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UVODNIK 

IZGINJANJE

Tema. Oči imam povsem odprte in zrem v praznino. Nikjer tiste svetlobe, ki se pred nami tako zelo 
nazorno izriše v kakšnih hollywoodskih filmih, ko na koncu črnega predora zasveti luč – rešitev. Ne, 
tega v resnici ni. Ali pa tega ni v moji resničnosti, v kateri bivam. Nisem najbolj prepričan. Vem le to, 
da je moja bit tesno povezana z ustvarjanjem in da je moje ustvarjanje tesno povezano z mojo bitjo. 
Toda vse razen tega je tema ... 

Pred časom sem se vrnil iz Rima, kjer sem – na povabilo organizatorjev mednarodnega literarnega 
festiva Ritratti di poesia – sodeloval na pesniškem branju, ki se je odvijalo v imenitnem Tempio di 
Adriano, v samem centru večnega mesta (v bližini Panteona).

Že sama lokacija dogodka je bila za naše razmere povsem nepredstavljiva; notranjost templja 
je namreč predelana. Med dobro ohranjenimi stebri je vse narejeno tako, da služi namenu: izvedbi 
kulturno-zgodovinskih dogodkov. Pri nas branja potekajo drugje – v starih razpadajočih stavbah, kjer 
se pod pretvezo družbenega uporništva odvijajo pesniški večeri, na katerih so bralci in poslušalci iste 
osebe. No, saj ne da je to kaj posebej novega v naši deželi, a vendarle. 

Na tem mestu moram omeniti dvoje. Prvič, vsega tega ne omenjam, ker bi literatura potrebovala 
kakšen glamurozen prostor z lestenci in slikami na stenah v zlatih okvirjih, pač pa zato, ker lokacija/
prostor literarnega dogodka na neki način osmišlja sam dogodek. Ni tako zelo nepomembno, kje se 
neki pesniški večer odvija, saj s tem javnosti daje tudi signal, tj. kam umetnost spada. In pri nas se 
zdi, da spada na obrobje, v podrtije ... tja, kamor živa duša (razen nekaj svetlih izjem) ne stopi. No, 
in tukaj pridemo do druge točke. V Rimu sem doživel nekaj neprecenljivega – na dogodku so prisos-
tvovali dijaki, študentje, pisci, nepisci, mimoidoči turisti, domačini, upokojenci ipd. Kako vendar? A 
ni sodobna literarna – ali kar nasploh umetniška – produkcija namenjena le ozkemu krogu ljudi? V to 
nisem več tako zelo prepričan. 

Organizatorji so se res zelo potrudili; ne zgolj z dogodkom samim, pač pa tudi z nami – z gostujoči-
mi avtorji. S partnerko so nama plačali potovanje, namestitev v hotelu Regno (ulico ali dve oddaljen 
od mesta dogodka) in hrano. Poleg vsega tega sem za svojo pesem, ki sem jo poslal na njihov literarni 
natečaj, prejel še honorar. Pri nas? – povsem nepredstavljivo. Tukaj delamo umetnost brezplačno. 
Ne le to, še prodajamo je ne, raje jo podarjamo, češ “bolje to kot nič.” In potem capljamo, padamo, 
se utapljamo in stokamo iz brezna. Izginjamo. 

Ne, za naše stanje ni kriva (le) politika – ministrstva, poslanci –, krivi smo si (predvsem) sami; ker 
se ne cenimo; ker se hitro zadovoljimo; ker umetnosti – literaturi, arhitekturi, slikarstvu, glasbi ... – 
ne damo prostora, ki si ga zasluži, ki ga potrebuje, da se bo lažje in bolje vpela v družbeno sfero, z njo
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zadihala in se osmislila. Zato nikoli ne vem, kaj naj odgovorim, ko me kdo vpraša o stanju umetnika/
kulturnika v naši državi. Ne vem, ker je vse skupaj tako zelo razpadlo, da je nerazpoznavno. In nisem 
edini, ki tako čutim. Taja Kramberger ima podobne težave: “Sprašujejo me o razmerah v deželi / iz ka-
tere prihajam. // Lahko bi jim – in to z veseljem – govorila o neki drugi deželi, / iz katere dejansko sem, 
mentalni, imaginarni. / Ta pa, katere potni list nosim, / mi stiska grlo, da o njej lahko le hropem.”1

Tudi sam včasih pišem kar tako – za zabavo, ker je to pač družbeno sprejemljivo in se tako pač poč-
ne. Kulturniki smo zgolj pijavke, to vendar ve vsak povprečen državljan. Spomnim se dogodka izpred 
nekaj let – v okviru projekta Gibanje za javni govor je v Mariboru potekalo literarno branje. Posebej 
za to so postavili kakšna dva metra visok v rdeče obarvan oder z mikrofonom, katerega ozvočenje 
je delovalo le v primeru, če se skupina ljudi pod odrom giba po platformi in proizvaja elektriko za 
ozvočenje. Če je bralec želel posredovati svoje sporočilo javnosti, je na nek simboličen način moral 
biti povezan s skupino, ki medtem ko on govori, proizvaja elektriko. Precej simpatična zadeva. Kakor-
koli, med branjem na trgu je mimo nas prikolesaril možakar v srednjih letih in začel na ves glas vpiti: 
“Izkoriščevalci! Takole zapravljate naš davkoplačevalski denar! Marš!” je še pljunil, nam vehementno 
pokazal sredinec, se skoraj prevrnil s kolesa, se nekako le ujel in odvihral dalje. No, tukaj moramo biti 
iskreni – zagotovo ni edini, ki tako razmišlja, bil je le edini, ki je v danem trenutku to – sicer žaljivo – 
povedal na ves glas.

Naša majhnost, ki je pogosto naša prednost, je v tem primeru naša slabost. Majhni smo namreč 
tudi – ali pa predvsem – v glavah. Ni tako nepomembno, da je kultura tista gonilna sila, ki družbo 
žene v nove nepregledne in nepredvidljive pokrajine. Kultura je tista, ki gradi našo notranjost in naše 
temelje. A mi na to pozabljamo. Pozabljamo in zato izginjamo ... 

Ja, tukaj smo; v situaciji, ki je ne znamo več krotiti – povsem nam je ušla izpod nadzora. Med no-
gami se mi smuka moja dvoletna hčerka, partnerka se je ravno vrnila iz trgovine. Prinesla je nekaj za 
pod zob. In jaz? Hja, pišem. Pišem in vsak mesec čakam na tistih sto evrov honorarja, ki ga ‘prinesem’ 
domov. K njima, da bi tudi jaz na ta način postavil svoj košček opeke v zgradbo, ki jo lepo počasi 
postavljamo. Toda večkrat moram v kopalnico, se postaviti pred ogledalo in se zazreti sam vase. In 
dobro premisliti, ali je to vredno. Za zdaj je bil odgovor še vedno pozitiven. Toda: bo tako ostalo?

Aleš Jelenko

1 Taja Kramberger: Razmere v deželi (Vsakdanji pogovori, str. 81. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2006)
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Avtor naslovnice je 
Alen Celec, fotografije v knjigi 
in za namene promocije knjige 
so uporabljene s privoljenjem. 



9

Poljudnoznanstvena monografija mladega zgodovinarja Darjana Lorenčiča se osredotoča na pre-
lomno leto v prekmurski in nič manj slovenski in evropski zgodovini, zanima pa ga predvsem, na 
kakšen način je na dogajanje na našem področju vplivala madžarska sovjetska revolucija, s katero 
so si Madžari v marsičem zakuhali nenaklonjenost velikih sil in izdatno pripomogli k ti. »trianonski 
bolečini,« kajti velikim silam je bila delavska država sredi Evrope popolnoma nesprejemljiva. Lorenčič 
posebno pozornost nameni tudi Murski republiki ter njenemu ključnemu akterju Vilmošu Tkalcu, s 
posebnim poudarkom na vprašanju, ali je bil Tkalec junak ali avanturist, ki je samo izkoristil trenutek.
 
Priznajmo si, velike zgodbe se vedno pišejo v prid interesom vladajočih elit, pri čemer se zgodovina 
kot veda neredko znajde v skušnjavi, da na preteklost ne samo gleda z očmi aktualnega časa, ampak 
preteklost potrebam aktualnega časa tudi prireja, ne samo z neposrednim interpretiranjem preteklosti, 
ampak že samo s preprostim selekcioniranjem podatkov. Lorenčič se takemu pristopu izogne. In ko tako 
na novo pretresemo znana dejstva, nas lahko prav žalosti, da so naši »osvoboditelji« prav tako marsik-
daj sledili svojim sporadičnim, predvsem verskim interesom, in da odločitev za priključitev slovanske-
mu bazenu ni bila tako samoumevna, kakor danes hočemo verjeti.  

Lorenčič ne teži k podpihovanju mitov, ampak se skuša preko pričevanj postaviti v tisti čas in razume-
ti, kako so ljudje v konkretnem času ravnali iz konkretnih okoliščin. »V prejšnjih delih so ocenjevalci 
prevratnega obdobja ključne zgodovinske osebnosti sodili z vidika današnjega časa, kar je privedlo do 
napačnih spoznanj.« Ko tako z avtorjem monografije pretresemo, kar je bilo na dano temo napisane-
ga, se zdi, da posamezne dosedanje interpretacije prevečkrat ustrezajo določenim »opcijam«. 

Lorenčičev vpogled ne samo v čas in okoliščine, ki jih raziskuje, ampak tudi v pretekle interpretacije, 
tako prinaša svež in vsekakor dobrodošel nov pogled na stare zgodbe.               

Robert Titan Felix

PROVINCA Internacional  
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TKALEC – JUNAK ALI AVANTURIST?

Tkalčevo razglasitev Murske republike so v preteklosti (in še danes) mnogi poskušali mitizirati in jo pri-
kazati kot poskus osamosvojitve v okviru širšega revolucionarnega vrenja po Evropi. Tudi teza, da je bila 
razglasitev republike manifestacija prekmurskih Slovencev, ki so se hoteli pridružiti novi južnoslovanski 
državni tvorbi, ne vzdrži. Tkalčevo gibanje, ki je v prvi vrsti nastalo zaradi njegove brezizhodne situacije, ni 
imelo nobene povezave z idejo samoodločbe narodov. Sicer drži trditev, da se je zavzemal za avtonomijo 
pokrajine, vendar pa lahko na podlagi njegovih vedenjskih vzorcev pridemo do zaključka, da ga je v to 
spodbudila predvsem njegova želja po moči. Tudi njegov stric Béla Obál, ki je bil ljudski komisar v Sombo-
telu, je igral pomembno vlogo pri tem, da je sprejel idejo avtonomije. Hkrati pa ne moremo popolnoma 
izključiti dejstva, da je bil kljub vsemu navezan na pokrajino, in je kolebal med svojo madžarsko in prek-
mursko slovensko oziroma »vendsko« identiteto. Podpiral je vendsko teorijo, ki jo je razširjala madžarska 
propaganda. Zaradi močne želje po moči je hotel na lastno roko voditi pokrajino, čim bolj neodvisno od 
osrednje madžarske oblasti. 

Poudariti je treba, da njegova Murska republika ni imela nobene povezave z idejami jugoslovanske 
delegacije na pariški mirovni konferenci, čeprav je poskušal pridobiti jugoslovansko pomoč – predvsem, 
da bi si zavaroval hrbet. Gibanje ni bilo osnovano na temeljih nacionalizma, vsebovalo pa je nekaj ele-
mentov slovanskega/slovenskega nacionalizma, ki ga je Tkalec pragmatično izkoriščal z namenom, da je 
na svojo stran pridobil slovensko govoreče kmečko prebivalstvo v pokrajini. Titl je recimo navajal, da je 
Tkalec med nagovarjanjem civilnega prebivalstva uporabljal prekmursko slovenščino, in jim je obljubljal, 
da bodo v novi republiki, neodvisni od Madžarske, sami obvladovali svojo usodo ter postali njen gospo-
dar. Obljubljal je tudi zemljiško reformo, ki so jo kmetje nestrpno čakali – pri tem pa se tudi konča. Tkalec 
ni imel posebne vizije za slovensko prebivalstvo v pokrajini. Zatorej je napačno predpostavljati, da je bilo 
gibanje ustvarjeno izključno na osnovah nacionalizma, kaj šele slovenskega. Kmetje so podpirali Tkalca v 
prvi vrsti zaradi lastnega odpora do boljševizma. Gibanje, ki ga je ustvaril, je slučajno zraslo na območju, 
ki je bilo poseljeno s slovensko govorečim ljudstvom in temu se je tudi moral prilagajati. Matija Slavič ni 
omenil Tkalca v Parizu kot nekoga, ki bi bil zaslužen za širjenje slovenskega nacionalizma v pokrajini, in 
za dokončno odcepitev Prekmurja od Madžarske. Vzrok za to morda lahko iščemo v osebnih zamerah.1

Titl je celo vzpostavil tezo, da je Murska republika nastala zaradi hotenja Prekmurcev po avtonomiji, ki 
pa jim je osrednja sovjetska oblast ni nameravala dati. Teza seveda ne vzdrži pod težo dokazov, ki nakazu-
jejo drugačne vzroke. Zatorej lahko Titlovo tezo popolnoma ovržemo. Murska republika je nastala zaradi 
pobude od zgoraj in ne od spodaj, torej od prekmurskega ljudstva. Sovjetska oblast je nameravala ustvari-
ti avtonomno slovensko pokrajino v okviru svoje države, vendar so zunanji dejavniki to preprečevali. Če 
bi sovjetska oblast imela dovolj časa za ureditev zunanjih in notranjih političnih problemov, bi zagotovo 
_______________
1   Göncz, Muravidék, 1919,  str. 157; Titl, Murska republika, str. 56.
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ustvarila avtonomno Slovensko krajino (nadalje: Prekmurje), ali pa celo republiko, kot je to že naredila v 
primeru zasedbe južne Slovaške. Po zasedbi je sovjetska oblast tam ustvarila avtonomno Slovaško sov-
jetsko republiko kljub ostremu nasprotovanju madžarskih šovinistov znotraj vlade in vojaškega kadra. Ti 
so to ozemlje smatrali kot del Madžarske in so zahtevali priključitev brez kakršnih koli avtonomnih pravic 
slovanskega prebivalstva. 

Kokolj je vzrok za ustanovitev Murske republike iskal v dunajskem protirevolucionarnem komiteju, 
ki je potreboval del ozemlja na zahodu ali jugozahodu Madžarske, od koder bi lahko s pomočjo antant-
nih sil premagali komuniste na Madžarskem. Možnost za pridobitev takega ozemlja se je ponudila rav-
no v Prekmurju, kjer so na osnovi Wilsonovih točk že obstajale težnje po avtonomiji, med tamkajšnjim
vernim prebivalstvom pa je obstajal strah pred boljševizmom. Ta strah je širila duhovščina. Najustrez-
nejšo osebo za izvedbo takega načrta je dunajski protirevolucionarni komite našel prav v Tkalcu, ki je 
bil pustolovec, preoblečen v rdečo suknjo, je zaključil Kokolj. Dalje je navajal, da Tkalec sploh ni imel 
slovenske nacionalne zavesti, čeprav je bil prekmurski Slovenec po rodu. V času Károlyijeve vlade je kot 
poročnik obmejnih čet naprej branil posestva grofov ter pomagal zatirati upore medmurskih kmetov. Pri 
Bistrici je prek Mure izgnal svoje rojake, ki so se hoteli osvoboditi izpod madžarske oblasti. 

Ko pa je postal socialdemokrat, ni nasprotoval samo odcepitvi Prekmurja, ampak tudi avtonomi-
ji, kakršno je zahteval Klekl st. Šele po Obálovem navodilu je bil pripravljen priznati Slovenski krajini 
določeno stopnjo avtonomije. Kokolj se ni strinjal s trditvijo Titla, ki je zapisal, da sovjetska oblast ni 
bila pripravljena prekmurskim Slovencem zagotoviti tolikšnih nacionalnih pravic, kakršne so imeli pod 
Károlyijevo vlado. Tudi Kokoljeva teza, da je Murska republika nastala na pobudo in s podporo protirevo-
lucionarnega komiteja na Dunaju, sestavljenega iz madžarskih emigrantskih veleposestnikov in ob pod-
pori avstrijskih aristokratov ter nekdanjih monarhističnih oficirjev, ni dovolj trdna. Vsekakor ni nastala na 
njihovo pobudo, je pa dobila njihovo podporo, ko je Tkalcu že tekla voda v grlo in jih je osebno prosil za 
pomoč. Madžarska emigracija je izkoristila dano priložnost in skovala načrt za izvedbo kontrarevolucije 
preko ozemlja Murske republike. Z reakcijo v Avstriji se je Tkalec povezoval zaradi pragmatičnih razlogov 
in ne zaradi želje po uničenju proletarske diktature na Madžarskem. To sploh ni bil njegov cilj. Poleg tega 
Murska republika ni imela nobenih povezav z reakcionarnimi gibanji na desnem bregu Donave, katere del 
je bila tudi kontrarevolucija v Dolnji Lendavi aprila 1919.2  

Tkalec je imel cilj pokrajino upravno, in ne narodno, osamosvojiti od Železne in Zalske županije. 
Njegove oblastiželjne ambicije so še bolj prišle do izraza, ko je v okrajnem direktoriju pod svoje okrilje 
združil tisk in propagando ter politične, upravne in kadrovske zadeve. Da Tkalcu v ospredju ni bila narod-
na avtonomija pokrajine, se da sklepati tudi po soboškem direktoriju, v katerem se je obdal z nekaterimi 
starimi madžarskimi šovinisti, ki so obrnili svoj plašč in se prilagodili takratnim razmeram. Do njih je tudi 
Obál izrazil nezaupanje. Obál ni odreagiral na Tkalčevo samovoljno ravnanje, ker je po vsej verjetnosti mislil, 
da s tem uresničuje njegov načrt avtonomije.3
_______________
2   Kokolj, Prekmurje v prevratnih letih, str. 163-164.
3   Fujs, Ko je bilo Prekmurje republika, str. 88-89.
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Tkalec bi lahko zasedel narodno mešano ozemlje, a ga zaradi bojazni pred stikom s tamkajšnjimi revo-
lucionarnimi gibanji ni. Poleg tega pa bi z zasedbo tega ozemlja preveč razpotegnil obrambno črto, ki bi 
jo potem branil še z večjo težavo. Na podlagi analize strukture programa je Titl zagovarjal Tkalca, da je 
le-ta z Mursko republiko hotel nadaljevati z gradnjo socialistične družbe. S tem se Kokolj ni strinjal in je 
izpostavil, da je iz celotne strukture Murske republike razvidno le to, da so bili najožji Tkalčevi sodelavci 
pravzaprav tihotapci, nekdanji monarhistični oficirji, goričanski mladeniči, prostovoljci in tudi nekje dves-
to drugih plačanih vojakov. Füleky, ki je bil edini pravi komunist v direktoriju, se že od vsega začetka ni 
strinjal z idejo Murske republike in je takoj po razglasitvi pobegnil iz Murske Sobote v Dolnjo Lendavo. 
Tkalcu so se pozneje pridružili še premožni kmetje, ki so bili sovražno nastrojeni do boljševizma. Vodstvo 
Madžarske sovjetske republike je formiranje Murske republike ocenilo kot protirevolucionarno in je temu 
primerno tudi ukrepalo. 

Osrednja madžarska vlada nikakor ni mogla dopustiti obstoja Murske republike. Obstajala je velika 
verjetnost, da bi to povzročilo ti. »domino efekt« in bi se še druge pokrajine s podobnimi separatističnimi 
težnjami odcepile. Madžarska se je bala tudi tega, da bi Murska republika postala nekakšna baza za proti-
revolucionarne sile, ki bi nato svoj vpliv širile v notranjost Madžarske in tako destabilizirale že tako krhko 
sovjetsko republiko. Za rešitev Murske republike pred propadom ni bila dovolj pošiljka orožja in nekaj 
prispelih prostovoljcev iz Avstrije. Pomoč je prispela prepozno, izostala pa je predvsem zaradi uspehov 
madžarske Rdeče armade na bojiščih. Po uvedeni splošni mobilizaciji kot zadnji potezi za rešitev revoluci-
je na Madžarskem je Rdeča armada začela z uspešnimi protiofenzivami na severu proti češkim in na vzho-
du proti romunskim intervencionističnim četam. Ta uspeh Rdeče armade je intervencionističnim silam 
in protirevolucionarjem prekrižal mnoge načrte, tudi Tkalcu. Trditev, da je prekmurski kmečki proletariat 
ob nastanku Murske republike hotel prvič po revolucionarni poti z orožjem doseči nacionalno in socialno 
osvoboditev, je malo verjetna in ni dovolj prepričljiva, saj se je Tkalec srečeval in pomagal protirevolu-
cionarjem v tujini, ki so imeli namen zrušiti komunistično oblast na Madžarskem in obnoviti monarhijo.4 

Za razumevanje ustanovitve Murske republike je nujno potrebno razumevanje takratnega širšega 
političnega in zgodovinskega konteksta. V povojnih letih so bile politične in socialne razmere v drža-
vah poraženkah skrajno nestabilne. Nobena izjema ni bila Madžarska, ki je iz vojne izšla ponižana in 
ji je grozilo razkosanje. Tako kot po vsej državi, je tudi v Slovenski krajini vladalo pomanjkanje, nesta-
bilne politične razmere pa so to še poslabšale. Težke razmere so od posameznikov, ki so hoteli preživeti, 
zahtevale hitro prilagoditev. 

Ljudje so se pogosto znašli v situaciji, kjer se je določeno moralno načelo izkazalo kot nezadostno ali 
pa bi, če bi ga upoštevali, imelo moralno katastrofalne posledice; kjer so si bile enako pomembne dolžno-
sti, vrednote, pravice, vrline ali ustrezna skrb v medsebojnem nasprotju; nadalje lahko to razumemo tudi 
kot situacijo, kjer bi morali narediti dve sicer nezdružljivi dejanji; kot situacijo, ki se nam kaže kot takšna, 
v kateri bomo ravnali napak, ne glede na to, za katero izmed alternativ se bomo odločili; kot situacijo, v 
kateri je vrednost alternativ neprimerljiva. 
_______________
4 Kokolj, Prekmurje v prevratnih letih, str. 162-168; Voglar, Enciklopedija Slovenije 7, str. 242.
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Tkalec pri tem ni bil nobena izjema, le da je pri njem, poleg želje po preživetju, v ospredje stopila 
ambicioznost – želja po moči. Pri analizi njegovih dejanj pridemo do ugotovitve, da je bil nagnjen k sa-
modrštvu. Svojo moč v direktoriju je znal spretno uporabiti za tihotapljenje blaga čez mejo v Avstrijo in 
obratno, del dobička pa si je prilastil, nekaj pa razdelil med ljudi in vojake. Za tihotapstvo se je odločil 
iz dveh razlogov: kronično primanjkovanje dobrin v pokrajini in želja po večji neodvisnosti od Železne 
županije ter osrednje vlade. Podpornike med kmečkim prebivalstvom je hotel pridobiti z obljubo po 
razdelitvi zemlje. Ni izključeval niti eventuelne spojitve Murske republike s sosednjima Kraljevino SHS ali 
celo Avstrijo. Zaradi tega je na svojo stran tudi pridobil mnogo podpornikov Jugoslavije. Nekateri pa so se 
njegovim vrstam pridruževali iz želje po zatrtju diktature proletariata. Težko je predvidevati nadaljnji raz-
voj republike, če bi se držala svojih obljub, zagotovo pa lahko trdimo, da bi majhno in nemočno državico 
slej ko prej posrkala ali sosednja Avstrija, ali pa Kraljevina SHS. 

Za Tkalca pa lahko zagotovo trdimo, da je bil človek brez ideologije. Bil je pragmatični avanturist. V 
vmesnem obdobju med propadom diktature proletariata in jugoslovansko zasedbo Prekmurja se je v 
regiji ponovno pojavil Vilmoš Tkalec. Nazaj v pokrajino so ga gnale osebne ambicije po moči – hotel se je 
uveljaviti kot voditelj bele garde v Prekmurju. Poskus mu je spodletel in je bil kmalu aretiran. Jugoslovan-
ske oblasti so ga pridržale v dolnjelendavskem zaporu, iz katerega je kmalu tudi pobegnil na Madžarsko. 
Pravzaprav naj ne bi pobegnil, ampak preprosto odkorakal iz zapora, saj naj bi imel določena poznanstva 
med pazniki, ki so mu omogočili prost izhod.  

Vilmoš Tkalec se je jeseni leta 1920 ustalil v vasi Nagykarácsony in se zaposlil kot učitelj v begunst-
vu. Zaradi sumljivega obnašanja – zapravljal je precej denarja, povrh tega pa je prejemal veliko pisem 
iz Murske Sobote in Čakovca – je pri lokalnem zemljiškem posestniku vzbudil pozornost. Ker lokalna 
policija ni posedovala zadostnih informacij o Tkalcu, se je posestnik obrnil na ustrezne organe Železne 
županije in murskosoboško upravo. Tkalec je namreč opravljal službo, ki so jo lahko zasedli le odgo-
vorni in zaupanja vredni posamezniki. Po preiskavi se je izkazalo, da ga ne bremenijo nobeni grehi iz 
preteklega življenja, in je potemtakem lahko nadaljeval s svojo službo.5

Darjan Lorenčič 

Fujs, Metka, Ko je bilo Prekmurje republika, v: Stopinje, Pomursko pastoralno področje, 1992 
Göncz, László, Muravidék 1919 (A proletárdiktatúra időszaka a Mura mentén és a vidék elcsatolása), Vasi Szemle 2001/2, 
Vas Megye Közgyűlése, l. 55, št. 2, 2001. 
Kokolj, Miroslav, Prekmurje v prevratnih letih 1918-1919, v: Revolucionarno vrenje v Pomurju v letih 1918-1920, 
Pomurska založba, 1981
Titl, Jurij, Murska republika 1919, Pomurska založba, 1970 
Voglar, Enciklopedija Slovenije 7, str. 242. 

_______________ 
5  Göncz, Muravidék, 1919, str. 153. 
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Vilmoš Tkalec je bil kantor, slovenski učitelj in politik. Rodil se je 8. januarja 1894 v 
Turnišču. V Črenšovcih je med leti 1912 in 1914 deloval kot kantor in učitelj, jeseni 1914 
pa se je prostovoljno javil v vojsko. Ker je bil sposoben in iznajdljiv, je v madžarski vojs-
ki hitro napredoval do oficirskega čina honvedskega nadporočnika in medtem dobil tudi 
odlikovanje. Med vojno je utrpel prestreljeno ključnico in padel v rusko ujetništvo, iz ka-
terega se je rešil leta 1917. Leto zatem mu je šolska uprava ponudila službo v šolstvu, 
vendar je ponudbo zavrnil in dalje ostal v madžarski vojski kot rezervni oficir. Še iste-
ga leta se je poročil z Margitko Preisler, odransko učiteljico. Na prošnjo lokalnih velepo-
sestnikov je dušil nemire najprej v Medmurju, kjer je 8. novembra ubil nekaj deset ljudi 
med zatiranjem upora kmetov, potem pa je dal obesiti še sedem ljudi. Po zatrtju upora 
v Medmurju je oddrvel v Prekmurje na Dólinsko. Tam je zalotil kmete med ropanjem 
beltinskega gradu. Nekaj kmetov je med dušitvijo upora ubil, pozneje pa je dal še štiri 
obesiti. Ni povsem jasno, ali je metode pri zatiranju uporov ubral sam, ali pa se je ravnal 
po navodilih svojih nadrejenih, čeprav je bil v tistem času ravno on eden izmed vodilnih 
častnikov v Prekmurju. Po ustanovitvi Madžarske sovjetske republike je postal namestnik 
ljudskega komisarja za Prekmurje. Tkalec je bil nedvomno nadarjen človek, ki pa ni izbiral 
sredstev za dosego svojih ciljev. To se je pokazalo 29. maja, ko je dosegel odcepitev večine 
Prekmurja od Madžarske in razglasil Mursko republiko, katere predsednik je bil on sam. 
Po zatrtju republike je pobegnil v Avstrijo, od koder se je vrnil nazaj. Takoj po vrnitvi so ga 
srbske oblasti do leta 1920 priprle v Lendavi, vendar mu je s pomočjo nekaterih paznikov 
uspelo pobegniti na Madžarsko. Pozneje je v vasi Nagykarácsony služboval kot učitelj. 
Umrl je 27. maja 1950 v Budimpešti. Osebnosti – Veliki slovenski biografski leksikon (M – 
Ž), Ljubljana, 2008, str. 1178; Fujs, Metka, Ko je bilo Prekmurje republika, str. 87-88. 
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KAKO POSTATI NIHČE
Pogovor z Zoranom Pevcem 

Pogovarjal se je Aleš Jelenko
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Kdo pravzaprav je Zoran Pevec? 

Po Kantu govorimo o sebi, kar bi radi bili, ne pa, kar smo. No, vseeno morda o tem, da sem 
pesmi začel pisati že v srednji šoli, potem pa sem se preko različnih revij, včasih so te pač pomenile 
nekakšno sito za vstop v književni svet, profiliral v bolj zaresnega pisca. Nerodno je bilo to, da ni 
bilo moje okolje nič kaj književno, razen tega, da sem izhajal iz družine, v kateri se je vedno veliko 
bralo. Še bolj omejevalen faktor je bilo to, da sem najprej študiral ekonomijo in sem šele po tovrstni 
diplomi prešel na različne stopnje slovenistike. 

Kot mnogi drugi uveljavljeni slovenski pesniki moje generacije, sem tudi jaz sodeloval na srečanju 
mladih literatov v Gradišču. To je bila inačica današnje »Urške« v Slovenj Gradcu, le da takrat še 
ni bila tekmovalnega značaja. Do prve knjige sem prišel, za slovenske razmere dokaj pozno, proti 
koncu svojega tretjega desetletja. 

Če torej odgovorim na vprašanje »kdo sem«, lahko rečem, da se mi zdi pisanje poezije najbolj 
pomemben del mojega ustvarjanja, na vprašanje »kaj sem« pa bo morda odgovoril kdo drug 
oziroma časovna distanca. Ko se človek odloči za kaj, mora pri tem vztrajati, obenem pa se mora 
zavedati, da če hočemo biti več kot smo, po navadi postanemo manj. 

V lanskem letu si pri LUD Šerpi izdal zbirko Kako postati nihče, s katero si bil tudi nominiran za 
Veronikino in Jenkovo nagrado. Kako se ta zbirka razlikuje od prejšnjih? Na prvi vtis deluje morda 
malce bolj urbano. Se strinjaš? Je pa tudi ta – kot vse tvoje prejšnje – konceptualna in zaokrožena.

Na videz so vse moje knjige konceptualne, četudi ne vem, če to zares drži. Vsekakor pesmi 
večinoma ne pišem kampanjsko, temveč se odločim za neko izvorno izhodišče, iz katerega potem 
gradim zbirko ter jo napišem v dveh do treh mesecih. Kako postati nihče se konceptualno nanaša 
na sodobni subjekt, ki je s Kopernikom ugotovil, da Zemlja ni središče vesolja, z Darwinom, 
iz koga evolucijsko izhaja, Freud pa nam je povedal, da nas morda v življenju bolj kot zavedno 
vodi nezavedno, nad katerim nimamo nadzora. Po Levu Šestovu nas tlači mora izgube gotovosti, 
svobode in smisla življenja. Tudi zato vedno bolj postajamo »nihče«, a vendarle ostajamo in smo 
razmišljujoči o sebstvu in svetu, v katerem bivamo. 

Glede urbanosti je morda res, da se nekaj kvalifikatorjev v zbirki nekoliko bolj nanaša na urbano 
kot v drugih mojih zbirkah, a po drugi strani ne bi mogel reči, da za večino pesmi držijo nekatere 
opredelitve urbanega, kot so kompozicija nepretrganih življenjskih črt, stavki, ki krožijo okoli jazov, 
hitri rezi časovnih in prostorskih perspektiv, prehajanje iz enih v druge plane ipd.

PROVINCA Internacional  
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Kdaj največ (na)pišeš – dan, čas? In ali imaš pred/med pisanjem kakšen poseben 'ritual'?

Prav o tem sem pred kratkim pisal za edino slovensko revijo, ki je namenjena zgolj poeziji – 
Poetikon. V njej sem član uredniškega odbora in sem bil tudi med ustanovnimi člani. Torej – prostor, 
kjer pišem, ni nujno vedno isti, četudi najraje in največkrat pišem za svojo pisalno mizo, ki stoji v 
kotu družinske dnevne sobe ob knjižnih policah. Tam so vsi »bachelardovski« spomini, mikrokozmos 
sobe, misel o zunanjem svetu in njegove tonalnosti, pri roki so meni ljube knjige, nekateri predmeti, 
kot so kovinski buda, ali japonska vaza, perorisba Don Kihota na steni, moleskinov zvezek, v katerega 
si zapisujem sprotne misli, ki bi kdaj utegnile postati uporabne za katero od pesmi, dnevni časniki, 
računalniška tablica. V poezijo me včasih uvede branje ali prelistavanje nekaterih knjig, kot je na 
primer Camusova knjiga fotografij in misli z naslovom Nasledstvo sonca, katera od pesmi Paula 
Celana, Benjamina Fondanea ali Hilde Doolittle; zelo blizu pa mi je tudi nadrealistična poezija 
ameriškega pesnika Louisa Zukofskega, ki je moje tako rekoč dnevno branje. Ob tem se pred 
pisanjem dostikrat navdihujem ob svojih najljubših filozofih, med katerimi mi je blizu razmišljanje 
Leva Šestova, ki med drugim ironično piše o tem, kako si človek vzvišeno domišlja, da je v naravi 
nekakšna država v državi, zaradi razumevanja oblastnih struktur berem Agambena, Ranciera zaradi 
opisovanja medsebojnega nerazumevanja govorice različnih slojev, Meillasouxa zaradi dojemanja 
prednamskosti, redno pa prebiram tudi avtorje ljubljanske psihoanalitične šole, saj sem že vrsto let 
naročen na revijo Problemi. Ob tem se zavedam, da je filozofska govorica popolnoma drugačna od 
pesniške. Menim pa, da je za razumevanje funkcioniranja družbe in našega osmišljanja pomembno 
tudi to področje in ne le osebne izkušnje. 

PROVINCA Internacional  
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Večinoma pišem takrat, ko prihaja iz okolja najmanj motečih šumov, to je zelo zgodaj zjutraj ali 
ponoči, če pa pišem podnevi, si za blaženje zunanjih zvokov nadenem slušalke in poslušam Bacha, 
Satieja, Balanescu quartet, kakšne jazzovske avtorje, kot so Dexter Gordon, Stan Getz ali John 
Coltrane, blizu pa mi je tudi psihedelična glasba Franka Zappe, ansamblov The Cream, The Greatful 
Dead ali sodobnejši Mark Lanegan in še nekateri drugi. 

Sicer sem urbani človek in me mesto ne utesnjuje; rad pa zahajam tudi v naravo, tako da me za 
pisanje  lahko »inspirirata« obe okolji.

Kako pomembne se ti zdijo literarne revije za ustvarjalce, pisce? Še imajo takšen domet oz. 
takšno pomembnost kot nekoč? 

To je vprašanje, ki zadnje čase buri razmišljanje slovenske književne javnosti. Kot sem napisal na 
začetku intervjuja, so imele literarne revije še pred nekaj desetletji pomembno vlogo pri vstopanju 
pisk/piscev v literarno pokrajino. Pomenile so selekcijo in ob morebitni objavi tudi samopreverjanje. 
Avtorica/avtor sta po navadi svoje prve izdelke objavljala v lokalnih revijah, nato v Mentorju, šele 
kasneje so z morebitnimi kvalitetnejšimi prispevki prišle na vrsto objave v revijah, kot so Sodobnost, 
Literatura ali Nova revija. Če si objavil v njih, je to pomenilo, da lahko računaš na izdajo knjige. 
Skratka, šlo je za strokovno selekcijo, brez katere skorajda nisi mogel računati na uspešno književno 
kariero. Danes je to precej drugače. Avtorji objavljajo na družabnih omrežjih, do knjige lahko pride 
tako rekoč vsak. Na leto izide približno 300 pesniških zbirk in približno 150 romanov. In to ne pove 
nič o kvaliteti. Od vseh je dobro napisanih kakšnih pet, optimistično gledano do deset pesniških 
zbirk ali proznih del. Revije tako rekoč nimajo več vloge presejalnega sita. Kljub temu jih še vedno 
berejo, morda le bolj profilirano, kar ugotavlja tudi urednik revije Literatura Primož Čučnik. Zdi se, 
da se okrog posameznih revij sedaj zbirajo le še določeni lobiji oziroma literarni krogi, tu in tam pa 
verjetno tudi še kakšen entuziastični ljubitelj književnosti. Morda pa imajo literarne revije sedaj bolj 
vlogo predstavitve književnosti, kot pa pomen selekcije. 

Nimam sicer podatkov o tem, kako je z revijami v tujini, sem pa že vrsto let naročen na ameriško 
pesniško revijo The American Poetry Review in nič ne kaže na to, da bi jo ukinili.

In zakaj v Mariboru ali Celju ni (več) kakšne večje in pomembne literarne revije? To bi bilo 
vendarle skoraj nujno ... 

Eden od vzrokov bi vsekakor utegnil biti financiranje, drugi pa manjše zanimanje avtorjev za objave 
zunaj centra, to je Ljubljane. Veliko pa je zagotovo odvisno tudi od samih organizatorjev, oziroma 
primernih in iznajdljivih urednikov. Ti žal odidejo v Ljubljano in se od tam večinoma tudi ne vračajo.
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Spomnim se tvoje imenitne pesmi Pesnik iz province. Se ti zdi, da je mladim avtorjem iz manjših 
mest (ali celo vasi) težje prodreti na literarno sceno? Ljubljana je namreč še vedno središče vsega 
dogajanja (tudi založb). Kje vidiš možne izboljšave oz. rešitve?

Hm, ja, pesem je morda nekakšna karikatura razmer na književnem področju pri nas. Načeloma 
sicer nisem eden tistih, ki bi imel odklonilno mnenje do ljubljanske literarne scene. Nasprotno, tam 
imam kar nekaj res imenitnih pesniških prijateljev in ne nazadnje sem tudi že vrsto let predsednik 
Komisije za prireditve na Društvu slovenskih pisateljev. Zagotovo pa drži, da če se ne pojaviš v 
Ljubljani, te kot ustvarjalca ne upoštevajo kaj dosti. Žal že pokojni odlični pesnik Milan Vincetič 
je nekoč dobro rekel, da ga moti, kako ga ljubljanska literarna srenja deklarira kot pomurskega 
in ne kot slovenskega pesnika – skratka, kot da je Pomurje v Tunguziji in ne v Sloveniji. Pri tem je 
seveda zanimivo, da nihče ne govori o »ljubljanskih« pesnicah ali pesnikih – torej Ljubljančani so 
slovenski pesniki, drugi pa s(m)o nekakšni »prišleki«. Podobno je z literarnimi festivali – uveljavljeni 
velenjski Lirikonfest je bil kar nekaj česa deklariran kot provincialni/regijski festival, četudi je na 
njem sodelovala vrsta uveljavljenih imen iz vse Slovenije in tujine. 

Moja izkušnja je taka, da je pač treba vzeti v zakup takšno stanje, kakršno je, in po drugi strani 
moram vendarle zapisati tudi to, da me občasno povabijo v Ljubljano, in da mi tudi v ljubljanskih 
literarnih revijah po navadi objavijo moje prispevke. Obenem pa se mi vendarle zdi pomembno, da 
tisti, ki ne bivamo v Ljubljani, delujemo z vso močjo tudi v svojih središčih, saj le tako soustvarjamo 
neka umetniška središča, ki presegajo algoritme neoliberalizma oziroma semiokapitalizma.

Sicer pa se tako nasploh zdi, da je vloga/pomen pesnika za družbo v današnjem času skoraj 
nična/ničen. Zakaj meniš, da je temu tako?

Rekel bi, da je tako le navidezno, saj gre za odraz sodobnega neokapitalizma, ki s svojo glas-
nostjo, posesivnostjo in samozadostnostjo preglasi vse drugo. V resnici pa je umetnost tista, ki je 
konstitutivna za oblikovanje novih individualnih in kolektivnih subjektivitet. Poezija (in s tem seveda 
pesnica/pesnik) je nujna, ker prek svoje singularnosti daje dostop do izkustva sveta, do drugega 
in drugačnega, uzavesti omejitve vednosti in nakaže meje izrekljivega, presega imanenco in meje 
bivanja ter raziskuje jezik. Poezija ustvarja abecedo sveta, beleži vzgibe strahu, strasti, tesnobe, 
ljubezni, dobrega in zla. Po drugi strani pa zapisuje vsakdanje pojave in iz njih dela pesmi. Poezija 
niso le sanje in vizije, temveč okostje arhitekture naših življenj, zato je in bo v vseh obdobjih enako 
pomembna, ne glede na trenutna stanja v družbi. 
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Kakšni so tvoji načrti za naprej – je v pripravi kakšna nova pesniška zbirka, morda knjiga esejev?

Pravijo, da o načrtih ni pametno govoriti, saj se nam kaj lahko zgodi, da s tem ko nekaj povemo na 
glas, menimo, da je tisto tudi že realizirano in potem iz vsega ne nastane nič. No, kljub temu – pred 
kratkim sem dokončal novo pesniško zbirko, ki pa še čaka na premislek in na verjetne popravke, v 
mislih pa imam tudi knjigo esejev o poeziji, delovni naslov pa je nekoliko ironično bartlebyjevsko-
žižkovski:  Poezija – raje bi da ne.

Zoran Pevec, rojen leta 1955 v Celju, pesnik, literarni kritik, esejist in urednik. V zrelih letih je 
doktoriral na temo Slovenska urbana poezija po Pesniškem almanahu mladih 1982.

Objavil je osem pesniških zbirk, revijalno ali knjižno so prevedene v več tujih jezikov. Napisal je  
priročnik za pisanje poezije Kako narediti pesem (2006), leta 2018 pa je izšla njegova monografija z 
naslovom Urbana poezija na Slovenskem po Pesniškem almanahu mladih.

Prejel je prvo nagrado strokovne žirije ter naziv „vitez poezije“ v Mariboru (2006), leta 2013 je 
prejel književno nagrado čaša nesmrtnosti, za poezijo, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo 
XXI. stoletja pri nas, leta 2018 pa je prejel nominacijo za Veronikino in Jenkovo nagrado za najboljšo 
pesniško zbirko leta.
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Davorin Lenko 

TO SO SKRIVNE 
BESEDE, KI JIH JE 
IZREKLA ŽIVA 
MRCINA

Foto: Jurij Pfeifer 
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»[Rekel je] nekaj v stilu, da ga lahko udarim, a naj se zavedam, da ga bom verjetno tudi ubil.«
»In ste ga vseeno udarili?«
»Ja. Samo … Švohcen, kot je bil, si ga res nisem upal s pestjo, zato sem ga samo malo premetaval. 

Nič takšnega.«
»Nič takšnega? Pretres možganov, zlomljena čeljust … Polomljeni členki na roki. To ni nič 

takšnega?«
»To ni nič. To se vse zaceli. Bo pa vedel za drugič.«
»Kaj točno bo vedel za drugič?«
»Naj se mi ne postavlja na pot.«
»Na pot se vam je postavil?«
»Kaj pa misliš? Saj ne napadam ljudi brez razloga! Nejo je hotel peljati domov. Pa jo je čakal. 

Verjetno je mislil, da ima šanso. Samo mi trije smo še bili v gostilni …«
»Kako ste mu polomili prste?«
»Ah, prehitro se je hotel pobrati s tal. Pa sem mu stopil nanje.«
»In Neja?«
»Ja? Kaj z njo?«
»Ona ni vskočila?«
»Ona? Ona je bila vsa potrebna. Ženske rajcajo take reči.«
»Znašanje nad šibkejšimi?«
»Zmagovalci. Zmagovalci jih rajcajo. Moč.«
»Kaj če vam rečem, da sem skoraj gotov, da bomo odkrili, da sperma, ki so jo našli v njej, pripada 

vam?«
»Kaj? Kaj pa? Saj sem jo nategnil. Gotovo jo boste našli.«
»Ste jo ubili?«
»Ubil? Ne … Povem ti pa tole … Bejbi je bilo res všeč, ko sem jo malo mlatil in davil. Niso vse takoj 

za to. Ampak ta … Fak, ta je bila res takoj za to.«
»Zakaj ta grobost?«
»Zakaj? Kako pa drugače? A ti narišem? Ti bom narisal. Če je punca pridna in vse ok, ji ga vtakneš 

v pičko. Če pa začne dobivati kakšne ideje, ji ga nabiješ v rit. Za to pa imajo dve luknji. In ja, četudi jih 
boli … Četudi jih boli, so na koncu hvaležne, da si jih popravil.«

»Popravil?«
»Izbil tiste drekaste ideje iz njih.«
»O kakšnih idejah pravzaprav govoriva?«
»To, da bi z mano šle na morje. Ali v gore. Ali da si začnejo delati utvare, da bi se redno dobivala. 

Ali da bi me popravila. Popravila – mislim, spremenila … Take neumnosti.«
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»Bi to imenovali posilstvo?«
»Posilstvo? Posilstvo je za pusije. Za pofukane šleve. Jaz jim delam uslugo! Posrale so se mi že po 

tiču in oblekah in avtu. Avtu! Misliš, da me vzburi? Me ne. Misliš, da mi je odvratno? Ni mi. Glej, tole 
moraš vedeti: te bejbe gredo z mano prostovoljno.«

»Kako to izgleda?«
»Kako izgleda kaj? Saj sem ti ravno povedal.«
»Ne, kako izgleda vaš pristop? Kako lovite?«
»Pač. Greš ven, daš vedeti, da si tam in da ti je všeč. Nič takega. Počasi napeljuješ … Potem pa 

udariš, da jo pretreseš. Če si misli, da še ni odločena, jo lahko v tem njenem šoku še malo dodatno 
preusmeriš. Ji daš misliti, da je to tvoja ideja. Čeprav je v bistvu njena. Če je punca take vrste, pa tudi 
ponudim kaj.«

»Kot kaj?«
»Reči. Ene mislijo, da potrebujejo samo prevoz, pa ga sprejmejo. Drugim ponudim malo koke ali 

kakšno podobno sranje. Že trava včasih deluje. Ene so takoj za seks. Same po sebi.«
»In če niso?«
»Jih pa peljem nekam na samo in jih prepričam, da se jim samo zdi, da niso.«
»Pa če imajo partnerja?«
»Boli me kurac za to. Njih pa tudi kmalu začne. Fak … Obdan sem s pedri. Kamorkoli se obrnem 

– sami pedri. Mislim, en frend mi je zadnjič rekel, kako me lahko rajca neka bejba, ’A ne vidiš, kako 
prešvicana je?’ Me je vprašal, kako me to ne odvrača …«

»Vas ne?«
»Odvrača? Kaj? A si tudi ti peder? A sploh veš kaj o bejbah? Bejba mora imeti vonj.«
»Kakšen?«
»Po ženski. Ene res mislijo, da morajo dišati kot rožica, da bi jih kak moški hotel. Žrtve so. Te bejbe.«
»Kaj pa starost? Vam je pomembna starost?«
»Itak, da je. Ne bom več fukal starih žensk.«
»Kaj je za vas staro?«
»Od trideset naprej.«
»Kako ste prišli do te odločitve?«
»Trenutno me mlade bejbe najbolj potrebujejo.«
»Koliko je bila stara najmlajša ženska, s katero ste bili?«
»Kakšnih petnajst … Ne vem. Tam nekje.«
»Natakarica?«
»Ja, nekaj je kelnarila, se mi zdi. Na neki veselici je pomagala …«
»Mi poveste ime?«
»Kaj misliš, da sem neumen? Jebi se.«
»Prav. Torej … Spolne odnose imate v avtu …«
»Ponavadi, ja.«
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»In kaj potem?«
»Potem … Odvisno. Včasih jih peljem domov. Včasih jih pustim tam. Odvisno …«
»Od česa?«
»Od filinga.«
»Pa droge?«
»No, potem one kar rade pokadijo kakšnega ali potegnejo črtico. Če so za te reči.«
»Silite jih ne?«
»Jaz jih v nič ne silim.«
»No, to je malo kontradiktorno, se vam ne zdi?«
»Kontra- kaj?«
»Nasprotujoče si.«
»S čim? Ne vem. Saj pridejo same. Saj hočejo same. Njihovi tipčki jih pač očitno ne nategnejo 

dovolj dobro. Tam vskočim jaz.«
»Tudi če so stare petnajst let?«
»Oh, ono pičko sem razdevičil. Ni še imela tipa. No, mogoče se je s kom malo lupčkala, a za to mi 

res dol visi.«
»In potem?«
»Nič. Kaj?«
»Kakšna je bila potem? Kaj je čutila? Je bila zadovoljena? Razočarana?«
»Kaj misliš? Dobro je bila pofukana. Ležala je tam, vsa rdeča in zabuhla in brez sape. Pa nasmeh 

od ušesa do ušesa – kot da bi ji ga z nožem naredil … Glej, jaz imam ogromnega tiča. Če ga hočem 
spraviti v tako tanko češpljo, moram uporabiti malo sile.«

»Malo ali veliko?«
»Malo, veliko … A je važno? Važno je, da ga spravim noter.«
»Ste ji sploh dali čas, da se navlaži?«
»Če pa še nikdar ni fukala! Kaj pa je ona vedela? Pa to, da se navlaži … Brez veze, veš to? Če ni 

’navlažena’ na začetku, se bo pa, ko jo začneš porivati. Na koncu je eno in isto. Če ti je pa res sila, pa 
uporabiš malo sline.«

»Torej Neja … Seksali ste z njo.«
»Seksal … Ja, šit, no. Nategnil sem jo. Kresnil. Butnil.«
»In kaj je bilo potem?«
»Potem sem ji dal malo spida. Ga je hotela še kupiti od mene.«
»Ste ji ga prodali?«
»Ne. Nisem noben diler. Dal sem ji za par lajnov.«
»In potem?«
»Potem sem jo odpeljal domov.«
»Pa veste, da ste, kar se nas tiče, zadnji človek, ki jo je videl živo?«
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»Aha, sem pes taco moli … Naj ti malo pomagam: si že zaslišal tipa, ki jo je hotel peljati domov? 
Malo sem ga premlatil, mu pokazal, kdo je glavni …«

»In on se je hotel maščevati in ker se ni mogel znesti nad vami, se je nad Nejo?«
»Ja, to.«
»Lepo. Res lepo. Le to je … On je bil vso noč na urgenci.«
»A na urgenco sem ga spravil?«
»Kaj menite? Vam še enkrat naštejem njegove poškodbe?«
»Ne, ni treba. Itak ste vsi skupaj zapretiravali z njimi. Mislim, on je zapretiraval zaradi zavarovanja 

ali česa takega, ti pa, da bi jaz izpadel večji prasec. Sploh nam ne pustite več, da bi bili to, kar smo!«
»In to je?«
»Eni smo boljši od drugih. Močnejši.«
»In to moč je treba razkazovati?«
»Ja. Da drugi ne pozabijo. In da na novo spoznajo … Če še niso.«
»Kot Neja?«
»Kot Neja, ja. Nove kelnarice je tako lahko dobiti … Takšna mlade punce se hitro zmedejo. Mislijo, 

da si želijo eno, v resnici pa si želijo nekaj čisto drugega. Jaz jim samo pomagam. Pizda, sem mislil, 
da bo to do zdaj že očitno.«

»Ja, pravi svetnik ste.«
»Prej psiholog. A ni očitno, da oboji dobimo, kar si želimo? Jaz fuk in one dober fuk in velikega 

kurca, da so na koncu pojahane in mehke kot kak jagenjček. A vem pa tudi tole: vse, prav vse, dobijo 
tisto, kar potrebujejo. Roka roko umije.«

»Tudi tiste, ki jih … No, analno?«
»Sploh tiste. Itak, na začetku sicer rade nekaj kričijo in prosijo, naj neham, a na koncu se vedno 

sprostijo. In pozneje so še zadovoljne. Sekirajo se edino zaradi tega, ker so mogoče napravile celo 
svinjarijo. Hm … Veš, kaj me zabava?«

»Povejte.«
»Da se včasih potem same ponudijo, da mi bodo spucale avto. Ali pa plačale za čistilnico. Pošljite 

jih, ne vem kaj so že, pregledat moj avto. Za en mesec dela bodo imeli.«

/…/

O otrocih
»Kaj pa če bi katera od vaših partneric zanosila? Kaj bi bilo potem? Uporabljate kondome?«
»Kondome? Ne. To je samo neka pizdarija, s katero hočejo obdavčiti fuk.«
»Pa če katera zanosi?«
»Froci so še ena utvara, ki so si jo umislile ženske. Želijo si, da se jih dobro pofuka, a v mislih se 

jim nekaj sfuka, v procesu, mislim, in na koncu pridejo ven z idejo, da bi rade imele otroke. Tudi to 
je treba izbiti iz njih.«
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»Pa vendar ejakulirate vanje? Tako kot ste v Nejo?«
»Ejakuliram … Fak, no. In ja: ja.«
»Pa če niso na kontracepciji?«
»Kaj rečeš? Kolikokrat ti še moram povedati isto stvar?«
»Oh, saj ni treba. Vem, da ste pravi izvedenec za analni seks … Poglejte, meni je vseeno, če imate 

za en harem žensk in bataljon otrok. Ko pa se pričnejo pojavljati trupla, pa vse skupaj postane pro-
blem, večji od mene.«

»In potem se obnašate, kot da je nekaj narobe z mano … Ženske rade pozabijo. Preveč čustvene 
so … Takoj jih odpelje v neke sanje … Na nas je, da jih opomnimo. Spet in spet, če je treba. Čeprav, 
priznam, je bolj zanimivo z novimi bejbami. Bolj, kot kakšno poznaš, več dreka se ti zdi, da moraš 
izfukati iz nje in človek se potem že naveliča vsega tistega dreka …«

O psihiatriji
»Glej, mogoče res nimam šol, a vem pa tole: par ur po tistem, ko me boste izpustili, bom premikal 

maternico kakšni bejbiki, ki bi lahko bila tudi tvoja hči. Ja, to bom počel. Ti, pederčina, pa boš sedel 
doma, ob kakšnem kozarčku vinčka in razmišljal, kako je kaj takega sploh možno. Kje je pravica? Sem 
res ubil tisto bejbo? Neja ali kaj že je bila? Sem jo? Je nisem? Ni važno. Tebe bolj zanima, zakaj lahko 
fukam, tako kot fukam. To te žre. Jebeno razjeda te! In zaradi tega – zaradi tega – nisi nič drugega 
kot en navaden peder.«

»Kaj pa, če rečem, da nisem policist, ampak psiholog?«
»No, to bi razložilo, zakaj si tako mahnjen na to, kako drugi fukajo.«

O spolno prenosljivih boleznih
»Ne razumem, kaj me hočeš vprašati.«

O prostitutkah
»Še v življenju nisem plačal za fuk. Ne vem, zakaj bi. Pa sem že fukal kurbe, da boš vedel.«

O pravi naravi ženskega firbca
»Kaj pa vaš sloves?«
»Kaj z njim?«
»Gre pred vami?«
»Ne razumem.«
»No, gotovo ženske, s katerimi ste bili, govorijo med sabo … Druga z drugo. Vede ali nevede si 

ustvarjate sloves.«
»Ah, to … Itak, bejbe govorijo.«
»In kaj pravijo?«
»Ni važno, kaj pravijo.«
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»Ne?«
»Ne. In veš zakaj? Ker jih na koncu skoraj vedno premami firbec. A te zanimajo podrobnosti? Ja? 

Se mi zdiš tak človek, ja. No, ti bom povedal. Zadnjič sem bil s to bejbo, kaj pa vem, dvajseta, mamica 
… Rekla je, da je bolj trpela samo še, ko je rojevala. Ko sem jo odložil pred blokom, kjer je živela s 
tipčkom, je rekla, da je srečna.«

O posilstvu
»Pa kaj? Je pač prijavila posilstvo. Tega je že leta. Verjetno ni mogla živeti s tem, da sem jo po-

fukal, kot je še nihče ni ne prej, ne potem. In si je izmislila to pravljico, da bi laže živela s sabo in s 
svojim možem in družino in vso to kurčevo veselico. Ti bom povedal resnico: celo noč sva ga srala po 
mojem fletu. Posnifala mi je ves kokain in pila šnops kot vodo. Nonstop sem jo moral nekaj klofutati 
in daviti in vtikati reči vanjo. Proti jutru enkrat pa sem je imel dovolj in stisnil sem ji jošk in ji skozi 
nipl porinil šivanko. Pa tako … Malo zasukal. Štekaš? Veš, kaj je rekla? ’Daj še drugo.’ Ja. To je rekla.«

»Tožbo je pozneje umaknila …«
»Ne ga srat. A res? Kaj rečeš zakaj? Ti povem še eno zgodbo. Nekoč sem poznal bejbo, ki je 

svojega tipa varala z vsakim, ki jo je hotel nategniti, ona pa mu je potem vsakič posebej jokala, da so 
jo posilili, ubogo revo. To ti je bila najbolj posiljena bejba v zgodovini človeštva. Ampak ona? Mislim, 
tista, ki me je obtožila? Eh … Pokazal sem ji, kako ogenj gori.«

»Ogenj?«
»Ja, ona se je igrala z ognjem. S šibicami. Pa sem ji pokazal še kres. Na neki točki me je bilo že 

strah, da ji ne bom prišel do dna. A na koncu sem ji.«
»Kako? S čim?«
»To bi pa res rad vedel, a ne? Kje imajo podn ženske, ki nimajo podna? Glej, tako bom rekel … 

Vsak se rad igra s smrtjo in umiranjem in vsem tem sranjem. Eni čisto malo, drugi bolj zares. Tako 
kot alkohol ali droge. A vsak ima tudi vsaj eno specifično umiranje, ki ga ne prenese. In tista bejba 
recimo ni prenesla, da sem ji držal glavo pod vodo. Čeprav je imela rada, da jo davim … Ne sprašuj 
me, kje je tu logika, a očitno je.« 

O mladih puncah
»Bolj kot izgleda pridna, večja prasica je in – pazi zdaj, ker to je zares pomembno – več prenese. 

Pojdi med ljudi in glej in se čudi. Saj imaš oči. No, je pa res, da so včasih še tako mlade in naivne in 
otročje, da še same ne vedo, kakšne prasice v resnici so.«

O dvojni naravi svete razpoke (in božanske luknje)
»Bolečina in užitek … Ja, gre za isto reč. No, ne zmeraj. Če ti polomim prste, najbrž ne boš posebej 

užival, razen če si eden tistih … Saj veš. Ampak pri ženski je drugače. Reči, ki jih ima med nogama, 
delujejo drugače. Tam se vse to pomeša v eno samo sluzasto pizdarijo, ki ji je vseeno za vse. Bolečina 
med nogama je nekaj drugega, kot bolečina, ne vem, v prsih. Tudi užitek … Vse se zlije. In jaz potem 
to srkam. Jaz to vzbudim v njih. Vzamem in nudim hkrati. Razumi to.«
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O romantiki in realizmu
»Rad imam tesno, a vseeno raje fukam v pičko kot v rit. Veš zakaj? Ker tako lažje gledam bejbo v 

obraz. Da vidim, kako ji slina teče iz ust in kako ji zateguje oči. Ampak, kot sem že rekel, včasih ti ne 
preostane drugega, kot da ji ga nabiješ v rit. To je čista psihologija. Bejbo s tem soočiš z realnostjo. 
In ja, seveda lahko joka in prosi in vse to, ampak nekje globoko v sebi ve, da je to potrebovala. Da je 
do tega moralo priti. Ve, da ji delam pofukano uslugo. Uslugo po-fukanja.«

O samoti
»Rekli ste, da svoje partnerke včasih pustite tam, kjer ste ustavili avto, da boste seksali.«
»Ja.«
»Kje je to?«
»Ponavadi v gozdu.«
»Zakaj jih pustite tam?«
»Ker morajo razmisliti.«

O velikosti I
»Samo eno pravilo je, ki se ga moraš vedno in nujno držati: vedno ga moraš poriniti do konca. Če 

ga ne, ne fukaš prav.«

O velikosti II
»Ampak tole je čudno … Bil sem z neko žensko, že kakih deset let nazaj. In zdaj spet. Pred kratkim. 

Sama me je poiskala. Vmes je imela tri otroke. Pravi, da moža sploh ne čuti več. Prisegla pa je, da se 
ji čuti, kot bi se moj kurac prilagodil njej. Da jo isto zapolnim, kot sem jo pred leti.«

O oralnem seksu
»Mislim, da bi se morale bejbe že v šoli učiti, kako ga potegniti. Večina nima pojma. Ali so je sami 

zobje ali ti ga ne vzamejo do grla ali … Karkoli. Večina jih ne ve, kaj dela.«
»Pa vi? Nudite kdaj oralni seks?«
»Dajati ženski oralni seks … To pomeni, da se hočeš dobrikati materini pički. Se ji zahvaliti, ker te 

je spravila na svet in vsa ta jajca. Nič drugega ni kot to. In ne. Ne dajem ga. Ne ’nudim’ ga. In zagoto-
vo me ni še nobena prosila zanj.«

O začetkih
»Ko smo si s sošolci primerjali tiče, sem hitro spoznal, da sem boljši od drugih. A so me jebale re- 

či … V glavi.«
»Kakšne?« 
»Najstniki pač. Kaj sem pa vedel? Bilo me je strah – zdaj ne vem več točno česa. Žensk najbrž. Zato 

sem na začetku iskal drugačne bejbe, kot jih zdaj. Takšne, ki … Niso imele kaj dosti izbire.«
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»Kakšne ženske so to?«
»Ni me sram priznati. Na njih sem se učil. To so bile stare babe. Pa pijanke, narkomanke. Še klo-

šarke sem fukal. Pa ne enkrat. Pri sedemnajstih ali tam nekje … Hm … Bolj kot je bila baba zavožena, 
raje sem jo nabijal. Take ženske imajo zelo mehke ritnice. Če si za to …«

»Zakaj ste izbirali takšne ženske?«
»Bil sem daleč najboljše, kar jih je lahko doletelo.«
»Kaj pa je potem povzročilo spremembo?«
»Kaj pa vem … Je važno? Na neki točki mi je postalo jasno … Glej, mlade pičke imajo veliko za 

izgubiti. Ker imajo pred sabo še toliko in toliko življenja in ta jajca. Pa šola, pa služba, pa starši in 
fantje in vse to … Mogoče to. Pa bolj tesne so in bolj se derejo. Bolj zares, če štekaš. Na sekretu od 
avtobusne nabijati pijanko za liter vodke pa je … Eh …«

»Kaj?«
»Brez veze. Ničesar nima. Nobenega žmohta. Nič. Naučil sem se, kar sem se lahko … Od takih bab. 

Zelo zgodaj.«
»Bi rekli, da so preveč varne?«
»Ja, bi. Najprej so mi bile všeč, ker so bile varne, potem pa jih prav zaradi tega nisem več prenašal. 

Z mlado bejbo je drugače. Z njo se lahko igraš. V glavi.«
»Lahko jo poškodujete. Zaznamujete.«
»O, seveda jo lahko, ja. To je nekako point vsega.«

O ubijanju (žensk)
»Čuj, kako pa so sploh ubili Nejo?«
»Pretepena je bila s palico ali nečim podobnim. Policija še ni našla dejanskega orožja.«
»No, potem si lahko pomirjen. Tudi če bi jo ubil, je ne bi premlatil s palico. Saj nisem opica. Ženske 

zahtevajo bolj osebno usmrtitev. A res ne veš niti tega? Za njih je najbolj primerno davljenje. Ali pa 
nož, no, če že nisi dovolj dedca, da bi jo zadavil.«

O joških
»Nikdar nisem poštekal vse te norije glede jošk. Sesanje … To je za otroke. Če jih moški sesa, ga 

bo ženska dojemala kot otroka. Ki jo fuka. Fak … Iz tega ne more priti nič dobrega. Ne, ne. No, je pa 
ena reč, ki jo lahko mirne vesti počneš z joški bejbe. Klofutaš jih, ko jo fukaš. S tem ji daš vedeti, da 
nisi froc. In izbiješ razne materinske ideje iz njene glave.«

»Kaj pa če ženska – ali dekle – nima za to dovolj velikih prsi?«
»A, na moje mlade pičke ciljaš? Oh, vse se da, če se hoče. Saj ni nujno, da tolčeš pet kil špeha. Gre 

bolj za to, da ji daš vedeti, kje si glede tega. Kje sta. In kje jo hočeš. Bejba ima lahko tudi čisti ploh, 
pa bo, če reč izvedeš prav, prav tako dobila sporočilo.«

PROVINCA Internacional  

30



31



32

O številkah
»Štejete, koliko spolnih partneric ste imeli?«
»O, seveda štejem. Pa še marsikaj drugega. Ampak, a veš, kaj je zanimivo?«
»Kaj?«
»Da te številke vedno bolj zanimajo pedre kot pa bejbe.«

O lezbijkah
»Glej, dve bejbi skupaj … Saj je lepo. In prazno. Mislim, priznam, malo me že zanima, kaj počneta 

skupaj, a to je v najboljšem primeru vaja in nič več.«
»Pa v najslabšem?«
»Igračkanje. Jebene Barbike.«
»Pa če se zaljubita?«
»Ljubezen me ne zanima. Večino folka ne. Samo zdi se jim, da jih. Štekaš? Samo zdi se jim, da se 

zaljubijo.«
»V resnici pa …?«
»V resnici si želijo fuka. In ker ne morejo fukati tako dobro in tako dolgo, kot si globoko v sebi 

želijo … Nekaj se jim potem premakne v glavi in pričnejo si misliti, da so zaljubljeni. Pa imaš lezbijke 
in vso to bedarijo …«

O skrbi zase
»Skrbite za svoje telo? Za svojo kondicijo?«
»Itak. Moram.«
»Morate? Zakaj morate?«
»Če hočem v redu fukati.«
»A morate?«
»Kaj?«
»Imeti spolne odnose? Tako pogosto? In s toliko ženskami?«
»Moram, hočem … A ni eno in isto?«
»Ste kdaj razočarali kakšno žensko? Res razočarali?«
»Kako?«
»Kakorkoli. A tako, da je še vam bilo žal.«
»Ne vem … Ne spomnim se, da bi. Ponavadi dobijo več, kot pričakujejo. Tako težko razočaraš.«
»V otroštvu mogoče?«
»Otroštva se zelo slabo spomnim. Vse je zabrisano. Nič ne vem o njem. Kot ne bi bilo moje …«
»Kdaj pa je prišlo boljše pomnjenje lastnega življenja?«
»S puberteto.« 
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O besedah
»Kakšne besede uporabljate?«
»Med fukom? Vse možno.«
»Kar vam pride na pamet, ali …?«
»Ja, ampak tudi ne … Za to moraš imeti filing.«
»Ga lahko podrobneje opišete? Mislim, nekoč sem imel pacienta, ki je bil pripravljen, seksualno, 

na vse. Nič mu ni bilo pod, tako rečeno, ’častjo’. Samo eno je prosil: čim manj govorjenja. Tega ga je 
bilo groza.«

»Govor je pomemben. Kurc v bejbi je kurc v bejbi, besede pa lahko … Reciva takole: lahko prese-
netijo. Režejo. Vrtajo.«

»Globlje?«
»Ja.«
»Kaj govorite?«
»Čisto odvisno.«
»Od česa?«
»Ja od bejbe, od koga pa?«
»Kaj pa, če ženski ni do seksa?«
»Ženskam je vedno do seksa. Samo včasih si mislijo, da jim ni.«

O zabavah
»Poslušaj, povedal ti bom neko globoko resnico … Takole gre: ženske si želijo thrilla in zabave, 

moški pa drog, no, večinoma alkohola, in pa fuka. Je to jasno? Ok. Dalje. Razne zabave, klubi, partiji 
in vse, kar ima veze s plesom … Vse to je narejeno za ženske. Itak, lastniki so ponavadi moški in tudi 
kelnarji so ponavadi moški … Zakaj? Ja, ker so to placi za ženske! Moški pridejo tja samo zato, ker jih 
premami vonj preznojenih, odprtih prasic. Ampak, no, to je … Jaz nočem dobiti že odprte samice. 
Raje si jo odprem sam. So reči, ki jih mora moški narediti sam.«

O dobri novici
»Pa se nič ne bojite? Mislim, kaj pa partnerji žensk, s katerimi seksate?«
»Njihovi tipčki? Daj no …«
»Zakaj ne?«
»Ja, kaj mi pa bodo naredili? Jokali name? Pofukani amaterji. Če bi sami dovolj dobro jebali svoje 

pičke … V bistvu jim delam uslugo.«
»Ja?«
»Ja. Ker se potem bejba vrne k takšni copati in skupaj jokata in razbijata in se sestavljata in ju 

mogoče vse skupaj pripelje celo bliže. Ali pa ju dokončno odbije. Kaj pa jaz vem. No, v vsakem pri-
meru se naredi tisto, kar je najboljše.«

»Za koga?«
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»Za to bejbo.«
»Pa za njenega partnerja?«
»Pa kaj si tako obseden z njihovimi tipčki? Ti so v najboljšem primeru 

’očetje mojih otrok’. A res misliš, da kaj pomenijo? Ne. Ne pomenijo. Ne 
pomenijo, ko je bejba stara petnajst let in ne pomenijo, ko je bejba stara 
petdeset in ne pomenijo vmes in ne pomenijo pozneje. Samo domišljajo si, 
da so pomemben del njihovih življenj. Veš zakaj?«

»Ker jih ne morejo dobro pofukati …«
»Tako. In zato si morajo domišljati reči, da sploh zdržijo.«
»Da zdržijo z njo ali s sabo?«
»Oboje. Oboje, ti bebec.«

O feministkah
»Te bejbike? A ti to resno?«

O kombinatoriki
»Ti bom povedal nekaj … Da boš še malo težje spal. Ničesar od tega si 

nisem ’izmislil’. Ali ’izumil’. Vse, kar počnem, so počeli že nešteti pred mano. 
Samo človek sem.«

»Ste res?«

O pedrih
»Kaj lahko človek, kot sem jaz, stori, da ne bi bil tak peder?«
»Primi bejbo in jo pofukaj, kot da boš fukal zadnjič, ona pa prvič.«

/…/

»… in preden odgovorimo na karkoli drugega, moramo razčistiti in bo-
disi potrditi bodisi odvreči vprašanje posilstva. Moje strokovno mnenje je, 
da je Mrcina nesposoben posilstva.«

/…/

»V zadnjih letih je več študij pokazalo, da je precej pogosta ženska seksu-
alna fantazija fantazija o posilstvu. Študije so ugotovile tudi, da so fantazije 
o posilstvu bolj prisotne pri ženskah, ki so tudi sicer bolj seksualno odprte, 
dostopne in celo iskrene – predvsem seveda same do sebe.«
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/…/

»… je Manifestacija.
Ker pa je vendarle, vsaj delno, čeprav priučeno, komajda več kot maska, tudi oseba (in oseba je 

postal s tem, ko se je pričel zavedati sebe (večkrat je omenil, da se otroštva praktično ne spomni; 
spomini so se začeli šele, ko je spolno dozorel)), ima, odvisno od obdobja, tudi svoje preference. V 
najstniških letih je seksal s, citiram: »pijankami, narkomankami in klošarkami,« ker je bil, tako on, 
»najbolje, kar jih je lahko doletelo.« Njegov fokus se je pozneje prevesil na mlada dekleta, najraje na-
takarice. V tej fazi se nahaja še dandanes, čeprav je že mogoče začutiti rahljanje te strukture. Zaradi 
tega ’preskoka’ lahko domnevamo, da se bo njegov fokus v prihodnosti spet premaknil, čeprav je na 
tej točki nemogoče reči, na katero demografijo žensk se bo usmeril – vsekakor pa ne bi presenečalo, 
če bi pričel iskati spolne stike z ženskami srednjih do pozno srednjih let, po možnosti materami že 
samostojnih otrok, ženskami, ki so razočarane v svoji partnerski vezi, sicer pa so gmotno sorazmer-
no preskrbljene in, vsaj navzven, uživajo nek vsaj zmerno privilegiran družbeni status, saj, tako kot 
najstnice, lahko tudi one veliko izgubijo (družino, ugled ipd.). Lahko jih zaznamuje. Lahko (jim) nekaj 
pomeni. Ta potencialna ’nevarnost’, ki jo predstavlja ženskam, deluje kot magnet. Njega zaradi nje 
vleče k ženskam in ženske k njemu. Dreza in prodira (dobesedno in metaforično) v njihovo ranljivost, 
saj ve, da bo le tako prišel do pristnega seksualnega izkustva in pristnega izkustva ženke, s katero v 
danem trenutku pač je. Ženske, ki se mu ’vdajo’, pa si, čisto po človeško, želijo svojo ranljivost deliti, 
jo odpreti Drugemu, in tako kljubovati družbi, ki od njih zahteva predvsem moč, sposobnost, ureje-
nost, uglajenost, racionalnost ipd. Ob njem lahko končno (čeprav le začasno) odvržejo vso to navla-
ko družbe in pokažejo svojo ranljivost in svojo ranjenost. Na tej ranljivosti in ranjenosti pa se Mrcina 
hrani, vendar, poudarjam, nikdar iz sadističnih razlogov. Navzven sicer res deluje kot alfa alf, pa tudi 
sicer kot izjemno prostaška in vulgarna oseba, a pod tem leži globoka želja po ’skupnem izkustvu’ in 
tem, da ponudi ženski točno tisto, kar potrebuje. Deluje kot radikalno sebična oseba, vendar je to 
le del maske, ki si jo je nadel, da bi se, s posvojitvijo neke specifične družbene vloge, lažje stopil s to 
družbo z namenom, da ga outsiderstvo ne bi omejevalo pri njegovem življenjskem poslanstvu (zara-
di katerega je sploh nastal oz. ’prišel’ na ta svet), ki ga bom poimenoval ’Stik z žensko na vseh ravneh 
človeškega izkustva (in kapacitet)’. Če lahko glede njegove spolnosti z gotovostjo trdimo karkoli, bi 
se to slišalo verjetno nekako tako: on nudi ’cel paket’. Ženske to začutijo in reagirajo temu primer-
no. Tu ne gre za ljubezen, za zveze, za partnerje … Niti ne za sam seks, surovo porivanje ali igranje s 
telesi drugih. Ne. To je v tem trenutku še neznana, nepoimenovana in skrivnostna, hkrati brutalna in 
nežna, povsem nova veja psihologije. Psihologija dobe, ki šele prihaja.« 

/…/

»Vsled tega podajam svoje strokovno mnenje, da Mrcina res /…/ ženske.“
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/…/

»Dlje časa sem bil v negotovosti, ali je Mrcina manifestacija ženskega ali moškega nezavednega. 
Njegove na prvi pogled ultra mačistične izjave bi nas lahko hitro zapeljale na slednjo možnost, vendar 
pa se moramo zavedati, da je njegovo spoštovanje do žensk (da, spoštovanje) večje od moškega 
prirojenega mazohizma (’Drugi so boljši (jebači) od mene.’) in samopomilovanja (’Vsi fukajo mojo 
bejbo; fukali so jo pred mano in fukajo jo, ko je z mano, in ona in oni in sam bog, vsi skupaj vedo, da 
jo bodo fukali tudi po meni, jaz pa …’) …«

/…/

»V njegovem imaginariju (vsaj kolikor ga zna/hoče ubesediti) se moški delijo na dve skupini: na 
pedre (te je nujno potrebno ločevati od dejanskih homoseksualcev) in tiste, ki so sposobni in voljni 
ženski ponuditi ’kar potrebuje’. Sam dodajam: kar potrebujeta oba. Tako ženska kot on.«

/…/

»[1]. nikdar ne žali žensk in
2. ne motijo ga nenadejani telesni izločki žensk (urin, blato).
Med žaljenjem in dirty talkingom je skoraj neizmerjlivo tanka meja. Kot je navsezadnje tudi med 

tistima viroma, od koder prihajata, torej med zlo- in dobronamernostjo. Besede, ki posamezniku pri-
jajo znotraj konteksta dirty talkinga, so mogoče eden izmed največjih, najpomembnejših in najbolj 
primarnih (tj. ne zapackanih z družbo, željo po ugajanju itd.) indikatorjev o stanju posameznikove 
psihe. Kažejo nam relacije med objekti, do katerih ta posameznik najmočneje čuti. Da jih neki drug 
posameznik (torej njihov spolni partner) zazna in zna pravilno uporabiti v seksualnem kontekstu, 
kaže na njegovo zelo visoko stopnjo empatije. Na sposobnost, da je sposoben za dobrobit svojega 
partnerja, ali, v našem primeru, partnerice, ’iti’ /…/«

»[… ne motijo] telesni izločki, ki jih njegova spolna partnerica nehote izloči med spolnim aktom, 
urin in blato pa v njegovi seksualnosti (in seksualnem imaginariju) ne predstavljata fetiša, temveč 
prej dokaz, da se mu je ženska povsem prepustila, da se je radikalno sprostila (prešla civilizacijo 
in njene norme) in da je našla totalen užitek v aktu in, še pomembneje, v sebi. Da ji ni več mar za 
takšne banalnosti, kot je izločanje na temu primernih mestih (na neki način gre za začasno vrnitev v 
(celo pred)analno fazo). In seveda do neke mere tudi ponos … Ponos, da jo je lastnoročno pripeljal 
do tega stanja. Ko mu partnerice ponudijo, da bodo počistile za sabo ali mu plačale za čistilnico (kar 
ni tako daleč od plačila za seks, kot se mogoče zdi na prvi pogled), jih zavrne. Zakaj? Ker so omenje-
ni izločki (na svetlobi naslednjega dne le še bolj realen in neizpodbiten) dokaz o tem, da je ženska, 
zaradi manjka boljše besede, prešla. Prešla družbo in norme, prešla iz stanja zgolj duhovnega in zgolj 
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fizičnega v neko nad-stanje. Ubežala je, z metaforo, 
gravitacijskemu polju Planeta Človek in vsem njego-
vim determinantam telesa, uma, čustev in duha. V 
tem pa leži tudi tragedija Mrcine (tragedija, za katero 
pa ni jasno, koliko se je zaveda): če je ženska torej 
astronavt, je on raketa. Toda raketa, čeprav je rav-
no zaradi nje edino možno, da astronavt sploh ubeži 
gravitacijskemu polju planeta, na neki točki porabi 
svoje gorivo in odsluži svojemu namenu. Odcepi se 
od raketoplana in postane irelevantna. Postane pra-
zen objekt brez namembnosti, ali z drugimi beseda-
mi: smet.«

/…/

»Poleg tega da je Manifestacija, je tudi feministična 
nočna mora – toda to samo zato, ker je moški in ne 
ženska. Manifestacija se zgodi zaradi intenzivnosti (ko-
lektivne in nezavedne) želje, ne pa zaradi teorije …«

/…/

»To, da ženske povede v primarnost grobega seksa, 
ni regresija v žival, temveč, ravno zaradi samozave-
danja, transgresija, prehod v Človeka, ki šele prihaja. 
S tem, ko razume sile na delu (pa čeprav mogoče in-
stinktivno), jih hkrati tudi preseže. Gotovost posta-
ne možnost in odločitev sredstvo, s katerim svojim 
seksualnim partnerkam pomaga presegati trenutno 
stanje v razvoju zavesti človeštva.

Na tem mestu mi prosim dovolite manjši ’obvoz’. 
Igralka Bobbi Starr je o soigralcu Roccu Siffrediju po-
vedala sledeče: ’Any girl in the industry who has been 
with him will tell you that they have done things with 
him that they [would] never do with anyone else.’ 
Sklepamo lahko torej, da vendarle obstajajo moški 
(čeprav zgolj kot statistična verjetnost), ki se jim žen-
ske povsem prepustijo, moški, izbrani moški, peščica, 
ki lahko žensko dejansko premaknejo (v) onkraj … 
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Moški, ki se jim ženske prepustijo in moški, ki zmorejo ta prepust izkoristiti in iz njega iztisniti živ-
ljenje sámo. V primerjavi s tem je vse drugo samo igračkanje in zadovoljevanje osnovnih potreb. Na 
tej točki je povezava z Mrcino, upam, jasna sama po sebi. Tudi Mrcini namreč dekleta pustijo početi 
reči, ki jih ne bi pustile nikomur drugemu.

Za globlje razumevanje Mrcine priporočam, da se izvede serija poglobljenih pogovorov z dekleti, 
ki so seksale z njim. Za izvajalca teh pogovorov predlagam sebe.«

/…/

»Tako vidimo, da niti ni pomembno, ali je Mrcina morilec ali ne. On namreč ni človek in zato mu 
ne moremo soditi po človeških merilih in zakonih. On je manifestacija (sicer) dela ženskega nezaved-
nega. On je Nerojen. Ne obstaja zares. Ne sam po sebi; ne kot mi. Obstaja zaradi žensk in njihovega 
imaginarnega, meta sveta. Njegov obstoj nam sporoča, da se je tisočletna doba patriarhata končala. 
Začela se je doba Ženske. 

(Matriarhat je v tem oziru nepravilna beseda, saj temelji na liku Matere, nova doba pa temelji na 
Ženski v vseh njenih oblikah, funkcijah in pojavnostih.)«

/…/

»… nas lahko vse reši.«

Davorin Lenko se je rodil 8. 2. 1984. Študiral je primerjalno književnost in literarno teorijo na ljubljanski 
Filozofski fakulteti ter diplomiral leta 2012. Naslednjega leta je pri založbi Center za slovensko 
književnost izšel njegov knjižni prvenec, roman Telesa v temi, za katerega je prejel nagradi Kresnik 
za najboljši roman leta in Kritiško sito za najboljšo knjigo leta. Leta 2016 je pri isti založbi izdal zbirko 
kratke proze Postopoma zapuščati Misantropolis, ki je bila nominirana za nagrado Novo Mesto Short. 
Leto pozneje (2017) je pri Cankarjevi založbi izdal obsežnejši roman Bela pritlikavka ter s tem zaključil 
trilogijo teles(nosti). Kratko prozo in eseje, občasno pa tudi poezijo, objavlja v večini vidnejših slovenskih 
literarnih revij, na spletnih portalih (LUD Literatura, AirBeletrina …) ter na radiu. V 2019 je bila v 
gledališču Glej premierno uprizorjena monodrama Psiho, ki govori o ljubljanskem serijskem morilcu, ki 
sta jo po Lenkovi avtorski predlogi v monodramo predelala režiser Jaša Koceli in igralec Domen Valič. 
Lenko trenutno pripravlja dialoško zbirko kratke proze, Psihoporn, ter roman Cona. 
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POVEDATI MORAŠ IME 
Robert Titan Felix  

Poglavje iz daljše novele 
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9 
Skozi masivna hrastova vrata je vstopil v predprostor skromne vaške cerkve, v posodico z bla-

goslovljeno vodo, vzidano v steno, pomočil prste in se prekrižal, skozi svetlo rdečkasta vrata, ki 
so predprostor ločevala od preostalega dela cerkve, vstopil v osrednjo ladjo, se mimo spovednice 
prebil do zadnje vrste stolov pred oltarjem, od koder se je razpiral pogled na vso cerkev, stopil med 
vrstami novih medeninastih stolov, ki so jih od strani posmehljivo opazovale stare zdelane klopi, v 
katerih si najbrž lahko sedel samo, če si plačal, oziroma če si bil zadosti v letih, in ob tem seveda nisi 
pozabil plačati, se vrnil do osredja cerkve, s pogledom prebrzel oltar, nizke, oblazinjene, višnjevo 
rdeče stole za duhovnika in ministrante ob njegovi strani, tabernakelj z monštranco in kelihom, več-
no luč, oljno oltarno sliko Brezmadežnega spočetja, in nazadnje sedel na medeninasti stol v prvi vrsti 
pred oltarjem, nedaleč od lesene skulpture svetega Frančiška ob njegovi strani. 

Pa se ni dobro počutil na tistem stolu. Ni se zdelo kot pravi položaj, v katerem se lahko brezskrbno 
za trenutek zamakneš v svoje, po drugi strani pa ga je od vsega okrasja in opreme cerkve še najbolj 
pritegnila ravno lesena skulptura svetega Frančiška, ki pa je iz svojega položaja ni dobro videl, oziro-
ma se je vedno moral ozreti nekoliko v stran, kadarkoli si je hotel ogledati v nebo zamaknjen pogled 
vase zgrbljenega telesa v meniški kuti. Zato se je v nekem trenutku preprosto odločil, si drznil in se 
presedel v poltemo stare zdelane klopi na nasprotni strani cerkve, kjer ni imel nobene pravice se-
deti, ker pač ni imel plačane, od koder pa je Frančiška dobro videl. A je potem vendarle samo umikal 
pogled pred njim, čeprav ga Frančišek seveda ni opazil, ampak je popolnoma neizprosno gledal dru-
gam. In v tej njegovi zamaknjenosti je bilo nekaj strašljivo odbijajočega. Po drugi strani pa ga je prav 
presunila njegova nevsiljiva mogočnost, tako drugačna od podobic, ki so bile sicer v precejšnjem 
številu natresene po cerkvi, a si jih ni niti prav ogledal; mogočnost navkljub ceneni izdelavi v zago-
tovo manj sloveči delavnici, iz kakršne je bil, tako kot vse ostale podobice v cerkvi, prav gotovo tudi 
leseni Frančišek. 

Sklonil je pogled in sklenil dlani, se pogreznil v duh starega, trhlega lesa. Cerkev je bila prazna 
in mračna, za skromno vaško svetišče razkošni moderni lestenci, ki so viseli s stropa in so cerkev 
razsvetljevali med obredi, so bili v tistem trenutku ugasnjeni, vitka visoka okna, vzidana v stene čisto 
pod stropom, pa niso prepuščala veliko svetlobe. Cerkev so tako razsvetljevale samo večna luč in 
nekaj skromnih svetilk po stenah, ki niso dajale veliko svetlobe, a veliko svetlobe niti ni potreboval, 
saj Frančiška ni več kanil niti pogledati. Do njegovega visoko nadse zastrmljenega pogleda ni več čutil 
samo odpora, ampak prav sovraštvo, saj se je še predobro zavedal, da Frančiškov pogled, ki se vztraj-
no poskuša prebiti drugam, lahko neizprosno strmi samo v prazno. 

PROVINCA Internacional  



44

S sklonjenim pogledom in sklenjenimi dlanmi se je predal tistemu 
posvečenemu vzdušju, ki se mu je vedno tako rad prepuščal. Vedno se 
je rad umaknil v mrak cerkve, kadar mu je bilo pretesno v duši in telesu, 
kakor mu je bilo tudi tokrat, čeprav ni vedel, katera tesnoba ga je do te 
cerkve privedla, a jo je morda zato samo še toliko bolj neizprosno čutil. 
Bil je to eden tistih trenutkov, v kakršnih se je rad prepustil posvečene-
mu vzdušju, ki ga je lahko začutil edino v cerkvi. Ni bil vernik, seveda ne, 
cerkev se mu je samo zdela prostor, v kakršnih edino lahko začutimo 
absolutno samost in absolutno praznino, kadar se odpreta v nas samih. 
In v tej izkušnji, za katero ni vedel, kako se je v njej znašel, niti kam ga bo 
pripeljala, je absolutno samost in absolutno praznino lahko zares čutil, je 
absolutna samost in absolutna praznina lahko resnično bil. 

Pa ni bilo nobene peze v tem občutku, kakor tudi ni čutil nobene žel-
je in nobene potrebe, da bi karkoli onstran samosti in praznosti samega 
sebe vedel, pa ne da bi se bal, da bi lahko izvedel kaj strahotnega, kaj 
takega, kar že v istem trenutku, ko bi izvedel, več ne bi želel vedeti, ne, 
samo dejansko ni bilo nobene potrebe, da bi karkoli vedel, da bi bilo kar-
koli, razen da je preprosto bil. Ravno tam ravno takrat. 

Dvignil je pogled in se znova zagledal v Frančiška, v leseno skulpturo 
mladeniča v meniški kuti s stigmatiziranimi dlanmi in božjastnim pogle-
dom, zastrmljenim visoko nadse, in ni ga več sovražil, ni se mu več upiral. 
Frančiškov visoko nadse zastrmljeni pogled je bil predvsem pomenljiv, 
v njem je bilo nekaj nedoločljivo onstranskega, nekaj grozljivo drugega. 
Kot da bi gledal ne drugam, ampak samo globlje. Kajti če se je kaj zdelo 
neizpodbitno, je to bilo, da je ta pogled od onstran, ne da gleda onstran, 
ampak da od onstran gleda. V trenutku popolne zbranosti, zamaknjenosti 
v odsoten pogled lesene skulpture na drugi strani cerkve se mu je celo 
zazdelo, da tega pogleda predvsem ni in da se ravno v tem njegovem gro-
zljivem neobstoju skriva vsa njegova moč in usodnost. Kot tisti pogled, ki 
ga ne moreš poiskati, ker te lahko poišče samo sam. 

Pravijo, da ima vsak človek dvojnika, ki ga vse življenje spremlja kot 
senca, ki pravzaprav živi iz tega iskanja. Pravijo, da ga je nadvse težko, če 
ne sploh nemogoče srečati, in da niso prijetni trenutki, ko ga srečamo. Da 
se nam ponavadi samo zdi, kot da smo ga srečali, kajti če bi ga srečali za-
res, se nam več ne bi bilo mogoče izviti iz njegove sence, ki je morda celo 
naša lastna senca. Pravijo, da se nam nazadnje zagotovo razkrije sam, v 
poslednjem posvetnem trenutku, v trenutku prehoda, med poslednjim 
vdihom in izdihom. Da se v trenutku prehoda ne samo srečamo, ampak 
nekako sklenemo z njim, in da se nam zaživa ne splača hoditi za njim, ker 
se srečanje nazadnje zgodi sámo. 
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Samo počakati moramo; tudi zato, ker nam zaživa o tem ni dano ničesar izvedeti. Kot pravijo: 
Ko smo, smrti ni, ko je smrt, pa nas ni več. Tako preprosto. Lahko da kaj izvemo med prehodom, le 
da tudi to ni najbolj zanesljivo, saj najbrž samo preidemo, in vse, za čemer vse življenje hlastamo 
in hočemo izvedeti, nenadoma preprosto je, ne da bi se tega sploh zavedali. Ker je šele, ko nas ni 
več, da bi vedeli. Pravijo, da sploh ne moremo izvedeti. Da nam tega ne dopustijo angeli prehoda, 
strašljiva spačena bitja z gomoljastimi životi in napihnjenimi udi, ki vihtijo ogromne gorjače, iz kat-
erih švigajo strašni plameni, in spremljajo vsak naš korak med prehodom, da si ne upamo, niti se ne 
moremo ozreti ne levo ne desno. Da ne bi izvedeli. Pa tudi ne moremo izvedeti. Ker bi nam lahko 
povedali samo angeli prehoda. Pa nam ne morejo povedati, ker so brez oči, brez ušes, brez ust, 
brez obrazov, kajti tisto, kar strmi v nas med prehodom, niso obrazi, ampak samo neprepoznavna 
gomoljasta gmota, ki brez ust, brez oči, brez ušes neumorno kriči brez glasu in z okamnelo glavo 
brez obrazov opleta v prazno. Pa tudi če bi lahko, nam angeli prehoda ne bi mogli povedati, ker so 
še vedno tu, na naši strani. 

Vprašamo se lahko, ali angeli prehoda sploh opazijo prišleka, ali morda s svojimi gomoljastimi gmo-
tami obrazov brez oči, brez ušes, brez ust ne opletajo in vreščijo kar tako vnemar, sami zase, ali sploh ni-
komur, ali ni morda ravno njihova slepota, njihova nemoč, da bi nas slišali, nemoč, da bi povedali, naša 
človeška obsodba, ali niso na veke vekov zaprta vrata, skozi katera moramo vstopiti, ker ni mogoče ne 
vstopiti, čeprav se vrata nikoli ne odprejo, samo v angelski slepoti, v slepem pogledu usojenosti. 

Pogledal je Frančiška in se mu nasmehnil. Ni bilo dvoma, da Frančišek strmi tja, ne pa od tam. Ne, 
Frančišek zagotovo ni bil angel prehoda, še najmanj njegov angel prehoda, toliko je o teh rečeh že 
vedel, ali pa se pač o tem spomnil, naj je v tistem trenutku o sebi in vsem vedel še tako malo. Pa tudi 
ni bilo to tisto, zaradi česar je v cerkvi nenadoma pričelo postajati vse bolj temotno, nekako strahot-
no. Bilo je nekaj drugega. Bilo je, kot da bi se nadenj zgrnila nekakšna strašljiva angelska senca, pa 
tudi ni bilo predvsem to tisto strahotno, strahotno je bilo občutje, kot da bi, ne da bi se prelomil, ali 
se prelevil v nekaj drugega, sam postal ta angelska senca, nagnjena globoko nadse, in v tem dvoj-
nem občutju je bilo nekaj nedopovedljivo strahotnega, kot v tistem soncu, ki se je visoko nad njim 
nenadoma razklalo na dvoje na začetku njegove poti, in čeprav se mu je tisto s soncem zagotovo 
samo zazdelo, je bila v tem njegova edina milost, edina možnost pravzaprav, in šele, ko se je sonce 
sestavilo v eno samo ognjeno kroglo visoko na dnu neba, se je začela njegova groza, pot, ki je ne bo 
mogel prehoditi, ker ga bo nazadnje prehodila sama. 

V poltemi stare zdelane klopi je potem vse bolj postajal, kot da bi nekako otrpnil. Sploh se ni več 
zganil. Samo prsi so se mu še enakomerno dvigale in spuščale. S sklonjenim pogledom in sklenjenimi 
dlanmi je bil pogreznjen globoko vase. 

Potem pa se mu je v nekem trenutku nenadoma zazdelo, da se je nekje iz ozadja mračnega pros-
tora utrgala senca in obstala nekje blizu njega, da ga je nekaj srhastega spreletelo po vsem telesu, 
da se ni upal niti zganiti, kaj šele da bi lahko dvignil pogled proti tistemu, ki je vstopil. 

Ni razumel, zakaj ga je prihod nekoga v cerkev tako pretresel. Saj pa ni tam počel ničesar takega. 
Posedeti v cerkvi je popolnoma vsakdanje dejanje, posedeti v cerkvi v klopi, ki je nimaš plačane in 
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načeloma v njej ne bi smel sedeti, pa v popolnoma prazni cerkvi tudi ni ravno neki zločin. V cerkvi pa 
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v tistem trenutku tudi ni mogel pričakovati nikogar takega, ki bi mu lahko karkoli hotel ali celo storil. 
Lahko da se je samo kak vaščan, ali pač kdorkoli že, tako kot on odločil posedeti v cerkvi. Lahko da 
je samo župnik vstopil pripravit cerkev za večerno mašo. Lahko da je bil kdo, ki večerno mašo čaka, 
še preden se sploh pričnejo priprave nanjo, ker ima preveč vsega razdelati z onstranskim, da bi mu 
zadostoval že sam obred. 

Ne, nobene potrebe ni bilo, da se je takole grbil in skrival v samoti zlizanega lesa, ali se je vsaj 
zdelo, da ni nobene potrebe. Pa je bila, seveda je bila, brez vsakega dvoma je bila. Nenadoma je 
namreč visoko pod stropom planilo tisto eno samo in edino sonce in njegova svetloba ga je zaslepi-
la s tolikšno mogočnostjo, da je za trenutek kot da izgubil zavest, in v tej nenadni zaslepljenosti je 
zaslišal razločen, sicer povsem vsakdanji, miren in zbran, Frančiškov glas: 

“Povedati moraš ime.” 
Globoko se je oddihal in strahoma dvignil pogled. 
Ni bilo več mogoče, da ga ne bi dvignil. 
Poleg njega je stal župnik in se smehljal. Hotel je iztrgati glas iz sebe in povedati, a potem je bilo 

tudi z njim, kot da bi bil brez oči, brez ušes, brez ust; župnik pa tudi ni deloval, kot da se smehlja 
njemu, kot da ga pravzaprav sploh opazi, in bolj verjetno je bilo, da ga res ni opazil, a ga to ni navda-
jalo z nobenim začudenjem, sploh z ničemer, razen z občutkom, da je župnikov smehljaj vendarle 
nekaj, čemur lahko popolnoma zaupa. In tudi je zaupal. 

Župnik se je medtem že premaknil do oltarnega dela cerkve, da bi pripravil vse potrebno za večer-
no mašo. On pa se je tudi posmehnil samemu sebi, kajti zavedel se je, da je bilo sonce, ki se je utrnilo 
visoko pod stropom cerkve, pravzaprav samo svetloba razkošnih modernih lestencev, ki jih je župnik 
prižgal pred večerno mašo. 

Oddahnil si je, se še enkrat posmehnil in se pričel odpravljati. A potem ni mogel nikamor. Sploh 
se ni mogel več ganiti. Samo obsedel je lahko v samoti starega trhlega lesa in s sklonjenim pogledom 
in sklenjenimi dlanmi prežal. 

Avtor fotografij avtorja in knjižnega kompleta 
je Aleš Jelenko, nastale so v selanski rotundi na literarnem branju
Roberta Titana Felixa, Bojana Sedmaka in Aleša Jelenka. 
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PRESEČI SEBE JE NAJTI VEČ SEBE
Esej o pravljici za odrasle Mirana Rustje 
Zajček in ptica 

Robert Titan Felix 
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Uvod 

Jung je večino svoje znanstvene pozornosti posvetil arhetipom, vrojenim vsebinam, ki odražajo 
instinktivno raven našega ravnanja; in nadalje porabil ogromno razpravljalne energije za prepriče-
vanje ostale znanosti ter lastnih bralcev in podpornikov, da arhetipi niso te podobe same po sebi, 
ampak instinktivni mehanizem, ki je del naše instinktivne narave in nas nanj te podobe samo napo-
tujejo oz. se nam preko teh podob sam instinktivni mehanizem kaže. Jung v besedilu Pojem kolek-
tivnega nezavednega distinkcijo postavi na dveh ravneh, najprej med osebnim in kolektivnim neza-
vednim, oz. med instinkti, ne-osebnimi, splošno razširjenimi in podedovanimi faktorji motivirajočega 
značaja, ki nam zavestno niso dostopni, in arhetipi, ki z instinkti ustvarjajo popolno analogijo, saj so 
nezavedne odslikave instinktov samih in predstavljajo osnovni vzorec instinktivnega vedenja, ter so, 
kar je bistveno, kolektivnega značaja, ter na drugi ravni med arhetipi in njihovimi reprezentacijami, 
saj so nam arhetipske forme spoznavne samo preko podob (sanje, mitologija, folklorne vsebine, 
umetnost), vendar pa te forme niso arhetipi sami na sebi; vzorci, ki se preko teh podob kažejo, samo 
izrazijo osnovne vzorce našega (instinktivnega) ravnanja. Jungovi arhetipi se tako človeški zavesti ka-
žejo preko simbolov in ni naključje, da je večji del jungovske psihologije pravzaprav globinska razlaga 
simbolike ti. arhetipskih podob.  

Teorija simbola sicer izpostavlja predvsem performativnost simbola. Pri razločevanju literarno-
teoretskih kategorij primera – metafora – simbol namreč simbol vedno stopi nekako onstran, ga 
vedno nekaj ostane onstran same kategorije, kar znanost, ki se ukvarja s simbolom, razlaga z njegovo 
vertikalno osjo (Lotman), kar preprosto pomeni, da simbol ni navaden znak, katerega pomen bi bil 
izčrpan z definicijo predmetnosti, na katero se nanaša, ampak nosi s sabo vso svojo zgodovino in vse 
kontekste, s katerimi je povezan. In če Cankar postavi križ na gori, ni to samo konkretni križ na konk-
retni gori v točno določeni zgodbi, ampak v naši (notranji, nezavedni) interpretaciji postane vsak križ 
na vsaki gori in ga med branjem vedno dojemamo širše od njegovega pomena za zgodbo.  

Teorija simbola in na njej zgrajene interpretacije, ki jim je neposredna navezava na izvor simbolov 
v človeškem duševnem aparatu drugotnega pomena, so za namen laičnega razumevanja in aplikacije 
simbolov lahko celo veliko bolj uporabne. Simbol tudi v tem kontekstu namreč vidimo kot psihodina-
mično, ne izključno lingvistično kategorijo, kar nam s presenetljivo lahkoto razreši tudi Jungove zagate 
z opredeljevanjem razmerja med arhetipom kot instinktivnim mehanizmom in podobo (simbolom), 
preko katere se nam kaže, pri čemer se celoten Jungov zagon posledično zvede na obravnavo simbo-
lov čustvenih stanj in socialnih odnosov. O samem globinskem mehanizmu, ki proizvaja podobe, ki jih 
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mislimo, bo zagotovo največ od vseh povedala nevropsihologija, ki se osredotoča na nevrofiziološke 
procese v možganih, a njena spoznanja nam bodo laikom manj uporabna, kajti razložila bodo, na 
kakšen način mislimo, za nas bo pa vendarle ostalo bolj pomembo, kaj mislimo, ko se mislimo. 

Cassirer v Eseju o človeku človeka označi kot animal symbolicum, kar pomeni, da človek kot sim-
bolno bitje lahko živi samo v svetu, ki ga najprej simbolizira oz. ki ga postavi predse kot predmet, in 
da je to edini svet, ki zanj lahko obstaja. Za človeka ni nič neposredno dano, ampak vse reprezenti-
rano, pri čemer so se sanje, mitologija, folklorne vsebine, umetnost ipd. pokazali kot vzorci, preko 
katerih se (mu) kaže njegova lastna narava oz. načini, vzorci, kako se samopostavlja in deluje v svetu. 

Svoje življenje vedno mislimo v podobah, ker živimo v vpodobljenem svetu, na drugi ravni pa nam 
simboli pomagajo razumeti univerzalnost v jedru parcialnega, kakor tudi z vživljanjem v simbolne 
podobe ter ves njihov zgodovinski kontekst in analogije lažje razumemo sebe, morda celo lažje delu-
jemo v svetu. Če se bomo na poslovnem sestanku notranje identificirali s podobo bojevnika, ki osvaja 
in zamejuje svoj svet, bomo zagotovo bolj učinkoviti, kot če se bomo naslonili samo na racionalno 
raven, na svojo dobro pripravo, powerpoint prezentacijo ipd. 

Tako ne preseneča, da nekateri novejši jungovski teksti ameriške provenience arhetipsko razla-
gajo Manekenko, Bančnika ipd., kajti biti manekenka ali bančnik ni samo družbena vlogo, ampak 
celoten arzenal družbenih pomenov, ki se na manekenko ali bančnika navezujejo, in biti manekenka 
ali bančnik pomeni biti tudi vsi ti pomeni, ne samo opravljati določeno delo. A za iskanje globljega 
razumevanja sebe so vendarle bolj primerne običajne simbolične (mitične) podobe, kakršne nasto-
pajo v besedilu, s katerim se bomo podrobneje ukvarjali v nadaljevanju. 

*

Arhetipski scenarij v ozadju pravljice za odrasle Zajček in ptica je preobrazba, preko katere po-
stanemo nekaj drugega, da smo paradoksalno lahko samo še bolj mi sami, kajti postati bolj razviden 
samemu sebi je ravno tisti več ali preko (figurativno: cilj poti), po katerem hlastamo, čeprav je ta 
več ali preko že ves čas del nas samih in če med potjo čutimo sebe, kot da nismo celi, to ni zato, ker 
bi morali nekaj dodati k sebi, ampak prej nasprotno, moramo od sebe nekaj odvzeti, in sicer prazen 
prostor, ki ga čutimo, ker ga ne zmoremo zapolniti z idealom, dokler se nam naposled ne razkrije, 
da je hlastanje po idealu res zgolj in samo to, prazen prostor, ki ga zapolnimo s sabo, ko dovolj 
zrastemo, a to zmoremo samo, če ideal med potjo proti njemu prepoznamo kot v bistvu prevaro. 

Ne opominja Jung vnemar, da si je bolj kot za popolnostjo – kar navsezadnje najbrž niti ni doseg-
ljivo – treba prizadevati za celovitostjo, pri čemer so si preobrazbeni miti presenetljivo podobni v 
tem, da uresničenju poti pred samim ciljem vedno predhaja nekakšna spodletelost, kajti če bi lahko 
pograbili obzorje, ki se nam vedno ravno toliko odmakne, kolikor se mu približamo, če bi se torej res 
lahko povzpeli na vrh hriba do graščine, ki je po vsakem našem vzponu vedno na naslednjem hribu, 
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potem bi zapolnili praznino z nečim, kar ne bi bili mi sami, cilj preobrazbene poti pa je vendarle, da 
postanemo resnični mi, to pa lahko edino, če praznino, ki je prevara, prerastemo, pri čemer se spet 
lahko navežemo na Junga, ki v trpljenju in bolečinah večnega otroka (ki je tak lahko edino v materi-
nem naročju, saj edino za mater je otrok lahko središče vesolja, hlastanje po idealu pa v tem kontek-
stu ni nič drugega kot hrepenenje po vrnitvi v materino naročje) vidi edino pot odraščanja, trdo delo 
pa kot edini ustrezen postopek na njej. 

Ne bomo posegali po zgodovinskih vzporednicah, da ne prenapnemo obsega, ampak se bomo v 
interpretaciji pravljice za odrasle Zajček in ptica poglobili v simbolno osnovo, s pomočjo katere se 
arhetipski scenarij v zgodbi odvrti. Pri tem nam bo v oporo tudi Slovar simbolov z nekaj uvodnimi 
navedki, v katerem je sistematično predstavljena »vertikalna os« posameznega simbola. 

Vendar pa, opozarjam, naj naslanjanje 
na Slovar simbolov ne zavede in ne išči-
mo pomenov samo v historičnih simbol-
nih kontekstih uporabljenih podob. Bolje 
je, da se poglobimo v čudovite slike, ki 
spremljajo besedilo, in notranje razume-
mo zajčka v njegovi zgodbi s ptico izhaja-
joč iz tega, kakor zajčka in ptico razume-
mo sicer, kajti edino tako se bomo lahko 
prepustili preobrazbeni moči pravljice, 
kakor jo lahko ima za nas same. 

Ilustracije: Tanja Badalič 
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Zajček, ptica in letenje 

Kunci (zajci) nastopajo v vseh naših mitologijah, verovanjih in folklorah. Kunci in zajci so 
lunarni, ker podnevi spijo in ponoči tekajo naokoli, ker se znajo tako kot mesec prikazati in 
izginiti neslišno in učinkovito iz sence, in ker se tako hitro množijo, da je to marsikje prešlo v 
pregovor. Mitski zajec ali kunec je soudeležen pri nespoznavnem in nedostopnem, vendar je ves 
čas tudi sosed, domač s človekom na tem svetu, zato je posrednik med tem svetom in transcen-
dentnimi realnostmi drugega sveta. (Slovar simbolov) 

Ptica je zaradi letenja tako rekoč vnaprej določena za simboliko razmerij med nebom in 
zemljo. Ptica, simbol duše, ima posredniško vlogo med zemljo in nebom; še bolj na splošno pa 
simbolizira duhovna stanja, angele, višja stanja bitja. Predstavlja lahko lahkotnost, osvobodi-
tev od zemeljske teže; kar pa v svoji negativni konotaciji lahko pomeni tudi domišljijsko početje 
v svoji nestanovitni, sanjavi verziji. (Slovar simbolov) 

Zajček in ptica sta na začetku zgodbe v konfliktnem odnosu. Ptica ima sicer v odnosu do zajčka 
vlogo nekakšnega skušnjavca. Iz varnega zavetja doma ga zvablja na nevarno pot samorealizacije, 
kar zajček sprva skoraj sovražno zavrača, saj se zaveda, da v izhodiščnem položaju nima niti osnov-
nih predispozicij, da bi lahko uresničil tisto, kar od njega zahteva ptica. »Jaz nimam peruti in se ne 
morem pognati v zrak.« In z zajčkom (v ustaljeni simbolni rabi plašnežem) kot izhodiščem tudi sami 
ne moremo samo huronsko navijati za njegov podvig, kajti prej kot podoba šamanskega leta, stika z 
nadosebnim, kar lahko za sodobnika predstavlja tudi razvitje skritih potencialov bitja, udušenih pod 
vsakdanjostjo, je v splošni zavesti bolj prisoten negativni vidik letenja, Ikarov let, samopreseganje 
preko meja lastnih zmožnosti, ki se razumljivo konča s popolnim polomom, pri čemer na začetku 
vsekakor navijamo za to, da se zajček pričakovanemu polomu svojega podviga izogne. 

In čeprav ptica zajčku nenehno poudarja, da za letenje ni potrebna kakšna posebna veščina – 
sploh ni treba torej osvojiti nečesa onstran sebe – pač pa zvestoba sebi, zajček tega še ne more ra-
zumeti, in že samo to, da se poskuša odzvati na pticin klic, se klavrno konča, s poškodbo in bolečino. 
»Leteti ne zna, sedaj pa niti hoditi ne more več.« Letenje namreč v tem delu zgodbe zajček še vedno 
dojema kot ideal, kot veščino, za katero bi moral popolnoma spremeniti samega sebe, postati nekaj 
popolnoma drugega, da bi jo dosegel, kar se razumljivo konča z bolečino in polomom, in z bolečino 
ter polomom se bo lahko končalo tudi vsako nadaljnje pehanje v to smer. Zajček bo moral najprej 
(drugače) razumeti, kaj mu ptica sploh govori, da bo lahko poskusil (na pravi način). In ne preseneča 
– posredno pa tudi opravičuje njegovo nemoč, da bi se odzval na nalogo – kako v tem delu zgodbe 
zajček doživlja ptico: »Ptica je vendar tako strašna.« 
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Pomočniki: medved, lisica in skupnost 

Lisica kot ogledalo odseva človeška protislovja in nasprotja, zato bi lahko veljala za dvojni-
ka človeške zavesti. Slovar simbolov navaja citat Germaine Dieterlen, ki najbolj nazorno opiše 
izvor njene simbolike: »Je neodvisna in zadovoljna s tem, dejavna in domiselna, a hkrati uniče-
valna, drzna, a bojazljiva, nemirna, zvita in obenem lahkomiselna, predstavlja protislovja, ki so 
lastna človeški naravi.« (Slovar simbolov) 

Kot vse velike zveri je tudi medved del simbolike htonične, lunarne in torej nočne podzavesti, 
povezan je z notranjimi pokrajinami matere zemlje. Medved je torej izraz teme: v alkimiji ustre-
za črnini v prvem stanju snovi. Glede na to, da je temno in nevidno povezano s prepovedanim, 
to še povečuje medvedovo iniciatorsko funkcijo. Kot vsa lunarna hierofanija je tudi medved 
povezan z nagonom. Glede na njegovo moč ga ima Jung za simbol nevarnega vidika nezaved-
nega, kar izhaja iz tega, da je medved lunarna žival. Kot lunarna žival namreč medved inkarnira 
dve plati dialektike, povezane z lunarnim mitom: lahko je pošast ali žrtev, lahko žrtvuje ali je 
žrtvovan. V tem pomenu  je medved nasprotnik zajca. Predstavlja pošastni, kruti in sakrifikant-
ski vidik tega mita. (Slovar simbolov) 

Da bi se skril pred nalogo, ki mu je naložena, se zajček zateče k prijateljicam živalim, v svoj stari 
svet, a kljub temu ne zmore (popolnoma) potlačiti pticinega klica. 

Živali v odnosu do zajčka niso dinamične, ampak so vsaka že dosegle polno realizacijo lastnih 
zmožnosti in do zajčkove zgodbe oz. naloge, ki mu je naložena, izražajo skoraj nekakšno straho-
spoštovanje, in mu tudi vsaka na svoj način poskušajo pomagati, čeprav je seveda jasno, da so zajč-
kove možnosti uresničitve naloge onstran njih, kajti živali so samo varni svet privajenosti, ki ga bo 
zajček moral zapustiti, če bo hotel srečati samega sebe. Od živali imajo sicer najpomembnejšo vlogo 
lisica, medved in merjasec. 

Lisica v tej pravljici za odrasle nima prislovične vloge zvijačneža, ampak je dejansko nekakšen 
zajčkov alter ego. V trenutkih zajčkove malodušnosti ga poskuša zvabiti ven, da bi kaj počela in se 
imela lepo, a to zajčka več ne more popolnoma zadovoljiti, niti se na pobudo lisice ne more povsem 
odzvati. Kajti lisica mu lahko ponudi početi nekaj samo v varnem svetu privajenosti, kar pa je zajček 
že presegel, pa naj se temu še tako upira. 

Medved nastopa v ustaljeni vlogi modreca, kajti navsezadnje je tudi vladar gozda. Ne, ni vladar 
gozda volk, volk kot prispodobični plenilec je vedno tisto drugo, strašna in nevarna temna plat zna-
nega sveta, ki lahko vlada edino ponoči; nesporni vladar gozda je lahko samo medved, sicer prav 
tako plenilec (in je tako lahko tudi podoba zakona, ki varuje, istočasno pa svoje določbe uveljavlja 
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brez milosti). A na tem mestu zgodbe zajček bolj kot svobodo potrebuje varnost – ne skrivanje pred 
nalogo, ampak bolj nekakšno zaslombo pri negotovih korakih v svet. In medved ga od naloge res ne 
odvrača, ampak jo poskuša samo prizemljiti. »Pri znanju letenja je najpomembnejša preprostost.« 

Ne preseneča, da medved zajčku (začasno) pozdravi tačko z zeleno mastjo. Zelena je pač prispo-
dobična barva upanja, saj se navezuje na pomlad, ki po ledeni zimski smrti svet znova odene v zeleno 
barvo življenja. A bistveno pri tem je, da bo delovanje masti vendarle samo začasno, samo za čas 
zajčkovih priprav na njegovo resnično nalogo. 

Ne preseneča, da ima edino na tem mestu izpostavljeno vlogo merjasec, ki zajčka na lastnem 
hrbtu odnese do medveda na »pregled«. Merjasec je med vsemi upodobljenimi prav gotovo najbolj 
neposredno gonska žival in če zajček lahko najde pomoč samo z jahanjem na merjaščevem hrbtu, to 
ni nepomembno. Udejanjenje zajčkove naloge namreč ne bo udejanjenje ideala, kar bi lahko vodilo 
samo v skušnjavo narcizma, ampak udejanjenje njegove prave narave, pri tem pa se bo moral zateči 
po pomoč h gonu, k svojim dejanskim potencialom, na kar ga na nekem mestu, ki bo zaradi njegove 
pomembnosti posebej izpostavljeno v naslednjem razdelku, opozori medved. 
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Na tem mestu se zgodba prelomi. Zajček je od vsega tako utrujen, da izčrpan obleži – simbolna 
smrt; prebudi pa se nejevoljen, malce pa tudi sopiha na živali, ker mu ne znajo prav pomagati, pod-
vomi celo, ali ga sploh imajo rade (kar je sicer precej tipičen odziv razvajencev, kadar drugi nočejo 
namesto njih opraviti dela), a svoji nalogi se ne bo mogel izogniti. Po vstajenju iz simbolne smrti je 
lahko samo še sam s ptico. 

Zajčkovo zaključno letenje 

Na tem mestu ne smemo spregledati pomena vpliva zajčkovih staršev, ki v sodobnem času – če 
prenesemo simbolno raven na dejanskost – marsikdaj tudi sami pripomorejo ali celo zakrivijo skuš-
njavo narcizma pri lastnih otrocih, ker od njih zahtevajo, da udejanjijo družbeni ideal uspeha, kar pa 
je nemalokrat zelo daleč od njihovih dejanskih zmožnosti. 

Sanjal sem, da sem bil še čisto majhen in sta me mama in oče silila leteti. Nenehno sta mi 
govorila, naj letim, da bosta lahko onadva vesela in ponosna na to, kar znam. Jaz pa nisem mo-
gel in zato sta bila zelo jezna name. Težko mi je bilo, ker me nista razumela. Zahtevala sta, da 
mora biti tako, kot sta onadva želela. Jaz pa sem želel, da bi se lahko sam odločal, vendar sta 
vztrajala pri svojem. Zato sem bil tudi v sanjah bolan. In če priznam, mi je še sedaj prav hudo, 
če pomislim na te grozne sanje. (Miran Rustja: Zajček in ptica) 

In ravno v tem kontekstu se pojavi tista pomembna medvedova replika, morda najbolj pomemb-
na v vsej zgodbi, saj bistveno vpliva na njen razplet. »Ranil si se, ko si bil še otrok in so drugi hoteli, 
kot želijo oni, ne pa tako, kot ti je dano.« Pozorni bodimo predvsem na zaključek replike. Medved ne 
reče, kot želiš ti, ampak kot ti je dano! Želimo tisto, kar nam je že v osnovi dano, kajti to je edina pot, 
da se lahko polno uresničimo. 

Po simbolni smrti sledi zgodba standardnemu arhetipskemu scenariju. Zajček se na pticin klic 
odzove in poskuša odleteti na goro, čeprav lahko do nje edino priteče. Ko se odtrga od želja staršev, 
da bi letal nekje, kjer bi bil onstran lastnih zmožnosti, lahko poleti na hrib s svojim samozavestnim 
tekom. Zajček najbolj od vsega lahko namreč dobro teče, in dober tek je lahko njegovo letenje, kajti 
ko zajček najbolj teče, se milimeter za milimetrov dviga nad omejenost svoje narave oz. lahko ome-
jenost svoje narave preseže s tem, da jo razvije do njene polne vrednosti, to pa je tudi edina resnična 
možnost uresničitve ideala in tudi pomembno opozorilo za nas v sodobnem svetu, ki zahteva od nas 
vse, samo to ne, da bi bilo polno in povsem v okviru lastnih zmožnosti.  
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Miran Rustja, glasbenik, pesnik in pripovednik, nam v tokratni knjigi ponuja pravljico za odrasle. 
Pravzaprav več kot pravljico. Ponuja nam zgodbo življenja, ki se odvija v vsakem od nas in ki jo vsak 
lahko dokonča čisto po svoje. Zajček Razum in ptica Duša sta univerzalna junaka, ki pišeta tudi našo 
zgodbo in ki nam odkrivata tako skrivnosti Zemlje kot Neba. Razum razmišlja in duša čuti, oba skupaj 
pa sestavljata eno – celoto. Šele, ko si Razum in Duša podata roki, lahko skupaj poletita. 

Miran Rustja nam s preprosto zgodbo zajčka in ptice odpira številna vprašanja in bralcu ponuja 
prostor za razmislek. Vabi k iskanju, iskrenosti ter preseganju delne resnice za ceno lastnega udobja. 
Njena večplastnost omogoča, da jo skozi vsako branje doživimo drugače in z različnih gledišč lastne 
življenjske situacije raziskujemo različne ideje glavnega vprašanja zgodbe: kako biti cel. Glavni junak, 
zajček, je izrisan kot nemiren, hrepeneč in v sebi velikokrat protisloven lik, ki pa se kljub padcem in 
kljubovalnosti vsakič odloči ponovno poskusiti. Ptica pa ljubeče, vztrajno in potrpežljivo čaka nanj. 

Rustjeva pravljica o zajčku in ptici nam sporoča, da ni potrebno imeti perutnic, da bi lahko leteli. 
Da pa lahko, če izberemo pot samozaupanja in samoodpuščanja, dosežemo vso tisto ljubezen do 
sebe in do drugih, ki jo kot bitja skupnosti potrebujemo. Sporočilo zgodbe je odmev za ta čas, ko ima-
mo občutek, da nam včasih v zapletenem, zahtevnem in velikokrat prehitrem svetu zmanjkuje moči. 

„Saj ne potrebuješ moči za letenje, pač pa zvestobo samemu sebi,“ je odgovorila ptica. „Poskusi 
ponovno. Steci in vztrajaj.“

Polona Campolunghi Pegan

PROVINCA Internacional  



60

SO HI ADA? KAJ JE TO? 
Pesniški opus za otroke v romščini in slovenščini 
vsestranskega ustvarjalca Jožeta Livijena 

Jože Livijen je prav gotovo eden najbolj prepoznavnih romskih literarnih ustvarjalcev, ki ima za 
sabo precejšnje število literarnih del, ki se odlikujejo po svoji umetniški vrednosti, jezikovni korekt-
nosti tako v slovenskem kot romskem jeziku, kot tudi odmevnosti v širšem kulturnem prostoru. Rodil 
se je v romskem zaselku v Malih Šalovcih v Prekmurju. Končal je gimnazijo v Murski Soboti in nekaj 
časa študiral na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Po vrnitvi v Prekmurje se ukvarja s pesništvom in 
slikarstvom. V prvi fazi ustvarjanja je nastopil v romskem zborniku Lunin prstan, izdal pesniško zbir-
ko in dve knjigi za otroke. V zadnjem času pa kontinuirano nastopa v kulturnem prostoru; tako sta 
ob pestrem opusu za mlajše bralce izšle še zbirka haikujev Kavinske štorije (2016), in roman Konjski 
blues (2018), ki zagotovo predstavlja enega od vrhov njegovega ustvarjanja. 

Roman Konjski blues se je sicer razvil iz materiala za pesniško zbirko z istim naslovom in je z njo 
tudi povezan. Livijen v romanu prehodi svojo življenjsko izkušnjo od otroštva v romskem zaselku do 
številnih poti in brezpotij po širšem svetu, med katerimi se je ves čas literarno udejstvoval – in pisal 
Konjski blues, pesniško zbirko, tako da roman v sebi vključuje oboje, konjski blues, romanje posa-
meznika v tem svetu, ki nas vse dela »cigane« v smislu naše napotenosti iz niča nebivanja v nič po 
smrti, v svetu, v katerem samo gostujemo in nismo zares doma, kot je zapisal pesnik, in konjski blues 
kot pesniška metafora našega poskušanja preseganja danosti, ne v smislu izstopa in premostitve tega 
tu z nečim onstran, ampak z globljim razumevanjem blodenja, s katerim lahko kot v metafori zaob-
sežemo razsežnosti naše tukajšnjosti. 
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Pesniški opus za mlajše bralce pa predstavlja popolnoma svojevrstno področje njegove ustvarjal-
nosti in je zaradi svoje dvojezičnosti, kakor tudi zanimivih avtorskih ilustracij, posebnost že samo po 
sebi. Izpostaviti velja predvsem knjigo ugank So hi ada / Kaj je to? Knjiga je zbir privlačnih ugank na 
temo živali, napisanih v obliki kratkih pesmic v romščini in slovenščini. Na prednji strani posamezne-
ga lista je uganka v obliki kratke pesmice v obeh jezikih, na zadnji strani posameznega lista – kot pač 
to pri ugankah mora biti – pa, kako se žival imenuje v obeh jezikih ter barvna upodobitev živali. 

Pesniški zbirki za otroke Barvi / Barve, domiselno napisane pesmi o barvah, ki predstavijo posa-
mezno barvo z njenimi zunanjimi kot tudi simbolnimi značilnostmi, avtor pa se pri izbiri motivov ter 
metaforike in simbolike, ki jo uporablja, v precejšnji meri navezuje tako na romske etnološke vsebine 
kot na značilnosti in problematiko romske vsakdanjosti; ter Šminkerski kanhi / Šminkersko kokoš, v 
kateri so zbrane pesmi, ki črpajo svojo tematiko s širšega področja otrokovega življenja in doživljanja 
sveta, pri čemer se avtor večkrat poslužuje poosebljanja, se pravi da predmetno in živalsko stvarnost 
opisuje v kontekstu otrokovega doživljanja človeškega sveta, pa naj gre za kokoš, ki na vsak način sku-
ša biti manekenka, ribo s tri sekunde dolgim spominom  in njenimi tegobami s kosilom, ker če v treh 
sekundah pozabiš, kaj si jedel, si vsekakor kar naprej lačen ipd. Predmetna področja, s katerih avtor 
jemlje, so živalski in rastlinski svet, vsakdanji predmeti, instrumenti, s posameznimi predmetnostmi 
pa se navezuje tudi na romske etnološke vsebine.  

Priročnik Abecednik, ki je koncipiran kot geselnik po značilnih glasovih romskega jezika, vsak glas 
je posebej izpostavljen in geslo, ki ga prezentira, ilustrirata prisrčna dvovrstičnica in ilustracija. Pri-
ročnik za spoznavanje glasov romskega jezika lahko postane nepogrešljiv didaktični pripomoček pri 
seznanjanju romskih otrok z lastnim jezikom v njegovi zapisani, knjižni verziji.  
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Ta višine kralj,
v vrtoglave višine se poda,
in naenkrat kar pikira,
saj noče, da mu uide priložnost piknika.

Ada uchipenjakro kiraji,
andu šerotradime uchiptca pe del,
te djevkar pe chak mekel teil,
kaj na kamel kaj leske prilika
mašu piknik feržel.

HEGEDUVA 
 
I varila bangi, khligoro sani, 
kaj la u va prik astaren ipen lachi. 
Upru lejsti sani, ham fejni men,
upru sou hi voja te cidel.
 
I hura cvilinel, djucinel, rol, 
kada upre late khelel u vonjo, 
ari te cidel asou glaso žanel, 
kaj i djili andu kan te žal kamel. 
 

GOSLI 
 
Boki ukrivljeni, rahlo sloki, 
pravšnji, da objameta jih roki. 
Na koncu tanek nežen vrat, 
na katerega je veselje igrat. 
 
Struna cvili, vriska, joče, 
ko na njej popleše lok, 
vešče iz nje izvabi zvok, 
ki se mu v uho zahoče. 
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ZELENI
Majsko bugari hi
omamljeno palu vzbrstelo
zelenipe urdjinja khetan zelene Jurijiha,
sou sivi zatouhlost khrik legedja
te prešerni svežina andja.
 
Hilo vir mašu spokojnost te mirnipe,
saven del i plavi,
te hila dosti lachi voja  
so la del i žuti; 
kada hile khetan andu djek ol zeleni. 

ZELENA
Majski hrošč je
omamljen od vzbrstelega
zelenja priletel
skupaj z zelenim Jurijem,
ki je sivo zatohlost odnesel
in prešerno svežino prinesel.

Je vir spokojnosti in miru,
ki ji ga daje modra,
in premore obilo optimizma,
ki ji jo daje sončno rumena;
ko sta združeni v eno, nastane zelena.
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