prodajno mesto 

in kuj zaslužim za sendvič. Zavijem v pekarno in prosim 

prodajalko za tisto veliko štruco s salamo, sirom in kislimi 

kumaricami.

Pomislim veselo, tole bo pa za dvakrat: 

»Gospa, bi mi lahko sendvič prerezali na pol?«

»Ja, seveda, gospod, a računati bom morala celega!«

Prijateljevo štorijo zapisala Psiha 

DOBRO SE Z DOBRIM VRAČA
Stojim pred Namo in ponujam časopis. Lepo oblečen 

in urejen gospod pristopi in mi v roko diskretno stisne 

bankovec za pet evrov. Pravi: »Revija je dobra, a trenutno 

nimam časa za branje, zato jo podarite nekomu drugemu.«

Dober nasvet dobrih ljudi je vedno upoštevanja vreden, si 

mislim in nadaljujem s ponujanjem:

»Dober dan, Kralji ulice!« »Hvala, žal nimam nič drobiža,« 

se odzove gospa s tremi otroki. »Nič zato, je že urejeno,« 

odgovorim in ji podarim časopis. Mlada družina se kmalu 

vrne iz trgovine in gospa mi podari vrečko, polno hrane 

in pijače, da je bilo za ornk zajtrk dovolj. Otroci, očitno 

lepo vzgojeni, pa nesebično z menoj delijo večjo pakungo 

sladoleda.

Ja, tudi takšni lepi trenutki se dogajajo, zato iskrena hvala 

vsem dobrim ljudem, ki razumejo stisko in so pripravljeni 

pomagati.  

Igor

CESTNIH

ANEKDOTE
IZ PRODAJE
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Lili, Tinka, Mak, Tine in Ruj so med počitnicami del svojega 

prostega časa namenili izdelovanju ročnih izdelkov. Oblikovali 

so škatlico smile, starca na stolu, čarobno palčko, sivkino 

blazinico, družino Pufek, družino Oblaček, stiskajoče balone, 

balon to balon … Tine je k ponudbi dodal še dva avtorska stripa.

12. avgusta so jih med 17.30 in 20.00 na Medvedovi ulici 

v Ljubljani ponujali mimoidočim. Cene so bile simbolične, 

večinoma so se gibale v centih. Celoten izkupiček od prodaje so 

namenili Kraljem ulice. Znesek 52,20 evra so nam lastnoročno 

predali med obiskom našega dnevnega centra.

Na vprašanje, zakaj so se že drugo leto zapored lotili 

humanitarne akcije, mladi dobrodelneži odgovarjajo:

Mak, 10 let: »Zaradi tega, ker nekateri živijo na ulici. Menim, da 

vsi ljudje potrebujejo dom.«

Lili, 10 let: »Pomagala sem, ker mislim, da vsak človek potrebuje 

varnost in dom.«

Tine, 8 let: »Pomagal sem zato, da bi imeli za hrano.«

Tinka, 7 let: »Prispevala sem zato, ker bi rada, da vsi živijo 

normalno in so v varnem domu.«

Ruj, 4 leta, je za namen zbiranja sredstev izdelal sivkino 

blazinico, a je za komentar še premajhen.

Za donacijo in vložen trud se jim kralji iskreno zahvaljujemo! 

Jean Nikolič

Društvo KU

STOJNICA NAVDIHA

Foto: Barbara Krajnc

Nova in stara generacija. Nova generacija piše zastonj in hodi 

na proteste, stara generacija pa čaka na penzijo. In kolikor sem 

vesela za njih, sem malce zagrenjena, ker sem spet ostala brez 

službe. Ker smo v času covida mi tisti, ki potegnemo kratko. 

Mi, ki dejansko vemo, kako nekoristen je Zavod za 

zaposlovanje (okej, to mislim, da vedo vsi), in vemo, kako je, 

ko pri svojih rosnih letih živiš na stroške staršev. Ker imaš 

preveč na računu, da bi spadal med »revne« – kar preberite si 

uzakonjene omejitve –, in ker dejansko razmišljaš o tem, kje 

bi dobil kak evro. Pa ne me razumeti narobe, imam visoko 

izobrazbo, (pre)več delovnih izkušenj in dejansko nisem taka 

oseba, ki bi sedela v parku ter nepobrita in umazana prosila 

za kak evro. V bistvu sem ravno razmišljala, koliko mojih 

prijateljev in kolegov iz šole ima službo. Morda deset, pa še to 

dvomim. Pa ne govorim o fi lofaks izobrazbi, prosim vas lepo. 

Govorim o minimalcu oziroma mikrominimalcu in o začasni 

službi. Nikoli si nisem predstavljala takega lajfa. In pol si 

mislim, mogoče pa bo kmalu čas, da se kaj spremeni. In vsej 

mladini in mladim po srcu pravim, prosim, ne obupajte. Tole 

je samo začasno. Sem hotela še nekaj napisati, pa bom raje 

končala, da ne bom koga poslala v maloro.

Jojo

»OČI, A VEŠ, DA BODO MOJ ČLANEK OBJAVILI V KU?« 
»AJA, A BOŠ DOBILA KAJ OD SAZASA?« 

Foto: Roy Buri

SMREKA IMA CELO ŽIVLJENJE SMOLO, PA NIČ NE STOKA!

GREGOR B. HANN
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Mariborski kralji in kraljice z uporabniki 

svojih programov odrinemo na kopalni 

izlet vsako leto. To je doživetje, ki nas 

poveže in nam da občutek, da smo del 

širše družbe, da počnemo to, kar je 

»normalno« oziroma kar počne večina 

ljudi v poletnem času. Lani zaradi 

epidemije kopanja nismo izvedli, zato 

smo bili letos trdno odločeni, da to 

storimo. Nabralo se nas je 152 in s tremi 

velikimi avtobusi in enim avtomobilom 

smo se odpravili na road trip proti 

Podčetrtku. 

Na takšen dogodek povabimo prav vse 

uporabnike dnevnega centra in ostalih 

programov, torej otroke, njihove družine, 

samske osebe in pare. Aqualuna ima 

namreč veliko različnih bazenov in cel 

kup vodnih igral in toboganov. Za otroke 

pa je vodni park veliko bolj zabaven kot 

plaža ob morju, kjer je »sama skala, beton 

in pesek«, kot nam sami povedo.

Otroci so bili navdušeni nad tobogani in 

vodnimi drčami, a največ govora je bilo 

o Kobri, velikanskem dvojnem toboganu 

v obliki kraljevske kobre, po katerem so 

se spuščali na napihljivih obročih za dve 

osebi. Eden se še prav posebej spomni, da 

se je obroč zataknil na progi in ju je prišel 

rešit zelo prijazen gospod. Izpostavili so 

tudi prijaznost celotne ekipe Aqualune, 

pozabili pa niso niti na voznike 

avtobusov. »Bili smo eno,« je povedala 

sodelavka. 

Nekaj odraslih uporabnikov se je zabavalo 

po svoje, sončili, potepali, sprehajali, 

jedli in pili so sami, ampak na povratek 

ni zamudil nihče. Eden je celo stražil pri 

avtobusih in si v prtljažniku enega od 

njih privoščil siesto. Bilo je res prijetno, 

zanimivo, za nekatere novo doživetje, 

sploh za tiste, ki niso vajeni potovati v 

večjih skupinah.

Avtobusi so bili opremljeni z ozvočenjem, 

ki nam ni prišlo prav le za oznanitev 

splošnih dogovorov tega dne, temveč tudi 

za zabavo s karaokami na poti domov. 

V ozračju vzajemnega zadovoljstva 

oznanjamo: drugo leto spet!

Kralji in kraljice iz Maribora

NAČELO NORMALIZACIJE 
Mariborska stran:

V prvem tednu julija smo KU Ljubljana in 

KU Maribor združili moči z Mavričnimi 

bojevniki in na Gradišču nad Šentvidom 

pri Stični šest dni spali pod milim 

nebom. Mavrični bojevniki so otrokom 

pokazali raznolike veščine, potrebne za 

preživetje v naravi, kot so netenje ognja 

s kresilom, smodnikom in žico, nabiranje 

in žaganje lesa, streljanje z lokom, 

priprava hrane na ognju. Spoznavali smo 

tudi bližnjo okolico, zadnji dan pa smo si 

ogledali še bližnji izvir pri Viru pri Stični, 

kjer prebiva tudi človeška ribica.  

Ta odmik od mestnega vrveža in 

drugačen način življenja sta na vseh nas 

pustila močan vtis. Zbrali smo nekaj 

odzivov.

»Na taboru mi je bilo zelo všeč. Najbolj 

sem uživala, ko smo izdelovali obeske 

iz kamna. Všeč mi je bilo tudi metanje 

sekir in streljanje z lokom. Zelo zabavne 

so bile tudi vodne igre. Ni mi pa bilo fajn 

spati v šotoru, me je bilo malo strah, 

predvsem komarjev in pajkov.«

»Zapomnila sem si, da sem igrala kitaro 

in da smo sami naredili ogenj. Všeč mi je 

bilo tudi, ko so se fantje drli ponoči, ker 

nisem smela iti spat. Ni mi bilo najbolj 

všeč, da sem padla in da sem mislila, da 

me je Selma porezala. Tabor mi je bil 

všeč, ker sem se imela v redu.« 

»Ful je fanj ta svoboda, pa k nas ni ful na 

kupu.«

»Vsi so tako prijazni.«

Taja Rušnjak in Lara Berkovič

MAVRIČNI BOJEVNIKI IN KRALJI ULICE

Foto: arhiv KU MB

Foto: Taja Rušnjak
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Mariborska scena:

Sedim na vlaku in se kot upokojeni učitelj peljem v Ljubljano. 

Rad se vozim z vlakom. Celo na morje sem se cijazil. Če kaj, imam 

čas. Sredi julija sem tako sedel na Orient expres – Agatha in jaz 

veva, kaj je luksuz – in se do Zagreba pripeljal za pet evrov. Plačaš 

samo od Dobove do Zagreba. Privilegij penzionistov, pa premnogi 

vseeno raje sedijo doma na kavču in jamrajo. Vedno imamo izbiro. 

V srcu Hrvaške sem pisal drugo knjigo iz serije Biblija greha, 

Zagrebški dnevnik. In pri bogu, da sem grešil. Grešil sem, ker 

sem šel k sosedom s polno prtljago predsodkov. Po tem, ko 

sem se spomladi ponovno zaljubil v Sarajevo, sem se bal, da 

ga zdaj, poleti, varam z Zagrebom. Nisem in nisem se mogel 

izogniti vsakodnevnim primerjavam. Idealiziral sem Bosno v 

sebi in se zoperstavljal predati se temu, kar mi ponuja. Podobno 

se počutimo, ko gremo prehitro iz ene zaljubljenosti v drugo. 

Primerjave so hudič. Bivši zna biti huda prepreka za novega, 

bodočega. 

In tako sem nekaj dni brezglavo taval po ulicah in se zaletaval v 

razpokane fasade preteklega blišča. Kako žalostno je to mesto. 

Kako osamljenega sem se počutil v razredčeni množici. Parki so 

mi bili edino zatočišče. Pa tisti underground gej bar, ki spominja 

na plesnivi podganji brlog. Ampak, hej, to je vse, kar je ostalo po 

dvajseti paradi ponosa. Neka luknja v kleti. Saj v Sloveniji ni nič 

boljše, ampak mi imamo vsaj savne. Danes popoldan jo obiščem. 

Potrebujem izliv patološkega pomanjkanja telesne bližine. 

Resda je poletje in so Zagrebčani zgravitirali na jug, večinoma k 

ognjišču, ja, na vsakem koraku odmeva dalmatinski naglas, precej 

bosanskega, kar je bila pesem za moja ušesa, le cirilice se ne sliši 

veliko. Te se bom naužil jeseni v Beogradu, kjer bom spesnil zadnji 

del trilogije, pa vendar. Zagreb umira. 

Tisti žepki novokomponiranih lokalčkov in restavracij me niso 

prepričali. Zagreb je na respiratorju. Purgerjev ni več. Tradicije 

gosposkosti ni več. Novi primitivizem. Še hujše kot 

zdiznilendizirana ljubljanska dolgočasnost. 

Bil sem gost v sobici s tremi kvadrati in hrup z gradbišča za 

oknom, kljub jezikovni barvitosti Balkana, ni bil najboljši lite 

motiv. Zjutraj sem lahko pisal kakšno uro, in to je bilo to. Več ni 

šlo. 

Potem pa sem se spomnil, da mi je gostitelj prvi dan pokazal 

teraso lokala nad Trgom bana Jelačiča. Ritam grada. Kaj lepšega.

Mesto pod menoj se je odprlo in reklo: »Če ti ne prideš k meni, 

pridem jaz vate.« Razodetje. Marija se mi je pokazala. Vsak 

dopoldan sem od približno enajstih pa do poldneva zrl v punčico 

očesa mesta. In pisal. 

Prodajalec dnevnih časopisov me je s svojim petim glasom 

spomnil na muezina. Neka romantika je v tem zavijanju. Tramvaji 

so na tamburice godli sevdalinke. Ulični glasbeniki so peli čez. 

Mravljice spodaj so nenadoma začele graditi mravljišče v mojih 

mislih. Čebelice so medile mestni prah. Branjevke na tržnici, 

poleg hipnotičnega napisa »čevapi u somunu«, so mrmrale tisto: 

»Zagrebačke frajlice nosidu šešire, a njihove mamice prodaju 

krumpire.« Mimoidoči so začeli dobivati obraze. Tudi tistih nekaj v 

maskah strahu in kolegialne psihoze. 

Edini vonj, ki se ga spomnim, je vonj po prepojenem tapisomu v 

notranjosti lokala, kjer gostje ne smejo sedeti, ker pač neka bolana 

pravila. 

Popoldan, ko se je malo shladilo, pa sem se podal na sprehod po 

predmestjih. Nič pretresljivega. Koseze, Šiška, Tezno ali Radvanje 

so pač vseprisotni ostanek neke polpretekle zgodovine urbanizma 

bivše skupne domovine, v kateri se nismo počutili doma ne takrat 

ne zdaj.  

Potem pa se mi je zgodila ulica. Brezdomci. Starci, ki brskajo 

po smeteh in se mimoidočemu, ki jim ponudim deset kun, 

opravičujejo, da sploh obstajajo. Da bi se človek pod prvi tramvaj 

vrgel. Precej jih zbira plastenke in pločevinke, ki jih potem očitno 

nekam prodajajo. V trgovinah je še vedno kavcija na steklovino, ki 

je, kot mi je eden od teh možakarjev zatrdil, lomljivo zlato. 

Ker sem prišel čez mejo brez testa, zaveden sem bil pod izjeme, 

sem se zavezal razdeliti 20 evrov ulici. In sem jih. Kupil sem tudi 

obe ulični reviji, ki ju prodajajo brezdomci. Ulični fajteri in Ulične 

svjetiljke. Podaril sem ju Jeanu Nikoliču, kralju Kraljev ulice. Ena 

taka meddržavna, medgeneracijska izmenjava energij. Spodobi se 

in pravično je. 

Ko sem se spravljal pisat v Zagreb, sem imel v glavi neki katoliški 

kalup nacionalizma in nostalgije. Purgere sem hitel zaničljivo 

raztrgati in se ponorčevati iz njih. Jaz, alpski Hrvat, sem si mislil, 

sem pa ja nad tem. Pa nisem. Mesto me je držalo na distanci, 

dokler se mu nisem s tiste terase sredi mesta dobesedno na 

glas opravičil in tvegal, da me imajo pri sosednji mizi za norega. 

Potem ko sem nehal kričati, sem se obrnil k onim trem frapiranim 

kofetkarjem in se opravičil še njim. Žal so bili Angleži in niso imeli 

pojma, kaj bi rad. Kar nekaj turistov sem srečal. Z enim, ki ima 

maltežana Tiberiusa, sem celo grški giros jedel. Ni za razlagat. 

Skozi okno zrem v motne savske brzice. Lene kot jaz. Rahlo 

naveličane enosmernega toka. Spet v Ljubljano. Vsakih šest 

mesecev na onkologijo in potem na infekcijsko. Kri, ultrazvoki, 

rentgenske slike. Tudi obdobje po raku je lahko naporno. Zame 

je vse to romanje čisto odveč. Če ti da zverina mir, te pa dohtarji 

vsake pol leta spomnijo, da s tabo nekaj ni v redu. 

Vesolje je hotelo, da sem zamenjal uro pregleda na infekcijski s 

tisto na onkologiji in sem pregled zamudil. Tudi če. Dobim menda 

nov termin. Tudi če ne. Sem pa zato šel v desetih minutah dvakrat 

mimo eminence iz medicinskega sektorja, ki je na Mrtvaškem 

mostu čez Ljubljanico kramljala z neko žensko. Sramujem se misli, 

ki so me obhajale, ko sem stopal mimo nje, in žal mi je, da jih 

nisem udejanjil. Ampak verjetno zna itak plavati.  

PURGERLANDIJA DELUX
Foto: osebni arhiv

Renato Volker – Rene

Foto: osebni arhiv
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PAPARAZZI ZA REVEŽE

V okviru Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike 

(2014–2022) Ministrstvo za zdravje 

koordinira program Razvoj in nadgradnja 

mreže mobilnih enot za izvajanje 

preventivnih programov in programov 

zmanjševanja škode na področju 

prepovedanih drog. Gre za deset programov 

terenskega dela z uporabniki prepovedanih 

drog v izbranih nevladnih organizacijah 

in zdravstvenih institucijah, ki zajemajo 

aktivnosti preventive, zmanjševanja škode, 

zdravljenja in zdravstvene rehabilitacije.

Končno je prišel tako pričakovani 

čas, počitnice. Z uporabniki sem se 

pogovarjala, kam bodo odšli počitnikovat, 

saj lahko tudi oni koristijo vavčer. 

Mislim, da se jih je največ odločilo 

porabiti darovani znesek v trgovini. 

Spodbujala sem jih, naj gredo na morje. 

Vsaj za kakšen dan. Morsko okolje je 

zelo zdravilno in dobro vpliva na fi zično 

in psihično počutje, vendar so mnogi 

za tovrstni oddih prikrajšani. Nekateri 

nimajo prijatelja, ki bi jih pospremil na 

oddih. Druge je zaradi kroničnih ran, ki 

so posledica outov, sram. Tretji spet ne 

marajo morja. Vseeno vsem svetujem, 

da se odpravijo na morje. Je zdravilno za 

telo, dušo in duha. 

POČITNICE

Klavdijin zdravstveni kotiček:

Klavdija Stanonik, Društvo Stigma

Foto: arhiv KU

Foto: Lena1
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Priloga Društva slovenskih pisateljev Vrabec Anarhist se tako kot spletni 

portal imenuje po neuklonljivem ptičku iz romana Ivana Cankarja Hiša 

Marije Pomočnice, ki se je na vsak način hotel prebiti na svobodo in ga 

lahko razumemo kot simbol večne utopije. Čeprav je vrabček v romanu 

nesrečno končal, smo ga oživili v prepričanju, da mora biti svoboda temelj 

družbe in ustvarjalnosti. Prilogo urejata Igor Divjak in Neža Vilhelm.

i 

lj
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KAKO ME JE KORONA SPREMENILA
Strah me je bilo. Itak da me je bilo strah.

Tišine je bilo preveč, kar je pomenilo ogromno prostora za vse 

druge skrbi. Kdo bo zalival rože in skrbel za mačka? Kdo bo nesel 

smeti? Kaj bo z vsemi knjigami? 

Mami mi pošlje SMS: Kar te ne ubije, te naredi močnejšega. Ja, 

seveda, pomislim, kar te ne ubije, mutira in poskusi ponovno. 

Gledam infuzijo, ki kaplja in kaplja v majhno cevko, ki se spodaj 

pod vrečko razširi in potem steče v mojo roko. Ženska v vizirju me 

gleda in nadrkano vpraša, če bom v redu. »Ja, ja, kul, vse super, 

tipi topi.«

V resnici pa me vse žge. Od grla pa do rok in nog in stopal in srce 

mi razbija, kot da sem si pritekla olimpijski rekord na 100 m.

Jebena korona. Za referenco naj povem, da je moj dedi med 

korono in s korono štihal vrt in pekel palačinke. Jaz. Jaz pa dobim 

alergično reakcijo in skorajšnji infarkt. 

Gledam v strop urgence v kliničnem centru in razmišljam, kateri 

arhitekturno-oblikovalski genij se je odločil, da vse stene pobarva 

z rumeno. 

A če me je korona spremenila?

Ne vem. Ne vem zato, ker mi, mislim, da, manjka introspekcije.

A sem prišla po tretjem valu ven na plano z novimi spoznanji o 

lajfu in medčloveških odnosih?

Ne.

Sem pa:

   1. Prihranila denar pri alkoholu in našla nove prijatelje

A. mu pravi đuskanje, T. pravi pelin o’clock, jaz pa pravim, da je 

šampanjec Spumante Dolce iz Lidla za 1,69 evra najboljša stvar, 

ki sem jo odkrila med korono. Našla sem ga pa v poslovalnici za 

Bežigradom, tam na Slovenčevi ulici, in upam, da ti, človek, vodja 

prodaje in zlaganja stvari na police tisti dan, nek deževni četrtek 

pred policijsko uro, dobiš povišico, ker so bile škatle spumanteja 

zložene po celi stalaži, od oreščkov pa do toaletnega papirja, in 

jih je bilo nemogoče zgrešiti. Tam sem bila, ker tam živi T., ki ima 

rada umetnost, aktivistične plakate in Đorđa Balaševića. S T. nisva 

pogledali niti enega fi lma, ki sva se ga namenili gledati med svojim 

nelegalnim druženjem, niti nama ni, kot slabima ženskama, 

uspelo vzgojiti droži. Sva pa prebrali veliko knjig, se slabo 

zaljubili v narobne ljudi, spili veliko spumanteja in pelinkovca in 

prepogosto kričali komad Gibonni feat. Damir Urban – Judi, zviri 

in bestimje. Ker, iskreno, pred Lano in Taylor, sta vse napisala že 

Đorđe in Zlatan.

(I nije lako bit

i svetica i kurba

sve po potribi,

kako se namisti

u taj čas.)

   2. Neznosna lahkost melanholije

Ker če nisi (več) depresiven, potem si, ko si predolgo časa sam, 

melanholičen. Dodaj Lano del Ray:

(Are these my good years or do I have none?

Are there really good years for everyone?

I don’t wanna live with a life of regret

I don’t wanna end up like Tammy Wynette.)

in Taylor Swift 

in dejstvo, da včasih v svojih mačkah vidim samo minljivost in 

potem ure in ure jokam. Razmišljam, da morda pa jaz umrem pred 

njima, kar pa je še huje, ker to, da umreš, tega ne narediš mačkom. 

In Nick Cave in Lavender Fields:

(People ask me how I changed, I say »it is a singular road«

and the lavender has stained my skin and made me strange.

Th e lavender is tall and reaches beyond the heavenly cover

I plough through this furious world of which I’m truly over.)

 in Marko Đorđiđ in ljubav do Alme in Radovan in jeza žalost 

srd in Lana Bastašić, ki pravi, da nam nihče ni povedal, da ne 

smemo ubijati ranjenih ptic. Pa gore in gore novih knjig in pri 

vsaki se mi prostornina nekje znotraj mene, ne vem točno, kje 

znotraj, ne razumem teh globin, to je najbrž tudi eden izmed 

problemov, poveča. Poveča in raste in potem je vse toliko lepše 

in bolj evforično, ampak je obenem tudi toliko bolj žalostno, 

tako zelo žalostno in potem se sredi noči zbujam in googlam, 

kaj je bipolarnost, ampak terapevtka pravi, da tega pa nimam in 

hvalabogu so na Tobačni končno zagnali novo klima napravo, ki 

zdaj cele noči brni in lahko končno spim, ker me zvok spominja 

na zvok vesoljske ladje Enterprise, ki pa je daleč, daleč stran od 

Ljubljane, in zato ni treba, da me konstantno skrbi, da me bo 

povozil Wolt ali električni skiro.

   3. Malo bolj pomirjena z dejstvom, da bo treba vse pogosteje 

živeti z več krizami hkrati 

Na primer s krizo, da večino stvari, ki jih ljubim, obenem tudi 

zelo sovražim. Ljubljano, plezanje, cigarete, to, da se prepogosto 

smilim sama sebi, poceni obleke, njega, Japonsko in ogledala. Pa 

da zdaj živim med krizo globalnega segrevanja in približno petimi 

genocidi. In korono in delta korono in sušami in požari in vse te 

uboge osamljenje in opečene koale in kapitalizem in naša vlada. Pa 

želve, ki jih ubijajo plastične vrečke in slamice v nosovih. In kriza 

tega, da berem premalo geopolitičnih knjig, esejev, da gledam 

premalo dokumentarcev in nimam dobrih argumentov, ko se je 

treba braniti. Kriza, da najbrž nikoli ne bom več dobro spala, kar 

je še huje kot nespečnost, ker se vsako noč spraviš v posteljo z 

upanjem. Nič pa ni bolj krutega kot upanje. 

Na koncu vse pokasira neka uboga duša pri sadju in zelenjavi, ki 

je eno limono dala v eno plastično vrečko, meni pa mozeg tega ni 

mogel sprocesirati, in evo, Sanela pravi, da moram zdaj stročji fi žol 

kupovati drugje. V naslednjem valu mi bo šlo bolje.

Foto: Jože Suhadolnik

Katja Šifkovič
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 »Ne morem spati. Ko zaprem oči, gledam podobe vojne. 

Grozno je,« mi je v angleščini prevajal Google s kovinskim 

moškim glasom, medtem ko sem zrla v mandljeve oči mlade 

ženske, ki je v Slovenijo prišla z vojnega območja. Ne vem, kaj 

me je bolj ranilo: vsebina sporočila s telefona ali njen pogled, 

obrobljen z globokimi temnimi kolobarji. Ušla je smrti, da 

vsako noč znova živi v grozi vojne.

Od tistega dne se tudi jaz bojim zapreti oči. Pod vekami preži 

strašljivi demon domišljije, ki mi slika, kaj vse so despotovi 

stražarji počeli v nočeh z lepo žensko, ki si je drznila režimu 

postaviti po robu. V mislih, ki si želijo zaspati in odpočiti, 

slišim njihov prostaški smeh in krike bolečin dekleta. Pod kožo 

čutim odvratne dotike, grabež, obup ponižanja in nemoči, ki 

jih je morala prestati, da je preživela. V nosnice mi sili vonj 

po hašišu, ki so ga kadili na kile, da so jo lahko mučili, sicer 

bi v nežnih licih lahko ugledali svojo mamo, sestro ali ženo. 

Uničiti njo pomeni biti, imeti položaj v družbi, služiti režimu 

in despotu, ki je kriv za milijone mladih smrti, vesolje krikov 

bolečine in morje solz mater, ki so izgubile svoje otroke.

A na vojne po svetu smo Evropejci v naših malih strahovih pred 

virusom, ki pustoši med nami, popolnoma pozabili. Medtem 

ko se prepiramo, ali sme natakar videti, kako nam je ime in ali 

smo PCT – preboleli, cepljeni in ne širimo korone –, medtem 

ko se jezimo nad kolonami na mejah, ki smo jih v šengenskem 

območju nekoč ukinili, in je naša največja skrb letni dopust, na 

drugem koncu sveta umirajo ljudje. V senci korone, v tej novi in 

najbolj nori realnosti sveta.

Kje se začne stanje, ko politični oblastniki državo pripeljejo v 

vojno, in zakaj?

Pandemija je služila kot plašč nasilja in represije mnogim 

režimom, ki so zdravstveno krizo izkoristili za pregon kritičnih 

glasov. Najbližje nam je tak režim v Belorusiji, malo dlje je 

državni udar v Mjanmaru ali zaprtje vseh nevladnih organizacij 

v Nikaragvi. A duhovi vojne uhajajo iz steklenice skoraj na 

naših mejah, v državah nekdanje Jugoslavije, pa tudi pri nas že 

sem in tja slišimo pozive populistov, naj očistimo Slovenijo, mojo 

deželo parazitov. 

Zdravstvena kriza nas je postopoma navadila na omejitve v 

vseh vidikih našega življenja. Predvsem tisti bolj obzirni in 

empatični ljudje so se vdali v prepoved ali krčenje svobode 

gibanja, druženja, zbiranja. Pod pritiski novinarji in novinarke 

počasi sprejemajo samocenzuro, da bi se izognili pogromom 

spletnih komentarjev ali izgubili delo. Svoboda govora je 

nedvomno pod vprašajem v deželi, kjer Slovenska tiskovna 

agencija fi nančno životari, ker ji je država prenehala plačevati, 

kar ji gre po zakonu. Prav slednje je praktično nerazumljivo 

in sramotno za Slovenijo, ki predseduje Evropski uniji, zibelki 

demokracije. Vsa nasprotja mora biti mogoče rešiti s pogajanji, 

neplačevanje obveznega prispevka pa je brez dvoma oblika 

ekonomske cenzure. 

Epidemija je posegla še dlje od javne pravice do svobode 

govora. Zarezala je v našo zasebnost in se vselila med naše štiri 

stene. Prosti čas je popackan s termini sestankov na spletu, 

šola se odvija od doma, fakultetni študiji v mladinskih sobah 

namesto v predavalnicah. Varnost osebnih podatkov postaja 

šala iz prejšnjih liberalnih časov. Pred letom in pol nas je 

izraelski mislec in zgodovinar Yuval Noah Harrari svaril pred 

apetiti »neodgovornih politikov, ki so v zadnjih letih načrtno 

spodkopavali tako zaupanje v znanost kot v javne organe in 

NOVA REALNOST = NORA REALNOST
Foto: Matej Povše

   4. Da vem, ampak res vem, da nikoli ne bo več, kot je bilo, in 

da me bo od zdaj naprej vedno malo strah

Malo ga bo ostalo. Strahu. Tako kot recimo tumor, ki ga kirurg 

poskuša celega odstraniti. Da ga celega izreže, se ponavadi zgodi, 

da odreže tudi del zdravega tkiva. Jaz pa svojega zdravega tkiva 

ne dam. Že tako mi ga primanjkuje. In zato ga bo za vedno nekaj 

ostalo v meni in skrbi me, da bo ostanek začel gniti in se širiti, 

ampak to je moja odločitev, s katero moram živeti. 

Strah pa me je, da spet ne bom mogla v hribe in plezati, strah me 

je anticepilcev, strah me je, da ne bom znala presoditi, kdo zares 

sprejema pomembne odločitve, in da bom vedno sposobna pisati 

samo neskončna moraliziranja. Strah me je tega, da se je to vse že 

zgodilo in je vse samo nekakšno neskončno ponavljanje, katerega 

rezultat lahko najdemo v osnovnošolskih učbenikih za zgodovino. 

Da je vse kliše in da so naša življenja poceni šund romani in da se 

imamo za prepomembne. Strah me je tega, da glede na to, da nas 

je ponavadi strah stvari, ki jih ne razumemo, imam pa jaz občutek, 

da razumem preveč, ne vem, kam spadam. 

Strah me je, da bo umrl še kdo, ki ga poznam, ker se mi zdi, da sem

se na to navadila, kar me dela od znotraj bolj lepljivo in umazano.

Me je korona spremenila? Ne vem. Najbrž ne. Vem pa, da me je 

manj. Ampak to najbrž pride z leti in s pomanjkanjem spanca.

Tanja Tuma, predsednica slovenskega centra PEN

Foto: 12222786



medije. Danes te iste neodgovorne politike mika avtoritarnost, 

saj dokazujejo, da ne morejo zaupati javnosti, da bo upoštevala 

ukrepe.« Kako se lahko zdaj ti isti politiki čudijo, da ljudje ne 

zaupajo znanosti in novim cepivom? Če so pred tem desetletja 

nižali sredstva za znanstvene raziskave, da o kulturnih 

podporah raje ne govorimo. 

Možnosti za vojno so dane v družbah, kjer ni svobode govora, 

kjer posameznik ni nikjer več varen in kjer obstaja kriminalna 

energija politikov, da v spregi s kapitalom razdvojijo ljudi, jih 

pošljejo na fronte, medtem ko sebi polnijo žepe s krvavim 

denarjem. Možnosti za vojno so vedno v pomanjkanju 

demokracije in brez zavesti o tem pomanjkanju. Kako dolgo si 

bomo zatiskali oči pred dejstvi?

Razkroj liberalne družbe se pred kolektivnim začne 

individualno v vsakem izmed nas, ko zapremo oči, utihnemo 

in se umaknemo v cono udobja. Ko nočemo videti grozovitih 

ravnanj vojska in oboroženih skupin po svetu, češ saj se me 

ne tiče, kako življenja izgubljajo v Afganistanu, Mjanmaru, 

Belorusiji. Ta hip je moj problem, kako bom prišel do hrvaške 

plaže.

Umetnost izgubljanja je vrojena v človeško naravo kot rojstvo 

in smrt. Elisabeth Bishop v svoji pesmi Umetnost je piše: 

»Umetnost izgubljanja ni tako težka, kot se zdi;

toliko stvari v sebi nosi namen, da preminejo,

čeprav njihova izguba niti polomija ni.«

Tako se je z umiranjem milijonov ljudi v vojnah in pandemijah 

svet prehitro sprijaznil. Oči je elegantno zaprla tudi 

mednarodna skupnost, ko so v Bergamu prevažali trupla 

umrlih covid-19 pacientov, saj Italijani nimajo urejenega 

zdravstva, tako kot mi, in pač umirajo. Ko so se trupla kopičila 

v naših mrtvašnicah, ti isti brezsrčneži niso zaprli oči, še več, 

obrnili so se stran od obolelih in osredotočili pogled na tistega 

novinarja ali novinarko, ki bi lahko objektivno poročal o fi asku 

demokratične družbe. 

V coni udobja, v mehurčku mojih resnic, čeprav so laži, je vse 

prav, kakor je. Drugi se me ne tiče. Preostali svet me ne zanima. 

Solidarnosti tako ni več med osmimi milijardami ljudi, in če ne 

bom sam poskrbel zase, tudi nihče drug zame ne bo. Živimo v 

času novega čaščenja egoizma, ki se od ene osebe širi na sosede, 

prijatelje, občine, okraje, države in skupnosti držav. Kot bi bil 

svet sestavljen iz črepinj razbitega ogledala in v koščku vsakega 

vidim vsak jaz drugače, a vedno vidim le sebe, nikoli tistega 

drugega. In svet naj se na veke vekomaj vrti samo okoli mene, 

ki sem celo napisal in izdal knjigo o tem, kako sem premagoval 

karanteno, kako sem hodil, jedel, bral knjige, delal, skrbel za 

psa in otroke ter živel med pandemijo. 

V pandemični megli politik, ki pozabljajo na osnovne 

človečanske vrednote in pravice, je mogoče slišati še kričanje 

anticepilcev, ki v svoji sveti preproščini, da so oni športni in 

zdravi in se jim ni treba cepiti, ne razmišljajo, kam bodo nesli 

svojo alfo in delto. Vseeno jim je, samo da lahko živijo v svoji 

nori realnosti. 

Bojim se zapreti oči in zaspati med podobami mučene 

aktivistke in umirajočih za korono. Strah me je, v kakšen svet 

se bom prebudila. Kakšna bo nova realnost, kjer je resnica laž 

in laž resnica, kjer znanje ni vredno počenega groša, umetniška

beseda je gluha in nema soha, mediji pa so cenzurirani in 

samocenzurirani glasovi nemoči?

Želela bi se za trenutek odpočiti od vse te zlobe in zreti v 

toplino človeškega obraza. 

Toda kričanje novih prerokov nore realnosti je preglasno. Ne 

pustijo mi spati ali počivati. Vsak dan me zasipajo z novimi 

številkami okuženih, mrtvih, z novimi ukrepi in navodili za 

življenje, jaz pa ne morem pozabiti na dele matere Zemlje, kjer 

divjajo pustošenja in vojne, še manj na mandljeve oči, polne 

bolečine.

»Ne morem spati. Ko zaprem oči, gledam podobe vojne …« 

Razumem. Ne bom te vprašala, zakaj imaš kolobarje pod očmi, 

polnimi solz bolečine. Samo roko ti bom položila na rame, da 

sem tukaj ob tebi.

Tudi počitka ne potrebujem. Vsak dan bom pisala in kričala 

za pravico. V Belorusiji, Ukrajini, na Balkanu, v Mjanmaru 

in doma. Ker boj se začne med domačimi stenami, kjer po 

novi – nori – realnosti nihče ni več varen pred budnimi očmi 

digitalnega nadzora. 

V romanu 1984 Georg Orwell zapiše: »Če želiš vedeti, kakšna 

bo prihodnost, si predstavljaj škorenj na človekovem obrazu – 

za vedno.«

Morda mi tudi ni treba zapirati oči in spati, ker bo moj pogled 

zastrl podplat velikega škornja – za vedno.

Foto: Pixel2013
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TOM VEBER
Pričujoči ciklus pesmi je nastajal v času velikih razpotij, delitev med 

ljudmi, rušenja konstant, ki so se nekoč zdele neprevprašljive in 

večne. V času iskanja smisla pod kamni, med špranjami, pod vodno 

gladino – na krajih, nedotakljivih od časa, ki se vriva pod našo 

kožo. Vzniknile so med nenehnim preklapljanjem med upanjem in 

obupom, to so pesmi prebujanja, iskanja, svobode, ki sega dlje od 

začrtanih mej, ideologij in ukrepov.  

V mehki melanholiji 

me loviš preko travnikov 

in ugaslih sonc

sprehajaš se preko mojih lic

in se z vsem kar imaš

dotikaš mojih vek

mojih ustnic

ki so zdaj tvoje

ko me držiš

za roko

vem

da ničesar ne vem

a ob pogledu

v tvoje oči

najdem vse odgovore

ki jih zdaj potrebujem.

Bog 

daj mi košček

sonca

da ga hranim 

v srcu 

kadar mi pogled

zastira tema.

Ljubim se

čez vse jarke in brazde

prsti se mi lomijo

preko jezer

polnih kože

ustnic

tvojih mojih

njegovih in njenih

v nenadnih izbruhih

sline in sperme

slikamo

poželenje. 

Dovolj je za srečo

Ko potujem z vlakom

poslušam Beyoncé

in zraven migam z glavo

kot da bi poslušal

najtrši

homofoben

transfoben

morda bo šlo hitreje če kar rečem

vse foben rep

iz nahrbtnika stresem nekaj

starega čipsa s kajmakom

in na postajah ki se začnejo s črko l

srknem požirek čaja iz termovke

mislim si da bi to moralo zadostovati

lahko se premikam

lahko sem svoboden

pa čeprav

le od meje do meje.

Nekaterih stvari ni moč razložiti v jeziku ljudi

za to me prosim ne poskušaj imenovati

prosim ne išči razlogov

za mojo žalost in strahove

pod najino kožo

tlijo drugi svetovi

lahko pa si z mano

v noči vseh noči

mi držiš nad glavo svetilko

in z mano poslušaš to tišino

gledaš te razdalje

čutiš ta veter

ki preko vseh prepadov

riše mostove. 

neka gola pomembnost

je v besedi

v dejanju zapisovanja

zvočnih si zvokov

plavih plamenov

sosledij zapisov možganske skorje

jetra   jelovo   hrustanje

                             v zemljo

čas se giblje

              zlepljeno

seka 30 cm

med najinima nosnima votlinama

nabijaš me

                 v mojo zgodovino

ližeš gube mojih prednikov

ko udariš

               udari

                       skozi mojo lobanjo

      polno metuljev

ki čakajo

da se lahko raz le ti jo

kot cvetje akacije

na tisti dan

ki ni več moj

zdaj utripa

               pod tvojimi čevlji

ves gluh in ohromel

od strmenja

v svetlobo.

Foto: osebni arhiv
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SARIN DNEVNIK
Foto: osebni arhiv
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V mesecu avgustu velja omeniti nekatere kraljevske dejavnosti v 

Točki.

ROJSTNI DAN

Skupnostni prostor Točka, ki deluje v sklopu programa 

Preprečevanje deložacij in krepitev moči za ohranitev 

obstoječih nastanitev (Kralji ga izvajamo v partnerstvu z 

Javnim stanovanjskim skladom), je praznoval šesti rojstni dan.

Proslavili smo ga s peko palačink, napihljivim trampolinom 

za otroke, cirkuško predstavo Cirkokroga in turnirjem v 

namiznem nogometu. DJ Ovca je celotno dogajanje popestril 

z glasbo. Rojstni dan je skupaj z nami proslavljal večji del 

stanovanjske soseske Polje III. 

ŠEST LET KRALJEVSKE TOČKE

OGLED FILMA ROCCA SPREMINJA SVET

Film smo si ogledali v Kinodvoru. Zgodba je zelo podobna  

znani Piki Nogavički. Rocca je najstnica, mati ji je umrla že ob 

rojstvu, oče pa je astronavt na mednarodni vesoljski postaji. 

Nekega dne se Rocca z letalom odpravi k svoji babici. Z njo se 

ne razume najbolje. Ko mora po nezgodi babica v bolnišnico, 

Rocca ostane sama v veliki hiši. Kmalu ji na vrata potrka 

socialna služba. Rocca meni, da lahko poskrbi sama zase, 

obenem pa pomaga še mnogim drugim, da bi jim uspelo na 

poti do zastavljenih ciljev. Kinodvoru se zahvaljujemo za 50 

odstotni popust pri nakupu vstopnic.

OBISK ZOO

V živalskem vrtu smo si najprej ogledali surikate, pave, 

lame, kozoroge in zebre. Nato smo posedeli ob otroškem 

igrišču in si vzeli čas za malico. Najmlajši so se še malce 

poigrali, nato nas je pot odpeljala mimo drugih prebivalcev 

ZOO Ljubljana. Omeniti velja dvogrbo kamelo, hranjenje 

medvedov ter volkove in njihove mladičke. Ob 17.00 je sledil 

ogled predstave z morskim levom, nato smo se polni vtisov 

odpravili domov.

MINI GOLF TIVOLI

6. avgusta so 11 otrok in štiri spremljevalke uživali na mini 

golfu v Tivoliju. Večina se je v mini golfu preizkusila prvič. 

Najprej smo se razdelili v pet skupin po tri osebe (približno po 

velikosti), nato pa smo po oštevilčenih progah poizkušali s čim 

manj udarci zaključiti igro. Po koncu smo si vzeli čas za počitek 

in skakanje na tamkajšnjem trampolinu. Zaključili smo tik pred 

časom za kosilo in se z avtobusom odpravili nazaj domov.

Mini golfu Tivoli se zahvaljujemo za podarjene karte in prijetno 

izkušnjo.

Klara

Nastop Cirkokroga

Pri surikatah

Med igro mini golfa

Foto: Taja Rušnjak

Foto: arhiv Kinodvora

Foto: Taja Rušnjak
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Rocca spreminja svet
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KOMSOMOLKA     
 
DEVUŠKA BLONDIKA,      
   
VOZILA KOMBAJN NA KOLHOZU.

JA TEBJA LJUBJU!

JAZ SEM BIL ŠTUDENT POLITEHNIKE.
ŠLA SVA V LES IN SE LJUBILA PERVIJ RAZ. 
IZ UST MI JE SMRDELO PO VODKI. 

SEZULA SI ŠKORNJE IN VOLNENE BELE NOGAVICE. 
MED PRSTI NA NOGAH SI IMELA ČRNE SVALJKE. 

MI LJUBILI PERVIJ RAZ. 
JA TEBJA LJUBLJU. 

SMRDELO MI JE IZ UST PO VODKI. 
VAZILA TI KOMBAJN NA KALHOZE. 

MI JEBALIS PERVIJ RAZ.

ČRTOMIR CLONSKY 

Foto: Sandra Požun
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Že nekaj časa nisem napisal nobene zgodbe, ki bi bila zanimiva 

za prebrati. Ko sem listal Sobotno prilogo, sem naletel na eno 

zares fantastično zgodbo, ki se je zgodila 5700 pr. n. š. in jo 

velja omeniti. Članek je govoril o Črnem morju, ki je bilo nekoč 

jezero in ni prav nič črno, temveč pisane, smaragdne barve. 

Vse skupaj se je začelo v času ledene dobe, ko so Rusijo 

prekrivali ogromni ledeniki. Ob otoplitvi je staljena voda 

na območju današnjega Črnega morja ustvarila ogromno 

sladkovodno jezero. Gladina oceanov je začela naraščati. 

Sredozemsko morje se je zato v Bosporju čez skalni prag prelilo 

v Črno morje. Vdor slane vode je dvignil jezersko gladino za več 

kot 100 metrov, poplavilo je 155.000 km2 kopnega. Omenjeno 

bi bilo lahko osnova za teorijo o svetopisemski legendi o 

vesoljnem potopu.

Slanost Črnega morja je skoraj dvakrat nižja kot v oceanih, 

morje je na globini 180 metrov že popolnoma brez kisika, zato 

približno 180 vrst rib živi samo v zgornjem delu, kjer je dovolj 

kisika za življenje. Za Slovenijo je pomembno zaradi grške 

mitološke zgodbe o Jazonu in njegovih argonavtih, ki so s hitro 

ladjo Argo po rekah zbežali z zlatim runom, vse do Vrhnike. 

Tam so ladjo razstavili in glavne dele ladje z vozovi pripeljali 

vse do slovenske obale, kje so ladjo sestavili nazaj in odpluli 

nazaj domov do Grčije.  

Zgodbo omenjam tudi zato, ker naj bi se po legendi Jazon tukaj 

boril z grozovito močvirsko pošastjo, ljubljanskim zmajem. Bil 

naj bi tudi prvi Ljubljančan.

Sony

ZGODBA O ČRNEM MORJU IN LJUBLJANSKEM ZMAJU

Letošnje poletje nudi pestro izbiro festivalskih dogodkov, 

kakor da bi hoteli še enkrat doživeti radost, preden se časi 

spet in še bolj zaostrijo. Med vso ponudbo sem izbral tihi 

glasbeno-meditativni festival Dežela labirintov med Črničami 

in Malovšani pri Ajdovščini, kjer smo v neokrnjeni naravi 

poslušalci in izvajalci uživali najprej v miru, nato pa še v glasbi 

in pogovoru.

Festival se je začel s plesno delavnico. Sam sem prišel drugi 

dan, ko je nastopil Tomaž Lipicer s pomočnico Barbaro. 

Koncert je bil tako zanimiv, da je publika zaspala, še preden 

sta se izvajalca prikazala na prizorišču. Leže na svojih dekah 

smo uživali v zvokih zvenečih kristalnih skled, ropotuljic, 

piščali in gongov, s katerimi sta izvajalca pripovedovala zvočno 

pravljico o miru, tišini in mogočnosti, ki smo jo slišali ne le z 

ušesi, ampak s celim telesom, saj se je okoli skled in gongov 

tresla zemlja. Naslednjega dne nas je obiskal Boštjan Gombač. 

S seboj je prinesel celo zbirko pihal, med njimi slovaško 

pastirsko alikvotno, irsko in koščeno piščal ter rekonstrukcijo 

piščali iz Babje jame. Koncert je začel med otroki, s katerimi 

se je pogovarjal v jeziku ptic, zapel irsko pesem v keltskem 

jeziku, igral dve fl avti, vtaknjeni v nos, in zraven žvižgal, na 

klarinetu se je v improvizaciji sprehodil po svojih sledeh skozi 

življenje, slišali smo vse, Bachovo temo iz fuge, ljudske napeve, 

rapsodijo, himno in veselje do življenja in ustvarjanja. 

Citat: »V slovenskih medijih bi morali predpisati kvote tuje, ne 

pa domače avtorske glasbe.«

V nedeljo so nastopili pevka Patricija Roj, kitarist Igor Bizget 

in tolkalist Borut Žonder, ki so v našo družbo prinesli 

tradicionalne indijske pesmi, evropske melodije, popevko 

ter bogato zvočno sliko, stkano iz ritmov tabel, zmešano v 

zvenečih skledah in blagoglasno zapeto. Koncert je bil še 

posebej zanimiv zaradi tega, ker je začelo deževati, vendar se 

pesem ni ustavila, pač pa smo poslušalci nad umetniki razpeli 

cerado – vsakokrat, ko so se dežne kaplje vključile v glasbo. Ko 

smo na koncu pospravili inštrumente in opremo, se je silovito 

vlilo, in s tem je vreme zaključilo festivalsko dogajanje.

Pijača je bila izvirska voda, alkohola ni bilo, čeprav ni bil 

prepovedan. Za pogostitev smo jedli sadja v izobilju: jabolka, 

hruške, slive, marelice, nektarine, banane, oreščke. V nedeljo pa 

so postregli z joto. Sadja so mi dali celo za popotnico.

Zuluf

FESTIVAL: DEŽELA LABIRINTOV

Vir: Facebook

Jutro je. Vesel kot še nikoli se odpravljam v nov dan. Sem v 

enem izmed socialnovarstvenih zavodov na štajerskem koncu 

Slovenije. Po burnih letih odvisnosti v samem jedru Slovenije, 

Ljubljani, mi uspeva s pomočjo strokovnih delavcev vzdrževati 

redno abstinenco. Čeprav sem šibkega zdravja, mi zdrav um 

predstavlja pot v lepšo prihodnost. 

Moj nasvet vsakomur, ki ga vznemirja vsakodnevno 

dolgotrajno hiranje in umiranje na obroke – obrni se po 

pomoč. Pohvalim zavod, Kralje ulice, in nekaj posameznikov in 

posameznic, ki mi stojijo ob strani in me bodrijo. Lep pozdrav!

 50 Cent

OBRNI SE PO POMOČ
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SLOVENIJA IMA DVA MILIJONA PREBIVALCEV, 
OD TEGA VEČ KOT MILIJON NARKOMANOV.

MIĆO TRAVARICA

PROBLEMI Z OČETOVSTVOM
Poanta zgodbe je, da se mnogi odvisniki, ki imajo otroke, 

ne zavedajo dovolj, kako bogati so, saj jih droga prikrajša za 

marsikatero čustvo in so od svojih otrok odtujeni in se z njimi 

ne ukvarjajo zadosti. Naj vam zato povem, kako sem dobil svojo 

drago hčerko.

Razmeroma mlad fant sem bil, ko sem dobil otroka. Ni mi 

žal, ker se mi je rodila hči, ki sem si jo vedno želel. Pri 25 letih 

sem si v Ljubljani urejal normalno življenje, stanovanje in 

službo, takšne stvari. Potem sem v hiši, v kateri sem živel, 

spoznal dekle iz Primorske, ki je ravno zaključevala ekonomsko 

fakulteto. Ujela sva se že prvi dan. Nisem vedel, da se je družila 

z odvisniki in pila, drogirala se sicer ni nikoli. Najbolj zanimivo 

mi je bilo prvi dan, ko je prespala v moji sobi, čeprav bi lahko 

prespala v svoji, ki je bila le 500 metrov stran. Tisto jutro 

sem vstal in ji nisem hotel povedati, da grem na metadonski 

program, v katerega sem bil vključen. Vendar pa je ona to 

že vedela. Ko sem se oblekel in odjahal, mi je rekla, naj bom 

hitro nazaj, rekel sem ji, da pridem čez 15 minut. Dodala je, 

naj se ne zadržujem tam, saj pozna to sceno. Bilo je poletje, 

hitro sem prišel nazaj, saj nisem želel, da bi jo preveč skrbelo 

zame. Ko sem prispel, sem skuhal kavo in ji jo postregel v 

postelji, se ulegel poleg nje, nato sva se začela pogovarjati o 

življenju, drogah in podobnih temah. Ideja je bila, da bi šel na 

detoksikacijo in se sčistil. Nisem je želel obremenjeval s temi 

stvarmi, saj je imela preveč dela s šolo, z zadnjimi izpiti, kar 

se mi je zdelo pomembnejše od mojega odvajanja od mamil. 

Čez en mesec je šolo uspešno končala, nato sem dal predlog, 

da se izseliva iz sob, v katerih sva do tedaj živela ločeno, in se 

preseliva skupaj. Takrat sem delal v Tikiju, ona pa si je začasno 

našla službo za tekočim trakom, kjer so izdelovali prelivno 

čokolado Sladki greh. 

Preselila sva v garsonjero pod Šmarno goro. Ko sva nekega dne 

prišla s sprehoda s psico Taro, je šla na stranišče in je ni bilo 

ven ful časa. Trkal sem in jo spraševal, če je z njo vse v redu. 

Odgovorila mi je, da naj počakam. Naposled je iz kopalnice 

prišla s testom za nosečnost in mi ga dala v roke ter rekla poglej, 

poglej, poglej! Vprašal sem jo, če je prepričana, da si želi otroka, 

ali bi rada še malo uživala mladost. Bila je namreč še nekaj let 

mlajša od mene. Rekla je, da si želi otroka z mano. Povabila sva 

starše na nedeljsko kosilo, da sva jim sporočila novico. Njena 

mama in oče sta bila zelo vesela, moja dva pa niti ne in sta jo 

poskusila prepričati, naj splavi. Ker sva imela v najemu manjšo 

garsonjero, sva začela iskati večje stanovanje. Našla sva ga v 

Šiški, blizu Kunaverjeve. Potem se je zgodila največja katastrofa 

v mojem življenju, ki ga je močno zaznamovala vse do danes, 

vplivala pa je tudi na najino skupno življenje. Ko sem dobil 

plačo v novi službi v Pivovarni Union, sem šel celo dvignit na 

bankomat, da plačava stanovanje. Nisem mogel spati, saj sem 

delal nočne, zato sem si šel po tablete za spanje na Metelkovo. 

Pri sebi sem imel približno 1200 evrov, kupit sem šel štiri 

tablete Dormicum, in ko so ljudje opazili, da sem skurjen od 

nočne in da imam pri sebi denar, so mi v pijačo nekaj vrgli. 

Zbudil sem se čez dva dni v spodnjih hlačah v Tivoliju brez 

vsega. Nisem se zavedal, da sem ostal brez obleke. Odšel sem 

na avtobus, direktno do svoje žene, ki je seveda opazila, da sem 

samo v spodnjih hlačah in brez denarja. Vprašala me je, kaj se je 

zgodilo. Povedal sem ji, kaj se je zgodilo. Ona je potem poklicala 

svoje starše v Koper, da sva se lahko preselila k njim, dokler si 

ne bi našla nove nastanitve.

Ker je bila v visoki nosečnosti, sva tam ostala precej dolgo. Jaz 

sem še nekaj časa ostal v Ljubljani, da sem predal ključe od 

stanovanja in zaključil službo v pivovarni. Potem sem šel za njo 

v Koper. Ko sem prispel tja, sem zvedel za probleme. Zdravnica, 

ki je imela mojo ženo v Ljubljani, očitno ni bila dovolj pozorna, 

saj so v Kopru ugotovili, da se je otroku zavezala popkovina 

okoli vratu. Bili sta v bolnici in jaz sem tam z njima ostal več 

dni. Nato so mi sporočili, naj pridem v porodno sobo, saj je 

žena pripravljena na porod. Poklical sem njena starša in jima 

povedal, naj prideta do bolnice, saj njuna hčerka rojeva. Jaz 

sem z njo ostal v sobi, da sva se pogovarjala, in ji s tem krajšal 

muke. Soba je bila polna smeha, tako da je bila tudi njena 

bolečina manjša. Vse do rojstva nisva hotela vedeti spola 

otroka, tako da naju je, predvsem mene, ob rojstvu presenetila 

hčerka. Sam sem prerezal popkovino.

Zmenila sva se, da če se rodi hčerka, bo ime izbrala žena, 

priimek pa dobi moj. Če bi se rodil fant, bi bilo ravno obratno. 

Po treh dneh, ko sva prišla domov, je psica Tara vseskozi 

hodila okrog moje žene in hčere. Ko je hči prvič zajokala, se ji 

je pridružila tudi Tara. Njen jok me je preseneti, a tudi osrečil. 

Rojena je bila 15. avgusta, na Marijino vnebovzetje. Upam, da ji 

ta praznik kaj pomeni, ji nameni čim manj problemov in veliko 

sreče in volje do življenja. 

Z ljubeznijo do hčere in v spomin na Taro, tata

Foto: bastianmb
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Kraljevi recenzor:

V Narodni galeriji so drugo polovico leta 

2021 namenili Hinku Smrekarju. Opus 

tega pronicljivega ilustratorja, ki je deloval 

na mnogih področjih, je zelo obsežen, 

zato so ga razdelili na dva dela. Tako na 

razstavi, ki je na ogled že zdaj, vidite dela 

iz časa med letoma 1902 in 1917, drugi 

del pa bo na ogled od druge polovice 

oktobra pa vse do februarja 2022, in sicer 

bodo na ogled dela iz obdobja med letoma 

1918 in 1942. Skupno naj bi bilo na ogled 

okoli 320 del.

Na sicer pregledno zastavljeni razstavi 

manjka Smrekarjev življenjepis, zato 

je priporočljivo, da se obiskovalec o 

glavnih točkah njegovega življenja pred 

obiskom pouči sam. Prav tako naj se 

obiskovalec ne ustraši temnega prostora, 

zaradi občutljivosti materiala (dela so 

navsezadnje na papirju) je v prostoru še 

manj umetne svetlobe kot sicer. 

Kaj poudariti na tako obsežni razstavi? 

Vsekakor izstopajo avtokarikature in 

avtoportreti, številne karikature Ivana 

Cankarja in drugih sodobnikov, med njimi 

naj še posebej navedem Zofko Kveder in 

Vido Jeraj, obe veliki Smrekarjevi ljubezni, 

ilustracije za Martina Krpana ter seveda 

ilustracije za igralne karte, tako navadne 

kot karte za tarok s slovansko motiviko.

Še zanimivost. Hinko Smrekar je z 

Ivanom Cankarjem vrsto let gojil globoko 

prijateljstvo. Sprva se je resnega in včasih 

pikrega sedem let starejšega Cankarja 

kar malo bal, a zdi se, da je bila trema 

dokončno presežena, ko je Cankar o 

Smrekarju napisal povest ter ga opisal 

kot moža z res dolgim nosom. Smrekar 

je odgovoril nazaj tako, da se je narisal z 

dolgim nosom, ki pa ga je še podaljšal s 

kapljo na konici – in od takrat naprej se je 

pogosto upodabljal na tak način.

Prvi del razstave bo na ogled do 

predvidoma 3. oktobra 2021.

Kaja Rožman

NARODNA GALERIJA: HINKO SMREKAR

Foto: arhiv Kinodvora

Štirje učitelji v srednji šoli se odločijo 

eksperimentirati s pitjem alkohola. 

Zmerna opitost naj bi namreč po teoriji 

psihologa Finna Skårderuda izboljšala 

kakovost njihovega življenja, saj naj 

bi se po njej človek rodil z 0,5 promila 

prenizko ravnijo alkohola v krvi. Zmerno 

opiti bi bili srečnejši, ustvarjalnejši, bolj 

optimistični in bolj odprtega duha. 

Vendar se stvari obrnejo na glavo. Zaradi 

alkoholne omame gredo stvari predaleč. 

O vsebini ne bi preveč razpredala, da 

ne prekršim zakona fi lmskega spojlerja. 

Skratka, zelo poučen in zabaven fi lm, 

priporočam ogled. Kinodvoru se iskreno 

zahvaljujem za podarjeno karto. 

(Film Nažgani je prejel številne nagrade, 

bil je tudi uvrščen v uradni izbor festivala 

v Cannesu.)

Simona FF

FILM POD ZVEZDAMI: NAŽGANI, THOMAS VINTERBERG

Vir: Narodna galerija

V mesecu juliju in na začetku avgusta je na Ljubljanskem gradu 

potekal Film pod zvezdami 2021. Na ogled je bilo postavljenih 

24 fi lmskih del, med njimi je izstopal fi lm pisatelja in režiserja 

Gorana Vojnoviča, Nekoč so bili ljudje. Uvod v zgodbo 

predstavlja nezadostno poslovanje dveh lastnikov gostinskega 

obrata Lea in Vučka, ki sprejmeta nelegalen posel, da bi rešila 

svojo restavracijo pred nesolventnostjo. Zaplet se pojavi, 

ko po dogovoru z mafi jcem omenjena protagonista odtujita 

tovornjak, poln migrantov. Ker je bil Goranov fi lm na festivalu 

predvajan predpremierno, bo zagotovo v prihodnje tudi na 

sporedu slovenskih kinematografov. 

Ideja odprtega kina je bila prvikrat realizirana leta 1916 v 

Berlinu, na ljubljanskem gradu pa so fi lmske zvezde prvič 

zasijale na fi lmskih platnih v letu 2004. Opise in naslove 

preostalih predvajanih fi lmskih del si lahko ogledate na spletni 

strani www.kinodvor.org.

 Pika Nogavička

KINODVOR: FILM POD ZVEZDAMI
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MARTHA ARGERICH IN ORKESTER SLOVENSKE 

FILHARMONIJE

Ljubljanski festival tudi letos bogati mesto s kakovostnimi 

dogodki in prireditvami, med katerimi se najde za vsakogar 

nekaj. Povabljeni smo bili tudi Kralji ulice.

Poletje se je ravno malce ohladilo, ko je v Gallusovi dvorani 

Cankarjevega doma nastopila pianistka Martha Argerich, ki 

v 80. letu svojega življenja še vedno na pamet izvaja najtežje 

skladbe klavirskega repertoarja. Tokrat smo lahko slišali 

klavirski koncert skladatelja Sergeja Prokofj eva, orkester pa 

nas je ogrel s čaščenjem pomladi Igorja Stravinskega. Dirigent 

Charles Dutoit si je v nasprotju s črno oblečenim orkestrom 

nadel bel suknjič, pianistka pa je bila oblečena v črno bluzo 

s prikrajšanimi rokavi, do tal segajoče črno-belo krilo in 

črne čeveljce brez pete, med koncertom pa so bile v središču 

pozornosti njene roke, ki so z nevideno hitrostjo mlatile po 

bleščeče belih tipkah, skakale na vse štiri strani klaviature in z 

občutkom, natančnostjo in mladostno energijo izvabljale žive 

zvoke iz klavirja. Slišali smo lahko tudi zvok počene strune. Po 

koncu prvega stavka je babica Martha lastnoročno trgala žice iz 

klavirja, dirigent in prvi violinist sta jo zaprepadeno opazovala 

in tolažila, a sta ostala nemočna. Charles je s še vedno 

zaljubljeno roko nežno pogladil Martho po dolgih sivih laseh, 

publiki se je milo storilo pri srcu, klavirja žal niso menjali, nato 

je koncert srečno izpeljala do konca. Po navdušenem aplavzu pa 

je Martha na milo priprošnjo dirigenta Charlesa odigrala še dva 

dodatka, želeli bi si jih še več.

Dvorana je bila skoraj polna. Gospodje v spremstvu vnukinj, 

katerih noge so v visokih petkah segale skoraj do tal, so se 

oblekli v poslovne obleke in kravate, dame so nosile lahke 

poletne kreacije, od dolgih in barvitih do malih črnih oblekic, 

romantično navdahnjenih krinolin in krilc, vse s slovesno 

urejenimi pričeskami in maskami čez obraz. Spet drugi so bili v 

sproščenih poletnih večernih oblačilih, opazili smo celo majico 

Rolling Stones. Med maskami je bilo opaziti nekaj lepih kreacij 

in usklajenosti, sicer pa se večinoma nosijo modre maske za 

enkratno uporabo.

Pogostitve po koncertu ni bilo, zato ni podatka o tem, kaj sta 

jedla Marta in Karel. Festivalu Ljubljana se zahvaljujem za 

novinarsko akreditacijo.

69. LJUBLJANA FESTIVAL

ANNA NETREBKO IN YUSIF EYVAZOV

Avgusta je v polni Gallusovi dvorani nastopila najsvetlejša 

zvezda opernega sveta, sopranistka Anna Netrebko. Oder 

je delila s trenutno najbolj iskanim tenoristom, Yusifom 

Eyvazovim, ki je tudi njen življenjski partner. Že s prvim 

korakom je navdušila polno dvorano, med drugim je 

pozdravljala vse prisotne, med tretjim pa je odplesala do 

radijskega orkestra, oblečenega v frake in črnino. Anna je 

bila oblečena v do tal dolgo svileno pisano obleko s tankimi 

naramnicami, podloženo s črno čipko. Obuta je bila v črne 

čevlje z visoko peto, okrog pasu pa je imela na tankem pasu 

pripeto zlato torbico v obliki zvezde. 

Izvajala se je italijanska pop glasba s konca 19. stoletja, Verdi, 

Leoncavallo, Puccini … Glasova sta pela lahkotno, z užitkom in 

samozavestno. Priča smo bili dinamičnemu odrskemu gibanju, 

ne le fi zično, predvsem zvokovno in dramatično. Usklajeni 

par je z največjo lahkoto z žametnima glasovoma dosegel 

tudi najbolj skrite kotičke dvorane. Že na začetku smo bili 

priča poljubu, ki ni bil prav nič zaigran, ampak iskren in poln 

predanosti. Eyvazov, oblečen v standardno koncertno črnino, 

krasil ga je velik metuljček z bleščicami, si je med drugim 

privoščil tenorski trenutek, s kazalcem leve roke je podirigiral 

dirigentu, raztegnil svoj ton do konca in požel navdušen aplavz. 

Anna se je v drugem delu pred nami pojavila v rdeči prosojni 

obleki z resicami in rdečih semiš čevljih. 

Skoraj dve uri dolg nastop je bil za vse ljubitelje operne glasbe 

prekratek. Kljub dvema dodatkoma bi želeli slišati več. Izvajalca 

sta potrdila svoj sloves, poslušalstvo je ploskalo in vzklikalo 

stoje, Anni so prinesli rož, da jih je komaj nosila, Yusif in 

dirigent Michelangelo Mazza pa sta dobila lični škatli, v katerih 

je bilo najverjetneje ustekleničeno vino. Publika je bila vsa 

po vrsti svečano opravljena. Opaziti ni bilo nobene majice, 

gospe so nosile elegantne večerne obleke raznih barv in dolžin, 

obute so bile v visoke pete, pa tudi v športno-elegantne patike. 

Med maske moda v Ljubljani še ni posegla. Razen ene maske 

s Klimtovim motivom in nekaj podobnimi izjemami skoraj 

ni bilo opaziti nobene elegance, zaznati je bilo cenenost in 

neinovativnost modrih in črnih mask za enkratno rabo.

Druženja po koncertu ni bilo. Vsi smo se v strahu drug pred 

drugim razbežali v svoje koče, orkester pa se je posedel v bližnji 

lokal in si privoščil zasluženo osvežitev. Festivalu Ljubljana se 

zahvaljujem za novinarsko akreditacijo.

Recenziji spisal Zuluf

Foto: Darja Štravs Tisu

Foto: Darja Štravs Tisu
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JAZ NISEM ODAVDE, 8. DEL
Noč je bila še mlada, polna norosti, polna mladosti, a tudi polna 

bizarnosti. Mladi vaščani so še vedno doživljali katarze. Na 

gozdnati jasi tik ob Palah se Milutin Bajrović ni in ni dal, že dve 

uri je neumorno pel hit za hitom, vsaka pesem je prinesla nov 

orgazem. Da li si još uvijek moja seljanko, Tuga moje mladosti, 

Tako ti je ženo kad ljubi Romanijac, Razvaljivat čemo cjelu noć 

so bili samo nekateri hiti, ki jih je Milutin vlekel kar iz žepa. 

Kljub prisotni norosti je Krajišnik ves ta čas še vedno stal v isti 

poziciji, tuhtajoč, kaj se dogaja. Zdaj bi zagledal Mirota na tren, 

pa rođota, pa spet umetnika, a bi vsak hitro izginil, njihovi 

izrazi lica so se Krajišniku vtisnili v spomin, okleval je, če bi si 

ipak naročil eno pivo, čeprav je še zmeraj čutil rakijo iz kolibice, 

spomin, kaj se je pravzaprav dogajalo zadnjih 24 ur, je samo še 

pridodal k misterioznosti situacije. 

Čez čas je marsikateremu domačinu Krajišnik padel v oko. 

Naenkrat zasliši zraven sebe: »Sam si došao brate?« Ogovori ga 

mladi seljan, ki je traktor parkiral samo nekaj sto metrov stran 

od dogajanja. »Upravo tako,« odvrne Krajišnik. »Nisi odavde 

jel?« »Pa stari mi je iz Sokolca, odrastao je tu na Palama.« 

»Stvarno? Mislio sam, da si stranac.« »Pa moglo bi se tako reči, 

živim u Ljubljani, nije me bilo godinama ovdje.« »Pa ljepo to 

stvarno, da si došao, da vidiš svoje korijene brate, tako treba, 

imam rođake u Mariboru, bili so tu dva puta u zadnjih 20 

godina, nemaju oni balkansko ništa više u sebi.« »Pa nemam 

baš ni ja, ako sam iskren,« odgovori Krajišnik in spet nervozno 

pogleda zdaj levo, zdaj desno. Ravno po teh besedah se je na 

prizorišču energija še bolj sprostila, folk je norel od veselja, saj 

je sledil glavni hit večera. Ja, ja, ja sam Balkanac onaj pravi, ja, 

ja, ja! Uvijek u mojoj krvi! Ja, ja ja, Balkanac onaj pravi, ne treba 

nam vaša Evropa, jer Evropa smo miiiii, ja, ja, ja Balkanac onaj 

pravi. »Hm, djeluješ mi napet, očito te nešto muči, opusti se 

brate, uživaj u muzici.« »Odlično je, brate, odlično, baš ono 

pravu za moju dušu,« odvrne Krajišnik. »A da ti kažem nešto, 

da li si se ikad osječao, ko da si tu sada kod sebe u glavi, ali 

lutaš, lutaš stalno u krugu, hočeš nači izlaz ali izlaza zapravo 

nema, a gdje god se okreneš vidiš neprijatellja, znaš ono.« »Hm, 

zanimivljivo, vrlo zanimljivo,« odvrne mladi seljan. »Slušaj 

dalje, ne znam zapravo kada sam došao ali znam zašto sam 

došao, a da te ne smaram detaljima, sreo sam mnoge ljude, na 

prvi pogled simpatični, na drugi manje, al prije ili kasnije dobio 

sam osječaj, da nešto kriju. Ko da jim nešto smeta na meni, 

možda zbog toga, jer sam iz Slovenije. Šta misliš?« »Mislim 

iskreno, da nešto u tvojoj priči ne valja, drugim rečima. Kako 

da ti kažem.« »Samo reci.« »Pa, brate, meni to pomalo liči na 

paranoju, ili da ne kažem paranoidnu shizofreniju.« »Stvarno?« 

»E, ovo sam možda i očekivao,« ni bil ravno presenečen 

Krajišnik. »Svako koji previše sumnja u sve, ne vjeruje svakome 

i koji vidi neke mračne stvari u ljudima, odmah je proglašen 

bolesnikom, kao kod nas u Sloveniji, vidim da u Bosni nije puno 

drukčije, e jebem ti državu, vozdra brate.« 

»Čekaj, stranac! Nisem te valda uvrijedio sada, sačekaj, plačam 

turu, slušaj ovu pjesmu bolan.« Njegovi pozivi so bili zaman, 

Krajšnik je že izginil v neznano. 

Diego Menendes

KRALJICA IN KRALJICA
TANJA SAN: 

A BI ME OBKLJUKALA?
OBKLJUK 11I11?
OBKLJUK 7I7?
OBKLJUK 3I3?
OBKLJUK 9I9?
PA SAJ BI POSPRAVILA TVOJO SOBO.
PA SAJ BI SE POGOVARJALA S TVOJIM SOSEDOM.
PA SAJ BI TI KUPILA HOBOTNICO. 
PA SAJ TE SLIŠIM.
MISILŠ. 

ANASTASIA OM:

BI ME OBKLJUKO, KOT KLJUČ SVOJ DALA?
STIKALA PRIŽIGALA?
1, 1, 2, 2, 3, 3 IN 1, 1, 2, 2, 3, 3.
PA SAJ BI JAZ UREDILA SVETILA.
IN NA ČAS S TEBOJ BI POZABILA.
V MIRU HOBOTNICO BI PRIPRAVILA.
IN SLIŠALA TVOJE MISLI BI, BI, BI BILA. 
USKLAJENI, KOT LOVKE SVILA.

M.
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Petek, 30. 7. 21 

Zbudil sem se ob dveh zjutraj, ker nisem 

mogel več spati oziroma prenašati sanj, ki 

so se mi začele pojavljati tukaj. Spim na 

Povšetovi 5, kjer čakam na sodbo v imenu 

ljudstva. Zbujam se prepoten in misli mi 

tavajo od A do Ž. Sanjam svojo preteklost, 

polno pizdarij, ki sem jih izvajal omamljen. 

Droga je terjala svoj davek. Ne vem 

natančno, zakaj, a praznina v glavi je 

neskončna. Pred obdobjem odvisnosti od 

heroina se spominjam vseh dogodkov, 

otroštva, mladosti, lepo je bilo. Od začetka 

drogiranja pa je bil vsak dan isti.

Sedaj se počutim starega. Kot bi mi 

nekdo vsiljeval slike iz tega obdobja. Začel 

sem se obnašati kot robot. Ni veselja, 

ni čustev, razen občasnih izbruhov jeze, 

groze in temačnih prizorov. Imam težave 

s koncentracijo. Možgani se mi krčijo 

in sprožajo, ne morem se sprostiti in 

razmišljati kot normalen človek. Odvisen 

sem od Buprenorfi na in antidepresivov. 

Hočejo me stlačiti v umobolnico, ker 

poznam skrivnosti, posnetki, ki mi jih 

predvajajo po brezžični napravi, so dnevno 

na sporedu. Tudi glasovi, ki prihajajo izza 

sten, vrat in oken, so v napoto. Če bo šlo 

tako naprej, bom živi mrtvec. Upiram se, 

ker hočem živeti.  Z elektromagnetom 

mi črpajo moč, voljo do življenja in 

človečnost, mojo dušo. Drug drugega 

prepričujejo, da sem umazan in smrdljiv 

in da ne spadam na ta svet. Hočemo 

ti pomagati in take pizdarije govorijo 

izza sten, stropa in tal. Ni mi še povsem 

jasno, kako to deluje, pa tudi mi ni mar. 

Pretiravati so začeli, ker jim je v zabavo. 

To, kar se dogaja, je šov, ki se ne bo dobro 

končal. Duša je zapletena stvar. Pet zjutraj 

je ura, moči ni več veliko, grem nafi lat 

baterije, svoj čip. 

Ob poldnevu sem iz oddajnika, skritega 

v televiziji, zaslišal ženski glas: »Jaz sem 

Magda, spravila te bom v psihiatrično 

ustanovo.« Izza rešetk in iz garaže sem 

slišal glasove, prasec, prasec. Hočejo, da 

pišem, ker papir prenese vse. In kamere 

pridno snemajo. Samo ko sem šel na 

pregled v bolnišnico, so se me usmilili in 

mi dali mir. Napredujejo tako hitro, da se 

mi ruši imunski sistem. Teče mi iz nosa, 

švoh sem, žejen, a si ne upam piti, ker 

pravijo, da je voda zastrupljena. Danes 

sem vzel nekaj, da vidim, kaj se bo zgodilo. 

Postal sem eksperiment, zajček, miš, tako 

pravijo. Vse se dokumentira in snema. Izza 

zidov se zbirajo in gledajo moj propad. 

Kaj narediti, da se to neha? Če bo šlo tako 

naprej, bo moj zgled postal svarilo vsem, 

ki se ukvarjajo s tatvinami. 

To je bila moja izpoved. Mogoče je ne bi 

smel napisati, a to je samo polovica enega 

dne. Predstavljajte si cel dan, budno noč, 

teden, mesec ali leto življenja.

RN

DOLG SPREHOD PO KRATKEM MOSTU

Izza rešetk:

REZERVAT: DNEVNIK OBSOJENCA O-118/2015
Ta dnevnik je resnična zgodba življenja v ZPKZ Ljubljana, 

Povšetova ul. 5. Pisati sem ga začel 26. 4. 2015. Naj vam bo v 

veselje brati ga in naj vam nekaj da, kaj koristnega. Glede na to, da 

se najde v njem tudi kaj nepojasnjenega, čudnega, nedorečenega, 

naj vas ne bo sram. Vprašajte. Moj elektronski naslov vam je vedno 

na razpolago: 

taubi66@gmail.com.

Ponedeljek, 15. 6.

   Spet ena neprespana noč za menoj. Živci plešejo čačača. Kot da se 

klavnica tega vrtiljaka ne bo ustavila. Ponoči poslušam »smrčaške« 

duele in kadim cigareto za cigareto, človeku se mora tu notri strgati. 

Očitno je ta bolezen kar razširjena, saj je zjutraj počilo v naši sobi, ko 

sta se zaradi stola pičila Novi in Mare. In potem so padali očitki levo 

in desno – za mojo glavo pravi kažin. Potem še scena na hodniku. 

Med seboj so se počili tipi, ki so včeraj stavili na fuzbal tekmo. Kar 

naenkrat je prišlo morje paznikov, ki so čuvali red in mir. Skratka, 

dan se mi že po načeti noči ni začel dobro. 

   Potem je imel še Dule skupino s svojim pedagogom in se je vrnil 

ves pameten v sobo. Veste, kako zgleda, ko pride antiinteligenca med 

fi lozofe? Ga ni ozvočenja, ki bi ga preglasilo. En bolj pameten kot 

drugi. Ko začnejo razpredati o lumpen zakonodaji. Ko naenkrat vsi 

vse vedo in nihče nič. Kaj je takrat najbolj pametno? Ostati na svoji 

postelji s knjigo v roki (Messner: Everest) in jih odjebati. A kaj, ko 

se vsake toliko kdo obrne k tebi in te kliče kot obseden in sprašuje. 

»Fantje, nič ne vem in se tudi ne spoznam na te sanatorijske 

zakone.« Preprosto. Jaz sem tu, in to je vse. Kar se bo zgodilo z 

menoj, ni niti promila odvisno od mene. Vsaj po tem, kakšnega butla 

imam za pedagoga. Zato je tudi najbolje sedeti v kotu v tišini in 

čakati, da ti dajo drobtine s svoje bogate mize.

   Ampak to skupinsko fi lozofi ranje, pa naj bo naporno, kot hoče, je 

vsaj umirilo strasti v sobi. Če se že vsa hiša pokolje med seboj, da je 

vsaj v sobi mir. Tudi če se ne razumemo med seboj, da le ne jebemo 

drug drugega. Bojim se le zase, saj ta trenja v moji glavi ne kažejo na 

najboljše. Vem, da bo minilo, ampak ... Po vsakem dežju posije sonce. 

Sranje, da za soncem spet pride dež.

Taubi

Foto: Ajel

RN
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KRALJEVSKI ŠAHOVSKI PROBLEM

Iz igre M. Najdorf – E. Szapiro, Lodž, Poljska, 1929.

Na vrsti je beli. Črnega matira v četrti potezi.

Standardni algebrski šahovski zapis: 

pijon/kmet – brez oznake, S – skakač, L – lovec, T – trdnjava, D – 

dama, K – kralj, x – jemanje fi gure, + – šah, ++ – mat, O-O – mala 

rokada, O-O-O – velika rokada, = – remi/ponudba remija, e. p. – 

en passant (kmetovo jemanje mimogrede).

Jean Nikolič
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E-sporočilo, 15. 7. >> Pozdravljeni, projekt Kralji ulice se mi zdi 

super, saj brezdomnim omogoča vsaj nekaj malega zaslužka, 

nam bralcem pa s časopisom ponujate zanimivo branje.

Za nakup Kraljev se odločam po navdihu, tako kot se 

odpravljam po nakupih. To pomeni, da nimam točno določene 

trgovine s točno določenim prodajalcem, pač pa ga kupim pri 

prvem prodajalcu, ki ponuja novo številko. Večina prodajalcev 

je prijaznih, nekaj diskretnih, nekaj zabavnih, se pa najde 

tudi kakšen malo bolj vsiljiv. Vsi ljudje smo si različni, zato je 

tudi ta moja presoja osebne, subjektivne narave. Pa vendar 

obstajajo splošne družbene norme, za katere menim, da bi jih 

morali upoštevati. Že večkrat sem namreč opazila prodajalca na 

križišču Tržaške, Aškerčeve in Tivolske. Hodi (šepa) gor in dol 

po ozkem pasu z berglo ter tik pred semaforjem ponuja Kralje. 

To je skrajno neprimeren prostor za prodajo. Že tako je na tem 

delu cesta pri križišču zaradi obnovitvenih del zožena in moraš 

biti kot voznik zelo pozoren. Vsako dodatno zaustavljanje 

prometa na tem delu je nedopustno. Upam, da boste prodajalca 

preusmerili na primernejšo lokacijo. Vse dobro vam želim. 

Marija

Pismo, 20. 7. >> Spoštovani! Sem redni bralec vašega časopisa. 

Na njegovih straneh se vedno nekaj klinči Taubi. Njemu 

sporočam, da je bedno pezde. Ampak njegov romanček je kljub 

temu objavljiv. LP BV                

                                                              

SMS, 22. 7. >> Danes sem v Logatcu kupil vaš časopis. Človek 

je bil prijazen, zato sem mu dal dva evra in kupil sendvič. 

Rad prebiram vaš časopis. Verjamem, da je težko na ulici, in 

spoštujem človeka v taki situaciji. Sam imam srečo, da sem 

v svojem stanovanju. Sem invalidsko upokojeni shizofrenik, 

nimam veliko, ampak dam tistim, ki bolj potrebujejo kot jaz.

Pozdrav iz Logatca

KOMENTARNICA: 030 323 128
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 KOMENTARNICO. V NJEJ OBJAVLJAMO VAŠE POHVALE, PRIPOMBE, PREDLOGE IN 
VTISE. OB VSAKRŠNI URI JIH LAHKO POŠLJETE NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 030 323 128, NA UREDNISTVO@KRALJIULICE.
ORG ALI NA NAŠ FACEBOOK PROFIL. VABLJENI H KOMENTIRANJU!
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SMS, 9. 8. >> Pozdravljeni! Vedno kupim vaš časopis, če le 

naletim na kakšnega prodajalca. Z vsemi do sedaj sem imel 

pozitivne izkušnje. Časopis tudi vedno v celoti preberem. Pri 

tokratni tematski številki Nova normalnost pa sem se ustrašil, 

da se bodo članki po navodilu »nekoga« postavili na eno stran, 

npr. za cepljenje. A se to ni zgodilo! Članki so odraz avtorjev in 

v klasičnem slogu (npr. članek Tereze Vuk). Časopis KU je zato 

tako rekoč edini nepristranski medijski izdelek v tem času, za 

kar vam izrekam iskrene čestitke. Zaslužite nagrado. Anton 

SMS, 11. 8. >> 45-letna normalnost je neki najboljšega, kar sem 

prebrala zadnje čase. Tragikomično sicer, ampak komično je 

tudi vmes. Hvala, pa drži se.  

  

SMS, 12. 8. >> Hvala Čuriju za njegovo normalnost in hvala 

Tereziji Vuk za izvirni dopis. Iva Tisa 

SMS, 13.8. >> Pred Sparom v Račah ne dela bankomat. Pridem 

do vhoda, kjer gospod prodaja Kralje. Povem, da nimam nič 

denarja. Kljub temu se mi zahvali in me potreplja po rami. 

RESPECT. 

SMS, 16. 8. >> Pozdravljeni, pohvala gospodu Aljoši Rodetu. 

Odličen pesnik je in zdaj tudi recenzent. Miren, nevsiljiv in zelo 

izobražen sogovornik. Pohvala tudi vašemu časopisu, odličen je! 

Še naprej vam želim uspešno delo in vas vse lepo pozdravljam iz 

Mengša. Barbara 



GIACOMOV FOTO KOTIČEK: ALQUERQUE 1 V PSIHIATRIČNI USTANOVI MAGGIANO
https://www.giacomodoni.com/persistenze/manicomio-di-lucca

17. julija sem med vodenim ogledom psihiatrične ustanove Maggiano 

v križnem hodniku moškega odseka opazil nenavadno gravuro na robu 

betonske ograje.

Pozorno poslušam besede vodnika, ki jo opisuje:

»Ta grafi t predstavlja igro, podobno dami, vendar o njej ne vemo 

ničesar.«

Navdušen sem, saj sem ljubitelj družabnih iger, predvsem starih in 

abstraktnih.

Na poti domov je igra zasidrana v mojih mislih.

Odločim se jo poiskati.

Odkrijem nekaj zelo zanimivega. Na fotografi ji vidite alquerque, med 

Arabci znano tudi kot qirkat, strateško družabno igro, ki izvira z 

Bližnjega vzhoda.

Foto: Giacomo Doni

Foto: Giacomo Doni

Foto: Giacomo Doni

Foto: Giacomo DoniAlquerque

Oddelek za ženske

Prazna soba

Recepti

Če se opiramo na antropologijo igre, nam podoba pove, da je v 

Maggianu živel pacient, ki je poznal alquerque in ga skušal igrati celo v 

tej totalni ustanovi, zaklenjen proč od »normalnega« sveta.

Kdo je bila oseba, ki bi lahko poznala takšno igro?

Arabec, morda vojak, ki je bil del afriške kampanje?

Na žalost tega ne vemo zagotovo, to bo za vedno ostala skrivnost, 

zgodbo vam predstavljam, da vam pokažem, koliko sledi puščamo v 

prostorih, kjer smo živeli.

Sledi naših želja, potreb, prostega časa, trpljenja.

Sledi, ki pripovedujejo z molkom.

Sledi, ki jih moramo ohranjati žive, saj pripovedujejo zgodbe našega 

sveta.

Giacomo Doni

Prevedel Jean Nikolič

1
 Alquerque oziroma qirkat, prednika dame, so zagotovo igrali že leta 600 pr. 

n. š. v Egiptu, najverjetneje pa že mnogo prej. V znani literaturi se prvič pojavi 

konec 10. stoletja n. š., ko Abu al Faraj al Isfahani omeni qirkat v svojem delu 

Kitab al-Aghani (Knjiga pesmi). Mavri igro prvič prinesejo v Evropo med 

invazijo na Iberski polotok. O pravilih ni veliko znanega, današnja temeljijo na 

podlagi podatkov, zbranih v najstarejši knjigi na temo družabnih iger, Libro de 

los juegos (Knjiga iger), ki jo je naročil Alfonz X., kralj Leona in Kastilje, iz leta 

1283. (Op. prev.).
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Bilo je na morju, nosil sem šekasto vojaško majico in noč je bila 

mlada. Stali smo pred lokalom, ko sem opazil, da me gleda, ne, 

da bulji vame najboljša bejba na Jadranu. Ozrl sem se naokrog, 

da bi se prepričal, če v moji neposredni bližini morebiti ne 

stojita Bred Pit ali Džordž Kluni, a ju ni bilo. Na tem mestu 

je vredno opozoriti, da se mi ne dogaja ravno pogosto, da bi 

me gledala, ne, da bi buljila vame, najboljša bejba na Jadranu. 

Pravzaprav se mi kaj takšnega ni zgodilo še nikdar prej. Okej, 

sem si rekel, pa sem še sam buljil vanjo. Stvar je postajala tako 

očitna, da sta to opazila Iks in Ipsilon, ki sta bila z mano, oba 

zmerno okajena. »Ali moje utrujene oči prav vidijo?« je ugibal 

prvi. »O, ti moj lepotec,« se je mehetal drugi. »Živim samo še 

za eno nalogo: Samar. Nocoj. Fukati.« Ideja je bila sprejeta z 

brutalno odločnostjo. Oglasil se je še tretji glas, to pot v moji 

glavi: »A to je torej to?« Pomahal sem družbi in odšel domov. 

Tam sem se butnil v posteljo in si ga trikrat do Andromede 

in nazaj vrgel na najboljšo bejbo na Jadranu. Potem pa ob 

šumenju valov zunaj še ure razmišljal o svetovni proletarski 

revoluciji.

Samar Kandić

NAJBOLJŠA BEJBA NA JADRANU

Foto: SK
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Delovanje našega društva lahko podprete tudi tako, da nam 

namenite 0,5 odstotka dohodnine, ki vam jo država odmeri za 

preteklo leto. To storite s spodnjim obrazcem, ki ga izpolnite in 

pošljete na pristojni urad FURS (v Ljubljani je naslov: 

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana). Hvala!

TRENUTEK JE MINUS, NULA IN PLUS!

M. MARN

OGLASNA DESKA
Društvo Kralji ulice se za donacije v 

mesecu avgustu zahvaljuje:

– pekarni OSEM,

– slaščičarni ZVEZDA,

– društvu LAJKA za hrano za pse,

– fotostudiu FOTO GRAD za pet 

   kupončkov za fotografi ranje,

– NK OLIMPIJA za vstopnice,

– društvu ACT Slovenija in pizzeriji 

   TRAPPA za tople obroke,

– društvu HUMANITARČEK za bone za  

   malico,

– portalu DOBRODELKO za sanitetni 

   materijal in higienske izdelke in

– vsem dobrim ljudem za oblačila, 

   obutev, hrano in denarna nakazila.

Se priporočamo za naprej.

Podari knjigo in jo prinesi na Kralje. 

Pražakova 6, 1000 Ljubljana. 

Pon.–pet. 8.00–15.00.

Tel.: 059 022 503

V društvu Kralji ulice sprejemamo 

hrano za naše brezdomne pse. Bo zelo 

dobrodošla! Hvala!

Športna sekcija Kralji ulice vas vabi 

vsak četrtek 10.00–10.45 v Športni 

center Triglav za Bežigradom (balon) 

na nogometno urico. Vsi dobrodošli!

(Zaradi epidemije se rekreacija 

trenutno ne izvaja.)

Skočite v PRP trgovinico na Poljansko 

cesto 14 ali v butik in skladišče v 

Studenec 41. Tam boste našli lončke 

za rože, okraske, knjige, slike, igrače, 

umetnine in starine. Ni, da ni, ker mi 

kupimo vse, kar je zastonj, in podarimo 

po simbolični ceni. Lahko nam tudi kaj 

donirate. Več na www.robaraba.si. 

Izšel je drugi slovenski prevod knjige 

Willa Halla z naslovom Vodnik za 

opuščanje uporabe psihatričnih zdravil 

v skladu z načeli zmanjševanje škode. 

Zainteresirani jo lahko kupite po ceni 

3 € na sedežu društva Pražakova 6 v 

Ljubljani, ali jo naročite po ceni 5 € po 

pošti.

Uspešno poučujem angleški jezik. 

Gregor: 051 732 740



034

NAGRADNA KRIŽANKA
Pravilno izpolnjeno križanko pošljite do konca tekočega meseca na urednistvo@kraljiulice.org ali na naslov Društvo Kralji ulice, 

Pražakova 6, 1000 Ljubljana in se potegujte za štiri CD ploščke Balade na bledečih tleh, izvajalcev Kvinton & Borut Gombač. 

Iskrene čestitke nagrajencem pravilno rešene julijske nagradne križanke, ki so: Ranko Djokič iz Pirana, Henrik Razpotnik iz 

Kresnic, Brane Cverle iz Ljubljane in Žiga Leskovšek iz Lucije.

Ime in priimek: ____________________

Naslov:___________________________

              ___________________________ 
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V avgustovko križanko se je prikradel tiskarski 

škrat. Za napako se vam iskreno opravičujemo.

Pri nagradnem žrebanju bomo upoštevali vse 

poslane križanke. Uredništvo
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