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Uvodnik:

UF, KAKO SI ZAHTEVNA

Foto: arhiv KU

Pred dnevi sem prejela klic lastnice stanovanja, v katerem s
fantom bivava, vse odkar sva se preselila v Ljubljano. Pravi, da
bo stanovanje še v tem mesecu prodala. Po tihem sem upala,
da se to ne bo (nikoli) zgodilo. Sicer je bila lastnica zelo fer
in nama je ponudila predkupno pravico, a kaj, ko stanovanje
nima uporabnega dovoljenja, kar v prevodu pomeni, da zanj ne
moreš dobiti kredita.
Na žalost nisem ena tistih, ki bi ji 155.000 evrov kar ležalo
na računu, zato sem se lahko samo zahvalila za to lepo
gesto. Očitno pa za mnoge to ni ovira, saj je v že v prvih
urah po objavi oglasa zapolnila soboto z 12 ogledi in eden
izmed njih se je tudi odločil za nakup. Okej, si rečem, se
bova pa preselila, čeprav sem se že čustveno navezala na to
stanovanje, še posebej, ker sva imela 30 m 2 terase, ki mi je
še posebej v času lockdowna predstavljala varno zatočišče
pred ponorelim svetom. Prihajam namreč z vasi, zato sem
vajena vzgajati svojo lastno solato in oblačila sušiti zunaj
na stojalu in ne v sušilcu, in od tega ne odstopam, sorry.
Skratka, odprla sem vse možne spletne strani s ponudbo
nepremičnin in se podala na lov, čeprav se stanja na trgu
zavedam, saj večkrat komu pomagam pri iskanju stanovanja
ali sobe. Sama si želim stanovanja, ki ima spalnico ločeno
od dnevnih prostorov, imeti mora tudi teraso/balkon/atrij.
Ko sem to informacijo podelila med kolegi, se je vsul plaz
kritik – ja, madona, si zahtevna. Ja, pa sem res? Za enosobno
stanovanje z izhodom na zrak sem pripravljena odšteti več
kot polovico svoje plače. Že ko to rečem na glas, me malo
zmrazi. Ampak okej, se sprijazniš s tem, če bo le stanovanje
tako, kot sem si predstavljala. In potem te zadene realnost. Ob
dveh povprečnih plačah si s partnerjem ne moreva privoščiti
stanovanja, kot bi si ga želela – pa sem postavila samo dva
pogoja. To, da bi bilo stanovanje opremljeno kadar koli po
drugi svetovni vojni, je praktično že iluzija. Ker če dodam še
to, potem bi morala za stanovanje odšteti celotno plačo.
Marsikdo si sploh ne predstavlja, da so cene zrasle do
neba. Ravno zadnjič sem na spletu videla oglas za idealno
stanovanje, ampak je bilo v Ormožu. Cena takega najema –
180 evrov. Cena enakega v Ljubljani – 700 evrov. No, saj se
tudi v Ljubljani najde kakšno, ki bi bilo super in cena ni tako
grozna, a kaj, najprej moraš imeti res srečo, da ga sploh opaziš,
saj minuto po objavi lastnik stanovanja prejme vsaj 30 klicev
in potem se začne tekmovanje, kdo bo bolje polizal rit. Še
dobro, da si nisva omislila kakšne domače živali ali otroka, ker
to pa je itak avtomatski no-go pri najemodajalcih.
In potem sledi še kakšen komentar pripadnika starejše
generacije: »Veš, ko sem jaz bil toliko star, sem imel že svojo
hišo in dva otroka.« Ja, super, sem vesela zate, midva pa sploh
nisva kreditno sposobna, pa četudi bi bila, kako pa naj pri
vseh teh visokih stroških prihranim za polog? Dolgoročno
očitno v Ljubljani ne bova mogla ostati, ker najini družini
nista iz tega mesta, da bi lahko računala na bivanje doma ali
na možnost dedovanja. Ko/če bova kreditno sposobna, pa si
več od garaže tako ali tako ne bi mogla privoščiti.
In potem me folk vpraša, zakaj nimam otrok. Kam naj ga pa
dam, v rejništvo?

Katja Muršič
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TO SEM JAZ
Ime mi je Gašper, pred 37 leti sem se rodil v Ljubljani. Sem šolan
gostinec, že od malih nog namreč gojim veliko ljubezen do
kuhanja – najboljša jed pa je skuhana z ljubeznijo. Za menoj sta
izkušnji z brezdomstvom in odvisnostjo. Zdaj stopam po pravi
poti in se držim zastavljenih ciljev, za katere upam, da jih bom
kmalu tudi dosegel. Na žalost sem pred dvema letoma staknil
bakterijski artritis, zaradi katerega imam uničeno levo koleno, kar
mi onemogoča opravljanje svojega poklica. Ponujanje Kraljev mi
pomaga pri zagotavljanju sredstev za dostojnejše življenje. Ob tej
priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki so mi kadar koli pomagali,
kupili izvod časopisa ali mi namenili lepo besedo.
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PRAVILA PONUJANJA ČASOPISA
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.

Slišanje glasov:

MOJ PRAVI OBRAZ
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Se spomniš, kako si me vprašal, zakaj
se na vseh štirih fotografijah svojega
internetnega profila tako prijazno
smehljam? Takrat ti tega nisem povedala,
ampak tvoje vprašanje me je zbodlo,
vznemirilo, celo zabolelo. Sprožilo je
polno mojih razmišljanj, ki so vodila
eno k drugemu, kot vrsta pokončno
postavljenih domin, ki se druga za
drugo podirajo. To je pripeljalo k vrsti
mojih odkritij, pravzaprav pozabljenih
spominov, ki so se sčasoma povezali v
neko dokaj logično povezano mrežo.
Hočeš, da ti vse to razložim?
Takrat nisem vedela, zakaj me je tvoje
vprašanje razburilo. Že prej je kdaj kdo
omenil, kako sem vedno prijazna, kako
imam prijazen nasmešek, kako me nikoli
ni videl namrščeno ali jezno ali kako je
dobro z menoj sodelovati, ker sem vedno
tako ustrežljiva. In kako je to nekaj
dobrega. A ob tvojem vprašanju sem
nenadoma postala jezna, obraz me je
zabolel, kot da nosim na njem pretesno
masko, ki se mi sploh ne prilega dobro.
In z jezo sem se vprašala, kakšen je v
resnici moj obraz, če to ni ta obraz s
prijaznim in ustrežljivim nasmeškom.
Nisem vedela, na koga sem ob tem
pravzaprav jezna – nate, nase, na cel svet
ali morda na kako tretjo osebo?
Nekaj dni kasneje sem se v svojem
stanovanju prhala. Bil je vroč dan, zato
sem se prhala s skoraj mrzlo vodo.
Zunaj je bil že mrak, v stanovanju sem
bila sama, zato ker je bil moj mali sin
tisti vikend pri očetu. Nenadoma sem
zaslišala glas, ki je prihajal iz moje
predsobe. Najprej sem pomislila, da
prihaja nek šum iz vodovodne napeljave,
a glas je bil zelo jasen in razločen, pa
čeprav ne vem, kaj je govoril. Vem le, da
je bil kritičen in preteč. Zalil me je val
strahu, bila sem gola pod curki vode,
pred vrati kopalnice pa je bil očitno
nekdo, ki mi je grozil. Rekla sem si, da
sem vendarle zaklenila vhodna vrata,
na katerih imam dobro ključavnico,
stanovanje pa je v petem nadstropju,
tako da ne bi mogel nihče priti vanj skozi
okna. Kaj pa, če sem pozabila zakleniti
vhodna vrata in je nekdo prišel noter?
A kmalu sem si rekla, da ne bom mogla
ostati ves čas skrita v kopalnici, ki itak ni
bila zaklenjena.
Medtem ko je glas še naprej govoril,
sem se ogrnila z brisačo in stopila iz
kopalnice. A zunaj ni bilo nikogar,
niti v omarah, niti pod mizo, niti za
vrati. Preiskala sem celo stanovanje,

vhodna vrata so bila dobro zaklenjena.
Namesto da bi me to pomirilo, me je
šele tedaj zagrabil pravi strah. Pomislila
sem, da je to bil lahko samo nekakšen
duh. Torej imam v stanovanju duha. V
grozi sem zagrabila nekaj svojih stvari,
stekla iz stanovanja ter odhitela k svoji
mami, ki živi kake pol ure hoje stran
od mene. Nisem si mogla predstavljati,
da bi ostala v stanovanju sama s tem
duhom. Spomnim se, da sem po poti še
razmišljala, kako je to čudno, da jaz kot
nekdo, ki ne verjame v boga, hudiča,
angele in demone, zdaj bežim pred
duhom v svojem stanovanju. In takrat na
obrazu gotovo nisem imela te prijazne
nasmejane maske.
Zatem sem veliko razmišljala, ali sem že
kdaj prej imela kako podobno izkušnjo.
In spomnila sem se, kako sem se pred
nekaj leti pogovarjala s prijateljico, ko
sem nenadoma zagledala na stolu med
nama svojega očeta, ki me je z ljubeznijo
gledal, nato vstal, stopil k meni in me
nežno pobožal po licu. To me je povsem
zmedlo, oče je nato izginil, a – poslušaj
tole! – prijateljica mi je rekla: »O, kako te
je lepo pobožal po licu!« Torej ga je tudi
ona videla!?!?
Ja, očeta sem imela zelo rada in on mene
tudi. Nenadoma je umrl, ko sem imela
pet let. Bil je in za vedno bo ostal moja
prva ljubezen. Verjetno tudi največja.
Nanj imam veliko lepih spominov, a
pomisli, tista leta po njegovi smrti so v
mojem spominu zamegljena in prazna.
In zdaj sem se spomnila, kdaj sem v
resnici začela slišati glasove.
Po očetovi smrti sva ostali z mamo sami.
Ni nama bilo dobro, težko sva se privadili
na življenje brez očeta. In verjetno sem ji
jaz kazala svojo žalost, obup in nesrečo.
Nekoč pa se je zgodilo v kopalnici, ona je
sedela na školjki, jaz pa stala pred njo, da
sem ji rekla nekaj grdega, ne spomnim
se, kaj. Ona me je pogledala in mi rekla:
»Saj vem, ti bi raje, da bi namesto očeta
umrla jaz.« Takrat mi je bilo, kot bi me
s kolom po glavi. Verjetno zato, ker
sem res tako mislila. A njene besede so
mi povedale, kako brezmejno slaba in
hudobna sem, kot da se je vse zlo sveta
zbralo v meni.
Po tistem dnevu so se mi začeli pojavljati
glasovi. Govorili so mi, da sem hudobna,
zla, slaba, nevredna življenja. Glasovi
so bili pospešeni, kot da bi se glasovni
posnetek vrtel hitreje, a vseeno sem
dobro vedela, kaj mi govorijo. Saj veš,
bili so mi zelo težki, neprijetni, kar

Rebeka Kropivšek Leskovar

mučni, zdelo se mi je, da me – povsem
upravičeno – mučijo, saj sem bila zares
tako hudobna. Te glasove sem vedno
razumela, kot da so moji notranji glasovi,
da prihajajo iz moje notranjosti, nikoli
nisem doživljala, kot da prihajajo od
nekoga od zunaj, a to vseeno nisem
bila prav jaz. Stvari so se sčasoma tako
»postavile«, kot da je ta hudobna in slaba
Marjanca ostala nekako povezana s tem
svetom kritičnih glasov, medtem ko si
je Marjanca iz tega sveta nadela obraz
prijaznosti in ustrežljivosti in se ves
čas trudila, da ne bi nikomur rekla nič
zlega ali kritičnega. A ves čas sem morala
trpeti to dvojno življenje. V enem delu
sem bila prijazna, v drugem, notranjem,
pa morala kar naprej poslušati pravo
resnico o svoji hudobnosti.
Ne vem, koliko časa sem imela te
glasove, gotovo vsaj nekaj let, ki v mojem
spominu ostajajo prazna. Doslej nisem
še nikomur povedala o teh glasovih,
očitno sem jih zelo uspešno pozabila.
Nanje sem se spomnila šele takrat,
ko sem imela srečanje s tem duhom v
svojem stanovanju, česar si še vedno ne
znam dobro razložiti. Le od kod se je
vzel? Morda se je pojavil zato, da bi me
spomnil na te pozabljene spomine in
mi pomagal v življenju napredovati …
pravzaprav napredovati k sami sebi.
Zdaj ne vem, kaj naj z vsem tem. A za
začetek sem posnela in ti pošiljam en
selfie, na katerem imam zelo resen in
morda celo jezen obraz. Ta je samo zate,
ne upam si ga še dati na svoj profil. Je
to moj pravi obraz? Morda pa imam več
pravih obrazov.

Marjanca

Franjo Frančič
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Psihiater Jelinek ni več vedel, kakšno terapijo naj ji predpiše. Veliki
ognjeni stroj. Črni zemljevidi, zarisani po izmučenem telesu, ki
se ne more več boriti. Zasnežene ulice. V kotu je stal star pianino.
Stropi v stanovanju so bili visoki in težko ga je bilo ogrevati. Pred
leti je prodala stanovanje v Lienzu in kupila manjše, veliko bolj
poceni v Lovranu. A kaj, ko ni bilo več nobene moči, da se odpravi
do morja, ki ga je tako ljubila.
Nimam več prijateljev, je pomislila in vključila slepo oko računalnika:
… ne bom ti pisala veliko, niti ne vem, kaj naj ti napišem, praznina je,
slabo sem, zelo slabo, prihaja konec, zato ne najdem besed, preprosto jih
ne najdem, mu je napisala.
Ni vedel, da bo tako, ni.
V bistvu je bil samo še ostareli klovn, ki je plesal po vagonu vlaka
za Beograd. Po steklenici vina so se ostri obrisi sveta počasi omilili.
Utrujen od življenja in sebe, od izdaj, iskanja ljubezni, razočaranj,
prelomljenih obljub in literature, ki mu je bila dolgo odrešilni otok.
V bistvu mu je bilo vseeno, da se odpravlja na knjižni sejem, vseeno
mu je bilo za knjige in pobege, bližal se je točki preloma. Spomin na
žensko, ki ga je morda nekoč davno ljubila. Bloden on, blodna ona.
Stal je ob starem opuščenem rudniku. Ploščati kamni so bili zloženi
ob zidu. V bližini je bilo letališče. Sneg, ki je zapadel ponoči, je
kopnel. Dva čolna, napolnjena z vodo, sta potonila, samo vrv ju je
držala k lesenemu kolu. V bližini sta bila letališče in lokalna pošta.
Počutil se je kot idiot, kot polkovnik, ki nima komu več pisati.
A vseeno je vsako jutro hodil tja, odprl mali leseni predal, da je
začutil praznino. Včasih se je odpeljal do avtobusne postaje. Bežno
je opazoval ljudi, ki so vstopali v avtobuse. Z vajeno kretnjo si je
prižgal novo cigareto. Morda je čakal na vesoljni pok. Morda je iskal
sledi časa, spomina, morda.
Potem je zagledal tiste vrane, ki so poskakovale po pokošeni travi.
Občutek, da tečeš zadnji krog, da ne pričakuješ več ničesar velikega,
je po svoje odrešujoč. Po drugi strani pa, neznosen je bil občutek,
da se je moje besede ne dotaknejo več, morda, kaj vem, se je niso
nikoli. Lahko sem ji pošiljal nakit, rože, knjige, ona je čakala samo
sporočilo novega moškega: pridi. Boleče je bilo le to, da so se me
njene besede še vedno dotaknile, čeprav so bile zavite v celofan:
kar ne veš, ne boli. Saj sem znal odrezati, za mesec ali dva, potem
pa se je vrnila v podobi čarovnice, ki je znova priklicala čas lepote.
Lepote in bolečine. Če bi dal na tehtnico, bi bilo bolečine veliko,
veliko več. Morda naju je povezalo nekoč to, da sva živela v dveh
svetovih, ona sicer tega ni nikoli priznala, a resnica je bila ta, da
sem oboževal vse na njej. Njeno hojo, njen vonj, njen pogled. A eno
so sanje in prividi, in drugo je resničnost, ženska moč in energija
sta drugačni od moške. Ko odrežejo, kot ni več kaj. Ko se jim solze
posušijo, pozabijo. Moški pa, če jih razsuje, se nikoli in nikdar več ne
poberejo.
Dva dni se ni premaknil iz starega hostla nasproti sejmišča.
Zaporedje ni pomembno, je pomislil. Odločitev, da se končno
odpravi do Brankovega mosta, je preložil. Gostinski lokal v bližini je
bil opremljen z desetinami fotografij umrlega maršala. Bal se je, da
pravoslavni pop potrka na njegova vrata. V kotu je stala plastična
posoda, na mizi so bile razsute drobtine starega kruha. Na trkanje
se ni odzival. Tisoče in tisoče knjige je bilo razstavljenih v neskončni
vrsti polic. Sanjal je potepuške pse, ki tečejo mimo glavne železniške
postaje. Odprl je staro šolsko torbo in brskal za pošto, ki jo je prejel
pred mnogimi leti. Spremljale so ženske oči pume. Počasi je vstal
in se zazrl skozi orošeno okensko šipo. Deževne kaplje so počasi
polzele po steklu. Ni pomembno, je zamrmral vase.

Dolge ure je lahko nepremično sedel na stolu in opazoval dvorišče.
Lastovke so se vračale sredi marca, vedno ga je začudilo, kako
najdejo ista gnezda pod zavihki streh. Samo dva letna časa sta še:
poletje in zima.
Regina sedi pred malo hiško in počasi odloži knjigo.
Kje pa si hodil, nič časa nimaš zame, reče skoraj očitajoče.
V zalivu je razbitina nasedle lesene barke. Galebi so hrupni. V daljavi
je obris zasneženih Dolomitov. Štirje moški se opotekajo s starim
pianinom na vrveh po vijugastem stopnišču. Vlak se ustavi v megli.
Nelagodno mu je, ko sedi za mizo pred publiko. Za vrati je brlog.
Strah, ki reže in reže. Nevidni noži. Neznosna teža. Dolina se razpre
in v naročju zasijejo čarobne oljke.
Ogenj v kaminu počasi dogoreva. V ravno vrsto si zložil kamne.
Kepa pepela v ustih. Grbasta starka obiskuje pogrebe. Ne prepoznaš
več obrazov. Pozabil si na imena rojstev in smrti. Stopinje v tišini.
Drevo, sklonjeno nad prepadom. Zbor se je razvrstil na odru pod
oltarjem. Včasih zgodaj zjutraj podgane napolnijo ulice, bežijo.
Zaslutijo smrt. Sedeti v prvi vrsti. Pripovedovati prazne zgodbe
o državi, ki je ni več. O času, ki je izgorel v črni luknji pozabe. O
ljudeh, ki so odšli brez sledu. Njene žareče oči. Svetli prameni las, ki
ji padajo na čelo. Lepota bolečine. Bolečina lepote.
Zanimivo vas je bilo poslušati, vi ste malo nor, mar ne? mu je rekla ob
prvem srečanju.
Za koga naj napišem v knjigo? jo je vprašal.
Za Regino, mu je odgovorila.
Ni zmogel drugače, ni znal. Požgal je vse za seboj. Izbrisal imena,
ljudi, spomine. Če tega ne bi storil, ne bi bilo moči za korak naprej.
Ni razumel, zakaj. Občutje tujosti. Zasledovalec samega sebe.
Morda ni bilo kaj razumeti. Sedel je pred množico. Ponovitve. Moral
bi pripovedovati o svoji preteklosti, a tam je bil en velik nič. In
ruševine.
To zlahka razumem, meni se dogaja podobno, je rekla Regina.
Ni verjel, da bo prišla. Lepa, strašno lepa. Pšenični slapovi las so ji
plapolali v vetru. Mala našobljena usta in ogenj v očeh. V trenutku
jo je prepoznal, ko je stekla proti njemu sredi množice. Ga objela, se
ga oklenila. Med ustnic. Dvojec brez krmarja. Vonj po sivki.
Veš, kaj me najbolj privlači pri tebi? zašepeta.
Ne, vem, ji odgovori.
To, da vidiš ptice na nebu tudi takrat, ko jih ni.
Ležita gola na boku, prepletena.
Veš, ne vem, če mi je bilo kdaj tako dobro, lepo. Kako rada bi ustavila
čas, reče Regina. Za trenutek zadrhti nebo.
Sedi v lokalu Ribnjak ob Donavi, bele čipke snega počasi naletavajo.
Grobovi, križi. Lešče. Ogromen bronast spomenik Filipa
Makedonskega. Vonj železniških postaj. Ni razlike. Cipresov gaj.
Povorka pogrebcev, ki se pomika proti hribu. Zaledenelo okno.
Mogočnost tišine. Skoraj enako, ko išče mamin grob, a ga ne najde,
ne najde.
Hladno nedeljsko jutro v marcu. Polarna zima in mraz. Sneg je
prekril mesto in vse je obstalo. On, oblečen v lahek površnik, se
ustavi ob kupu snega. Ne ve točno, kje je. Kam gre? Kdo je?
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ČE BI ZDAJ NAŠEL POT

Nikoli več ne bom takšna
kot sem zdaj v tem trenutku

Če bi zdaj našel pot
v gostilno.

Nikoli več me ne boš gledal
kot me gledaš v tem trenutku

Če bi zdaj našel pot,
ko ni več nobenih poti.

Nikoli več ne bova tukaj
Kot sva ravno v tem trenutku

Če bi zdaj našel pot,
06 kamor koli že,
ko vse poti vodijo nikamor.
Če bi se lahko skril v tisti fotelj,
globoko v naročje fotelja,
daleč stran od vseh ljudi,
ki obstajajo,
in predvsem daleč stran od tistih,
ki ne obstajajo.
Pobegnil bi pred njimi,
ki me hočejo požreti,
a bil bi vseeno sam,
brez družine, mrtev.
Pil bi pivo ali pa radensko,
saj je vseeno,
morda vseeno raje radensko,
radenska ima mehurčke, veselje, življenje,
jaz pa sem mrtev.
Bil bi ujet v pasti svojega azila,
bil bi skrit, varen, a vendar nikjer.

Matic

Nina Cigale

BLEF
Ravnodušen pogled
brez izrazov in občutkov
ko brožam po blatu življenja
umazan in smrdljiv.
Igraš igro asociacij
verjameš da zmaguješ
da te nihče ne bo spregledal
hladnokrven blefer.
Igrava poker ali šah
vseeno kdo bo zmagovalec
ti si čist
jaz razcapan
umazan smrdljivec blefer.
Igro življenja
na plečih umirajočih in trpečih
bova končala v isti škatli z igračami
kjer blef ni pomemben.
MMF

Foto: Aleksander Petric

Rad bi napisal zgodbo,
a je ne morem,
vse poti se končajo nikjer.

Nikoli več trenutek
Nikoli več ti

KAJ PA BOŠ S PAŠTETO?
Vsak dan gre mimo mene na desetine in desetine ljudi ... In ustvarijo
se dogodki, izkušnje, odnosi, dogodivščine in spomini.
September je bil letos še kar topel in jaz sem delala, torej
ponujala Kralje ulice, na svoji stalni lokaciji. Vse mimoidoče
lepo pozdravim, nikoli pa ne fehtarim. Upoštevam pravila
društva, če kdo kaj da, pač da, kdor ne želi interakcije, gre pač
mimo.
Nenadoma s ceste zaslišim avto, ki je pritiskal na plin kot
nor. Ker pa je v tistem trenutku prišla neka gospa z enim
evrom v roki do mene, nisem bila več pozorna, saj sem se
zapletla v pogovor z njo. Na hitro sem še ošvrknila avto,
ko je noro pridirjal na parkirišče pred trgovino, da so ljudje
kar odskočili. Že takrat sem si mislila: »Eh, verjetno spet
en neuravnovešenec.« In imela sem prav. Nadaljujem s
pozdravljanjem ljudi, ki so vstopali v trgovino, ko mimo pride
mlajši gospod. Hiti. V pogledu mu je bilo videti, da je zelo
hiperaktiven. Hodil je direktno proti meni, zelo hitro, v obraz
je bil rdeč, pa mi še vedno ni potegnilo. Pač, sem ga pozdravila,
tako kot vsakega, z dober večer. Ustavil se je, napolnil usta in
me mastno pljunil ter odkorakal v trgovino. Prvo sekundo, dve
sem bila v šoku. To je višek, res, kaj si ljudje dovolijo. Niti mu
nisem ponudila Kraljev niti nisem nič rekla, samo pozdravila
in si prislužila pljunek. Nato mi potegne, da je to oseba, ki je
norela po cesti. Čez čas je gospod le prišel ven ter z alkoholom
v roki oddirjal naprej. Odpeljal se je s takim pospeškom, da sva
jaz in še ena gospodična z vozičkom odskočili, saj sva mislili,
da se bo zaletel v naju. Zadnji trenutek je odvil in se na glas
krohotal. Med ponujanjem doživiš marsikaj.
Moja svetla točka pa so otroci. V Lidlu vsak mesec kupim
lizike in majhne paketke bombonov, navadno so to gumijasti
medvedki, saj se velikokrat zgodi, da mi otroček prinese
evro ali dva. Starši jih kar pogosto pošiljajo k meni, včasih še
ujamem, da jim rečejo kakšno vzgojno, češ »tej tetki boš dal,
ker nima«. Vedno mi polepšajo dan. Z velikimi očmi, polnimi
strahospoštovanja, molijo tisti kovanec, čeprav dobro ne
razumejo, zakaj se uporablja. Potem jih vprašam: »Povej, katero
barvo bi izbral_a? Rdečo, rumeno, zeleno ali vijolično?« Sprva
so malo presenečeni, a večina jih odgovori rdeča, nato sežem v
torbico in jim dam rdečo liziko. Najprej se jim izriše nasmešek,
nato tečejo k mamici pokazat pridobitev. Zares zanimivo je, da
jih večina, rekla bi 95 odstotkov, izbere rdečo barvo, zato sem
si vzela čas za internetno raziskavo. Menda je to prva barva,
ki si jo otroci zapomnijo. Ker je tudi zelo očitna. Še posebej
pa so prisrčni tisti, od katerih zahtevam malo preveč, saj barv
še ne poznajo, in samo ponovijo za mano zadnjo besedo, ki jo
izgovorim.
Sčasoma sem tudi ugotovila, kako še lahko prispevam med
ponujanjem časopisa na svoji lokaciji. Nabavila sem 50
kirurških mask, jih higiensko zapakirala, vsak kos posebej.
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Franja Repovš, 6. razred

Velikokrat se namreč zgodi, da vidim tisti nesrečni pogled, ko
pridejo ljudje pred trgovino, iščejo po žepih in ugotovijo, da
nimajo maske. Takrat vskočim in jim jo ponudim, se razume
zastonj. Naj ta svet poganja prijaznost. Seveda vsi sprašujejo:
»Joj, hvala, koliko pa je?« A nikoli niti centa ne računam. Se mi
zdi podlo in nemoralno. Tako imam občutek, da s koristnostjo
opravičujem svoj »obstoj« pred trgovino vsak dan. Tako se je
zgodilo, da smo se nasmejali, ko sem dvema takole dala masko
in sta vztrajala pri tem, kaj naj mi prineseta iz trgovine. Sem
rekla, da nič ne potrebujem, hvala. Pa sta vseeno vztrajala. In se
spomnim, sej res, skret papirja mi bo zmanjkalo. In jima malo v
zadregi rečem: »Okej, WC-papir.« In se nasmejita, sta razumela,
gospa je rekla: »Ja, ni problema. Vsi kakamo in lulamo.« In res,
ko sta prišla ven, sem dobila celo šteko. Včasih mi prostovoljci
ob ponedeljkih prinesejo kruh, ki ostane v Hoferju, zato ga
dam zmrzniti. Ko me stranke sprašujejo, kaj želim iz trgovine,
večinoma rečem nič, a potem včasih tudi izustim, da lahko
kupijo pašteto. Sicer so zelo presenečeni, vidim jih, kako
tuhtajo, kaj bom s pašteto. Ja, pojedla jo bom! In moram
razložiti, drugače bi umrli brez odgovora, tako začudene obraze
imajo. Saj razumem, pričakovali bi, da »fehtam« za alkohol in
podobno. No, jaz ne. Moje življenje je zaznamovala duševna
bolezen – shizofrenija.
Zima je pred vrati, želim vam srečnega pa zdravega, pa zvrhan
koš sreče, ljubezni in miru ter osebnih uspehov na vsakem
koraku!

Maja Klemenčič

BREZDOMNI SO LJUBITELJI TERIERJEV, IN ČEPRAV IMAJO RAJŠI
INTERIERJE, SE MORAJO VEČINOMA ZADOVOLJITI Z EKSTERIERJI.
IZI

Tereza Vuk:

Foto: osebni arhiv
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ČRNO-BELO

Naredila sem eno veliko napako. Na FB sem
napisala, da sem cepljena. Ljudje začnejo
orgazmirat ob takih temah. Na koncu so
se tok skregali, da sem dobivala sam še
sporočila v stilu: »Tereza, un mi grozi na
privat!« Alo, ljudje božji, ustavte konje. Sej
sem posebna, sam tok pa spet ne. Cepljena
sem glih tko kot pol Slovenije. Ene sem
razočarala, drugi so mi ploskali. Men pa
totalno dol visi, kaj si mislijo drugi. In ja,
zdej lahk lovim WI-Fi z ramo, kovanci
stojijo na roki in antene mi rastejo ven iz
riti. Sam še mal več pameti mi da to cepivo
pa sem zmagala. Pa treznost mi dej, cepivo,
treznost! Tko pa en nč, sam antene pa jeftin
wireless.
Sploh ne upam več v trgovino, da ja ne
začnejo vsi detektorji piskat, ko grem
mimo. Blagajna se začne kr sama odpirat.
Trgovke ratajo pa kr roboti, ko stopim
notr s svojim super powerjem v rami. Jp,
jp, tko je, ko si cepljen. In zakaj sem se
šla sploh cepit, če sem tok dolg cincala?
Čist iz preprostega razloga. Ker so mi
brez tega kurčevega PCT omejili vse. Ne
iz zdravstvenih razlogov, ampak striktno
zarad mojga kao luksuza. In seveda sem
tud mal cvikala. Pa kaj bo, pa kaj ne bo, pa
umrla bom isti moment. In pol sem spet
tko pomislila. Če sem prišla skor do 45. leta
s svojim načinom življenja, pol nej bo pa
cepivo ta zadnji žebelj v trugo. Komedija je
zgledala pa tko:

»Fotr, pelji me na cepljenje.« Vse bi blo
cool, če jaz ne bi mela doma žura celo noč
in sem se tja naslednji dan komaj zvlekla.
»Tereza, take te ne bojo vzel.« »Bojo, bojo,
fotr.« Pripizdiva tja pa en čiča v vrsti pred
mano. Dejmo, dejmo, men se mudi. Stopim
končno notr in me ena dečva cepi. Tud
čutiš ne. »Morte še mal počakat,« je bla
neki pametna. Ma kakšno čakanje, adijo. In
čakam jaz lepo doma ob pivu in džointih,
če mi bo kej. Nč. A lahk vsaj roka boli? Nč.
Pff, zakaj sem pa pol tok cvikala? Zarad
(nekoč mogoče) strdkov? Pizda, če me do
zdej niso ubili, ne vem, kdaj me bojo. In mi
dajo nov datum. Čez tri tedne jovo na novo
mal špik v ramo. In grem klicat še zobarco,
da jo rabim nujno spet za prenovo zob. In
modelka mi da isti datum, kokr sem mela
datum cepljenja. Fuck, a kr tok injekcij isti
dan? In se približuje ta datum in jaz sem
spet postajala neki prestrašena. Pa strdki pa
pri zobarju me bo kap, celi filmi v glavnem.
Da po ta drugi dozi bom obležala in sama,
osamljena umrla. In kličem dva dni prej
zobarco. Da jaz pa ne bi mela glih isti dan
vsega. »Okej, pridte jutr, sam vas bom
mogla testirat.« Fuck, še to. In me spet fotr
pelje do zobarce, tokrat čist zapušeno. Tok
sem bla v easy, da une palčke po nosu še
čutla nisem, vmes skor zaspala, njej pa še
injekcije ni blo treba dat, k me je tok bolel
kurac za vse. In končno dobim pildek, da
sem negativna. Pa čeprov mi teče iz nosa

Foto: Alexas photos

skoz, kašljam pa k uni v domu upokojencev.
Drug dan spet taxi fotr. Drugo cepljenje.
Tokrat je blo pet ljudi pred mano. Dejmo,
dejmo, na pivo se mudi. Pridem notr pa dva
mulca tam z injekcijami, a če sta bla stara
20 let, sta dobra: »Sta vidva zadost stara
za te hece?« sem hotla neki duhovičit tam.
»Dejte ramo.« In ko mi je zapičil injekcijo
v ramo, sem trznila. Šele doma me je
paranoja po džointu prjela: »Mene ziher
sploh cepili niso!« Prej panika, da se ne
cepit, zdej panika, če so me sploh cepili. In
sem šla lepo dalje s frendi ven pit. In spet ni
blo nč. Drug dan sem šla do lekarne: »Dejte
mi kodo, dost je blo teh hecov.« In mi da
končno un listek s tistimi pikcami gor in
jaz sem se kr naenkrat počutila svobodno.
Pa čeprov sem v večjem zaporu kokr kadar
koli prej. Sej nisem sama hotla. V kot so me
stisnili. In odkar mam to kodo, nisem šla
sploh še nikamor, kjer bi jo mogla dejansko
pokazat. Tok o mojem jadnem življenju.
Štacuna pa klopce za blokom.
Sam tokrat ne jebem. 29. novembra mam
rojstni dan. Jebenih 45 let. Ima, da bo cela
Ljubljana moja. Sej zdej sem cepljena. Vse
lahko. Aja, ni klubov odprtih – tud za nas, k
smo zdej »neprisilno« cepljeni. Torej, za ker
kurac sem se šla jaz sploh cepit?

MI, VAŠE ŽRTVE KAPITALA
»Proklet gnoj! Vrn mi moja dva evra, ki sem ti ju posodil!« »Ma ne
morm, dal sem ti prej vino, nimam zdej.« »Pizda hinavska, od mene
nč več ne dobiš!« »Okej, okej, dubu boš, sam ne mor. Pa, kaj si tolk
pohlepen za ta dva kurčeva evra?« »Ah, dej fanta, no, ne kregita se,
pizda, stalno delamo neke scene kle, a je vredn?« »Dej ti pa sam tih
bod, ker si mi tud ti dolžen še liter vina, in to sam dobr veš!«
Lokalni pijančki so se spet kregali na Kongresnem trgu. Njihova
brezskrbnost in uživanje v pijači sta bila njihov vsakdanjik. Prav
malo jim je bilo mar za vse grde nestrpne poglede, uperjene proti
njim, saj jim je glavna skrb odklop s tega sveta, ki so se mu oni že
zdavnaj odrekli.
»Jih vidiš? Vsak dan se derejo tukaj, ne morem jih več poslušat,
prav na živce mi grejo.« »Prav maš, Majda, men pa še bolj, spucat bi
jih morali z ulice, prov sramoto delajo nam, Ljubljančanom.« »Sam
res, ej, le kaj si bojo mislil turisti, ko vidjo to bedo? Le kaj si bojo
mislili naši sorodniki iz Amerike? Ja, to bi jaz vse nagnala delat in
jim izbila iz glave to celodnevno popivanje, dretje in lenarjenje.«
»Da, le kaj si bodo drugi mislili? Saj to je cela poanta, ne?« jima reče
neznani mladenič, ki je tudi sam opazoval situacijo.
»Kaj pa jih vi branite? A ne vidite, kako se obnašajo? Še v živalskem
vrtu je več kulture,« odvrne ena od gospa.

»Mislite, da so kar tako pristali na cesti ? Mislite, da je bila to
njihova volja? Njihova izbira? Mislite, da so res živali, kot pravite?
Da so res tako slabi, kot mislite? Menite, da res noče delati nihče od
njih?«
»Pa saj vidite, kako se obnašajo.« »Da, vidim, a poskušam videti
več, oni so izgubljeni otroci, ki so dobili premalo priložnosti, ki so
odraščali v disfunkcionalnih razmerah, oni, ki so bili izključeni, oni,
ki so dobili doma premalo pozornosti.«
Njegov glas je bil močan, tako da je pritegnil pozornost mimoidočih
in drugih prisotnih, ki so posedali po klopcah parka: »Vi kažete s
prstom na posledice, ne vidite pa vzrokov.«
Obe sta samo nemo opazovali, presenečeni, da jih nekdo brani:
»Veste, kdo pa je najbolj kriv za vse tole? Gospoda v kravatah, tamle
čez cesto, gospoda, ki odločajo o naših usodah že 30 let, gospoda, ki
nam uničujejo življenja, ki so pokradli to državo, na njih pokažite s
prstom, milostljivi gospe. Lep dan vam želim.«
Po teh besedah se je samo obrnil in odšel v neznano.

Dogodku je bil priča Diego Menendes.

Jurij B. Hudohmet

Foto: osebni arhiv

SREČNO NOVO LETO

Ko smo si 31. decembra 2019, ali če hočete 1. januarja 2020,
takoj po polnoči voščili, kot vsako leto, srečnega, zdravega
in veselega, še nismo mogli vedeti, da ne bo ne srečno, ne
zdravo in ne veselo. Komaj tretji mesec v novem letu nas je
dosegla pandemija covida-19 in s tem razne nevšečnosti, kot so
zaprtje javnega življenja, omejitve gibanja, razne prepovedi in
podobno. Kdo bi si mislil, kajne.
Sprva smo nekako zmotno mislili, da bo zadeva kar hitro
mimo, kar nam je potrdila tudi vlada, saj so po dobrih dveh
mesecih in pol epidemijo preklicali, število okužb in število
hospitaliziranih je padlo tako rekoč na ničlo in nad Ljubljano so
poletela Natova letala v čast te veličastne zmage. Vižmarski (to
moram omeniti kot Vižmarčan) obrtnik Franc Zavodnik pa je
celo izdelal nekakšen koronaspomenik, ki ga je, kot je mogoče
na njem prebrati, posvetil medicinskemu osebju, ki je s svojo
požrtvovalnostjo dobilo to težko bitko. Indeed. Poletje je tako
minilo dokaj mirno, prihod jeseni pa je nakazal, da morebiti ta
bitka vseeno ni dobljena. Pa da ne bom zdaj ponavljal, kaj vse je
bilo in ni bilo, kajti ta scenarij poznamo vsi na pamet.
Skratka, leto in pol kasneje smo tam, kjer smo bili, oziroma je
še slabše. Preleti letal so bili zaman, spomenik gnije na mestu,
kjer je bila včasih telefonska govorilnica, in nihče ga več niti
ne pogleda, morda se kak vižmarski potepuški pes spravi
nanj s svojim urinom, in to je vse. Ampak ljudje smo tako
ustvarjeni, da nas vleče naprej nekakšen večni optimizem, češ
saj bo, še tole zimo stisnemo pa bo. Normalno, kaj pa naj bi?
Dvignili roke in rekli, da je šlo vse v kurac? Mene osebno sicer
to socialno distanciranje ne moti preveč. Dejstvo je, da sem
se precej spremenil, in da če sem kot mlad mulc rad zahajal v
družbo, to počnem vedno manj. Gneče ne maram, razen na
športnih prireditvah in koncertih, tam pač mora biti zaradi
vzdušja. Sicer sem pa najraje doma. Imam to srečo, da živim

v naselju, kjer se ljudje držijo bolj zase. Po naši ulici zapelje
morda pet avtomobilov dnevno, in to mi ustreza. Še najbolj me
moti, da bodo spet moteni božično-novoletni prazniki, ki so
med mojimi najljubšimi.
Že kot otrok sem se zelo veselil okraševanja stanovanja, in
ena od teh »okrasitev« je bila, da je mama z rdečo šminko na
ogledalo v dnevni sobi napisala »Srečno novo leto«. To se je
tako zasidralo v meni, da sem zadevo prakticiral vse do nekaj
let nazaj, ko me je imela žena končno dovolj in je rekla, da je to
passe in da naj vendarle na zadevo počasi pozabim. V življenju
sem se ukvarjal tudi s proizvodnjo in prodajo novoletnih lučk,
kar nekaj novoletnih sejmov sem preživel na ulici ob svojem
štantu in vedno užival.
Všeč so mi tudi božično-novoletni napevi, ki gredo marsikomu
na živce, ker se ponavljajo iz leta v leto, pa tudi tiste zlajnane
pop uspešnice, kot so Last Christmas, Happy New Year od Abbe
ali Popdesignova Božična noč. In čeprav sem na začetku tega
zapisa rekel, da ne maram preveč ljudi in gneče, tu po navadi
naredim izjemo in grem v prazničnem decembru vsaj dvakrat,
trikrat v prestolnico, obiščem sejem, se pogovorim s prodajalci
– nekateri so še iz časa, ko sem sam prodajal –, pojem overpriced
hot dog, poslušam zlajnane pesmi, gledam okrašeno Ljubljano,
in vse skupaj se mi zdi magično. Lani je zaradi virusa vse skupaj
odpadlo, in kot vse kaže, se bo letos ta scenarij ponovil, kar me
kar malo jezi. Dobro, zdravje je na prvem mestu, I guess, ampak
da mi vzamejo še tisto malo veselja, ki ga imam, je pa tudi tako
tako.
V optimističnem upanju na dokončno zmago nad
koronavirusom in končanjem te nočne more želim vsem
bralcem in bralkam Kraljev ulice in vsem kraljem in kraljicam
vesel božič in srečno novo leto. Iz srca.
Foto: Geralt
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Marca 2008, ko sem zapustil budistični tempelj Santacittarama,
me je starejša, a še vedno mlada Tajka odpeljala v Rim na
postajo Monti Tiburtini. Tam sem sprva taval sem ter tja in
se poskušal vklopiti nazaj v sistem. Po kakšni uri in pol sem
končno našel prevozno sredstvo do glavne postaje. Ko sem
prispel do centra, sem začel iskati hotel, kajti za hostel niti
nisem našel informacij. Imel sem srečo. Našel sem majhen
hotelček s prijazno uslužbenko in diamanti na zobeh, ki mi
je prijazno povedala, da nočitev stane 30 evrov. Meni se je to
zdelo preveč, kajti nameraval sem ostati vsaj tri dni, imel pa
sem le 170 evrov. Prijazno sem odklonil ter ji rekel, da bom
še drugje pogledal. Nato sem taval od hotela do hotela, cene
so bile visoke, 150, 60, 80. Nekdo mi je ponudil nočitev za 40
evrov, a sem se odločil, da grem nazaj k prijazni ženski. Nisem
je več našel, hotel je preprosto izginil z žensko vred, ali pa sem
jaz tako butast, da je nisem našel, zato sem plačal več, samo
da nekje prespim. Zelo mi je bilo žal, ker nisem sprejel prve
ponudbe. Tako sem vzel sobo za 40 evrov in mojega trpljenja
je bilo konec. Tisti večer sem odšel na potep do Koloseja. Še
isti večer sem obiskal tudi enega od muzejev blizu železniške
postaje.
Zjutraj sem vstal poln pričakovanja. Imel sem 95 evrov in
verjel sem, da me bo vlak domov stal manj kot 59 evrov. Na
srečo sem šel mimo postaje in se odločil poiskati prodajalno
vozovnic. Spet sem hodil sem ter tja, ko sem že začel izgubljati
potrpljenje, sem se opogumil in nekoga vprašal, kje na tej
ogromni železniški postaji, polni trgovin, mekdonaldsov in
druge šare, je sploh prodajalna vozovnic za vlak. Ko sem jo
našel, so rekli, da je vozovnica točno 59 evrov. Bil sem jezen
in vesel hkrati, da sem šel sploh vprašat, saj bi bil lahko v hudi
godlji, če bi denar zapravil. Nato sem odšel v Jupitrov tempelj,
kjer so bili kipi rimskih vladarjev in prekrasne slike iz kasnejše
dobe. Od Jupitrovega templja je ostal le zid. Toda vseeno sem
mu naklonil nekaj več časa, saj ima za mene višji pomen kot
gol zid. Spomnim se ženske, ki je stala pred kipom ženske
boginje in se je zdelo, da se primerja z njo. Tudi v resnici ji je
bila podobna. Boginja je bila Diana. Potem sem bil v novejšem
templju Vittorio Emanuele, kjer je velikanski kip konja in jahača,
na vrhu zgradbe pa mogočne kvadrige z žensko voznico. Muzej
me je malce spominjal na fašistično Italijo, pa kaj za to, vsak
svoje ovce šteje. Potem sem bil v polkrožnem templju Mercati

Foto: Erika Wittlieb

Traianei, kjer so vrteli kratke zgodovinske filme. Tudi tu je bilo
kar zanimivo.
Za konec sem se ustavil pri neki luštni Kanadčanki ali
Američanki, ki sem jo prejšnji dan že videl, da jo vprašam za
pot, čeprav sem v resnici vedel, kje je Palazzo Barberini. Slike,
same slike, dve nadstropji slik, hotel sem že kupiti kakšno
razglednico s sliko, pa so bile predrage. Odšel sem naprej in
prišel do Fontane del Tritone, tam malce posedel, toda čas me
je preganjal. Naslednja postaja – cerkev Trinita dei Monti. Tam
je na visokih stopnicah sedelo najmanj 300 do 400 turistov.
Na vrhu so bili umetniki, ki so naslikali filmskega junaka, če si
želel. Eden izmed njih je pod sliko napisal You like it, then you
buy it!

Sony

KAJ JE RAZLIKA MED PESIMISTOM IN OPTIMISTOM?
PESIMIST PREBERE » OBESI SE« ,
OPTIMIST PA » OBE SISE« .
MAJA KLEMENČIČ

Cestna ﬁlozoﬁja:

Imam svoje mnenje,
pa se z njim ne strinjam:

ZVEZA KLOŠARJEV SLOVENIJE (ZKS)
Lokacija
foto: osebni arhiv

SLOVENSKA VOJSKA

Jasno nam je, da smo vas zdaj že zainteresirali in vas tudi
zanima, kje nas najdete. Torej to ni nek velik problem. Nimamo
uradnih pisarn in svojih vil. Še posebno ne tistih z bazenom.
Ravno tako nimamo dragih avtomobilov, ampak le kolesa, ki pa
smo jih dobili bog ve kje in bog ve na kakšen način. Vozimo se
tudi z mestnim potniškim prometom in vlaki.
Mislimo, da bo z vašo pomočjo v prihodnosti drugače, saj
že imamo ogledane hiše, ki pritičejo našim sanjam in stojijo
na petičnih lokacijah na periferijah in v samih mestnih
središčih. Za svojega predsednika pa imamo ogledano graščino.
Kar se voznega parka tiče, imamo v mislih tudi nekaj lepih
avtomobilov in helikopterjev. Seveda je vse odvisno od
prihodnosti. Glasujte za nas in naše sanje se bodo uresničile.
Vaše? Morda, a o njih bomo razmišljali kasneje, kot smo že
uvodoma povedali.
collingwoodhistoricart.com

Število slovenskih vojakov skupaj s častniki se giblje okoli
številke 5000. Precej manj jih je kot uporabnikov psihiatričnih
uslug, norcev. Borili so se v Afganistanu. Baje so na oklepnike
Patria napisali TITO – neuvrščeni prijatelj. Na srečo nihče ni
izgubil življenja in so se vrnili domov živi in zdravi. Talibani so
jih pustili pri miru. Umirali so drugi: Španci, Italijani, Nemci. Le
kakšno gostilno z mrzlim Laškim pivom so pogrešali.
PA NE OKOL GOVORT!

Črtomir Clonsky
Foto: JeanN

Vrnimo se na začetek zapisa. Kje nas najdete? Za zdaj na vseh
klošarskih postojankah. Predvsem v parkih. Drugega si tako ne
moremo privoščiti. Če pa nas tam slučajno ne ujagate, potem
delamo na terenu. Vsa Slovenija nas je polna. Tako nas ne bo
pretežko najti. Ne boste nas pa našli v kakšnih strankarskih
pisarnah, saj nas zatohlost in puhlost ubijata. Morda nas boste
sicer kdaj našli pijane ali zadete, pa to večinoma sploh ne
drži. Smo le utrujeni od dela. Tako nekako kot že uveljavljeni
politiki. Toliko v vednost. Tudi če nas v parku vidite s piksno
piva, vedite, da je to le za boljši imidž. Nanj moramo paziti.
In če je v tisti piksni pivo, potem nam ga je podtaknil sovražnik
in mi nismo nič krivi. Nikoli.

ZKS.

KAJ NAS ŠE ČAKA?
Čaka nas večno življenje; tiste, ki verjamejo v odpuščanje in
ljubezen, tako je učil Jezus Kristus. Ampak na žalost ljudje ne
verjamejo več v nič drugega kot samo še v denar. Najdejo se
nekateri, ki iščejo usmiljenje in pomoč, ker nimajo denarja ali
zdravja. Nekateri jo dobijo, drugi ne. Kdo jim pomaga? Tista
peščica ljudi, ki verujejo in verjamejo v dobroto, ljubezen,
odpuščanje. Ampak v življenju se vse vrne. Pri bogu je vse
mogoče in skrivnostna so pota gospodova.
Živimo v solzni dolini, kjer so le v ameriških filmih obvezni
srečni konci. Ker vsi umremo, je dobro, da se na smrt tudi
pripravimo. Umremo tako, kot živimo. Brez bolečin in
duševnega trpljenja ne gre. Kako boš umrl zdrav? Tudi če celo
življenje zdravo živiš? Če storiš samomor in je smrt hitra,
moraš prej zelo trpeti. Vsa bitja rada živijo, živali in ljudje. Kako
boš umrl naravne smrti in zdrav? Ne gre.

Kavica

PODNEBNA PRAVIČNOST

CESTNIH
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MNENJE
Mnogokrat do zdaj v zgodovini smo bili Slovenci na
preizkušnjah. Vedno smo se poenotili, stopili skupaj in
premagali težave.
Pandemija covida-19 je nova velika preizkušnja za ves svet in
tudi za nas Slovence. Stopimo skupaj, cepimo se, ker bomo le
tako premagali težave in ostali zdravi in živi.

Robert Žerjav, Lesce

NASVET
Naredi nekaj, kar te bo spravilo v smeh, spomni se nečesa
smešnega oz. kakšne smešne situacije. Smeh je dober
zdravilec in relaksant. Poglej smešen film. Preberi smešno
knjigo. Zberi se s staro družbo in se skupaj pozabavajte in se
nasmejte preteklim dogodivščinam. Pojdite v gledališče in si
oglejte dobro komedijo.

Marty G.

PLINSKA BOMBA
Spet je bil eden tistih dni, ko človek v denarnici nima niti
centa. Kot odvisnik si tega nisem mogel privoščiti. Preizkusil
sem se v prosjačenju, pa ni šlo. Moral bi zbrati za večerni
odmerek, saj drugače noč noče in noče miniti. Spomnil sem
se, da sem v skvotu, stanovanju, ki je bilo odprto in kjer smo
prenočevali odvisniki, videl plinsko bombo, prazno. Nekdo mi
je povedal, da jih v plinarni odkupujejo. Kar takoj sem pohitel
v skvot in si bombo oprtal in pohitel v plinarno. Seveda
nisem imel prevoza in sem stopil na mestni avtobus. Ljudje so
zvedavo gledali, sem pa kljub precejšnji zadregi dobil dovolj
denarja za nakup »zdravil«, ki sem jih potreboval.

Robert Ž.

Hačapuri je gruzijska narodna jed in nima nič z zeleno
stranko, ali pač. Pravkar jo imam v želodcu, v njem pa
tudi grenak priokus boja za okolje. Za nami je podnebna
konferenca v Glasgowu, vse sorte sem videla in slišala,
najbolj zagrizeni protestirajo proti onesnaževalcem sveta, kje
sem pa jaz?
Pred 30 leti, ja toliko, ker sem že stara, sem se vrnila iz
Londona, kjer sem delala kot babysitter. Hodila sem in
hodila, ko nenadoma zagledam nekoga iz stranke Zelenih.
Zavpijem, da bi se rada včlanila. Ni problema, je zavpil
nazaj, kar. In nisem tega storila. Takrat še morda ne bi bilo
prepozno.
Vsekakor je boj za okolje tudi boj posameznika. Nekoč, ko
sem konstantno kadila, pa saj še zdaj potegnem kakšen dim,
sta mi prijatelja zabrusila, kakšna okoljevarstvenica pa si, če
kadiš. Zabolelo me je. A imela sta prav. Vem, da v primerjavi
z velikimi onesnaževalci to ni nič, a je kakopak tudi to
onesnaževanje. Onesnažujem tudi s plastičnimi svečami in
vrečkami, ki jih kdaj kupim, ko pozabim torbo. In če vržemo
ostanke hrane v smeti, tudi ni prav.
Ni moj namen pridigati. Zdaj se le hudo tepem po glavi, da že
veliko prej nismo ukrepali. Zakaj se že takrat nisem postavila
sredi Ljubljane in protestirala. To bi bilo smiselno že 30, 40
let nazaj. Nisem in nočem biti Greta. Le nekaj me žre, ker
takrat nisem storila dovolj za obstanek ljudi in živali. Ko
zagledam ledenike, ki se topijo, in posledično grozi izumrtje
živalskim vrstam, sem jezna. Na ves svet. V Londonu sem
vedno na ves glas vrtela Russians od Stinga. On se bori
za tropski gozd, jaz pa hodim peš, se vozim s kolesom ali
avtobusom.
Naj se vsak mladostnik vpraša, kaj lahko stori za čisto okolje.
Ampak to je stvar vzgoje, to je zavedanje, ki ga imaš ali
nimaš. Moralna vrednota. Kriva sem tudi jaz. Je prepozno?

Barbara Jozelj

PONOS
V Ameriki je najpogostejša prva služba za mladostnike, da
se vozijo s kolesom po ulicah gor in dol in mečejo časopise
pred vhodna vrata. To je pri njih že dolgo tradicija, nihče jih
ne obsoja, temveč so ponosni na njih. Koliko znanih igralcev,
politikov, bogatašev, vse do čisto povprečnih ljudi je opravljalo
to delo? Pa je kdo kdaj pomislil, da žicajo, da izsiljujejo?
Nikoli, ker so tega navajeni in to sprejemajo.
Zakaj pa je pri nas še vedno prisotna stigma prodajalcev
časopisa? Zakaj mi ne moremo biti ponosni na njih, ko
cele dneve stojijo, se trudijo v vseh vremenskih pogojih, da
lahko preživijo svoje družine, nahranijo svoje otroke, plačajo
položnice, najemnino za stanovanje, kar koli, le da preživijo?
Bodimo tudi mi ponosni!

Nina Stepanovič

SKRIVNOST DOBRE KAVE

ANEKDOTE
IZ PRODAJE
TRI MUŠKETIRKE
Pred Lidlom sem ponujala časopis. Zagledala sem tri punce
iste višine, vse enako vitke. Ko so stopale mimo mene, sem
jim rekla: »Ooo, tri mušketirke.« Nasmehnile so se mi, in ko so
prišle iz trgovine, so mi ponudile krof. »To je od mušketirk.«
Vljudno sem se jim zahvalila in zaželela lep dan.

Kaja Povše

TU IN TAM
Če se sprehodimo po Ljubljani, lahko opazimo, da žicanja
skorajda ni zaznati, in za to so zagotovo zaslužni Kralji ulice.
Pa ne mislim samo na časopis, ampak na društvo, prodajalce
in na vse ljudi, ki so ga lepo sprejeli. O tem sem se prepričala
na lastne oči, ko sem se znašla v Zagrebu, kjer obstajata
cestna časopisa Ulične svjetiljke in Ulični fajteri, pa vseeno v
celem centru in njegovi bližnji okolici nisem videla niti enega
prodajalca. Sem pa na žalost videla ogromno ljudi, ki so žicali
čez in povprek, in bilo jih je res veliko. Prijatelj mi je razložil,
da je veliko od njih brezdomnih, da pa je veliko tudi takih, ki
so ostali brez dela, imajo družine in zato cele dneve žicajo,
da jih lahko preživijo. Kar nekaj jih je tudi tistih, ki so se za
svojo domovino borili, a so na njih zatem enostavno pozabili.
Žalostno, a resnično.
In kaj je s časopisom Ulične svjetiljke? Zakaj se ni prijel tako
dobro kot KU pri nas? Lahko le sklepam, da ni dovolj sam
časopis, zelo pomembno je ozadje in predvsem ljudje, ki se
vsakodnevno trudijo, da izhaja. Torej glavni urednik, pa osebe,
ki pišejo in na druge načine ustvarjajo, društvo nasploh in pa
predvsem naši prodajalci in kupci.
Si lahko predstavljamo, kakšna bi bila naša draga Ljubljana, če
ne bi bilo Kraljev?

Nina Stepanović

2. november, prvi delovni dan po dnevu mrtvih, ko so
spomini na domače pokojne še živi. Ta dan nisem bila nič
kaj dobre volje. A ker je treba priti čez mesec, sem se kljub
potrtosti privlekla pred garažno hišo v upanju, da bo kljub
naraščajočemu številu okuženih in strahu mimoidočih, da ne bi
fasali covida od prodajalke uličnega časopisa, prodaja časopisa
le stekla.
Prvo uro mi ni uspelo prodati niti enega samcatega izvoda,
verjetno tudi zaradi slabega razpoloženja, ki je kar žarelo
iz mene. Ko sem se že skoraj vdala, sta mimo mene prišla
gospoda, ki sem jima ponudila še toplo novembrsko številko.
Zahvalila sta se in odkorakala dalje.
Minilo je nekaj minut in spet zagledam ista moška. Eden od
njiju se mi nasmehne in s hudomušnim glasom reče: »Nisva
si premislila, samo mimo greva.« Nakar je drugi z enako
hudomušnim nasmeškom dodal: »Ko se tretjič vidimo, gremo
na kavo.« In spet prvi: »Še enkrat bova šla tu mimo, a bi kavo,
ti prinesem kavico?« Ker je v podhodu, v katerem ponujam
časopis, hladno, sem z veseljem sprejela ponudbo. Ni minilo
več kot četrt ure, ko sta mi gospoda res prinesla kavo z
mlekom. Bila sem presenečena, saj se mi kaj takega ne zgodi
pogosto. Nasmešek se mi je narisal na obrazu. Zahvalila sem se
jima za lepo gesto in dodala: »Meni kavo, jaz pa vama dam po
en izvod časopisa.« Gospoda sta bila vidno ganjena, a izvoda
nista vzela. »Ga boš prodala komu drugemu,« sta rekla in odšla
dalje.
Vesela, da imam topel napitek v roki, sem takoj naredila
požirek. Kava je bila odlična in z njo sta mi polepšala dan.
Moje razpoloženje se je izboljšalo in posledično je tudi prodaja
stekla. Neverjetno, kako ti lahko dobra kava spremeni dan na
bolje.

Špela

100-KRAT
Bilo je v začetku maja. Slabo sem ocenila vreme in nisem
bila dovolj oblečena. Nek gospod me je ogovoril: »Vas zebe?«
Pokimala sem. Povabil me je v trgovino in mi kupil škornje,
hlače in nogavice. Od presenečenja se mu nisem uspela dovolj
zahvaliti.
Naslednjič, ko je prišel v trgovino, mi je predstavil svojo ženo.
Moram priznati, da je bila zelo lepa, mi je kar zastal dih. Bila
je tudi zelo prijazna do mene. Takrat sem se mu uspela stokrat
zahvaliti.

Kaja Povše
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Mariborska scena:

Goran Šrok – Gogi

Foto: Tomi GTS (posthumno)
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KLOŠARSKI SPOMINI

Nič ni trajnega v naših življenjih. Nič! Niti ljubezen ne. Bog ne
daj, da se zameriš ženski do te mere, da se ti hoče maščevati.
Ni hujšega sovražnika od izdane ženske, ki se je odločila, da te
bode zapustila. Nekemu mojemu znancu se je to po številnih
opominih tudi zgodilo. Ne bom pozabil večera, ko je prišel pome,
me odpeljal k sebi domov, me nahranil in preoblekel. Skadila sva
džolija, spila nekaj piv in malo vina. Povedal mi je, da mu je bilo
stanovanje odvzeto, dobili sta ga žena in devetletna hčerka. Bil
sem tiho, a sem si potihoma mislil, ja, kaj si pa mislil, dragi moj.
Ne moreš biti pijanec in čagator, ne glede na to, koliko gnarja si
zaslužil, žena se je s tabo poročila iz povsem drugačnih razlogov.
Stari moj, ni se poročila zato, da te bo čakala z večerjo tak dolgo,
dokler ne bodo zaprli gostiln. In potem, ko te bode končno
dočakala, boš ves smrdeč legel zraven nje in veselo zasmrčal.
Nekaj časa to še gre, ko pa več ne gre, si pa tam, kjer si še najmanj
mislil, da lahko pristaneš. Na cesti. Dobrodošel, kavboj, med
nami Indijanci.
Takšnih in podobnih življenjskih zgodbic je zelo veliko. Na videz
so si podobne, a popolnoma enakih ni. So smešne in so žalostne,
točno tako kot življenje samo. Mnogi se ne poberejo nikoli.
Životarijo iz dneva v dan. Delajo, dokler še gre, in nato total
potonejo. Zapijejo in zadrogirajo se do amena, nato umrejo. Jaz
jih ne obsojam, niti jih ne pomilujem. Žanješ, kar si posadil. Ako
si posadil plevel, pač potem tudi žeri plevel. Jaz sem v svojem
klošarskem življenju vedno delal. Pravim, da sem bil moderni
klošar. Opravljal sem svoj poklic, in sicer pri očimu. Po cele dneve
sem delal, zvečer pa prijetno utrujen odšel domov z dvema
litroma kvalitetnega Mariborčana, sendvičem s pol kilograma
kruha in kvalitetnih klobas. Dom je bil zapuščen vagon, kjer
sem takrat pač prebival. Preoblekel sem se in odšel v lajf, po
navadi v Magdalenski park. Park je bil očitno vedno moj dom.
Vsekakor pa je zelo grobo zaznamoval mojo življenjsko pot.
Izračunal sem, da sem polovico svojega življenja preživel, lahko
rečem, zelo uspešno na cesti. Sem eden izmed redkih, ki je še živ.
Večina mojih znancev je pomrla od ciroze jeter. Bili so to dobri
in predvsem pošteni ljudje, ki so pač živeli iz dneva v dan. V Jugi
je bilo klošarjenje prepovedano. Nas so sicer pustili pri miru, saj
nismo delali problemov, pa še na očeh smo jim vedno bili. Danes
se nasmehnem, ko se spomnim svojih prvih parkovskih korakov.
Bili so sila težki, saj se nisem mogel sprijazniti z mislijo, da sem
pristal na ulici, totalno brez vsega. Star sem bil komaj 22 let. Po
nekaj mesecih samotnih popivanj sem se pridružil takratnim

Foto: ArtTower

mariborskim klošarjem, in kar hitro postal njihov član. Ko je
umrl takratni vodja, sem za kakšni dve leti prevzel vodstvo jaz.
Vodenje je pomenilo popolnoma vse. Organizacijo fehtanja in
seveda tudi nadzor. Vedeti morate, da smo bili kuhani in pečeni
na takratni Veseli jeseni. Vedno smo bili polni ko šibica, vedno in
povsod smo znali zaslužiti. Spomnim se, ko smo do zaprtja sedeli
pri enem od številnih kioskov. Pristopil je kelnar in Finto vprašal,
ako bi kaj pojedli, da on časti. Finta mu je rekel, da z veseljem,
ako je zastonj. Navrgel je še, tak usput, da su momci »žedni« pa
da nimamo gnara, ker ne delamo, in blablabla. Človek nam je dal
vse, samo da je Finta nehal blebetati in da ga je izpustil iz svojega
smrdečega objema.
Ja, en kup lepih spominov mi prav prijetno pogreje srce in mi
polepša že tako lep dan. V tejle kolumni sem si dal veliko dela za
pospravljanje svojega podstrešja. Eh, pa da ne pozabim: čavči,
bajči in seveda obvezni arrivederchi.

NI LEVIČARJA NA LEVI IN DESNIČARJA NA DESNI
BREZ KRIŽANEGA V SREDINI.
BENJAMIN GRACER

Mariborska scena:

Renato Volker – Rene

Foto: osebni arhiv

FIRMA KRSTIĆ & SIN

Odhod busa iz Sarajeva je bil predviden ob 9. uri. Online karta
je stala 40 evrov. Zamuda. Odhod 9.20. Evro za prtljago, ki je
sicer že vključena v ceni. Kakšne maske? Kaj je to PCT? Kaj vam
nismo cepiva pred rokom izteka uporabnosti uturili?
Ozka severna dovoznica me posesa skozi zeleni tunel obronkov
gozda. Levo se odpre pogled na spalna naselja in poslovne
stavbe zahodnega dela prestolnice, ki me je spet ljubeče gostila.
Griči v ozadju me vsakič fascinirajo. Kot da je čas raztresel
ogromne lego kocke. Dva ovinka in si v Republiki Srbski, tretji
pa si nazaj v Federaciji. Zmeraj pa si v Sarajevu.
Lepo urejen rondo. Novačenje v vojsko na jumbo plakatu.
Groza in opomin spomina. Nikoli konca tej noriji. Apoteka levo.
Džamija desno. Vsak se zdravi na svoj način. Žerjavi gradbišč.
Hoteli. Pogled zatava na Igman. »Kako ja mrzim to brdo,« mi je
zaupal ljubimec, ki je dva dni nazaj pokopal mamo in je prišel
jokat v moje naročje. Med vojno mu je bilo 18 let. Neštetokrat
je čez to hribovje vlačil ranjence, opremo in hrano skozi tunel
pod letališčem. Vrstniki so mu umirali na rokah. Na rokah,
ki so me tako ljubeče božale. Dezertiral je, so mu rekli, ko ga
je mama, napol živega, preden bi ga poslali nazaj na fronto,
dobesedno evakuirala iz beograjske vojaške bolnišnice in ga z
napol legalnim letom pretihotapila nazaj v Bosno. Pomagali so
ji srbski zdravniki. En pravi štempelj je bil vreden tristo evrov.
Gora od človeka, ki mora biti doma opora vsem, ženi, otrokom,
žlahti, se stopi kot snežinka v mojem objemu. Čaka ga operacija
srca. Pa kakšno srce je to: Srečno, Emir, ljudino moja. Sretne ti
rane, junače.
Pred letališčem zavijemo desno. Zadaj moja Ilidža in izvir
reke Bosne, ki je dala ime deželi. Včeraj sem se v tej vodi
obredno umil. No, ja, sprehodil sem se po plitvini in se izogibal
steklovine, konzerv in zamaškov steklenic. Dosti je bilo krvi.
Jasnina neba. Med čebelnjaki se pasejo konji. Minareti.
Električni daljnovodi. Idila rdečerjavega jesenenja pokrajine.
Preveč rdeče je v tem zelenju. Od nekdaj. Rastlinjaki grejejo
skrite sadove. Nasad ribeza. Zeljnate glave bodo padale. Na
kole navit fižol. Jablane. Pozna paprika in paradižnik. Paradiž
Balkana. Pa taka revščina. Cestnina. Na mitnico me spomni.
Mito. Podkupnina. Politika. Kako lahko ena rampa vse pokvari.
Vlak ima prednost. Levo tehnični pregledi vozil. Tahografi.
Potepuški psi ne priznavamo cestnoprometnih predpisov.
Dvojezične prometne table in napisi krajev. Latinica in
grabljice. Pekarne. Domače je domače, pa čeprav je francoski
rogljiček. Novogradnje na ruševinah spomina. Grobišče v gozdu
tik ob cesti. Nišani. Hadž. Kamniti most čez reko. Avtobusna
postaja Visoko, kjer sem spomladi obiskal piramide in tunele
pod platojem pred njimi. Po višini presegajo egipčanske.
Celo arheologa domišljije, Semirja Osmanagića, sem selfijal.
Frančiškanski samostan. Športne stavnice. Glavna cesta je
solidna. Za tiste levo–desno pa jim dol visi. Carinski terminal.
Aja? Stekleno-kovinske pošasti industrijske cone. Avtocesta.
Cestnina. Stop! Napačna smer. Se bojim, da res. Varovana
naselja za petične Arabce. Kičasto ko pes, ampak profitabilno.
Večina polj je skrbno obdelanih. Dosti je tudi zapuščenih.
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Vir: Kdo tam poje

Počivališče Kamniti dvorec. Para termoelektrarne se meša
z meglo. V daljavi silosi. Za Zenico moraš zaviti levo.
Cementarna. MGM Farm. Dovolj zgovorno. Cesta, cestnina.
Put, putarina. Kruh. Hljeb. Rat. Rat. Ljubav. Ljubav. Vedno
imamo izbiro. Sonce se je prebilo skozi kopreno zamere. Roštilj.
Gotova jela. Pite.
Šofer je očitno moral nujno z busa. Čakamo. Pol ure gor ali dol.
Na Japonskem bi se cela kondukterjeva familija od sramote
fentala. Čas je denar. Tukaj je valuta še vedno ležernost.
Stoti del se imenuje bit će. Avtobus je žejen. Bencinska je tudi
avtobusna. Družina, ki tukaj da kaj na svoje ime, ga napopa na
tank štelo. Kabina varnostne družbe Kondor in pred njo rdeče
prebarvani naftni sod s peskom. Za vsak slučaj. Reka je zdaj
na desni. Avtokaravan. Viadukt. Kopice posušene trave. Take
impresionistične. Precej ovac. Modri pleh rudniškega kopa.
Zenica blues. Zeleni smerokaz avtocestnega križa vabi nazaj v
Sarajevo. Dvorana za svadbe. Večna ljubezen železnega mesta
mi zagotavlja grafit Izbrancev. Kvazi otomanska arhitektura
lesenih gankov izgublja boj z betonom. Bager pri bagru. V
mislih se vozim od Bresternice proti Koroški. Blatni odsev
Drave v Bosni.
Prihodnost je svetla. Možakar, ki sedi pred menoj, v žuti štampi
bere o tajni poroki Kače. Ana Nikolić je zaradi Đanija menda
naredila kaos. Aca Lukas je kao slab v postelji. Vsaj tako trdi
neka Maca. Pol bo že držalo. Nije žvaka za seljaka, kričijo velike
tiskane črke. Končno smo na naslednji strani revije. Izvedeli
smo, kdo je pustil pečat v Zvezdah Granda. Jelena Karleuša.
Itak. Delno Slovenka. Po babici. Pri potnem listu je pomagalo.
Neki TV-voditelj se nekaj hvali. Eno Aleksandro bi radi omožili
z nogometašem. Kija v Ameriki uživa z Arkanovim sinom.
Horoskop. Škandali in moda. Čas je menda za glamur. Ženska
za mano se že nekaj dni ni umila. Smrdi, majke mi. Revija se
imenuje Express.
O, kontrola kart. Že? Saj se komaj dve uri vozimo. Še deset jih
je pred nami.
Prvi tuneli. Pokrajina se ne spreminja kaj dosti. Na poti
do Züricha smo se v Brankovičih, malo pred Maglajem,
blizu Doboja, kjer se pokrajina počasi začne odpirati proti
slavonskim ravnicam, peljali mimo kafeja Zurich. Na
WC-postajališča so na rolice navili non paper. EU je že tu. Auf
Wiedersehn, Bosna. Bog ti pomagaj.

TRIBUNA SEVER
14. oktobra smo javnost pozvali k
zbiranju oblačil in obutve za člane in
članice našega društva. Med drugimi se
je na poziv odzvala tudi navijaška skupina
Green Dragons Ljubljana, ki nam je 3.
novembra predala zbrana oblačila. Za
povrh so se pri Burek Olimpiji dogovorili
še za donacijo najboljšega bureka v
Ljubljani.
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Treba je tudi omeniti, da je bil odziv
splošne javnosti naravnost neverjeten,
naši prostori pokajo po šivih. Vsem,
ki ste se odzvali na akcijo, se iskreno
zahvaljujemo in obenem sporočamo, da
je topla obutev še vedno dobrodošla.
Foto: JeanN

KU

PAPARAZZI ZA REVEŽE

Priloga Društva slovenskih pisateljev Vrabec Anarhist se tako kot spletnii
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
lj
družbe in ustvarjalnosti. Prilogo urejata Igor Divjak in Neža Vilhelm.

riloga
Literarna17p–20
str.

Boris A. Novak

Foto: Borut Krajnc

DOBROTA JE SIROTA
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VRATA NEPOVRATA
epos
Prva knjiga:
ZEMLJEVIDI DOMOTOŽJA
Drugi zvezek:
ZGODOVINSKI ATLAS ZAPUŠČENIH DOMOVANJ
Štirinajsti spev: ULICE
3
iz mesta v mesto,
s ceste na cesto,
brez zavetja,

Ulica Prote Mateje. Moja prva ulica.
Nejasno se je spomnim. Kot dojenček
sem ležal na balkonu in drhteča sončna sulica

razpadal z vsakim dnevom in dotikom,
razpadal v prihodnost brez obeta
in nakopičeno preteklost, na razliko

je prebodla krošnjo, veje, listje, senčne
prostore niča s tem najzgodnejšim spominom,
igrača mi je padla skoz rešetke na dvorišče,

med sabo in menoj, razpadal vse do hipa,
ko me je magnetna sila pripeljala tja nazaj,
na Ulico Prote Mateje, na tisti sveti kraj,

kjer jo je pobral potepuh, skitnica, ki je z ostrino
posestnika zabrusil mojemu očetu:
Sve što leži na zemlji, to je moje! …
Globino

kjer sem prvič uzrl svetlobo sonca skozi veje.
Hišne številke se nisem spomnil. Le imena
– Ulica Prote Mateje – po pripovedovanju staršev,

stopnišča sem premeril z lastnim padcem, zlêtel
sem hitreje kakor roke moje matere,
bilo je zabavno, kotalíl sem se kot žoga, s pête

samo plamena,
sončne sulice, ki prebada senco …
Iskal sem hišo z balkonom in dvorišče z drevesom …

na glavo,
s hrbta
na ritko,
s stopnice na stopnico,
z nadstropja na nadstropje,
vse do vhoda
v stolpnico,
kamor sem se prismejal s porednim užitkom,
medtem ko je mama umirala od strahu … Usoda
me je obvárovala takrat in pozneje,
ko sem se kotalíl skoz leta in desetletja
in padal iz dežele v deželo, čez vse meje,

In sem ju našel: manjšo, sivo stolpnico,
zgrajeno na začetku socialističnega štetja,
ki jo je pol stoletja zlízalo in okrušilo.
Sivo na sivem. In vèndar – sredi sivega drevo,
zeleni kostanj, ki ga seka sončna sulica …
Tukaj sem stanoval! To je moja prva hiša, prva ulica!
Padel sem na svoje dno.
S tal sem pobral tri kamenčke.
Z balkona me je nekdo vprašal: Pa šta to radiš, čoveče?
Z nesramnim nasmehom potepuha, skitnice,
sem odgovoril: Sve što leži na zemlji, to je moje! …
To pesem pišem na dnu stolpnice vseh svojih let.
Na mizi se bleščijo trije sivi kamenčki …

Luna Jurančič Šribar

Foto: Šimen Zupančič

KRATKA ZGODBA PREJEMNICE NAGRADE MIRA ŽENSKEGA
ODBORA SLOVENSKEGA CENTRA PEN

O poslani kratki zgodbi
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Zgodbo posvečam Annalisi. Ženski iz nekega
drugega časa, ki je nisem nikoli srečala,
a vendar se me je njeno pismo, poslano
iz »norišnice«, tako dotaknilo, da sem jo
dolgo nosila v sebi. Pismo sem več let nazaj
prebrala v rubriki Giacomov foto kotiček,
kjer je italijanski fotograf Giacomo Doni
objavil fotografije starih pisem bolnikov iz
psihiatričnih ustanov. Annalisa je pisma
pisala med letoma 1938 in 1941, ustanove
nikoli ni zapustila, njena pisma pa niso nikoli
prišla do naslovnikov. Ta pomembni košček
zgodovine so v obliki enega pisma objavili v
Kraljih ulice, mene pa je navdihnilo, da sem
napisala tole zgodbo. Pa srečno, Annalisa, kjer
koli že si!

TAKOTSUBO 1941
Februar 1941
Draga Florentina,
včeraj sem bosa hodila po vrtu in opazovala
zamrznjene rožnate popke. Vrtnici, ki
jo imam najraje, se je letos tako mudilo
zacveteti. A jo je ujela zmrzal. Ne vem, če
bo sploh preživela. Mene pa sploh ni zeblo,
čeprav je naletaval sneg. Kmalu so prišli
pome, po zmrzali ne bi smela hoditi samo
v tanki oblekici, so mi rekli in me odpeljali
na toplo.
Pogrešam Te,
tvoja Annalisa

April 1941
Draga Florentina,
moja vrtnica je preživela, ima celo nove
popke. Postaja toplo in zdaj sem lahko
večkrat na vrtu, če ni zaklenjeno, grem
tudi dlje. Toda bodi mirna, nisem vedno
sama. Včasih gre z mano tudi Bernard.
Zelo je pozoren, drži me pod roko in
veliko sprašuje. Zares ga zanima, kako se
počutim. Tudi on občuduje naš vrt, zdaj
že lahko vohava prve cvetove in poslušava
milo žvrgolenje ptic.
Pogrešam Te,
tvoja Annalisa

Maj 1941
Draga Florentina,
tako srečna sem. Pomlad je, vse se prebuja.
Z Bernardom sva skupaj vedno več. Pravi,
da nama gre dobro. Včasih sploh ne vem,
če bo moje srce zdržalo toliko lepega. A
bodi mirna, Bernard zmeraj poskrbi zame.
Zadnjič sva hodila res dolgo, vse do pečin.
Tam je bilo kot vedno tako vetrovno.
Ko sem bila na robu, sem razprla roke,
veter pa je mršil moje dolge lase. Potem je
Bernarda zaskrbelo in je rekel, da se raje
odpraviva nazaj. Preden sem zaspala, je bil
v mojih kodrih še vedno vonj morja.

Oktober 1941
Draga Florentina,
moram Ti povedati, da je mala hobotnica
res živahna in se vse močneje ovija okrog
mojega srca. Zdi se mi, da raste in se s
svojimi lovkami razteza po vsem telesu, kot
bi potrebovala več prostora. Ne bo mogla
biti zaprta za vse večne čase, mislim tudi,
da ji manjka voda. Tako me vse bolj vleče k
morju. Lahko bi prisegla, da vsak večer, ko
položim glavo na blazino, zavonjam morski
zrak in slišim šumenje valov.
Želim Ti vse dobro,
tvoja Annalisa

Želim si, da bi bila z mano,
tvoja Annalisa

Julij 1941
Draga Florentina,
naj Ti povem, da sem zaljubljena. Mislim,
da je zaljubljen tudi on. Tako pozoren in
skrben je, ob njem se počutim res varna
in končno imam upanje. Ponoči sedim
na gugalnici v vrtu, poslušam čričke in
gledam v zvezde. Zadnjič je bila polna luna,
segla sem z rokami proti njej in se vrtela
toliko časa, dokler nisem postala povsem
omotična in sem padla v mehko travo.
Ko so prišli pome, ker je bil čas za spanje,
se sploh nisem mogla nehati smejati. Še
zaspala sem z nasmeškom. Mogoče me
ženin odpelje, ne bi rada ostala tu do konca
svojega življenja. Toda bodi mirna, skoraj
prepričana sem, da me bo zaprosil za roko.
V upanju na skorajšnje snidenje, ljubeča Te
Annalisa

September 1941
Draga Florentina,
poletje gre h kraju. Zvečer se vame že
zajeda hlad, zato se raje držim bolj notri.
Tudi oni pravijo, da je zame bolje tako, ker
me v prsih nekaj čudno tišči. Zdi se mi, kot
da bi se mojega srca oprijemala majhna
hobotnica. Ima nešteto lepljivih lovk, zato
me včasih res stiska tu notri. Toda bodi
mirna, prav prijazna je, nič hudega mi
noče. Končala bom, zadnje čase se tako
hitro utrudim.
Pogrešam Te,
tvoja Annalisa

November 1941
Cenjena gospa Florentina Animo,
resnično obžalujem, da vam moram
sporočiti tragično vest o Annalisi Animo.
Vaša sestra je utrpela takotsubo* ali
sindrom zlomljenega srca. Lahko Vam
zagotovim, da smo poskušali storiti zares
vse, da bi ji pomagali. Zadnje mesece je
bila na varovanem oddelku, prav tako je
prejemala hipnotike. Navkljub našemu
trudu ji je nekega večera uspelo pobegniti,
nazadnje so jo videli hiteti v smeri proti
pečinam. Izvedli smo dolgotrajno iskalno
akcijo, a nam je ni uspelo najti.
S spoštovanjem do Vaše brezmejne izgube,
dr. Bernard Fluvio

Marec 1942
Draga Florentina,
oprosti, da se Ti dolgo nisem javila.
Postaja toplejše in nimam veliko časa za
pisanje. Ko se sprehajam po vasi, že vidim
prve popke vrtnic, ki komaj čakajo, da se
pokažejo v vsem svojem razkošju. Spoznala
sem tudi soseda Leona, ki je zares prijazen
z mano.
Predvsem pa Ti moram povedati, da še
nikoli nisem videla ničesar tako srečnega,
kot je bila mala hobotnica, ko se je potopila
v prostrano morje. Za hip mi je bilo hudo,
ker sem jo vzljubila. Toda bodi mirna, moje
srce je zdaj svobodno.
Ljubeča Te,
Annalisa
*Takotsubo ali sindrom zlomljenega srca je ime dobil po
japonskem izrazu tako tsubo, ki pomeni lonec za lov na
hobotnice, katerega obliko dobi srce pod vplivom tega
sindroma.

Primož Sturman

Foto: osebni arhiv

OB 80 LETNICI REZIJANSKEGA PESNIKA RENATA QUAGLIE

Rezija se je v splošno zavest Slovencev
srednje generacije zapisala predvsem
po zverinicah, ki jih je na podlagi svojih
raziskovanj ustvaril preučevalec ljudskega
slovstva Milko Matičetov. Slovenci iz
Italije pa jo poznamo tudi po muzikoloških
raziskavah Pavleta Merkùja in njegovih
priredbah tamkajšnjih ljudskih pesmi.
Še bolj pa po polemikah zadnjih 15 let,
ko se v dolini pod Kaninom vztrajno
pojavljajo težnje po poudarjanju oziroma
dokazovanju neslovenskosti tamkajšnjega
narečja. Še več, redki slovenski izobraženci
iz Rezije so v preteklosti doživljali pritiske
in grožnje, tak je primer kulturne delavke
in predsednice za videmsko pokrajino
Slovenske kulturno-gospodarske zveze
Luigie Negro, ki so jo vzeli na muho
zaradi njene odločitve, da bo zaprosila za
dvojezično italijansko-slovensko osebno
izkaznico.
Rezijanska govorica sicer že dolgo
navdušuje tudi raziskovalce. Prvi se je z
njo spopadel Baudouin de Courtenay, v
novejšem času pa se z njo ukvarjajo Han
Steenwijk, Roberto Dapit in Matej Šekli.
Rezijani lahko vsako soboto okrog poldneva
na valovih Radia Trst A prisluhnejo oddaji
v svoji govorici, prav tako jo lahko berejo
na straneh tednika Novi Matajur, ki izhaja
v Čedadu. Soglasje okrog črkovnega zapisa
rezijanskega govora še ni doseženo, prav
tako ne obstaja standardna rezijanščina, saj
vsakdo govori (in piše) v svoji različici.
Daljši uvod je bil potreben za predstavitev
okolja, v katerem deluje eden redkih
besednih ustvarjalcev, ki jih premore dolina
pod Kaninom – svetu se je začela odpirati
šele po katastrofalnem potresu leta 1976,
prej je bila znana le po svojih brusačih –,
in sicer pesnik Renato Quaglia (1941). Ob
njem naj omenim še Silvano Paletti in Rina
Chineseja. Quaglia je pred kratkim slavil 80.
rojstni dan, ob tej priložnosti pa mu je pri
Slovenski matici v Ljubljani izšla dvojezična
pesniška zbirka Zaleni okrišiji/Zelene
krošnje. Zapisati je treba, da slovenski
javnosti Quaglia ni povsem neznan. Leta
1986 je namreč za pesniško zbirko Baside/
Besede, ki je izšla leto poprej, prejel nagrado
Prešernovega sklada.
Njegove najnovejše pesmi je v slovenski
knjižni jezik (mestoma tudi precej
svobodno) prepesnil Marko Kravos. Izšle
so v prestižni Matičini zbirki Mozaiki, in
sicer kot njen četrti pesniški zvezek. Žal

je velik del slovenske kulturne javnosti
(in književnosti) danes popolnoma
indiferenten do nacionalnega vprašanja,
zato je taka izdaja še posebej dobrodošla.
Čeprav bo dosegla zelo majhen krog bralcev
(poezija tudi na splošno postaja iz leta v leto
vse manj zanimiva), je vseeno znamenje,
da je v osrednji Sloveniji vsaj pri nekaterih
še vedno živo zanimanje za ustvarjalnost
rojakov izven državnih meja matične
domovine. Hkrati pa je knjiga opomin
tistim Rezijanom, ki se vztrajno borijo, da
bi Rezija ne bila slovenska. Podobnih in
tako pomembnih del, ki bi v osrednji Italiji
vrednotila rezijansko kulturno izročilo ter
literarno ustvarjanje, namreč ni.
Quaglieva najnovejša poezija je nastala
prav pred kratkim, in sicer v zadnjih dveh
letih, ponekod jo je oplazil tudi virus
SARS-CoV-2. Njegovo pesništvo bi lahko
definirali kot sodobno romantično, saj je
Quaglieva lirika ljubezenska in domoljubna.
Pomembno »prvino« rezijanskosti
predstavlja navezanost na predkrščansko
tradicijo vračev in čarovnic, avtorja pa lahko
označimo kot njihovega barda. Poganske
prvine prevevajo vse tri pesniške cikluse,
katerih imena se neposredno navezujejo na
naslov zbirke. Prva krošnja je v znamenju
zajemanja sape, za drugo so značilni
prebliski, tretjo pa zaznamuje roža izpod
Kanina.
Zanimivo definicijo avtorjevega pesništva
podaja prepesnjevalec Marko Kravos, ki
je obenem avtor spremne besede. »Verzne
stvaritve Renata Quaglie niso narečna
poezija, čeprav so napisane v govorici
alpske doline na skrajnem zahodnem robu
slovanskega jezikovnega območja.« Quaglia
je v svojih verzih upesnil domačo solbaško
govorico, za boljše razumevanje katere je
ob koncu dodan še seznam rezijanskih
toponimov, hišnih imen in drugih besed,
za katere je prevajalec sklenil, da jih pusti v
izvirniku.
Oblikovno je Quaglieva poezija precej
klasična, čeprav marsikje izpušča ločila.
Srečali pa bomo tudi nekaj posebnih
primerov, denimo likovne pesmi: Res
v Prvi krošnji, Kletev v Drugi krošnji, ki
je posebna tudi po tem, da so nekatere
besede napisane v grški pisavi. Najbolj
reprezentativna od vseh je prav gotovo
Basida/Beseda, ki jo v nadaljevanju
objavljamo v Quaglievem izvirniku in
Kravosovi prepesnitvi.

Renato Quaglia
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Basida
Beseda
živa basida
iz zemlje iztrgana
vsem od neva dana.
Prava
nabrušena
divja
žarna beseda.
Popje v razcvetu
ogenj z daljnega sveta
komajda na obzorju
kaplja od ledu, ki se taja.
Beseda, kot strela
ki v skalo useka
v bitki brez konca in kraja
s krvjo prepojena
pobesnela vešča
na poti do hudega brezna.
Vrba
češpljika
leska in jablana
drobna klica
iz globine jezera.
Nikjer boga
nikjer božanstva
in brez tolažila:
ah, moja ljuba dolina
boš še kdaj rodno jajce
podložila
pod kokljo nebeško?

Milan Jesih

PET TAKŠNIHLE

Foto: osebni arhiv
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Iz senčnih host priteci, če mogoče,
na odprto plan, potoček,
priteci na odprto plan
in teci dlje in dlje od pričakovanj
zadrtih poštenjakov nas ničvedov,
ki si nos brišemo po zdajšnji modi:
opusti gravitacijo in bodi,
kar, da ne boš, si dal besedo.
*

*

*
Pa ja, povsod pa zmeraj, kadar koli,
na ulici, pri brivcu, v kehi, v šoli,
v avtu, na Brezjah in pri konkubini
ali ko v tundri vlada zima,
ko so se posušili vam spomini
in več nobena misel sidra nima
in vsili se, nevprašan, vam odgovor –
nedvomno, ja, seveda, zagotovo.
*

*

*
Po Broadwayu se rolajo tri zmrde,
prav čedne – saj če hočete, pa grde –,
po labirintu hrupnih cest,
že vejo, kam in kaj nedaleč jest.
Izložba s cunjami za hip jih zmami,
pa spet naprej vrešče krilit z rokami,
kot jih priganja dedek Apetit:
človek je rajši kakor lačen sit.
*

*

*
Vse krajši so in vse bolj sami dnevi,
pot sonca nižja in že čisto nizka,
skoraj se stikata davi in drevi,
tišina mrazu v kost ledeno piska,
in kar nas je ljudi in kar živali,
vse zebe nas od samega čakanja,
vsi smo obmirovali,
kaj čakamo – če kaj –, se nam ne sanja.
*

*

*
Zahvaljen, brokoli, za sončne žarke,
zahvaljen, da si nam razsvetil dan,
in hvala vam, vesele zelenjarke,
pestunjke naših in strahov in sanj;
kozličem hvala skočnim in ovčadi,
hvala vam spredi, hvala onim zadi,
predvsem pa bi se, prosim, rad zahvalil
nesmrtni naši komunali!
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SARIN DNEVNIK
Foto: osebni arhiv
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NE HVALI GORE PRED NOČJO
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Po vseh dopustih, bolniških, neugodnih vremenskih razmerah
in razpisih za neprofitna stanovanja smo si borci Alpske divizije
uspeli izboriti dan za še eno dvatisočko, preden naše ambicije
pogoltne zima.
Divizionisti so na to temačno in brezupno megleno jutro
na podlagi predhodnih izkušenj že pričakovali neizprosnost
generalštaba, zato niso niti poskušali z jamranjem ob ranem
vstajanju – še celo pripravljeni in postrojeni so bili v s škrobom
polikanih uniformah in sijoče pološčenih gojzarjih! Vsekakor
moram izpostaviti, da se je generalštab tokrat izkazal z veliko
človekoljubno gesto in pripravil domače personalizirane
sendviče, ki si jih Sony vljudno ni zatlačil v hlačni žep.
Zares siva pot nas je pripeljala na Gorenjsko, kjer goré so.
Ko smo pregrešno drago parkirali na Planini Blato, smo bili
že praktično en meter nad meglo, kar nas je v hipu navdalo
z občutkom večvrednosti. Start je bil ambiciozen, prvi poseg
v poljski bolnici pa je bil nujen že za tretjim vogalom (žulji
iz bitke s čevlji prejšnji teden). Do Planine pri Jezeru smo
prikorakali strumno in v družbi rib iz jezera in slane v senci
načeli personalizirane sendviče. Na licu mesta se je izkazalo,
da je določena članica generalštaba ocenila, da je njena divizija
dovolj zmogljiva, da jih je popeljala po rahlo daljši poti – seveda
popolnoma načrtno (poleg tega je bilo na Planini pri Jezeru
resnično zelo lepo). Brez pritoževanj smo pospešili korak proti
Planini v Lazu, ki nas je kljub bojnemu duhu zaslepila s svojo
fotogeničnostjo in dremavo toplim soncem, tako da smo ji
namenili kar dosti časa in pozornosti. Kmalu za tem, ko smo
planino zapustili, pa so se lepote končale z grobim vpadom
strmine v naš kičasti pohod. Nekateri so bili kmalu v takih
mukah, da jih niso ganili ne rumeni macesni, ne modro nebo
in ne morje megle v kotlini, iz katere so kot otočki kukali le s
soncem obsijani vrhovi gorá. Kljub temu so vsi borci prispeli
do vznožja poslednjega klanca pred vrhom Ogradov. Tam pa je
generalštab presenetil upor, katerega iniciatorji so bili moški.
Ženske smo zgroženo odklonile dezerterstvo ter se pretolkle do
cilja, ki nas je nagradil z zares božanskim razgledom na Triglav
in njegove prijatelje. Ravno ko smo obeležile svojo žensko
nadvlado, se je na vrh zahrbtno priplazil še en član moške
ekipe, ki je po krajšem premisleku presodil, da se ne strinja s
parolami upornikov, in se pretolkel čez vse barikade do slave.
(Vsem, ki so me obtožili trme in ponosa, zagotavljam, da je šlo
zgolj in samo za gorski bonton, da se do vrha pač pride.)
Ker smo bili za jesenske razmere že dokaj pozni, smo se odločili
za povratek po poti, ki naj bi bila po smerokazih, zemljevidih in
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vodnikih sodeč krajša od tiste, po kateri smo prišli. Ko so pot
prekrila posekana drevesa in smo se sredi gozda znašli v temi,
se je ta hipoteza ovrgla. Ovrgla se je tudi navigacija, ker signala
ni bilo. Telefoni se vseeno niso ovrgli, ker smo si z njimi svetili.
Zgolj intuicija, znanje z orientacijskih tekmovanj v osnovni šoli
in nagon po preživetju so nas še pred podhladitvijo pripeljali
nazaj na pot in do avtomobilov, ki se ju že dolgo ni nihče tako
razveselil.
Nekje na pol poti med Ribčevim Lazom in Bledom smo
ovenčani s pogoji PCT nadomestili kalorični in hidracijski
deficit, v Ljubljano pa smo prispeli ob spodobni 22. uri. Sony,
ki mu je bilo žal, da ni sledil najhrabrejšim do vrha, me je spet
zadolžil za članek, potem pa poniknil v domačo posteljo. Vsi
drugi smo sledili njegovemu zgledu.

Maruša Ivančič

TAM, KJER PTIČKI POJÓ, TAM, KJER GOBE RASTÓ
(zadovoljivo!) ter varnost gugalnic na
drevesih (prav naš vodič je s padcem na
trda tla zatrdno dokazal, da gugalnice
vsekakor niso varne), nato pa s trofejami
posneli gasilsko fotografijo v stilu
safarija in ponosno odkorakali nazaj v
kotlino.

Maruša Ivančič
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Po klavrni gobarski sezoni je upanje
amaterskih nabiralcev vzbudil
knobleharski profesionalni lovec na
gobe. Z nami je velikodušno podelil
svoje poznavanje ljubljanskih lovišč, in
kljub slabim obetom smo se prepustili
njegovemu vodstvu. In ne zaman! Osem
nabiralcev in en pes smo v večurnem
pohodu po grebenih Klobuka nabrali
štiri jurčke, obilo ježkov in golobic
ter nekaj kostanjevk. Na vrhu hriba
smo preizkusili postrežbo iz koče

SHIZOFRENIJA
Na steni privid.
Velik pajek hodi po meni.
Kače se mi ovijajo okoli nog.
Prstov ne čutim.
Mravljinci po rokah.
Šššc, šššc.
Potem dobim elektriko v glavo.
Kričim kot blazen, upiram se: ne elektrošoka!
Nič ne čutim, praznina v glavi.
Zbudim se privezan na snežno beli postelji.
Kdo sem?
Črtomir Clonsky
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OTROCI ZA KRALJE IN KRALJICE
Učenci in učenke OŠ Brinje Grosuplje so v koordinaciji učiteljev in
učiteljic v mesecu oktobru organizirali drugo zaporedno zbiralno
akcijo za naše društvo. Letos so zbirali pripomočke za osebno
higieno. Tokrat se je akciji pridružil tudi Vrtec Nove Jarše, enota
Mojca. Zbrano so nam konec oktobra dostavili do vrat. Predali so
nam tudi svoja likovna dela in svoje misli na temo solidarnosti in
brezdomstva. Dragi otroci, hvala!

KU
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Lepo je imeti prijatelja. Miša Mehle

Če smo pravi ljudje, in če lahko, smo
vedno tukaj, da pomagamo.
Sevim Seferoska, 8. b

Naj bo prihodnost svetla. Želim vam
lepša, zdrava in daljša življenja.
Ian Lipovšek

Spoštovani brezdomni! Vem, da vam
je trenutno težko, ampak če boste
verjeli v svoje sanje in se potrudili, je
vse mogoče. Bodite zdravi in veseli.
Želim vam čim lepše življenje.
Maks Gačnik

Tudi majhna stvar podarjena z
veseljem lahko polepša dan.
Alona Stariyenko, 8. b

Brezdomne lahko osrečiš tudi z
nasmeškom in tablico čokolade.
Maša Zorc, 9. c
Vsako jutro imate dve možnosti.
Spati in sanjati ali se zbuditi in iti
svojim sanjam naproti.
Mayu Suhadolc

Ni vse v stvareh, več je v dobrih
ljudeh. Ana Tomc

Nikoli ne nehaj sanjati, saj se ti samo
tako lahko uresničijo sanje.
Inja Ogrinc

Pomagajmo si med seboj. Ajda Zajec
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Nasmeh ali pozdrav polepšata dan.
Hana Šeme

Glasba nam polepša dan. Mia Begić
Lepa beseda lahko nekomu pomeni
več, kot ves denar, ki mu ga lahko
podarim. Pia Hrastar

Tudi majhne stvari lahko osrečijo
človeka. Ula Gaberšek
Življenje je lepo!  Sara Selan
Dan ne bo popoln, tudi ko zaslužiš
svojo plačo, če ne boš storil nekaj
dobrega za nekoga, ki tega ne zmore
odplačati. Tarin Vidov

Ni važno kateremu sloju pripadaš ali
kakšen si navzven, važno je, kaj nosiš
v srcu. Meta Zaletelj

Želim vam lep dan. Naj se vam zgodi
čim več lepih stvari. Maja Topolovec

Kraljevi recenzor:

MGL: ČEŠNJEV VRT, PREMIERA
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V naslovu gledališkega lista je Manca Lipoglavšek zapisala: »Kar
naprej nekaj čakam.« V drugi polovici 19. stoletja tudi ruska
plemkinja Ranevska čaka, kaj bo v prihodnje. In tudi drugi.
Čakajo na ljubezen, na novega lastnika češnjevega vrta, na
bližajoči se kapitalizem, čakajo na čustva, da se izpovedo.
Anton Pavlovič Čehov, avtor igre, je živel v času, ko je po
odpravi tlačanstva aristokracija prehajala v sistem kapitalizma.
V Češnjevem vrtu se glavna igralka spominja lepega otroštva,
mame in očeta, navsezadnje je tam utonil njen sin, tako sprva
noče prodati posestva. Graciozna Nataša Tič Ralijan je z glavno
vlogo navdušila. Lara Wolf kot Dunjaša (hišna) je bila tudi
opazna. Omeniti gre tudi bogatega trgovca Lopahina, vlogo
je z veliko energije odigral Branko Jordan. Prepričal me je
tudi Gregor Gruden (Jaša) z dobro zaigranima sebičnostjo in
uživaštvom. A tudi drugi igralci in igralke so bili dobri. Prvi
del je bil sicer malce dolg, a drugi del je bil fantastičen, tako
igralsko kot režijsko.
Všeč mi je bila zlata zvezdica, lučka na odru, ki nam vsem
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utripa. Utripa nam, našemu svetu, naj nekaj na novo prižgemo
v srcu ali v svetu. Se že svetlika. MGL-u se zahvaljujem za
podarjeno vstopnico.

Barbara Jozelj

EX-TEATER: MITSKA, 16. 10.
Kolaž plesa, lutk, glasbe in gledališča v
preddverju Stare elektrarne je enkraten
pristop k gledališkemu izražanju. Tudi
igra na nivoju je nekaj enkratnega.
Bistvo predstave: Ali zapor ubija?
Predstava govori o ženskah v zaporu.
Predstava o tem, zakaj so sploh prišle
vanj. Predstava o tej totalni instituciji,
kjer je psihologija osebnosti tako
zatlačena, da se je ne najde. Prostor,
kjer se nihče ne vpraša, zakaj si naredila
kaznivo dejanje, temveč se sliši le trditev
– to si naredila! Torej, ali zapor ubija?
Ne! Zapor te le zapre in tam čakaš, da
kazen poteče, in vse, v kar se lahko
zatečeš, so sanje o tem, kaj boš, ko boš
spet svoboden. Neuresničljive sanje, kajti
ko si enkrat zaprt, si stigmatiziran, in

s tem je bolj ali manj tvoja prihodnost
zapečatena. Kaj čaka človeka, ko pride iz
zapora? Miloščina, od katere ne more ne
živeti ne umreti, in tako pade v začarani
krog. Prva zaporna kazen nekaj mesecev,
druga nekaj več, tretjič se štejejo že leta.
Zakaj? Zaradi sanj o lepem življenju?
Zaradi prevarane ljubezni? Zaradi ...
Milijon vprašanj in nič odgovorov in
še manj rešitev. Obsojen si na odvzem
prostosti in na življenje v družbi
izgubljenih oseb. Pomoč? Žal je ni. Nikjer
pa vprašanja: Zakaj? Kako naprej? Zapor
ne ubija, zapor razčloveči človeka.
To predstavo bi si morali ogledati vsi
zaposleni v pravosodju. Pa ne le ogledati,
temveč tudi globoko razmisliti o
sporočilu predstave.

Vir: bunker.si

Vse bolj namreč prihaja v javnost
spoznanje, da zapor ni prevzgojna
institucija, temveč parkirišče za
povratnike. Kaj pa psihosocialna pomoč?
Kaj pa medicinska pomoč? Ni časa?
Saj, nekdo bo rekel, nekomu pa uspe po
zaporu priti na pravo pot. A kolikim?
Predstava? Težka, vendar odlična.

Taubi

NARODNA GALERIJA: HINKO SMREKAR, 2. DEL
Hinko Smrekar se v Narodno galerijo vrača z drugim delom, ki
se osredotoča na čas med letoma 1918 in 1942.
Ko se človek sprehaja med Smrekarjevimi deli, si ne more
pomagati, da se ne bi čudil njegovi genialnosti in se spraševal,
od kod je črpal svoj navdih. Zdi se, da je imel o čisto vsem svoje
mnenje. Največ je črpal prav iz okoliščin, v katerih je živel,
navdihovali pa so ga tudi ljudje, ki jih je bodisi osebno poznal
bodisi spremljal le od daleč: Hitler, Mussolini, Stalin, Churchill,
Roosevelt, Marlene Dietrich. Žal je svojo odkritosrčnost plačal
s življenjem: leta 1942 so ga Italijani brez sojenja ustrelili, po
tem, ko naj bi pri njem našli prepovedano literaturo.
Zagotovo ne bomo pretiravali, če rečemo, da je Hinko Smrekar

postavil temelje slovenski karikaturi. Morda lahko povlečemo
vzporednice tudi z briljantnim Tomažem Lavričem, ki s svojimi
deli komentira vsakodnevno dogajanje na Slovenskem in po
svetu, in zdi se, da se tudi Lavrič, tako kot nekoč Smrekar, ne
zadovolji s karikaturo zgolj kot s poljem razvedrila, temveč v
njej vidi precej pomembnejšo vlogo družbenopolitične kritike,
ki seže najdlje ravno s humorjem.
Razstava, vredna obiska! Na ogled bo do predvidoma
13. februarja 2022.

Kaja Rožman

CANKARJEV DOM: MOBY DICK, 3. 11.
Skupina umetnikov iz 20 evropskih držav pod imenom Plexus
Polaire je izdelala enkratno lutkovno-glasbeno predstavo Moby
Dick. Predstavo, ki je vsaj mene še bolj vžgala kot Melvillova
knjiga ali film z Gregoryjem Peckom. Živa glasba in turobne,
mračne lutke s še bolj mračno sceno.
Predstava, ki gledalcu preprosto jemlje dih od začetka do
konca. Nisem si mogel pomagati in sem jo moral primerjati z
današnjimi časi. Sicer pa, saj tudi je nekakšen prikaz sedanjega
življenja, polnega obsesije, maščevanja in blaznosti. Le kako
lahko gruča mornarjev, ki jim poveljuje blazni kapitan, željan
maščevanja, išče in napade belega kita, proti kateremu pa nima
šans? Kako se lahko majhna čredica ljudi postavi nad goro
mesa, ki bo to čredico razbila na prafaktorje?
Toda ljudje smo blazni in rinemo z glavo skozi zid. To je lepo
prikazano v tej predstavi. Scenskim delavcem dajem klobuk
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dol. Fenomenalno. Predstava je bila zares vredna ogleda.
Cankarjevemu domu se zahvaljujem za novinarsko akreditacijo.

Taubi

CANKARJEV DOM: BANKET, 10. 11.
Gledališka predstava, ki da misliti. Že na samem začetku nam
dasta igralca vedeti, da lahko igraš igro brez scenarija. Oziroma
brez besed. Ko lahko v nekaj minutah poveš s telesom več
kot s stotimi stranmi natipkanega in naučenega teksta. Že
samo obrazna mimika je tako zgovorna, da se gledalcu odpira
milijone vprašanj. Kaj šele, ko spregovori telo.
Režiserka Tatjana Peršuh je z igralcema Sebastjanom Staričem
in Nejcem Lavrenčičem zadela tarčo v črno. Je pomembno,
da gledalec ve, zakaj gre? Najbrž ne, saj se pomembnost
sestavlja kot puzzle, in na trenutke sem imel občutek, da
gledam legendarno risanko A je to. Kaos. Razbiti vse. Plesoči,
potujoči klavir, ki pa se je, ups, polomil. Resno. Na začetku sem
pomislil (in ne le jaz), da je to del scene, pa se je takoj izkazalo,
da ni. Igralec je končal pod klavirjem, ki se mu je zlomila
ena noga. Torej, noga se je zlomila klavirju, igralec pa je imel
odrgnjeno nogo. A je to – v živo. Igralec, ki je obležal pod tem
težkim inštrumentom, je pomenil konec predstave. Je bilo to
naštudirano? Žal ni bilo. To je bila realna situacija.
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Upam na še ogromno ponovitev predstave, vendar brez takega
zaključka, kot je bil tokrat. Režiserki se zahvaljujem za vabilo
na generalko.

Taubi

KINODVOR: DELO NA ZAHTEVO

Robert Ž.

Vir: Kinodvor

Obiskali smo kino in si ogledali dokumentarni film Delo na
zahtevo. Kot pravi naslov, film pripoveduje o ljudeh, ki delajo
v ekonomiji na zahtevo. Koronavirus je namreč prinesel tudi
nova delovna mesta in dostava hrane na dom je dober primer.
Vendar pa ima tudi to svobodnjaško delo svoje pomanjkljivosti.
Zahteva nenehno pripravljenost, pogoji dela so nevarni, pa tudi
plača niha, verjetno bolj navzdol kot obratno. In če dostava
ni »popolna«, se stranka pritoži in posledično sledi odpust.
Film prikazuje človeško ceno naših vsakodnevnih življenjskih
udobnosti. Priporočam ogled.
Kinodvoru se v imenu društva zahvaljujem za podarjene karte.
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Benjamin Gracer
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PAVLIN UČITELJSKI ČAS

Pavla odhaja v pokoj, so mi rekli. Napiši nekaj besed zanjo, nekaj
lepih misli, kot se spodobi ob takih priložnostih, ko se ljudem
uradno izteče čas dela. Dolgo že učiteljujeta skupaj, zato jo
poznaš, besedovati pa tudi znaš …
Nekaj besed Pavli ali o Pavli, sem se vprašal kmalu potem, ko
sem sprejel ljubko sindikalno naročilce (iz napol otroških ustec),
z željo, da bo delo dobro opravljeno.
O Pavli, o Pavli človeku, učiteljici in kolegici bom nekaj napisal.
Tako, kakor sem jo videl, srečeval in občutil v teh zaokroženih
20 letih, v katerih smo tako mojstrsko brezglavo stkali pajčevine
zasebništva, da se v njih izgubljamo in pogubljamo. Da bi ne
izgubili še tistega, kar smo ali vsaj mislimo, da smo, bežimo vase:
v vse temnejše kote svoje notranjosti, kjer komaj še tlijo ostanki
ognja, ljubezni in človeške darežljivosti. Tisočletne človeške
vrline pa se spreminjajo v burke karieristov, konjunkturnih
ideologov in drobnih, zasebniških manipulantov. Ti se –
računajoč na zveze – ne ustavijo s svojimi računi in špekulacijami
niti pred človekovo intimnostjo, ki bi jo moral vsak rod in red
ustvarjati in sveto spoštovati.
Pavla pripada generaciji, ki je imela velike, otroško naivne sanje.
Z njimi je improvizirala življenje, kakor je vedela in znala: in ga
postavila na noge v strašni praznini, ki je nastala kot posledica
grozovite vojne …
Mislim, da jo je njen zdravi kmečki optimizem pripeljal med
šolnike. Intuitivno je čutila, kako svež, mladosten in navdihujoč
je studenec otroštva; kako v njem ne more umreti nič, kar je
svetlega, toplega in lepega – pa naj se zgodi kar koli.
Za učiteljico Pavlo sem prvič slišal kot gimnazijec. Sestra se je
nekoč vrnila iz šole na Dovjem in je svečano povedala mami:
»Učila me bo tovarišica Pavla! Pravijo, da je zelo dobra,
predobra za nas …«
»Pavla,« je ponovila mama, kot da bi ime pomočila v nek
spomin. »Katera Pavla? Čigava?« je hotela vedeti.
»Hm,« je skomignila z rameni sestra, začudenega obraza. »Ja,
Pavla, no …«
Mnogo let pozneje sem spoznal, kako prav se je izrazila sestra.
Res je dovolj, če rečeš samo Pavla. Kadar se neko ime tako
močno poistoveti z osebo, mora biti nekaj močnega, vitalnega
v njenem značaju. O tem sem večkrat razmišljal, kadar sem
med pogovorom študiral njen obraz: iz velikega kosa, na grobo
izklesan; z močnimi, nedokončanimi potezami slovenske
kmečke polnosti in presenetljivim navdihom starogrške
monumentalnosti je izražal trpno duhovno resničnost, ujeto
med materialne dozidave sveta. (Moj bog, kakšen kipar je čas!
Kot bi bil obseden od večnosti: ničesar ne dokonča. Tolikokrat
najboljše zabriše in pokonča!) Danes vem, da je v njej komaj
razumljiva vztrajnost, s katero prenaša bremena življenja.
Včasih se mi je zdelo, da jo obdaja oklep želve, da zato nanjo
lahko naložijo, kar hočejo: pravilnike, sporazume, statute,
mladinski tisk, knjižničarstvo, nezgodno zavarovanje, občinske
posle ... (Zakaj bili so časi, ko je bil učitelj na milost in nemilost
prepuščen birokraciji, ki je navzven trosila lepa pedagoška gesla,
navznoter pa je razvrednotila učiteljevo delo in ga osebnostno
degradirala.) Mislim, da me nikoli ni varal občutek, kako že
vnaprej ve, da bo vse zdržala, bo vsemu kos. Kar seveda ni bilo
dobro za njen osebnostni razvoj in strokovno izpopolnjevanje.
V tem »oklepu« se mi je zdela fizično čudno toga: kot bi jo
nekdo pritisnil ob tla, s silo postavil na ta svet. Tudi njen jezik –
dialekta se ni mogla otresti, zato se je mučila s knjižnim jezikom,

DeeDee

ki se otrokom ni zdel prepričljiv – mi je potrjeval te predstave.
Skratka: Pavla ostaja v mojih spominih najbolj živ in plastičen
primer učitelja, ki se je znal psihofizično tako oblikovati, da
je odgovarjal razmeram v nekem prostoru in času, če je hotel
učiteljsko preživeti. Hkrati pa mu je uspelo ohraniti nekaj moči,
volje in ljubezni tudi zase: za dom in otroke. Cena za to seveda
ni bila majhna. Pri kom pa je? Kdor je znal pokukati v njeno
notranjost, se je srečal z globoko, bolečo vdanostjo v usodo, z
zakleto nemočjo letenja; zavito v črne tančice neizpolnjenih
hrepenenj, ki jih predejo sanje po daljnih, svetlo modrih obzorjih
neskončnosti. Ob njej me je v duši tolikokrat zabolelo, ker je
podobnost nehote izsilila primerjavo in pritisnila ob živec tako
živega spomina na mamo, na neizpolnjenost njenega notranjega
življenja. Zavedal sem se ujetosti in vklenjenosti vsega živega na
tem svetu: v telo, v čas in prostor, v zanke, ki jih ljudje hote ali
nehote nastavljamo sebi in drugim.
Včasih je za dobrega učitelja nesporno veljal tisti, ki je
izpolnjeval tri formalne zahteve. Pisati je moral lične priprave, z
lepo pisavo, po možnosti nekoliko dekorirane z rožicami ali s čim
podobnim. V razredu je moral govoriti, kolikor je mogoče glasno,
da se ga je razločno slišalo ven na hodnik. Njegov bioritem
pa je bil strogo naravnan na šolski zvonec, kar je omogočalo
stoodstotno točnost prihoda v razred.
Pavla je imela s tretjo zahtevo nekaj težav. Rada je včasih s
kom malce poklepetala. Tako se je potem notranje uredila, si
odvezala dušo ali vsaj zrahljala njene vezi. Na tistih – pozneje že
dovoljenih – pet minut šolskega klepeta po zvoncu se je premalo
ozirala. Čutila je, da po vsakem zaokroženem pogovoru stopa
med otroke bolj zbrana in človeška.
»To je v ženski naravi!« je nekoč vzkliknila, ko sem jo podražil
z uro. In preden je odšla v razred, sva povsem soglašala, da se v
šolsko zakonodajo vnese tudi člen: »Če je učitelj ženskega spola,
ima pravico do polurnega klepeta dnevno. Čas klepeta se šteje v
delovno obveznost, saj je enak času, ki ga učitelj porabi za kosilo
oziroma malico: le da gre v tem primeru za t. i. duševno hrano.«
(Pavla je predobro vedela, kako malo je komu mar, koliko ur
presedi učitelj doma ob pripravi za delo v šoli.)
Nekaj posebnega so bili tudi njeni prihodi iz razreda. Nikdar
se nisem mogel znebiti predstave, da prihaja kakor iz brloga:
nekoliko utrujena, godrnjajoča medvedka, ki ošteva svoje
nadobudne mladičke in jih hkrati z očmi boža …
»Stokrat jim poveš, pokažeš, razložiš – pa nič. Niti tega ne ve
...« je hitela dopovedovati, kdo bi vedel kolikokrat v teh letih.

Zmeraj sem ji pritrjeval, kolikor je bilo mogoče vljudno in
razumevajoče. Pri tem sem si mislil: Življenje teče tam zunaj.
Kar lahko zajamemo in prinesemo v šolske klopi, ga je za
otroke premalo, veliko premalo! Otrok ni mogoče ujeti in
vkleniti v kalupe dejanj, misli in spoznanj. V njih ni mogoče
ničesar zajeziti, ker rastejo, tečejo, čutijo in mislijo v ritmu tega
stvarstva.
Pa ji teh napol bogokletnih misli nikoli ne povem, ker vem, da je
bila otrokom vedno učiteljica in mati hkrati. Kadar je bila preveč
učiteljica, se je v njej oglasila mama, ki je posvarila tovarišico,
da se vsak otrok rodi najprej za ljubezen in sanje. Po nastopu
matere jo je vzela v roke tovarišica učiteljica: in ji dopovedovala,
da je svet občutno trd, včasih tudi krut, da otroci morajo čim
več vedeti o njem, če se hočejo usposobiti za življenje, ki je žal še
zmeraj tudi boj za goli obstoj.

Pavlo sem videl nekajkrat resnično prizadeto: jezno in užaljeno.
Takrat je udarila čez tega ali onega – tako navzdol ali navzgor,
podolg ali počez –, kakor je naneslo. Dolgo, zelo dolgo je trajalo
– zakaj navada je železna srajca –, preden je spoznala, kako v
areni življenja ni mogoče več stati, ker je arena samo še shizofren
privid, ki nas vodi z glavo skozi zid. Glave je škoda, dokler
lahko z njo še komu koristimo ... Vendar je v njej preveč dane
ali privzgojene ljudske dobrote, da bi znala sovražiti. Z močjo
njene ljubezni do življenja je mogoče vsemu odpuščati. Morda še
najtežje sebi?
In prav s to zdravilno ljubeznijo naj ostane med nami, ki bomo še
iskali svoj obraz sredi vriskov in žuborenja neugnanih potokov
otroštva, kjer se je iztekel – kakor stečejo zrnca peska skozi
otroške prstke – Pavlin učiteljski čas.
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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.
Četrtek, 25. 6.
Še vedno ničesar ne razumem, razen tega, da tu ne morem in
tudi ne smem ničesar razumeti. Tako sem se danes, že ne vem
katerič, spravil brat in študirat zakon o izvrševanju kazenskih
sankcij (ZIKS) – čudo nevideno. Tako lepo je napisan, da je
luknjast kot švicarski sir. Še posebej je pisan na kožu delavcem
v zavodih za prestajanje zapornih kazni, ki si ga vsak po svoje
razlagajo in se temu primerno tudi obnašajo.
Tokrat sem se zapičil v člen, ki je zjebal Novega. Žena mu je
na obisk prinesla paket z oblekami, pa ga pazniki niso sprejeli.
Rekli so ji, naj ga prinese naslednji dan, toda tudi naslednji
dan paketa niso sprejeli. V zakonu piše, da lahko obleko dobiš
kadar koli, hrano pa le enkrat mesečno v točno določeni
velikosti paketa in le za en obrok. Kaj pomeni en obrok? Za
nekoga kos kruha, za drugega pa cel hlebec. Čudna so pota
gospodova. Ko smo o tem zakonu vprašali paznika, je odvrnil,
da moramo prebrati drobni tisk. Ja, kje pa je? Torej še ena jeba
razumnikov. Pusti pamet zunaj, sleherni, ki vstopaš. Osredotoči
se na televizijo in pusti možganom na pašo. Saj pedagog misli
nate. No, name zelo intenzivno. Vidim ga enkrat mesečno za
pet minut, ker preprosto nima več časa. Kako naj potem njega
vprašam za zakone? On ve? Hahaha.
Dan mineva in še en dan bližje svobodi sem. Kdaj pa to bo?
Bog ve! Kaj bo jutri? Tudi to le Bog ve. Jaz pa jaham minute in
ure v daljavo. Hi-hot.
Petek, 26. 6.
Judo sem zmeraj mislil, da je le pretepanje. Da nasprotnika
zmlatiš kot kretena, in to je to. Zahvaljujoč televiziji pa sem
dojel, da le ni tako. Kot bi dva plesala tango. Svašta!
Kako malo je potrebno za zavedanje življenja. Niso potrebne
razlage globokoumnih razumnikov o spektru barv, ki vplivajo
na naše počutje in življenje. Ni potrebna konstruktivna
destrukcija našega dihanja na bivalno-psihološke razmere
našega življenja. Zavedati se je treba le čutov, ki jih uporabljajo
slepi in slabovidni pri judu. Ja, ta šport je bil danes na televiziji.

Foto: Sipa

Le kaj oni vidijo, ko nekoga objamejo in vržejo na tla? Kako
se to z malo razmišljanja lahko prekopira v naša življenja?
Ko se kot Don Kihoti borimo z mlini na veter te naše butasto
butalske zakonodaje. Ko sem tu zaprt stran od vsega. Milka
mi je lepo napisala: Stran si od vsega ljubega, a andijanca v tebi
ti ne more vzeti nihče! Ohranjaj ga živega. Sicer lepo povedano, a
kako ohraniti svojo razsodnost, ko se znajdeš pred ogromnim
ledenikom sranja? Ne moreš ga preplezati, ne moreš ga obiti. Ne
moreš. Le beg v zadetost ostaja.
Je to izgovor? Ni! Toliko let sem se boril proti temu. Živel
sem čisto. Zdaj pa ... Naj grizem kamen? Naj bom še večji bedak
med bedaki? Ne! Za zdaj le beg pred to kruto realnostjo. Zakaj
se gredo slepi judo? Preprosto zato, da zbežijo pred kruto
realnostjo nevidenja. Zakaj v rezervatu zadevanje? Da človek
zbeži pred kruto realnostjo videnega, a nedoumljivega. Jebat
ga! Tisto, kar je bilo zunaj rožnato, je tu sivo. Niti črno ni! Je
betežno. Ampak vsaj jesti sem začel. Po dolgem času. Malo me
sicer moti hrana, ampak tableti prebudijo voljo po žretju. Je
to dobro? Nekaj bo že. Da pa mi ne bi bilo preveč dolgčas, je
poskrbel Roman. Na sprehodu je začel govoriti mojim cimrom,
da bom dobil bombe. In sicer najbrž zato, ker sem ga, ko sva
bila skupaj v sobi, zalagal s kavo in tobakom. Nič mi ni jasno.
To bom ugotovil jutri, saj sem za te njegove besede izvedel šele
zvečer, ko smo bili že v svojih sobah.
To je to ... Čakaj na informacije. Čas te ubija.

Taubi

KRALJEVSKI ŠAHOVSKI PROBLEM
Iz igre Martyn Kravtsiv – Ding Liren, svetovno prvenstvo FIDE,
Tbilisi, Gruzija, 2017.
Na vrsti je črni. Belega matira v eni potezi.
Standardni algebrski šahovski zapis:
pijon/kmet – brez oznake, S – skakač, L – lovec, T – trdnjava, D –
dama, K – kralj, x – jemanje figure, + – šah, ++ – mat, O-O – mala
rokada, O-O-O – velika rokada, = – remi/ponudba remija, e. p. –
en passant (kmetovo jemanje mimogrede).
Vir: chesspuzzles.com
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Jean Nikolič

REŠITEV JE OBJAVLJENA NA STRANI 34.

RAZVEDRILO

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!
FB Messenger, 20. 10. >> Lepo vas pozdravljam in obenem vam
pošiljam še nekaj pohval. Čeprav Kralje preberem v celoti, sem
najbolj navdušena nad pisanjem Tereze V. Carica! Izpostavila bi
še Sarin dnevnik in misli Črtomirja Clonskyja. Kar tako naprej!
Sabrina
P. S. Ali se da še kje dobiti avgustovsko številko? V avgustu
namreč nisem uspela najti nobenega kralja v svojem kraju.
E-sporočilo, 23. 10. >> Dober dan! V 184. številki časopisa
Kralji ulice sem prebral tudi Sonyjev zapis Izlet na Rakitniško
jezero z zanimivim prevpraševanjem: Nikomur ni bilo jasno,
kaj tam dela 6 × 8 metrov dolg jambor, ki je razstavljen na ogled.
Fascinantno, ko vidiš nekaj tako čudnega. Težko rečem, ali so si
izletniki dobro ogledali okolico tega jambora, a do nedavnega
je bilo o njem še mogoče brati z informacijske table. Kaj torej
predstavlja ta replika? Da vprašanje ne bi ostalo v zraku, vam
pošiljam v prilogi besedilo svojega prispevka iz julija 2019 o
odkritju tega jambora, v katerem je zabeležen tudi enkraten
potek vsega, kar je bilo vezano nanj. Pa še posnetek te zanimive
stvaritve s predsednikom TD Rakitna in avtorjem razglednice,
koledarja ter drugih likovnih del na to temo, Veljkom
Tomanom. Prisrčen pozdrav! Stanislav Jesenovec, novinar,
operativni zastavoslovec

SMS, 29. 10. >> Pozdravljeni. Že kar lep čas kupujem časopis
Kralji ulice. Na začetku priznam, da sem ga kupoval pri gospodu
pred Merkurjem Vižmarje, ker je mirno sedel na stolčku in ni
bil niti malo vsiljiv. Kar dolgo časa sem ga samo kupil in nato
vrgel v avto, ne da bi ga sploh kaj pregledal. Pet mesecev nazaj
pa sem prvič tudi prebral določene članke, ki so me z naslovom
pritegnili. Priznam, da so me zelo pozitivno presenetili,
predvsem, kako iskreno so napisani, brez »filtrov«, in znajo biti
tudi smešni. Kletvice me prav nič ne motijo, vsaj vem, da 100
odstotno berem misli oz. govor avtorja ali avtorice članka in ga
s tem začutim. Sedaj vsak mesec, ko kupim časopis, prelistam
in preberem članke, ki me pritegnejo z naslovom. LP Matej
E-sporočilo, 5. 11 >> Zdravo, v zadnji številki Kraljev se
predstavlja Maja Klemenčič. Jo lahko prosim vprašate po
imenu očeta in če ima kakšno polsestro? Kajti mogoče sem to
jaz (namreč ena izmed). Stika z očetom nimam že nekako 20
let, s polsestrama smo se razumele, ampak porazgubile, life
stuff pač. Kakor koli, pozdrave vsem, Maji in Felixu. Nina
Maja: Po 30 letih sva prišli v kontakt z mojo starejšo polsestro! Ful
sva se razveselili ena druge. Niti z mojima dvema sestrama nismo
vedele, kje jo iskati. Hvala, Kralji, na podlagi vaše novembrske
naslovnice me je našla. LP

GIACOMOV FOTO KOTIČEK: PSIHIATRIČNA USTANOVA LUCCA
https://www.giacomodoni.com/persistenze/manicomio-di-lucca
Ko sem prvič videl te umetnine, so me navdušile oblike in barve:
nenavadni znaki in oblike, kaotični, a uravnoteženi.
Ko sem prvič videl te umetnine, sem se ustavil in strmel vanje:
nikoli prej nisem videl, da bi takšno obliko komunikacije izvajali
pacienti in pacientke psihiatrične ustanove.
Ko sem prvič videl te umetnine, sem pomislil na moč risbe, poteze,
znaka: umetnost kot univerzalni jezik, ki lahko poveže vsakogar.
V psihiatrični bolnišnici Lucca sem prvič videl risbe hospitaliziranih,
in takoj so me pritegnile. Zdaj, 15 let kasneje, sem imel možnost
ogleda večine njihovih del, in še naprej me privlačijo.
Dela me vedno znova osupnejo in ganejo – tako kot prvič, ko sem
videl te umetnine, čeprav nisem vedel o bolnišnici ničesar.

F. in L.

Foto: Giacomo Doni

To je moč komunikacije.

Giacomo Doni
Prevedel Jean Nikolić

Platno na steni

Soba za ustvarjanje
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VILI RESNIK PRIDE NA VEČERJO
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Ko padejo temperature pod ničlo in se iz radijev zaslišijo
tabožične, se včasih spomnim na Majo, debelušno kurbico iz
usranega hotela Lipa. Na vratih svoje pretirano ogrevane, s
tisočimi cunjami natrpane kamre je imela obešen poster Vilija
Resnika v majici iz džinsa in z bonžovi frizuro. »A ti je všeč?«
sem jo vprašal enega večera, medtem ko sem si zapenjal gumbe
na hlačah. »Ja. Pa tud poznamo se,« je rekla. »Dostikrat pride
na obisk.« Obul sem čevlje in na posteljo položil dva po pet
tisoč. »Pa ne fukat! Frendi smo. Žuramo skupaj.« Pomahal
sem ji in stopil ven na mraz. V Lipo ne hodim več in tudi Maje
nisem videl že leta. Ob večerih, kot je tale, si jo predstavljam,
kako stoji pred ogledalom v svoji zanikrni mali sobi in si maže
obrvi. Zunaj sneži, mrzlo in samotno je za popizdit, kmalu bo
božič in Vili Resnik pride na večerjo.

Samar Kandić
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OGLASNA DESKA
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

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 fotografiranje,
– NK OLIMPIJA za vstopnice,
– NZS za vstopnice,
– društvu ACT Slovenija in pizzeriji
TRAPPA za tople obroke,
– društvu kROG 9 za zelenjavo,
– fotostudiu SPOMINI za
kupončke za fotografiranje,
– podjetju RAJKOM za tople kape,
– portalu DOBRODELKO za spalne
vreče in sanitetni material ter
– vsem dobrim ljudem za oblačila,
obutev, hrano in denarna nakazila.
Se priporočamo za naprej.

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

Sem upokojeni programer. Med drugim
sem delal tudi v razvojnem oddelku
Iskre Delte. Imam software, natisnjen
za UNIX OS. Iščem investitorja, ki bi
spravil zadevo v življenje. Kontakt:
Robert Žerjav, oxigen.robi@gmail.com.
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.)

pošljete na pristojni urad FURS (v Ljubljani je naslov:
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana). Hvala!

033

034

sufler: AKTIVAN – prva doba v miocenu, DARGA – nadstrešek nad prostorom, kjer je bila upepeljena ali pokopana sveta oseba, IPA – pritok Pripjata v Belorusiji,
RAME – tkanina za perilo iz mako bombaža

Ime in priimek: ____________________
Naslov:___________________________

Rešitev šahovske uganke: 1: a1=S++

___________________________

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 in nagrajenkam pravilno rešene oktobrske nagradne križanke, ki so: Majda Kette iz Ljubljane ter
Janez Benedičič, Franc Mullner in Ingrid Stenovec iz Škofje Loke.

