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Evrosadova Tržnica – lokalni 
ponudniki na enem mestu
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FRANC ŠAVRIČ – TRI SREČANJA S FOTOGRAFIJO

Franc Šavrič se je s fotogra�ijo prvič srečal v petem razredu osnovne šole, ko se je vključil v 
foto krožek. Veliko let kasneje je na delovnem mestu pomagal s fotogra�iranjem izdelkov,  ta-
krat si je tudi opremil lastno temnico za razvijanje �ilmov. Sledila je nova dolga pavza in ka-
kor se v življenju pogosto zgodi, se v slabem najde tudi kaj dobrega. Tako je Franc v vožnji z 
motorjem našel hobi, ki mu je pomagal okrevati po težkem obdobju bolezni. S somišljeniki 

so se povezali v moto klub in začeli skupinske vožnje, ki jih je nekaj 
časa skrbno beležil s fotoaparatom. Ob tem svojem tretjem srečanju s 
fotogra�ijo, ki traja vse do današnjega dne, si je kupil svoj prvi digital-
ni aparat in se dodobra spoznal z digitalno fotogra�ijo.

Želja po iskanju novih poti in zanimivih motivov ga je spodbudila, da 
je začel potovati sam. Ker pa se je hkratno rokovanje z motoristično in 
fotografsko opremo pokazalo kot ovira, je opustil vožnje z motorjem. 
Fotogra�ija ga je popolnoma prevzela in zabeležil je veliko lokalnih do-
godkov. Med drugim se je družil z izgnanci in upokojenci, spremljal 
Fašjenkove skupine in pihalni orkester iz Loč, sodeloval pri nastajanju 
dobovske kronike, rad se spomni tudi fotogra�iranja brežiškega festi-

vala BMM ... Nekaj let je bil član Foto kluba Brežice, kjer je, kot pravi, spoznal nekaj čudovi-
tih ljudi, ki so mu tudi pomagali z nasveti. Skoraj ne mine dan, da ne bi bil kje ob Savi in Krki, 
zlasti v času sončnih zahodov. Pravi, da mu poleg užitkov, ki mu jih nudi fotogra�iranje nara-
ve, največ pomeni zadovoljstvo, ki ga ob gledanju njegovih fotogra�ij občutijo številni ljudje, 
še posebno tisti, ki sami ne morejo več potovati in spoznavati lepot narave.

Na podlagi odziva na natečaj, ki smo ga objavili januarja v Posavskem obzor-
niku, lahko rečemo, da "Posavje piše" veliko in zelo raznovrstno, saj nam je 
prispevke poslalo prek 30 avtoric in avtorjev. Večini smo objavili vsaj po eno 
besedilo, saj literarno-teoretična presoja tokrat vendarle ni bila v prvem pla-
nu. Ko primerjamo izkupiček tega natečaja s podobnimi, nas razveseli raz-
meroma enakomerna zastopanost ženskih in moških avtorjev, prav tako iz-
daten delež proze v primerjavi s poezijo. Tudi stilska in tematska raznolikost 
sta precejšnji, ker v zelo aktualnih besedilih modernega ali zelo tradicional-
nega izraza najdemo poglobljene razmisleke o osebnih ali splošnih vpraša-
njih, pa zgodbe iz lokalne zgodovine, ekološke teme in celo besedila za otro-
ke oziroma mlade, pri čemer ne manjka družbene kritičnosti ali humorja.
Ker gre pri marsikomu za prvo javno objavo, smo avtorjem dovolili, da pri-
spevke podpišejo s pravim imenom ali psevdonimom oziroma šifro, seveda 
pa v uredništvu zaradi avtorske odgovornosti razpolagamo s pravimi naslo-
vi. Naj dodamo, da smo v besedilih popravili le nekatere najbolj očitne napa-
ke, natančnega lektoriranja, za katerega bi potrebovali soglasje avtorjev, pa 
nismo opravili. Kljub temu verjamemo, da boste uživali v objavljenih besedilih.
Prvo tovrstno tematsko prilogo smo sklenili obogatiti s fotogra�ijami ene-
ga izmed ljubiteljskih, a kvalitetnih posavskih fotografov, ki zelo zavze-
to beleži zanimivosti v naši regiji, še posebej pa njene naravne lepote. Tako 
skoraj ne mine dan, ko se ne bi Dobovčan Franc Šavrič odpravil po doma-
či brežiški občini in drugod po Posavju, vse do Lisce in naprej, delček njego-
vega bogatega "ulova" pa si lahko ogledate med branjem literarnih strani.

Prazna  vas

Zaraščena polja s kapljicami
rose jočejo soncu v obraz.
Majske noči ostajajo
le odtenek pomladi v spominu.
V trpkost ovite zverižene poti
odpeljale so mlade moči.
V sadovnjakih polomljena drevesa
jemljejo slovo,
za gospodarji gredo.
Sredi samote
bolijo ostarele roke.
Zaman je pričakovanje lepših dni.
Prazna vas ječi.

Na vrhu dneva

Na vrhu dneva nevidna roka
količi minevanje.
Prebira jagode trenutkov neponovljivosti.
Ogrinja minute s prtom nepovratka.
Vrtinči misli, jih sprehaja v neodkrito.
Naenkrat se popoldan skloni v ujetost večera.
Temu ne uidejo niti razlagalci sanj.

(Marija Bajt)

Moški v beli spodnji majici. Moj najbolj pristen spomin na očeta. Včasih, ko sanjam, se mi zdi, 
da bi to belo majico našla med tisoči drugih. Pred nekaj leti sem ga videla na balkonu zgrad-
be v drugem mestu, čisto slučajno je moj pogled odplaval tja v zgornja nadstropja. Verjetno 
so vsa moja hrepenenja po njem združena v to belo majico. 

Ostri vonj moške vodice po britju. Tisti stari vonj, ki je ostal nekje v otroškem spominu, tam 
daleč, v nezavednem. Vonj po tedaj skoraj edini vodici, tako poseben, nič všečen, ki pa ven-
dar obstaja. In vztraja. Še vedno namreč vidim očeta, ko se vsako jutro postavi pred rahlo 
počeno ogledalo v kopalnici, se premeri z leve in desne strani obraza in pregleda enodnev-
ni narastek na bradi. 

Jaz, majhna deklica z belimi razmršenimi lasmi, stojim ob umivalniku, z rokami se držim za 
rob, z brado prislonjena na hladno belo keramiko, in opazujem ta obred. S črnim gumijastim 
zapiralom zapre umivalnik in natoči toplo vodo. V mamini posodici si pripravi belo maso in 
nato s čopičem obeli spodnjo polovico obraza. Brije se z natančnostjo virtuoza z ostro sta-
rinsko britvico, da lahko slišim vsak poteg po strnišču. V vodo namoči britvico vsakič, ko je 
potegne po raskavi koži.

Prestopam se z noge na nogo, hlad se počasi dotika mojih bosih nožnih prstkov. Z rokami bre-
dem po vodi in skušam ujeti ostanke dlačic in pene, ki kot ladje plujejo po razpenjenem mor-
ju. Morju, ki ga še nikoli nisem vonjala, tipala, okusila, a je vedno nekje v naši hiši. Velikokrat 
se oče in mama pogovarjata o morju, tam nekje sta se našla, ko sta oba nabirala prve delov-
ne izkušnje. Ona kot kuharica in on kot mlad gradbenik. Toplo je tam in valovi šumijo. In tudi 
jaz vedno poslušam, kako šumi voda v naši kopalnici, predstavljam si, da je tako na morju. 
Ko oče konča z britjem, odpre temno stekleničko, jaz počasi črkujem napis na njej - pitralon.

Vem, da je rad zahajal na tržnico, kjer so prodajali tudi poljske vodice po britju in še danes 
hranim lepo oblikovano stekleničko, ki nosi v sebi neko smrdečo tekočino. Zdaj pred ogleda-
lom vsako jutro stoji moj mož, jaz nisem več mala deklica in britje je danes drugačno. Odtu-
jeno, le tisto nujno opravilo, ki začenja vsakdan. Včasih ga opazujem v ogledalu, kako na hi-
tro potegne s sodobno britvico. Obraz namaže z vodico po britju, z vonjem, ki je le še malo 
podoben tistemu, ki ga nosim nekje v sebi. 

(So�ija Haven*)

Bolečina

Boli me, v duši me boli,
odgovor iščem, ga ni.
Molim za vse nas, da mine, izgine,
da se ne vrne, da pogine.

Kdaj babi se bova objeli?
Kdaj bova spet srečni, veseli?
Oči te nedolžne solza obišče,
babi zaman odgovor zdaj išče.

Enkrat kmalu,  ljubica moja,
kmalu, obljubim, vse mine.
Vse hudo od danes verjemi,
morda že z jutrišnjim jutrom izgine.

Takrat se duša moja umiri,
ne bo me več bolela.
Solza v očeh se tvojih posuši,
ko spet močno te bom objela.

Pomlad kar čez noč bo zadišala,
opojno sladka nas bo obiskala.
Ostal grenak bo le spomin,
v žalosten za vedno opomin.

(Irena Bogovčič)

O času

"Čas je sveta vladar."
Kroji nam vsakdanjik,
določa zunanje potrebe.

Notranje je čas neskončen,
nima začetka, ne konca,
zgolj obstaja v večnosti – 
nemerljiv.
Kot plesoča vrtavka
poskakuje v ritmu dogodkov,
ki niso zunanji.

S sabo nosi starodavne in sprotne zapise,
medsebojno povezane v skupek stanja 
trenutno zavednega.

V rutini čas neminovno teče,
naprej, pa tudi nazaj.
Toda nima nas v oblasti,
ne kraljuje nam.
Le obstaja v večnosti zavedanja.

(Veronika*)

Kje smo?

Iskala pomlad je otroke
tam na igrišču za šolo.
A bilo je vse tiho.

Iskala pomlad je mladenke
na potkah tam ob potoku.
A potke bile so prazne.

Iskala pomlad je starce
na klopcah tam v parku.
A klopce bile so same.

Pomlad je tiho odšla,
prazna in sama drugam je zavila.
Ljudi pa je nova bolezen
v svoje domove skrila.

(Silva Uršič)

PITRALON
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Amelia Kraft je bila zaposlena v turističnem centru Oberkir-
chen štiri leta. Vsa leta je vestno opravljala svoje delo. V služ-
bo je prihajala petnajst pred osmo, skuhala kavo zase in za 
sodelavce. Pet pred osmo je skočila preko ceste v pekarno po 
sveže rogljičke, dva z marmelado in tri s čokolado, ki so jo že 
čakali, položeni v papirnato vrečko ob blagajni. Račun je po-
ravnala enkrat na mesec, ko je prišla plača. Kot redni stran-
ki in znanki preko ceste, so ji v pekarni popolnoma zaupali 
in se veselili njenega prijaznega jutranjega pozdrava te štiri-
letne rutine. Tudi med sodelavci je bila priljubljena in znana 
po svojem več kot odličnem in predanem delu.

Zato je bila nad odločitvijo občine, ki je izbrala za novo vod-
jo turističnega centra Julijo namesto nje, presenečena in vi-
dno razočarana. Ko je v stavbo centra vstopil mestni uradnik 
in predstavil Julijo kot novo vodjo, je Amelia vstala s stola in 
se skrila v arhiv ter zajokala. Lahko bi jo obvestili, če že ne 
poklicali, pa vsaj poslali mail, da so izbrali nekoga drugega.
Potrebovala je vsaj deset minut, da je prišla k sebi, si s treso-
čimi rokami obrisala solzne oči in nato še s celo dlanjo obraz. 
Vedela je, da jo bodo sodelavci obkrožili, ko se vrne za mizo, 
zato je, preden je odprla vrata, globoko vzdihnila in z zaprti-
mi očmi segla po kljuki.

Ko se je vrnila v pisarno, Julije in mestnega uradnika ni bilo 
več. S sklonjeno glavo je počasi hodila proti mizi. Vedela je, 
da so vse oči uprte vanjo. Vsi so pričakovali, da bo Amelia ti-
sta, ki bo zasedla mesto vodje centra.

''Žal mi je, Amelia!'' reče Maria, pohiti k Amelii in jo objame.
''Ta je vnukinja pokojnega častnega meščana, velikega go-
spodarstvenika. Ne zasluži si tega delovnega mesta. Nobe-
nih izkušenj nima. To ni prav!'' se vidno razburja Joseph in 
vsi mu pritrjujejo.
''Vse bo v redu. Saj rada organiziram dogodke. Pa še seliti se 
mi ne bo potrebno v drugo sobo. Še naprej bom z vami vo-
hala Josephove smrdljive noge,'' odgovori Ameila in vsi se 
zasmejejo.

Ko je naslednjega dne Julija sklicala svoj prvi sestanek, na 
katerem je predstavila svojo vizijo razvoja turizma mesta 
Oberkirchen, so ji vsi bučno zaploskali. Amelia je sama pri 
sebi priznala, da ima Julija res bolje pripravljen načrt, kot ga 
je imela ona sama. A vseeno je bila globoko v sebi jezna in 
takoj si je rekla, da bo od sedaj naprej delala le toliko, koli-
kor bo potrebno, da je zadovoljivo in prav nič več. In čaka-
la bo dan, ko Juliji spodleti, ona pa bo pripravljena prevzeti 
njeno delovno mesto.

Pol leta je Amelia delala točno tako, kot si je zadala. Opravi-
la je vse naloge, se priliznjeno nasmihala še�ici in čakala, da 
ji spodleti. A njen prvi projekt Oberkirchen Sommer Fest je 
bil zelo uspešen.

Dan po festivalu so na povabilo župana imeli sprejem v sej-
ni sobi številka 1 na Občini. Bilo je veliko praznično vzduš-
je in Amelia je namesto, da bi se pridružila raji in ploskala 
princeski Juliji, s pladnja natakarja ob sebi pograbila koza-

rec šampanjca, ga, s hrbtom obrnjena proti množici, srknila 
na eks in prazen kozarec postavila nazaj na pladenj. Ni ji bilo 
mar za začuden pogled natakarja, ki jo je opazoval z odprti-
mi usti. Samo skomignila je z rameni: ''Kaj pa je?'' in natakar 
je pogledal stran.

Ob kratkem Julijinem govoru, v katerem je hvalila dober tim in 
njihovo požrtvovalnost, je nehote v veliki zavisti Amelia zakli-
cala: ''In naša vsemogočna vodja Julija!''

Župan, ki ni mogel vedeti za skrhan odnos in v njenih bese-
dah ni čutil zavisti, je poklical enega od natakarjev, vzel koza-
rec šampanjca in ponovil: ''Na odličen tim in vsemogočno še-
�injo Julijo!''
Amelia je ponovno segla po kozarcu, ga stresla vase in takoj 
zagrabila novega.
Ta dan so imeli prost, saj so zadnja dva tedna garali. Amelia se 
je odločila, da se napije.

Maria je videla Ameliino jezo in njeno utapljanje v šampanjcu: 
''Ne vem, če bodo ti kristalčki kaj spremenili.''
''Bodi tiho,'' je v še večji jezi odvrnila Amelia, odložila tretji ko-
zarec in pohitela iz sejne sobe, za sabo pa še zaloputnila vra-
ta. Ni mogla verjeti, da ji je uspelo. Saj nima nobenih izkušenj, 
si je govorila in stekla iz občinske stavbe, nato zavila levo do 
bližnjega parka.

Ne da bi opazila svet okoli sebe, je poiskala najbližjo klop, z ra-
men potegnila torbico, jo z vso močjo vrgla na nič krivo klop 
in zarenčala na vso moč. Mlade mamice, ki vsak dan vozička-
jo po parku, so v strahu močno prijele za svoje modne vozič-
ke in hitele stran od vidno jezne ženske, ki je ravno začela br-
cati v nebogljeno klop.

''Ne morem verjeti! Ta ... Ta ... Prasiiica!'' je začela kričati, ko 
se je park izpraznil. Preplavilo jo je močno dihanje, ko je na-
daljevala: ''To bi morala biti jaz!''
Vsa zaprepadena se je počila na klop, sklonila glavo v dlani, z 
naslonjenimi rokami na kolena. ''To bi morala biti jaz,'' je za-
čela v joku in bolj umirjeno govoriti travi pod seboj.

Po petih minutah joka in ihtenja, dvigne glavo in potegne sko-
zi nos. Pogleda v smer občinske stavbe.
''Boli me za vse,'' reče z zobmi, pokaže sredinec, vzame torbi-
co in se napoti v tra�iko na drugem koncu parka.

''Liter rdečega mi dej, Suzi.''
''A je kaj narobe?''
''Danes ...'' Salutira, poskoči in zravna nogi druga ob drugo. 
''Danes se ga napijem do daske. Včeraj si se ga ti in vsi! Danes  
...''Vzame steklenico vina, ki jo je Suzi že postavila na pult, in 
jo odpre z zobmi. ''Danes se ga bom pa jaz.'' Dvigne stekleni-
co in jo s sunkom prilepi na usta in se polije po obleki. ''No, še 
tega mi je bilo treba. In mene bodo vsi gledali, ko bom hodila 
naokrog z rdečim �lekom na beli srajci, še včeraj pa so oni ho-
dili pobruhani do kolen. Jebeš ta svet.''

Suzi debelo gleda, kako Amelia izprazni litrsko steklenico do 

polovice.

''Boš še kaj?''
''Ja! Daj še en liter in računaj.''
''To bo 18 frankov.''
''Na, tukaj imaš dvajset, ker si fejst punca.''

Vrne se v park, le nekaj metrov stran od tra�ike. Pogleduje po 
parku, se skloni, da odloži steklenici. Nato poprime za tor-
bico, se rahlo nagne s telesom naprej in jo kot balin vrže v 
prazno. S sebe zvleče črn suknjič in ga kot kavboj, ki najprej 
vihti laso v zraku, preden ujame svojo žrtev, nekajkrat zavr-
ti suknjič nad glavo in vrže proti torbici. Nato zagrabi na pol 
polno steklenico, naredi velik požirek, si z rokavom bele sraj-
ce obriše usta, odloži to steklenico in prime polno. Stopi dva 
koraka nazaj, se malo skrči, pohiti naprej tri ali štiri korake 
in odvrže steklenico proti torbici in jakni. Zopet pograbi od-
prto steklenico in odpleše z visokimi koraki k svojim stva-
rem in se vrže na tla.

''Kako lep je ta svet,
ko prideš v klet.
A če nimaš kleti,
ga piješ v tri dni!''

ponavlja in poje brez kakršne koli znane melodije.

Po uri pitja in prekladanje z leve ritnice na desno, poplesava-
nja po parku, objemanja dreves in salutiranja mimoidočim, 
Amelia dvigne drugo prazno steklenico.
''A kar ni te več?'' se z njo pogovarja. ''Pa te postavimo k se-
strici, da se bosta skupaj nastavljali sooooncuuuu.''
Opazuje nagi steklenici pred sabo, premika glavo levo in de-
sno, se z desno roko dotika najprej ene, nato še druge stekle-
nice. In tako je nekaj minut.
Zapre oči, zatrese glavo, kot da jo bo to v trenutku streznilo, 
in svoj pogled usmeri v tra�iko čez cesto. Morda bi kupila še 
enega rdečega. Poskuša vstati, a pade nazaj na tla.
''Mordaaa, pa ne booo šloooo.''

Zopet pogleda proti tra�iki, ko zagleda njo. Julijo. Princeska 
na belem konju, ki je rešila Oberkirchen pred dolgočasnim 
poletjem. Obuta v nove Adidasove copate, v katerih sonce od-
bija svoje žarke, oblečena v rožnate pajkice in oprijeto roza 
majčko z naramnicami. Njeni dolgi zlati in zlikani lasje so 
natančno zataknjeni v čop sredi glave in Adidasovim trakom 
okoli njih, da niti en las ne štrli postrani. Vidi jo, kako pred 
tra�iko teče na mestu in gleda v izložbo časopisov. Tako po-
polno teče, kot da snema reklamo za Oberkirchen Zeitung. 
Amelia zaokroži z glavo in preveri, ali niso res kje kakšne 
kamere.
Kaj si ti, trapa, misliš, da si?
Ko vidi Julijo vstopiti v tra�iko, dvigne svojo rit, pograbi tor-
bico, pozabi na suknjič in vijugavo steče za njo.

(Darja Dobršek)

DESET OBRAZOV (odlomek)

Krka

Zakaj je naša Krka
danes tako mrka?
Gladina sončne žarke
tiho srka,
a ona na naša srca trka.

Kaj počnemo z njo!
Levi breg ni več prost -
nasip nastaja.
Me boste stisnili, zožili,
ali boste valovom mojim
prosto pot pustili?
nas sprašuje.

Samo teh nekaj metrov
do sožitja s Savo me pustite!
Svobodo mi dajte!
V objemu se bova
napotili proti vzhodu.
Soncu naproti.

(Stanka Pucko)

Stari mlin

Ob mlinu starem reka žubori,
ko stopiš bližje,
kot potoček se zdi.

Otrok, ki nekoč so tukaj plavali,
že dolgo več ni,
zdaj na hribčku spijo,
ob reki njihovi. 

Mlinsko kolo že od davno več ne vrti, 
odlomil ga je čas, 
zdaj več ni skrbi, 
postalo je spomin, 
na dnu Krke tiho leži.

Stari mlin povej mi sedaj, 
kdo se spomnil na naš bo kraj. 
Bo to pesnik, poet,
ki te opeval bo čez stotine let.

(Andrej Jeličič)
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Veter in sneg sta združila moči, žena in mož sta puščala sledi.
"Tamle, pri tistem drevesu je!"
Takrat zaveje veter še močneje in snežni metež kot zavesa skrije gozd očem. 
Ampak znoja ni, kljub garanju para, ker brez sočutja mraz ohlaja in si telesa trudna pokorava.
 "Zebe me, Nikolaj!" 
"Tudi mene zebe Ingrid, tudi njega je!" 
Očitno hlad drveči jima je prisluhnil in je pešal, skoraj se ustavil, se usmilil, svojo moč omilil. 
Brž jo prime za rokó slabotno zvesti mož, in ji šepne:
 "Nadaljujva Ingrid, veter je zapustil gozd."
 Prezeble noge žene in možá se udirajo globoko in vsak korak je boj, boj z Drakonom, ki s pre-
varo dušo je prodal naravi in zdaj še bolj človeška bitja davi, vendar njunega drevesa lesk ledu 
bahavi žlahtno vabi ino kliče naj se muje ne bojita, naj se znoja ne branitá. Toda neizprosen 
je ta mraz, ker jima krade moč, ker jima daljša pot. 
"Še malo Nikolaj, samo še nekaj korakov," hropeče diha ona, a se ne ustavi. Z možem se bori 
naprej ter stiska, grize, se hóda težkega ne plaši. "Prispela sva!" ni nič več privid  upognjeno 
drevo, ki nad gladkim kamnom raste, ga varuje, ga s koreninami ljubkuje. Še bolj kot je us-
ločeno drevo, pa sta kriva njuna hrbta, ko sneg s pod rok izginja in kamen se odkriva in ko v 
belo ta ni več odet, bridka solza kapne in poljubi sneg.
 "Tako mila, nedolžna živalca ga je zvabila v gozd."
 "Srnica ni kriva, Ingrid, midva sva."
"Vem, Nikolaj, vem." 
"Midva sva se prepustila telesni nasladi in ga pustila samega zunaj, da se igra in uživa v zim-
skih radóstih. In če ne bi bilo vetra, ki je zakril sledi, bi ga še pravočasno našla."
 "Veter ni kriv, Nikolaj, midva sva."
"Vem, Ingrid, vem." 
Od tu naprej njen glas brezstrastnosti še bolj daruje čas, ker gleda kamen in v mislih vidi de-
teta obraz.
 "Bol in krivda nista pobegnili, čeprav sva se trudila."
 "Nista, Ingrid, samo še čvrstejši in silnejši sta postali."
 Tedaj besede ugasnejo in nove solze se rodijo. Čez čas poklekneta, nato ležeta, nato se ga do-
takneta. Veter  znova z vso močjo udari in kot vojakov več sto tisoč beli pršec svoj pohod zač-
ne. Ta prekriva in tepta, se vsemu ubogemu smehlja. Dan prevesi se v noč in zvezde se igrajo 
isto kot takrat, ko fantku je srce zastalo in hlad mladost njegovo je v nebo speljalo.
In ko naslednje leto krivec znova na odeji snežni pridivja, ne skrije kamna enega, ampak … tri.

(Jože Šircelj)

Kapa s cofom

Odpnem se.
Izsesani poljubi kot granitne kocke
bičajo zmedeno glavo.
Spomnim se kape s cofom
in občutka, da ljubezen je.
Nekje.

Prečiš me po sredini.
Ni ti mar za razlivke,
v katere vodenim,
niti za gredico,
v katero namesto solate
sadim hortenzije.

Spet bom oblekla
tisto cofasto kapo.
Bi letel z menoj?

Popotovanje

Bežni utrinek
ukradem prostranosti,
valjam ga levo in desno
in ga oblikujem.

Poližem drobtinico 
pogače, ki jo ližejo
že od vedno,
pa ne izgubi okusa.

Svaljkam se v eter,
lebdim in gorim,
srkam ga po kapljicah,
in jih ne zmanjka.

Na novo izhodim
pot, čeprav jo je hodilo
že neskončno besed
v znanih zaporedjih.
Popotovanje

(Dragomila Šeško)

Nevroni

Iskrenje nevronov,
hitro preskakovanje
z vlaka na vlak.

V mestnem vozlišču
preplet naveličanih ulic
z izložbeno kramo.

Nobene izjeme,
nikjer sidrišča.
Neskončna pot.

Čevlji različnih velikosti
za plešasto glavo.
Letališče za nove prelete.

Pospeševanje, obrati
navzven in navzgor,
vse do pregretja.

Potem obliži in tabletke,
popravilo shojenih ulic
s kramo, ki menja le oblike.

Izstopiti iz vrtiljaka
preden ga izklopijo od zgoraj,
obiti cunami nevronske dirke!

Pijana od davnin
se razliva
pesem brez zvoka.

Violina

Vprašali ste me,
katero violino igram.

Moji so dremavi bobni,
sem zabrenkala.

Smejali ste se,
kako bistroumen nesmisel.

Brenkala sem dalje,
strune so se množile.

Stric Mirko je bil strasten ribič. Ves prosti čas je presedel za Savo z ribiško palico v roki. Več-
krat se je oglasil z vrečko rib in velikim nasmehom. Očetu je rad glasno razlagal, kje jih je ulo-
vil, katera je takoj prijela in s katero je imel veliko dela, da jo je spravil iz vode. Vlekel sem na 
ušesa in si v živo predstavljal, kako tudi sam ulovim veliko ribo v Savi. 

Trafikantka Gizela je imela v vitrini ribiško palico s priborom. Vsakič, ko sem šel mimo, sem jo 
hodil gledat. Bila je lepe rumene barve, s plutastim ročajem, rola z laksom pa je bila srebrne 
barve. Stala je malce več, kot sem imel prihranjenega denarja. A je stara mama brala moje želje. 

Oče in Mirko sta se dogovorila, da mi ta pokaže, kako se lovi. Naslednji dan sva se mu pridru-
žila za Savo pod celulozo. Tam je imel kar nekaj štantov, kot je imenoval ribolovna mesta za 
reko. Ponosno, a s kar malce strahu, sem mu pokazal svojo novo palico. Stric Mirko jo je stro-
kovno sestavil, pregledal rolo, laks in trnek. Vse v redu, samo trnek je prevelik. Veliko preve-
lik. Baje, da bi bil za soma, ne pa za podusti, ki jih je tam največ. Vzel je svojo škatlo s priborom 
in ven potegnil majhen škrnicelj z majhnimi trnki. Vzel je enega zlato rumene barve. Zanka iz 
laksa okoli repčka trnka, pet ovojev in skozi zanko. Močan poteg in trnek je bil umetelno pri-
trjen na laks. Pritrdil je plovec na pravo višino, s kombinirkami stisnil svinčeno utež in pali-
ca je bila pripravljena. Še tri zrna mlečne koruze na trnek in ena pest v reko, da privabi ribe. 

Postavil sem se na rob skale ob reki, stric Mirko pa s svojo palico na sosednjo. Vse gibe sem 
ponavljal za njim. Videti je bilo tako enostavno. A njegov plovec je letel na sredino reke, moj 
pa v koprive za mano. Po nekaj poizkusih mi je začelo uspevati zalučati plovec v reko. Reka 
ga je nosila s tokom, mali vrtinci pa so ga vlekli pod vodo. Ker sem mislil, da se je ulovila riba, 
sem potegnil palico, laks se je napel in katapultiral plovec proti meni in se zapletel v palico 
strica Mirka. Pričakoval sem, da bo kaj gromko pripomnil, a sem slišal samo očeta, ki je sedel 
ob vrbi, kako mu je ušel smeh. Stric Mirko je mirno razvozlal laksa, na trnek nataknil novo 
koruzo in namignil, naj poizkusim ponovno. Vrgel sem ponovno in tokrat bolj pazljivo. Vsa-
kič mi je šlo bolje, a riba ni prijela. V tem času pa je stric Mirko ulovil že pet rib in lepo napol-
nil košaro. Oče je večkrat rekel, da je Mirko "coprjan", kar se rib tiče. Res jih je serijsko vlekel 
iz reke, moj plovec pa je samo kimal na gladini. 

Potem pa se je močneje potopil. To bo, sem pomislil, cuknil s palico, laks se je napel, a tokrat 
ni poletel proti meni. Čutil sem, da vleče nazaj. Ujel sem ribo, juhuhu ... Stric Mirko je videl kaj 
se dogaja. Odložil je svojo palico, v dveh korakih je bil pri meni in popustil rolo. Ko se je laks 
sprostil, jo je zapel nazaj in jaz sem začel navijati. Čutil se je odpor na drugi strani, a nisem 
popustil. Počasi sem izvlekel svojo prvo ribo iz Save. A poglej čudež. Riba ni zagrizla v vabo, 
ampak se je trnek zadrl v hrbtno plavut. Ampak prve ne pozabiš nikoli, četudi jo uloviš s hrbta 
in meri samo slab pedenj v dolžino. Pa čeprav se je stric Mirko muzal, oče v ozadju pa veselo 
smejal. Domov pa sem vseeno prišel s polno vrečo rib. Stric Mirko mi je odstopil ves svoj ulov.

(Janko Božič)

KRIVEC

RIBIŠKA 
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Amelia Kraft je bila zaposlena v turističnem centru Oberkir-
chen štiri leta. Vsa leta je vestno opravljala svoje delo. V služ-
bo je prihajala petnajst pred osmo, skuhala kavo zase in za 
sodelavce. Pet pred osmo je skočila preko ceste v pekarno po 
sveže rogljičke, dva z marmelado in tri s čokolado, ki so jo že 
čakali, položeni v papirnato vrečko ob blagajni. Račun je po-
ravnala enkrat na mesec, ko je prišla plača. Kot redni stran-
ki in znanki preko ceste, so ji v pekarni popolnoma zaupali 
in se veselili njenega prijaznega jutranjega pozdrava te štiri-
letne rutine. Tudi med sodelavci je bila priljubljena in znana 
po svojem več kot odličnem in predanem delu.

Zato je bila nad odločitvijo občine, ki je izbrala za novo vod-
jo turističnega centra Julijo namesto nje, presenečena in vi-
dno razočarana. Ko je v stavbo centra vstopil mestni uradnik 
in predstavil Julijo kot novo vodjo, je Amelia vstala s stola in 
se skrila v arhiv ter zajokala. Lahko bi jo obvestili, če že ne 
poklicali, pa vsaj poslali mail, da so izbrali nekoga drugega.
Potrebovala je vsaj deset minut, da je prišla k sebi, si s treso-
čimi rokami obrisala solzne oči in nato še s celo dlanjo obraz. 
Vedela je, da jo bodo sodelavci obkrožili, ko se vrne za mizo, 
zato je, preden je odprla vrata, globoko vzdihnila in z zaprti-
mi očmi segla po kljuki.

Ko se je vrnila v pisarno, Julije in mestnega uradnika ni bilo 
več. S sklonjeno glavo je počasi hodila proti mizi. Vedela je, 
da so vse oči uprte vanjo. Vsi so pričakovali, da bo Amelia ti-
sta, ki bo zasedla mesto vodje centra.

''Žal mi je, Amelia!'' reče Maria, pohiti k Amelii in jo objame.
''Ta je vnukinja pokojnega častnega meščana, velikega go-
spodarstvenika. Ne zasluži si tega delovnega mesta. Nobe-
nih izkušenj nima. To ni prav!'' se vidno razburja Joseph in 
vsi mu pritrjujejo.
''Vse bo v redu. Saj rada organiziram dogodke. Pa še seliti se 
mi ne bo potrebno v drugo sobo. Še naprej bom z vami vo-
hala Josephove smrdljive noge,'' odgovori Ameila in vsi se 
zasmejejo.

Ko je naslednjega dne Julija sklicala svoj prvi sestanek, na 
katerem je predstavila svojo vizijo razvoja turizma mesta 
Oberkirchen, so ji vsi bučno zaploskali. Amelia je sama pri 
sebi priznala, da ima Julija res bolje pripravljen načrt, kot ga 
je imela ona sama. A vseeno je bila globoko v sebi jezna in 
takoj si je rekla, da bo od sedaj naprej delala le toliko, koli-
kor bo potrebno, da je zadovoljivo in prav nič več. In čaka-
la bo dan, ko Juliji spodleti, ona pa bo pripravljena prevzeti 
njeno delovno mesto.

Pol leta je Amelia delala točno tako, kot si je zadala. Opravi-
la je vse naloge, se priliznjeno nasmihala še�ici in čakala, da 
ji spodleti. A njen prvi projekt Oberkirchen Sommer Fest je 
bil zelo uspešen.

Dan po festivalu so na povabilo župana imeli sprejem v sej-
ni sobi številka 1 na Občini. Bilo je veliko praznično vzduš-
je in Amelia je namesto, da bi se pridružila raji in ploskala 
princeski Juliji, s pladnja natakarja ob sebi pograbila koza-

rec šampanjca, ga, s hrbtom obrnjena proti množici, srknila 
na eks in prazen kozarec postavila nazaj na pladenj. Ni ji bilo 
mar za začuden pogled natakarja, ki jo je opazoval z odprti-
mi usti. Samo skomignila je z rameni: ''Kaj pa je?'' in natakar 
je pogledal stran.

Ob kratkem Julijinem govoru, v katerem je hvalila dober tim in 
njihovo požrtvovalnost, je nehote v veliki zavisti Amelia zakli-
cala: ''In naša vsemogočna vodja Julija!''

Župan, ki ni mogel vedeti za skrhan odnos in v njenih bese-
dah ni čutil zavisti, je poklical enega od natakarjev, vzel koza-
rec šampanjca in ponovil: ''Na odličen tim in vsemogočno še-
�injo Julijo!''
Amelia je ponovno segla po kozarcu, ga stresla vase in takoj 
zagrabila novega.
Ta dan so imeli prost, saj so zadnja dva tedna garali. Amelia se 
je odločila, da se napije.

Maria je videla Ameliino jezo in njeno utapljanje v šampanjcu: 
''Ne vem, če bodo ti kristalčki kaj spremenili.''
''Bodi tiho,'' je v še večji jezi odvrnila Amelia, odložila tretji ko-
zarec in pohitela iz sejne sobe, za sabo pa še zaloputnila vra-
ta. Ni mogla verjeti, da ji je uspelo. Saj nima nobenih izkušenj, 
si je govorila in stekla iz občinske stavbe, nato zavila levo do 
bližnjega parka.

Ne da bi opazila svet okoli sebe, je poiskala najbližjo klop, z ra-
men potegnila torbico, jo z vso močjo vrgla na nič krivo klop 
in zarenčala na vso moč. Mlade mamice, ki vsak dan vozička-
jo po parku, so v strahu močno prijele za svoje modne vozič-
ke in hitele stran od vidno jezne ženske, ki je ravno začela br-
cati v nebogljeno klop.

''Ne morem verjeti! Ta ... Ta ... Prasiiica!'' je začela kričati, ko 
se je park izpraznil. Preplavilo jo je močno dihanje, ko je na-
daljevala: ''To bi morala biti jaz!''
Vsa zaprepadena se je počila na klop, sklonila glavo v dlani, z 
naslonjenimi rokami na kolena. ''To bi morala biti jaz,'' je za-
čela v joku in bolj umirjeno govoriti travi pod seboj.

Po petih minutah joka in ihtenja, dvigne glavo in potegne sko-
zi nos. Pogleda v smer občinske stavbe.
''Boli me za vse,'' reče z zobmi, pokaže sredinec, vzame torbi-
co in se napoti v tra�iko na drugem koncu parka.

''Liter rdečega mi dej, Suzi.''
''A je kaj narobe?''
''Danes ...'' Salutira, poskoči in zravna nogi druga ob drugo. 
''Danes se ga napijem do daske. Včeraj si se ga ti in vsi! Danes  
...''Vzame steklenico vina, ki jo je Suzi že postavila na pult, in 
jo odpre z zobmi. ''Danes se ga bom pa jaz.'' Dvigne stekleni-
co in jo s sunkom prilepi na usta in se polije po obleki. ''No, še 
tega mi je bilo treba. In mene bodo vsi gledali, ko bom hodila 
naokrog z rdečim �lekom na beli srajci, še včeraj pa so oni ho-
dili pobruhani do kolen. Jebeš ta svet.''

Suzi debelo gleda, kako Amelia izprazni litrsko steklenico do 

polovice.

''Boš še kaj?''
''Ja! Daj še en liter in računaj.''
''To bo 18 frankov.''
''Na, tukaj imaš dvajset, ker si fejst punca.''

Vrne se v park, le nekaj metrov stran od tra�ike. Pogleduje po 
parku, se skloni, da odloži steklenici. Nato poprime za tor-
bico, se rahlo nagne s telesom naprej in jo kot balin vrže v 
prazno. S sebe zvleče črn suknjič in ga kot kavboj, ki najprej 
vihti laso v zraku, preden ujame svojo žrtev, nekajkrat zavr-
ti suknjič nad glavo in vrže proti torbici. Nato zagrabi na pol 
polno steklenico, naredi velik požirek, si z rokavom bele sraj-
ce obriše usta, odloži to steklenico in prime polno. Stopi dva 
koraka nazaj, se malo skrči, pohiti naprej tri ali štiri korake 
in odvrže steklenico proti torbici in jakni. Zopet pograbi od-
prto steklenico in odpleše z visokimi koraki k svojim stva-
rem in se vrže na tla.

''Kako lep je ta svet,
ko prideš v klet.
A če nimaš kleti,
ga piješ v tri dni!''

ponavlja in poje brez kakršne koli znane melodije.

Po uri pitja in prekladanje z leve ritnice na desno, poplesava-
nja po parku, objemanja dreves in salutiranja mimoidočim, 
Amelia dvigne drugo prazno steklenico.
''A kar ni te več?'' se z njo pogovarja. ''Pa te postavimo k se-
strici, da se bosta skupaj nastavljali sooooncuuuu.''
Opazuje nagi steklenici pred sabo, premika glavo levo in de-
sno, se z desno roko dotika najprej ene, nato še druge stekle-
nice. In tako je nekaj minut.
Zapre oči, zatrese glavo, kot da jo bo to v trenutku streznilo, 
in svoj pogled usmeri v tra�iko čez cesto. Morda bi kupila še 
enega rdečega. Poskuša vstati, a pade nazaj na tla.
''Mordaaa, pa ne booo šloooo.''

Zopet pogleda proti tra�iki, ko zagleda njo. Julijo. Princeska 
na belem konju, ki je rešila Oberkirchen pred dolgočasnim 
poletjem. Obuta v nove Adidasove copate, v katerih sonce od-
bija svoje žarke, oblečena v rožnate pajkice in oprijeto roza 
majčko z naramnicami. Njeni dolgi zlati in zlikani lasje so 
natančno zataknjeni v čop sredi glave in Adidasovim trakom 
okoli njih, da niti en las ne štrli postrani. Vidi jo, kako pred 
tra�iko teče na mestu in gleda v izložbo časopisov. Tako po-
polno teče, kot da snema reklamo za Oberkirchen Zeitung. 
Amelia zaokroži z glavo in preveri, ali niso res kje kakšne 
kamere.
Kaj si ti, trapa, misliš, da si?
Ko vidi Julijo vstopiti v tra�iko, dvigne svojo rit, pograbi tor-
bico, pozabi na suknjič in vijugavo steče za njo.

(Darja Dobršek)

DESET OBRAZOV (odlomek)

Krka

Zakaj je naša Krka
danes tako mrka?
Gladina sončne žarke
tiho srka,
a ona na naša srca trka.

Kaj počnemo z njo!
Levi breg ni več prost -
nasip nastaja.
Me boste stisnili, zožili,
ali boste valovom mojim
prosto pot pustili?
nas sprašuje.

Samo teh nekaj metrov
do sožitja s Savo me pustite!
Svobodo mi dajte!
V objemu se bova
napotili proti vzhodu.
Soncu naproti.

(Stanka Pucko)

Stari mlin

Ob mlinu starem reka žubori,
ko stopiš bližje,
kot potoček se zdi.

Otrok, ki nekoč so tukaj plavali,
že dolgo več ni,
zdaj na hribčku spijo,
ob reki njihovi. 

Mlinsko kolo že od davno več ne vrti, 
odlomil ga je čas, 
zdaj več ni skrbi, 
postalo je spomin, 
na dnu Krke tiho leži.

Stari mlin povej mi sedaj, 
kdo se spomnil na naš bo kraj. 
Bo to pesnik, poet,
ki te opeval bo čez stotine let.

(Andrej Jeličič)
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Veter in sneg sta združila moči, žena in mož sta puščala sledi.
"Tamle, pri tistem drevesu je!"
Takrat zaveje veter še močneje in snežni metež kot zavesa skrije gozd očem. 
Ampak znoja ni, kljub garanju para, ker brez sočutja mraz ohlaja in si telesa trudna pokorava.
 "Zebe me, Nikolaj!" 
"Tudi mene zebe Ingrid, tudi njega je!" 
Očitno hlad drveči jima je prisluhnil in je pešal, skoraj se ustavil, se usmilil, svojo moč omilil. 
Brž jo prime za rokó slabotno zvesti mož, in ji šepne:
 "Nadaljujva Ingrid, veter je zapustil gozd."
 Prezeble noge žene in možá se udirajo globoko in vsak korak je boj, boj z Drakonom, ki s pre-
varo dušo je prodal naravi in zdaj še bolj človeška bitja davi, vendar njunega drevesa lesk ledu 
bahavi žlahtno vabi ino kliče naj se muje ne bojita, naj se znoja ne branitá. Toda neizprosen 
je ta mraz, ker jima krade moč, ker jima daljša pot. 
"Še malo Nikolaj, samo še nekaj korakov," hropeče diha ona, a se ne ustavi. Z možem se bori 
naprej ter stiska, grize, se hóda težkega ne plaši. "Prispela sva!" ni nič več privid  upognjeno 
drevo, ki nad gladkim kamnom raste, ga varuje, ga s koreninami ljubkuje. Še bolj kot je us-
ločeno drevo, pa sta kriva njuna hrbta, ko sneg s pod rok izginja in kamen se odkriva in ko v 
belo ta ni več odet, bridka solza kapne in poljubi sneg.
 "Tako mila, nedolžna živalca ga je zvabila v gozd."
 "Srnica ni kriva, Ingrid, midva sva."
"Vem, Nikolaj, vem." 
"Midva sva se prepustila telesni nasladi in ga pustila samega zunaj, da se igra in uživa v zim-
skih radóstih. In če ne bi bilo vetra, ki je zakril sledi, bi ga še pravočasno našla."
 "Veter ni kriv, Nikolaj, midva sva."
"Vem, Ingrid, vem." 
Od tu naprej njen glas brezstrastnosti še bolj daruje čas, ker gleda kamen in v mislih vidi de-
teta obraz.
 "Bol in krivda nista pobegnili, čeprav sva se trudila."
 "Nista, Ingrid, samo še čvrstejši in silnejši sta postali."
 Tedaj besede ugasnejo in nove solze se rodijo. Čez čas poklekneta, nato ležeta, nato se ga do-
takneta. Veter  znova z vso močjo udari in kot vojakov več sto tisoč beli pršec svoj pohod zač-
ne. Ta prekriva in tepta, se vsemu ubogemu smehlja. Dan prevesi se v noč in zvezde se igrajo 
isto kot takrat, ko fantku je srce zastalo in hlad mladost njegovo je v nebo speljalo.
In ko naslednje leto krivec znova na odeji snežni pridivja, ne skrije kamna enega, ampak … tri.

(Jože Šircelj)

Kapa s cofom

Odpnem se.
Izsesani poljubi kot granitne kocke
bičajo zmedeno glavo.
Spomnim se kape s cofom
in občutka, da ljubezen je.
Nekje.

Prečiš me po sredini.
Ni ti mar za razlivke,
v katere vodenim,
niti za gredico,
v katero namesto solate
sadim hortenzije.

Spet bom oblekla
tisto cofasto kapo.
Bi letel z menoj?

Popotovanje

Bežni utrinek
ukradem prostranosti,
valjam ga levo in desno
in ga oblikujem.

Poližem drobtinico 
pogače, ki jo ližejo
že od vedno,
pa ne izgubi okusa.

Svaljkam se v eter,
lebdim in gorim,
srkam ga po kapljicah,
in jih ne zmanjka.

Na novo izhodim
pot, čeprav jo je hodilo
že neskončno besed
v znanih zaporedjih.
Popotovanje

(Dragomila Šeško)

Nevroni

Iskrenje nevronov,
hitro preskakovanje
z vlaka na vlak.

V mestnem vozlišču
preplet naveličanih ulic
z izložbeno kramo.

Nobene izjeme,
nikjer sidrišča.
Neskončna pot.

Čevlji različnih velikosti
za plešasto glavo.
Letališče za nove prelete.

Pospeševanje, obrati
navzven in navzgor,
vse do pregretja.

Potem obliži in tabletke,
popravilo shojenih ulic
s kramo, ki menja le oblike.

Izstopiti iz vrtiljaka
preden ga izklopijo od zgoraj,
obiti cunami nevronske dirke!

Pijana od davnin
se razliva
pesem brez zvoka.

Violina

Vprašali ste me,
katero violino igram.

Moji so dremavi bobni,
sem zabrenkala.

Smejali ste se,
kako bistroumen nesmisel.

Brenkala sem dalje,
strune so se množile.

Stric Mirko je bil strasten ribič. Ves prosti čas je presedel za Savo z ribiško palico v roki. Več-
krat se je oglasil z vrečko rib in velikim nasmehom. Očetu je rad glasno razlagal, kje jih je ulo-
vil, katera je takoj prijela in s katero je imel veliko dela, da jo je spravil iz vode. Vlekel sem na 
ušesa in si v živo predstavljal, kako tudi sam ulovim veliko ribo v Savi. 

Trafikantka Gizela je imela v vitrini ribiško palico s priborom. Vsakič, ko sem šel mimo, sem jo 
hodil gledat. Bila je lepe rumene barve, s plutastim ročajem, rola z laksom pa je bila srebrne 
barve. Stala je malce več, kot sem imel prihranjenega denarja. A je stara mama brala moje želje. 

Oče in Mirko sta se dogovorila, da mi ta pokaže, kako se lovi. Naslednji dan sva se mu pridru-
žila za Savo pod celulozo. Tam je imel kar nekaj štantov, kot je imenoval ribolovna mesta za 
reko. Ponosno, a s kar malce strahu, sem mu pokazal svojo novo palico. Stric Mirko jo je stro-
kovno sestavil, pregledal rolo, laks in trnek. Vse v redu, samo trnek je prevelik. Veliko preve-
lik. Baje, da bi bil za soma, ne pa za podusti, ki jih je tam največ. Vzel je svojo škatlo s priborom 
in ven potegnil majhen škrnicelj z majhnimi trnki. Vzel je enega zlato rumene barve. Zanka iz 
laksa okoli repčka trnka, pet ovojev in skozi zanko. Močan poteg in trnek je bil umetelno pri-
trjen na laks. Pritrdil je plovec na pravo višino, s kombinirkami stisnil svinčeno utež in pali-
ca je bila pripravljena. Še tri zrna mlečne koruze na trnek in ena pest v reko, da privabi ribe. 

Postavil sem se na rob skale ob reki, stric Mirko pa s svojo palico na sosednjo. Vse gibe sem 
ponavljal za njim. Videti je bilo tako enostavno. A njegov plovec je letel na sredino reke, moj 
pa v koprive za mano. Po nekaj poizkusih mi je začelo uspevati zalučati plovec v reko. Reka 
ga je nosila s tokom, mali vrtinci pa so ga vlekli pod vodo. Ker sem mislil, da se je ulovila riba, 
sem potegnil palico, laks se je napel in katapultiral plovec proti meni in se zapletel v palico 
strica Mirka. Pričakoval sem, da bo kaj gromko pripomnil, a sem slišal samo očeta, ki je sedel 
ob vrbi, kako mu je ušel smeh. Stric Mirko je mirno razvozlal laksa, na trnek nataknil novo 
koruzo in namignil, naj poizkusim ponovno. Vrgel sem ponovno in tokrat bolj pazljivo. Vsa-
kič mi je šlo bolje, a riba ni prijela. V tem času pa je stric Mirko ulovil že pet rib in lepo napol-
nil košaro. Oče je večkrat rekel, da je Mirko "coprjan", kar se rib tiče. Res jih je serijsko vlekel 
iz reke, moj plovec pa je samo kimal na gladini. 

Potem pa se je močneje potopil. To bo, sem pomislil, cuknil s palico, laks se je napel, a tokrat 
ni poletel proti meni. Čutil sem, da vleče nazaj. Ujel sem ribo, juhuhu ... Stric Mirko je videl kaj 
se dogaja. Odložil je svojo palico, v dveh korakih je bil pri meni in popustil rolo. Ko se je laks 
sprostil, jo je zapel nazaj in jaz sem začel navijati. Čutil se je odpor na drugi strani, a nisem 
popustil. Počasi sem izvlekel svojo prvo ribo iz Save. A poglej čudež. Riba ni zagrizla v vabo, 
ampak se je trnek zadrl v hrbtno plavut. Ampak prve ne pozabiš nikoli, četudi jo uloviš s hrbta 
in meri samo slab pedenj v dolžino. Pa čeprav se je stric Mirko muzal, oče v ozadju pa veselo 
smejal. Domov pa sem vseeno prišel s polno vrečo rib. Stric Mirko mi je odstopil ves svoj ulov.

(Janko Božič)

KRIVEC

RIBIŠKA 
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Ko sem nekoč, pred mnogimi leti, odhajal v svet, moja Mati od žalosti ni zmogla toliko moči, 
da bi za mano zlila bokal vode. Tako sem šel od doma brez materinega blagoslova. Od tedaj 
mi je bilo ob vsakem prihodu na dvorišče mojega otroštva zelo težko, mešala so se nasprotna 
čustva: radost in žalost. V skoraj petdesetih letih nikoli ni bilo drugače. Nikjer na svetu ni na 
tako majhnem prostoru tako veliko radosti in sreče, kot ob prihodu pred hišni prag. Toda ve-
selje in sreča ne trajata dolgo. Že čez dan ali dva Mati utihne, vedrino na obrazu zamenja skrb, 
pogled nekako umika, kot da želi zakriti prihajajočo žalost, a ji to ne uspeva. Čeprav dobro 
vem, kakšne skrbi pritiskajo materino srce, jo poskušam spraviti v dobro voljo in jo vprašam:
"Mati, ali si srečna, da sem prišel k tebi?" 

"Kako me lahko kaj takega vprašaš sinko? Kako ne bi bila srečna, ali je sploh kje kakšna mati, 
ki ne bi bila srečna, da lahko objame svojega otroka?"

"No, vidiš. In zakaj je sedaj tako velika žalost v tvojih očeh" govorim kar tako, da zapolnim ne-
lagodje, čeprav tudi meni v prsih postaja vse bolj tesnobno.

"Zato, sinko moj, ker mi nikakor ne gre iz glave, da bo v kratkem prišel trenutek, ko se boš po-
novno moral posloviti, jaz pa te nisem rodila za to, da ne bi bil ob meni."

"V redu, se strinjam," poskušam umiriti materin nemir, "pa mi povej, Mati, ali si želiš, da spet 
pridem?"

"Seveda si želim, a nikakor ne morem premagati bolečine ob tvojem prihodu in odhodu. Vsakič, 
ko z avtom odpelješ z dvorišča in odideš, se postavim ob okno in čakam, da ti na tistem delu ce-
ste, ki ga lahko vidim, s pogledom še enkrat zaželim srečno pot. In ko ti pomaham, se usedem 
na klop ob oknu, in ceste, po kateri si odšel, ne izpustim iz pogleda. Sama pri sebi si mislim, 
da si morda kakšno stvar pozabil in se boš vrnil ponjo. Nekako se tolažim, mislim si, morda 
pa me bo moj sin presenetil. A ko vidim, da te ni, ko upanje ugaša, pogled še vedno ostaja na 
cesti, ki vodi v vas. Sinko, kako je mogoče, da ti tega ne razumeš? Jaz sem presedela vse svoje 
življenje na tej klopi v upanju in s pričakovanjem, da boš prišel. Mar ti nimaš svojih otrok?"

"E, vidiš, Mati, da bi lahko spet prišel nazaj, moram najprej oditi, mar ne?" poskušam vsaj za 
trenutek premagati to brezizhodnost.  

Zavedajoč se, da ni možno prevarati tistega, ki te je rodil, sem takoj dojel, da ni lahko najti to-
lažbe za prikrajšano materino ljubezen.
"Ja, sinko, ko odideš, se usedem tukaj ob okno in gledam na cesto. Vsak avto, ki ga vidim, mi 
vsaj za kratko prinese radost, upanje. Mislim si, prihaja moj sin, da preseneti svojo Mater. Tudi 
če je avto kakšne druge barve, si mislim, zagotovo si je kupil novega in me želi razveseliti."

"Dobro, Mati, saj veš, da bi mi pogosteje prihajali k tebi na obiske, ampak ne moremo zaradi 
našega hišnega ljubljenčka Kukija. Vedno mora nekdo od nas ostati z njim in paziti nanj. Tež-
ko ga je zaupati v varstvo nekomu drugemu."

"Če pa je tako, naslednjič vzemite s sabo tega vašega Kukija in ostanite pri meni ves dopust.  
Rada bi, da tudi sosedje in znanci vidijo, kako me moji otroci niso pozabili." 

Vedel sem, da nisem prepričljiv, a vseeno sem ji vsaj za trenutek izmamil nasmešek, ki je na 
obrazu moje Matere manjkal dolga leta. A Mati, kot vse druge angelsko lepa, je nedolžno is-
krena v poplavi ljubezni do svojih otrok, ki preprosto kipi iz nje. V trenutkih odhoda mi v glavi 
roji toliko vprašanj, na katera ne najdem pravega odgovora. To so trenutki, ko spoznaš, koliko 

je človek nemočen, in gledaš, kako groba realnost vsako dobro željo zmelje v prah in pepel. 
A solze, tako očiten kazalec nemoči in brezupa, so tudi glasnik upanja, da le ni vse tako sla-
bo, kot je videti … Med dvema potovanjema so upanje, hrepenenje, bojazen, vera in čakanje.

Pred vrati je bil prvi maj, dan, ko se ljudje vračajo h koreninam v hribovsko vas, ki vztrajno 
razširjenih rok vabi v objem svoje "ubežnike". Po dolgi in naporni vožnji zadnjega dne apri-
la, leto ni pomembno, sem se počasi parkiral na dvorišču očetove hiše. Čutil sem, da nostal-
gija vztrajno pritiska po strehah mojega doma. V srcih tistih, ki hranijo tvojo fotografijo na 
dosegu svojega pogleda, takoj nad vzglavnikom, je nemir. Tisti, ki gredo zvečer v posteljo z 
mislimi nate in začenjajo dan s pogledom na tvojo zbledelo fotografijo, ti že letijo v objem ... 

Vse je bilo kot običajno. Pozdravi, poljubljanja, solze in majhno presenečenje, Kuki. Raztovo-
rili smo avto in sedli za mizo v dnevni sobi, kjer se običajno srečujemo. Kavica je že zadišala, 
steklenica slivovega žganja je čakala, da napolni kozarčke. Oče, ves radosten, z nasmeškom 
na obrazu počasi naliva močno žgočo tekočino. Vonj vroče domače pite iz zelja in ovčjega sira 
ustvarja občutek prazničnosti. V mojem naročju se zadovoljno ugnezdi mali Kuki. Mati pogle-
duje malo mene, malo kužka, nekako okleva, kot da ne ve, ali je prav, da me kaj vpraša. Vse-
eno se odloči: 
"Sinko, zakaj vsaj za trenutek ne izpustiš tega kužka iz rok, saj menda ni tvoj otrok, da tako 
paziš nanj. Ti ni dovolj, da imaš hčerko, ki je tu ob tebi?" 
 
Pretvarjal sem se, kot da nisem nič slišal. Vedel sem, da Materi ni bilo vseeno, da je izrekla 
to, kar je. Spustil sem kužka iz rok, ta se je nato dolgo igral na dvorišču in dan je hitro minil.  
Zvečer smo kužka umili v topli vodi, ga počesali, odišavili, ovili z brisačo in položili na poste-
ljo, na kateri spijo moji starši. Mati je sedela poleg in z vidnim začudenjem opazovala, kaj se 
dogaja, in ob tem počasi  nalagala drva v peč. Naenkrat sem videl, da se je prekrižala. Ni se 
mogla zadržati in je nekako bolj zase kot za druge dejala:
"Za kaj takega sem sicer že slišala, da bom pa to doživela, nisem verjela. Si že pozabil sinko, 
da psi ne spadajo v isti prostor z ljudmi? Kaj šele da bi spali v postelji! Sosedje se nam bodo 
smejali, mislili bodo, da se nam je zmešalo."  

Po večerji je mali Kuki šel spat v posteljo z nami. Šele takrat, ko je videla, s koliko ljubezni rav-
namo s kužkom, je moja Mati ugotovila, kako veliko nam pomeni ta mala živalca. 
In kot običajno je prišel tisti dan, ko je bilo treba kreniti na pot proti Sloveniji. Potem ko smo 
prtljago naložili v avto, je prišel trenutek slovesa. Oče, ves raztresen, je skrival pogled, brada 
mu je podrhtevala, ustnice so se raztegnile v jok. Ni vedel, kam naj pogleda, sram ga je bilo, da 
kot moški joče pred otroki. Mati je bila močnejša. Vse slabosti trenutka je vzela nase. S svoji-
mi solzami ni želela prižigati tega prenapolnjenega soda žalosti in obupa. Naenkrat mi je iz 
rok potegnila Kukija, ga nežno, materinsko stisnila k sebi, se zagledala v njegova lička in ga 
na presenečenje vseh nas poljubila med očke. 

"Zakaj me tako gledaš? Kakšna Mati neki bi bila, če ne bi imela rada tistega, kar ima rad moj 
sin? Lepo potujte, javite, ko pridete domov. Jaz bom ves čas pred ikono Svete Petke s prižga-
no svečo molila za vašo srečo med potjo. In ob letu osorej nikar ne pozabite vzeti s sabo mo-
jega Kukija!" 

(Božidar Veljkovič)

Molitev

Drevesa. Makadamska pot. Žuboreči potok. 
Tri meni zelo ljube stvari. 

Iz danes na jutri pa presenečenje. 
Sneg je prekril makadamsko pot. 
Tako lepo jo je videti zasneženo.
Vrhnji del je še leden. 
Sonce ni predrlo snežne površine. 
Vesel sem, da bi kar zapel.
Končno imam škripajoči občutek pod nogami.
To sem čakal že dva meseca. 

Drevesne veje se klanjajo vse do tal,
na njih pa visijo osameli listi.
En samcat list se ziblje ob najmanjšem pišu 
vetra.
To je znak.
Res bi te rad uzrl na vrhu klančine,
v katero sem se zazrl. Kaj ti praviš?
Bi skupaj ujela jutranjo zarjo?

Rešitev je zelo blizu. 
Na poti navzgor se vidi razpelo, križ.
Mogoče ne bi bilo slabo,
da bi zmolil en očenaš.
Kaj ti praviš?

(Šmentana špinača*)

PRAVO IME ZA LJUBEZEN JE - MATERINA LJUBEZEN
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Utrinki nekih misli

raztrgaj me celo
kakor
raztrgajo volkovi
*
prišel si
ubil mojo samoto
pohabil moje misli
*
tvoj pogled je
kakor 
zadnji utrip srca
*
lepota nedoživetega
živi
v sanjah
*
imajo zvezde
kdaj
zvedav pogled
*
svojo pravo ljubezen
imenuj
svobodna ljubezen
*
ljubiti
a kljub temu
odhajati
*
še najine tišine
so
tiho
*
strast je vedno rdeča
žalost pa je lahko
tudi bela
*
na tisoče delcev
razpadla
živim v zgodbah
*
kdo sem
da bi prelomila svet
s pesmijo.

O misli

Na začetku je misel.
Drobna. Lahna. Bežna.
Mimoidoča. Nežna.
Na začetku je misel znanec, 
ki ga nočeš srečati,
obraz,
ki si ga ne zapomniš.
Na začetku je misel le misel,
ki jo hitro odrineš,
naslednjič pa je ne odrineš.
Ostane s tabo, je v tebi.
Misli se pridruži 
naslednja in naslednja in še ena
in nenadoma gmota,
neskončna gmota misli:
oceanski občutek,
vseprisotnost vesolja.
In potem:
pljuča – sapnik – usta
jezik – zobje – izdih.
In v izdihu
beseda.
In v tej besedi vsi upi,
vse iluzije.
V iluziji najdeš,
v iluziji izgubiš.

(Neka staro-nova oseba*)

Podoba današnjega sveta

Humanistika je mrtva.
Nihče več noče prožnih možganov.
Nihče več noče novih idej.
Ideje so slabe.
Neologizmi so slabi.
Intelektualnost je slaba.

Vsi želijo marioneto:
– ki uboga,
– ki posluša,
– ki kima,
– ki je tiho.
Tiho!

In ker je prožnost grozna,
so ukinili glagole,
prepovedali gimnastiko,
kot disciplina pa je izvisela
celo svoboda.

Delo.
Služba.
Zaposlitev.

8 ur
5 dni
1 teden

Študente dajmo v kleti.
Študenti nimajo rok.
Študenti nimajo nog.
Študenti imajo le možgane.

Denar. Denar!

Oni ne prinašajo dobička.

Denar.
Humanistika je mrtva.

Odstri zaveso na koncu večera

da ti lahko v srce nežno
položim svoje misli.
Da ti pokažem, 
kako je,
če imaš naročje polno zvezd.
In če dovoliš jasnini oči, da
posrka tiho valovanje morjá,
lahko slišiš,
kako se na vznožju zavedanja,
prebuja najlepša melodija.
Tenkočutno tedaj slanost objame telo.
Kakor, da se čas zaustavlja.
Samo pogled ostaja,
medtem, ko palme dlani 
pobožajo
lesketajoče obzorje.
In če želiš,
le odstri zaveso,
na koncu večera.

(Sara Vizler)

Počasi sem stopala za kolono, ki je od vrtca zavila nazaj v smeri osnovne šole. Spredaj se je 
slišal 'šunder', nekateri so se pogovarjali med seboj, drugi so pazili na stopinje svojih otrok, 
celo vozičke so imeli nekateri mladi starši, ki so v močni skrbi za svoj podmladek prišli na 
prvi protest, ki se je zgodil na pragu večera zadnjega januarskega dne. V polmraku sta se z 
začetka kolone slišala troblja in raglja, ki sta opozarjali na nenavaden sprevod. Bila sem med 
starejšimi pohodniki, a videla sem, da je poleg še nekaj starejših, ki so prišli podpreti svoje 
vnuke oz. njihove starše. Moji otroci so že odrasli, zato je bila moja udeležba v protestnem 
shodu predvsem podporne oblike. Vsem pa je bila enotna ena misel, namreč, da se nemogo-
če razmere, ko naša mladina ne more v šolo, vlečejo že predolgo. V bistvu smo se vsi priso-
tni spraševali o smiselnosti ukrepa, da so šole in vrtci zaprti že skoraj tri mesece, vendar kot 
je to običajno, ima vsaka stran svoj pogled na stvari. Politika trdi svoje, starši oziroma odra-
sli svoje, stroka, ki naj bi imela glavno besedo, je nekje vmes, kje pa so tu mladina in otroci?

Nikoli v času mojega polstoletnega obstoja se še ni zgodilo, da bi si mladina želela, ali bolje 
- zahtevala, da se hrami učenosti odprejo. Vedno so jih (so nas!) bolj zanimali počitnice in 
šole prosti dnevi. Ker učenje je delo, obveznost, morda še večja kot za nas odrasle služba - 
navsezadnje, ko svoje v službi oddelaš, si v nadaljevanju dneva prost, šolarje pa čaka doma-
ča naloga, če le-te ni, pa vsaj učenje. Vsaj po sebi vem, da sem bila vedno najbolj zadovolj-
na, ko so bile naloge narejene, učenje za mano in je ostala še kakšna prosta urica. Počitnice 
so pa sploh bile „zakon“, saj so naše misli lahko plavale po želji kjer koli in kamor koli. Tako 
kot sem jaz v tem pohodu svoje misli spustila z vajeti in so odplavale v čas, ko sem sama za-

ključevala srednjo šolo. 
In če povzamem vzporednico ... nemara bo tudi v primeru trenutnih razmer potrebno, da 
bodo šolarji izborili, kar jim pripada. Navsezadnje šolarji dobro vedo, da kolikor bodo za-
mudili v času šolskega leta, bo treba - po domače povedano - „not prinest“. Zato, da, zato so 
protesti staršev in dijakov še kako smiselni. Mednarodna raziskava je pripeljala do ugotovi-
tve, da so ljudje najsrečnejši tam, kjer lahko zaupajo oblasti. Tega zaupanja na sončni strani 
Alp že kar nekaj časa primanjkuje, vse skupaj se je nekako razblinilo v nezaupanje do vse-
ga in vsakogar, pri izvoljenih predstavnikih ljudstva ni več nobene enotnosti, žal ima mali 
človek občutek, da štejeta le še kapital in oblast. Ob vsem skupaj je neznanska sreča, da je 
slovenski človek še vedno izredno deloven in sočuten. A ni neumen. Morda bo enkrat bo-
lje ... ali pa bo šlo vse skupaj nekam. Kdo ve? Vsekakor pa se doma ob meditiranju ne bo nič 
spremenilo. Hči na pragu polnoletnosti mi je pred kratkim rekla, da komaj čaka, da bo lah-
ko šla na volitve ... Upanje ostaja. Morda res ne bo nikoli več tako, kot je bilo pred epidemijo 
covida-19, a sanjam o tem, da bi bilo lepše, preprosto verjamem v lepši in pravičnejši svet, 
v slovensko Švico. Verjamem v naše mlade, v naše potomce.

Zadnje januarski protest  za vrnitev šolarjev v šole mi je ob takih begajočih mislih hitro mi-
nil, pohod po mestnih ulicah od šole do vrtca in nazaj pred šolo, pa mu je dodal še upanje v 
lepši jutri. Pa še svež zrak na primerni distanci je bil prav koristen. 

(Neli*)

ZADNJI JANUARSKI DAN (odlomek)

Male smrti

Mar se mi sploh še človek reči sme,
če ljubezen odide iz srca?
Smo vsi razočarani sploh še ljudje?
Dam se ti vsa - razgalim ti dušo in telo
in čaroben je najin čas, dokler traja.
Potem pride prva smrt: tvoja izdaja.
Srce si stežka, a nekako vendar opomore -
znova se pustim ljubiti in znova ljubim,
vem, ljubezen vse premaga in vse zmore.
A koliko smrti mora še doživeti to srce,
ob komu bo malih smrti polna mera?
Je blizu ta čas? Naj ne bo, naj raje odloži se
in naj kljub vsemu, v meni živi v ljubezen 
vera.

(Doroteja Jazbec)
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Ko sem nekoč, pred mnogimi leti, odhajal v svet, moja Mati od žalosti ni zmogla toliko moči, 
da bi za mano zlila bokal vode. Tako sem šel od doma brez materinega blagoslova. Od tedaj 
mi je bilo ob vsakem prihodu na dvorišče mojega otroštva zelo težko, mešala so se nasprotna 
čustva: radost in žalost. V skoraj petdesetih letih nikoli ni bilo drugače. Nikjer na svetu ni na 
tako majhnem prostoru tako veliko radosti in sreče, kot ob prihodu pred hišni prag. Toda ve-
selje in sreča ne trajata dolgo. Že čez dan ali dva Mati utihne, vedrino na obrazu zamenja skrb, 
pogled nekako umika, kot da želi zakriti prihajajočo žalost, a ji to ne uspeva. Čeprav dobro 
vem, kakšne skrbi pritiskajo materino srce, jo poskušam spraviti v dobro voljo in jo vprašam:
"Mati, ali si srečna, da sem prišel k tebi?" 

"Kako me lahko kaj takega vprašaš sinko? Kako ne bi bila srečna, ali je sploh kje kakšna mati, 
ki ne bi bila srečna, da lahko objame svojega otroka?"

"No, vidiš. In zakaj je sedaj tako velika žalost v tvojih očeh" govorim kar tako, da zapolnim ne-
lagodje, čeprav tudi meni v prsih postaja vse bolj tesnobno.

"Zato, sinko moj, ker mi nikakor ne gre iz glave, da bo v kratkem prišel trenutek, ko se boš po-
novno moral posloviti, jaz pa te nisem rodila za to, da ne bi bil ob meni."

"V redu, se strinjam," poskušam umiriti materin nemir, "pa mi povej, Mati, ali si želiš, da spet 
pridem?"

"Seveda si želim, a nikakor ne morem premagati bolečine ob tvojem prihodu in odhodu. Vsakič, 
ko z avtom odpelješ z dvorišča in odideš, se postavim ob okno in čakam, da ti na tistem delu ce-
ste, ki ga lahko vidim, s pogledom še enkrat zaželim srečno pot. In ko ti pomaham, se usedem 
na klop ob oknu, in ceste, po kateri si odšel, ne izpustim iz pogleda. Sama pri sebi si mislim, 
da si morda kakšno stvar pozabil in se boš vrnil ponjo. Nekako se tolažim, mislim si, morda 
pa me bo moj sin presenetil. A ko vidim, da te ni, ko upanje ugaša, pogled še vedno ostaja na 
cesti, ki vodi v vas. Sinko, kako je mogoče, da ti tega ne razumeš? Jaz sem presedela vse svoje 
življenje na tej klopi v upanju in s pričakovanjem, da boš prišel. Mar ti nimaš svojih otrok?"

"E, vidiš, Mati, da bi lahko spet prišel nazaj, moram najprej oditi, mar ne?" poskušam vsaj za 
trenutek premagati to brezizhodnost.  

Zavedajoč se, da ni možno prevarati tistega, ki te je rodil, sem takoj dojel, da ni lahko najti to-
lažbe za prikrajšano materino ljubezen.
"Ja, sinko, ko odideš, se usedem tukaj ob okno in gledam na cesto. Vsak avto, ki ga vidim, mi 
vsaj za kratko prinese radost, upanje. Mislim si, prihaja moj sin, da preseneti svojo Mater. Tudi 
če je avto kakšne druge barve, si mislim, zagotovo si je kupil novega in me želi razveseliti."

"Dobro, Mati, saj veš, da bi mi pogosteje prihajali k tebi na obiske, ampak ne moremo zaradi 
našega hišnega ljubljenčka Kukija. Vedno mora nekdo od nas ostati z njim in paziti nanj. Tež-
ko ga je zaupati v varstvo nekomu drugemu."

"Če pa je tako, naslednjič vzemite s sabo tega vašega Kukija in ostanite pri meni ves dopust.  
Rada bi, da tudi sosedje in znanci vidijo, kako me moji otroci niso pozabili." 

Vedel sem, da nisem prepričljiv, a vseeno sem ji vsaj za trenutek izmamil nasmešek, ki je na 
obrazu moje Matere manjkal dolga leta. A Mati, kot vse druge angelsko lepa, je nedolžno is-
krena v poplavi ljubezni do svojih otrok, ki preprosto kipi iz nje. V trenutkih odhoda mi v glavi 
roji toliko vprašanj, na katera ne najdem pravega odgovora. To so trenutki, ko spoznaš, koliko 

je človek nemočen, in gledaš, kako groba realnost vsako dobro željo zmelje v prah in pepel. 
A solze, tako očiten kazalec nemoči in brezupa, so tudi glasnik upanja, da le ni vse tako sla-
bo, kot je videti … Med dvema potovanjema so upanje, hrepenenje, bojazen, vera in čakanje.

Pred vrati je bil prvi maj, dan, ko se ljudje vračajo h koreninam v hribovsko vas, ki vztrajno 
razširjenih rok vabi v objem svoje "ubežnike". Po dolgi in naporni vožnji zadnjega dne apri-
la, leto ni pomembno, sem se počasi parkiral na dvorišču očetove hiše. Čutil sem, da nostal-
gija vztrajno pritiska po strehah mojega doma. V srcih tistih, ki hranijo tvojo fotografijo na 
dosegu svojega pogleda, takoj nad vzglavnikom, je nemir. Tisti, ki gredo zvečer v posteljo z 
mislimi nate in začenjajo dan s pogledom na tvojo zbledelo fotografijo, ti že letijo v objem ... 

Vse je bilo kot običajno. Pozdravi, poljubljanja, solze in majhno presenečenje, Kuki. Raztovo-
rili smo avto in sedli za mizo v dnevni sobi, kjer se običajno srečujemo. Kavica je že zadišala, 
steklenica slivovega žganja je čakala, da napolni kozarčke. Oče, ves radosten, z nasmeškom 
na obrazu počasi naliva močno žgočo tekočino. Vonj vroče domače pite iz zelja in ovčjega sira 
ustvarja občutek prazničnosti. V mojem naročju se zadovoljno ugnezdi mali Kuki. Mati pogle-
duje malo mene, malo kužka, nekako okleva, kot da ne ve, ali je prav, da me kaj vpraša. Vse-
eno se odloči: 
"Sinko, zakaj vsaj za trenutek ne izpustiš tega kužka iz rok, saj menda ni tvoj otrok, da tako 
paziš nanj. Ti ni dovolj, da imaš hčerko, ki je tu ob tebi?" 
 
Pretvarjal sem se, kot da nisem nič slišal. Vedel sem, da Materi ni bilo vseeno, da je izrekla 
to, kar je. Spustil sem kužka iz rok, ta se je nato dolgo igral na dvorišču in dan je hitro minil.  
Zvečer smo kužka umili v topli vodi, ga počesali, odišavili, ovili z brisačo in položili na poste-
ljo, na kateri spijo moji starši. Mati je sedela poleg in z vidnim začudenjem opazovala, kaj se 
dogaja, in ob tem počasi  nalagala drva v peč. Naenkrat sem videl, da se je prekrižala. Ni se 
mogla zadržati in je nekako bolj zase kot za druge dejala:
"Za kaj takega sem sicer že slišala, da bom pa to doživela, nisem verjela. Si že pozabil sinko, 
da psi ne spadajo v isti prostor z ljudmi? Kaj šele da bi spali v postelji! Sosedje se nam bodo 
smejali, mislili bodo, da se nam je zmešalo."  

Po večerji je mali Kuki šel spat v posteljo z nami. Šele takrat, ko je videla, s koliko ljubezni rav-
namo s kužkom, je moja Mati ugotovila, kako veliko nam pomeni ta mala živalca. 
In kot običajno je prišel tisti dan, ko je bilo treba kreniti na pot proti Sloveniji. Potem ko smo 
prtljago naložili v avto, je prišel trenutek slovesa. Oče, ves raztresen, je skrival pogled, brada 
mu je podrhtevala, ustnice so se raztegnile v jok. Ni vedel, kam naj pogleda, sram ga je bilo, da 
kot moški joče pred otroki. Mati je bila močnejša. Vse slabosti trenutka je vzela nase. S svoji-
mi solzami ni želela prižigati tega prenapolnjenega soda žalosti in obupa. Naenkrat mi je iz 
rok potegnila Kukija, ga nežno, materinsko stisnila k sebi, se zagledala v njegova lička in ga 
na presenečenje vseh nas poljubila med očke. 

"Zakaj me tako gledaš? Kakšna Mati neki bi bila, če ne bi imela rada tistega, kar ima rad moj 
sin? Lepo potujte, javite, ko pridete domov. Jaz bom ves čas pred ikono Svete Petke s prižga-
no svečo molila za vašo srečo med potjo. In ob letu osorej nikar ne pozabite vzeti s sabo mo-
jega Kukija!" 

(Božidar Veljkovič)

Molitev

Drevesa. Makadamska pot. Žuboreči potok. 
Tri meni zelo ljube stvari. 

Iz danes na jutri pa presenečenje. 
Sneg je prekril makadamsko pot. 
Tako lepo jo je videti zasneženo.
Vrhnji del je še leden. 
Sonce ni predrlo snežne površine. 
Vesel sem, da bi kar zapel.
Končno imam škripajoči občutek pod nogami.
To sem čakal že dva meseca. 

Drevesne veje se klanjajo vse do tal,
na njih pa visijo osameli listi.
En samcat list se ziblje ob najmanjšem pišu 
vetra.
To je znak.
Res bi te rad uzrl na vrhu klančine,
v katero sem se zazrl. Kaj ti praviš?
Bi skupaj ujela jutranjo zarjo?

Rešitev je zelo blizu. 
Na poti navzgor se vidi razpelo, križ.
Mogoče ne bi bilo slabo,
da bi zmolil en očenaš.
Kaj ti praviš?

(Šmentana špinača*)

PRAVO IME ZA LJUBEZEN JE - MATERINA LJUBEZEN
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Utrinki nekih misli

raztrgaj me celo
kakor
raztrgajo volkovi
*
prišel si
ubil mojo samoto
pohabil moje misli
*
tvoj pogled je
kakor 
zadnji utrip srca
*
lepota nedoživetega
živi
v sanjah
*
imajo zvezde
kdaj
zvedav pogled
*
svojo pravo ljubezen
imenuj
svobodna ljubezen
*
ljubiti
a kljub temu
odhajati
*
še najine tišine
so
tiho
*
strast je vedno rdeča
žalost pa je lahko
tudi bela
*
na tisoče delcev
razpadla
živim v zgodbah
*
kdo sem
da bi prelomila svet
s pesmijo.

O misli

Na začetku je misel.
Drobna. Lahna. Bežna.
Mimoidoča. Nežna.
Na začetku je misel znanec, 
ki ga nočeš srečati,
obraz,
ki si ga ne zapomniš.
Na začetku je misel le misel,
ki jo hitro odrineš,
naslednjič pa je ne odrineš.
Ostane s tabo, je v tebi.
Misli se pridruži 
naslednja in naslednja in še ena
in nenadoma gmota,
neskončna gmota misli:
oceanski občutek,
vseprisotnost vesolja.
In potem:
pljuča – sapnik – usta
jezik – zobje – izdih.
In v izdihu
beseda.
In v tej besedi vsi upi,
vse iluzije.
V iluziji najdeš,
v iluziji izgubiš.

(Neka staro-nova oseba*)

Podoba današnjega sveta

Humanistika je mrtva.
Nihče več noče prožnih možganov.
Nihče več noče novih idej.
Ideje so slabe.
Neologizmi so slabi.
Intelektualnost je slaba.

Vsi želijo marioneto:
– ki uboga,
– ki posluša,
– ki kima,
– ki je tiho.
Tiho!

In ker je prožnost grozna,
so ukinili glagole,
prepovedali gimnastiko,
kot disciplina pa je izvisela
celo svoboda.

Delo.
Služba.
Zaposlitev.

8 ur
5 dni
1 teden

Študente dajmo v kleti.
Študenti nimajo rok.
Študenti nimajo nog.
Študenti imajo le možgane.

Denar. Denar!

Oni ne prinašajo dobička.

Denar.
Humanistika je mrtva.

Odstri zaveso na koncu večera

da ti lahko v srce nežno
položim svoje misli.
Da ti pokažem, 
kako je,
če imaš naročje polno zvezd.
In če dovoliš jasnini oči, da
posrka tiho valovanje morjá,
lahko slišiš,
kako se na vznožju zavedanja,
prebuja najlepša melodija.
Tenkočutno tedaj slanost objame telo.
Kakor, da se čas zaustavlja.
Samo pogled ostaja,
medtem, ko palme dlani 
pobožajo
lesketajoče obzorje.
In če želiš,
le odstri zaveso,
na koncu večera.

(Sara Vizler)

Počasi sem stopala za kolono, ki je od vrtca zavila nazaj v smeri osnovne šole. Spredaj se je 
slišal 'šunder', nekateri so se pogovarjali med seboj, drugi so pazili na stopinje svojih otrok, 
celo vozičke so imeli nekateri mladi starši, ki so v močni skrbi za svoj podmladek prišli na 
prvi protest, ki se je zgodil na pragu večera zadnjega januarskega dne. V polmraku sta se z 
začetka kolone slišala troblja in raglja, ki sta opozarjali na nenavaden sprevod. Bila sem med 
starejšimi pohodniki, a videla sem, da je poleg še nekaj starejših, ki so prišli podpreti svoje 
vnuke oz. njihove starše. Moji otroci so že odrasli, zato je bila moja udeležba v protestnem 
shodu predvsem podporne oblike. Vsem pa je bila enotna ena misel, namreč, da se nemogo-
če razmere, ko naša mladina ne more v šolo, vlečejo že predolgo. V bistvu smo se vsi priso-
tni spraševali o smiselnosti ukrepa, da so šole in vrtci zaprti že skoraj tri mesece, vendar kot 
je to običajno, ima vsaka stran svoj pogled na stvari. Politika trdi svoje, starši oziroma odra-
sli svoje, stroka, ki naj bi imela glavno besedo, je nekje vmes, kje pa so tu mladina in otroci?

Nikoli v času mojega polstoletnega obstoja se še ni zgodilo, da bi si mladina želela, ali bolje 
- zahtevala, da se hrami učenosti odprejo. Vedno so jih (so nas!) bolj zanimali počitnice in 
šole prosti dnevi. Ker učenje je delo, obveznost, morda še večja kot za nas odrasle služba - 
navsezadnje, ko svoje v službi oddelaš, si v nadaljevanju dneva prost, šolarje pa čaka doma-
ča naloga, če le-te ni, pa vsaj učenje. Vsaj po sebi vem, da sem bila vedno najbolj zadovolj-
na, ko so bile naloge narejene, učenje za mano in je ostala še kakšna prosta urica. Počitnice 
so pa sploh bile „zakon“, saj so naše misli lahko plavale po želji kjer koli in kamor koli. Tako 
kot sem jaz v tem pohodu svoje misli spustila z vajeti in so odplavale v čas, ko sem sama za-

ključevala srednjo šolo. 
In če povzamem vzporednico ... nemara bo tudi v primeru trenutnih razmer potrebno, da 
bodo šolarji izborili, kar jim pripada. Navsezadnje šolarji dobro vedo, da kolikor bodo za-
mudili v času šolskega leta, bo treba - po domače povedano - „not prinest“. Zato, da, zato so 
protesti staršev in dijakov še kako smiselni. Mednarodna raziskava je pripeljala do ugotovi-
tve, da so ljudje najsrečnejši tam, kjer lahko zaupajo oblasti. Tega zaupanja na sončni strani 
Alp že kar nekaj časa primanjkuje, vse skupaj se je nekako razblinilo v nezaupanje do vse-
ga in vsakogar, pri izvoljenih predstavnikih ljudstva ni več nobene enotnosti, žal ima mali 
človek občutek, da štejeta le še kapital in oblast. Ob vsem skupaj je neznanska sreča, da je 
slovenski človek še vedno izredno deloven in sočuten. A ni neumen. Morda bo enkrat bo-
lje ... ali pa bo šlo vse skupaj nekam. Kdo ve? Vsekakor pa se doma ob meditiranju ne bo nič 
spremenilo. Hči na pragu polnoletnosti mi je pred kratkim rekla, da komaj čaka, da bo lah-
ko šla na volitve ... Upanje ostaja. Morda res ne bo nikoli več tako, kot je bilo pred epidemijo 
covida-19, a sanjam o tem, da bi bilo lepše, preprosto verjamem v lepši in pravičnejši svet, 
v slovensko Švico. Verjamem v naše mlade, v naše potomce.

Zadnje januarski protest  za vrnitev šolarjev v šole mi je ob takih begajočih mislih hitro mi-
nil, pohod po mestnih ulicah od šole do vrtca in nazaj pred šolo, pa mu je dodal še upanje v 
lepši jutri. Pa še svež zrak na primerni distanci je bil prav koristen. 

(Neli*)

ZADNJI JANUARSKI DAN (odlomek)

Male smrti

Mar se mi sploh še človek reči sme,
če ljubezen odide iz srca?
Smo vsi razočarani sploh še ljudje?
Dam se ti vsa - razgalim ti dušo in telo
in čaroben je najin čas, dokler traja.
Potem pride prva smrt: tvoja izdaja.
Srce si stežka, a nekako vendar opomore -
znova se pustim ljubiti in znova ljubim,
vem, ljubezen vse premaga in vse zmore.
A koliko smrti mora še doživeti to srce,
ob komu bo malih smrti polna mera?
Je blizu ta čas? Naj ne bo, naj raje odloži se
in naj kljub vsemu, v meni živi v ljubezen 
vera.

(Doroteja Jazbec)
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Začela sem z jutranjim odvzemom krvi. Čim bolj zbrano se lotim naloge, v glavi pa mi že roji-
jo nove misli, kaj vse moram v toku ene ure opraviti in kaj mi je naročila glavna sestra oddel-
ka. Skoraj sem že pri koncu, ko z vozičkom in svojimi pripomočki pripeljem v sobo šest, kjer 
na tretji postelji že nekaj tednov leži nadvse prijetna šestinsedemdesetletna gospa. Dobro se 
že poznava. "Dobro jutro!" jo pozdravim. Nasmeji se mi in po pričakovanjih veselo odzdravi 
nazaj. "Kako smo danes, gospa Rozalija? Zelo dobro namreč izgledate. Se mi zdi, da se vaše 
počutje nadvse izboljšuje." Med vprašanjem razkužim roke in odvzemno mesto, vzamem ro-
kavice, na nadlaket hitro namestim trak in spojim iglo z epruveto ter ostri del previdno poti-
snem v dobro vidno veno. "Pozdravljeni! Ja, pa se res dobro počutim. Tudi spala sem nekoli-
ko bolje kot prejšnjo noč. Kot ponavadi pa me zopet malo stiska v prsnem košu, a bo že bolje. 
Saj veste, sem že vajena." Pri sebi pomislim na ubogo gospo in se ji toplo nasmehnem. Pre-
stala je že mnogo bolnišničnih intervencij. Občudovala sem jo, saj je pogumno in z neverje-
tno voljo ter optimizmom sprejela svojo bolezen. Sicer se z njo bojuje že nekaj let, a volja do 
življenja jo ohranja pri močeh. Nisem želela zopet odpreti omenjene teme, a tako ali tako je 
gospa vsak dan temu nekaj besed namenila kar sama, zato je bila moja naloga, da jo poslu-
šam in spoštljivo sprejmem njeno mnenje. Ne vem, zakaj, a zelo mi je prirasla k srcu, res je 
bila nekaj posebnega. Nemoteče je vsak dan spremljala naše delo vse od ranega jutra do po-
znega večera, drugega ji ob reševanju križank ali pa popoldanskih obiskov ni ostalo. Na epru-
veto z odvzeto krvjo zabeležim potrebne podatke in v naglici želim zapustiti sobo in jutra-
njo kri transportirati v laboratorij. Gospa me prekine: "Sestra! Sestra! Nikar še ne odhajajte! 
Pridite malce bliže." Nikoli me še ni poklicala tako k sebi, vedno sva si povedali kaj mimo-
grede. Želela sem se ji nadvse prijazno in iskreno opravičiti, če se lahko oglasim vsaj dve uri 
kasneje, ker sem imela še obilico dela pri ostalih pacientih. Čakali so nas sprejemi, pa kma-
lu že zajtrk, klic v ambulanto, razdeljevanje terapije itn., na oddelku pa  sta z zares nemogo-
čim tempom delali še moji kolegici. Notranji glas mi je naznanil, naj nič ne komentiram, zato 
sem delovni voziček pustila sredi sobe in se približala. "Veste, tu sem že kar nekaj časa. Moji 
dnevi so postali kar monotoni, a vseeno najdem kakšno kratkočasno dejavnost, da zapolnim 
čas bivanja v ustanovi. Nekaj pa nadvse rada počnem. Opazujem vas in vse zaposlene tukaj, 
kako predano se vsak dan razdajate pacientom, ki so nemočni in odvisni od vas. Brez zadrž-
kov se sprehajate sem in tja, takoj se odzovete na klic šibke osebe, srečujete se z vsemogoči-
mi stvarmi, lepimi, malo manj lepimi, na vsakem koraku pazite, kaj počenjate, in ne glede na 
vse, ohranjate trezno glavo. Delate s polno paro, sistem pa vse bolj zahteva svoje. Vem, da je 
težko, in da se temu ne morete izogniti, če želite ohraniti službo in poklic, katerega opravlja-
te z dušo in srcem. Hvaležni smo vam, pa če tudi tega ne pokažemo. Res je, da mora biti delo 
opravljeno na nivoju oziroma po določenih standardih. Tako lep in poseben poklic mora biti 
cenjen. Mogoče trenutno tega ne občutite, saj ste vpeti v stalno dogajanje. Včasih je bilo dru-
gače. Ljudje smo delali počasi, pa je bilo ravno tako opravljeno čisto vse. Ni ves čas vse tako 
nujno, kot mislite, da je. Nekaj izkušenj po mnogih obravnavah pa kar že imam." Iskreno se 
mi nasmehne in stisne roko. Sama ji prav tako podarim nasmešek in se ji zahvalim za spodbu-
dne besede in njen razumevajoč odnos. Kot ponavadi, besed tako na hitro nisem mogla pre-
tvoriti v resničen pomen. Za to sem si vzela čas izven delovnega mesta, ko ali če se mi je po-

poldan uspelo umiriti in vzeti nekaj trenutkov zase. To se zgodi zares poredko.  Podarila bi ji 
še nekaj stavkov v znak zahvale, a delo me je zares priganjalo. Čakalo me je še cel kup neiz-
polnjenih dokumentov, da jih pregledam do vizite, popoldan pa čakamo še na pregled stanja 
oddelka, zato je v zraku čutiti še toliko več nervoze.  S posebnimi občutki gospe obljubim, da 
se vrnem v sobo kmalu, ko mi bo dopuščalo nekaj prostih minut. Voziček pospravim in se od-
pravim proti laboratoriju, nato pa se ustavim v ambulanti, kjer sem bila kasneje razporejena. 

Ob koncu napornega delovnika se ustavim še v čajni kuhinji, predam službo in dogajanje iz 
ambulante. Ne morem mimo jutranjega pogovora, ki ga nisem uspela povedati že v toku dne-
va. Kolegicam navdušeno razlagam in vsaj približno poskušam povedati, s kakšno posebno 
energijo sem nadaljevala z obveznostmi, vse zaradi čudovitih besed, ki mi jih je naklonila go-
spa Rozalija. Res jih moram deliti s svojo ekipo. 

Naenkrat vsi sklonijo glave, sodelavka pa ob raportu edina spregovori: "Veš, gospe Rozaliji 
se kljub močni volji do življenja danes ni uspelo rešiti. Njeno srce je omagalo, zastal je dih." 
Zvenelo je malce pesniško, a sem med vrsticami seveda razumela.

"Sara, zbudi se, zbudi! … Zamudili bova v šolo." Tako kar naenkrat slišim glas moje cimre, ki 
zjutraj vstane nekaj minut pred mano in že pride iz umivalnice. "Ojoj!" pomislim pri sebi. "Tako 
lepih sanj pa nisem imela še nikoli." Cimra mi nameni zanimiv pogled. "Aja? Kaj pa je bilo tako 
posebnega?" me vpraša smeje. "Ti povem po pouku. Tako navsezgodaj bi imeli premalo časa. 
Lahko ti samo namignem, da so bile to sanje s sporočilom in si jih je vredno zapomniti. Mene 
so se nadvse dotaknile, pa v zvezi z najinim bodočim poklicem so bile." "Potem ti pa kasneje 
seveda z veseljem prisluhnem."  Zelo hitro si je poskusila nanesti jutranji make-up in urediti 
pričesko, pa pripraviti torbo." Nikar tako ne hiti, šola naju bo počakala, veš? Ne splača se pre-
hitevati življenja." Zopet se nasmehne, saj se zaveda, da se za vsem skriva imenitna zgodba.

Gospa Rozalija se je tako pojavila le v mojih sanjah, ko so me misli ponesle kar nekaj let na-
prej in sem se znašla v odrasli, poklicni vlogi. Razmere so postale nadvse zahtevne, pričati 
je bilo o nezadovoljstvu na delovnem mestu, odpovedim, kajti začelo se je podlegati nemo-
gočim pritiskom, ki jih je ustvaril takratni svet in družba. Ne vem, zakaj nisem odnehala tudi 
sama, a nekaj me je gnalo naprej. Ko pa sem resnično doživeto razmišljala še o gospe Rozaliji 
in njenih iskrenih ter ganljivih besedah, pa sem mogoče dobila odgovor na zastavljeno vpra-
šanje. Morda sem le sledila svojim sanjam, ki so mi dale vedeti, da se ne smemo predati ne-
umornim ali neobvladljivim razmeram. Zase in za druge si je potrebno vzeti čas in se prepu-
stiti toku življenja. Dobro vodilo, nasvet in spodbudna beseda nas ohranjajo na površju. Ko 
pa dodamo še kanček optimističnih pogledov na ta svet, zares zaživimo in živimo svoje sa-
nje. Naj bodo le-te usmeritev k našim ciljem, po katerih vztrajno hrepenimo in vemo, da nam 
bodo enkrat zagotovo dosegljivi. 

(Sara Cizelj)

Njiva in plevel

Ko ni le njiva zdaj več njiva,
ker gnoj leži že vsepovsod
in muha leta, se zapleta,
ker smrad je hud in je povsod.

Kako naj vrnemo se v čase
ko njive je le kmet oral,
kako naj vrnemo se v čase
ko trto le vinogradnik negoval,
kako naj vrnemo se v čase,
ko čevljev delal ni pastir?

Kako naj vrnemo se v čase
ko zakon nekaj je veljal
in ni dopuščal bogatenja,
brez da delati bi človek sploh kaj znal?

Mogoče pa rodovi mladi
so le iz pravega testa
in prekopljejo to njivo gnojno,
ne bo smradu in ne gorja.

Obup

Dež, grom, veter …
Umira začetek življenja.

Zapirajo se cvetovi najlepših rož.
Zapirajo se vrata,
vrata, skozi katera sem vstopil,
da bi našel nov svet.

Zapirajo se počasi in škripaje.

Škripanje mi para živce.

(Mirko Rožman)

ŽIVETI IN IMETI SANJE (odlomek)

Arči, pameten nemški ovčar, z rodovnikom daljšim od dana-
šnjih politikov,  je živel pri teti Slavici. Kadar vas je pogledal 
s svojimi temnimi očmi in napravil, kar ste mu rekli, ste ime-
li občutek, da vas vse razume in da bo zdaj, zdaj spregovoril. 
Bil je lep pes in pravi šampion v osvajanju pasjih src. Ob vsa-
kodnevnem sprehodu z gospodinjo do trate pred  bolnišni-
co, je marsikateri psički zaigralo srce. Vendar pasje življenje, 
enako človeškemu, ni vedno lahko. V njegovih poznih pasjih 
letih je Arči resno zbolel in moral je na nujno operacijo zara-
di zapleta črevesja. Uspešno je prebrodil težko preizkušnjo 
in Slavica je rekonvalescentu postregla s kuhanim korenčk-
om in jetrcami; in še  vitamine in minerale - Plivin geripleks. 
Arči je kmalu spet dobil košat rep in sijočo dlako. In zamislite, 
ko je prvikrat po bolezni pritekel na svojo trato, je naš šam-
pion 'osrečil' prelepo mlado nemško ovčarko, svojo večletno 
znanko - prvič po štirih sušnih letih. Pol mesta je kmalu izve-
delo za Arčijev podvig. Telefonske žice so se pregrele kot še 
nikdar do tedaj. Povsem upravičeno!

Kmalu po tem dogodku je bil na obisku stric Pero iz Gorice. 
Kot Arči v zrelih pasjih, je bil Pero že v prezrelih moških letih. 
Imel pa je precej mlajšo ženo. V družbi seveda ni šlo brez pri-
povedi o Arčijevemu podvigu. Najprej ni bilo videti, da bi bila 
Perotu posebno zanimiva basen o Arčiju, jetricah in geriple-
ksu; s hrbtom je bil obrnjen k pripovedovalcu in se je pogo-
varjal z nekom v družbi o drugi temi. Vseeno se je  kmalu po-
kazalo, da prava beseda svoje uho najde. Očitno ni preslišal 
najvažnejšega in ko je Arči v pripovedi 'spet' naskočil pasjo 
mladenko, se je zasukal z ihtavo naglico in se oglasil: "Kako, 
kako se že reče tistemu vitaminu?"  Dobre volje v družbi in 
obilo smeha potem seveda ni zmanjkalo.

Arčijeva sladkosnednost res ni poznala meja. Morali bi ga vi-
deti takrat, ko je slaščičar prinesel v hišo poln pladenj kre-
mnih rezin. Arči je sedel ob mizi, na kateri je Slavica prela-
gala slaščice na krožnike, vlažen smrček pa je položil na rob 
mize z otožno prosečim pogledom. Slavici je bilo moledova-
nja dovolj in ga je okrcala: "Beži, Arči, to ni zate!" Ves žalosten 
je Arči odšel do vrat sobe in tam legel na predpražnik, z gla-
vo še vedno obrnjeno proti mizi, obloženi s slastnimi vonja-
vami. Vendar nesreča ne počiva (lahko bi to bila pasja sreča, 
če Arči ne bi bil Arči) in ena kremna rezina je padla Slavici na 

tla. A ona njemu: "Evo, Arči, ta je pa tvoja!" Kdo bi pričakoval, 
da bo pasja zamera tako huda? Arči se je dvignil, s taco pri-
tisnil kljuko vrat in jih odprl, nato pa s pravim pasjim dosto-
janstvom odšel iz sobe. Na pragu se je še obrnil in Slavico po-
gledal z začudenim, obtožujočim pogledom.

Toliko v odgovor vsem skeptikom, ki bi se posmehnili ob tr-
ditvi, da ima pes karakter, češ: "Kakšen pasji karakter neki, 
saj je še med dvonožci veliko takih, ki ne vedo, kaj naj bi to 
bilo." Arči pa je bil zares karakter. Nikdar ni prisvojil ničesar, 
kar mu ni bilo ponujeno. Ko so začeli zmanjkovati keksi iz ku-
hinjske omare, nihče niti pomislil ni nanj. Problem res ni bil 
lahek, saj pri hiši ni bilo otrok.

Vse se je razkrilo šele, ko je Slavica enkrat skrivoma opazova-
la, kaj se je dogajalo v kuhinji. Arči je kot ponavadi ležal tam 
pod mizo. Okrog njega se je smukal in se mu dobrikal ma-
ček, s katerim sta bila velika prijatelja. Pa je maček odprl ku-
hinjsko omaro, vzel iz nje keks in ga odnesel Arčiju prav pred 
gobec. Pasja duša je verjetno presodila, da ni ona tista, ki je 
izmaknila keks in je popustila. Arči je vstal, pojedel podarje-
ni  keks, potem pa sta z mačkom odšla na hodnik, tlakovan z 
gladkimi ploščicami in začela se je mačkova priljubljena za-
bava. Arči mu je nežno vzel glavo v gobec in ga vlekel po ho-
dniku sem ter tja. Potem se je spet ulegel na ležišče pod mizo. 
En keks, ena vožnja. Mačku pa zabave še ni bilo dovolj. Pa v 
kredenco po drugi keks in spet Arčiju pred nos. Še kdo manj 
sladkosneden od Arčija bi se skušnjavi težko uprl. Tudi on se 
ni. Sledila je še ena mačja vožnja po hodniku. Spet tja in na-
zaj. Potem pa maček spet v omaro po keks. Tokrat pa Slavica 
ni mogla več zadržati glasnega smeha. Pasja in mačja naveza 
jo je opazila in zabave je bilo naglo konec. Škoda, da ni bilo 
kamere, ki bi posnela ta svojevrsten dokaz o kompleksnem 
dogajanju v živalskih dušah. Pozneje so še večkrat nastavi-
li kekse v kuhinji, vendar previdnega tandema ni nihče več 
zasačil pri sladki zabavi. Ali naj to pomeni, da je bilo zabave 
konec, če nihče ni vedel zanjo? Malo verjetno! Zaželimo jima 
sreče, kjerkoli sta zdaj! 

(Sašo Brežičan*)

ARČI PLEMENITI (odlomek)
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Spoznala sva se v prvem razredu, na prvi šolski dan, vse skupaj pa je prav zanimiva zgodba. 
Bila sem majhno prestrašeno dekle z dvema roza pentljama v redkih svetlih laseh. Če si po-
gledal od blizu, si lahko videl kožo, ki se je skrivala pod tankimi lasmi. Z vijoličnim krilom, 
belo majico s kratkimi rokavi, na kateri se je skrivala Hello Kitty, in šolsko torbo na ramenih, 
sem se skrivala za svojima prijateljicama. Z Mašo in Kajo sem bila v vrtcu nerazdružljiva in 
ves čas smo tičale skupaj. Prvi šolski dan pa se je to spremenilo. Učiteljica Groza nas je kli-
cala po imenih v svoj razred. Čeprav njen priimek morda ne nakazuje na to, je bila to najbolj 
ljubezniva učiteljica. Točno takšna kot mora biti v prvem razredu, da te ne prestraši že na za-
četku dolge poti izobraževanja. Kakor koli, skozi ogromne hodnike, okrašene s slikami učen-
cev, nas je popeljala v razred s stenami nežne oranžne barve, majhnimi mizami in stoli ravno 
prave velikosti za naše drobne postave. Spredaj se je svetlikala zelena tabla, na kateri je pi-
salo DOBRODOŠLI, PRVOŠOLCI. Spomnim se, kako vznemirjena sem bila, čisto novo okolje, 
neznani obrazi, le Mašo in Kajo sem poznala. Učiteljica se nam je prijazno nasmehnila: "Tako, 
dragi otroci, postali ste učenci. Učenci 1. a in postali ste sošolci drug drugemu za naslednjih 
devet let. Vem, da boste uživali in hvaležna sem, da bom z vami prvo leto tega raziskovanja. 
Sedaj se usedite po parih za vsako mizo, da bomo lahko začeli." Takrat me je zagrabila pani-
ka. Maša in Kaja sta pobegnili k prvi prosti mizi in me pustili samo sredi gneče. Ostali so se 
prerivali in hiteli okoli mene, sama pa sem le stala in se ozirala okoli. Takrat še neznanci so 
buljili vame, v moje oči so stopile prve solze. K meni je stopila učiteljica Groza in me prijela 
za roko: "Pridi, tam je prosto" ter me odpeljala do mize v prvi vrsti čisto na desno. Za njo je 
že sedel fant, manjši od mene, s svetlo rjavimi lasmi in rjavimi očmi, ki so me čudno opazova-
le. Mrščil se je in si grizel spodnjo ustnico. Želela sem pobegniti, nato pa se je oglasil: "Živijo, 
jaz sem Bine in zelo bom vesel, če boš moja soseda." Tem besedam je dodal še nedolžen otro-
ški nasmešek in pokazal na stol zraven sebe. Tako se je začela najina zgodba o prijateljstvu.

Ko sedaj pogledam Bineta, ki se z rokami naslanja na kolena in zre v svoj mobitel, se ne mo-
rem spomniti, kdaj se je tako spremenil. Morda samo nisem bila pozorna, a od fantiča, ki so 
ga bile same kosti, je zrasel v mladega moškega. Kljub temu mu je še vedno ostal isti nasme-
šek, ki mu je dodal le iskrico nagajivosti. "Poglej, kaj je objavila Neža," se namrdne. "A se ne bi 
raje učil z mano, kot da se vznemirjaš ob fotografijah svojega nekdanjega dekleta?" zavzdih-
nem. "Mislim, da bom komentar obdržal zase," me pomenljivo pogleda, "tako ali tako pa se 
danes ne boš več učila." "Kako pa ti to veš? Ura je šele …" Pogledam na levo zapestje, kjer ve-
liki kazalec že kaže na pol sedmih. "O, šment," vzkliknem, "mudi se nama. Še v knjižnico mo-
ram." "Sem ti rekel, da si za danes zaključila," mi pokaže jezik. "Samo bodi že tiho. Iti mora-
va." "Kot tvoj osebni voznik te opozarjam, da v kolikor ne boš prijazna z menoj, se avto ne bo 
premaknil nikamor." Pogledam ga, zavijem z očmi in pograbim nahrbtnik. 

"Dober večer, ravno pravi čas sta še ujela, golobčka," naju s širokim nasmehom pozdravi sta-
rejša knjižničarka pri pultu, "kako prisrčna sta skupaj." "Em, midva nisva par," sramežljivo 
povem in položim štiri knjige na mizo, "tole bi vrnila." "Pa bi morala biti, zaupaj meni, sta-
ri knjižničarki, ki je že celo življenje obkrožena s knjigami. Skozi ta vrata je prišlo že nešteto 

ljudi, od otrok, mladih, ki jih dajejo vsi mogoči hormoni, odrasli in tistih v drugi ali tretji pu-
berteti. Vsega sem že videla. In pri vama vsekakor vidim kemijo," pove. Nerodno se ozrem k 
Binetu, ki mu očitno ni nič neprijetno. Iskriv pogled vrne gospe za mizo in me objame oko-
li ramen: "Zakaj pa ne, morda pa enkrat le pristaneva skupaj in začela se bo zgodba za deve-
timi gorami in desetimi vodami v gradu s tremi stolpi in kraljično, ki bo spala na dvajsetih 
vzmetnicah in dvajsetih blazinah, a bo še vedno čutila grah na dnu postelje." Knjižničarka je 
zaprhutala s trepalnicami od navdušenja in se zatopila v mojega prijatelja. Res je znal oča-
rati vsako žensko, še tisto najbolj hladnokrvno. "Vidim, da si prebral ogromno pravljic kot 
otrok. Kaj pa danes? Kaj najraje bereš?" Ob tem vprašanju se mi je kar zaletelo. Vid in bra-
nje? To sploh ne gre skupaj, temveč se odbija kot magneta z enakim nabojem. Zakašljam in 
se začnem režati, Bine pa se naredi, kot da tega sploh ne opazi. Za žensko, ki naj bi mi izpo-
sodila še nekaj knjig, že nekaj minut ne obstajam več. "Berem? Seveda, moj najljubši hobi je 
branje. Od tistih … hmm … tankih do najbolj debelih," zjeclja. Njegovo branje ne seže dlje od 
črk v matematiki in pri tem sem smrtno resna. Prekinem to njegovo igro in rečem: "Rezervi-
rani imam še dve knjigi. Lepo bi vas prosila, če mi ju lahko izposodite, ker se nama žal mudi." 
"Oh, takoj. Saj tudi mi že zapiramo. Lep večer vama želim in upam, da vaju naslednjič vidim 
z roko v roki." Pokimam in si oddahnem, da je te predstave konec. 

Pozvonim na zvonec ob vratih in počakam, da se bo nekdo iz moje številčne družine prima-
jal do vrat. "Si spet pozabila ključe," se reži oseba ob meni. "Nehaj že spet," zavzdihnem in ga 
na videz jezno pogledam. "Danes si čudno slabe volje. Začela si že pri meni, ko sva se učila, 
potem v knjižnici in sedaj še pred lastnimi vhodom. Kaj, hudiča, ti je?" Zrem v njegove vzne-
mirjene rjave oči in moje misli preplavijo knjižničarkine besede: "Upam, da vaju naslednjič 
vidim z roko v roki." Nikoli nisem o Binetu razmišljala v ljubezenskem smislu. Prijatelja sva 
že tako dolgo, pa mi to niti enkrat ni prišlo na misel. Vse do zdaj. Čeprav bi morda kdo mi-
slil, da sva popolnoma nerazdružljiva že od pripetljaja prvega dne novega poglavja v življe-
nju pred enajstimi leti, to ne drži popolnoma. 

V petem razredu sta se Vidova starša razšla in on se je preselil na drugi konec mesta ter po-
sledično tam začel obiskovati osnovno šolo. Meni se je takrat podrl svet. V razredu sem sicer 
imela prijateljice, a nobena ni bila takšna zaveznica, kot je bil Bine. Pri desetih letih še nisem 
imela mobitela, da bi z odhajajočim prijateljem ohranila tesne stike. Sliši se čudno, preselil se 
je na drugi konec mesta in ne na drug del države, a vseeno se nisva videla pogosto. On se je 
v novem razredu takoj ujel, zame pa so moji sošolci brez njega prav tako predstavljali skoraj 
nov svet. Kljub moji sramežljivosti sem se spoprijateljila s Saro, ki je še danes tista, s katero 
v avtu navijeva glasbo do konca, pojeva čisto preveč čokolade in se smejiva do onemoglosti. 
Z eno besedo uživava, čeprav je popolno nasprotje Binetu, ki se je v prvem letniku ponovno 
vrnil v moj svet in ga obarval. Zadnje čase pa se zdi, da ga bo obrnil na glavo. 

(Zala Rostohar)

Živeti

dovolj je živeti za
mirno čakanje na poletno deževje,
jesensko opazovanje negibnih zvezd,
prebujanje na zasneženo zimsko jutro,
trenutek, ko začne spomladi zeleneti drevje.

dovolj je živeti za
sanje, ki z jutrom ne zbledijo,
prvi požirek kave, da odpre veke,
zaspane glasove,
udobne objeme, ki me pomirijo.

dovolj je živeti za 
ljudi, ki jim je mar,
glasove, polne nasmeškov,
prijeten molk,
vsakič, ko odklenem spomin, več let star.

dovolj je živeti.

Minuta

na uri preberem 23:59
in se ustrašim.
ker v eni minuti
ali šestdesetih sekundah
ali tri tisoč šeststo mikrosekundah
danes ne bo več danes,
ker bo danes včeraj in jutri danes
in kaj če jutri ne bo več pomembno,
da sem se danes smejala,
občudovala sončni vzhod,
ujela zahod,
da mi je luna lahko noč zašepetala.
a še huje – 
kaj če pozabim?
pozabim na trenutno spoznanje, na sanje,
na cilje in načrte,
roke v objem razprte.
kaj če pozabim nase?

00:00
včeraj me je bilo strah.

(Anika Simončič)

ELEKTRIČNI TOK ZALJUBLJENOSTI (odlomek)

Na tem krhkem svetu

Na tem krhkem svetu,
je mnoštvo razdrobljenih zgodb,
ki ležijo zaprašene v kotu zgodovine.

Na tem krhkem planetu,
so svetovi ljudi,
katere ne moreš  ujeti v okvirje
in jih razložiti.

Na tem krhkem svetu je vse,
o čemer smeš sanjati,
le  spomin, ti polagoma
polzi med prsti.

Drsijo trenutki

Drsijo trenutki
skozi šivanko časa,
med nama je razdalja treh gora,
medtem ko spiš,
me sanjaš v ptičji podobi,
uloviš lahko le senco razprtih kril,
kri ti bledi,
strah te je samote neba,
ki te obliva s temno modrino.

(Tanja Mencin)
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Začela sem z jutranjim odvzemom krvi. Čim bolj zbrano se lotim naloge, v glavi pa mi že roji-
jo nove misli, kaj vse moram v toku ene ure opraviti in kaj mi je naročila glavna sestra oddel-
ka. Skoraj sem že pri koncu, ko z vozičkom in svojimi pripomočki pripeljem v sobo šest, kjer 
na tretji postelji že nekaj tednov leži nadvse prijetna šestinsedemdesetletna gospa. Dobro se 
že poznava. "Dobro jutro!" jo pozdravim. Nasmeji se mi in po pričakovanjih veselo odzdravi 
nazaj. "Kako smo danes, gospa Rozalija? Zelo dobro namreč izgledate. Se mi zdi, da se vaše 
počutje nadvse izboljšuje." Med vprašanjem razkužim roke in odvzemno mesto, vzamem ro-
kavice, na nadlaket hitro namestim trak in spojim iglo z epruveto ter ostri del previdno poti-
snem v dobro vidno veno. "Pozdravljeni! Ja, pa se res dobro počutim. Tudi spala sem nekoli-
ko bolje kot prejšnjo noč. Kot ponavadi pa me zopet malo stiska v prsnem košu, a bo že bolje. 
Saj veste, sem že vajena." Pri sebi pomislim na ubogo gospo in se ji toplo nasmehnem. Pre-
stala je že mnogo bolnišničnih intervencij. Občudovala sem jo, saj je pogumno in z neverje-
tno voljo ter optimizmom sprejela svojo bolezen. Sicer se z njo bojuje že nekaj let, a volja do 
življenja jo ohranja pri močeh. Nisem želela zopet odpreti omenjene teme, a tako ali tako je 
gospa vsak dan temu nekaj besed namenila kar sama, zato je bila moja naloga, da jo poslu-
šam in spoštljivo sprejmem njeno mnenje. Ne vem, zakaj, a zelo mi je prirasla k srcu, res je 
bila nekaj posebnega. Nemoteče je vsak dan spremljala naše delo vse od ranega jutra do po-
znega večera, drugega ji ob reševanju križank ali pa popoldanskih obiskov ni ostalo. Na epru-
veto z odvzeto krvjo zabeležim potrebne podatke in v naglici želim zapustiti sobo in jutra-
njo kri transportirati v laboratorij. Gospa me prekine: "Sestra! Sestra! Nikar še ne odhajajte! 
Pridite malce bliže." Nikoli me še ni poklicala tako k sebi, vedno sva si povedali kaj mimo-
grede. Želela sem se ji nadvse prijazno in iskreno opravičiti, če se lahko oglasim vsaj dve uri 
kasneje, ker sem imela še obilico dela pri ostalih pacientih. Čakali so nas sprejemi, pa kma-
lu že zajtrk, klic v ambulanto, razdeljevanje terapije itn., na oddelku pa  sta z zares nemogo-
čim tempom delali še moji kolegici. Notranji glas mi je naznanil, naj nič ne komentiram, zato 
sem delovni voziček pustila sredi sobe in se približala. "Veste, tu sem že kar nekaj časa. Moji 
dnevi so postali kar monotoni, a vseeno najdem kakšno kratkočasno dejavnost, da zapolnim 
čas bivanja v ustanovi. Nekaj pa nadvse rada počnem. Opazujem vas in vse zaposlene tukaj, 
kako predano se vsak dan razdajate pacientom, ki so nemočni in odvisni od vas. Brez zadrž-
kov se sprehajate sem in tja, takoj se odzovete na klic šibke osebe, srečujete se z vsemogoči-
mi stvarmi, lepimi, malo manj lepimi, na vsakem koraku pazite, kaj počenjate, in ne glede na 
vse, ohranjate trezno glavo. Delate s polno paro, sistem pa vse bolj zahteva svoje. Vem, da je 
težko, in da se temu ne morete izogniti, če želite ohraniti službo in poklic, katerega opravlja-
te z dušo in srcem. Hvaležni smo vam, pa če tudi tega ne pokažemo. Res je, da mora biti delo 
opravljeno na nivoju oziroma po določenih standardih. Tako lep in poseben poklic mora biti 
cenjen. Mogoče trenutno tega ne občutite, saj ste vpeti v stalno dogajanje. Včasih je bilo dru-
gače. Ljudje smo delali počasi, pa je bilo ravno tako opravljeno čisto vse. Ni ves čas vse tako 
nujno, kot mislite, da je. Nekaj izkušenj po mnogih obravnavah pa kar že imam." Iskreno se 
mi nasmehne in stisne roko. Sama ji prav tako podarim nasmešek in se ji zahvalim za spodbu-
dne besede in njen razumevajoč odnos. Kot ponavadi, besed tako na hitro nisem mogla pre-
tvoriti v resničen pomen. Za to sem si vzela čas izven delovnega mesta, ko ali če se mi je po-

poldan uspelo umiriti in vzeti nekaj trenutkov zase. To se zgodi zares poredko.  Podarila bi ji 
še nekaj stavkov v znak zahvale, a delo me je zares priganjalo. Čakalo me je še cel kup neiz-
polnjenih dokumentov, da jih pregledam do vizite, popoldan pa čakamo še na pregled stanja 
oddelka, zato je v zraku čutiti še toliko več nervoze.  S posebnimi občutki gospe obljubim, da 
se vrnem v sobo kmalu, ko mi bo dopuščalo nekaj prostih minut. Voziček pospravim in se od-
pravim proti laboratoriju, nato pa se ustavim v ambulanti, kjer sem bila kasneje razporejena. 

Ob koncu napornega delovnika se ustavim še v čajni kuhinji, predam službo in dogajanje iz 
ambulante. Ne morem mimo jutranjega pogovora, ki ga nisem uspela povedati že v toku dne-
va. Kolegicam navdušeno razlagam in vsaj približno poskušam povedati, s kakšno posebno 
energijo sem nadaljevala z obveznostmi, vse zaradi čudovitih besed, ki mi jih je naklonila go-
spa Rozalija. Res jih moram deliti s svojo ekipo. 

Naenkrat vsi sklonijo glave, sodelavka pa ob raportu edina spregovori: "Veš, gospe Rozaliji 
se kljub močni volji do življenja danes ni uspelo rešiti. Njeno srce je omagalo, zastal je dih." 
Zvenelo je malce pesniško, a sem med vrsticami seveda razumela.

"Sara, zbudi se, zbudi! … Zamudili bova v šolo." Tako kar naenkrat slišim glas moje cimre, ki 
zjutraj vstane nekaj minut pred mano in že pride iz umivalnice. "Ojoj!" pomislim pri sebi. "Tako 
lepih sanj pa nisem imela še nikoli." Cimra mi nameni zanimiv pogled. "Aja? Kaj pa je bilo tako 
posebnega?" me vpraša smeje. "Ti povem po pouku. Tako navsezgodaj bi imeli premalo časa. 
Lahko ti samo namignem, da so bile to sanje s sporočilom in si jih je vredno zapomniti. Mene 
so se nadvse dotaknile, pa v zvezi z najinim bodočim poklicem so bile." "Potem ti pa kasneje 
seveda z veseljem prisluhnem."  Zelo hitro si je poskusila nanesti jutranji make-up in urediti 
pričesko, pa pripraviti torbo." Nikar tako ne hiti, šola naju bo počakala, veš? Ne splača se pre-
hitevati življenja." Zopet se nasmehne, saj se zaveda, da se za vsem skriva imenitna zgodba.

Gospa Rozalija se je tako pojavila le v mojih sanjah, ko so me misli ponesle kar nekaj let na-
prej in sem se znašla v odrasli, poklicni vlogi. Razmere so postale nadvse zahtevne, pričati 
je bilo o nezadovoljstvu na delovnem mestu, odpovedim, kajti začelo se je podlegati nemo-
gočim pritiskom, ki jih je ustvaril takratni svet in družba. Ne vem, zakaj nisem odnehala tudi 
sama, a nekaj me je gnalo naprej. Ko pa sem resnično doživeto razmišljala še o gospe Rozaliji 
in njenih iskrenih ter ganljivih besedah, pa sem mogoče dobila odgovor na zastavljeno vpra-
šanje. Morda sem le sledila svojim sanjam, ki so mi dale vedeti, da se ne smemo predati ne-
umornim ali neobvladljivim razmeram. Zase in za druge si je potrebno vzeti čas in se prepu-
stiti toku življenja. Dobro vodilo, nasvet in spodbudna beseda nas ohranjajo na površju. Ko 
pa dodamo še kanček optimističnih pogledov na ta svet, zares zaživimo in živimo svoje sa-
nje. Naj bodo le-te usmeritev k našim ciljem, po katerih vztrajno hrepenimo in vemo, da nam 
bodo enkrat zagotovo dosegljivi. 

(Sara Cizelj)

Njiva in plevel

Ko ni le njiva zdaj več njiva,
ker gnoj leži že vsepovsod
in muha leta, se zapleta,
ker smrad je hud in je povsod.

Kako naj vrnemo se v čase
ko njive je le kmet oral,
kako naj vrnemo se v čase
ko trto le vinogradnik negoval,
kako naj vrnemo se v čase,
ko čevljev delal ni pastir?

Kako naj vrnemo se v čase
ko zakon nekaj je veljal
in ni dopuščal bogatenja,
brez da delati bi človek sploh kaj znal?

Mogoče pa rodovi mladi
so le iz pravega testa
in prekopljejo to njivo gnojno,
ne bo smradu in ne gorja.

Obup

Dež, grom, veter …
Umira začetek življenja.

Zapirajo se cvetovi najlepših rož.
Zapirajo se vrata,
vrata, skozi katera sem vstopil,
da bi našel nov svet.

Zapirajo se počasi in škripaje.

Škripanje mi para živce.

(Mirko Rožman)

ŽIVETI IN IMETI SANJE (odlomek)

Arči, pameten nemški ovčar, z rodovnikom daljšim od dana-
šnjih politikov,  je živel pri teti Slavici. Kadar vas je pogledal 
s svojimi temnimi očmi in napravil, kar ste mu rekli, ste ime-
li občutek, da vas vse razume in da bo zdaj, zdaj spregovoril. 
Bil je lep pes in pravi šampion v osvajanju pasjih src. Ob vsa-
kodnevnem sprehodu z gospodinjo do trate pred  bolnišni-
co, je marsikateri psički zaigralo srce. Vendar pasje življenje, 
enako človeškemu, ni vedno lahko. V njegovih poznih pasjih 
letih je Arči resno zbolel in moral je na nujno operacijo zara-
di zapleta črevesja. Uspešno je prebrodil težko preizkušnjo 
in Slavica je rekonvalescentu postregla s kuhanim korenčk-
om in jetrcami; in še  vitamine in minerale - Plivin geripleks. 
Arči je kmalu spet dobil košat rep in sijočo dlako. In zamislite, 
ko je prvikrat po bolezni pritekel na svojo trato, je naš šam-
pion 'osrečil' prelepo mlado nemško ovčarko, svojo večletno 
znanko - prvič po štirih sušnih letih. Pol mesta je kmalu izve-
delo za Arčijev podvig. Telefonske žice so se pregrele kot še 
nikdar do tedaj. Povsem upravičeno!

Kmalu po tem dogodku je bil na obisku stric Pero iz Gorice. 
Kot Arči v zrelih pasjih, je bil Pero že v prezrelih moških letih. 
Imel pa je precej mlajšo ženo. V družbi seveda ni šlo brez pri-
povedi o Arčijevemu podvigu. Najprej ni bilo videti, da bi bila 
Perotu posebno zanimiva basen o Arčiju, jetricah in geriple-
ksu; s hrbtom je bil obrnjen k pripovedovalcu in se je pogo-
varjal z nekom v družbi o drugi temi. Vseeno se je  kmalu po-
kazalo, da prava beseda svoje uho najde. Očitno ni preslišal 
najvažnejšega in ko je Arči v pripovedi 'spet' naskočil pasjo 
mladenko, se je zasukal z ihtavo naglico in se oglasil: "Kako, 
kako se že reče tistemu vitaminu?"  Dobre volje v družbi in 
obilo smeha potem seveda ni zmanjkalo.

Arčijeva sladkosnednost res ni poznala meja. Morali bi ga vi-
deti takrat, ko je slaščičar prinesel v hišo poln pladenj kre-
mnih rezin. Arči je sedel ob mizi, na kateri je Slavica prela-
gala slaščice na krožnike, vlažen smrček pa je položil na rob 
mize z otožno prosečim pogledom. Slavici je bilo moledova-
nja dovolj in ga je okrcala: "Beži, Arči, to ni zate!" Ves žalosten 
je Arči odšel do vrat sobe in tam legel na predpražnik, z gla-
vo še vedno obrnjeno proti mizi, obloženi s slastnimi vonja-
vami. Vendar nesreča ne počiva (lahko bi to bila pasja sreča, 
če Arči ne bi bil Arči) in ena kremna rezina je padla Slavici na 

tla. A ona njemu: "Evo, Arči, ta je pa tvoja!" Kdo bi pričakoval, 
da bo pasja zamera tako huda? Arči se je dvignil, s taco pri-
tisnil kljuko vrat in jih odprl, nato pa s pravim pasjim dosto-
janstvom odšel iz sobe. Na pragu se je še obrnil in Slavico po-
gledal z začudenim, obtožujočim pogledom.

Toliko v odgovor vsem skeptikom, ki bi se posmehnili ob tr-
ditvi, da ima pes karakter, češ: "Kakšen pasji karakter neki, 
saj je še med dvonožci veliko takih, ki ne vedo, kaj naj bi to 
bilo." Arči pa je bil zares karakter. Nikdar ni prisvojil ničesar, 
kar mu ni bilo ponujeno. Ko so začeli zmanjkovati keksi iz ku-
hinjske omare, nihče niti pomislil ni nanj. Problem res ni bil 
lahek, saj pri hiši ni bilo otrok.

Vse se je razkrilo šele, ko je Slavica enkrat skrivoma opazova-
la, kaj se je dogajalo v kuhinji. Arči je kot ponavadi ležal tam 
pod mizo. Okrog njega se je smukal in se mu dobrikal ma-
ček, s katerim sta bila velika prijatelja. Pa je maček odprl ku-
hinjsko omaro, vzel iz nje keks in ga odnesel Arčiju prav pred 
gobec. Pasja duša je verjetno presodila, da ni ona tista, ki je 
izmaknila keks in je popustila. Arči je vstal, pojedel podarje-
ni  keks, potem pa sta z mačkom odšla na hodnik, tlakovan z 
gladkimi ploščicami in začela se je mačkova priljubljena za-
bava. Arči mu je nežno vzel glavo v gobec in ga vlekel po ho-
dniku sem ter tja. Potem se je spet ulegel na ležišče pod mizo. 
En keks, ena vožnja. Mačku pa zabave še ni bilo dovolj. Pa v 
kredenco po drugi keks in spet Arčiju pred nos. Še kdo manj 
sladkosneden od Arčija bi se skušnjavi težko uprl. Tudi on se 
ni. Sledila je še ena mačja vožnja po hodniku. Spet tja in na-
zaj. Potem pa maček spet v omaro po keks. Tokrat pa Slavica 
ni mogla več zadržati glasnega smeha. Pasja in mačja naveza 
jo je opazila in zabave je bilo naglo konec. Škoda, da ni bilo 
kamere, ki bi posnela ta svojevrsten dokaz o kompleksnem 
dogajanju v živalskih dušah. Pozneje so še večkrat nastavi-
li kekse v kuhinji, vendar previdnega tandema ni nihče več 
zasačil pri sladki zabavi. Ali naj to pomeni, da je bilo zabave 
konec, če nihče ni vedel zanjo? Malo verjetno! Zaželimo jima 
sreče, kjerkoli sta zdaj! 

(Sašo Brežičan*)

ARČI PLEMENITI (odlomek)
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Spoznala sva se v prvem razredu, na prvi šolski dan, vse skupaj pa je prav zanimiva zgodba. 
Bila sem majhno prestrašeno dekle z dvema roza pentljama v redkih svetlih laseh. Če si po-
gledal od blizu, si lahko videl kožo, ki se je skrivala pod tankimi lasmi. Z vijoličnim krilom, 
belo majico s kratkimi rokavi, na kateri se je skrivala Hello Kitty, in šolsko torbo na ramenih, 
sem se skrivala za svojima prijateljicama. Z Mašo in Kajo sem bila v vrtcu nerazdružljiva in 
ves čas smo tičale skupaj. Prvi šolski dan pa se je to spremenilo. Učiteljica Groza nas je kli-
cala po imenih v svoj razred. Čeprav njen priimek morda ne nakazuje na to, je bila to najbolj 
ljubezniva učiteljica. Točno takšna kot mora biti v prvem razredu, da te ne prestraši že na za-
četku dolge poti izobraževanja. Kakor koli, skozi ogromne hodnike, okrašene s slikami učen-
cev, nas je popeljala v razred s stenami nežne oranžne barve, majhnimi mizami in stoli ravno 
prave velikosti za naše drobne postave. Spredaj se je svetlikala zelena tabla, na kateri je pi-
salo DOBRODOŠLI, PRVOŠOLCI. Spomnim se, kako vznemirjena sem bila, čisto novo okolje, 
neznani obrazi, le Mašo in Kajo sem poznala. Učiteljica se nam je prijazno nasmehnila: "Tako, 
dragi otroci, postali ste učenci. Učenci 1. a in postali ste sošolci drug drugemu za naslednjih 
devet let. Vem, da boste uživali in hvaležna sem, da bom z vami prvo leto tega raziskovanja. 
Sedaj se usedite po parih za vsako mizo, da bomo lahko začeli." Takrat me je zagrabila pani-
ka. Maša in Kaja sta pobegnili k prvi prosti mizi in me pustili samo sredi gneče. Ostali so se 
prerivali in hiteli okoli mene, sama pa sem le stala in se ozirala okoli. Takrat še neznanci so 
buljili vame, v moje oči so stopile prve solze. K meni je stopila učiteljica Groza in me prijela 
za roko: "Pridi, tam je prosto" ter me odpeljala do mize v prvi vrsti čisto na desno. Za njo je 
že sedel fant, manjši od mene, s svetlo rjavimi lasmi in rjavimi očmi, ki so me čudno opazova-
le. Mrščil se je in si grizel spodnjo ustnico. Želela sem pobegniti, nato pa se je oglasil: "Živijo, 
jaz sem Bine in zelo bom vesel, če boš moja soseda." Tem besedam je dodal še nedolžen otro-
ški nasmešek in pokazal na stol zraven sebe. Tako se je začela najina zgodba o prijateljstvu.

Ko sedaj pogledam Bineta, ki se z rokami naslanja na kolena in zre v svoj mobitel, se ne mo-
rem spomniti, kdaj se je tako spremenil. Morda samo nisem bila pozorna, a od fantiča, ki so 
ga bile same kosti, je zrasel v mladega moškega. Kljub temu mu je še vedno ostal isti nasme-
šek, ki mu je dodal le iskrico nagajivosti. "Poglej, kaj je objavila Neža," se namrdne. "A se ne bi 
raje učil z mano, kot da se vznemirjaš ob fotografijah svojega nekdanjega dekleta?" zavzdih-
nem. "Mislim, da bom komentar obdržal zase," me pomenljivo pogleda, "tako ali tako pa se 
danes ne boš več učila." "Kako pa ti to veš? Ura je šele …" Pogledam na levo zapestje, kjer ve-
liki kazalec že kaže na pol sedmih. "O, šment," vzkliknem, "mudi se nama. Še v knjižnico mo-
ram." "Sem ti rekel, da si za danes zaključila," mi pokaže jezik. "Samo bodi že tiho. Iti mora-
va." "Kot tvoj osebni voznik te opozarjam, da v kolikor ne boš prijazna z menoj, se avto ne bo 
premaknil nikamor." Pogledam ga, zavijem z očmi in pograbim nahrbtnik. 

"Dober večer, ravno pravi čas sta še ujela, golobčka," naju s širokim nasmehom pozdravi sta-
rejša knjižničarka pri pultu, "kako prisrčna sta skupaj." "Em, midva nisva par," sramežljivo 
povem in položim štiri knjige na mizo, "tole bi vrnila." "Pa bi morala biti, zaupaj meni, sta-
ri knjižničarki, ki je že celo življenje obkrožena s knjigami. Skozi ta vrata je prišlo že nešteto 

ljudi, od otrok, mladih, ki jih dajejo vsi mogoči hormoni, odrasli in tistih v drugi ali tretji pu-
berteti. Vsega sem že videla. In pri vama vsekakor vidim kemijo," pove. Nerodno se ozrem k 
Binetu, ki mu očitno ni nič neprijetno. Iskriv pogled vrne gospe za mizo in me objame oko-
li ramen: "Zakaj pa ne, morda pa enkrat le pristaneva skupaj in začela se bo zgodba za deve-
timi gorami in desetimi vodami v gradu s tremi stolpi in kraljično, ki bo spala na dvajsetih 
vzmetnicah in dvajsetih blazinah, a bo še vedno čutila grah na dnu postelje." Knjižničarka je 
zaprhutala s trepalnicami od navdušenja in se zatopila v mojega prijatelja. Res je znal oča-
rati vsako žensko, še tisto najbolj hladnokrvno. "Vidim, da si prebral ogromno pravljic kot 
otrok. Kaj pa danes? Kaj najraje bereš?" Ob tem vprašanju se mi je kar zaletelo. Vid in bra-
nje? To sploh ne gre skupaj, temveč se odbija kot magneta z enakim nabojem. Zakašljam in 
se začnem režati, Bine pa se naredi, kot da tega sploh ne opazi. Za žensko, ki naj bi mi izpo-
sodila še nekaj knjig, že nekaj minut ne obstajam več. "Berem? Seveda, moj najljubši hobi je 
branje. Od tistih … hmm … tankih do najbolj debelih," zjeclja. Njegovo branje ne seže dlje od 
črk v matematiki in pri tem sem smrtno resna. Prekinem to njegovo igro in rečem: "Rezervi-
rani imam še dve knjigi. Lepo bi vas prosila, če mi ju lahko izposodite, ker se nama žal mudi." 
"Oh, takoj. Saj tudi mi že zapiramo. Lep večer vama želim in upam, da vaju naslednjič vidim 
z roko v roki." Pokimam in si oddahnem, da je te predstave konec. 

Pozvonim na zvonec ob vratih in počakam, da se bo nekdo iz moje številčne družine prima-
jal do vrat. "Si spet pozabila ključe," se reži oseba ob meni. "Nehaj že spet," zavzdihnem in ga 
na videz jezno pogledam. "Danes si čudno slabe volje. Začela si že pri meni, ko sva se učila, 
potem v knjižnici in sedaj še pred lastnimi vhodom. Kaj, hudiča, ti je?" Zrem v njegove vzne-
mirjene rjave oči in moje misli preplavijo knjižničarkine besede: "Upam, da vaju naslednjič 
vidim z roko v roki." Nikoli nisem o Binetu razmišljala v ljubezenskem smislu. Prijatelja sva 
že tako dolgo, pa mi to niti enkrat ni prišlo na misel. Vse do zdaj. Čeprav bi morda kdo mi-
slil, da sva popolnoma nerazdružljiva že od pripetljaja prvega dne novega poglavja v življe-
nju pred enajstimi leti, to ne drži popolnoma. 

V petem razredu sta se Vidova starša razšla in on se je preselil na drugi konec mesta ter po-
sledično tam začel obiskovati osnovno šolo. Meni se je takrat podrl svet. V razredu sem sicer 
imela prijateljice, a nobena ni bila takšna zaveznica, kot je bil Bine. Pri desetih letih še nisem 
imela mobitela, da bi z odhajajočim prijateljem ohranila tesne stike. Sliši se čudno, preselil se 
je na drugi konec mesta in ne na drug del države, a vseeno se nisva videla pogosto. On se je 
v novem razredu takoj ujel, zame pa so moji sošolci brez njega prav tako predstavljali skoraj 
nov svet. Kljub moji sramežljivosti sem se spoprijateljila s Saro, ki je še danes tista, s katero 
v avtu navijeva glasbo do konca, pojeva čisto preveč čokolade in se smejiva do onemoglosti. 
Z eno besedo uživava, čeprav je popolno nasprotje Binetu, ki se je v prvem letniku ponovno 
vrnil v moj svet in ga obarval. Zadnje čase pa se zdi, da ga bo obrnil na glavo. 

(Zala Rostohar)

Živeti

dovolj je živeti za
mirno čakanje na poletno deževje,
jesensko opazovanje negibnih zvezd,
prebujanje na zasneženo zimsko jutro,
trenutek, ko začne spomladi zeleneti drevje.

dovolj je živeti za
sanje, ki z jutrom ne zbledijo,
prvi požirek kave, da odpre veke,
zaspane glasove,
udobne objeme, ki me pomirijo.

dovolj je živeti za 
ljudi, ki jim je mar,
glasove, polne nasmeškov,
prijeten molk,
vsakič, ko odklenem spomin, več let star.

dovolj je živeti.

Minuta

na uri preberem 23:59
in se ustrašim.
ker v eni minuti
ali šestdesetih sekundah
ali tri tisoč šeststo mikrosekundah
danes ne bo več danes,
ker bo danes včeraj in jutri danes
in kaj če jutri ne bo več pomembno,
da sem se danes smejala,
občudovala sončni vzhod,
ujela zahod,
da mi je luna lahko noč zašepetala.
a še huje – 
kaj če pozabim?
pozabim na trenutno spoznanje, na sanje,
na cilje in načrte,
roke v objem razprte.
kaj če pozabim nase?

00:00
včeraj me je bilo strah.

(Anika Simončič)

ELEKTRIČNI TOK ZALJUBLJENOSTI (odlomek)

Na tem krhkem svetu

Na tem krhkem svetu,
je mnoštvo razdrobljenih zgodb,
ki ležijo zaprašene v kotu zgodovine.

Na tem krhkem planetu,
so svetovi ljudi,
katere ne moreš  ujeti v okvirje
in jih razložiti.

Na tem krhkem svetu je vse,
o čemer smeš sanjati,
le  spomin, ti polagoma
polzi med prsti.

Drsijo trenutki

Drsijo trenutki
skozi šivanko časa,
med nama je razdalja treh gora,
medtem ko spiš,
me sanjaš v ptičji podobi,
uloviš lahko le senco razprtih kril,
kri ti bledi,
strah te je samote neba,
ki te obliva s temno modrino.

(Tanja Mencin)
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POSAVJE PIŠE – tematska priloga Posavskega obzornika št. 4, 18. februar 2021. 
Prispevke avtorjev, ki so sodelovali na natečaju, sta izbrala in uredila Silve-
ster Mavsar in Polona Brenčič. Fotogra�ije je prispeval Franc Šavrič, oblikova-
nje priloge Sven Mavsar. Za avtorstvo objavljenih besedil odgovarjajo podpi-
sani avtorji, za izdajatelja priloge - Zavod Neviodunum - odgovorna urednica 
Maruša Mavsar.

V pravljični deželi V nebo se gre, za katero nihče ne ve, na vrhu hribčka v sredini zelenega 
gozdička stoji majhna pisana hišica. Ja, no ja, majhna – že, že majhna, ampak spet, nikakor 
ne premajhna, da v njej ne bi mogla živeti sladka mala Čarovnička Kremina. O, vam povem 
otroci, tako zelo je sladkosneda, čarovnička Kremina, da je še njena hišica sezidana iz samih 
sladkih dobrot.

Če zares močno zaprete očke in si še bolj močno zaželite, boste ne le videli, ampak se tudi s 
prstki dotaknili hišice. Mmmmm, kako je sladka, pa kako mehka! Le kako lahko čarovnička 
Kremina stanuje v takšni mehki, sladki in dišeči hišici? In je ne pohrusta, hihihi!

Sezidana je iz sladkega peciva, prav takšnega, kot je tisto mehko dišeče pecivo, ki ga mami-
ca speče za tortico in jo potem bogato okrasi s sladko kremo. Okna so iz ledenega sladkorja, 
vratca iz čokolade, streha pa se baha s slastnimi medenjaki, ki so okrašeni s pisanimi srčki in 
rožicami. O, ja, prav zares, tako je lepa Kreminina hišica!

Pa vrt! Kakšen čudovit vrt ima čarovnička Kremina! Na vrtu so rožice iz sladke pene, pa dre-
vesca, na katerih rastejo lizike in bombončki vseh velikosti in oblik. Mmmm, kako je lepo, pa 
kako vse lepo diši! To je njen dom, to je Kreminino Kraljestvo! Dobrodošli!

No, pa pojdimo skupaj obiskat čarovničko Kremino. Prav zdaj jo slišim, kako prepeva svojo 
pesmico. Jo slišite?

ČAROVNIČKA KREMINA (odlomek)

Tralala, hopsasa,
jaz sem pa čarovnička,
čarovnička Kremina.

Čiram čaram, hokam pokam,
sladkarije, sladkarije,
to so moje čarovnije,
moje sladke vragolije.

Breskvice in prestice,
tortice, dobrotice,
zavitki takšni in drugačni,
slastni, sočni, mični, mastni.

Pena sladka pisana,
krema gosto mazana,
smetana in čokolada,
to pričaram jaz vam rada!

In če srečate me kje,
le nikar ne bojte se,
saj sem sladka jaz Kremina,
takšna mična gospodična!

Tralala, hopsasa,
to sem jaz čarovnička,
čarovnička Kremina!

Hihihi, ali jo slišite kaj poje? „O ti Kremina, Kreminasta!  Ja ti ga pa pihneš! Pa saj veš, da pre-
več sladkega ne smeš! Ne ti, ne otroci! Ja kaj bodo pa potem rekli Zobki Bobki? Jokali bodo, 
ker se bodo preveč sladkali, potem bo pa bolelo in skelelo!“
No, pustimo za danes to, poglejmo, kaj dela čarovnička Kremina.

"Tralala hopsasa, in čira in čara, in hoka in poka! Ooooo! Obisk sem dobila! Ja, kako je pa to 
lepo, krasno in nadvse �ino! Prav lepo pozdravljeni Malčki palčki poskakalčki! O, aha, da kdo 
je, to me vprašate? Ja, to ste vendar vi, otroci! Vi ste Malčki palčki poskakalčki! Hihi, a zakaj? 
Zato vendar, ker ste zares tako majhni, da bi vas lahko spravila v svoj žepek na predpasni-
ku. Pa zato, ker ste taki mali navihani palčki. In poskakalčki zato, ker vedno skačete, vriska-
te, raziskujete in se veselite. Pa saj tako je tudi prav! Najraje na svetu imam, ko vas gledam, 
kako zelo ste srečni in veseli."

Torej, dobrodošli pri meni doma! Čudite se nad mojo sladko hišico in pesmico? Ojoj, pa saj 
vem, da preveč sladkega ne smem, ampak kaj pa morem jaz zato, če pa je vse to tako strašan-
sko dobro, okusno in �ino nooo!

Pa saj, pa saj ... pa saj tega ne počnem, vedno, zmeraj in vsak dan! Nooo, počnem.  Ampak, am-
pak vsega pač sama res ne pojem! Jaz samo pomagam. Mamicam, ko pečejo dobrote za svo-
je Malčke palčke poskakalčke. In, zdaj, ta trenutek, zdaj pa je še posebno potrebno pomagati.

Ker prav zdaj je takšen čas, ko moj prijatelj Pust Hrust širokih ust prihaja na obisk. O, to pa 
vem, da ga imate vsi tako veliki kot mali strašansko radi! Ker je tako hecen! In ker se takrat, 
ko pride Pust Hrust širokih ust, tudi vi lahko našemite v princeske, kraljične, kavbojce, ali pa 
Supermene, pa marsovčke ali vesoljčke in še in še! In ker vedno, kadar nas obišče Pust Hrust 
širokih ust, je vsepovsod še več veselja in smeha. In ... Krofov! Debelih, veselih, slastnih, ma-
stnih, velikih, zlato pečenih krofov s še bolj lepo zlato obrobljeno kronico in velikooo sladke 
marmelade! Krofe pa imamo vsi tako zelo radi!

Pa sploh veste, kako veliko dela je potrebno, da bi se lahko prav vsi, veliki in mali na tem sve-
tu s krofom posladkali? O ja, le verjemite mi! Dela je veliko in še več! In da bo res vse tako kot 
je treba, priskočim jaz na pomoč. In povem vam dragi moji Malčki palčki poskakalčki, če bo-
ste tudi vi mamicam in babicam priskočili na pomoč, bodo to najbolj okusni in slastni kro-
�i, kar jih kdaj bilo!

Ne veste, kako? Vam bom povedala, saj je čisto preprosto. Mamicam in babicam lahko poma-
gate takrat, ko pripravljajo sestavine. Potrebujejo veliko čistega prostora. Zato jim pomagaj-
te sprazniti mize in delovne površine. Pridno jih operite in do suhega obrišite. Še pred tem 
si nujno svoje rokice umijte, da bodo čiste in lepe. Potem pomagajte prinesti jajčka, moko, 
sladkor, kvas, mleko, maslo, olje in vse ostale dišeče sestavine, ki jih bodo potrebovale. Pri 
tem pa le bodite pozorni in previdni, da vam kaj ne pade iz rok. Le pogumno jih povprašajte, 
kako lahko pomagate, kaj potrebujejo. In prepričana sem, da se bodo mamice in babice stra-
šansko razveselile vaše pomoči.

(Karmen Molan)

Petenček

Imeli smo petelinčka,
zalega fakinčka,
bil je majhen zelo, pa srčen tako,
da se vsak petelin ga je bal.

Nekega dne se je zaletel v gos,
ta se razhudi: "Umakni svoj nos!"
On pa ni maral nič za to,
kljunil je gosko v oko.

Jezno je zagagala:
"Ti bom že pokazala,
kako se boš obnašala,
grdoba, grda kljunasta!"

Petelinčka je za vrat zgrabila,
po dvorišču ga nosila,
petelinček se je kesal,
obljubljal, da priden bo postal.

Od takrat ni več fakinček,
postal je resen petelinček.

(Božidar Zorc) 

Vesoljka

Ko sonce se skrije, se luna zbudi,
na nočnem nebu tisoče zvezd zažari,
med njimi ena luč leti,
rumeno-rdeče močno žari.

“Le kdo med zvezdami leti?”
To se sprašujemo prav vsi ...
“In kam leti, leti?”
proti zemlji zdaj drvi.

V vesoljski ladji je vesoljka sama,
prava mala vesoljska dama,
a ker je sama, si družbe želi,
zato sedaj na zemljo drvi.

Slišala je, da na zemlji otroci živijo,
radovedni, prijazni in si družbe želijo,
se radi igrajo in po igrišču norijo,
po glavi jim vedno nove zamisli rojijo.

In prišla je vesoljka med igrive otroke,
v znak prijateljstva so podali si roke,
se začeli igrati in se smejati,
se po travniku loviti in po igrišču poditi.

Dolgo v noč so se igrali,
postali so utrujeni in zaspani,
od vesoljke so se poslovili,
da se še vidijo, so si obljubili.

Odpeljala se med zvezde je vesoljka to noč,
spoznala, da otroci imajo veliko moč,
iskreni nasmehi in prijazno srce,
to bistvo je sreče in naše zemlje.

(Vanja Moškon)


