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Uvodnik:

SMRT NEKEGA IGRIŠČA

Foto: arhiv KU

Otroška igrišča vidim kot žive organizme, tihe opazovalce in
spremljevalce zgodovine in ljudi. Igrišča mojega otroštva so se
zgolj spremenila, jaz pa sem se postarala. Kot otrok sem startala
na igrišču v soseski, na nekih res visokih pisanih kovinskih
plezalih. Čeprav ne pomnim, da bi bila z njimi povezana kakšna
nesreča, so jih sčasoma zamenjali z varnejšimi, nižjimi igrali.
Eno je sponzoriral McDonald’s, piše na pozlačeni tabli (tenks,
McDonald’s).
Gugalnice ostajajo, ampak se ne zbašem več noter – razen na
one iz gum, ki so pa tako nizke, da se z ritjo praktično vlečem po
tleh. Ostajajo tudi konjički, pred katerimi so nas starši svarili,
saj je bil praktično vsak mesec v letu kakšen od otrok v gipsu,
ker so se na konjičkih šli palačinke. Prav tako ostaja peskovnik,
ki na vsake toliko postreže z razkritjem mačjega drekca, skrbno
zakopanega v pesek. Ostajajo tudi smeti in cigaretni ogorki
mulcev, ki še vedno po šoli hodijo na igrišče (kadijo in občasno
zvandalizirajo kakšen koš za smeti, zgolj zato, da bi bilo jasno,
da pri svojih 14, 15 letih niso več otroci, temveč odrasli). Pa
pljuvajo tudi, normalno. Vsi smo (bili) isti. Dopoldne vrtec,
popoldan ta kul mulci, proti večeru okoliška mladež, ob
vikendih starši z najmlajšimi. Klici na kosilo. Igrala so morda
varnejša, vse drugo je isto. Igrala, ki so povozila artefakte
mojega otroštva, bodo postala nostalgični spomini trenutne
generacije. Zaklonišče, v katerega sem bila zaradi alarma za
preplah kljub negodovanju prisiljena prebegniti med oddajo
Živ žav, je kasneje postalo vadišče garažnim bandom, zdaj pa je
prekrito z nekim plehom, ki oddaja neopisljivo nadležen zvok,
ko ga mladež tolče pod nogami in se driča po njem. Edini razlog,
zakaj jih ne naderem z balkona, je, da bi se potem počutila še
bolj staro, kot se.
Enako evolucijo so doživljala druga igrišča med mojim
odraščanjem. Rožnik, Mostec, Tivoli, stalne počitniške
destinacije. Morda za našo generacijo res niso več, kar so bila, in
smo zato malo otožni in razočarani, ampak vseeno živijo.
Pozno poleti sem priplula na enega od hrvaških otokov. Svoje
turistične ambicije sem položila v naročje vasi na robu izumrtja.
Tiste vrste kraj, kjer mrgoli sledi o nekih drugih časih, ko je bilo
tam še polno ljudi vseh generacij in življenja nasploh. Zarasli
vrtovi, neobrezane breskve, prazne hiše z udrtimi strehami,
plevel med tlakovci na dvorišču, vsega pet prebivalcev, ki
jih lahko srečaš, zarjavele ograje, preperele umetne rože na
pokopališču, zaprta šola, zaprta ambulanta, divji avtoodpad,
preluknjani čolni. In igrišče. Mrtvo igrišče. Tartan kričečih
barv, ki so ga ob robovih načele prezrele fige, povsod drugje pa
sonce, veter in dež. Nogometna gola z dotrajanima mrežama
in košarkarska koša z zdelanima tablama s ponosnim napisom
KK Zaglav. Ta podoba me je zelo ganila. Zdelo se mi je kot
neko otroštvo, ki je bilo tako dobro mišljeno, polno barv, ljudi
in živžava, a mu je življenje prekrižalo načrte. Kje so vsi, ki bi
se lahko spominjali zmag in porazov, šal in pretepov, prvih
ljubezni in razočaranj, ovekovečenih tukaj? Spomini so še
edino, kar igrišče loči od smrti. Nihče ne bo prevzel štafete.
Nekega popoldneva se spet sprehodim mimo igrišča. Na njem
sta malček in babica, brcata žogo. Kičasta prispodoba upanja.
Lep prizor.

Maruša Ivančič
(fotogradivo na strani 24)
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TO JE ON: BENJAMIN
TUDI VAM SE TO LAHKO ZGODI – OD DIREKTORJA DO
BREZDOMCA
Rodil se je kot pankrt pred 60 leti v mlinu pri dedu Janezu na
Blatnem Vrhu sredi Kozjanskega. Dedek ga je vzgajal v revščini,
poštenosti in ljubezni. Gori je rastel v Zgornjesavski dolini in se z
nesrečno mamico selil sedemindvajsetkrat od Bleda do Rateč.
V šoli je bil priden in se držal bolj zase. Zgodaj si je ustvaril
družino in jo spravil h kruhu, sebe pa prek vrhunskega športa in
univerzitetnega študija vse do doktorata. Za svoje delo je prejel več
nagrad, med njimi tudi nagrado ACS za izobraževanje odraslih,
nagrado Vlade RS in Bloudkovo plaketo za dosežke na področju
vrhunskega športa. Nato sem je ločil od žene Nataše in družini
zapusti vse, kar je ustvaril, ter odšel živet na ulico – na cesto med
pijance, narkomane, klošarje in druge izbrance. Med njimi živi že
13 let. Na Društvu Kralji ulice se počuti sprejetega.
Zaradi žensk je pristal celo v zaporu in na koncu ostal sam. Napisal
je dve knjigi in še dandanes ustvarja.

MantaQi-CHI

Foto: osebni arhiv
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UVODNIK
SLIŠANJE GLASOV
TAKO KOT JE PISALO V KNJIGI
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OGLASNA DESKA
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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.
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Slišanje glasov:

KO ZAPREM OČI, VIDIM
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Ko zaprem oči, vidim ljudi. Ponavadi ljudi, ki jih poznam, ali
pa ljudi, ki si jih želim videti, jim kaj povedati, si jih zamisliti v
določenem stanju, vedenju. Prikličem jih in jih vidim. Sošolka
mi je rekla, da se sliši kot vudu, ker lahko z njimi delam, kar
koli si želim. Včasih lahko vidim tudi samo sebe in upravljam
s samo seboj. To večkrat delam zvečer in je izjemno zabavno.
Pred kratkim sem se videla v vodi, morju, skupaj s fantom, ki
ga poznam iz službe. Na sebi sem imela temno modre kopalke,
on pa je imel rumene kopalke – rumena je moja najljubša barva;
sicer ne vem, ali ima to s tem kakšno povezavo. Pogovarjala
sva se. Pogovora nisem slišala, čutila sem ga pod ušesom in na
tilniku, podobno kot takrat, kadar mislim ali imam notranji
monolog. Tudi s pogovorom lahko upravljam, osebi se lahko
pogovarjata, kar koli si zamislim in kar koli si želim, zato včasih
to izkoristim, sploh kadar sem na koga jezna in mu želim
povedati svoje. Včasih se mi to nadaljuje v sanjah, ampak se mi
»zamegli« in ni več tako ostro kot takrat, ko to sama prikličem.
Takrat ko to prikličem sama, bi lahko opisala izkušnjo kot sliko,
ki jo vidimo na televiziji – ostro, jasno in pred menoj. Med
samoopazovanjem sem ugotovila, da velikokrat zaprem oči tudi
med pogovori v resničnem življenju, predvsem takrat, kadar
razlagam kakšno zgodbo ali kadar si želim nekaj vizualizirati.
Poleg študija se ukvarjam tudi z družabnimi omrežji in snemam
videoposnetke za razne socialne platforme. Ravno ta teden se
mi je zgodilo, da sem želela idejo ubesediti, ampak sem za to
potrebovala zaprte oči, da sem si lahko vizualizirala idejo in jo
v podrobnosti povedala naprej. To večkrat opravim nezavedno,
in ravno zaradi tega temu nikoli prej nisem posvečala posebne
pozornosti.
Do pred kratkim sem mislila, da to počnejo vsi ljudje, ker je
bilo pri meni to že od nekdaj stalna praksa. O tem se nismo
nikoli pogovarjali niti nikoli nisem govorila o tem s prijatelji,
družino. Zdelo se mi je nekaj samoumevnega, preprostega in
vsakdanjega. Vem, da lahko s tem upravljam že od majhnega,
ker sem si na takšen način večkrat krajšala čas. Z istim
namenom to počenjam še vedno, sploh takrat, ko sem na
dolgi poti z avtobusom, zvečer pred spanjem ali pa kadar mi
je dolgčas. Vsebina videnja pa se je z leti močno spremenila.
Včasih sem si predstavljala bolj zabavne situacije, različne živali
ali pa ljudi (sploh učiteljice), oblečene v zabavna oblačila ali
pa zgolj postavljene v zabavne situacije. Med puberteto se je
to predrugačilo. Svojega videnja nisem uporabljala za zabavo,
pač pa za uresničevanje svojih skritih želj. Kadar mi je bil všeč
kakšen fant ali punca, sem se lahko z zaprtimi očmi z njim ali
njo poljubljala, držala za roke, se naga kopala v morju.
To videnje lahko vidim pred seboj, kadar zaprem oči ali sem v
temnem prostoru in imam nanj vpliv. Ob pisanju tega zapisa
pa sem se spomnila še ene vrste videnja, ki pa je izjemno redko
in se mi je zgodilo trikrat v življenju. Vedno sem ga dojemala
kot nekaj izvenzemeljskega, paranormalnega, in ga zato nikoli
nisem povezovala s prejšnjim videnjem, čeprav bi mogoče
lahko bila povezana. To drugo videnje je drugačno, saj ga
vidim pred seboj, ne da bi za to potrebovala temo in zaprte oči,
ter nanj nimam vpliva. Ko se mi je to zgodilo prvič, sem bila
prepričana, da se to v resničnosti dejansko dogaja, saj je bilo
videti popolnoma resnično. V naslednjih dveh primerih pa sem
vedela, da je to zgolj nekaj, kar vidim samo jaz.

CDD20

Pred našo hišo je hrib, na katerem so drevesa in se pasejo ovce.
Kot otrok sem večkrat sedela v dedkovem naslanjaču in skozi
okno opazovala živali. Sama se tega dogodka spominjam, kot
da se je resnično zgodil, in ne kot nekaj, kar sem videla samo
jaz. Stara sem bila okoli devet let in babica mi je povedala, da
sem ji razlagala, da se podira hrib, da bo po hribu padlo drevo
in da nas bo zadelo ter se moramo skriti za naslanjač, kar se
mi je kot otroku zdela rešitev pred tem, da bi nas drevo zadelo.
Spominjam se drevesa, ki se maje v vetru in bo kmalu padlo,
ter hriba, po katerem padajo kamenje, veje, blato, zemlja …
Babici se je zdelo to izjemno zabavno, jaz pa sem bila vidno
zaskrbljena in se čudila, zakaj je njej to zabavno in ne strašljivo
in zakaj se ne želi skriti. Sama mi to zgodbo večkrat pove in
vedno doda, da sem imela kot otrok izjemno bujno domišljijo.
Podobna situacija se mi je zgodila pri 13 letih. Vedno sem spala
z odprtimi vrati in lučjo na hodniku. Pogosto sem pred spanjem
opazovala fotografijo na steni. Enkrat pa je ta fotografija začela
izgubljati prvotno podobo. Postala je veliko večja in popolnoma
drugačna. Če je bila prej fotografija nekih barvnih kombinacij,
je bila zdaj na fotografiji ženska z ruto, ki je gledala stran, jaz pa
sem videla le njen stranski profil. Ni se spremenila zgolj vsebina
slike, pač pa se je povečal tudi okvir, ki je sedaj prekrival večji
del stene. Ta izkušnja je bila zanimiva predvsem zato, ker
podoba ni izginila, ko sem pomežiknila, ampak je bila tam še
kar nekaj časa. Te podobe se nisem bala. Čez nekaj minut (ali pa
sekund) sem vstala in želela to fotografijo pogledati od bližje.
Stopila sem do slike in lahko sem si jo ogledala do podrobnosti,
slika ni in ni želela izginiti, jaz pa se je nisem želela dotakniti,
da bi preverila njeno resničnost. Bila je tam, čeprav vem, da
ni bila tam in je drugi ne bi videli in je tudi jaz naslednje jutro
nisem več videla. Večkrat sem to fotografijo želela spet videti
na enak način, ampak je nisem mogla. Vidim jo lahko samo, če
zaprem oči in jo izrišem po spominu.
Nazadnje pa se mi je podobna izkušnja zgodila na morju, ko
sem imela 15 let. S prijateljico sva v mraku sedeli na klopci ob
obali in se pogovarjali. Nepričakovano se je ob meni pojavil
majhen blond deček, star približno devet let, ki je imel na sebi
črtasto modro-rumeno majico in hlače na naramnice. Deček se
je pojavil tako sunkovito, da sem se ga ustrašila, in ob mežiku
je izginil. Od nekdaj sem si to izkušnjo razlagala kot svoj stik s
paranormalnim svetom.

Rumena

Jan Cvitkovič

Foto: osebni arhiv

TAKO KOT JE PISALO V KNJIGI

Prvič sem se prostovoljno cepil, ko sem imel 15 ali 16 let, ne
spomnim se točno, ker imam slab spomin za leta in letnice.
S sošolcem V sva se dobila v bifeju Podšolar, imenovanem
»Kavalete«. Tam sva bila na varnem – v ta prostor v Tolminu ni
pokukala glava nikogar, ki ni bil do konca posvečen alkoholu.
Teh pa nisva zanimala. Najprej sva spila dva ruma in dve pivi.
Potem sva šla na WC, ki je bil samo en, ker v Kavalete ženska
noga po navadi ni stopila.
Zaklenila sva vrata za sabo. Zavihal sem rokav. Sošolec V je
prinesel gumijast trak, tako kot je pisalo v knjigi. Jaz sem imel
s sabo »špunto«, se pravi brizgalko in iglo. Špunta ni bila tista
fensi, narkomanska, ampak precej večja in nerodna. Špunto in
iglo sem pobral iz smetnjaka pred zdravstvenim domom, kjer
jih je bilo vedno na pretek. Oboje sem tudi malo opral.
Zavihal sem rokav na levi roki, sošolec V pa mi je okoli nje
zavezal gumijasti trak, tako kot je pisalo v knjigi.
Tu se je treba vrniti malo nazaj – v osnovni šoli sem prebral
knjigo Mi, otroci s postaje Zoo, ki jo je napisala Christiane F. in je
veljala za nekakšno biblijo za ozaveščanje mladih o nevarnostih
in pasteh droge. Jaz sem že na sredini knjige vedel, da si želim
postati narkoman.
Pejmo spet v Kavalete; iz žepa sem potegnil stekleničko
Pholcodina. Druge, meni dostopne zadeve, takrat ni bilo.
Pholcodin je bil sirup proti kašlju, ki ga je proizvajala ugledna
makedonska firma Alkaloid Skopje. Znan je bil po tem, da
vsebuje derivate kodeina in morfina. Vtaknil sem špunto v
stekleničko in posesal vsebino.
»A kar vse boš?« je vprašal sošolec V.
»Ja, kolk pa?« sem rekel.
Na špunto sem nataknil iglo. Sošolec V mi je zategnil gumijasti
trak, tako kot je pisalo v knjigi. Iglo sem nastavil na žilo.
Igla se je zelo tresla.
»A kar v žilo boš?« je vprašal sošolec V.
Dvignil sem pogled.
»Ja, kam pa?« sem rekel.
Sošolec V je začel nervozno zmajevati z glavo.
»Janček, ne vem, če je dobro že kar prvič v žilo.«
Par sekund sem zrl vanj.
»Ja, kam pa, pizda!« sem ratal živčen.
Sošolec V se je potil.
»Po moje ni dobro takoj v žilo. Pa tudi nič nisi izračunal ...«
»Česa nisem izračunal?« sem se začudil.
»Pa to, koliko mililitrov je sploh to ... In kako deluje in to ...«
To je bilo res.
»Misliš, da je bolje, če zapičim zraven?« sem ga vprašal.
Pokimal je. Bil je odličnjak, zato sem mu verjel.
Premaknil sem iglo kak centimeter proč od žile.
»A tako?« sem ga pogledal.
Spet je pokimal.
Tresoč sem zaril iglo skoz kožo, v meso. Malo je zapeklo, potem
pa nič. Spogledala sva se. Pritisnil sem bat od špunte. Ni šlo.
Pritisnil sem močneje. Zdaj je šlo, ampak je bolelo. S težavo sem
izpraznil špunto.
»Pizdumater!« sem rekel.
»Kaj je?« je rekel sošolec V.
»Boli!« sem zajavkal.
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Foto: Aleksander Petric

Izvlekel sem iglo, odvezal gumijasti trak, vse skupaj fuknil za
školjko in tekel domov.
Mama je gledala televizijo. Bal sem se, da bom doživel
»overdose«, tako kot je pisalo v knjigi, zato sem se za vsak
slučaj usedel na kavč, zraven nje.
Ne vem, kaj sva gledala, ampak roka je vedno bolj bolela. Ko
je šla mama v kuhinjo, sem odvihal rokav. Roka je otekla in
od zapestja do komolca postala skoraj črna. Tresel sem se od
strahu.
Potem sem šel spat. Naslednji dan je bilo bolje, roka je
uplahnila. Le velika podplutba je ostala.
»Pizda, pa spoh nisi bil nič zadet ...« sem si očital.
V tistem momentu mi je postalo jasno, da sem svoje otroške
sanje izživel in da imajo odrasli prav, ko pravijo, da cilj ni važen,
ampak je važna pot. Nekaj takega.
In ja, saj sem se ga potem še kdaj s čim zadel, ampak igla mi pa
ni več nikoli zadišala.
P. S. In kolega mi je nedavno javil, da je v nekdanjih prostorih
gostinskega obrata Kavalete danes center za socialno delo.

IZPOVED

SMEH
POVEJ! BOG, SAJ TI SE SMEJEŠ ...
IGRAJVA ŠAH?
NAUČI ME ODPUŠČANJA,
ČE ZMAGAM ...
POVEJ! BOG, SAJ TI SE SMEJEŠ ...
ALI PA KARTE,
POKER BI BIL ZA NAJU?
NAUČI ME RESNICOLJUBNOSTI,
ČE06ZMAGAM ...
POVEJ! BOG, SAJ TI SE SMEJEŠ ...
ALI PA POJDIVA DVIGOVAT UTEŽI?
NAUČI ME PONIŽNOSTI,
ČE ZMAGAM ...
POVEJ! BOG, SAJ TI SE SMEJEŠ ...
POJDIVA SE SKRIVAT?
NAUČI ME ISKRENOSTI,
ČE ZMAGAM ...
POVEJ ŽE!
O BOG, SAJ TI SI MRTEV!
LUCIJA SE EM

MOJA STARA MAJICA
Čisto prav mi je.
Navadil sem se je.
Topla in prijetna.
Spomine nosi moje.
Vedno z mano je bila.
V dežju me zaščitila.
Kot roka, ki ti da.
Kot srce, ki sprejme te.
Tako domača je.
Perica

Kralje ponujam, delim ...
Blagovnica Nama s pestro ponudbo
življenje popestri, zagreni ...
Bom rimo napisal,
v njej dušo razkril,
pokril vse tisto,
kar dano je blo,
bilo je lepo,
je šlo.
Preteklost,
zavita v tančico,
prihodnost razkrita,
skrivnosti več ni.
Hvala ti, ker si.
Igor

KAJ JE USTANOVA
V ustanovah trpiš.
In gleniš.
Slabo živiš.
V dom nočem it.
Ker tam so problemi.
Hočem službo,
boljše življenje.
Svojo poezijo,
ki se rima.
Taka je najboljša.
Imam navdih.
Simon Šlibar

Foto: Aleksander Petric

POLJE ČASTI, 2. DEL
Svet, v katerem je vse, kar nam služi, samoumevno in takoj na
dosegu roke, je seveda hermetični mehurček, ki ne prenese ničesar,
kar bi lahko skalilo to prividno popolnost.
(Clement, Ledeni mož)

Luka je »na cesti« že od 6. septembra. Poklical je ob polnoči
na silvestrski večer; mamo, sestro, mogoče očeta, kdove. Bil je
slišati zadovoljen, v ozadju glasba, pogovori, petarde … cesta.
Hm, odšel je za 63. rojstni dan svojega očeta, ki prisega na
delavnost in na predanost odgovornostim. Seveda se Luka
ni odločil za nobeno od treh možnosti, ki jih je imel, ko sta z
avtoritativnim očetom postavila pravila nekaj mesecev pred
odhodom: šola–služba–zdravljenje od prepovedanih drog.
Odgovornost ni ugodje niti udobje. Ne, odločil se je za svojo
pot, za osamosvojitev, ki pa nam, klasično živečim odraslim,
ni realna – živeti na cesti od miloščine. Po vsej verjetnosti mu
je presedal oče: 63 let, popolnost (odgovornost do življenja),
vitalnost (vsaj petkrat na teden v hrib ali na goro), materialna
preskrbljenost, prestiž (bogato opremljena hiša s 350 kvadrati,
avto – služben, družinski – mercedes, seveda), prikolica za
kampiranje na morju, na otoku, kjer je meka za srfarje, zimski
dopust; smučanje v Dolomitih, sicer z novo, precej mlajšo
partnerico in njenim sinom, lahko tudi z njeno hčerjo in
hčerinim fantom, lahko tudi s fantovimi starši, saj je vseeno,
samo da bo družba, da se lahko veliko govori, prijateljuje,
smuča in se predaja sončnim žarkom visokogorja. Včasih se
bo spomnil na sina, ki »se je sam odločil za tak stil življenja
na cesti oziroma v zapuščeni bajti nekoč znane mesarije
sosednjega kraja«. Obljublja, da si bo vzel čas in fanta odpeljal
v Španijo, v komuno, od koder ne more zbežati, ali pa vsaj nad
Tolmin, v Čadrag, da se strezni. Da postane normalen. Samo,
seveda, fant se bo moral sam strinjati s to potjo v svojem
življenju, drugače je vse brez veze.
In mama: ločena od moža, »izplačana od doma«, nikoli preveč
samozavestna, njena prva misel: delo, branje knjig, higiena,
skrb za zdravje, ki včasih rahlo zaškripa, ampak vseeno, Luka bi
poslala v komuno, potem bo vse dobro. Ve, da ji najmlajšega ni
uspelo disciplinirati za delo, za učenje, da bi postal odgovoren.
Do 15. leta je skrbela zanj 24 ur na dan, da je ja naredil vse za
šolo, ga vozila na inštrukcije, da bi lahko nadaljeval šolanje v
srednji šoli. Potem je odšel k očetu: »Fantje potrebujejo očeta
v teh letih bolj kot mamo,« so bile besede znanega terapevta.
S težavo je končal poklicno šolo in se zgubljal. Tudi s tem se je
nekako sprijaznila, vseskozi je pričakovala izboljšanje. Zdaj se
ne sprijazni, da se je sin odmaknil od »normalnih« norm. Ve, da
si bo uničil zdravje, če si ga že ni, saj spi v kleti, ki se je pozimi
ohladila na deset stopinj ali še manj, da živi brez vitaminov,
osamljen. Kadar ga pokliče po telefonu, ji reče, da se ima dobro,
da ničesar ne potrebuje. Ni utegnil priti na božično kosilo, ker
je bil verjetno zadet od droge in pijače.
Biti brezdomec … biti odvisnik … Za tovrstno pot v življenju se
moraš odločiti s polno mero premisleka ali pa si vanjo vržen.
Zaradi izgube službe, volje do iskanja resnice, borbenosti, ki
jo potrebuješ v sistemu, ki je včasih krivičen. Luka je verjetno
ugotovil, da za preživetje ne potrebuje blaginje; ne materialne,
ne udobja doma, ne svojih ljudi, ki so mu ukazovali, kaj sme
in česa ne sme, ne osebnega razvoja. Začelo se je s kajenjem

Foto: Manuel Alvarez

trave. Prilagajal se je prijateljem, ki so ga vodili na novo pot. Ni
vedel, da mu škodujejo, in nadaljevalo se je s trdo drogo. Želja
po sprejetju ga je zaslepila do te mere, da je pozabil razmišljati
s svojo glavo. Njegovo bistvo je bilo v tej fazi razčlovečeno, a
on se tega že dolgo ni več zavedal. Potonil je v stanje nirvane,
sprijaznjen s samim seboj, s par klošarskimi »prijatelji«, s
katerimi si delijo vodo, ki jo v plastenke natakajo v javnih
vecejih, kajti vode in ogrevanja v zapuščenih stavbah ni, z
malo hrane, ki jo kupijo ali vzamejo v bližnjem nakupovalnem
centru. Rokavi bunde, ki je že prevelika zaradi shiranega
telesa, so natlačeni s paštetami, ki zadostujejo, da se želodec
ne oglaša preglasno, kruh pa je v Mercatorju v večernih urah,
ko ni prodan, zastonj. Kaj jim potem še manjka? Ja, alkohol in
droga. Do droge pridejo po poti, ki jo še predobro poznajo, celo
kaj preprodajo in se preživijo. Dopoldneve prespijo, da niso
lačni, popoldne se podajo na teren. Živijo v stanju blaženosti,
umirjeni, sprijaznjeni s svojim malim svetom, ne čutijo ne
poželenja ne strasti, ne čutijo padanja v globino.
Kaj pa družba? Sistem? Tudi policisti ga poznajo. Večkrat ga
preverijo, kaj ima pri sebi, bili so v njegovem »gnezdu«, a očitno
mlini meljejo počasi in se jim ni zdelo vredno odpeljati ga,
čeprav je posedoval 11 gramov marihuane. Mogoče bi ga s tem
rešili nadaljnjega propadanja, a ni imel te sreče, da bi ga zaprli,
da bi mu sodili in ga obsodili na zdravljenje. Ne, oni lovijo večje
ribe, ki jih popeljejo k slavi.
Vrednote so nastavljene na silo, na podlagi trenutnega konsenza
trenutne večine, zelo malo je stvari, ki posamezniku omejujejo
nebrzdano svobodo, še umor ima izjeme, če ga je moč prikazati
kot dejanje usmiljenja. Zgodbe o zombijih so prenapihnjene in
fantastične zgolj v svojem vizualnem aspektu, v resnici pa se zdrs
v območje živih mrtvecev že dogaja in smo ujeti vanj. Odzven
tega, kar postajamo, lahko slišimo v vrsticah Pavlovega pisma
Filipljanom: »Njihov konec je pogubljenje, njihov bog je trebuh,
njihova slava je v njihovi sramoti, premišljujejo zemeljske stvari.«
(Clement, Nočna hiša)
»Da mora priti do dna, potem bo prišel po pomoč, vse drugo
nima smisla …« je mnenje terapevtke v projektu Človek, s
katero sodelujejo starši, Luka pa že dolgo ne več.
Čakajo. Kaj, če Luka ne bo prepoznal dna?

Erazem
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Tereza Vuk:
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DOZA PREKLINJANJA

Neki sem brala komentarje, da se določeni prtožujejo, da se
v Kraljih ulice preveč preklinja. Pa pizda mi materna, kako
v pičku mater nej pa pišem? Če gledam recimo svoj primer.
Sedem let pišem že kolumne za Marka Crnkoviča, kjer
pišejo sami kao intelektualci. Dostkrat sem bla gostujoča
kolumnistka v reviji Outsider, kjer so spet sami kulturniki.
Mam dve knjigi, pišem tretjo.
In veste, kaj majo vsi ti moji izdani teksti skupnega? V vseh
tekstih preklinjam tok, kokr da mi en drži pištolo na čelu: »A
boš preklinjala, bitch? E, boš! Jebi jim vsem mater.« In vsak,
k hoče z mano sodelovat in dobivat moje tekste, bo to vzel v
zakup. In moja ciljna publika niso neki čistuni, ampak ljudje, k
razmišljajo izven okvirjev. Pa ne me jebat, da ulovite moža pri
sosedi v postelji in boste izustili sam: »Uhlje ti bom navila.«
Logično, da bo slišal: »Ma, mamicu ti jebem kurbirsko, zdej
ti bom una potrebna jajca odrezala!« Kletvica je več kot 1000
besed. Sam tud pri kletvicah je treba vedet, kdaj jih notr
fuknit. Ste videli, kera razlika je, če napišem »fuknit« ali če
bi napisala »treba je vedeti, kdaj se pravilno vstavi kletvica«.
Perfektni ljudje lahk kr preskočite moje tekste. Ker, guess
what? Bi mogla bit debil debilov, da bi zamenjala stil pisanja.
In guess what again? Da bi pljuvala v lastno skledo, ker
nekateri mislijo, da se ne spodobi, da se tko piše? Pa kerga
leta smo mi, pizda. Jebemu mater, da se je men zazdel, da
smo že 2022. Predvsem pa, ker časopis mate v rokah? Kupiš
Kralje ulice, časopis cestnih ljudi tko rečen. In pričakuješ kaj?
Revijo Ognjišče? Pa to je ulica, ljudje božji! Ne pa fucking
rožice, mašnice in mavrice. Đizs, res. Pizda, ljudje pišejo take
travme, k jih doživljajo, folk bi pa to vse olepšano neki. Pa
kako boš olepšal, da so te zlorabljali cel life? »Bog lonaj, še
naslednjič, hvala.« Veš, da zmečeš vso jezo ven, in jeza vsebuje
kletvice. »Še enkrat se me dotakni, drek pofukan, pa boš sam
še jebal ježa.« No, to je jeza. In tud v živo preklinjam k en
star zjeban mornar, k ma sam še eno nogo. Ker I don’t give a
fucking fuck. Bite my ass in podobno.
Sam pred eno osebo ne preklinjam. Lahko bi pomislili, da
pri spovedi, vmes, ko gnjavim župnika s svojimi grehi. Itak
bi mi rekel, da tok molitev zame ne obstaja, tko da bi mi vse
pičke, kurce, fuke in drkanja mirno pogledal čez prste. Jebeš
župnika, sam kdo se boji lastne mame? E, pred njo mi pa ne
uide ena pizda materina. Pa ne zato, ker bi mela glih do nje
nek tak rešpekt, sam kurc, pol rata tečna neki: »Tereza, mi tko
ne govorimo.« Sam zato, ker sem se skor zarekla: »Pa, pi...,
pi..., pi..., pismu.« To je njej že u vrh kurca grdo pogovarjanje.
In sem tud njej položila na srce, nej se izogne mojim tekstom.
Itak je pa majka moj najslabši bralec ever: »Si prebrala
knjigo?« »Ma, kaj čem to brat. Sej te poznam na pamet,« vsa
zasikana neki takoj nazaj. »Ma jebeš poznaš! Kaj pa stavki?«
Ups. Jebeš sem rekla. Takrat mi ponavad fukne dol telefon.
Ampak načeloma pred njo ne preklinjam. Sam mama je
mama, druge pa, ko jih jebe. In v zagovor preostalim pišočim
v Kraljih, mam en občutek, da ne preklinjajo pol kurca nič.

Ckler-Free-Vector-Images

Vsaj napram men ne. S ceste vam pošiljajo urejene besede,
da si ja ne boste še slabše mislili o njih. Ker se ne spodobi.
Jaz bi na njihovem mestu jebala mater celmu svetu. In res je
mal smešno od takega časopisa pričakovati, da bo vse v vato
zavito. Se gremo real life al kaj kurac? Ampak ja. Kot se večina
obrne stran od brezdomca, se distancirajo tud od kletvic. Ker
mi vsi mamo mavrična življenja! Seveda take ljudi ne jemljem
za pretirano inteligentne, ampak kaj čmo, sto ljudi, sto čudi.
Sam ne mi rečt, da sem zdej dala svojo mamo za neumno.
Ah, to ne gre, ker je mene rodila. Na konc bom jaz od nje
poslušala: »Pa pizda ti jebena, komu boš ti po kolumnah, da
sem glupa?«
Hja. V tokratnem tekstu sem se držala s kletvicami nazaj. Da
ja komu ne uničim prelepe idile od življenja. Zdej jih bo šla
kakšna zategnjena oseba ziher štet. Be my guest. Pa na novo
knjigo počakte. Ker dokler sem jaz plačana za kletvice, vse
štima.

Jurij B. Hudohmet

Foto: osebni arhiv

STRIP NEKE GENERACIJE

Generacija, rojena med letoma 1960 in
1975 (približno), ki je živela v Jugoslaviji,
dobro pozna legendarni strip Alan Ford.
Avtor stripa je bil Luciano Secchi, z
umetniškim imenom Max Bunker, prvi
in najuspešnejši karikaturist pa je bil
Roberto Raviola z umetniškim imenom
Magnus. Svoj prime time pa je imel med
letoma 1969 in 1980 (izhajal je sicer med
letoma 1969 in 2011). Splošno mnenje
je, da je bilo najboljših prvih 75 številk.
Zanimivo je to, da je bil strip velika
uspešnica, poleg Italije, še v Jugoslaviji
in nikjer drugje. »Alan Ford je bil v
Italiji le eden od stripov, medtem ko
je v bivši Jugi dobil status kultnega
branja, upora proti sistemu in včasih celo
subverzivnega elementa« (Rok Glavan,
antikvar).
Delno gre zasluga za to odličnemu
prevajalcu Nenadu Brixyju, ki je
italijansko, milansko narečje odlično in
zelo duhovito prevedel v hrvaščino. Poleg
tega je bil tudi »zeitgeist« pravi. Strip
namreč opisuje skupino tajnih agentov,
zbranih v tajni skupini TNT. V nasprotju
z mnogimi podobnimi zgodbami so bili
oni revni in brez sredstev. Strip odlično
opisuje stanje duha v 70. letih, s čimer
s(m)o se lahko poistovetili v takratni
socialistični Jugoslaviji. Skratka beda,
revščina na eni strani in na tisti drugi
elita, privilegiranci. Lahko bi rekli, da gre
za nekakšno parodijo na Jamesa Bonda
in britansko tajno službo MI5. Omenjeno
skupino sestavljajo vodja, imenovan
zgolj Številka 1 (Numero Uno/Broj 1), ki
je star paraplegik z dolgo brado. Ve vse
o vseh, saj ima majhno črno knjižico,
kjer ima zapisane grehe vseh oseb, s
katerimi se srečuje, in jih s tem izsiljuje.
Potem je tu formalni šef skupine,
imenovan Debeli Šef, ki je izjemno len
in dejansko cele dneve spi. Pri tem mu
dela družbo ostareli Jeremija, ki je tako
rekoč poklicni hipohonder in ima, vsaj
po njegovem mnenju, vse bolezni sveta.
Preostalo ekipo sestavljajo: veteran prve
svetovne vojne, pilot in »izumitelj« Otto
von Grunf, čigar izumi le redko delujejo
tako, kot si je zamislil. Vedno nosi
starinsko letalsko čelado z očali, znan pa
je tudi po nošenju majic s pomenljivimi
napisi. Kvazi plemič Sir Oliver, ki če se
le da, kaj ukrade, in to proda svojemu
prijatelju Bingu. Nizkorasli večni
nezadovoljnež Robert »Bob« Rock, ki ima
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velik nos in ga je Magnus menda narisal
po sebi. Ne moremo pa seveda mimo
naslovnega lika, simpatičnega mladeniča
Alana Forda, ki ga je Magnus narisal po
filmskem igralcu Petru O’Toolu. Omeniti
velja tudi največjega sovražnika skupine
TNT – Superhika, gospodarja slabega
zadaha, ki krade revnim, da bi dal
bogatim.
Bunkerjeva satira je izvrstna in je
pravo ogledalo družbe, ki ji tudi čas ne
more do živega, saj se ljudje in njihove
prednosti in slabosti v tem času – razen
tehnološkega napredka – niso kaj dosti
spremenile. Alan Ford je strip, ki bo
težko osvojil mladino, saj se dogaja v
času, ki ga niso doživeli in bi ga še težje
razumeli, zato pa ga dobro razumejo in
sprejemajo/-mo bumerji in generacija
X. Kot že rečeno, eden od vzrokov, da
je bil strip tako popularen v Jugoslaviji,
je, poleg razmer, ki so tedaj vladale,
tudi nadvse izvrsten prevod Nenada
Brixyja, ki je Bunkerjev original ne samo
prevedel, marveč tudi prilagodil in celo
nadgradil. Brixy je žal mlad umrl, nasledil
pa ga je njegov sin Davor. Slovenci smo
imeli možnost brati Alana Forda tudi v
slovenščini, za kar je poskrbel Branko
Gradišnik. Gradišnikov prevod ni bil slab,

vendar je morda slovenščina jezik, ki ni
tako iskriv, ali pa smo tisti, ki smo brali
strip v hrvaščini, preveč ponotranjili
tiste fore, da bi lahko sprejeli slovenski
prevod. Nekatere fore iz Alana Forda so
postale tako legendarne, da so že del pop
kulture, poleg tega pa se v zadnjem času
na družbenih omrežjih pojavlja mnogo
dovtipov, zamislic in idej, ki sicer niso iz
originalnega AF, ampak so zastavljene
v tej maniri – skratka »fordizimi«. Med
23. majem in 13. oktobrom 2019 je bila
v Narodni galeriji v Ljubljani razstava
Alan Ford teče častni krog z originalnimi
tablami in nekaterimi drugimi artikli,
ki je požela veliko zanimanja. Avtor
razstave in vodja projekta je bil Rok
Glavan.
Alan Ford je s svojo satiro in črnim
humorjem postal legendaren, in čeprav
je veliko popularnost in prepoznavnost
dosegel v zgolj dveh državah, ostaja
družbeni fenomen in nadvse pomemben
akter na teh področjih. Vesel sem, da sem
bil del tega, in verjamem, da marsikdo
med vami tudi. Da ne omenjam: kdor
ima popolno zbirko – ta je vredna zajeten
kupček denarja.

BREZDOMSTVO NI SAMO ULICA
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Mogoče bo komu nerazumljivo, ampak nekateri smo brezdomni
že od trenutka, ko smo privekali na svet in so nas s prerezano
popkovino za vedno ločili od varnega zavetja materinega trebuščka.
Žal se je v mojem primeru to zavedanje zgodilo že pred tem, saj
menda zarodek čuti, če je nezaželen s strani tistih, ki so ga naredili.
Zato sem se posledično rodila z dvema srčnima napakama, ki sta
do petega leta terjali že tri operacije. Tako se je moja brezdomska
pot začela po raznih bolnicah in rehabilitacijskih centrih. Veliko bolj
kot sami operativni posegi pa je bolelo čustveno zavedanje, da sem
v napoto in breme lastnim staršem, medtem ko so bili drugi otroci
vidno ljubljeni.
Že pri treh letih sem podzavestno odklanjala hrano, kot bi
želela izginiti s tega sveta, in da to ni bilo dovolj, me je očim
prav sadistično silil v požiranje hrane, obup res. Da ne omenjam
ob tem še vseh oblik nasilja. Najbolj šokanten razlog, zakaj me
tako sovražijo, pa je bilo dejstvo, da sem punčka. Da bi nekako
nadomestila manjkajoči »štilček«, sem furala v času šolanja deški
videz s čisto kratkimi lasmi, moškimi srajcami in bulerji – kvazi
strašen videz metalke. Seveda ni nihče nasedel, saj ta videz niti malo
ni sovpadal z milim obrazkom neskončno žalostne in krotke deklice,
ki je nihče ni maral. Zaradi dolgotrajnega sesanja palca so mi zrasli
še trajno štrleči zobje, povrh vsega pa sem zaradi milijon očimovih
udarcev po glavi jecljala, kot bi me nekdo davil. Da ne omenjam,
da sem zaradi zanemarjenja in nezdravljene skolioze hrbtenice
hodila kot kobila. Ja, tej deklici so se vsi posmehovali, čeprav je
bila v šoli najbolj mirna, obetavna in uspešna učenka, razen seveda
pri govornem izpraševanju, ko so imeli sošolci in sošolke najbolj
zabavne trenutke jecljavega teatra. Vedno pa sem samevala in se
skrivala v zadnji klopi.
Tudi doma nisem bila nič drugega kot delovna sila, a tukaj se
zadeva končno zasuče meni v prid. Pri 12 letih sem znala že vse
postoriti sama, kar so takrat lahko otroci samo sanjali, da ne
omenjam današnje mladine. Znala sem kuhati, pospravljati, šivati,
pa tudi uporabljati mizarska orodja. Sama sem zbila ptičjo hišico
ali popravila zlomljeno omarico ipd. Tako sem se pri 17 končno
odselila na svoje in takrat se je moje brezdomstvo nadaljevalo v
smislu podnajemniških stanovanj – to je bilo pred 24 leti, ko sem
se za vedno osamosvojila, rešila nasilja prej omenjenega norca in

Foto: Žigažaga

pri zlorabah sodelujoče matere. Dopoldan sem hodila v gimnazijo,
zvečer pa delala v McDonaldsu. Žal pa so se z mano odselile tudi
travme in posledice v smislu motenj hranjenja, samopoškodovanja,
anksioznosti in asocialnosti, kasneje se je vpletla tudi psihiatrija
in me tolažila z »dušnim mirom« v obliki tablet. Žal mi ni uspelo
dokončati faksa in sem bila prisiljena na najbolj naporne in bedne
šihte, dokler me teža vseh psiho-fizičnih zdravstvenih zapletov
ni privedla do kolapsa, a o tem drugič. Bistvo, ki sem ga želela
poudariti, je, da mi vse te najemniške sobice do danes niso nikoli
predstavljale doma. Kaj ti bodo štirje zidovi najete sobe, ko pa si
sam in bi v resnici raje živel zunaj na mrazu pod bližnjim mostom,
samo da bi ob sebi imel ljubečo družino ali vsaj eno osebo, ki te ima
iskreno rada.
Najbolj pa me trenutno boli to, da zaradi pogojev bivanja oziroma
zahtev stanodajalca z menoj ne sme bivati moja psička, ki mi že 14
let predstavlja edino družino. Sedaj je revica že stara in bolehna kot
jaz. Od žalosti, ker ne more biti ob meni, hira, jaz pa še toliko bolj
trpim to prekletstvo usode, da tako osamljenemu in obupanemu
bitju ni dana vsaj ta priložnost, da sobiva s kužkom, s svojo
najdražjo kepico svilnatih kodrčkov in dišečih uheljčkov. Nekateri
drugega nimamo.
Dragi ljudje, brezdomstvo ni samo klopca in klošarjenje pod milim
nebom, ampak vsako bivanje brez vsaj ene ljubljene osebe ali bitja
nasploh!

Inid

POT
Čez 50 let ne bo nihče vedel za ubogo paro, ki je iskala sebe in
svet, zakaj bi torej hitel, zakaj bi se trudil? Samo zato, da bom
zadovoljen sam s seboj, da si bom lahko na vrhu stisnil roko,

Foto: Andrej Štremfelj

Nejc Zaplotnik na vrhu Mount Everesta, 1979

da se bom lahko nasmejan in prežet z močjo vrnil v dolino,
samo zato, da bom lahko živel in se smehljal v družbi, kadar
bi najraje kričal in na silo odpiral oči ljudem, ki slepi tavajo
po mravljiščih mestnih ulic, zaverovani v nekaj, kar je v meni
popolnoma propadlo, še preden se je rodilo? Hitijo zaverovani
v stehnizirano, zmaterializirano, plehnato, pološčeno,
požigosano in predalčkasto civilizacijo, ki ima tehnične
definicije za vse pojave na tem svetu in birokratske obrazce
za vsako porcelanasto dušo bednega stremuštva. Tako rad bi
udaril! Porcelan bi se zdrobil in razbiti delčki smrdeče kahle bi
pokazali pravo vrednost razčlovečenega življenja. Premlad sem
še, da bi se usedel in filozofiral, in že prestar, da bi zares udaril.
Zato bom obstajal, še kar naprej obstajal in skušal biti živ
spomenik brezplodnega življenja.

Nejc Zaplotnik, slovenski alpinist in pisatelj

Cestna ﬁlozoﬁja:

DOBRI ODNOSI
Kaj je pomembnejše v življenju, dobri odnosi med ljudmi ali
materialno bogastvo? Razumevanje in odpuščanje se večinoma
dogajata zato, ker se je tudi nam zgodilo, da nam je nekdo nekaj
odpustil, in zaradi tega tudi mi odpuščamo naprej.
A nekdo mora začeti prvi. Ta mora biti dovolj spoštovan, da
daje zgled, da lahko ljudje rečejo »tudi on je odpustil«. Dobri
odnosi med ljudmi vodijo k boljšemu načinu življenja, saj s tem
prihaja do vzajemne pomoči med ljudmi. Primer 1: Imamo štiri
prijatelje, trije že imajo avto. Če so odnosi dobri, potem trije
pomagajo četrtemu priti do njega. Primer 2: Četrti prijatelj
ima superduper mega avto, ker je izkoristil druge tri, ki tako ne
dobijo nič. Tu nihče ni kaj preveč srečen, tudi najbogatejši ne, ker
ga nihče (razen enakih, kot je on sam) ne mara. To je večna vojna,
kaj je bolje, dober kolektiv ali revna samostojna izkoriščevalska
nadarjenost. Komunizem ali elitizem. No, najbolje je nekaj v
sredini, firma mora delovati, ker drugače nima nihče nič. Gre za
to, da šef vlaga dobiček nazaj v firmo in v ljudi ter s tem omogoči
tudi drugim košček sreče in ne zapravi vsega za »najboljši avto na
svetu«, temveč vloži raje v dobre medsebojne odnose, tako da so
zadovoljni vsi. Delavec ni absolutni suženj, šef pa je zadovoljen,
ker se mu firma razvija naprej.
Če je delavec pameten, si lahko danes tudi on odpre firmo, saj
ima za to vse možnosti. Dolga zgodovina sužnjelastništva je
pometla s slabimi kralji in sedaj obstajajo samo še Kralji ulice.
Srečno novo leto 2022 vam z zamudo želi

Sony (Dejan).

KO NAM KDO UMRE,
PRIŽGEMO SVEČKO
Pri meni gori svečka nonstop, umrlo je že nekaj ljudi, ki so me
imeli radi. Umrla pa je tudi življenjska sila v moji duši, ubili so
jo psihiatri z vsemi sredstvi, ki jih imajo na voljo. Postal sem
razvalina, zagrenjen, apatičen, brez volje do življenja. Ne ganejo
me ne glasba, ne humor, ne veselje ljudi, ne žalost. Povožen,
obupan, brez denarja. Zame skrbijo ljudje, ki se jim smilim, sam
sebi sem odveč, zato gori svečka, daje svetlobo, toploto in mir.
Včasih sem prodajal travo, tablete in tobak, imel sem občutek, da
to ljudje potrebujejo, zdaj pa vidim, da sem se ukvarjal s strupi.
Vsi, ki se ukvarjajo s strupenimi substancami, so negativci. Prav
tako vsi, ki jih proizvajajo, trgujejo z njimi, in vsi, ki jih jemljejo. Ne
vem, kaj je to ljubezen, ne vem, kaj je sovraštvo, vem pa, kaj sta to
prezir in zaničevanje, zato gori svečka.
Ali imam koga rad? Saj nisem sposoben dajati, se za nekoga
potruditi, dati kompliment, se pogovarjati normalno. Zato nikogar
ni k meni, zato sem sam, razčlovečen, razosebljen, razlaščen. Zato
gori svečka, prinaša svetlobo, mir, toploto, poleg tega ne morem
hoditi. Sedim na stolu kot kup nesreče, sam s prazno glavo. Ne
čutim sovraštva do psihiatrov, ne do sošolcev, ki so me odvlekli na
psihiatrijo, ničesar ne čutim, otopel sem.
Molim Boga, da bo kdaj drugače. Rad bi komu naredil kakšno
veselje, ampak kako, če ničesar nimam in sem psihična razvalina?
Pokonci me drži le vera v Boga stvarnika, ki je dober, pravičen in
usmiljen.

Kavica

Imam svoje mnenje,
pa se z njim ne strinjam:

foto: osebni arhiv

DOLFI ADI

Dolfi, Avstrijec, Adi firer je prdel, imel vetrove, Parkinsonovo
bolezen, tresla se mu je roka, pa Matthew-Woodov sindrom,
imel je tudi izbuljene oči, je uporabljal lupo. In ta hudič je imel
le eno modo, pa vse žile uničene od heroina, ki mu ga je injiciral
osebni zdravnik Morell. Zadnje dni v bunkerju v Berlinu je
vsakih pet minut spraševal, koliko je ura. Firerjev dvojnik je še
po vojni živel v Argentini in je bil Slovenec.
Nemci v hecu pravijo Avstrijcem, da jim morajo plačati
odškodnino, ker so jim ga poslali.
PA NE OKOL GOVORT!

Črtomir Clonsky

ZVEZA KLOŠARJEV SLOVENIJE
Zgodovina
Mi smo nadstrankarska stranka. Če pogledamo malo v
zgodovino, smo najstarejša stranka na tem planetu. Naša
skupnost je obstajala že v časih praskupnosti. Obstajala je
v času, ko se ljudem še sanjalo ni o strankarskih bojih in
demokraciji. Nas so takrat že poimenovali berači. O nas lahko
berete tudi v Svetem pismu. Torej smo celo starejši od verskih
ločin. Čeprav so nas že takrat pomilovali, pa smo že imeli svoje
adute. Le poglejte Diogena. Zakaj je ta veliki filozof živel v sodu
namesto v hiši kot drugi? Hja, preprosto zato, ker si nastanitve
ni mogel privoščiti. Nato pa pride do prvih modernizacij in
smo napredovali iz beračev v vagabunde in potepuhe, dokler
se ne bi v cankarjanskih časih spet vrnili na berače. Kakor kje.
V Franciji so nas poimenovali klošarji. Toliko torej o zgodovini
naše stranke.
Zakaj pa smo nadstrankarski? Mi smo se že takrat v daljni
zgodovini zbirali v skupinah pred trgovinami, templji in na
trgih. Mi smo že takrat delali skupnostno. To so seveda drugi
opazili šele kasneje. Opazovali so nas in bilo jim je všeč. Zato
so se še sami začeli družiti v skupine in se kasneje poimenovali
stranke. Torej so nas oponašali in danes mislijo, da so oni
izumitelji strank in demokracije. Demokracijo smo iznašli mi!
Tisti ta pritlehni, ki so se zbirali pred templji, so se družili
s tistimi, ki so se zadrževali na trgu, in obratno. Mar ni to
demokracija? Tako bi morale biti vse stranke danes hvaležne
nam, da so sploh nastale in da se še danes rojevajo in množijo
bolj, kot smo se mi.
Mislimo, da smo našteli dovolj razlogov, zakaj moramo
zmagati na novih volitvah. Ne le zmagati, temveč moramo
popolnoma prevzeti oblast. Zakaj? Mi smo ustvarili politiko, in
ta politika nam zdaj streže po življenju. Prebudili smo se in zdaj
se ne bomo več pustili poniževati, temveč gremo v boj za svoje
pravice. Sveto smo prepričani, da bo zmaga naša. Zato, volite
nas!

ZKS.

DESETAK
Tako sedim na postaji. Dvigam se sam zase. Nič me ne skrbi.
Pa ga vidim, rdečega, nekdo ga je izgubil. Vstanem in se
sklonim. A nekdo me prehiti. Za trenutek mi je žal. A morda se
še kdaj ponovi.

CESTNIH

Perica

NOVA NORMALNOST
Ljudje in njihovo obnašanje se je spremenilo. Drugo ostaja
isto. Na plan sta stopili vsa nestrpnost in sebičnost, ki ju ljudje
premoremo. Usiha nam potrpljenje, ki je slovenska mast.
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KAKO SE BO GLASILA OSMRTNICA MOJE
GENERACIJE?
UMRL JE JANEZ PRIDNIK, PO DOMAČE GARAŠKI
JANEZ, IZ MARLJIVE VASI NA GORENJSKEM. POGREB
BO NA DAN PREJEMA PRVE POKOJNINE. DO POGREBA
LEŽI NA SVOJEMU DELOVNEMU MESTU. CVETJE IN
VENCE PUSTITE V RECEPCIJI.
SLAVA NJEGOVEMU SPOMINU – NAJ MU GORI VEČNA
ŽARNICA PRI DRAGI ELEKTRIKI!

Gregor B. Hann †

Mnenje NN zapisala Psiha

ANEKDOTE
IZ PRODAJE
DEVIZE

Vem, da ne morete domov odnesti vsake mucke s ceste ali
vsakega psa, lahko pa jim pomagate najti nove lastnike, jim
prinesete obrok, pticam lahko postavite hišice. Skratka, za
vse se lahko poskrbi, in če vsak pomaga vsaj enemu živemu
bitju po svojih najboljših močeh, je naredil veliko. Saj
veste, dobro se z dobrim vrača. Živali vam bodo neizmerno
hvaležne.

Pred gostilno ob Ljubljanici ponujam Kralje ulice. Obstopijo
me trije gospodje in vprašajo, če govorim Hrvaško. Pritrdim in
hitro še vprašam, dal imaju šta novca.
»Nemamo novca al imamo kune. Jel 30 dovoljno?« In rečem
super, to bo za na morje. Nasmejim se, se jim zahvalim, jih
pozdravim in se naprej odpravim. Pa za menoj priteče še mlado
dekle iz taiste druščine in mi izroči še 10 evrov: »Ako nije za
more nek bude za nešto drugo.«
Ni treba pisati, da sem bil presrečen. Tujim turistom želim
prijetno dopustovanje v Sloveniji.

Nina Stepanovič

Zgodbo NN zapisala Psiha

ZATE

ROKAVICA

Ti, in samo ti, mi daješ občutek, da živim. Ti si moja sreča,
veš! Za ljubezen pravijo, da ljudje vidijo angele, bogove, jaz
vidim tebe, in to mi je dovolj.
Že samo ob zvoku tvojega imena zadrhti telo moje, a ob
dotiku tresejo se noge moje, se spomniš, ljubezen moja?
Ti, ki si ga moje srce močno želi, ki mi prinašaš strah, ko
te ob meni ni, ti si dejstvo, ki zelo boli, a si sreča do konca
mojih dni.

Pred trgovino ponujam časopis. Ven pride gospa pa se malo
pogovarjava. Odide, nato ji pade rokavica po tleh. Gospa jo
zbrca do zidu in me prosi, če ji jo lahko poberem. To tudi
storim. Pove mi, da je bila pred kratkim operirana na kolku in
da se ne more sklanjati, razen če gre na kolena. Prosi me še, če
ji pomagam odnesti vrečko z nakupi do bloka. Tudi to storim z
veseljem. Lepo se mi zahvali in mi v roko stisne pet evrov.

POMOČ

Tvoja Ninočka

Perica
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Kopališče za golobe pred CSD Ljubljana-Šiška
Foto: Veselin Lukovac

ZAHVALA
Najprej se želim iskreno zahvaliti prav vsem, ki ste nas kralje
in kraljice velikodušno obdarovali v prazničnem času ob koncu
leta.
Še posebej pa se zahvaljujem gospodični R, ki študira
psihologijo konj v Londonu. V roke mi je stisnila stoevrski
bankovec. Mi ga je bilo kar nerodno vzeti. Zahvaljujem se tudi
deklici Lori in njeni družini, ki so mi na prodajno mesto prinesli
novoletno darilo. Priložena je bila tudi Lorina ilustracija in to je
njena prva razstava. Upam, da bo svoj talent razvijala dalje.
Vsem bralcem in bralkam želim sreče in zdravja!

#684

IZGUBLJENI V MNOŽICI
Ko ljudje prvič slišite za Kralje ulice in nas vidite ponujati časopis,
je praviloma prvi občutek, da smo ubogi, se vam zasmilimo. Pa
greš lahko še nižje od »fehtanja« pred trgovino? Seveda greš lahko.
Preden sem se uradno odločila za status prodajalke Kraljev, sem
šest let – med letoma 2012 in 2016 – beračila po cesti. Po našem
okolišu. V Ljubljani. To je tisto, proti čemur se društvo bori, ravno
to je namen časopisa. Da se ponuja izdelek in se ne berači. V tistem
obdobju nisem imela nobene druge možnosti. Ko si popolnoma
na tleh, si propadel z dušo in srcem, zaplavaš z glavo v blato,
dobesedno.
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Bila sem sicer na toplem, pod streho, a brez vsega. Malo hrane,
nobenih cigaret (sem shizofrenik in cigareti so moja odvisnost,
nekakšna dudika, ki se ji ne odpovem), brez higienskih
pripomočkov, čevljev, oblek … Ničesar nisem imela. Vsak dan sem
vstala in odšla na teren. Spomnim se, da sem se vedno skušala
urediti, da ne bi bila videti pocestno, tistega nekaj osebnega
dostojanstva in ponosa sem želela ohraniti, čeprav sem bila v sebi
uničena, propadla, če bi mi kdo rekel prostitutka v duši, ne bi dosti
zgrešil. Koliko ljudi, koliko obrazov, koliko zgodb sem spoznala v
šestih letih, z besedami ne morem opisati.
Včasih se vprašam, kako je z ljudmi, ki so mi prekrižali pot za pet
minut. Oni so mi dali kovančke za hrano, jaz pa njim toplo besedo
in stisk roke in zahvalo.
Bila je zima in ustavila sem se pri avtu, ki je ravno parkiral. Vedno
sem imela nek odpor fehtati ljudi z BMW-ji ali mercedesi. Po mojih
izkušnjah premožnejši niso prav radodarni ali empatični. Ko je
gospa stopila iz avta, sem ji vseeno povedala, kaj in kako, če kaj
prispeva, prav, če ne, grem dalje. Bilo je mrzlo in utrujena sem bila.
Prijela je za torbico in povlekla ven kuverto z ogromnim šopom
denarja. Je rekla, da je ravno iz banke, saj gre plačat oziroma
kupit hišo. Če ni bilo v tistem poku keša za 200.000 evrov, naj me
strela udari. Dala mi je 50 evrov in rekla, naj grem srečno dalje.
Sprašujem se, če še vedno živi v tisti hiši. So jo prinesli okoli? Kako
je danes z njo? Je srečna?
V istem mesecu sem ustavila tudi par nabildanih tipov. Eden
izmed njih je iz žepa potegnil vse kovance, njegova dlan je bila
velika kot moja glava. Bili so ogromni! Njihova ramena kot moje
stegno, pa nisem suhica. Ker sem jim segla v srce, so mi dali tudi
»fitness hrano«. Takrat mi je vse prav prišlo. In cel teden sem jedla
pripravke iz te čudne škatle, notri je bilo nekaj podobnega rižu, a je
bilo okej. Pač proteinska hrana. Preživela sem.
Čeprav je pritiskal mraz, pa smo se bolj notri držali, sem se
morala odpraviti ven, da zberem kovančke za hrano in cigarete. In
napovedan je bil polarni mraz, a tega nisem resno vzela. Bila sem
brez kape, in to je bila lekcija za vedno. Tako hudo mrzlo je bilo, da
sem se med hojo opotekala, zavrtelo se mi je in sem se rahlo zložila
pred smetnjaki. Takrat sem se hitro pobrala domov brez uspeha

Gašper Sojč

nabirke in šla tisti večer pač z luknjo v želodcu spat. Ni bilo ne
prvič ne zadnjič.
Kako veš, da je nekdo slep? Ne veš, dokler ga ne ogovoriš in
pristopiš. Slepega fanta, mladeniča, sem ogovorila za kovanec.
Povedal mi je, da se veseli jutrišnjega dne, ko ima operacijo, ki bi
mu lahko povrnila vid ali vsaj nekaj vida. Zaklepetala sva se in
zazdelo se mi je nesprejemljivo, da od slepega jemljem denar, zato
sem upala, da bo pozabil, da fehtam. Seveda mi je dal pet evrov,
težko sem jih sprejela. Se pa velikokrat spomnim nanj. Je operacija
uspela? Bi se me spomnil po glasu, če se še enkrat srečava? Kako
bi vedel, da sem res poštena in da sem bila iskreno vesela najinega
pogovora in tudi petih evrov?
Zdaj sem stopničko višje. Sem uradna prodajalka in imam svojo
prodajno lokacijo. Ni mi treba hoditi naokoli, ni mi treba loviti
ljudi, predvsem pa imam nekaj, kar lahko ponudim – ne fehtam,
ampak prodajam časopis. Izkušnje z beračenjem (premiki) ali
prodajo časopisa (statičnost) so popolnoma različne. Odzivi ljudi
so povsem drugačni, neprimerljivi. Še vedno pa ostaja dejstvo,
da smo kralji in kraljice najnižji in najrevnejši sloj prebivalstva,
tu razlike ni. Nemočni smo. Vi odločate, ali bi pomagali ali ne. Ko
poslušamo očitke in goltamo predsodke, moramo imeti močan
hrbet kot titan. In ga imamo. In zato smo vsak dan na prodajnem
mestu. Pred tisto trgovino. Da preživimo.

Maja Klemenčič

IZ LJUDSTVA ZA LJUDSTVO,
V IMENU LJUDSTVA NAD LJUDSTVO,
BREZ LJUDSTVA PROTI LJUDSTVU!
BENJAMIN GRACER

Mariborska scena:

Renato Volker – Rene

Foto: osebni arhiv
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Sobota, 1. 1.
Vstal sem ob pol devetih in si skuhal kavo. Mama še spi. Jutranji
obred vitaminizacije in medikacije. Pokličem hčerko na WhatsApp.
Ni odgovora. Pri sinu itak še spijo. Imajo najstnike, kar pomaga.
Na nekem storiju izvem, da hči pričakuje hčerko. Tradicija ene
deklice na generacijo je prekinjena. Lepo. Mama kolovrati po
kuhinji. Čakava, kdo bo prvi voščil novo leto. Sinoči na silvestrovo
nisem zdržal v družbi POP TV. Mama je. Kr neki. Spat sem šel
pred velikim pokom in posiljevanjem s srečo, ki so jo televizijci
posneli enkrat pred meseci. Jaz sem v glavi že v Andaluziji. Tam je
sreča doma. Tam me menda čaka zaklad. Mama verjetno že snuje
kosilo s sestro in njenimi. Pet minut ne more biti pri miru. Edino
ekran v kotu dnevne jo vsak dan za par ur začara. Je pa res, da šele
proti večeru. Čez dan še radio redko posluša. V cajtnge pa verjame
kot otrok župniku. Počasi se bom spravil na ritualni sprehod po
mestu. Morda do dravskih ptic, da mi posodijo krila za leto, ki je
pred menoj. Nič, grem voščiti srečo opotečo tisti, ki me je rodila,
in potem ven, v svet. Sem pa dobro kavo skuhal. Evo. Mati mi je v
zocu našla pava, gorilo, žirafo in krokodila. Afrika? Samo da je tič
vmes.
Nedelja, 2. 1.
V torek proti Ljubljani odpeketam. Malo v savno kosti pogret
in po poti kolumno za Kralje spisat. V sredo pa Malaga via
Zagreb. Vem, kje bom spal prvo noč. Za naprej pa mlini na veter.
Andaluzije se grem navohat. Tam bom pisal dnevnik za Večer, ki
mi to rajžo omogoča. Ljudje moji, če kdaj, bodite zdaj z menoj.
Zdaj vas potrebujem. Ne želim še enega egotripa. Napisat grem
dobrih sto strani nadaljevanja romana Paula Coelha Alkimist.
Vem, ja. Tvegam zasmehovanje, prezir in morda celo zavrnitev. O,
kolikokrat sem to že doživel. A tokrat nosim pod srcem poslanstvo,
ki izhaja iz prvega, originalnega dela; kaj je moja osebna legenda,
kaj je poslanstvo alkimista v meni? Seveda čutim tudi spodbude,
zavidanje in opogumljajoče kimanje.
Založba Pivec že čaka prvi rokopis. Jaz pa odgovor Paulovih
odvetnikov. Najpomembnejše pa je, da vem, da moram spet na
pot. Tega Anglež v Coelhovem delu ni razumel. On je želel rezultat.
Mene zanima pot. Rezultat pride sam od sebe. Bolje živeti srečen
na poti kot čakati, da te osreči cilj. Delaj, kar rad delaš. Če boš delal,
kar rad delaš, boš delal dobro. Če kar koli delaš dobro, je nagrada,
zaklad neizogiben. Marsikaj so mi že očitali, le tega, da dobro
pišem, ne. In na to stavim v naslednjih dveh tednih. Zapisat grem
vtise, beležit impresijo pokrajine, dobro jest in pit, in če Spaniarda
ali dva zajaham, ne more škoditi. Niti Don Kihot ni peš taval. Ja,
aroganten znam biti v skrivanju strahu. Včasih pomaga. Včasih pa
ognjeni zublji pričakovanj sežejo predaleč. Tokrat res pričakujem.
Ker vem. Kot sem vedel lani, ko sem rodil prvi del Biblije greha.
Enostavno vedel sem. In če sem lahko v mesecu dni povil 500
strani, bo tudi teh sto šlo. Zdaj vem, da zmorem.
Ponedeljek, 3. 1.
Stari pregovori so kot stare kurve. Ne gre jim vsega verjeti.
Prijateljev prijatelj pravi, da je bolje imeti tangice na mizi kot
drobtine v postelji. Ob kavi, spet je presenetljivo okusna, ugibam,
kako naj se testiram, da bom nocoj lahko šel s prijateljema na
pijačo, jutri v Ljubljano in v sredo na vlak za Zagreb in pol v luft
proti Malagi, ne da bi mi neka študentka medicine tri dni zapored

po nosu šarila. Kako bo s tem na Iberskem polotoku, pa bomo
še videli. Spanje zna biti problem. Čez dan se bom že nekako
znašel. Še dobro, da imam visečo mrežo in ono emergenci folijo/
spalno vrečo. Transport po jugu Španije bo izziv. Sicer pa je tudi
Santiago potoval peš in se med ovcami grel. Se spreminjam v
literarnega junaka? Grem predaleč? Kako daleč je predaleč? Kje
sploh sem? In kdo? In zakaj? Če bi imel vse te odgovore, bi lahko
doma ostal. In kje sem doma? Pot je važna, pot šteje. Ko bi le to
klinčevo dokazovanje zdravja minilo in bi bolniki spet potrebovali
zdravnike in ne obratno. Ta socialna izolacija, ki jo tako zvesto
gojimo, bo naš konec, ne horde poabecedenih virusov.
Torek, 4. 1.
Ko ima hudič mlade, jih je treba futrati. Septembra sem bil na
predavanju Nove medicine v Zagrebu. Izvedel sem, da sem
mitoman. Ja, mitoman. Umetnik, ki si izmišlja zgodbe, zaradi
katerih se mora vedno znova in znova spravljati v neugodne,
nevarne, mejne situacije, da sploh lahko funkcionira, kaj šele
ustvarja. Ma nemoj. Kdo bi si mislil. Nekaj podobnega kot pri
ekstremnih športnikih. Pa zblojen um, ki pač zahteva svoje. Ko
smo se na začetku te krize po ulicah in trgih podili, ko sem z
zastavami mahal in protestniške umetniške intervencije izvajal,
sem se mnogim zdel kul. Državi ne. Vladi ne. Policiji še manj.
Zaradi neplačevanja kazni so mi blokirali TRR. Potem sem neko
odvetnico angažiral in sedaj je pač neki postopek. Baje bo vse
izničeno. Ampak traja. Vmes sem, da sem lahko v sodobnem
svetu funkcioniral, odprl račun N26. Online shoping, rezervacije
in nakupi vozovnic so sicer skoraj nemogoči. Ker sem se iz nekega
razloga, da spucam situacijo za nazaj, odločil za osebni stečaj, je
včeraj sodnica, ki zadevo vodi, zahtevala zaprtje vseh računov. Tudi
prav. Tako da imam sedaj v žepu nekaj gotovine, avionsko karto do
Malage in nazaj in prvo noč urejeno, za vse drugo pa kud koji, mili
moji. Jutri grem na pot. Če bo zjutraj ob 7. uri test negativen.
Sreda, 5. 1.
Tak, to je to. Cug bo vsak cajt potegnil proti Zidanemu Mostu, pol
ure počakam, verjetno kafe, čeprav sem do sedmih že dva spil, nato
Dobova in nekaj ur Zagreba, za kosilo, preden me, menda Lauda
air, ponese proti Iberiji. Testirati sem se hotel danes zjutraj. Da
bi hitri test, ki je menda dovolj za pot v Španijo, tako vsaj pravijo
na njihovi ambasadi, veljal do jutri zjutraj. Ker pa se brez testa ne
moreš checkinati, sem se testiral sinoči. Sicer ne bi mogel dočakati
natisnjenega potrdila, ki ga na letališču gotovo potrebujem. Preden
pristanem v Malagi, mi veljavnost testa poteče. Hostel? Pitaj boga.
Morda pa mi priznajo 48 ur. Nocoj sem spal na obroke. Zjutraj
sem imel naročen taksi. Za vsak slučaj. Jutranja kava doma, ena na
štacjonu in v tem trenutku premik vlaka. Včerajšnje pregovarjanje
in urejanje dokumentov z odvetnico in tajnico sodnice nista
pripomogli k duševnemu miru. Ampak sem nekako vse popedenal.
V mislih sem že nekje drugje. Zadaj v malih možganih orientacije
se dogaja manjša revolucija. Velika režnja malega prepričujeta,
z zvokom maminega glasu, da naj bom previden, medtem ko se
hipotalamus, ja, malo se pametnega delam, hihita in čaka izzive.
Upa tudi na izlive. V končni fazi je odgovoren za lakoto. In moja
lakota po življenju je po ovohavanju znoja blazine smrtne postelje
neizmerna.
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Pismo bralcev:

KRABAT 3
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Pišem z navdušenjem nad prispevkom »Krabat« v marčevski
številki Kralji ulice, predvsem zato, ker je sama zgodba po svoje
mladinska grozljivka in zato manj brana, pa se je vendar našel
nekdo, ki je o tem nekaj zapisal. Preden sem ga prebral, sem
gledal risani film režiserja Karla Zemana, s prebrano knjigo
(prebral sem jo vsaj trikrat) pa mi je zgodba ostala v spominu
vse do zdaj, ko štejem 50 let. S prijateljem Vinkom sva še nekaj
let uporabljala tisti risani obroč z moro in tremi križci, da naj
naju ne bi nekako nihče ne videl ne slišal. Morda otročje na prvi
pogled, če se mi ne bi prav takšna zgodba v resnici zgodila, sicer
ne dobesedno, a je načeloma enaka.
Spoznala sva se v vrtcu. Govoril je prekmursko in edino jaz,
mami je iz Štajerske, sem ga nekako razumel, drugi pa so rekli,
da je Hrvat (resnično je v tistih časih tam živel uspešen hrvaški
polkovnik v boju proti Turkom, ki so ga imenovali Chrowat,
Kroat ali kar Krabat). Postal je moj najboljši prijatelj, ki me je
veliko pozneje, ko sva bila že oba zaposlena, seznanil z mojo
bodočo ženo Nino. Tu pa se začne nekakšna skrivnostna, skoraj
mračna zgodba. Nina je bila namreč zaljubljena vame že od
vrtca, česar se sicer ne spomnim. Tašči nisem odgovarjal, ker se

PAPARAZZI ZA REVEŽE

ji nisem prilizoval in je hvalil, sem pa spoznal, da je tip človeka,
ki za lastni obstoj potrebuje energijo drugih (v knjigi mlinar).
Všeč sem bil pa tastu, ki je videl, da se ji ne pustim. Po dveh
letih je dala hčeri ultimat – ona ali jaz. Odločila se je zame in
morala sva se odseliti, kam, je ni zanimalo. Prvi je padel tast
(v knjigi Tonda), sedem let kasneje pa še Nina (v knjigi Mihal).
Jaz sem se ji uprl in na prvi sodni mediaciji je z besedami, da
z Nino sploh nisva bila par (po 21 letih skupnega življenja!),
prenehala biti moja tašča. Odselil sem se iz Črnega mlina in od
takrat imam mir in blaženost, kljub tihi bolečini za umrlo ženo,
a Mihal je rekel: »Mrtvi so mrtvi in ne moreš jih obuditi …«
Pa Vinko? Ah, Juro. Poročen je, ima dva zdrava sinova in vikend
hišo, poleg tega pa je naredil še magisterij iz elektronike. Vse
skupaj ni ne skrivnostno, ne slučajno, ne smola, ne božje
razodetje ali vse mogoče iz onostranstva, pač pa usoda. Deja
vu, presque vu ali jamais vu? To je pa iz nekega čisto drugega
romana.

Tadej

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.

Semira Osmanagić
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SAMA V STANOVANJU
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O poslani zgodbi
Kako je zgodba nastala, še sama ne vem, saj je nastala tako rekoč
v trenutku (ali dveh). Sem pa z njo želela malo reciklirati, saj sem
v njej povzela nekatere misli, ki mi jih je uspelo zapisati, ko so
nastale ob gledanju Marka in Leje v predstavi Skupaj. Pri trajnostni
naravnanosti je pogosto tako, da najbolj pride do izraza pri absurdu,
sploh če je abstraktno začinjen, in malo manj, žal, pri materialnih
zadevah.
»Zrak je tukaj res postan,« je pripomnila, poskušala biti pikra,
vendar ji je to uspelo le v tonu besed, pri njihovi izbiri trenutno
ni znala biti bolj ostra. Trenutno, ker sicer ji to zelo dobro gre,
mogoče je danes lena, je bil zajtrk preveč obilen? Zaspana ni
vedno, to že ne more biti, to, kar ljudje mislijo, da so mačke
zaspane, da vedno dremajo, ne vedo, da je to pravzaprav le
ena od oblik, no, poglavitna oblika premišljevanja o življenju
nasploh. Poskušajte vi razmišljati o življenju, kadar tečete
ali kaj aktivnega počnete! Se da, seveda, ampak koliko je
kakovostno, je zavzdihnila. In to, čemur rečejo spanje, je, sploh
kadar so v igri sanje, bolj resnično kot resničnost sama. To, da
ljudje minorizirajo naše početje, je čista zavist in nevoščljivost
do nas, je nadaljevala z notranjim monologom. Notranjim,
čeprav bi njemu rada vse to povedala, ampak je trenutno videti
precej zavzet z grizenjem TV-programa, da bi ga motila. Vsi psi
radi zavzeto preberejo TV-program oziroma ga pač pogrizejo, in
on pri tem ni izjema, sploh odkar so dobili novega kabelskega
operaterja in HBO, Amazon Prime in Netflix, s tem mu je
program še bolj ugajal. Kot bi bral njene misli, se je obrnil in
povedal: »Kdaj bodo že enkrat k nam pripeljali Disney+, ta ima
pa res najboljše nadaljevanke, vsi drugi se lahko poskrijejo
pred njimi!« Napol je odprla oko, eno, drugo je bilo malce
zlepljeno od zadnjega koščka precej iskrivih sanj, takrat pa je on
živahno skočil in z usti, polnimi The Witcherja, srečno odkrhnil
naslednje besede: »Lahko že zdaj, prosim. Prosim, prosim!«
Tudi ona je nestrpno čakala, da začneta njun najljubši del
dneva, res komaj, samo včasih se je pustila malce pregovarjati,
le zakaj bi mu pustila, da ve, da je tudi ona ne le navdušena,
pravzaprav čisto odvisna od teh njunih vsakodnevnih izmenjav
dovtipov in domislic, ki so letele med njima po topovsko,
brez zavor, z veliko sveže sle po življenju. Pogosto sta komaj
čakala, da oba človeka, ki sta, resnici na ljubo od dela in
vsakodnevnih obveznosti, zamer, krivic in bog si ga vedi česa
vse, tako izžeta, da sta podobna sivima mumijama, z malo
sicer lepšima povojema kot v filmu Mumija, ampak filmi včasih
niso pretirano kostumografsko posrečeni, odideta. Njima pa
dan za dnem nikoli ni bil enak, včasih je to njuno izmenjavanje
sočnosti le nekajminutno, včasih pa dosti dlje trajajoče, ampak
vedno, vedno je, kaj že? Ni se domislila besed, včasih jih preveč
pogloda, pohrska in se kar izgubijo, še preden priletijo ven.

Toby & Mica

Foto: Justina

Ampak tokrat je kar ona prve vrgla ven: »Kaj je bistvo življenja,
vpraša želva zajca. Zajec ji ne odgovori, poje pa korenček. Nauk
zgodbe: v zelenjavi je veliko mineralov, sploh oranžnih.« Že
pri besedi nauk bi skoraj samozadovoljno prhnila, ampak ni
mogla, saj jo je pričakovanje nad njegovimi besedami malce,
čisto malce, ohromilo. In on je ni razočaral, že takoj za njeno
piko je priletelo iz njega: »Nekoč sem živel v pravljici, ampak
pravljice niso vodotesne in voda je bistvo življenja.« Se ji je
samo zdelo ali je res pri tem otožno zavil z glasom? No, kakor
koli, vrnila mu je, ne da bi posebej premišljevala: »'Navdušenje
je obojestransko,' reče jajce kokoši. 'Ampak kdo je prvi začel
z njim?' odvrne ona.« On bi se skoraj popraskal po uhljih,
vendar je namesto tega najbližji kroket malo potisnil k sebi
in: »V zrncih norosti iščemo planete modrosti!« Pri tem se
je ona skoraj ustavila, saj se ji je zdelo, da je pred kratkim, v
enem od njunih takšnih mnogobojev, nekaj podobnega rekel,
mogoče celo popolnoma isto? Pa nič hudega, že zdavnaj sta
dorekla, da je pravilo, da ni pravil. Včasih, večinoma rečeta,
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kar jima prvo pride na pamet, pogosto pa tudi reciklirata,
ozaveščenost in trajnost pa to. Mogoče je tole, kar ona pove:
»Včasih se sprašujem, zakaj si nisem sama mogla izbrati odtisa
svojih zob?«, tudi odmev česa že povedanega, saj je pravzaprav
vse že povedano, če ne iz njunih usta pa iz ust ali misli koga
drugega. On pa z navdušenjem zamaha z repom, ne toliko
zaradi njenih besed kot pa zaradi svojih prihajajočih. »Ne bodi
neučakan, je rekel polž zbiralcu relikvij, vedno je kakšna kost
za glodanje.« Pri tem jo je malce ošvrknil z očmi, vedel je, da ji,
kdo ve, zakaj, beseda relikvije vedno naježi dlake, ne ve, zakaj,
tako pač je, dlake so dlake in besede so besede. In ona: »Tako
radi vrtamo v vsako rano, ki obljublja, da bo večja. Imamo radi
rane ali le ne maramo popolnosti?« Te besede ji povzročijo
otožno kepo v želodcu, poleg pojedenih dlak, on pa odvrne:
»Sanjalo se mi je, da stojim na svojih nožnih prstih, potem pa
sem ugotovil, da gre le za pretirano občutljivo vesoljsko ladjo.«
Ja, ona skoraj zavzdihne, njemu se res pozna, da tako rad gleda
znanstvenofantastične in fantastične filme in nadaljevanke. Še
je v teh mislih, ko ji iz ust, ne da bi to pravzaprav načrtovala,
kar izleti citat Amosa Oza: »… ko se ti sanja, da si buden, dokler
se ne zbudiš in ugotoviš, da si imel prav.« Malce negotova je
glede citatov, zdi se ji, da si jo prisvajajo, saj se trdno zasidrajo
v spomin in tako kot danes zelo radi privrejo ven, ne da bi
vprašali za dovoljenje. Zato pa on s precejšnjim zadovoljstvom
in brez trohice zadrege pove: »'Vedno je najtežje s tistimi, ki
so takšni, kakršni so v resnici,' pravi miš, medtem ko gleda

mačko v oči.« No, to mu malo zameri, saj je to misel že parkrat
povedal, okej, ne more vedno povedati kaj novega, svežega,
ampak s tole jo gotovo malo provocira, saj vsakič, ko jo izreče,
nekako s pričakovanjem pogleda proti njej. Mogoče pa se ji
samo zdi, saj opaža, da zadnje čase slabše vidi, leta pač. Poskuša
se ne zmeniti zanj in pove: »Vsi si želimo več miru in svet brez
vojn, ampak vsi si želimo predvsem več želja.« On pa ji na hitro,
hlastavo odvrne: »Vsi si želimo šteti, vendar nihče ne želi biti
preštet!« Včasih se ji zdi, da dopolnjujeta drug drugega, včasih
pa, da so besede tiste, ki ju narekujejo, in ne obratno. Naslednjo
misel izreče z rahlo poudarjenim tonom, tako naznani, da je
za danes teh besednih dvobojev konec, saj ji že kruli v želodcu,
na prazen želodec pa ni zmožna česa zares vznemirljivega
ali pametnega povedati: »Koliko korakov naredimo, kadar
stojimo?« Pojma nima, zakaj so ji te besede znane, ima občutek,
da so prvikrat privrele iz nje, ampak obenem ima tudi občutek,
da jih že pozna, mogoče celo zelo dobro. Včasih se sama sebi zdi
protislovna, njemu je verjetno malce lažje, mogoče zaradi tega,
ker ima bolj kosmat rep? Spogledata se, zrak v sobi je res vse
bolj postan, mogoče je v kuhinji kaj boljši? Kakor koli, verjetno
je najbolje, da odpreta okno. In kot bi si brala misli, se skupaj
odpravita proti oknu, nekako ga bosta že odprla, ljudje so
tako čudna bitja. Pravita, da ju imata nadvse rada, pa pozabita
zjutraj, preden odhitita v službo, odpreti okna. Še dobro, da
nista odvisna od njihovih dejanj, saj bi sicer crknila, od premalo
zraka ali pa od dolgčasa.

Vesna Mikolič

Foto: Mateja Jordovič Potočnik

(VERO)DOSTOJNOST KOT UPOR − RAZMISLEK O NASILJU V
JEZIKU

Po eni strani imamo danes občutek, da živimo v fizičnem in
virtualnem prostoru, kjer je nasilja vse več, po drugi strani
pa sta v večini sodobnih družb tako fizično kot verbalno
nasilje precej dobro zakonsko regulirani. Tudi nenapisani
zakoni politične korektnosti uravnavajo obnašanje v sodobnih
družbah, da se zdi, da je tako fizičnega kot verbalnega nasilja
vsaj v javnih prostorih vse manj. Žal to najbrž ne velja za
dogajanje za štirimi zidovi, prav tako bi to težko trdili za
virtualno komunikacijo.
Splet in novi mediji s prosto dostopnostjo, neosebno in
neobvezujočo komunikacijo ter dopuščanjem anonimnosti
sporočevalca nasilni govor še spodbujajo. Seveda se tu takoj
odpre vprašanje razmerja med različnimi oblikami nasilja
v komunikaciji. Najprej so tu zakonsko regulirane oblike
verbalnega nasilja, kot so dejanja zoper čast in dobro ime ter
posamezni elementi sovražnega govora. Že meje znotraj teh
dejanj so včasih tanke, v zvezi s sankcioniranjem sovražnega
govora ni vedno jasno, kje pravica do svobode izražanja trči ob
pravico do dostojanstva posameznikov in družbenih skupin.
Še težje določljiva je meja med nenasilnim in nasilnim
govorom. Slednji ni nujno nezakonit ali neustaven, pa vendar
lahko tudi ta hitro vodi do nezakonitega verbalnega in fizičnega
nasilja, poleg tega pa ves čas znižuje raven komunikacije
ter kakovosti družbenih in medčloveških odnosov. Družba
mora zato oblikovati ustrezne korektive, s katerimi bo
omejevala nasilni govor in namesto tega spodbujala nenasilno

komunikacijo. Tako regulacija nasilja v jeziku razkriva kulturo
in kultiviranost neke skupnosti. Kakšen odnos do nasilja
nasploh pa ima slovenska družba?
Dolgo smo Slovenci veljali za narod, ki nasilje izkazuje v odnosu
do samega sebe, po številu samomorov smo bili v svetovnem
vrhu, prav tako je še vedno veliko družinskega nasilja. Danes
pa ugotavljamo, da je vse več nasilja tudi v javnem prostoru
in da v tem ne zaostajamo za svetovnimi trendi. Kaj se
dogaja s prislovično zadržanimi, bolj introvertiranimi kot
ekstrovertiranimi Slovenci? Je za slovensko kulturo še vedno
značilno, kar smo ugotavljali za poezijo Franceta Prešerna, da
namreč v skrajnih legah ne zdrži, temveč med nebesi in peklom
izbere pomiritev v obliki resignacije? Na nekem zanimivem
srečanju Slovenskega centra PEN konec l. 2019 je slovenski
pesnik in literarni teoretik dr. Boris A. Novak ugotavljal, da je
za Slovence res značilna zadržanost, potiskanje skrajnih čustev
in stanj, a da ravno zato od časa do časa izbruhnemo. Izvrsten
indikator takšnih skrajnih čustvenih stanj je ravno jezik, ki je
na vseh družbenih področjih osnovno sredstvo bolj ali manj
prepričljivega in učinkovitega sporazumevanja.
Danes, v omrežni družbi, se nam velikokrat zdi, da je za
prepričljivost dovolj, če je naša govorica všečna, če nam
sogovorci prikimavajo, všečkajo naše objave, če jih na nek
način preglasimo, tako da sami niti ne pridejo do besede. Zdi
se, da namesto dialoga vse bolj prevladuje monolog, vsaj v
virtualnem svetu je vse pogosteje tako. Poslovna učinkovitost

medijev, ki izhaja iz večje branosti, namreč vse bolj potrebuje
radikalizacijo, saj ta zagotavlja prepričane bralce, gledalce.
Algoritmi družbenih omrežij tako načrtno ločujejo govorce, da
smo vse bolj vsak sebi, in tako se hitro znajdemo v skupini isto
mislečih, izražamo se lahko samo s pritrditvijo ali zanikanjem,
celovitejša razprava večinoma ni mogoča, zaradi česar se naši
pogledi lahko hitro ožijo in celo radikalizirajo. Če v takšnih
okoliščinah slučajno naletimo na drugačno stališče od lastnega,
nas to vse bolj vznemirja, tako da so tudi odzivi vse bolj
nasilni. Primere takšne radikaliziranosti in zadrtosti sedaj
v času covida-19 zlahka najdemo po vsem svetu, v Sloveniji
smo tradicionalnim ideološkim delitvam pritaknili še to
pandemijsko … Očitno je, da dialoga s pozornim branjem oz.
poslušanjem sogovornikovega sporočila skorajda nismo več
sposobni.
A morda je ravno zato, ker nam današnja govorica kaže, kako
nizko smo padli v medosebnih in družbenih odnosih, prav
naše sporazumevanje tudi pot, po kateri lahko krenemo v
drugo smer. Tudi to bi pomenilo svojevrsten upor. Čeprav se
danes nasilni govor kaže kot nova normalnost, saj smo v vseh
okoljih vajeni visokih dražljajev, si je dobro biti na jasnem, da
je tudi nenasilni govor lahko ravno tako odločen, neposreden,
predvsem pa je vir moči nenasilnega govora v njegovi
dostojnosti in verodostojnosti.
Verodostojen govor je govor, pri katerem premislimo, ali

imamo res vse argumente, da lahko nekaj trdimo, in ali naše
besede odsevajo resničnost. Takšno tehtanje resničnosti
vsebine in uravnavanje intenzitete trditev je še posebej
dragoceno v današnji postfaktični dobi, ko pojmi, kot sta
resnica in resnično, hitro izgubljajo pomen. Resničnost ni samo
razvrednotena, pač pa tudi vse teže prepoznavna, saj omrežna
družba ponuja številne možnosti za ponarejanje podatkov in
manipulacijo. Lepo je verjeti, da se s premišljeno govorico lahko
zoperstavimo kričanju, ki želi preglasiti resničnost in različne
poglede nanjo.
Seveda nenasilni govor ne pomeni nujno izključevanja
čustev, pozitivnih ali negativnih. Nič ni narobe, če smo v svoji
komunikaciji kdaj ostri, če si damo kdaj duška, včasih notranja
ali zunanja situacija tak odziv od nas celo zahteva, a vendarle je
vsako sporočanje sprejemljivo le, dokler upošteva nevidno mejo
človeškega dostojanstva. Dostojen govor je pomemben tako v
zasebni in polzasebni, še toliko bolj pa v javni komunikaciji, ki
zajema širšo skupnost. V vsakem primeru je ključen premislek,
kako bo naše besede sprejel naslovnik. Ali res lahko svojo
nemoč izražamo tako, da prizadenemo, ponižamo drugega?
Vsak ima pravico do glasu, nihče pa nima pravice, da se iz žrtve
prelevi v rablja, kot tudi ne, da se namerno postavlja v vlogo
žrtve, misleč, da mu to dopušča maščevalno in napadalno
držo do drugega. Kaj, če bi se enkrat nehali igrati Nemce in
partizane, kavboje in indijance in bi končno odrasli?

CCD20

Fedja Kovič

Foto: osebni arhiv

Karlo Hmeljak

Bajen obet
izvzetosti
me odeva.
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Turobno raz, prost, strt.
Česa sem kriv?
Sem maral sram bolj.
Mudil se, pomujal
ponujen pridom časa.
Medlel medil se
drenjal z dnom –
kako me vnemar.
Vnemam, priprošam
se predajem naju –
ni kaj prida sva.
Homonimija
ničesar ne prida.
Jasno, da usut, če ječi, jèli,
če belih plaht jadrno jedro,
jačaj, jaši sine, šine, še njih
stav, s tlemi statev stavim,
sijoč v temi teh tal –
lebdečim dnom dajatev
terjam, tajim, trajam vtisnjen
dih spon, dih tam
reko izruvanih rok
pokorjeno varuje
var vtrt vanje.
Bo že res, bo že res, bože, res,
o, bežno, zebe, ziblje, z bledih
zlitin hlinim hitin
hlepim lepih, puhlih
hlipajočih plim.
Hlapečih plinov
tipa: patka, tepka, tesna.
Nest to gosto nastalost tkan,
nekam na kant manjkam
manj zamakan kazim,
zorim zvin noli me,
moli iz mene, tangere,
kjer manj boli, trganje.

Ti peti o tem to pot.
O težavnem tipanem metu
tega, kar me med tem medlim
limom dnin medli,
da ledim izza ledij,
da mazilim dalj,
zlomljen jad, da
devam odet v nič, v več,
če vam denem, ne meneč,
se za ljub ljen,
ki bljuva neveljaven,
tako rekoč
ženem nežno naj.
Se mi je kaj
Sem, ki je snet,
semijekaje sname
omračen um?
A zdajci bojda skozenj
jasno zreš.
A to pot tema tepe,
topo tone.
Zveš sanje,
nimaš česa zreti,
nočas časa sna sijat
svojih jat jada
svojat tja ves.
Še tam šetan.

Je ena žila: sem jo
videl prazno.
Je stiska nekega
tkiva, kamor nedospela
kri krha
nenapovedano
čutim to ves.
Vadij vodi
zgolj v hip,
da bi trajal –
dalj bolel.
Table
Padle
table
vidim
lebdet.
Bledet
kraj,
kjer piše:
»Živeti tu je krasno.« A. Pärt
Roka, ki to piše,
je tako mrzla.
Vsa izvzeta
temu, kar jo
poji.
To izvzetost poje.

SARIN DNEVNIK
Foto: osebni arhiv
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Gostujoči kolumnist:

Matic Munc

Foto: arhiv KU
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NAJ GRE VSE V MALINE!

Naveličani in razdraženi. Takšni so po moji oceni ljudje okoli mene
že nekaj časa. Ne želim soditi, da so takšni vsi, ker bi bilo to precej
prevzetno. Se pa gibljem med različnimi mehurčki ... Mehurčki ...
Smo se že navadili, da uporabljamo to besedo kot splošno sprejeto.
Mehurčki na digitaliji, mehurčki v realnem svetu. Skratka, opazujem
svoje sosede, ljudi v kafičih, na busih, v trgovinah, v službi. Različne
subkulture pač. Zato sem zapisal, da smo mnogi naveličani in
razdraženi. Nekateri lajajo na točajke, ki morajo preverjati pogoj
PCT, drugi z nožem grozijo prodajalkam, mnogi samo nosijo okoli
namrgodene obraze, ki jih pod maskami ne prepoznavamo. Tako pač
je. Tole pišem drugi dan novega leta, potem ko sva z lady dočakala
tole novo številko koledarja na privatki, kjer smo bili zbrani iz treh
gospodinjstev, kot gospodarji zapovedujejo, vsi zdravi in fajn, le
samotestirali se nismo, tako da pričakujem vsaj položnico. Na poti
k prijateljici sem v enem izmed lokalnih bufetov opazil, da so okna
zagradili z velikimi plahtami papirja, da se noter nič ne vidi, in je tam
potekala verjetno razbrzdana žurka. Ko jebe ukrepe! Vse za zabavo.
Noben nas ne bo jebo v glavo, ker mi lahko. Upam, da te kolumne ne
boste brali kot zapiska o covidu, temveč o ljudeh. Bo pa covid zraven,
ker je naš sopotnik tega časa.
Danes razmišljam o madžarskem zdravniku Ignazu Phillipu
Semmelweisu. Njegova zgodba je bila povzeta že v mnogih zapisih,
naredil bom povzetek, kot ga razumem. Doktor Semmelweis je pri
svoji praksi na Dunaju odkril, da je smrtnost porodnic veliko višja,
kadar zdravniki prihajajo na porod neposredno po obdukcijah,
pri čemer si rok niso niti umili. Bilo je to sredi 19. stoletja, 20 let
pred odkritji Pasteurja. Tako je Semmelweis začel razmišljati o
organizmih ali snoveh, ki se tako prenašajo z umrlih na žive, o
okužbi, in predlagal, da si zdravniki umivajo roke z antiseptičnim
sredstvom. Naletel je na množično zaničevanje ideje, norčevanje
in napade. Zdravniki si pa vendar ne bodo umivali rok! Čeprav je
skušal s številkami dokazati, da obstaja povezava, ni bil uspešen. Po
nekaj letih brezplodnega boja za svojo idejo se mu je pomračil um,
odpeljali so ga v norišnico, kjer je dva tedna kasneje umrl zaradi
sepse, verjetno zaradi grobega ravnanja osebja. Bilo je to leta 1868.
Imel je 47 let.
Dvajset let kasneje ni prodrl zgolj Pasteur, temveč je prav tako
na Dunaju svoje šokantne teorije o človeškem umu objavil tudi
Sigmund Freud. Nezavedno, potlačitev, interpretacija sanj ... Dobri
židovski doktor, ali vi tudi spite s svojo mamo? Takšne so bile najbolj
nedolžne pripombe visoke dunajske družbe kot odziv na novo
teorijo duševnosti. Freud ni znorel, šele zaradi priključitve Avstrije
nacistični Nemčiji je moral že bolan pobegniti v Anglijo pol stoletja
kasneje. Kje iščem povezave? V tem, da ljudje ne želimo verjeti v
nekaj, česar ne moremo videti s prostimi očmi. Očitno še danes ne
verjamemo, da se drobni organizmi, ki prenašajo bolezni, selijo po
zraku in ob dotiku. Ne verjamemo, da ima človek podzavest, kjer se
kopičijo naši spomini in družbeno manj sprejemljivi nagibi, in da je
tega občutno več od naše zavestne duševne dejavnosti. Pa o tem kdaj
drugič.
Rad bi začel pri abecedi, z nekaj malega upanja, da bo kdo želel to
sprejeti. Ali se lahko strinjamo, da se nekatere bolezni prenašajo z
mikroorganizmi, virusi in bakterijami, ki so sicer vidni pod močnimi
mikroskopi? V to verjamemo? To velja za zelo različne bolezni, ki
so bolj ali manj nevarne. Zato na splošno ni najbolj pametno, da
se bolni družimo z drugimi ljudmi, saj prenašamo te bolezni na
soljudi? Smo tukaj še skupaj? Prav tako so na naših rokah, ker se z
njimi dotikamo najbolj različnih površin, mnogi mikroorganizmi.

Rade Nikolić

Če si roke umijemo po tem, ko smo lulali, kakali, brskali po smeteh,
prijemali štange na busih ali šlatali kljuke javnih uradov, zmanjšamo
verjetnost, da imamo veliko drobnih gostov na rokah. Se lahko
strinjamo? Dobro. Če smo prilezli do sem, gremo lahko še ta zadnji
korak.
Osebno mislim, da smo kot družba debato o položaju zadnjih
dveh let povsem zgrešili. Naši trenutni gospodarji ljubijo represijo
in pokroviteljstvo, zato nas radi malo tlačijo, veliko ukazujejo in
kažejo svojo moč. Ljudstvo se temu upira, kar je logično, vendar
za moje pojme res najstniško. Ne, ne bomo nič od tega, vse je
butasto, virus ne obstaja, vse je zarota, ker sem bral na Facebooku.
Lejte, dobri ljudje, nisem podpornik obveznega cepljenja in me je
groza delitve družbe na pol, sam bi namreč želel, da bi imeli najprej
dovolj samozavedanja, da hodimo okoli zdravi, si umivamo roke in
preprečujemo, da kašljamo drugim v faco. Tako za začetek. Mislim,
da bi se morali s kakovostnimi testi redno testirati vsi, tako cepljeni
kot necepljeni, ker je to pokazatelj tega, ali kaj prenašamo. In potem
ostati doma in ne bluziti okoli! Vendar ... pamet je šla v maline,
tako kot mnogo drugih zadev. Ne mislim, da nam gre slabo pri
preprečevanju epidemije zaradi nizke precepljenosti. Ne! Slabo nam
gre, ker smo butasti in še vedno ne verjamemo temu, kar je okoli leta
1848 brezuspešno trdil doktor Sommelwies.
Edina revija, ki jo res redno kupujem, so Kralji ulice. Res. Glas
razuma, upora, humorja in predvsem obstrancev iz mehurčka, ki
ga mnogi ne želijo videti. Upam, da ste tako ustvarjalci kot bralci
te čudovite revije predvsem skeptiki. Ne kupite vsakega dreka. Ste
sumničavi in previdni. Tudi pametni, mnogi ste »street wise«. Zato
uporabite svojo pamet in po pameti naredite tisti miks razumevanja
te izjemne situacije v zgodovini človeštva, kjer se pohlepne
farmacevtske firme, butaste vlade, zmedeni ljudje in virusi vrtimo v
vrtincu proti koncu sveta, ko nas bo vse skupaj požgalo. Res ni vse
črno-belo in ovce so na vseh straneh, ene kričijo diktatorju, druge
se derejo za paranoično alternativo. Ne bodi ovca, res uporabi svoje
znanje in svojo pamet. Zahtevam preveč?
In čisto zadnji stavki ... Če vam cepiva niso v redu in se ne želite
cepiti, kar spoštujem, umivajte si roke in nosite maske, ker to dvoje
res ni povezano. In povsem enako velja za trikrat cepljene – to nas
nič ne naredi imune in zaščitene, le morebitni potek bolezni bi
znal biti lažji. Prav tako ne hodite hudiča okoli bolni, ne ližite se z
neznanci in z masko na faci si umivajte svoje roke, polne bacilov.
Mogoče zahtevam preveč. Pa veselo in pogumno 2022.

PRESHEREN JE IZ GROBA VSTAL
Presheren je iz groba vstal,
z masko hod okol zakrit,
ker obraz ima srdit,
in nam novih pesmi dal.
Verze iz greznice je črpal,
kar blo, j’ naredu, za nardit,
zdej se vid usrana rit,
je z našim drekom pesmi rimal.
Nam je zaželu, da oblast
023
in z njo čas, kruh in župa,
ko pred spet naša bode last.
Kaj oblast nam rabi tupa,
edinost, sreča, čast,
na spravo ljudstvo zgolj še upa?
Bathai Lajkitt

Foto: Sandra Požun

IZ UVODNIKA: FOTOGRADIVO UMIRAJOČE VASI IZ NEKEGA DRUGEGA ČASA
»Nekega popoldneva se spet sprehodim mimo igrišča. Na njem
sta malček in babica, brcata žogo. Kičasta prispodoba upanja.
Lep prizor.«

Maruša Ivančič
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Franjo Frančič

Foto: osebni arhiv

POLICAJI

»S cigani ja, s policaji ne!« je bila ena od izjav moje mame.
Bil sem otrok, ki je tekel enkrat na mesec do policijske postaje,
ki se je takrat imenovala miličniška, v Mostah in že na vhodu
kričal:
»Pridite, hitro pridite, oče je razbil mamo, ubil jo bo, najbrž
jo bo danes ubil!«
Sprva so še šli dokaj hitro do montažnega bloka in četrtega
nadstropja, potem pa so bili vse bolj naveličani, tudi več kot pol
ure so potrebovali, da so se premaknili s svojih sedal.
Tako je bilo skoraj enkrat na mesec tista obupna leta, ko sem
živel v montažnem bloku na Vodmatu. Ker je bil dom, ki to
nikoli ni bil, peklenski, sem veliko časa preživel na ulici. Ni
bilo takoj, da sem padel v slabo družbo, a težav s policijo v
začetku nisem imel. Z malimi tatvinami in vlomi sem začel
kasneje, ko so me naselili v Domu Malči Belič. Tak star nunski
samostan, večinoma za socialce. O kakšni žepnini nisem imel
pojma, kaditi pa sem začel pri trinajstih. Kasneje v PMD Jarše
in v Logatcu pa sem že spoznal tipe, ki so bili vešči kraj in
vlamljanja, zagotovo so bili na poti, da postanejo abonenti v
arestih. Seveda so bila, ko sem šel na beg, srečanja s policisti
obvezna. Pred vrnitvijo v dom so nas zasliševali na Prešernovi.
Takšni in drugačni kriminalisti so zahtevali, da povemo ali
napišemo vse, kar smo počeli na begu. Enega se še posebno
spomnim, ker mi je v zaklenjeni zasliševalnici četrtega
nadstropja pustil na široko odprto okno, ki ni imelo rešetk.
Piši ali skoči. V Logatcu so bili manjši in večji pretepi redno na

sporedu, zato je hodila na obisk policija skoraj vsak mesec. Ko
je bil velik upor, sem prvič ugledal specialce. Kasneje, ko so me
izpustili na svobodo, nisem takoj zablodil, vem le, da sem še
dolga leta lahko zaspal le pri prižgani luči. Šele leta kasneje se
je vrnil tisti pekoči občutek moje sovražnosti do uniform, ki je
imel korenine v otroštvu in mladosti.
V Istri sem si zgradil malo zatočišče nad staro kletjo, ki je bila
vkopana v hrib. Tam sem hranil nekaj orodja, spravljal sem
stara pisma, objave, knjige. Vedno pijani sosed mi je ne prvič in
ne zadnjič podtaknil požar, le da je tokrat zagorela tudi hiška.
Gasilci so v svoji vnemi s hektolitri vode naredili več škode kot
koristi in želel sem preveriti, kolikšna je izguba. Nadut policist
mi ni dovolil vstopa, nekajkrat me je izzivalno sunil. Kljub temu
sem vstopil. Prijel me od zadaj za vrat in instinktivno sem se
obrnil ter sprožil roko. Zelo hitro so prišle okrepitve, padalo je
z vseh strani, zbili so me na tla, vklenili, koleno mi je stiskalo
vrat in ni bilo časa, da bi grgral: ne morem dihati! Po kratki ostri
obdelavi sem pristal v plavem službenem vozilu in vse podobe
iz otroštva so se mi zvrstile pred očmi. Priseči sem moral, da se
bom umiril, da ne bom hodil nikamor, da podpišem zapisnik,
poln laži. Tako sem pretepen ostal nedaleč stran od požgane
hiške. In jaz idiot sem pisal pritožbe na vse strani. Seveda ni
bilo nič od tega, samo še večja denarna kazen in višja pogojna
zaporna kazen.
Takrat sem si prisegel, da s policijo ne bom imel več nikdar nič.
A kaj, ko so vedno oni nekaj hoteli imeti z mano. Od nekdaj.

Izsek časa:

Benjamin Gracer

Foto: osebni arhiv

ALI BI BIL(A) RAD(A) KAMEN?, 1. DEL

Odgovarjali so učenci 4. razredov OŠ Josipa Vandota
Kranjska Gora, 1995
Ležim v sobi in razmišljam, ali bi bila rada kamen. Pridem do
odgovora. Ne, ne bi bila rada kamen, ne! Kamen je lep, uporaben,
ampak tisti kamni, ki niso na razstavah, so zavrženi, ležijo po
cestah, gozdovih; neuporabni, razbiti, umazani … Otroci, ki gredo
iz šole, jih začnejo brcati, kot da kamni niso del sveta, kot da so
umazan papir, ki ga raztrgaš in odvržeš v smeti. Ne, kamni so del
narave, del nas. Naravo je treba spoštovati. Če spoštujete naravo,
občudujete njeno lepoto, pomeni, da občudujete tudi kamen.
Barbara
Ja, rada bi bila kamen, še posebej zato, ker kamen večno živi, ne
umre, potuje. Kamen je nekaj posebnega, čeprav ne govori in ne živi
v hiši. Vsak kamen izoblikuje reka. Jaz bi bila nekakšen čisto svoj
kamen, ki bi nastajal v puščavah ali v kakšnem podzemlju. Kamen
ni nikoli na istem mestu, saj ga nosijo reka, ljudje, plazovi … Tako
ne rabi hrane, oblek, denarja in hiše. Neža
Da. Rada bi bila kamen. Če si kamen, ti nihče nič ne more. Trd si
in v sebi imaš močne sile. Te sile ti pomagajo v vsaki nevarnosti.
Adriana

Rekla sem, da bi bila, ker me samo kregajo in se jezijo name. Če bi
bila kamen, me sploh ne bi zmerjali. Tako bi živela v miru in bila
svobodna kot vsi kamni. Gabi
Jaz bi bil rad kamen, ker lahko živiš tisočletja. Če te najdejo, si na
razstavi in si te ogledujejo. Če pa bi se razbil, bi živel na več delov in
načinov. Če bi bil skala, bi bil slaven. Sašo
Jaz ne bi bil rad kamen, ker se potem ne bi mogel gibati. To bi me
spravljalo ob živce. Resda bi bil nesmrten, vendar bi bilo pametno
enkrat umreti, ker bi bil takrat že zelo star. Kot kamen tudi ne bi
videl sveta okoli sebe, še sebe ne bi videl. Ne bi mogel govoriti z njim
in o njem. Juš
Da, ker je lepih oblik in barv. Najraje bi bil diamant. Bil bi v knjigah
in v zbirkah. Ljudje bi me občudovali. Rekli bi, da sem najlepši
kamen med kamni. Tomaž
Jaz ne bi bil rad kamen zato, ker me je narava ustvarila takega, kot
sem. Ne morem biti dve stvari hkrati. Če te kdo razbije, se razletiš
na tisoč ali milijon delcev – v prah. Kamen je neka stvar, ki jo človek
lahko spremeni v orodje. Jaz pa ne bi bil rad orodje. Simon
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Kraljevi recenzor:

VZ-TRAJNOSTNI CIRKUS
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Cirkokrog obiskuje skupnostni prostor Točka in stanovanjsko
sosesko Polje že šest let. Ulični cirkus v soseski ni novost in je
sila priljubljen, pa tudi pogrešan v teh kovidnih in zimskih časih.
Cirkuške predstave, ki jih otroci v soseski ustvarijo v poletnih in
pomladnih dneh, so polne navdušenja, igrivosti in zanosa.
Tokrat pa smo v sosesko prišli s cirkuškimi gosti. Prvič pa se je
zgodil obisk tako velike mednarodne skupine mladih cirkuških
umetnikov_ic. Skupina 26 mladih iz Italije, Španije, Češke in
Slovenije je avgusta 2021 na mladinski izmenjavi Vz-trajnostni
cirkus na Mačjem hribu ustvarila potujočo cirkuško predstavo.
Projekt je sofinanciral program Evropske unije Erasmus+.
Pri ustvarjanju smo razmišljali o skupnosti, trajnosti, umeščenosti
v naravno in družbeno okolje. Posebna inspiracija so bili tudi
podarjeni in odsluženi predmeti vaščanov_nk iz okolice Trušk v
slovenski Istri, ki so v predstavi oživeli ter dobili nove pomene.
Trobenta je sedlo preminulega vaškega konja spremenila v
mehkega slona.
Začetna poplava cirkuških ljudi in rekvizitov je malce zmedla
sosesko. Cirkusa se drži sloves, da je nenavaden, skrivnosten,
lahko tudi provokativen. Verjetno je tudi tukaj bilo tako. Pisana
skupina je sprožila med otroki veliko vprašanj in radovednosti.
Sčasoma so cirkuške točke ogrele otroke, mame in sosede na
balkonih. Karavana se je premikala med bloki. Obisk smo zaključili
s cirkuško delavnico, kjer so otroci neučakano segli po cirkuških
rekvizitih in vadili stoje na akrobatskih blazinah.

Juggling music trio

Foto: Markéta Hodková

Tako kot otroci na uličnem cirkusu so tudi mladi na mladinski
izmenjavi v cirkusu našli priložnost za lasten izraz. Cirkuška
predstava nudi oder za zgodbe, ki jih želimo povedati občinstvu
in skupnosti. Ta trenutek deljenja širi obzorja, postavlja pod
reflektor zgodbe in izraze, ki so lahko tudi skriti ali pozabljeni.
Cirkus preizprašuje naše ustaljene vloge. Nudi možnost za
igro in svobodni izraz. Nudi prostor za biti drugačni_e. Za
eksperimentiranje. Za čudenje nad lastnim pogumom.
Nas lahko tudi poveže? Pripelje bližje? Goji radovednost namesto
zavračanja? Spodbudi material za dolge pogovore in skupne
krohote? Ustvari prostor domačnosti, kjer lahko lažje zadihamo?
Ustvari poglede, kjer vidimo sočloveka ob sebi in ne sebi nasproti?
Tega si želimo. Pa vendar, če sem iskrena, ne uspeva nam vedno.
Vsaj ne takoj in ne tako jasno kot dober čarovniški trik.
Zakaj Vz-trajnostni cirkus? Ker želimo bivati trajnostno.
Trajnostno okoljsko, stanovanjsko, socialno, odnosno. Gledati
na dolgi rok. Negovati. Razmišljati celostno in solidarnostno.
Razmišljati širše od nas samih. Zato moramo tudi vztrajati.
Spremembe in vplivi se bodo prikradli počasi. Zaupanje se bo
izgradilo z vztrajnostjo prisotnosti, sodelovanja in sočutja.
Drugače od družbenih zahtev individualizma, takojšnjih
neposrednih učinkov in produktivnih izdelkov. Ali imamo
vztrajnost in pogum zahtevati in živeti trajnost?

Kristina Debenjak
Slon

Foto: Markéta Hodková

PICASSO: ČRKA V RISBO, MEDNARODNA RAZSTAVA
V Ljubljani je Picasso!
V Moderni galeriji so že konec septembra odprli razstavo
ilustracij Pabla Picassa (1881–1973), potem pa se je zgodila
povodenj in so morali galerijo za nedoločen čas zapreti. Picassa
sedaj najdete v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, Moderna
galerija pa je vrata ponovno odprla v začetku decembra.
Na ogled je sedem ilustriranih knjig, ki so sicer v zasebni lasti.
Nekatere izmed avtorjev besedil je veliki mojster poznal osebno,
drugi so bili pred njegovim časom, pa so ga tako fascinirali, da je
čutil, da mora ilustrirati njihova besedila. Prav zanimivo je videti,
kako se je lotil razsvetljevanja besedila – beseda »ilustracija«
namreč prihaja iz latinskega ilustrare, kar pomeni razsvetliti
–, marsikje se namreč sploh ne naslanja na besedilo, temveč se
ilustracija ali bolje podoba osamosvoji in stoji sama zase. Tako
recimo obiskovalec ne ve točno, kaj naj si misli, ko gleda Picassov

odgovor na temačne pesnitve Pierra Reverdyja. Ilustracija je
sestavljena iz rdeče-oranžnih pik, črt, krivulj, prevladuje torej
gesta. Je poskušal ujeti duha pesmi? Spet pri poeziji Luisa de
Gongore y Argote se obiskovalec sreča z, ne moreš drugače reči
kot čačkami, ki so vdelane tesno ob in ponekod celo v besedilo,
ki ga je Picasso lastnoročno prepisal. Torej je tudi pisava na nek
način lahko ilustracija.
Pablo Picasso, ki bi lansko leto praznoval 140 let, še leta po
smrti buri našo domišljijo s svojim delom. S svojimi ilustracijami
postavlja pod vprašaj vse, kar smo mislili, da vemo o njej. Tako
ostaja vedno aktualen. Navsezadnje govorimo o Picassu.
Razstava bo na ogled do predvidoma 20. februarja 2022.

Kaja Rožman

Mariborska scena:

Goran Šrok – Gogi

Foto: Tomi GTS (posthumno)

MORNAR

Kot vedno vas tudi tokrat iskreno iz dna srca pozdravljam. Ta
tekst pišem v obdobju lenitisa. Ja! Ugotovil sem, da sem tudi
večji del svojega druženja s parkovskimi klopmi bil tak fejst len,
da je smrdelo od mene. To so bili časi, ko mi je šlo na bruhanje ob
lastnem vonju. Če ubesedim – smrdel sem tak na dobrih deset
metrov.
Meni je bilo takrat popolnoma vseeno, ako sem dišal ali pa
smrdel na ceneno vino in rum. Važno je bilo le, da sem se imel
fajn. Fajn sem se imel pa zato, ker nisem imel prav nobenih
problemov. Življenje iz dneva v dan. Glavna dnevna skrb je bila
pač to, da sem moral biti nujno pijan, in to vseh trideset dni
v mesecu. Ko pa me je organizem vsake toliko spomnil, da je
potreben en mali postanek v boksih, takrat kaki teden nisem
pil popolnoma nič alkoholnega, sem pa med treznitvenim
postopkom popil zelo veliko vode. Žejalo me je kuj v eno. Pijanci
zelo dobro poznajo takšno puščavsko žejo. Ko so mi po nekaj

dneh vodne terapije že žabice regale v želodcu, takrat je bil
popoln čas, da nadaljujem, kjer sem končal.
Takoj po vrnitvi v mesto sem nadaljeval z rumom, zalival z
vinom in po navadi končal spet z rumom. Jebenti sem imel rad
rum. Bil sem kot mornar, samo da sem jaz krmaril po kopnem.
Ja, zibal sem se kuj v eno. Saj veste, da z zibanjem mislim
pijansko cikcak hojo. Ladja se tudi ziblje. Sn se enkrat vozil na
trajektu. Še danes ne vem, al sem takrat kozlal od morske bolezni
ali pa od viskija. Kdo bi vedel. Pa na letalu isto. Razlika je le, da
na trajektu lahko kozlaš kuj v vodo, na letalu pa to nujno potrebo
lahko potešiš z bljuvanjem v za to pripravljeno vrečko. Sn jo kuj
hitro napolnil, tak da ni panike, da kakšne usluge letalske družbe
ne bi izkoristil. Vrečke nisem odnesel za spomin domov. Ne, sn jo
raje pustil kot darilo čistilnemu servisu.
No, pa da neham razpredat in preprosto zaključim za gnes. Adijo,
čavči in seveda obvezni arivederchi!

JAZ NISEM ODAVDE, 10., ZADNJI DEL
»Ta kraj sem prepoznal vedno, saj sem se vračal sem vsako leto kot
otrok. Tam, kjer je vznožje hribov, tam nekje mora stati naša hiša,«
Krajišnikovo veselje se je spremenilo v šok, saj je bila na mestu, kjer
je stala hiša, ena sama praznina.
»Kje je hiša? To je nemogoče.«
»Dan mladiću, mogu vam pomoći?« Krajišnik se obrne in zagleda
starejšega gospoda, ki je bil na vrtu svoje hiše.
»Vi živite tu?« »Da, več 40 godina.« »Ali čekajte, onda me se sjećate,
dolazio sam ovdje na dopust godinama nazad. Ovdje je stajala naša
kuča, šta je sad ovo? Sve prazno?«
»Stvarno? Hm, ne znam, kako se ja vas ne sjećam.« »Pa, bio sam
mali, ja se vas sjećam, prezivam se Krajišnik, nije me bilo godinama
ovdje, al se ja vas sjećam.« »Imali ste kafanu?« »Da, istina je, ali na
tom kraju nikad nije bilo nikakve kuče, bila je jedino jedna mala
tvornica, koja je nestala za vrijeme rata, tu tvornicu je držao neki
Mujagić, pošten čovjek, izbjegao je u Sarajevo, ali za Krajišnike, kako
kažete, se ne sjećam, da su bili u ovoj sredini.«
»Ali to je nemoguče! Nema šanse! Pogledajte me još jedan put, to
sam ja, Dragan Krajišnik, sin Nikole Krajišnika i unuk partizana
Slavoljuba. Kuča nam je stajala baš ovdje, baš ovdje!«
Sosed je obnemel: »Čudno stvarno, jer se ne sjećam baš ništa, ali
vi kažete da mene znate?« »Pa da! Rekao sam vam za kafanu, imali
ste sina, čerku, psa i mačku.« »Hm, istina, ali stvarno ne razumijem
sve ovo, nije mi jasno.« »Hm, ni meni, ali to bi samo moglo još više
potvrditi moje sumnje. Radi se o drugoj dimenziji, ja ne pripadam
ovoj, znam, da zvuči ludo, ali ovo je izgleda jedino racionalno
objašnjenje. Vrtim se u krugu, čujem samo glasove, svi su mračni,
ovo nije kraj kojeg se ja sjećam, ovo nije moje dimenzija.« Sosed
obstane brez besed. »Ovo je sve ludo. Izvinite, moram iči.« »Izvinite
i vi, ako sam vas uznemirio, ali ne shvatam sve ovo.« »Ni ja, sretno
mladiću.«
Ko sosed odide, pozdravi znanca, ki mu je prišel naproti. Krajišnik
se ga spomni z veselice. Bil je mladi seljan: »Hej, pa đe si ti?« Seljan
ga čudno pogleda, kot da ga ne bi prepoznal. »Sada i ti?« »Molim?«
»Sada me i ti ne prepoznaješ?« »Pa hm, nešto si mi poznat jebem ga,
al ne znam.« »Na žurki jebote, kad se pjevalo narodnjake, bili smo
skupa, pušili smo đoint.« »Uf, možda, možda tebra ne znam, možda

sam popio koju čašicu previše, pa mi mozak, znaš ono ...« »Hm,
znaš i tog mog susjeda vidim, hm, a vidim, da znaš i ostale Mira,
umjetnika.« »Pa o čemu ti pričaš bolan, pa znamo se svi iz viđenja
ovdje.« »Hm, možda ali ne znam više, nešto krijete.« »Ma brate
nemam ja vremena za svađu, kažem nešto si mi poznat al đabe
brate, ja kad se odvalim ko stoka, ne znam šta ništa sljedeći dan, da
ga jebeš. Al izvini brate kasnim, idem čuvati ovce, nije slaba zarada,
vozdra brate, ostao mi živ i zdrav.« Seljan izgine. Živ že, zdrav pa
zagotovo več ne, po vseh teh vaših sranjih. Grem poskusit še eno
možnost. Krajišnik se nameni na policijo: »Znao sam. Znao sam, da
mi nečete vjerovati. Znao sam.« »Izvinite gospodine, znam, da ste
ljuti, zbunjeni al ovo što ste nam pričali dva sata, jednostavno nema
nikakve osnove. Kažete da vam je bila kuča na tom naslovu, pa je
nestala, susjedi vas ne znaju, vi navodno znate njih?« »Upravo tako,
sjećam se jih.« »Pa onda kažete, kako su vam neki od naših građana
priredili nekakvu zavjeru, kao što ste se izrazili. Bilo je par Krajišnika
tu, ali stvarno nisam čuo za Nikolu i partizana Slavoljuba.« »Hm,
djed mi je dao život za ovu zemlju protiv Pavelićevih fašista i
izdajnika, al sada i zanijekate, da je ikad postojao?« Krajišnik je bil
ogorčen. »Čujte, mi bi vam stvarno pomogli, ali sigurno ste negdje
nešto pogrešili, sigurno mora biti kakvo racionalno objašnjenje.«
»Da. Racionalno objašnjenje, pogrešio sam da, kako kažete. Možda i
zbog toga, što sam uopšte dolazio ovamo.«
Policista se spogledata. Ko eden potiho reče Krajišniku: »Ovo je
samo san. Kad se probudiš, bit če sve kao prije, ničeg se nečeš
sjećati, samo san, kojeg si ti doživljavao, kojeg si ti izmislio, probudi
se i izađi iz ovog pakla dok možeš, ovdje če uskoro nestati sve. Ove
naše balkanske vukojebine, koje ne možemo zadržati, prokletstvo,
koje nas prati.«
Krajišnik se je še bolj zamislil: »Da, sve je vjerovatno samo jedan
ružan san. San od kojeg čemo se jednog dana probuditi. Pa tada
možda započijeti sve od početka. Vratit ču se jednog dana ovdje i
saznati saznati pravu istinu. Jednog dana, kada čemo zaživjeti ko
srečni ljudi. Vratit ču se, a do tada ...«

Diego Menendes
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Izza rešetk:

SPREJEMNA SOBA ŠT. 45
Spoštovani kralji in kraljice ulice!

1.
Šele zdaj postaja zgodba zanimiva. Skoraj vsak dan spoznam
enega novega domnevnega prestopnika. Težko že sledim vsemu
živžavu, ki ga zdajle zapisujem, in zagotovo bom primoran
nekaj dejstev tudi izpustiti. Tudi na pravopis ne mislim več
toliko in hitim z zapisovanjem. Izkušnje, ki si jih tu nabiram,

2.

N. Viktor
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Najprej naj se predstavim in povem, da mi je ime N. Viktor. Poznam
vaš mesečni časopis in tudi poznam vaše delo, ki ga zelo cenim.
Vaše delo, ki pomaga ljudem v raznih stiskah, občudujem in vam v
tem času po novoletnih praznikih želim še naprej veliko uspeha in
zadovoljstva. Želim vam tudi veliko osebne sreče in zdravja.
Znanec z ulice, ki sem ga srečal v priporu na Povšetovi 5 v Ljubljani,
mi je predlagal, naj se obrnem na vas in naj vam ponudim nekaj
svojega pisanja v vpogled, saj je to dober način, da svoje pisanje
delim s širšim občinstvom. Če se seveda odločite, da odlomke mojih
zapisov tudi objavite. Ne bom dolgovezil. Lepo vas pozdravljam,
obenem pa upam, da mi pošljete izvod svojega časopisa z
objavljenim odlomkom iz moje trilogije. Zelo vam bom hvaležen.

zgodbe, ki jih tu slišim, ljudje, ki jih tukaj spoznavam, so
elementi, ki imajo meni neprecenljivo vrednost. Koža se mi
ježi, medtem ko nadaljujem misel, ki si je ne zapišem, saj ne
želim spet sanjati, ko bom to ponovno bral. Mogoče bo nekega
dne nekdo želel vedeti tisto, kar se je dogajalo v sprejemni sobi
št. 45 na Povšetovi 5 v Ljubljani, in jaz to omogočam. Samega
sebe opozarjam na tisto, kaj vse se lahko dogodi »cinkatorjem«,
»drukerjem«, in še več imen obstaja za izdajalce sodelavcev
ali tistih, ki posredujejo informacije policiji ali pravosodnim
organom. Tudi jaz jih preziram in tudi sam bi tako osebo čez
gobec, in čeprav z odporom, bi to naredil iz dolžnosti, ker sem
lahko tudi sam žrtev takega zahrbtneža. O drukerjih pišem,
čeprav niso vredni tinte, ki sem jo porabil za to, saj jih je v
tem življenju preveč. Povedati želim tudi, da to pisanje ni
drukanje. To je zgodba za krajšanje časa in v njej je del mene
umetnika. Umetniška svoboda mi to dovoljuje in zdaj ali na
koncu ali na začetku ali vedno lahko dodam, da so vsa imena
in dogodki izmišljeni, da nisem nikoli videl pripora v Ljubljani
na Povšetovi od znotraj, da sem si zgodbo izmislil, medtem
ko sem lovil ribe v tolmunu reke Mirne na Dolenjskem pod
zaporniškim kompleksom Dob pri Mirni. Koga pa sploh
zanima, če je vse to res in ali N. Viktor sploh obstaja? So vsi
filmi posneti po resničnih dogodkih? Pomembno je kakovostno
prebiti svoj čas, zato sem si zaželel več umetniške svobode.
Vendar si ne smem dopustiti, da se oddaljim od te zgodbe
in te sobe, v kateri to pišem. Ne smem zasenčiti dogajanja
v sprejemni sobi št. 45, pa četudi je vse skupaj izmišljeno.
Čas in moj spomin, ki nista bila še nikoli tako otipljiva, mi to
narekujeta.

Narisal sem tisto, kar lahko vidim iz svoje (zdaj) samske celice
v novem 5. bloku ZPKZ Dob. Na risbi je videti 4. blok in spodaj
skrajno levo lahko vidite tri okna sobe, v kateri sem prebil več
mesecev. Šest večjih in dve manjši okni predstavljajo del bloka,
ki se imenuje »podmornica«.

Še vedno poskušam dogodke opisati kronološko, a dogodkom
pustim čas, da v moji glavi dozorijo. Nikoli si dogodkov ne
zapisujem sproti ali dnevno ali sploh. Če je kar koli vredno za
zgodbo, so to tiste stvari, ki sem si jih zapomnil. Easton je z
menoj v sobi že dva tedna in v ponedeljek ima sodni narok, na
katerega že dolgo čaka. Postala sva prav dobra cimra, domačina
v sprejemni sobi. Na začetku je bilo tudi mene strah spati z
neznanci v isti sobi. Nikakor si ne želiš biti cimer nekoga, s
komer si v konfliktu, ter s to mislijo odhajati spat. Easton me
je spominjal na Fakina. Nisem si mogel razložiti tega dejstva
in sta se mi zdela, kakor bi si menjavala senco. Ta misel, da
imata dva človeka enako ali celo isto senco, me je v zaporu še
dolgo preganjala in zaradi te misli nisem vedel, ali naj senci
ubežim ali jo sprejmem. Spoznavala sva se in ves čas sem imel
v glavi misel, da me Easton spominja na prvega slovenskega
zapornika, ki je odsedel dvajsetletno kazen v enem kosu,
kakor mi je Fakin sam povedal. Tudi Fakin nima nič proti, da
ga v knjigi omenjam s tem pravim imenom. On je eden izmed
tistih, ki poznajo slovensko zgodovino Doba pri Mirni. In je
eden prvih, ki mi je prigovarjal, naj napišem knjigo. Zdaj ko to
pišem, se sprašujem, ali to pove vsakemu novemu zaporniku, ki
ga sreča.

N. Viktor, ZPKZ DOB

REZERVAT: DNEVNIK OBSOJENCA O-118/2015
Ta dnevnik je resnična zgodba življenja v ZPKZ Ljubljana, Povšetova
ul. 5. Pisati sem ga začel 26. 4. 2015. Naj vam bo v veselje brati ga
in naj vam nekaj da, kaj koristnega. Glede na to, da se najde v njem
tudi kaj nepojasnjenega, čudnega, nedorečenega, naj vas ne bo sram.
Vprašajte. Moj elektronski naslov vam je vedno na razpolago:
taubi66@gmail.com.
Ponedeljek, 29. 6.
Že več dni mislim na svojo teto. Ženska, ki mi je vedno stala
ob strani in mi pomagala. Tudi ko sem bil prvič v rezervatu.
Zdaj pa ne ve, kje sem. Saj morda je tako najbolje. Vsaj ena
skrb (zanjo) manj – ali pa tudi ne. Kdo ve! Morda se tolče po
glavi in se sprašuje, kje sem. Zakaj ne pridem na kavo? Zakaj
ne pridem na čvek o svojem življenju? Zakaj me ni? Ni pozabila
name. To mi je jasno. Še ko sem bil v komuni, me je prvo leto
klicala samo ona. Potem se je umaknila mojim staršem. Tudi
to je vprašanje, ki ji ga 11 let nisem zastavil. Zdaj bo čas. Ko
pridem ven iz te kanalizacije. Marsikaj bom moral razjasniti
sebi. Marsikaj bom moral zastaviti na pravo pot. Se bom začel
ubadati z vrtnarstvom in mizarstvom? Te pametne ideje
druženj v raznih društvih mi presedajo. Saj tudi nimam nič od
njih. Vsaj osebno ne. Morda imajo drugi – a oni ne živijo mojega
življenja. Ne vem, zakaj so moje odločitve vedno takšne. Na nož
in takoj. Zdaj! Raje včeraj kot danes ali jutri. Nikoli s tehtnim
razmislekom. Sicer pa naj razmišlja tisti, ki ima čas in ne ve, kaj
bi z njim. Naj tuhta tisti, ki se mu da! Ampak tuhtati moraš, da
se razvijaš. Res? Zakaj? Že ko sem bil na faksu, nisem tuhtal.
Kar sem dojel, sem dojel, in tako sem tudi živel. Iz rok v usta –
iz soočenj v možgane. Sem zato tak, kot sem? Me zato to tepe?
Ne vem. Vem le, da me zdaj ta vprašanja iz preteklosti tepejo
po glavi. Zdaj, ko ne morem nič in so odgovori zunaj zidov
rezervata.

Torek, 30. 6.
Ha, ta teden je tudi že skoraj minil – še nekaj dni. Življenje
se nadaljuje. Danes so se, kot že tolikokrat prej, pazniki spet
spravili name s svojimi malimi in nizkotnimi forami. Ves dan
sem prosil za časopis – pa kot zakleto ga ni bilo. Šele zvečer po
večerji. Šele potem, ko sem se pazniku zahvalil za »neprejem«
tega popisanega lista.
Ampak kjer je hudič, so tudi vrag in satan in vsa ta podzemna
famiglia. Televizija nas je danes zajebavala sto na uro. Najprej se
je zaklenila SLO1, potem še SLO2 (starostno zaklepanje), tako
da nam je ostala le SLO3. Ko smo si to razložili, nismo vedeli,
pri čem smo. Baje je kriv digi, ki pa ga po veljavni zakonodaji
sicer lahko dobimo od zunaj, a po vseh birokratskih zahtevah in
kaj vem še čem bomo na to anteno čakali najmanj šest mesecev
in za povrh plačali še 24 evrov za pregled. Jebem ti zakone,
vse jih je treba na grmado in skuriti. Do takrat pa uživajmo
v starostnem zaklepanju. Tudi to je cena življenja v tem
komfortnem rezervatu.
Aja, kar se časopisa in odnosa zaposlenih tiče, sem se odločil
in že začel realizirati, da jih bom klical gospodar. Ne paznik,
pedagog ali kaj vem kaj. Preprosto gospodar. To idejo sem dobil
ob branju knjige Koča strica Toma. Pa da vidimo, kam me bo to
pripeljalo. Poleg tega sem spisal tudi pritožbo zaradi časopisa –
pazniki so kršili 16. člen, 2. odstavek ZIKS. Pa se pejmo. Meni
ne morejo očitati kršenja zakona, jaz pa njim nonšalantnost
lahko. Seveda bom kratko potegnil jaz, to mi je jasno, a moj
mazohistični ego je zadovoljen. Pravi orgazem! Sicer pa, saj sem
visoko nadpovprečno avtodestruktivno inteligenten.

Taubi

PONUDBA A'LA CARTE
Kot ste morda že slišali, se pri hrani vse začne, pa tudi konča.
Tako je povsod po svetu, tudi v zaporu. Tam velja nenapisano
pravilo, da se hrane ne hvali, kajti potem je je hitro lahko
manj ali pa ni tako dobra, potem pa se začenjajo upori in
nezadovoljstvo, saj človek živi od hrane. Sit je lažje živeti.
Spomnim se, ko so nam nekoč na Povšetki naredili lososa
s kuhanim krompirjem z blitvo. Ribam niso odstranili glav
in njihove oči so nekako čudno gledale s krožnikov – malce
šokirano in malce presenečeno, kar je veliko ljudi motilo.
Problem pa je bil tudi, da so bili nekateri lososi rahlo
rumenkasti, nekateri pa belkasti. Jaz, ki ribe obožujem, sem jih
takoj zmazal kar nekaj, čeprav so bili tako zajetni, da so na vsaki
strani krožnika gledali nekaj debelih centimetrov čez rob. Jaz,
ki ribe obožujem, če še nisem omenil, sem sojetnikom pomagal
razpredati o tem, da rumenkaste ribe pa res niso po jusu, tako da
so se jim raje odrekli, nakar sem jih pojedel sam. Mislim, da nas
je bilo v sobi šest, saj včasih prav takim dobričinam, kot sem jaz,
dodelijo polne sobe. Čistim, lepo berem svoje knjižice in se ne
vtikam v vse in v vsakogar. Vsak ima svoj križ, in to spoštujem.
Skratka, tiste rumenkaste losose, ki so bili razglašeni za škodljive
zdravju, sem vse zmazal, in ker sem iz ribiške družine, znam
vsako koščico obrati tako natančno, da človek dobi tek, ako me
gleda. Iz dneva v dan sem molil, da bi bili lososi spet na meniju,
pa veste, da so se drugi pritožili, da so bile ribe neokusne,
žalostne in raznobarvne …

Foto: Art Tower

Paznik je sicer s strokovnim očesom, ki mu ne moreš oporekati,
razsodil, da je raznobarvnost normalna ter da je ribji pogled,
zazrt v daljavo, čist in potemtakem brez madeža na duši, tako
da so ribe užitne tako za dušo kot telo. Vendar pa po večkratnih
pritožbah, da se z lososi nekako mučijo nežni želodčki
zapornikov, kljub paznikovi pronicljivi oceni, kmalu ni bilo
dvoma: lososov ne bomo več dobili. Meni je bilo žal, ampak jaz
sem večinoma le čistil in bral …

Robert Ž.
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KRALJEVSKI ŠAHOVSKI PROBLEM
Iz igre Mihail Tal – Mikhail Botvinnik, 23. svetovno prvenstvo,
Moskva, 1960.
Na vrsti je beli. Črnega matira v četrti potezi.
Standardni algebrski šahovski zapis:
pijon/kmet – brez oznake, S – skakač, L – lovec, T – trdnjava, D –
dama, K – kralj, x – jemanje 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.

KRAVŽLJANJE MOŽGANOV

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!
Pismo, 15. 11. >> Spoštovani ustvarjalci Kraljev ulice, vaš
časopis redno kupujem in z veseljem dodam evro, če ga le
imam. Sem pa obremenjena z leti in slabim vidom, zato revijo s
težavo prebiram.
Članki bi bili bolj brani, če bi bil tisk večji in bolj poudarjen.
So pa članki včasih zelo dolgi, osebno bi raje videla še kakšno
fotografijo več. Vse lepo vnaprej. Marjetka

piškote. Gospod je bil vidno vesel. Moram reči, da ga je vedno
lepo videti, saj je v današnjih časih eden izmed redkih, ki se
iskreno nasmeje in ti ob tem zaželi lep dan. Redki so taki, kot
je on, ki ti že z nasmehom polepša dan. Občudujem ga tudi,
ker pozdravi čisto vsakega, ki gre v trgovino. Gospod je res kot
sonček v oblačnem vremenu. Vsem skupaj pa želim srečno,
mirno in lepo leto! DK

Pismo, 25. 12. >> Spoštovani, vesela sem, da se je mlajša bralka
zavzela za to, da se lahko napiše na lepši in bolj kulturen način.
Če bova le za en odstotek uspešni, bom zadovoljna, kakor tudi
drugi, ki jim je mar lepa beseda. Vse skupaj lepo pozdravljam,
tudi mlajšo bralko iz Primorske. Bralka iz Grosupljega

Pismo, 5. 1. >> Spoštovani člani Društva Kralji ulice! Videl sem
oddajo o g. Tomažu Golobu – Taubiju in sem si rekel, kako lepa
in prešerna oseba je to. Na nek način mu zavidam, ker najti
srečo v taki težki situaciji ni lahko, zato ga spoštujem. Tudi sam
pišem poezijo in sem doslej izdal pet knjig. Odločil sem se, da
mu dve pošljem kot novoletno darilo, v kolikor nisem preveč
vsiljiv. Želim vam uspešno delo, njemu pa prijazne in mirne
dni v letu 2022, čeprav v tej politični situaciji ni lahko. Vendar
zmogli bomo, ker kot narod postanemo močni, ko so hudobni
dejavniki nad nami. Veliko dobrega v 2022 vsem vam dobrim
ljudem! Milan Zorn, Šempeter pri Gorici

Pismo, 28. 12. >> Najboljšemu društvu na svetu želim vse
najboljše, naj se vam, ki pomagate socialno ogroženi populaciji
preživeti, izpolnijo vse želje, ki so odkrite ali pa v kotičku duše
skrite. Predvsem pa veliko sreče in ljubezni! Vaš RN, Koper
Pismo, 30. 12. >> Naša 90-letna soseda z veseljem ustvarja in
plete. Po moji spodbudi je za brezdomne pletla nogavice. Jaz
vam jih pošiljam z upanjem, da jih boste uporabili. Želim vam
lepe praznike in veliko zdravja! NN
SMS, 3. 1. >> Zdravo vsem kraljem ulice. Želela sem vam
sporočiti za enega od vaših članov. Gospodovega imena sicer
ne vem, čeprav sem pred dnevi, ko sem od njega kupila časopis,
pogledala na njegovo izkaznico in videla, da ima številko 660
– tako na časopisu kot na izkaznici. Ko sem iz Ljubljane prišla
z mačjo travo, sva se tako kot vedno lepo pozdravila. Prosila
sem ga, če mi lahko popazi na rožo, medtem ko sem v trgovini.
Gospod je to storil z veseljem, vprašala sem ga še, če želi čaj,
in je pritrdil. V trgovini sem mu spotoma vzela še sendvič in

Uredništvo: Taubi se vam iskreno zahvaljuje!
8. 1. >> Društvu Kralji ulice želim srečno 2022, vsem vašim
članom pa človeka dostojno življenje. Za vsakega od njih, ki
»izplava« na boljše, sem zelo vesela. Zelo sem se razveselila, ko
je vaša revija pred kratkim končno našla pot tudi v Celje in jo
sedaj lahko redno kupujem. Preberem popolnoma vse, od prve
do zadnje črke. Tudi moji otroci jo berejo in sem ponosna nanje,
da ne zamahnejo z roko ali gledajo zviška. Vsi smo ljudje, žal
pa niso vsi soljudje. K sreči se sami odločamo, s kom se bomo
družili. Podpiram vaš trud in vam vzklikam: »Nikoli, nikoli,
nikoli ne odnehajte!« Lep pozdrav vsem! Marjana

GIACOMOV FOTO KOTIČEK: IZBRISANO IZ SPOMINA
https://www.giacomodoni.com/
Ko sem bil prvič v psihiatrični ustanovi Imola (KU #126),
sem videl stene sobe, ki so bile popolnoma popisane.
»Namenjena je gledališkim predstavam,« so mi pojasnili.
Omenjeni del objekta je gostil umetniške performanse, ki
ozaveščajo o čustveni temi duševnega zdravja.
»Pridite in si oglejte tole, mislim, da vas bo zanimalo.« Odšel
sem v arhiv in si prvič v živo ogledal napravo za elektrošoke.
Medicinski psihiatrični artefakti, možgani v formalinu.
Spominjam se, da so me pripravili do tega, da sem si oblekel
prisilni jopič. To je bil grozen občutek.
Ko sem se vrnil domov, sem se odločil, da se v Imolo še
vrnem. Želel sem bolj podrobno fotografirati arhiv, saj sem
naredil tako zelo malo fotografij. Nato sem prejel telefonski
klic: »Vandali so vdrli in vse uničili.«

Okna

Gledališki prostor

Foto: Giacomo Doni

Foto: Giacomo Doni

Naprava za elektrošok terapijo

Foto: Giacomo Doni

Fotografija naprave za elektrošok terapijo je bila zadnja, ki
sem jo posnel.
Vse je uničeno, izbrisano iz spomina, za vedno.
In pomen zadnje posnete fotografije se je popolnoma
spremenil – ta kruti instrument je rešila pred pozabo.

Giacomo Doni
Prevedel Jean Nikolić

Stopnice

Foto: Giacomo Doni

PUNCA IZ DRUGEGA ČASA
»Drugo leto boš lahko šel na morje po
mostu,« je rekla. In v hipnem navalu
navdušenja še: »Pomisli, arhitekt
je Slovenec! Ta most nas bo vedno
povezoval.« »Jugoslavija,« sem bleknil.
»Kaj?« »Srce, naju bo vedno povezovala
Jugoslavija!« In slab tajming. Ampak tega
nisem izrekel. Potem je zamenjala temo.

Samar Kandić
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Foto: SK

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 januarju zahvaljuje:
– pekarni OSEM,
– slaščičarni ZVEZDA,
– društvu LAJKA za hrano za pse,
– fotostudiu FOTO GRAD za pet
kupončkov za fotografiranje,
– NK OLIMPIJI za vstopnice,
– BON BON čokladnemu ateljeju za
pralineje,
– GAJBICI za banane,
– OŠ FRANCETA BEVKA za kosila,
– vrtcu H. C. ANDERSENA za sendviče,
– fotostudiu SPOMINI za
kupončke za fotografiranje,
– 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!

RAD BI BIL ZABAVEN, PA MI NE GRE!
IZI
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Sestavil: Jože Petelin

Ime in priimek: ____________________
Naslov:___________________________

Rešitev šahovske uganke: 1: Txa6+, xa6;
2: Db6+, Ka8; 3: Dxa6+, Ta7; 4: Dxc8++.

___________________________

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 decembrske nagradne križanke, ki so: Slavko Celarc iz Vrhnike,
Brane Cverle iz Ljubljane ter Ana Nuša Nikšič Pentek in Dušan Janc in Zgornje Besnice.

Prijatelja v nesreči: Benjaminu
so ukradli muco, Borisu pa je
avto zbil kužka, a že okreva.

