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PRAVLJICA
Metulji frfotajo v očesnih zrklih, prestreljenih z bucikami iz lebdečega jekla.
Preostali bojevniki iščejo blagoslovljeno kopje, da jih bo odrešilo ran, zadanih na
bojišču. Mehka dlan boža lice med spanjem in poje uspavanko nebesnim telesom, da se
izgubijo pod Merkurjevo senco. Preiskala sem celo knjižnico za tisto skripto, pa mi je ušla
iz rok. Zbežala je in se skrila v grmičevje k podplatom. Topotajo, ropotajo, razbijajo. Delajo
kraval pod lupo in cvrčijo kot amebe pod lučjo reflektorjev. Zaprti so v škatlo, stran od vseh
pogledov evropocentrizma, stran od vseh slik analognega fotoaparata, v predalu, ki je ostal
nedotaknjen.
Preberi mi zgodbe, zaprte v omaro, skrite v jami in hieroglifih. Naj bodo smešne, da se bom
smejala. Obdrži raztrgan papir,
bom lažje zaspala.

Ema Ajster
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COVID-19:

IZPOVED NEPOMEMBNEŽA
V zadnjih dveh tednih sem se večkrat posedla pred računalnik in pa tudi pred papir, da bi napisala to besedilo,
toda nikakor nisem mogla zadosti dobro izluščiti točno tistega, kar sem hotela z njim povedati. Vsakič me je nekaj
ustavilo. Planila sem v jok, doletela me je popolna blokada, postala sem neizmerno jezna, izgubila sem se v
dolgočasnem tarnanju, izlivanju duhomornih čustev in tako naprej. Na koncu sem obupala, spustila svinčnik,
izklopila računalnik in se vsemu skupaj izogibala, kot da bom samo s tem, ko to pišem, iz nekje nase privlekla
kakšno okužbo. Končno sem se odločila, da že enkrat končam to zmedo vseh tečnih misli in samo spišem to, kar
je pač treba spisati. Če ne zaradi drugega, je dobro, da to naredim zase. Že vnaprej moram opozoriti, da je ta spis
precej čustven, za marsikoga morda naravnost nadležen in patetičen, mogoče pa se iz njega izlije tudi kakšna
beseda, ki ne bo končala kot popoln nesmisel.
Bil je povsem navaden četrtek. Za zajtrk sem pojedla skledo kosmičev, obula sem svoje črne bulerje in oblekla
svojo, od starosti izmučeno, zeleno jakno. Ker je bil lep dan, sem si nadela prikupno vzorčasto obleko, ki sem
jo leto pred tem kupila v Mostarju. Čeprav sem jo nosila le nekajkrat, je ena mojih najljubših. Po pouku sem bila
dogovorjena s svojim fantom. Namen sva imela obiskati Moderno galerijo, saj sem si močno želela videti razstavo
Introspektiva. Slutila sem, da ne bom več imela priložnosti, da si jo ogledam. Vsaj ne za nekaj časa. Pred odhodom
iz dijaškega doma sem si oprala in nato še razkužila roke ter se odpravila v šolo. Prvo uro smo imeli sociologijo.
Okoliščinam skoraj posmehljivo je bila naša tematika bolezen in dojemanje le-te v družbi. Ni minilo dosti časa, ko
je profesorica preko e-asistenta prejela nujno obvestilo.
V ponedeljek se zapirajo vse izobraževalne ustanove.
V tistem trenutku se je pred mojimi očmi vse začelo podirati. Ne vem zakaj, ampak moja reakcija je bila takrat
zares nerazumno burna. Cel dan nisem mogla spremljati pouka. Med nemščino sem četrt ure presedela na
stranišču, ker sem težko zadrževala solze. Takrat so rekli, da bo prekinitev trajala dva tedna, toda že vnaprej je
bilo jasno, da bo trajala dlje. Razmere v Sloveniji so se tisti teden iz dneva v dan zelo hitro slabšale. Virus Covid-19
je postopoma zajel v svoj oprijem čisto vse, pa čeprav nismo bili okuženi. Popoldan ni bil nič manj melanholičen.
Ljubljanske ulice so bile že takrat sprehajališča duhov. S prijatelji smo šli po pouku na kavo. Nismo se popolnoma
zavedali, kaj nas čaka. Naslednji dan bi morali pisati predmaturo iz angleščine. Ni trajalo dolgo, da smo izvedeli,
da vse skupaj odpade in nas čaka naš normalen petkov urnik. V predvidevanju, da se vidimo še naslednji dan, smo
se bežno poslovili in odšli vsak po svojih opravkih. Tudi galerija s fantom ni bila nič manj moreča. Vsak v svojih
mislih,
oddaljen nekje v globini svojih skrbi. Z njim sem ostala do večera. Ko sem hodila nazaj v dom, sem lahko na
obrazih vseh mimoidočih opazila enako nelagodje. Pritisk v zraku je bil tako močan, da je bilo težko premikati
noge. Cimram sem kupila čokolado za poslovilo. Ko se bomo vrnili, me čaka matura, nato pa izselitev. To bi morali
biti naši zadnji skupni tedni. Ko sem prišla v dom, sem preverila svoja sporočila. Koronavirus … Nujno obvestilo
… Pozor!
Jutri pouk zaradi izrednih razmer preventivno odpade.
V naslednjih dneh se je javno življenje pričelo ugašati. Javni prevozi so prenehali delovati. Sledilo je zaprtje vseh
lokalov in trgovin, ki ne prodajajo svežih živil.
Prepoved zbiranja na javnih mestih.
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Karantena.
Besede koronavirus ne morem več slišati. Vse kocine mi grejo pokonci, vsakič ko ga kdo omenja. Več kot prosim
svoje družinske člane, naj najdejo kakšno drugo tematiko za pogovor, bolj potencirajo svoje vročične razprave o
številu okuženih. Ne vem, kdaj sem bila nazadnje toliko časa doma. Moji domači se mi zdijo kot tujci.
Imamo popolnoma drugačne navade, ideje, načine obnašanja in dojemanja. Vse se zdi tako oddaljeno,
neprijetno. Čeprav sem »doma«, pogrešam svoj dom. Z besedo dom imam v mislih Ljubljano in vse, kar pride z
njo v paketu.
Dvanajsti dan izolacije.
Gleda me prikazen s črnimi očmi. Sedi pred mano in srepi v svoj lasten odsev. Spraskana koža se ji lušči z obraza
in bleda lica se ji povešajo na ostrih ličnih kosteh. Črni kodrasti lasje, ki imajo zdaj že precej viden rjav narastek, ji
frčijo v vse smeri. Zadihana je. Pot ji teče po hrbtu. Dve uri mučenja mišic po vsem telesu, da bi se zamotila sama
pred sabo. Zunaj sneži, medtem ko po svetu vihra požar.
Strah me je.
Pa ne zaradi virusa. Virus je samo protitelo kugi, ki že tisočletja obseda človeško raso. Odkar so se ljudje po vsem
svetu umaknili, je narava na novo zaživela. V Benetkah se celo vidi dno kanalov. Ljudje nismo gospodarji sveta.
Smo le en člen celote, ki pa sam sebe ne zmore dojemati kot nekaj, kar ni nič bolj pomembno od vseh ostalih
členov. En dan smo tu, naslednji dan pa nas pač več ni in vse teče naprej tudi brez naše prisotnosti. Ker velika
večina ne more hoditi v službo oziroma v šolo, se med prebivalstvo vrača zanimanje za umetnost, poezijo,
glasbo, duhovnost. Ljudje so prisiljeni k soočanju s svojim dojemanjem sveta in sebe. Celotno gospodarstvo,
kot ga poznamo, se je ustavilo. Kdo bi si mislil, da je to sploh mogoče? Kdo bi si mislil, da je naša vizija življenja
pravzaprav popolna iluzija, ki sploh ni potrebna za srečo? Postalo je kristalno jasno, da se vse da, če je za to le
volja. Vsi bi lahko imeli dom in dostojno življenje s kvalitetno izobrazbo in ustreznimi pogoji, če bi se nekateri le
zavzeli za to in se spustili iz svojih vzvišenih stolčkov. Po drugi strani se v takšni situaciji razkrije tudi pokvarjenost
oseb, ki krizne razmere izrabljajo za postavljanje sebi ugodnih pogojev, saj so na takšnih položajih, kjer to lahko
počenjajo. Smo na prelomu. Vprašanje je le, ali bomo preboleli svojo lastno črno smrt ali pa ji bomo dokončno
klonili.
Strah me je.
Strah me je nje. Tiste, ki me gleda. Opazuje me in me vidi … vedno me vidi. Več ve o meni, kot pa vem jaz sama.
Na začetku je bila tiho. Samo čakala je in sledila mojim gibom s svojim pogledom. Ni minilo dosti časa, ko je
spregovorila. Iz ust, oči in čudno zvitega telesa so ji gomazele grozote, na katere sem že zdavnaj pozabila.
Grozote, za katere sem upala, da sem jih že zdavnaj uspešno odpravila iz svojega življenja. Duši me. Davi me z
mojimi lastnimi rokavi, jaz pa sem prisiljena v to, da zrem v njene podivjane zenice. Glasilke se mi trgajo.
Zblaznela se derem na vso grlo v histeriji, ker ne prenesem dejstva, da sta moje telo in um materija, s katerima
moram biti zaprta v prostoru, kjer sem jaz le tujek, čigar senca je nekoč tu sedela.
Danes bi dala vse, samo da bi lahko v živo videla obraz kogar koli, ki ga poznam in ni moj ožji družinski član.
Smešno, ampak vse bi dala, da bi lahko dve uri sedela pri matematiki in imela ob tem glavobol, ker ničesar ne
razumem. Socialna omrežja mi gredo na živce, vsa poročila in novice pa na jetra. Ekrana ne morem več videti.
Obseg šolskega dela je trikrat večji kot po navadi, jaz pa imam komaj kaj energije, da ga opravim.
Da pa ne bom samo negativna, so tu tudi lepi trenutki. Ko je lepo vreme, uživam v dolgih sprehodih, poslušam
ptiče, za ušesa si zatikam rože. Rišem, slikam, berem o stvareh, za katere prej še nisem slišala, končno si lahko
vzamem trenutek in zares poslušam glasbo. Kljub oddaljenosti je med ljudmi sedaj prisotno posebno sočutje.
Vrača se občutek za sočloveka in okolje. Vrača se skupnost. Ironično, da je za to potrebna popolna izolacija od
sveta, kot ga poznamo, in pa s tem tudi zaskrbljujoče. V teh razmerah resnično vidiš, komu je mar do tebe in
tvojih najglobljih plasti osebnosti. Vidiš, komu je vredno posvečati svoj čas, in vidiš, kdo si le-tega privilegija ne
zasluži. Končno sem prisiljena v to, da se soočim s svojimi problemi, ki se jih že kakšno desetletje ogibam.
Lepota se skriva v majhnih stvareh, le-te pa so po navadi čisto blizu in popolnoma zastonj.

Ema Ajster
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Ne razumem človeške navade zatiranja radovednosti, želje po spoznavanju, čustvenosti. Naravna lepota
intimnosti je postala škandalozna. Ne smemo vprašati tega, kar nas resnično zanima, in razmišljati o stvareh, ki
jih ne razumemo. Življenje izgubi čar, če ga ne moremo zares živeti. Če ga ne moremo brezpogojno in
neomejeno deliti. Če si ne dovolimo, da bi se kdaj izgubili.
Dognanje 1: Iskanje smisla je brezsmiselno
Smisel našega življenja ni to, da ga osmislimo, ampak da ga živimo. V trenutku, ko ga začnemo iskati, smo se
izgubili, v upanju, da bi se našli. Vendar nemogoče se je najti. Nemogoče je najti rdečo nit v življenju. Sploh zdaj,
ko smo življenje komaj dobro okusili. Iskanje smisla ni le zamudno. Je neumno in žalostno. Ko se sprašujemo, v
čem je smisel našega življenja, iščemo opravičilo za naš obstoj. Opravičilo komu? Sebi ali drugim? Iskanje smisla
pomeni nezaupanje v samega sebe. V tok. V življenje. Nezaupanje v točno to, v kar bi morali zaupati. Ravno
temu, čemur se moramo prepustiti, dovoliti, da nas slepo vodi. Kam bomo drugače prišli?
Smisel življenja ni v smislu, ampak v življenju.
Dognanje 2: ∞ = 0, 0 = ∞
Ljudje smo neskončno veliki in neizmerno zapleteni. Močni in obenem tako izjemno krhki. Kljub naši majhnosti
smo neomejeni. Kljub vsemu lahko potujemo iz enega kraja sveta do drugega, iz ene misli v drugo hitreje kot
vmes pomežiknemo. Našo neskončnost je težko razumeti. Toliko nedotakljivih stvari se dotakne, z željo, da
pojasni nepojasnljive stvari. Njena tesna povezava z ničnostjo je tako begajoča in skrivnostna, da je niti ne
moremo razumeti v celoti. Naša neskončnost se nam zdi tako daleč in tako nedostopna. Ne moremo si
predstavljati, kako zapleten in velik je vsak izmed nas. Kako smo si lahko različni, vendar enaki. Ne moremo si
predstavljati, kako je lahko enako neskončen otrok, kakor je neskončen starec. Čigava neskončnost je večja.
Kako globok je um obeh. Um vseh. Kako se naše misli prelivajo in prepletajo med seboj, pa čeprav se ne
morejo zares dotakniti. Neskončnost je nepojmljiva, kakor je nepojmljivo dejstvo, da se nekaj tako
kompleksnega, razvitega in neskončno velikega v enem samem trenutku skrči do niča. Da neskončnost vedno
izgine. Od nje ostanejo le delčki, prepleteni z drugimi neskončnostmi. Kako je mogoče, da se nekaj tako
velikega kar konča? Navdaja me z radovednostjo. Kako sta lahko v tako majhnem telesu neskončnost in nič
hkrati? Kako lahko neskončnost ve za nič, vendar nič ne ve za neskončnost? Nič ne ve ničesar. Ker nič ni. Ne
obstaja. Ne diha, ne vidi, ne čuti, ne misli. Samo je, tako da ni. In vendar je in bo. In ko bo, bo prav tako
neskončna. V tem pa je skrita nenavadna lepota.
Dognanje 3: Življenje je košara.
Ljudi si predstavljam kot geometrijska telesa različnih barv. Kocke, piramide, kvadre, valje, stožce ... Vedno
spreminjamo telesa, spreminjamo barvo. Ne po obliki, ne po barvi nismo enaki. Podobni smo si, vendar vedno
različni. Padli smo v košaro in zdaj vanjo padajo še drugi. Zanimivo in nenavadno je, da svoje košare nikoli ne
zapustimo, pa vendar padamo v druge košare, da se svoje prve oblike nikoli ne znebimo, pa jo vendar skoraj v
vsaki drugi košari spremenimo. Vsak človek ima svojo košaro. V nekaterih ostanemo dlje, v nekaterih ne. V moji
košari je žep, ki čaka, da se bo odprl. Ugibam lahko, kaj je v njem. In rada ugibam. Razen ko sovražim ta žep.
Ko ga ne maram, bi ga najraje odtrgala in vrgla iz košare nekam drugam, nekam ven, izven neskončno velike
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DOGNANJA
košare, v nič. Ampak ga ne odtrgam. Ker sem preveč časa tihoma ugibala, čakala, želela, da bi obupala. Mogoče
imajo tudi druge košare tak žep. Mogoče imajo predal. Mogoče hladilnik. Ne vem, če ga imajo, ker nikoli zares
ne vidim cele košare. Tudi če sem tam več časa. Mislim, da ga imajo. Vendar si želim spoznati kakšno košaro do
konca njene neskončnosti in srečati vse oblike in barve nekoga. In jih razumeti, jih čutiti, okusiti. Jim mogoče
celo odpreti moj žep. Saj v resnici vem, kaj se v njem skriva.
Dognanje 4: Strah je zunaj votel, navznoter ga pa ni.
Ničesar me ni strah, ničesar se ne bojim. Ničesar me ni strah, ničesar se ne bojim. Ničesar me ni strah, ničesar se
ne bojim. Ničesar me ni strah, ničesar se ne bojim. Ničesar me ni strah, ničesar se ne bojim. Ničesar me ni strah,
ničesar se ne bojim. Ničesar me ni strah, ničesar se ne bojim. Ničesar me ni strah, ničesar se ne bojim. Razen
velikih stvari. In nekaj majhnih. Ničesar me ni strah, ničesar se ne bojim. Ničesar me ni strah, ničesar se ne
bojim. Razen zaupanja v ljudi. In njihovih besed. Ničesar me ni strah, ničesar se ne bojim. Ničesar me ni strah,
ničesar se ne bojim. Ničesar me ni strah, ničesar se ne bojim. Ničesar me ni strah, ničesar se ne bojim. Ničesar
me ni strah, ničesar se ne bojim. Ničesar me ni strah, ničesar se ne bojim. Razen izgube čuta. Pustite mi glasbo!
Pustite toploto! Ničesar me ni strah, ničesar se ne bojim. Ničesar me ni strah, ničesar se ne bojim. Ničesar me
ni strah, ničesar se ne bojim. Ničesar me ni strah, ničesar se ne bojim. Ničesar me ni strah, ničesar se ne bojim.
Ničesar me ni strah! Ničesar me ni strah! Ničesar me ni strah!
Dognanje 5: Rada nas imam.
Všeč mi je koncept ljudi. Všeč mi je notranjost telesa, ki živi samostojno od nas, živi na nas. Všeč so mi prstni
odtisi. Všeč mi je, da lahko čutim toploto sonca in vročino dotika. Všeč so mi gubice okoli oči, ki nastanejo od
smeha. Všeč so mi od solz mokre trepalnice in lica. Všeč mi je intimnost rok. Všeč so mi prsa. Všeč mi je popek.
Všeč mi je opazovati ritem hoje. Všeč mi je poslušati zgodbe. Všeč so mi mravljinci v rokah. Všeč mi je jutranji
obraz. Všeč mi je večerni glas. Všeč mi je, kako me pozdravi teta na ulici. Všeč mi je, kako ljudje stojijo in
čakajo, medtem ko njihov pes kaka. Všeč mi je, kako se ljudem zdi smešno, če nekdo kaka. Všeč mi je okus v
ustih po umivanju zob. Všeč mi je občutek toka gozdnega potoka skozi moje roke. Všeč mi je sol na koži po
kopanju v morju. Všeč mi je postelja po napornem dnevu. Všeč mi je prvi požirek čaja ob jutranjem soncu. Všeč
mi je občutek kurje polti.
Všeč mi je dotik. Všeč mi je objem. Všeč mi je poljub.

VŠEČ MI JE ČLOVEK.

Eva Kene
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//
Radiacija umetnih sanj
Nečisto dušo
Blagoslovi
Simfonija krikov nepotešenih želja
Živi mrtveci
Bede v brezdanjo noč
Brez da bi spregledali večni spokoj obdajajoč globlji bit
Postapokaliptični eksistencializem
Nezmožnost človeka živeti v trenutku
Brez opija.
//

Arden
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VOZLI PROSTORA IN ČASA

Čas je izginil neznano kam. Vsako jutro me nebeško Sonce poboža po licu, jaz pa v svoji nehvaležnosti ostajam
ujeta v posteljo. Skozi stene se ptičje petje preobrazi v krik.
Zdi se, da v teh dneh ne počnem drugega, kot premišljujem o lastnem obstoju. Učinek metulja, teorija
metuljevega efekta pravi, da zamah metuljevih kril med letom sproži majhno spremembo v ozračju, ta potem
generira večje, te zopet večje in tako se na koncu zaključi z orkanom na drugi strani zemeljske oble. Prenehati
morava z iskanjem metuljev in se sprijazniti z dejstvom, da so odleteli. Praznino v želodcu lahko nadomestiva s
čim drugim.
Ujeta sem v beznici krvoločne zveri. Moja nervoza spravlja jo v delirij, v katerem blaznim. En sam zamah s krili bi
lahko spremenil mojo usodo. Tako kot se ti igraš z menoj, tako se človek igra z naravo.
Da bi se zamotila pred tvojo absenco in mojo neizogibno konstantno navzočnostjo same sebe v sleherni misli
dneva, sem prevzela razne rutine, ki se na koncu dneva razblinijo v pozabo. Ob slovesu ptic se tako vsak večer,
skoraj nevede, utapljam v oceanu lastnih misli. Opazim te še v tako neznatni nepomembnosti, kot je pesek. Ko
tako bosonoga stopam po njem, me spomin popelje v lansko poletje, ko si me držal za roko in skupaj sva
opazovala prelivajoče se barve umirajočega Sonca.
Nikoli si nisem bolj želela bližine neznanca. Človek se res ne zaveda, kaj ima, dokler mu to ni odvzeto. Sanj več ni,
celotna realnost situacije se zdi nadrealna. Ostaja le brezdanje bedenje v noč, ki se prelije v dan, ki se prelije v noč.
Čas ne obstaja. Zdi se, kot da nič ne. Postelja je postala operativna miza, kjer mi misli raztrgajo bit.
Sediva na plaži v spremljavi arij razburkanega morja, edini vir svetlobe ostaja žar tvoje cigarete. Strmim v črnino
noči, v tvoje oči strmim, ko le-te opazujejo nemir oceana. Rada te gledam, sploh v oči, saj lahko v njih opazujem
univerzume.
»Zakaj me gledaš?« me vprašaš.
Naredim požirek in se vrnem v zanos Satijevih gimnopedij. Vsa moja dejanja postajajo impulzivna, nagonska,
instinktivna. Moja glava je v bazenu mesečine. Medtem ko zrem v globino skodelice jutranje kave, odbije 15. uro.
Šla bi k maši, če bi imela to možnost. Tako bi vsaj angelski zbor poslušala. Škoda, da so se okužili z virusom.
Za kosilo sem pojedla rožo, ki si mi jo dal. Od najinega zadnjega snidenja le venim. Mislila sem, da se mi življenje
povrne, če pojem nekaj živega. Živalskega mesa ne jem že štiri leta. Na vsake štiri leta nastopi prestopno leto.
Prestopna leta so v koledar uvedli zato, da se koledarsko leto ves čas ujema z letnimi časi. Letos spomladi sneži.
Nekako se lahko poistovetim s tem. Tudi v meni je uničujoč vihar, srce pa je oledenelo.
Spev siren za vedno bo ostal jezik ljubezni. Ko tako stojim pred navidezno premico, ki ločuje kopno od vode, me
ima, da se tudi sama vržem vanjo. Morda sva le geometrijska objekta, brezsmiselni asimptoti, smiselni višji sili,
ki naju opazuje. Matematika te ni nikoli zanimala. Asimptota je v premica, ki se v neskončnosti približuje drugi
krivulji, ne da bi jo dosegla. Mar ne razumeš? Jaz sem Ellida.

Arden
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IZPOVED NEPOMEMBNEŽA #2
Karantena se je začela sredi marca. Včeraj je bil prvi maj. Praznik dela. Ura je 00.25, poslušam facebook live
Dejana Kobana. Slovenija gori. Ne dobesedno. Pravzaprav vsake pet minut dežuje, tako da je precej vlažno.
Gorijo ljudje. Sploh ne bom komentirala političnega stanja, ker je v popolnem dreku, pa naj kdorkoli reče, kar
hoče. Nisem nič posebnega. Navadna dijakinja 4. letnika, ki skuša končati svoj zadnji letnik, pa ne ve niti, kdaj bo
lahko normalno odpisala maturo, ker vsi samo govorijo, kako se bo vse v redu izteklo in kako smo ubogi revčki,
nihče pa nam ne daje nobenih konkretnih podatkov. Se sploh zavedate, koliko dijakov je, ki trenutno nimajo
dostopa do kvalitetne priprave in enakovrednih virov, od katerih so odsekani? Zakaj se toliko mudi? Kam se mudi?
Kam se mudi s statistiko, ko se nikakor ne mudi h kvalitetni izobrazbi? Izobrazba je privilegij, to mi je v zadnjih
dneh postalo še kako jasno. Ne bi smelo biti tako. Cilj bi moral biti ustvariti človeka, ki ve, kaj hoče in kje stoji na
zemlji, ne pa ustvarjanje še ene številke med mnogimi, brez jasne vizije, brez čistega stekla na svojih očalih. Vsi
imamo umazana stekla, ampak enkrat jih bo treba očistiti, ker tako pač deluje svet. Kako ogaben je boj za oblast?
Kako ogabna je želja po moči, superiornosti, večpomenskosti. Kdo si zares? Nihče. Nihče si, tako kot sem jaz ničla.
Oba sva le ničle, ti imaš pač v lasti več papirja. Papir je gorljiv, super material za kurjenje. Skuril se bo, tako kot se
boš skuril ti in tvoja prekleta oblast. Pa vem, da te zdaj boli ku*ac, ampak moje vprašanje je, ali si kdaj v svojem
življenju, skupaj v paru s svojo oblastjo, doživel resničen občutek sreče? Nisi. Sploh ne odgovarjaj, ker vem, da ga
nisi. Hrepenenje ne prinaša sreče, boj ne prinaša sreče, vojna ne prinaša ničesar, razen sranje, trpljenje, bolečino
in še večje sranje, tako kot ti prinašaš samo eno veliko sranje s svojo ku*čevo obsesijo. Ja, uporabljam kletvice
in veš kaj? Boli me. Zvenim primitivno in se opravičujem, ampak se hočem spustiti na tvojo raven. Cin cin, zvoni
zvonček na kolesu. Jojo efekt. To je res kul igrača, ne vem, zakaj je več nikjer ne vidim. Ti dam namig. Tebe čaka
v lepem rdečem zavojčku jojo pod nepospravljenim božičnim drevescem in medtem ko se boš igral z njim, ti bo
vrvica ušla izpod kontrole in jojo te bo zadel v nos, ki ti ga bo tudi zlomil. Moral bi biti srečen ob kozarcu svežega
mleka, namesto tega pa sanjaš o gulagu.
Ta želja po oblasti pa ne požira samo tebe. Tudi mene, njega, njo in še koga in kot ti, si večina tega ne želi priznati.
No, jaz si to priznam tukaj in zdaj, v tem trenutku.
2. 5. 2020, 00.50.
Imam željo po oblasti. Hrepenim po njej, obenem pa me žre. Vsak košček mojega življenja je pod mojo oblastjo.
Koga ljubim in koga ne ljubim, kaj jem, koga lepo pogledam, koga objamem, komu namenim lepo besedo in
koga napi*dim, kako se premikam, kako se prepogibam, kako izdihujem, kako jokam, kako kričim, celo kako
doživljam orgazem. Vsaj želim si, da bi bilo tako. Gravitacija popušča. Kopalnica je zakrita v sencah, zelenkasto
rumena svetloba prihaja samo čez majhno okence nad straniščno školjko. Odsev se svetlika v mojem preslikanem
nasprotju. Mokre kapljice polzijo po bledi naježeni koži. Hladno je. Počutim se votlo. Luknjasto. Saj sem luknjasta.
Moje telo je sestavljeno iz luknjic. Nekatere se končajo, nekatere se ne. Same luknjice. Vse je polno luknjic, nič ni
tako, kot se zdi. Nič se ne vidi tako, kot zares stoji. Ni smisla, da se boriš za nekaj, česar ne boš nikoli dobil. Ljubim
te, pa me je strah ljubiti, ker nočem še več luknjic v svojem življenju. Mravljinci po koži, mravljinci pod kožo. Filmi
me pomirjajo, nasilja sploh ne opazim več. Nič, treba bo pucat.
Ljubljana. Moja Ljubljana. Moja majhna, sladka, velika Ljubljana. Se bova kdaj videli ali pa se bom namesto s
tabo, srečala z bojiščem?
Kaj se zgodi, ko se zaveš, da je celoten sistem, vsi zakoni, pravila, kazni in pa tudi ti brez kakršnega koli pomena?
Smrt je brez kakršnega koli pomena. Tu sem brez kakršnega koli pomena. Tu si brez kakršnega koli pomena.
Sprijazni se. Tako je.
Danes sem gledala dva goloba na strehi. Bila sta prikupna. Ljubimkala sta se, potem pa je začelo deževati in
agresivno sta odprhutala v zrak.
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En teden nisem videla sonca. En teden nisem vstala iz postelje. Ne da se mi jesti. Majhni in kratki občutki
zadovoljstva. Ker te ne poznam, si mi všeč. Ne znam govoriti, ne znam brati, ne znam risati, ne znam pisati. Kaj
sploh znam? Zakaj se sploh premikam? Ali sploh hočem študirati? A sploh želim končati srednjo šolo? A sploh kaj
želim?
Po dveh mescih sem šla prvič v trgovino. Prazne izložbe. Maska mi otežuje dihanje. Smrdi. 54 TV programov ni
dovolj. Hvala, ker si tiho.
Kaj je zdravo? Sem jaz zdrava? Kdaj bom lahko videla? Včasih je bolje molčati, ampak jaz ne morem več molčati.
To ni politična pesem, manifest, spis, esej, kar koli, to ni nič. Samo piksli in črnilo, ki se zdrobijo v molekule, ki se
zdrobijo v atome, ti pa se potem zdrobijo v protone, nevtrone in elektrone. Kemija mi ni nikoli šla, tako da nimam
pravice do kemičnih izrazov. Tudi ti nimaš pravice do pametovanja, če si bedak, pa še vseeno pametuješ. Nehaj
govoriti, samo zato da boš lahko govoril. Prisluhni enkrat. Zakaj nihče samo ne prisluhne?
Če bi samo prisluhnili, ne bi bilo nič od tega potrebno. Ne virus ne ta politična kaša ne bolezni in ne mi sami in vsi
naši jokcasti problemi. Življenje ni telenovela niti ni holywoodski film. Ne vem, kakšen slušni aparat bo potrebno
izumiti, da se bomo slišali. Ne vem, kakšna očala, in ne vem, kakšne bergle. Nisem hipi, nisem komunist, nisem
vojak, nisem policist, nisem vladar, nisem kmet, nisem fevdalec in nisem suženj. Ne bom suženj. Ne bom suženj
tebi in ne bom suženj sebi. Ne bom suženj sistemu. Suženjstva me je grozno strah, zaradi tega me je strah sebe
in pa tudi tebe. Da o sistemu sploh ne govorim.
Vseeno moram gledati.
Enega dne se bomo morali zbuditi ali pa bomo pocrkali vsak posebej v svojem urinu na dnu razbite straniščne
školjke. Vsi se pojdite solit. Jaz se grem popoprat, čau!

Ema Ajster
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MODERN DAY FAIRYTALE
Neskončna rola toaletnega papirja,
zbiralna komuna vseh največjih odpadkov, da nam jih slučajno ne zmanjka.
Ostanki rdečega sadja,
razmetani po mizi
iščejo listke, na katere bi se lahko podpisali.
Spala sem štiri ure, da bi se zbudila še enkrat.
Mogoče s tabo?
Težko.
Težko zares, ko ni kraja, ki bi me našel v pravem trenutku.
Vibrira.
Sedlo vibrira, ko se premika konj.
Trese.
Trese elektrika.

Brez prstnih blazinic božam tvojo ključnico.
Brez zenic.
Brez zenic zrem v rjavo obarvane grebene,
prepreko katerih se napenja mehka membrana.
Kurac
Palac
In nabodalo!
Ražniči.
Imam se za največjo budalo,
čeprav temu ne verjameš.
Obupani cvetki rastejo …
Ne vedo, ali bo jutri zjutraj dovolj toplo, da bodo preživeli.
Razbeljena svetloba magnetnega polja se bori za svoj obstoj.
Za moj obstoj …
Prazen naboj.
Kakšne so tvoje statistike?
Ne znajo opredeliti svojih poti, ker so se izgubile na poti
do pogorele jase sredi gozda.
Ocean nesmisla
zbira
upornike.

Ema Ajster
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S
L
A
Eno je it na wc,
drug je it na stranišče.
Eno je it na wc,
tretje je it, se skrit pod pisoar na moški toaleti.
Ni moških toalet.
Jeba.

O

Številka tri odpade,
prebavni trak propade.
Zavijajo se krogi v Avdijev logotip,
da pokažejo svoje aristokratsko izločalo.
Od bolečin v trebuhu me bo pobralo.
Coka zero je delikatesa.
Ne ni bela,
ne skrbet,
nisem še čisto zbledela.
Tsunami je zrasel iz vode v želodcu.
Podaljšek risbe so tvoja ušesa.
Cicada je polizala vse ušesno maslo,
ker je mislila, da je margarina.
Ko je laž ugotovila,
se je utopila,
ubila jo je bolečina.
Prevarala je samo sebe, da bi se bolje počutila,
ker ve, da margarine zanjo ne bo,
je ni,
je nikoli ni bilo.
--Mrtve rastline stojijo na polici.
suhe trhlice,
ostanki vejic in listkov.
Lepotice,
boginje … boginje brez las.
Kostnata zapestja trzajo pod rokavi.
Slastno,
za obliznit.
Nežno, mehko krogovičje.
Obla telesa se vdirajo v svojo notranjost in tam iščejo votline, v katere se lahko skrijejo pred polnoplastičnostjo lastnega prostora. V
katere se lahko skrijejo pred občudovanjem in poljubi, ki se ob njihovih ušesih spremenijo v bodala.
Zareza za zarezo se vdirajo v kožo srebrna ogledala.
Stopicajo po povrhnjici in se vržejo v globino, kjer najdejo najbolj žgečkljive živčne končiče…
EKSTAZA!
O!
Solza ji pada z obraza,
ampak samo v senci, ko luna ne sije.
Noče, da bi pogledala svoje sonce, in videla, da je pogašeno.
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Vzemi,
vzemi punčko iz cunj,
nosi jo na svoji rami, namesto sponke jo nosi …
Poda se na črno blago.
Poda se tudi k tvojim vekam in tobačnici.
Pobožaj jo kdaj po volnenih pramenih. Sama se ne bo nikoli.
Sama bo samo padla, ker ne bo lepo sedela in se utopila v kanalizacijski vodi.
Pliš znotraj nje se bo zmočil in postala bo plesniva.
Gobe jo bodo napadle. Raznovrstne gobe.
Velike,
majhne,
debele,
koščene.
Prekleto bodi telo ustvarjeno, da pustiš, da na tebi zrastejo gobe.

Zakopana v svojo lastno praznino
sem iskala medeninaste koleščke pod odejo.
Razloži mi, kako je mogoče, da riba lebdi?
Razjeda na prsnem košu se je razdrobila
v raztrgano brezno, ki prebira posušen grah
na luknjastem situ.
Slišala sem ptiča, ko je pel jutranjo koračnico.
Pozdrav soncu!
Pozdrav nebu!
Pozdrav oblakom!
Raznosi semena po travnikih,
da bodo vzklile cvetlice.
Ti si moja cvetlica,
stopaš po mojih krtinah.
Ne morem prenesti, ko se me dotikaš,
ker ne morem preslišati tvojega šepeta.
Priprta globina,
razkopana.
Votla bolečina prazni kanale.
Zanositev telice je izgubljena.
Rada imam tanke vrvice, ki se zbirajo v bronasto žico.
Frnikole se stekajo po potoku v dolino.
Kri se je zlila iz rožnatih cevi,
snežno belih cevi.
Poljubil me je in za trenutek sem pozabila,
kako ogabna je koža, ko se vleče po napetih mišicah.
Zdrizasto se napenja
kot smrkljavi ostanki.
Z robcem se jih ne da obrisati.
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Prijazni vrabci vijejo vrvi okoli njegovih rok. Vlečejo iz leve na desno.
Suvajo.
Oblivajo ga z vprašanji resnice in mu govorijo čenče starih znancev.
Prebrala sem tvoje sporočilo.
Nisem si želela odgovoriti,
oprosti.
Sonce je gnilo in oblaki so postali ogljikov monoksid, ki lovi njegova pljuča.
Kocke padajo na njegova ramena, težke so kot svinec.
Slon.
Razvlečen slon.
Prepogiba se.
Razdrobljen kot star kruh liže lica nedolžne cvetlice.
Razjeda se lahko zaceli, veš,
samo moraš ji pustiti,
moraš se ji posvetiti.
Pobožati jo moraš.
Pokaži, da si vreden zaupanja in zaupala ti bo.
Ob tvojem dotiku se bo segrela in skrila se bo pod strgan rokav.
Zaspal je v senci posušenega drevesa,
zmučen in zmeden,
izgubljen.
Suho listje je božalo lica.
Prekleta uspavanka ničvredne zime.
Sonce zahaja.
Ne sliši več vrabcev.

-HAIKUDinamit pada,
razjarjeno se zgraža,
lovi gazele.
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-VISLICE-

Konica seka konico na koncu konic.
Išče očeta. Išče Mitro, da ji predstavi bika. Jaz poznam enega bika.
Muka.
Mu
Ka
Muuuu
v praznino, ko lovi svoje rogovje med mrtvimi krošnjami. Kopljejo v svoje ostanke. Razbijajo stekleno okno, ki jih gleda izpod
trepalnic. Lepo, svetlikajoče, brezbarvno.
Jaz sem jaz,
jaz sem ti,
jaz sem svetlikajoče se kolo, ki tvori špranjo med vrati, ki škripajo, če narobe vstopiš.
Vstopi pravilno, vstopi konkretno. Vstopi ponosno, zavzeto, mogočno.
Bodi boginja na zlatem prestolu, ki ga krasijo lobanje vseh prevzetnih prascev, ki se hvalijo s prahom, ki so ga za spremembo
pobrisali prejšnji teden.
Kdaj je že bilo to?
Imam spomin kot zlata ribica.
To je mit.
Mit teče.
Teče kot reka laži in zliva se v tisto, že zdavnaj polepljeno, preluknjano špranjo v durih, narobe obrnjenih.
Visijo iz klanca.
Klanec visi iz njih.
Vse visi.

Ema Ajster
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-openValovi se spuščajo v možganih. Zbirajo prostovoljce za brodolom, vendar se roke ne vzdignejo na njihovo
prošnjo. Skrivajo se pod skalovjem in molijo očenaš, da jih ne srečajo.
Prazna soba čaka na sostanovalca. Odmev ji kuje pesem. Hladno pesem, ledeno mrzlo. Bolijo me žile, ko ju
gledam.
Prevarant, izobčenec v lastnem telesu.
Vojaki stopajo po bojnem polju, da bi našli poslednjo cvetlico, ampak se jim ne oglasi. Eden je stopil v lužo.
Moker, pocasti žganc iz rjave tekočine. Gležnje mu je pobožal. Prijateljski poljub, na zbrušena stopala, ki so
videla več krvi kot sonca.
Obdrži svojo gostoljubnost in odpri usta, da ti vidim v želodec, ali si res jedel kosmiče za zajtrk ali pa mi lažeš in
si jedel čokolino. Mogoče se ne spomniš, kaj si jedel, in si nevede izdal svojo resnico. Kakšni so tvoji čevlji? Jih
kdaj očistiš? Čevlje čisti redno, ker oči so duše človekove. Mogoče pa tvoja duša ni čista. Plasti blata se kopljejo
nad ogljasto črnino. Mar je pomembno, kam stopi popotnik pred nevihto, ko išče zavetje?
Raztrgane roke, rožnat pepel. Pepel nekdaj mesnatega telesa, prepredenega s cvetlicami.
Sovražim orhideje. Grše so od jaken s podloženimi rameni.
Ogledalo se bo strlo, če se bo tako zvijalo. Prosim, skrij mi ga izpred oči.
Moram videti tvoj obraz.

--

-stanjeČrevesje se prepleta. Prebadajo ga bucike in dežne kaplje bežijo iz rdečega tkiva.
Škrlatne vrvi se razdirajo vase, ko za njih poprijemajo blatne dlani, polne bakterij.
Strah me je leva, ki stoji nad grobom svetnikov Evrope in recitira pesem vodilnih revolucionarjev, ki so se
pogubili, ko so prvič začutili bleščeče solze na svojih dlaneh in se prepustili poželenju po bolečini, ki jih je tepla
do zadnjih izdihljajev. Vse dlake so jim stopile v zrak, ko so začutili zadnji udarec, in vzdihi so se širili po celotni
dolini. Zlati lističi so padali z neba, medtem ko so se kolosi podirali v kamenje na robu ceste. Naši očetje, naši
bogovi, naše sveto gonilo, gnojilo, drek. Umazan drek, ki ga je izpustila krava. Prežvečena trava. Ganja
Marihuana. A bi eno lajno speeda? Sm se lihkar zbudila. Lahko noč. Nina nana. Skodelica kamilic, v kateri čajna
vrečka razpada. Papir z Michelinovo zvezdico se zbira na dnu posode. Frfota mrtvo, suhljato, jezikavo babišče.
Jezikavo gojišče za mravlje.
Reči,
sliši,
usliši.
Mogoče spoznaš Italijana, oblečenega v Armani suknjič, ki ti bo ponudil cigareto. Mogoče zaspiš pod mostom,
ker enostavno ne čutiš več nog, saj so ti prsti odpadli in niti poljub več ne pomaga, še sploh pa ne zapaljena
kava, po treh urah slovnice, ki je sploh več ne slišiš, ker so črvi pregrizli še zadnje živčne končiče v koralah.
Vstalo se bo, tudi če bo padlo.
Sprejmi moje nohte kot daritev. Sprejmi ostanke, da le-to ne postanejo.
Postali bodo.
Ostali bodo.
Ti boš ostal,
vstal,
ti boš zaspal.
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Zadnje tedne se v moji glavi dogaja veliko, morda preveč. Informacije se nalagajo in nalagajo in počutim
se, kot da moj vrat nosi na sebi velikansko skalo. Glava je težka in vrat me boli, a v srcu imam požar. Na
duši mi veliko leži in če bi le lahko, bi kričala na vse, ki so temu svetu naredili kaj krivega. Ko stopim ven
v svet, se mi zdi, da sem stopila v brezmejno puščavo, kjer je moje upanje po boljšem ničelno. Krasni
novi svet, v katerem nam vlada sovraštvo in pohlep. Resnica je izgubila vsakršen pomen. Očitno resnica
pomeni zagotovilo, ki je v resnici laž. Čas, ki sem ga najprej želela koristiti za odklop in vnovičen zagon
kreative, ki sem jo v Ljubljani pogrešila, se je spremenil v bolečo izkušnjo in še večji pritisk. Najbolj je
zabolelo spoznano in sedaj tudi potrjeno dejstvo, da je človek človeku največji sovražnik. Sploh Slovenci
drugega sovražnika ne potrebujemo.
V DIC-u sem stanovala tri leta in v sklopu dejavnosti, sploh teatra, spoznavala pravega Cankarja, ki nam
ga v šoli ne predstavijo. In kaj kmalu sem začela poglobljeno razmišljati o njegovih v črnilu odmevajočih
besedah. V šoli nam Cankarja servirajo kot enega najpomembnejših slovenskih piscev skozi zgodovino,
pa se njegovega dela in življenja niti ne trudijo razumeti. Tako njegovo sporočilo ostaja spregledano, a še
kako pomembno. Ko je malega človeka naslovil s hlapcem, je narodu postavil ogledalo, v katerem smo
prezrli lastno sliko.
Oh, kako lepo je pljuvati in blatiti sočloveka. Požreš vso humanost in etiko, ki jo premoreš, kajti poštenje se ne splača. V prsih te tišči gmota krivde. Tam je in tam bo ostala, dokler dokončno ne zgoltaš tega
ničvrednega, izmišljenega ponosa. Na kaj si tako hudičevo ponosen, če ta ponos izhaja iz laži in
izkoriščanja. Ti nisi kriv nič, res je, mi smo krivi, ki smo dopustili, da ravnaš z nami kot s smetmi. Kot s
hlapci. Brcaš nas in bičaš in prelivaš kri in mi ti kimamo, ker mislimo, da ti kimati moramo. Ti se klanjaš
samemu sebi in svojim lažem. Upam, da bo gmota krivde v tvojih prsih postala tako težka in velika, da
te bo potegnila k tlom, da ne boš več vstal. A v nas bo krivda, da smo te podpihovali, da si žrl in žrl in se
nikoli nasitil … ostala.
Nočem biti tiho. Nočem se predati. A tako zelo boli, ko vidim, da je tebi vseeno. Zaradi tebe nisem
uslišana, kajti sama sem pljunek v morju. Tudi ti si, a tvoja vrsta je danes po številu dominantna. Želim si,
da bi jutri bilo drugače, da bi se zbudila in lahko spet zadihala. Po človeško. Naravno. Svobodno. Požar
se širi čez celotno moje telo. Sedaj zares gorim.
Kdo si ti, da boš govoril, kaj je zame dobro in prav. Kdo si ti, da boš namesto mene odločal o moji usodi.
Ne sodim v tvojo kletko. Da, mali človek sem. Ali vendar sem prav taka kot ti. Imam en par rok in nog,
pa oči ter ušes. Lahko sem srečna, da vidim, slišim, voham, čutim. Pa vendar mi vežeš ude, daješ masko
na usta, ruto čez oči in čepke v ušesa. Da le ne bi. Da bi le slepo verjela v tvoje sladke obljube in nasedala
na že milijonkrat uporabljene fore. NE. Ta krhka majčkena besedica v sebi skriva velikansko moč. Kdaj
bomo dojeli, da jo lahko uporabimo. Za enkrat še namreč ni prepovedana. Ponavljam, za enkrat. Kdaj
bomo verjeli sami vase dovolj, da bomo vstali in se zoperstavili vsem demonom naše domišljije? Ne
ubija nas virus, ubija nas neumje. Neodgovorno ravnanje s sabo, drugimi in okoljem.
Kmalu podrite vse narodne spomenike padlim borcem za našo svobodo, kajti kmalu bomo dokazali,
da je bil njihov boj zastonj. Svobodo smo zapravili – eno najpomembnejših vrednot smo zavrgli kot kup
smeti. Čemu? Čemu, te vprašam? Za tako hvaljen Narodov blagor?

Minea Tkavc
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KAPLJICE ZA OČI
Bile so le kapljice za oči.
Da ne vidiš tistega, kar čutiš, ko si v temi.
Le kapljice za oči.
Naj bi pomagale.
A bile so strup.
Spravile so me v obup.
Kdo si ti?
Zakaj hodim po svetu s tabo?
Praviš, da nisem za nobeno rabo.
Da preveč strmim in težim
in nič ne naredim.
Ponoči bedim,
ko pomislim na tvoje besede.
Polne bede.
Ne morem se znebiti te zmede.
Zakaj sem tu?
Če pa se zaradi tebe počutim,
kot da sem na dnu.
Na dnu globokega morja,
na svetu brez obzorja.
Kjer počasi, tiho, mučno bledim.
Zakaj zate skrbim?
Res si želim,
da ne bi bilo tako, kot je.
Dala sem ti več kot vse.
In vendarle.
Vzel si, dal nisi nič več kot trpljenje.
Ne morem več.
Ne bom dopustila, da mi kradeš življenje.
Zbogom.
Adijo.
Solze bedijo.
Spustiti te moram.
Oditi moram.
Rada te imam,
a to ni dovolj.
V srcu te imam,
a v njem imam tudi bol.
Bolečino. Rano.
Če želim živeti,
te moram pustiti za sabo.
Zoey M. SS
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Svet se vrti.
Jaz stojim na njem.
Ljudje se premikajo v njegovi smeri,
jaz grabim po drugi strani.
Hudo je.
Trpim.
A vendar ne popustim.
Vsaj ne do konca.
Ker to bi pomenilo zmago za njih.
Jaz pa sem tukaj,
zato, da sem drugačna od milijardih.

Veronika Bratina
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PESEM KOT ZDRAVILO IN ZASLEPLJENOST BOGATIH
Kdo ve, kateri dan karantene je že, stvari pa ne kažejo na bolje. Število okuženih še vedno raste, v Italiji poročajo o
vedno večjem številu smrtnih žrtev, celotne države so zaklenjene, razglašena je bila prepoved gibanja in zbiranja
na javnih prostorih. Zaprti so bari, restavracije, knjižnice, muzeji, galerije, gledališča, kinematografi. Sliši se kot
scenarij iz apokaliptičnega filma, a za nas je zdaj resničnost. Ravno sem končala z nalogo iz matematike, ki mi jo
je posredovala profesorica. Vesela, da lahko zdaj uživam v brezdelju, se podam s palcem na pot po časovnici na
socialnem omrežju. Naenkrat zagledam video montažo raznih znanih oseb, ki v kriznih časih uživajo doma, in
nam, navadnim smrtnikom, pošiljajo »upanje« in »dobre želje« s tem, da z boljšim ali slabšim posluhom zapojejo
svojo različico »brezčasne mirovne skladbe« Imagine izpod peresa in prstov Johna Lennona.
Posnetka niti ne pogledam do konca, ker že po kake pol minute v mojih ustih pusti grenak okus. Zakaj ta grenak
okus, se vprašam. Saj imam vendar Lennona kot izvajalca na smrt rada, delo nekaterih oseb v videu dejansko
spoštujem in gesta sama naj bi k nam prišla z dobrimi nameni. Kako potem to, da je nihče na svetu posebej ne
ceni?
Naj na hitro povzamem dogajanje, za vse, ki ste morda že pozabili, virus SARS COVID-19 oziroma po domače
korona virus se je pojavil konec prejšnjega leta na tržnici v Vuhanu na Kitajskem, prvi oboleli so kazali simptome
pljučnice, nekateri z že prej kompliciranimi zdravstvenimi stanji (rak, sladkorna bolezen, srčne okvare) pa so za
virusom umrli. Vse do sredine februarja letošnjega leta virusu Evropejci in zahodni svet ni posvečal veliko
pozornosti, saj je v glavnem ohromil Kitajsko, v Evropi in Amerikah pa je do tedaj okužil le malo ljudi. Splošno je
veljalo, da ne smemo paničariti in da virus tako ali tako ni kaj prida nevaren. Vse se je hitro preobrnilo s krizo v
Italiji in po hitrem razvoju dogodkov smo ljudje po vsem svetu pristali v karanteni, vključno z znanimi osebnostmi.
Čeprav se vsi zavedamo, da so znane osebnosti v veliko pogledih »na boljšem« kot mi, je to v času karantene
prišlo še bolj do izraza. V normalnih časih se zvezde vsaj lahko poskušajo poistovetiti z nami, navadnimi smrtniki,
v tej krizni situaciji pa je to že skoraj nemogoče, kot so mnogi dokazali v zadnjih tednih.
Panika, tesnoba in z njo jok ali pa tudi samo dolgočasenje so popolnoma normalni odzivi na trenutno situacijo,
saj nihče od nas ne ve, kaj se bo zgodilo. Vse nas skrbi za izpostavljene družinske člane, vsi pogrešamo prijatelje
in vsem je težko vsak dan cel dan biti zaprt v hišah. Navadnega smrtnika bi še razumela, ampak linija se malce
stanjša, ko govorimo o človeku, ki živi v majhnem dvorcu s fliper studiem, dvema bazenoma (enem znotraj in
drugim zunaj), osebno kinodvorano in armado guvernant, ki še vedno skrbijo za vsako njegovo potrebo.
Seveda sploh ni treba poudarjati, da imajo ti ljudje več denarja, kot ga bomo mi zaslužili v celem življenju. In s tem
denarjem večina ne dela stvari, ki bi bile pravične. Ampak zakaj? Kaj ustavlja človeka z milijoni evrov na poti do
junaštva in rešitve vseh svetovnih problemov?
Predstavljate si, da zadenete na loteriji. Kaj pa vem, milijardo evrov. Kam bi šel vaš denar? Mnogi si radi mislijo, da
bi odprli samostojno podjetje, odplačali dolgove, kupili hišo in, najpomembneje, nekaj dali v dobrodelnost. Kogar
vprašamo, je to nekako stalnica. Vsak od nas je bil nekoč v težki situaciji ali pa vsaj pozna nekoga, ki je bil. Pa naj
bo to bolezen ali huda poškodba, nezmožnost pridobitve osnovnih življenjskih potrebščin ali pa morda zmožnost
se preživljati iz dneva v dan, a ne prav veliko več, vsi smo bili tam. Vsi smo bili v situacijah, ko smo si nekaj želeli
in je bil preprost odgovor na naše želje le: »ni denarja.« Pa tudi če v tej situaciji nismo bili, smo zagotovo že kdaj
doživeli kakšno situacijo, v kateri bi nam malo več denarja prišlo še kako prav. Prav zato mislim, da smo navadni
smrtniki bolj pripravljeni pomagati v ekstremnih situacijah ali pa ob primerih izredne sreče z naše strani.
Zdaj pa poglejmo na drugo stran. Hollywoodska zvezda, ki je odraščala v bogati družini. Mati in oče oba
odvetnika/zdravnika/producenta. V otroštvu so imeli hišo v mestu, pa še eno na deželi, kot vikend. Babica je
enkrat zbolela za rakom, a ni bil problem plačati za zdravljenje, pa ne samo za zdravljenje, zasebno sobo,
osebnega zdravnika na domu in seveda nekoga, ki jo je vsak dan prišel pregledat po bolezni. Vsaka želja ji je bila
ustrežena. Denar nikoli ni bil problem in ko sta jo mami in očka z vezami izstrelila med zvezde, se je to nadaljevalo.
Svojo hišo je imela pri rosnih dvajsetih, kupljeno s financami, ki ji jih urejajo drugi ljudje. Njena ideja dobrodelnosti
je, da v težki situaciji pošlje svojim predanim sledilcem tvit z najaktualnejšim novim ključnikom. »Pošiljam svoje
misli in molitve,« pa še kakšna taka osladna fraza. A izkaz »dobrodelnosti« je v tem primeru postala Lennonova
pesem, kar se še zdaleč ni zgodilo prvič, pa tudi zadnjič ne.
Zakaj je bila torej ta gesta tako nagravžna ne le meni, temveč tudi mnogim drugim po svetu?
Prvič, že pesem sama po sebi je tega kriva, še bolj pa ljudje, ki se je v tej situaciji poslužujejo. »Imagine no
posessions/Predstavljajte si, da ne bi bilo lastnine,« je Lennon pel v svoji milijon dolarjev vredni vili na več tisoč
dolarjev vrednem koncertnem klavirju. In prav tako to pojejo zvezde danes. Brez lastnine … pravijo ljudje, ki svoj
uspeh dolgujejo socialnim omrežjem in tehnologiji, ki jih vsak dan osebni stilisti oblačijo v dizajnerske obleke, ki
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jih seveda ne bodo nosili več kot enkrat, ki živijo v milijonskih vilah in ki bi jim tudi v primeru, da bi za virusom
zboleli, nudili najboljšo privatno zdravniško nego.
»Kot vi smo, s tem se spopadamo skupaj,« pravijo. »Vsi smo na istem čolnu,« in tako dalje. Nič ne bi rekla, če bi
na primer ta gesta služila kot dobrodelna akcija, da bi za vsak všeček vsak izmed sodelujočih daroval en dolar
pomoči potrebnim, zdravstvenim delavcem, znanstvenikom, ki razvijajo cepivo ali kaj podobnega. Ampak ne …
ta klavrn poskus dobrodelnosti ni bil nič več kot to. Montaža zvezd, ki pojejo Imagine. Nič več kot to, da naj nam
bi pošiljale »misli in molitve.« Oprostite, ampak kaj nam to pomaga?
Res je tudi, da je marsikatera zvezda segla globoko v žep in donirala v dobrodelne namene, po več milijonov
dolarjev. Mnoge so tudi priredile spletne dobrodelne prireditve, a te so že nekako neposrečene, saj z njimi človek
z več milijoni dolarjev v žepu naproša svoje veliko »revnejše« gledalce, naj dajo denar v dobrodelnost, one pa
kljub veliko večjemu imetju dajo v dobrodelnost skoraj enako vsoto. Zakaj pa? Kaj preprečuje bogatemu človeku
seči v žep in se brigati za koga drugega kot le zase?
Mi, navadni smrtniki, lahko nekako še rečemo, da imamo druge račune, ki jih je treba poravnati, elektrika, plin,
internet, bencin in najemnina ene ali druge vrste, ki so v današnjem času še kako potrebne. Ostane nam denar za
hrano in pijačo pa še kakšno lepo stvar. Čemu bi se odrekel Jeff Bezos, če bi v dobrodelnost dal tri milijarde
dolarjev? V lasti ima 117 milijard dolarjev, kaj so mu tri? Se bo odrekel eni izmed njegovih 23 hiš? Enemu izmed
mnogih milijonskih športnih avtov? Privatnemu letalu? Če bi človek EN svoj dnevni zaslužek (ki mimogrede znaša
dobrih 200 milijonov dolarjev) namenil kakšni dobrodelni organizaciji, bi lahko povzročil kakšno trajno
spremembo …, a temu še zdaleč ni tako. Znan je kot skopuh in kadar donira, donira vsote, ki naredijo razliko na
kratki rok, ne toliko na dolgi rok.
Bogatim, ki ne donirajo, to preprečuje ego in z njim povezan nekakšen strah. Kaj če po tem, ko se bom znebil
denarja, ki ga že tako ne potrebujem, ne bom več najbogatejši Zemljan? Kaj če bom spet pristal na nuli? Kaj če
bom spet postal navaden smrtnik?
Resnici na ljubo, nobena individualna oseba ne potrebuje 117 milijard dolarjev. A še vedno smo nekako skoraj
programirani, da mislimo, da jih. Kdo si še ni želel biti mastno bogat? Vsak dan nas bombardirajo s tem, da
moramo biti »produktivnejši«, da nobena minuta ne sme iti v nič, naj vse naše hobije spremenimo v vire zaslužka,
ljudje delajo več kot kadarkoli prej in naenkrat je postalo normalno in celo zaželeno, da delamo po 15 ur na dan,
ker tako kažemo, da smo »zgledni državljani«. Končni cilj je postal postati bogat do te mere, da sploh ne veš več,
kaj bi z vsem tem denarjem. Imeti denar samo zato, da ga imaš. Izgubiti ves stik z realnostjo. Bill Gates ne ve več,
koliko stanejo stvari v trgovini. Misliti, da tvoj nizkokakovostni video, v katerem poješ Imagine, pomaga v svetovni
pandemiji.
Vsi si želimo miru, rešitve svetovne lakote in zdravil, dostopnim vsem ljudem. A največji korak, ki so ga nekateri
zmožni storiti, je to, da na instagramu zapojejo že v začetku problematično pesem v upu, da bo čudežno
ozdravila vse bolne in k živim vrnila vse mrtve, ki so podlegli virusom take ali druge vrste.

Ajša Podgornik
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KO JE ŽIVLJENJE DALO LIMONE,
SO NAREDILI LIMONADO IN
JO ŠPRICALI LJUDSTVU V OČI
Razumljivo, iz dneva v dan ostajamo informirani, zabarikadirani za štirimi stenami,
malodane z deskami pred okni in rdečimi križci na bokih.
Zavarovani smo z maskami, ne po pameti,
zaradi laži smo ogroženi in se postavljamo na pot nevarnostim, da bi dosegli cilj v
državi brez poštenosti ali iskrenosti.
Mame na socialnih omrežjih delijo sličice,
v photoshopu predelane, samo zmerjanje tistih, ki nas zmerjajo, a zdaj to smešno
je.
Da se norčujemo in pritožujemo, to bo spremenilo vse, pišemo pisma in prošnje za
usmiljenje nekomu, ki nas ima blokirane.
Nisi slišal drugega kot to, da čakamo, da se konča, kateri je zdaj problem, to, da ne
smemo ven, ali to, da je pokvarjen sistem.

Po dveh mesecih karantene in stalnega sledenja novicam sta pričakovana
rezultata strah in nestrpnost. V našem primeru so Slovenci kot eno glavnih čustev
v tem obdobju občutili jezo. Čisti srd in razočaranje do ljudi, ki nam krojijo življenja
in sebi nove žepe za ves naš denar. Kot da bi pozabili, da zunaj divja virus.
Ampak saj, kako bi se še osredotočil na smrtno nevarnost, ko te lahko do kosti
obere tvoja lastna domovina? V anketi, ki jo je Evropska komisija aprila izvedla po
uniji, je skoraj 40 % Slovencev dejalo, da so trajno izgubili službe/dobili odpoved.
Z novimi ukrepi in razglasitvijo konca epidemije država samozaposlenim, ki so
trpeli škodo ob epidemiji, ni več dolžna izplačevati temeljnega mesečnega
prihodka.
Iz zanimanja sem mladini na socialnih omrežjih postavila dve vprašanji.
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Kaj jih trenutno najbolj jezi?
Odgovori so kot po pričakovanjih tavali od frustracij nad uničenimi počitnicami do muk glede šole in
željo po socialnem življenju .
Seveda pa ni to vse, kar nas žre.
Večina je jasno izrazila skrb nad početjem predsednika vlade in njegovo strastno željo po denarju. Še
nam mladim se dogajanja več ne zdijo vredna smeha in norčevanja, vse Slovence, ki so pismeni,
trenutno zbadajo enaki problemi.
Prebirala sem močna mnenja o kapitalizmu in našem suženjstvu pod njim.
“ni kapitalizma brez znanih oblik segregacije in izkoriščanja” ~Piketty
Izrazili so tudi jezo nad protesti, ki nimajo vidnega učinka, ljudje se na žalost bolj kot ne za nič
izpostavljajo nevarnosti.
“ljudje samo zmrzujejo na dežju”
“kot da protesti ne delujejo”
Prekleli so tudi nepravičnost do SP-jevcev, ki so bili trenutno odvisni od pomoči in so zaradi tega bili
izklicani kot “krizni dobičkarji”.

Mnenje o preklicu epidemije?
Tudi to jih ni preslepilo. Mislila bi si, da bodo, sploh moji sovrstniki, bolj navdušeni nad ponovno
svobodo pri početju dejavnosti
po starem, boleče sem se motila.
Nihče ne naseda, kvečjemu smo zmedeni in, iskreno, malce prestrašeni nad “jojo efektom”, ki ga bo
preklic povzročil, kajti vsi se že držimo za varnostne jopiče in čakamo na drugi val.
Nismo neumni, vidimo čez prste politike, bila so izražena mnenja od tega, da smo Slovenci le navadni
klovni, ki si tega prav želimo, do tega, da razmišljamo le o denarju. Predvsem se vsem zdi le bedna
zarota, da plačevanja prispevkov niso več potrebna.
Torej, vsi ven, vsi delat, dajte maske dol in primite za lopate, da se lahko določeni okoli sprehajajo z
zlatimi jajci med nogami.
Pa ne si misliti, da so “baby boomerji” tokrat kakšnega drugačnega mnenja. Od otrok do njihovih
staršev in babic ter dedkov si v tem obdobju vsi delimo enaka mnenja. Katastrofa je povezala
generacije.
Vsi po socialnih omrežjih delimo enake štose in vsi izražamo enake skrbi.

Vicki Denis Pavletić
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moji vložki imajo gor srca
ki se vtopijo v barve
blago rjave
zato ker se jaz ljubim
in moram ljubiti
biološke pojave
in katastrofe,
potrese
med štirimi zidovi
kjer sem baje pomembna
nekdo je stopil na oder
čez vse tri stopničke vpliva
in rekel da je človek bog
pa če verjame
da je to resnica
ljudje gledajo izložbe
a se ne izgubljajo v vitrinah
ljudje ne iščejo svetov več
v krošnjah in odprtinah
ne pobirajo spominkov
in ne nabirajo kamenja
ne poslušajo ptic,
le mehanska brnenja
in svoje misli
o sebi
ljudje smo bili umetniki
zdaj smo mojstrovine kiparjev
izklesani smo v družbi
umetnost v iskanju pomanjkljajev
ponoči se osebnosti
vrtijo okrog nočnih svetilk
ponoči smo umetniki
podnevi psihološki tekstil
sonce nam že kaže hrbet
kažeš hrbet sočloveku
kažeš hrbet ogledalu
mrtev sem
(že skoraj, kmalu
kmalu
se ta pesem konča
tvoja zbranost konča
moja misel usahne
zdaj)
kanal se premakne
ne bo več pohlep a bo krsta
ne bomo ljudje
več kot vrsta
sem vampir in demon
sem pijavka
ni vesti,
imam zajedavca
smo vampirji, demoni
in pijavke
nam vsajajo te zajedavce
v znoj namakajo mravlje
ščurke, golazen,
Na smrt!
kri je dobra
ne teče počasi
kri je dobra
slabost je v njej
vzgojen je bil zlata bilka
šla v zapor isti
bova umret
kaj je radost,
le bolezen velika
z roko v roki, zaplavajva v greh
v grehu podarim ti nasmeh
kaj bom kriva
ko ne verjamem v krivdo
kaj bom dobra
ko imam točk že odveč

RAZKURČENI
ah, prelepa jutra
ko te zbudi svetloba
izza žaluzij
in te svež zrak poboža
“hej zdaj se lahko zbudiš”
AMPAK NE! spet ne
jaz moram vstat zgodaj,
še pred žarki
še pred tem ko temperaturi
zraste njena jutranja erekcija
in ji še vedno krči jajca
meni pa mišice in okončine
boleče zebe me do kraja
7.05
kmalu pride sonce :)
in spet
za kaj si je prav danes
sonce nadelo obraz psice
gleda me tudi ko mižim
in še to kot kakšna gnida
taka presrana lulica
ki se skriva za oblaki
in vame meče glavobol
ah,
moje rastline minimalnih potreb
umirajo veš, kako jaz skrbim zase??
kako jaz skrbim zate?
kako jaz skrbim za svet
če odločam s tablico na zobotrebcu
in jo vrtim v prid mile vrednim
ni skupne točke
ni tal katerih se dotakne dež
ki potem ponikne
tako da je povsod
ni, sploh ni stika
realnost razdelimo v 50 50
črno belo, niti sive ne
polovica
sonce in luna
brez solarnega sistema in zvezd
mi ne iščemo novosti
mi iščemo nered

Vicki Denis Pavletić
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primi me za roko
hodiva
sprehajava se po dolgi nedokončani cesti
vsak najin korak doda tlakovec,
doda nož
jaz mižim. ni potrebno da vidim
tvoje oči držim narazen
s ščipalkami.
pustiš mi da te vodim
s prve sem te rabila vleči
kakor da te vlečem od matere
kot kakšno govedo
pred zakolom.
vidiš, grozota
cesta je ravna
predvidevaš da vodi bližje smrti
a smrt je nepredvidljiva
lahko bi bil mrtev včeraj
zlahka
kot približno sto petdeset tisoč ljudi
jutri
50 tisoč umorjenih
21 sovrstnikov na dan
in nato se profesorca matematike
s hišnikom pogovarja
o prenizkih plačah
ko nekdo kiha diamantke v robec
ker ga srbi nos
vidiš, grozota
ne pustim ti da pljuneš žvečilko
v žepu imam že tri dni smeti
ker sem jedla sladkarije
ko sem dobila menstruacijo
in zdaj me je strah da ne najdem smetnjaka
ne morem pustit tega ob pločniku
ne moreš pljuniti žvečilke, ker veš
da je ne boš ti ščetkal s podplata
a jaz vem da bova čez leto stala
pred parlamentom
in zagovarjala naravo
smeti mi padejo iz žepa
medtem ko se ledeniki topijo
vidiš, grozota
zaljubil se boš vame
in se bova imela lepo
on se je zaljubil vanjo,
vidiš?
ne vem če ji je pri srcu
ona ima raje dekleta
vseeno, njemu se zdi to seksi
ker je bil tako naučen
včeraj je pretepel sošolca
ker je imel nalakirane nohte
in gloss
zagovarjal se bo s peklom
midva bova krivila njegov dom
večina je vzgojena v sovraštvo
naj bi imeli avtomobile na nebu
ampak ni sočutja
za človekov vzpon
vidiš, grozota
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