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K A T J A  G O R E Č A N

Neke noči 
neke deklice
nekje umirajo

Koreopesem duhov, senc, sanj in volkov

Sončnica, vsa nora 
od svetlobe
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nekje umirajo
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Prostori oživljanja

1.   Na levi rami jo je s kremplji praskal do krvi

2.   Dolganoč v gozdu sanja

3.   Rojstvo mrtvega otroka

4.   Katera se boji črnega moža

5.   Ležala je zraven njega celo noč in ga hranila

6.   Cvetovi šentjanževke

7.   Popolna potopitev v vodo
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1.   Na levi rami jo je s kremplji praskal do krvi

v sanjah me je obiskala čarovnica, sežgana na grmadi. 

v tretjem mesecu nosečnosti.

obiskovala me je v sanjah, skupaj s podobami obešenih deklic.

deklice visijo s stropa.

telesa deklic. njihove noge bingljajo v prazno.

1/ In jaz komaj diham.

odmeva, sliši se molitev

2/ in jaz komaj diham

3/ in jaz komaj diham

4/ in jaz komaj diham

5/ in jaz komaj diham

6/ in jaz komaj diham

7/ in jaz komaj diham
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duhovi potujejo po vseh stenah hiše.

zato jih imamo radi, ker nas spominjajo,

da je nekoč nekaj živelo tukaj.

preden so bila stanovanja,

so živeli v teh kleteh,

na teh zaprašenih podstrešjih.

pred nami so živeli v tleh in zdaj se ta tla podirajo.
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deklica 1/ kaj smo bile preden smo postale to

umira

deklica 2/ kaj smo bile preden smo bile prisiljene biti

ne biva

deklica 3/ kaj smo bile preden je nekdo rekel tvoje telo ni več tvoje telo

hira

deklica 4/ kaj smo bile za tem

izginja

deklica 5/ kaj smo bile kdajkoli karkoli nečesa

išče

deklica 6/ kaj smo bile kaj sem bila kot tvoja njegova od kogarkoli

razpleta

deklica 7/ kaj smo bile preden te je s kremplji praskal do krvi

se bori
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na levi rami jo je s kremplji prasknil do krvi

ali veš da bi bila česa kriva

NAJ TE VSI HUDI DUHOVI ODPELJEJO PROČ

ki se spreminjajo v ptiče in prestrezajo vse tisto zrnje

ki ga vrže sejalec naprej v predpasnik,

tako da požene le tisto seme, ki pada za sejalcem. 

ODPELJITE JO NA OBIČAJNO SODNO MESTO 

TELO NAJ SE VRŽE NA GRMADO

in jaz komaj diham
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volkovi norijo, deklice tulijo

deklica 1/ ti vešča, si že tu?

deklica 2/ naj se jo posadi na navadno čarovniško klop

deklica 3/ od koga se je naučila čarati

deklica 4/ slišali so tuliti volkove in kakor da bi v ječi praskali medvedi 
in mačke

deklica 5/ zatajila si pravo kristusovo katoliško cerkev

deklica 6/ onečastila sveto hostijo

deklica 7/ in se zaobljubila grdemu hudiču ter se z njim telesno spečala

po treh urah mučenja je zaslišanka priznala

res je, da je čarovnica
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deklica 1/ v sanjah me je obiskala zadnja čarovnica
kričijo
deklica 2/ deklice visijo s stropa
kričijo
deklica 3/ telesa deklic
kričijo
deklica 4/ njihove noge bingljajo v prazno
obnemijo
deklica 5/ njihove duše
molčijo
deklica 6/ njihova srca
molčijo
deklica 7/ in jaz komaj diham

in jaz komaj diham

se dušijo

njihova telesa hlepijo po zraku

* Zapisnik čarovniškega procesa proti Marini Češarek, gospostvo Ribnica 1701. 
    V: Fran Jaklič, Zadnja na Grmadi, Mohorjeva družba Celje 2001, prevedel Matevž Košir.
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2.   Dolganoč v gozdu sanja

marca leta 1950 bi moral v zapor, a je odšel raje v hosto.

tam se je srečal s palčkom in njegovimi pajdaši ter je zaživel z njimi 

uporniško življenje od takrat dalje so bili udbovci redni nepoklicani 

gostje v naši hiši 
1

1 Sanja Gorenšek: Palčkova banda
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deklica 1/ stara mama se vedno joče na družinskih praznovanjih

deklica 2/ stara mama se joče

deklica 3/ so to spomini/

reče nekdo

deklica 4/ so to sanje/

reče nekdo drug

deklica 5/ stara mama se joče in reče

deklica 6/ tako je bilo hudo/

ostali sva sami z mamo/ prababico dolganoč/

langenacht

deklica 7/ brata so ubili v gozdu ker je klal živino

deklica 1/ palčkova banda/

očeta so zvlekli po tleh

deklica 2/ do voza in ga odpeljali/

tako je bilo hudo
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deklica 3/ reče babica/ nihče si ni upal priti do naše hiše

deklica 4/ oče je bil zaprt v starem piskru

mlatili so ga/ zasliševali/

deklica 5/ dolganoč ga je hodila opazovati potem v polje

deklica 6/ kot norca

 kot nečloveka 
  kot smet
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deklica 7/ stara mama se tako zelo globoko joče

deklica 1/ veliko let je minilo?

deklica 7/ in zdaj ko izgublja spomin/ se spominja samo izgube

dolganoč v gozdu sanja

dolga noč mrtve smrti za tvojim vratom

deklica 1/ v dolgi noči tečem za črno senco ki me ne pusti spati 

deklica 7/ v morah hodim po bolnišnici in iščem prazna trupla 

trupla teles ki niso bila pokopana
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gozdovi jočejo/ rečejo duhovi/

gozdovi jočejo

deklica 1/me objame stara mama

ko nabirava sivko pred njeno hišo
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deklica 7/ blodim po gozdovih 

kjer so bili izgubljeni

na zemljevidu ni ničesar več

črna senca je vedno večja

deklica 2/ tekla sem

zadihano

deklica 3/ da jo ujamem

jezno

deklica 4/ da jo ubijem

besno

deklica 5/ da jo zakoljem

v norosti

deklica 6/ zadušim

umirjeno
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deklica 2/ in takrat prične deževati v gozdu/

nežno pada dež

deklica 3/ ničesar ni bilo več tam 

deklica 4/ v miru sem zaspala 

deklica 5/ ob podrtemu drevesu



20

deklica 6/ STARA MAMA SE ŠE VEDNO JOČE

DOLGANOČ V GOZDU SANJA

ČRNA SENCA ZA TVOJIM VRATOM 

KOT ŽENSKE KI TEČEJO Z DUHOVI 

DOLGANOČ GA VIDI KAKO OPAZUJE

oči nekoga kukajo skozi svet

SKOZI OKNO PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE

IN POTEM IZGINE
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3.   Rojstvo mrtvega otroka

polna luna. in nekaj čudnega se dogaja. ne vemo, kje smo. a nekje 

moramo biti. še vedno ne vemo, kam naj gremo, da bomo lahko 

obstajale kot človek.
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deklica 1/ tisto noč je v sanjah rodila mrtvo deklico

deklica 2/ kot vse njene matere pred njo

deklica 3/ rojevala je mrtvega otroka nekaj časa

deklica 4/ na svoji postelji v spalnici 

deklica 5/ nikogar ni bilo zraven nje 

deklica 6/ rojevala je in bila je brez besed

ni se drla
ni kričala
popolnoma tiha je bila
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deklica 7/ ko je otroka spustila iz svojega telesa

deklica 1/ otroka

deklica 2/ ki ni dihal

deklica 3/ ni kričal

deklica 4/ se ni premikal 

deklica 5/ ga je pokrila z belo rjuho 

deklica 6/ da ne bi nihče videl

deklica 7/ njenega mrtvega otroka

takrat je postelja je začela krvaveti

v naslednjem trenutku se je znašla v beli bolnišnici

/leži obrnjena stran od nas in nam kaže hrbet/
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deklica 1/ moški pride do nje da jo poboža

deklica 2/ V TEM TRENUTKU SE MORAMO ZAVEDATI

deklica 3/ ona ničesar ne občuti več

ONA NE ČUTI NIČESAR/ NIČESAR VEČ

Prazno



25

deklica 1/ obleži na tej postelji

umirjeno 

deklica 2/ nekaj minut

zibljajoče

deklica 3/ nekaj ur

v breztežnem stanju

deklica 4/ nekaj dni

ničesar ni nikjer več

deklica 5/ nekaj mesecev

kje je življenje, ki sem ga rodila

deklica 6/ nekaj let

ne najdem 

deklica 7/ nekaj življenja
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zbor deklic: pokrila je svojega mrtvega otroka

jočejo, ampak naskrivaj

da ne bi nihče videl

jočejo

pokrila je svojo mrtvo

jočejo, ampak vidno

hči z belo rjuho

da ne bi nihče videl

padejo s celotno težo na tla

krvaveti njenega srca
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4.   Katera se boji črnega moža

Njeno telo ni več njeno telo.

Odpovedala se je bivanju.

Njeno telo je skrčeno na minimalno težo, ki jo prenese njena duša.

Njeno telo se je odpovedalo hranjenju.

Njeno telo je bilo zlorabljeno, posiljeno, podhranjeno, izmaličeno,

zaničevano. Kože deklic niso prepoznavne.

Ker je koža samo koža, ostanejo sledi rezanja.
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deklica 1/ objela bom svoje telo

objema svoje kosti 

deklica 2/ vnukinje čarovnic ki ste jih žgali

začne goreti

deklica 3/ uničevali njihovo kožo

z nje se luščijo plasti

deklica 4/ objela bom svojo dušo

deklica 5/ za vse tiste noči

deklica 6/ ko me je obiskoval mož v črnem

kot da spadamo v njihove sanje
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deklica 7/ in mi grozil 

deklica 1/ da me bo ubil 

deklica 2/ da nas bo ubil 

deklica 3/ in smo bežale

deklica 4/ vse, kar je življenja ubiti/zaklati/požgati

     z noži v rokah

deklica 5/ spal bom s tabo in svojega boga vtisnil vate

razrežejo grožnje za hrbtom
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deklica 6/ ničvredne

    gori!

deklica 7/ in vse kar smo kdaj ljubile 

  naj stopi iz gozda

deklica 1/ kje sem pa zdaj?

deklica 2/ naj stopi iz gozda

duša

naj stopi iz temnega gozda

naj pokaže svoje kosti naj stopi iz gozda 

medtem ko padam
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deklica 3/ in smo ljubile tako močno

deklica 4/ ne izgubi me 

deklica 5/ samo ne izgubi me

deklica 6/ in ko je mraz 

deklica 7/ in ko dežuje 

deklica 2/ in ko je tema
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deklica 3/ upam da se ne boš več bala črnega moža

deklica 4/ ki je zapiral svoje žene v sobo

deklica 5/ ne odpiraj teh vrat, samo teh vrat ne odpiraj

odprejo se vrata, za vrati ženska visi

deklica 6/ in jaz padam

deklica 7/ v kri

to me boli 

to nas boli
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deklica 1/ ne morem biti več mrtva

deklica 2/ kri mi teče

ampak ne vem kam gre

 nekdo deklici 3 izreže maternico.

a vsi vemo kdo.
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5.  Ležala je zraven njega celo noč in ga hranila

deklice ležijo okoli volka. ena izmed deklic ga skuša nahraniti.

volk je tik pred smrtjo. 

bruha kri.

deklica 1/ pa saj bi te prosila da ne umreš

deklica 2/ in me pogledaš tako 

deklica 3/ da točno vem 

deklica 4/ ti moraš umreti

deklica 5/ tako sprijaznjen si s svojo smrtjo

deklica 6/ in jaz te tako ljubim

drži ranjenega volka v svojem naročju
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deklica 7/ če je karkoli

deklica 6/ kar imam

deklica 5/ želim ob tebi spati 

deklica 4/ dokler ne umreš 

deklica 3/ ne bom te spustila tja

deklica 2/ ne bom te spustila med ljudi

zbor deklic/

v sanjah sem ljubila volka

ležala zraven njega celo noč in ga hranila

cel svet bom skrila pred njim samo pustite ga pri miru

ker to je kar imam največ
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da ga ljubim in obožujem

in negujem

naj se ga nihče ne dotakne 

naj ga nihče ne dovoli

ranit

okoli nas je vse polno duhov

ženske dobijo ostre kremplje in dolge, ozke gobce



37

deklica 1/ ker to je vse kar imam

največ kar lahko dam

deklica 2/ da pridem k tebi

da pridem k sebi

deklica 3/ ne zmorem več sama

deklica 4/ tako se zbujajo duhovi

pod tabo pod mano pod nami

deklica 5/ in mračni svetovi

deklica 6/ v praznini kjer živim

deklica 7/ zraven grobov žensk zaspim

IN MOJ VOLK UMIRA

kot da ni več luči
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6.   Cvetovi šentjanževke

deklica 1/ kaj ti je deklica 

deklica 2/ da si tak žalostna 

deklica 3/ kaj mi je

deklica 4/ nič mi ni 

deklica 5/ srce me boli 

deklica 6/ kaj mi je 

deklica 7/ nič mi ni

NIČ NAM NI 

NIČ NAM NI!
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deklica 1/ je starka. vse ve.

deklica 2/ je okostnjakinja. vse voha.

deklica 3/ je jokajoča ženska. vse vidi.

deklica 4/ je čarovnica. vse sliši.

deklica 5/ je ženska. vse zaznava.

deklica 6/ je deklica.  vse išče.

deklica 7/ se je ravno rodila. preveč čuti.
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deklice položijo deklico 7 v posteljo in ji skuhajo čaj iz šentjanževke.

deklica se trese. 

deklico je strah.

deklica 1 ima šest rok. Z vsako roko se dotakne ene izmed deklic.
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deklica 2/ videla sem svojo mater umirati

hodi po zemlji

deklica 3/ videla sem svojo mater brez obraza

hodi po zraku

deklica 4/ videla sem svojo mater kako ni zmogla vstati

hodi po vodi

deklica 5/ zaradi žalosti

deklica 6/ gledala sem svojo mater več dni

deklica 7/ in očeta 

očeta nikjer ni
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deklica 1/ gledala sem svojo mater ležati

deklica 2/ ležati v temi 

deklica 3/ v temi iskati 

deklica 4/ iskati

deklica 5/ iskati kaj?

deklica 6/ iskati očeta brez besed

deklica 7/ brez besed
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Zbor deklic/

videle smo svojo mater umirati

 zaradi žalosti

videle smo materine oči

videle smo obraz ki ni bil njen

in nismo je zmogle rešiti 

mati nam je umrla v rokah 

in očeta ni bilo nikjer

deklice zberejo suhe veje iz gozda

 deklice veje položijo v krog

  deklice prižgejo kres.
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7.   Popolna potopitev v vodo

deklica 1/ babica je bila klinično mrtva

deklica 2/ in je rekla

deklica 3/ slišala sem deklice ki govorijo o tebi 

deklica 4/ deklice ki šepetajo

deklica 5/ deklice ki okoli tebe letijo 

deklica 6/ deklice ki zate skrbijo

deklica 7/ ampak mara ni nikoli imela koga ki bi skrbel zanjo

mara ni nikoli odšla
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Pesem za Maro

deklica 1/ sosed je veliko let nazaj

deklica 2/ posilil sredi gozda  punco z motnjami

deklica 3/ v duševnem razvoju /

zbor deklic/ VSI SO VEDELI IN NIHČE NI NIKOMUR POVEDAL

deklica 4/ kakšno leto nazaj se je sprehajal po vasi 

deklica 5/ shiran in uničen od pijače

deklica 6/ kosti so mu gledale iz telesa

deklica 7/ imel je motne oči in ni znal več govoriti

deklica 1/ mati je skuhala kosilo
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deklica 2/ sem mu nesla

deklica 3/ ni me bilo tako strah kot včasih 

deklica 4/ čeprav se spomnim

deklica 5/ ko se je drl na svojo ženo /

zbor deklic/ MARA / KUZLA / PRASICA / SI GNILA

deklica 5/ umrla je nekaj let nazaj 

deklica 6/ odpoved ledvic

zbor deklic/ HIŠA JE BILA RAZMETANA POVSOD DREKI IN 
SCANJE

OLUPKI KROMPIRJA IN PES JE LAJAL OD LAKOTE

deklica 7/ ponoči pa je padel s postelje 

deklica 1/ se udaril z glavo ob tla 

deklica 2/ in umrl

deklica 3/ svojemu sinu je pustil nič

deklica 4/ razpadajoča kmetija in dolgovi

deklica 5/ vidim ga

deklica 6/ vozi se po vasi s svojo štirko

deklica 7/ vedno se pozdraviva 

deklica 1/ oče ga je tepel ko prasca 

deklica 2/ preden je padel s postelje
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deklica 3/ grozil mu je s sekiro

zbor deklic/ ODSEKAL TI BOM GLAVO

deklica 1/ kot otroci smo se veliko igrali

deklica 2/ ostali smo šli v šolo / 

deklica 3/ vsak dan do dvajsetega leta 

deklica 4/ je on pljuval kri

deklica 5/ včasih si želim 

deklica 6/ da nič od tega 

deklica 7/ ne bi bilo res.

zbor deklic/
DA BI OBSTAJALI
LE MEHKI IN TOPLI VALOVI
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IZ NEKE NOČI V NEKO JUTRO

Če me najdeš in jaz tebe najdem/ 

ti obljubim/ bom ostala pri tebi/ 

ko ne boš mogel spati.

Takrat se bom dvignila nad demone/ črne sence/

/ki bodo krožile nad najinimi telesi.

Ker zdaj vem, da so to samo sence.

Obljubim ti/ ne bom odšla stran, ko se bom počutila

grdo/ umazano/ debelo/ gnilo/ plesnivo/ 

manjvredno življenja/ če boš videl moje oči/ 

bodo napolnjene s strahom/

obljubi/ me ne boš obsojal

in zaničeval, ampak razumel/ se bojim.

Ko bom v kosteh in izžeta

ko bo moj obraz izginjal/

ne boš videl v meni ničesar več/ 

zamenjala dan z nočjo/ tavala po gozdu/ 

se bodo vsi posmehovali in

te bodo vsi svarili/ da

zbeži!/ zbeži!



Takrat ostani.

Kostem boš dal meso.

Če me najdeš/ jaz tebe najdem/ se potem še srečava/ 

vem sedaj/ če ne živim tako kot živiš ti/ ne pomeni/ 

da živim narobe/ da ti živiš narobe.

Pomeni, da živiva tako kot vsak zase znava. 

In ko bodo prišle /velike smrti/

te bom držala za roko/ ti boš držal mene/

takrat naju ne bo ničesar več strah. 

Spustila se bova kot dve kaplji v ocean. 

KONEC
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Marcello Potocco

O zbirki

Zbirka Neke noči neke deklice nekje umirajo najprej morda res zbudi 
pozornost zaradi svoje konstrukcije. Zasnovana je kot koreografska, 
neke vrste dramska pesnitev, ki jo na videz izgovarjajo različne govorke, 
čeprav se zdi, da imamo v resnici opraviti z enovitim subjektom, ki – 
kot ventrilokvist – simulira glasove sedmih deklic (duhov), vključno 
z nečim, kar se približa formi, ne pa tudi funkciji didaskalij, saj gre 
prej za samostojne pesniške izjave kot pa za didaskalije. Enako, če ne 
bolj kot forma, pozornost zbuja motivno-tematska plat besedila; na tej 
ravni se kot temeljna pojma izkazujeta nasilje in nebivanje, združena 
v binarno opozicijo, v kateri prvo povzroča drugo, včasih pa smo v 
skušnjavi, da bi rekli tudi, da nasilje in nebivanje kot v začaranem krogu 
drug drugega omogočata. Katja Gorečan v družbeni in tudi, če ne še 
bolj, v intimni zgodovini žensk kaže na njihov položaj neeksistenčnega: 
rojstvo hčere (mrtvorojene) je le še eno rojstvo nebivajočega; zato ženske 
v tem (družbenem) imaginariju molčijo in dajejo svoje telo, da se vanj 
vpisujejo moč, pomen, življenje drugega. In če večinoma lahko rečemo, 
da je pozicija nebivajočega in nevidnega v zbirki (prisilno) rezervirana 
za ženske, medtem ko moški dominirajo v nasilju in z nasiljem (v tem se 
skriva kritična ost nasproti evropski zgodovini in družbi), ta enačba ne 
drži docela in povsod. V ciklu Dolganoč v gozdu sanja – in kasneje, sicer v 
drugačnem kontekstu, v Popolni potopitvi v vodo – se namreč nebivajoče 
pojavi na splošnejši ravni, kot strukturna posledica delovanja sleherne 
moči in z njo zvezanega nasilja, ko je ob reminiscencah na slovensko 
povojno travmo neeksistenca najprej pripisana moškim (neznanemu 
moškemu, ubitemu babičinemu bratu, zaprtemu babičinemu očetu, 
»norcu«), šele nato posledično »njihovim« ženskam. Ženska se znajde 
v paradoksalni poziciji, ostane na videz edina v območju družbene 
vidnosti, a še zmeraj v območju, ki ga lirska govorka v zadnjem odseku 
zbirke označi kot, »vsi so vedeli, a nihče ni nikomur povedal«, v tem 
odseku pa enostavno z besedami: »nihče si ni upal priti do naše hiše«. 

Ali obstaja alternativa – upor zoper to stanje? Zdi se, da je zbirka 
predvsem intonirana kot kritično beleženje stanja. Toda možna 
alternativa se kaže v še enem izmed pomembnejših tematskih področij 
zbirke – v področju (ne)pripadnosti. Kajti nebivajoče se v zbirki kaže 
predvsem kot nebivajoče po sebi, torej kot stanje, ko telo pripada 



nekomu ali nečemu drugemu (nekemu drugemu pomenu). »Njeno telo 
ni več njeno telo … odpovedala se je bivanju,« beremo v enem izmed 
odsekov. In drugje: »tvoje telo ni več tvoje telo« … A pesniški glas v 
zadnjem primeru nadaljuje: »kaj smo bile kaj sem bila kot tvoja njegova 
od kogarkoli«. Iztrganje temu, da pripada(š) drugemu, je – bi lahko 
bila – alternativa, tudi če za ceno izgubljenosti fiksne točke; dvom, da 
si karkoli, če si od kogarkoli; odpoved strahu pred »črnim možem«, 
aluzijo na vojvodo Sinjebradca, ki svoje umorjene žene zapira za vrata, 
v področje nevidnosti, je – bi bila – predvsem odpoved strahu pred 
črno naravo moči. Klin se zbija s klinom. Črno s črnim oziroma tema s 
temo. Kajti »vse, kar smo kdaj ljubile …, naj stopi iz temnega gozda«. V 
tem gozdu deklice ljubijo in hranijo umirajočega volka; v tem gozdu, se 
zdi, je prisilna pripadnost drugemu zamenjana za »to je vse, kar imam / 
največ, kar lahko dam / da pridem k tebi / da pridem k sebi«. Vendar je 
ta gozd tudi prostor priznanja: »ne zmorem več sama / tako se zbujajo 
duhovi / in mračni svetovi / v praznini kjer živim«. In v tem gozdu 
deklice duhovi, tako se zdi, še zmeraj ostanejo duhovi … 

Močni? Ali nemočni?



Katja Gorečan 

se je rodila leta 1989 v Celju. Končala je diplomski študij na oddelku 
za primerjalno književnost in literarno teorijo, sedaj pa zaključuje 
magistrski študij dramaturgije in scenskih umetnosti na Akademiji za 
gledališče, radio, film in televizijo. Leta 2007 je izdala prvo pesniško 
zbirko Angeli istega porekla, leta 2012 pa zbirko Trpljenje mlade Hane 
(Center za slovensko književnost), s katero je bila izbrana za BJCEM 
(Mediterranea Young Artists Biennale) ter nominirana za Jenkovo 
nagrado.  Deluje pri organizaciji Festivala Pranger ter kot dramaturginja 
sodeluje pri različnih predstavah. 
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