Simona Hamer

NEMI LIKI
ali Kako se vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake
pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim
kakor bratje.
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O stajajo različ e rste slepote; slepota zaradi po a jka ja ali zaradi preo ili e luči.
Umberto Ecco
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Okno.
Šipa.
Steklo.
Skozi okno vidim sobo.
Stena levo.
Stena desno.
Vidim vrata.
Zaprta.
Po tleh les.
Imitacija lesa.
Okno uokvirja zavesa.
Trdo, belo blago, z drobnimi ribicami, ki plavajo v desno.
Temno modre ribice. Svetlomodre ribice, ki plavajo v desno.
Na šipi pogu e, elikopotez e črte dež ih kaplji .
Jackson Pollock,
kapljajoče o do je,
slika št. .
»Šte ilke so e tral e. Prisilijo ljudi da gledajo sliko zaradi tega kar je - čista slika.«
V sobi je precej temno.
Strop a luč?
Ugasnjena.
Očit o se ihče e spo i, da i jo prižgal.
Stikalo je takoj pri vratih, na levi. Onečašče a eli a ste e okrog jega jas o kaže a
prešte il e roke, ki so – klik – prižigale in – klik – ugašale to luč.
Bodi svetloba!
je rekel bog takoj po tem, ko je ustvaril nebo in zemljo in se mu je vse skupaj zdelo
nekam pusto.
Bog je mrtev!
je rekel Nietzche, takoj po tem, ko je napisal Rojstvo tragedije iz duha glasbe in se mu
je vse skupaj zdelo nekam pusto. Bog je mrtev ... Mnogi se z njim strinjajo.Tudi mehih,
ki o petih zjutraj oli oče aškisi e esihpos eče o odit ojei e, skupaj s svojimi
brati po kutah, pridiknamtvojekraljestvo, nekje v nekem napol praznem samostanu,
zgodisetvojavoljakakorvnebesihtakonazemlji, tudi ta menih se, medtem ko se mu
ust i e pre ikajo sa e od se e, i daj a da es aš sakda jikruh, tudi o se stri ja z
Nietzchejem. Bog je mrtev.
Deže i rak
in modrina televizorja.
Svetloba utripa kot hobotnica pri plavanju.
Dva fanta.
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Najstnika.
Na tleh.
Do esed o, e etaforič o.
Sedita na tleh,
pred televizijo,
na preprogi, ki ekako e paše a ta la i atasta tla,
k tej zavesi z ribicami, ki plavajo v desno.
Vozel pri vozlu.
Preproga iz nekih drugih krajev,
ekih drugih časo .
Asi etrič i perzijski ali se eh ozel.
Vozla čez d e zdolž i os o i iti.
Vzore : geo etriče .
Stka ata č o,
vestno.
2500 let vozljanja.
Vsak dan
ponavljanje istih gibov,
tka je zor e iz ekih drugih časo .
Vsak dan.
Volna,
o až,
svila.
Vozel,
znan po celem svetu.
Očetje so učili si o e, si o i s oje si o e i ti si o i s oje i tako dalje, do že a i
hčera, ki odo za s ojo pet tisoč e ro redno preprogo – delo enega leta - dobile par
fič iko .
Vzorec
iz ekih drugih časo ,
nekih drugih krajev,
zdaj v Ikei – to ar iško tka za
e ro .
Na zlizani preprogi miza.
Hm ...Tihožitje a izi Duo za fla to
»Resnica obstaja, izumljati je treba le laži.« je rekel George Braque.
Sinjemodra. Ko ribice pred mano.
Mizica vestno izpolnjuje svojo osnovno funkcijo;
začas o s etišče,
parkirišče,
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odložišče a jših st ari, kot so kozar i, čips i oge, če ležiš a ka ču i gledaš tele izijo.
Ampak - v sobi i ka ča, tako da a izi i og, čipsa pa je ostalo sa o še za zore .
Chio eXXtra Chips
Sour Cream & Onion
Chio, hio, hio čips!
Ena porcija (30 g) vsebuje:
kalorij ali % priporoče ega d e ega osa
, g aščo ali % priporoče ega d e ega vnosa
, g asiče ih aščo ali % priporoče ega d e ega
, g sladkorje ali % priporoče ega d e ega osa
, g soli ali % priporoče ega d e ega osa
Roka se je pra kar steg ila
hrsk
hrsk
hrsk
I še enkrat.
hrsk
hrsk
Vrečka je prazna.
kalorij ali

osa

rečko.

% priporoče ega d e ega

osa je po late ih

hrsk
Prazna.
Prazna glava ...
Mrzlo steklo a čelu.
Pred oč i ri i e
- svetlomodre,
temnomodre in postelja.
Levo od okna ena.
Des o od ok a še e a.
Van Gogh: Spalnica. Modro. Rjavo. Rdeče. Rumena.
Postelji sta precej nerodno postlani.
Tako erod o kot je erod a kakš a lada ačka, ki erod o štr u ke posodi o z
leko , po te ko skuša se okrog se e prepričati, da je alda že dovolj stara, da
lahko sama jé. In dobi osemdeset milijonov ogledov na you tubu. Viralno, stari,
viralno.
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Si nor?
pše ič olas fa t
z mozljastim obrazom,
majico iz Berschke
i hlača i S. Oli er
zagrabi za roko
kostanjevolasega fanta
z malo manj mozoljastim obrazom
majico Zara
hlača i Pull & Bear
Si nor?
Ne odi takš a pički a, o! Saj bom odprl okno.
Zavohali bojo.
Ne ojo.
Mati bo planila v sobo v sekundi petindvajset, ti reče .
Kaj isi zakle il?
To je ne bo ustavilo. Garantiram.
Daj tepih pod vrata. Pol ne bo ven smrdelo. Jaz doma tudi tako delam.
Odprto okno.
In moje srce, ki razbija.
Cigaretni dim.
In moje srce, ki razbija.
Dež.
In moje srce, ki razbija.
Veter.
In moje srce, ki razbija.
William Turner.
In moje srce, ki razbija.
Pa pri esi še pijačo zra e .
Dva kozarca se pustita prinesti do okna.
Rja ordeča te a tekoči a.
Cuba libre?
Komunizem in kapitalizem. Brez ledu.
Ru kola po do ače.
Če ista rokah,
sta a oke ski polički.
Vonj ruma in moje srce, ki razbija.
nikoli se nisem imel za alkoholika
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pija i žlokajo, kar ji pač steče po grlu
jaz se
alkoholu uži al
v vsaki kapljici
Edward Hopper: Noč i ptiči, 9
Vozil sem domov.
Mrak in megla.
V glavi nek popularen komad, v ustih okus po rumu in coca coli.
Če e i ilo tistega ovinka ...
No e e luči ise idel,
o e ih a gelčko ,
ičesar.
Samo tema.
Brez kapljice svetlobe.
Ugas i luč!
Če je pa takš a te a.
Kaj i rad, da aju kdo idi?
Sori, no ...
S etil ik a oč i o ari i – klik - ugasne.
Rdeča.
Bela.
Rdeča.
Bela.
Rdeča.
Na rhu oč e lučke el se č ik s čr i sidro .
I'm Popeye the sailor man.
Kot iz kakš e risa ke.
Kadiš kot pička ... Di
oraš pljuča poteg it, idiot. Tako, ja ...
Uf, so oč i.
Da ne bi slučaj o kašljal. Bo a takoj mela tvojo staro na vratih: Ja, Jako srček, kaj pa je?
Nehaj, o.
Vidiš; dih eš, zadržiš, pogolt eš i pih eš.
Vdih eš ... )adržiš ... I pih eš ...
Nisi čisto rez tale ta, stari. Na ko u letoš jega orja oš že profesio ale . Pa še
Vero ika o a duše a.
Boli e kura za Vero iko.
Ni lo idet. Včeraj si skakal okrog je kot kak potre e ora guta . A pak isi ti je a liga,
eš? Prezele si, stari.
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Daj e luzi ...
Če je pa res. O a se pali sa o a starejše. Si idel, kako se je
tiste u tipu z dolgo čupo?
hihihi

ed odbojko idiotsko smejala

Kot retardirana kura.
hihihihih sem se smejala kot da mi je njegova pripomba neverjeno duhovita in zabavna
Ziher bi rada, da jo položi.
Pa daj ehaj.
Če o tre a kdaj kaj podmazat, pa eš kje e ajdeš, e?
Res. Nastavlja se mu kot pet dek posebne.
Jaz pa: hihihi
Ne luzi ...
Morala bi mu povedat, da je to spolno nadlegovanje in da ga bom prijavila policiji.
Sicer se za to ne gre v zapor – kar je logič o, glede a to, da za posilst o do iš sa o dve
leti in pol – ampak vseeno. Ali pa šefu. Hoče go orit z aši šefo . Ne orete se
tako o ašat do mene. To bi mu morala povedat, ne pa hihihih. Če o tre a kdaj kaj
pod azat, pa eš kje e ajdeš, e? Kreten ...
To je ta »pofuki me pliz« smeh. Hihihi.
- Boš še kadil? Mene zebe ...
Zaprto okno.
Pekel so ljudje okrog nas.
Jackson Pollock spet v akciji.
In ribice na zavesi. Plavajo. Na suho.
Modri a tele izije žari kot pla kto čr i i o ea a.
Razliva se po stenah, po omarah ...
Dve omari.
Okost jak. Oko. St jak. O. Kost. Njak. Kost jak. Kost. Kosti. Več kosti.
kosti. Toliko
jih i a doje ček.
kosti. Toliko jih i a odrasel člo ek.
kosti se zaraste, ker ne
vemo, kaj bi z njimi.
Veliki. Svetli.
S reka, aj rž.
Ročaji v obliki sidra.
I'm Popeye the sailor man.
Pše ič olase odpre o aro.
Zelena jopa s kapuco.
Nike. Just do it.
Maji e. )lože e.
Kratke hlače. )lože e
Anorak a o ešal iku.
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Spodnji del Just do it tre irke a o ešal iku.
Ka ojke. Na o ešal iku.
Noga i e. )lože e.
Spod je hlače. )lože e.
Vse na svojem mestu.
Popredalčka o.
Ajajajajajajaaaaaj.1
Daj a ugas it luči.
Ajajajajajajaaaaaj.
Rada i čutila t oje telo a oje . Če želiš, lahko.
Ajajajajajajaaaaaj.
Vzel te bom ob ste i. I pol te o še e krat. I še i še ...
Ajajajajajajaaaaaj.
Rada i čutila t oje telo a oje . Če želiš, lahko.
Ajajajajajajaaaaaj.
Tvoje telo na mojem.
Ajajajajajajaaaaaj.
Radio.
Glasen.
Zelo glasen.
Če i položil roko a šipo, i čutil alo a je z oka.
Retro model.
Rdeče čr . S sre r i i gu i.
Rada imam svojo mamico,
Sonny.
Make. Belive
piše a je .
rada imam očeta, sestri o i o a rata. Čepra sta i e krat, ko se
ila še čisto
ajh a, asta ila rt o iš posteljo. Rada i a s ojega dedka, ker i pusti, da
u razteguje kožo a o razu. Take faj razpoke i a a čelu i okrog oči. Rada
i a o e a i i, čepra e e ise idela že dolgo. Že odkar se je se začelo je isem
idela. Pote i a rada ačke. Najrajši i a tisto čr o- elo, ki se i časih pusti
elo po ožat. Vse o redu, ji go ori . Vse o redu. )elo rada i a k jige. Tudi
takš e, rez sliki , čepra še e z a tako rat, da i jih razu ela. Včasih ere
a
glas, eli druži i. Misli
a i, pa dediju, pa sestri. Rada i a ... Kaj še i a rada?
Rada poje . I pleše . Včasih s o edeljo z ečer si gledali tele izijo i ko so ile
a rsti glas e e točke, se plesala pred tele izijo, oči je zra e ploskal i si smo se

1

Rita Ora: Body on me (ft. Chris Brown)
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s ejali. To se res rada počela. Ko o oj e ko e
Mami je rekla, da o o lahko. Ko aj čaka !

o o spet lahko i eli tele izijo.

Radio je a sredi ski poli i k již e omare.
Zgornja je prazna.
Na spod ji par ka o i školjk,
dve podvodni maski,
plastič a pištola
peng, peng, peng
A dy Worhol pištola »Kaj i ži lje je serija podo , ki se spre i jajo tako, da se po a ljajo?«
peng, peng, peng
in televizija.
Modri a žari kot polar i sij iz kakš e ska di a ske pra lji e.
Fanta na tleh.
Modro ožarče a.
Iz tele izije kriči ...
Marjana! Marjana! Pa kje je, ko jo ra iš. Marja a!
Po čike si jo poslal. Se spo iš?
Ne.
No, jaz pa se.
Marja a!
Daj mir pa glej nadaljevanko. Takoj bo nazaj.
Marja a!
Se lahko ehaš dret. Bo iče i o razfukalo.
Marja a?
Dva sta.
Ede z ečji a po kot tadrugi.
In z brki.
Movember – ese oza ešča ja o raku prostate i
od. ) rki proti raku!
Brki so o ez i za ože u ifor ah.
Dva.
Kadita.
Pijeta.
Žreta i gledata utaste adalje a ke.
Dva sta.
D a, ki ele d e e i oči lajata: Marja a! Marja a!
Marjana?
◦ Po čike ti je šla ...
Pa ne v Ameriko, pizda! Morala i it že azaj ... Lače se .
◦ Boš klobaso? Od malice je ostala.
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Ta še za pse i. Marjana! Takoj sem! Marjana!
◦ Mogoče pa jo je razčefukalo. Baje je divje zunaj.
Misliš?
◦ Raketira o jih že d a ted a.
Tri.
- Pol pa tri. Valda se mora nekje poznat, ne?
Pa ne ... Marjana?
Vojne kroglice
150 gramov drobtin
d e žli i hu a itar e ede ite sok prahu
d e žli i sladkorja če je
žli leka tekoče sta ju, e prahu ali ode
Vse sesta i e z ešaj. O likuj ale krogli e i jih po aljaj sladkorju če je ali
dro ti ah če ti jih je kaj ostalo).
Pa dober tek!
Televizija.
Vod a pištola.
Ka i i školjke.
Dekle z bisernimi uhani, Jan Vermeer, okrog 1665; uhani fejk, identiteta dekleta neznana.
Dekle z bisernimi uhani,Peter Webber, 2003, uhani pravi, dekle: Scarlett Johansson.
Ri i e iz za ese le dijo pred oji i oč i.
Celo ži lje je ska jaš gla o. Gledaš tla pod oga i, tra o, ze ljo, ploč ik, ž ečil e
gu ije a je , igarete, plju ke, pasje drek e, se e. Dre es, hiš, se e. Celo ži lje je
gledaš s ojo last o se o. Vsi, ki jih poz aš, delajo isto. Gledajo tla. Tako s o
auče i. Pote pa – 16. december 2010, ura je ekaj čez deseto zjutraj – za eš
žigali o. S etlo a je tolikš a, da izže e se e. Vsaj za tre utek.
Čol .
Nepoza o o olet o desetd e o križarje je po Kari ih že za 3.450 EUR!
Na ste i el čol z rja o o ro o,
turkizno morje, zlat pesek in sonce, ki se razli a čez rdeč ok ir.
50 x 80 cm
Žebelj neviden.
Pomol.
Deset dni razvajanja za dve osebi v luksuznih vilah na Maldi ih zdaj že za e erjet ih
7.041 evrov!
Lesen. Okrog njega mirno morje.
Nekje na horizontu majhna jadrnica. Sonce vzhaja. Rdeč ok ir.
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50 x 80 cm
Žebelj neviden.
Palme.
Uži ajte razkošju i rhu skih storit ah hotela s sed i i z ezdi a i, Burj Al Ara .
Deset dni luksuza a oljo že za .
e ro !
Čr e pal e, se aokrog ora ž o ebo.
So e zahaja. Rdeč ok ir.
Žebelj neviden.
50x80 cm
Šaj aj kot dia a tek.2
Šaj aj kot dia a tek.
Ouo.
Ko e o je aš se ži a.
Lepa sva kot diamanta na nebu.
Šaj aj kot dia a tek.
Šaj aj kot dia a tek.
Ouo.
Vedela sem, da bova postala eno. Takoj sem vedela.
Lepa sva kot diamanta na nebu.
Ouo.
Kot diamanta na nebu.
Kero sranje od muzike, stari.
Ja. A pak o a je pa huda.
Total o! Če je a ute.
Pše ič olase sta e.
Modri a tele izorja se zažre jego o Just do it jopo.
tap
Ej!
Joj, sori.
Prevrnjen kozarec.
Pizda, si neroden.
Sori. Hotel sem samo zamenjat postajo.
Na tleh ajh a rdeče rja a pa ka.
Raste.
tap
Joa Miro. Kačji pastir. So e. E a rdeča pa ka.
Daj eko u jo ali ekaj.
2

Rihanna: Diamonds
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tap
tap
veter i dež
tap
sneg
tap
tap
pr ič idi s eg
kot o až
tap
mrzel
tap
sprijema se
zmrzuje
tap
drsi
tap
hitreje
kričijo
hitreje
a ne morejo lepo povedati
kakš i di jaki
tap
saj razumem
velik sem
prevelik
tap
velik
tap
in utrujen
tap
i pa šele a pol poti
na Dunaj so rekli
in zdaj hodimo
jaz
tap
in spremstvo
tap
pa kakš i o čas i rado ed eži
tap
štiri ese e
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tap
štiri ese e o o ra ili od Ge o e do Du aja
ta
e odo a duše o sprejeli
tap
prava histerija bo zavladala zaradi mene
tap
Slon na Dunaju!
Tapravi indijski slon!
tap
vsi e odo želeli ideti
kazali me bodo na paradah
stal bom na trgih
kralj bo vabil svoje goste v hlev
da me vidijo
da se me dotaknejo
tap
Ta koža kot ... kot stara razpokana zemlja bo rekel
dotikali se me bodo
eči a jih
kakše si tudi e o upal
tap
učili e odo kako podariti šopek rt i
kako držati gorečo aklo
in kako stopicljati po taktu du ajskega alčka
tap
ubogal bom
vse bom naredil
tap
in potem bom umrl
tap
po osemnajstih ese ih razkoš ja a du ajske d oru o u rl
tap
iz mojih kosti bodo naredili stol
na njem bo pisalo
slon Suleiman,
Ceylon – Goa – Lisbona – Valladolid – Barcelona – Genova – Milan – Mantova –
Trento – Brenerski prelaz – Innsburck – Dunaj
tap
tap
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Luži a je izgi ila.
Kozarec je spet na pol poln.
Allways look on the bright side of life.
Fanta pred televizijo.
Tatam tatatatatatam.
Modrina ekrana preplavlja bela obraza. Preplavlja bele stene. Bele rjuhe.
S ež o ele.
Kot stepen beljak torte Pavlove na Master Chefu.
Kot oblak na vrhu gore Ararat. Svete gore Armencev, ki od druge svetovne vojne dalje
leži a turški stra i meje.
1915, 1,5 milijona
»Pu čke i pišejo, aj jih pos oji .« pra i aj olj lajka a a eriška Ar e ka.
Na postelji igrača.
Pu čka z ru e i i las i.
Špageti iz volne.
Zgleda kot da tudi ona gleda televizijo.
Vsi gledajo televizijo;
fa ta, pu čka s špagetastimi lasmi, generala v televiziji. Tudi onadva bulita v ekran ....
Kar i presi o, e?
ilijo čko . Vse legal o. Čisto kot solza.
Predo ro, da i ilo res.
A pak je res, prijatelj. )elo res. Saj razu e ; ze i si čas, raz isli. Go ori s partnerji, z
odborom ...
Pa z od et iki.
Se eda. Če oš olj ire , iz oli. A pak ti zagota lja ; se je pre erje o, se je z otraj
zako o . Stopro e t o. Bi še e kozarček?
Lahko.
Glej, še e tede i a o, da ji sporoči o i e podiz ajal a. Ni še take pa ike. Go ori s
ko pač oraš – s standardno diskretnostjo, seveda.
A solut o.
I
i pote sporoči, da si za. ... E o, še e Gle gra t. Pol olete . Či .
Či .
Si ogoče za kakš o črti o, h ? ... Saj se ti ne mudi tako zelo, ne?
Ne. Za da es se zaključil s pisar o.
Kolu ijska ro a. Čisto kot solza.
Pa o , če že po ujaš.
Halo? Mucica, prinesi nama prosi še e o sta dard o dozo.
To je oj šef.
To je ena izmed njegovih sedmih mednarodnih pisarn, s skupno 2320 redno zaposlenimi, ki si
lastijo pri liž o sede sto fikuso i drugih lo č i .
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Frida Kahlo.
»Jaz nikoli nisem slikala sanj. Slikala se s ojo res ič ost.«
Korenine, 1943
Dizaj ersko pohišt o pisar i je red o toliko kot zasluži čistilka d a ajstih letih in pol.
To je njegov potencialni poslovni partner. Prav tako lastnik korporacije. Prav tako milijarder.
Te u kar pra kar poč eta, rečeta iz is.
Mu i a?
Kdo si bo pa zapomnil vsa ta imena, prosim te.
Hahahaha. Ti si or.
)golj praktiče , prijatelj. )golj praktiče . Če hočeš, ti lahko predstavim svoj jagodni izbor.
Jagodni izbor? Hahaha.
Kopal se od jake.To se počel. Hotel se po agat. )ato se šel tja. Voda je ila
tisto, kar so najbolj potrebovali, pa sem kopal.
Ni lahko. Kopat tisti ka iti pušča i ... Stotisočkrat prežga a ze lja. Ni lahko.
Ko sem kopal drugega, so me zgrabili.
Trinajst let in pol.
Ko i se oral zalju it, se poročit, držat rokah s ojega pr ega, pa drugega, pa
ogoče tretjega otroka, ko i moral hodit na roditeljske sestanke in se kdaj skregat z
že o, po odro at z očeto , se igrat z ečaki i pit čaj s prijatelji, se
il tukaj.
Trinajst let in pol.
Brez procesa.
Brez obsodbe.
Ker se
il o apač e času a apač e
estu.
In zdaj me bodo spustili. Svoboden si, bodo rekli.
Pošilja o te do o , odo rekli.
Domov.
Vsak da se oš oral ja it a poli iji, pa pot i list tudi osta e pri as. Tudi to odo
rekli. Kamer in mikrofonov v stanovanju ne bodo omenjali. Tudi teh trinajst let in pol
ne. Tiši a. To je oje ži lje je.
Vse samo zato, ker sem kopal vodnjake v Afganistanu.
Koš za s eti.
V njem kepa mokrega papirja.
Rja ordečega.
Vrečka čipsa
in Coca – cola.
Ku u ize
a je dal šole, zdra st o i služ e. Kapitalize
a
v zameno dal Coca-colo, ki je itak – iz principa - ne kupujemo.

je se to zel i

am
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)ra e koša superge.
Adidaske.
Primer o utruje e od r a ja žoge.
U i, u i, u i Ža ara! Ža araaaaa! Ža araaaaaa!
Malo as je, alo as je, pički e!
Malo as je, alo as je, pički e!
Nož, ži a, Sre re i a!
Nož, ži a, Sre re i a!
Nož, ži a, Sre re i a!
Skupina otrok. E , d a, tri, štiri, pet.
Pu čka rdeči o leki se glas o s eje.
Stečejo.
Smeh.
Fantek pade. Ne joka.
Praš a tla.
Blatno rjava zbita zemlja.
Moški a kolesu.
Perilo. Negibno. Nebo sinje modro.
Že ska z otroko pod roko.
Skupi a oških. Sedijo se i. Pijejo čaj. Ede kadi.
Že ska z ajh o etli o. Po eta. Hitro. Nata č o.
Nekdo ekoga a glas kliče.
Spet.
Sonce pritiska.
Daljnovod. Tri ži e.
Dve dekleti s polnimi kanistri vode. Vsaka dva. Pet litrska.
UNHCR
S etlo odre črke a ele plat u.
Že ska čr e . Skoraj egi a pred šotoro .
Moški potiska sa okol i o.
Rahel etrič.
Od nekje zvok motorja.
Velike si e opeke a katere so pri eza e šotorske r i.
Deček se igra s ka e čki.
Glas iz šotora. Deček gre šotor.
Vrste šotoro . Ede za drugi . Uli e. Mesto šotoro .
Čisto zadaj o risi ograje.
Jarek. Kakšega pol etra.
Moški, s škatlo roki, preskoči jarek. Izgi e ed šotori.
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Že ska u i a lo e .
Voda takoj izgine v trdi zemlji.
Glas otrok, ki pojejo eko otroško pese .
Velika, velika rit.3
I aš eliko rit.
Stresaj.
Mešaj.
Vse seksi pičke a za a i,
pejte si po tipe,
pripeljite jih a plesišče!
Pusti, da se njegove kavbojke drgnejo ob tebe.
Rojstni dan ma.
Daj mu, kar hoče.
Ti pokaže , kako se to dela?
Velika, velika rit.
Velika, velika rit.
Stresaj.
Mešaj.
Ura.
Pet minut do ...
Ri i e š igajo i o e e. V jatah. V des o.
Seku de tečejo.
Tik tak.
Haile Ge rselassie teče.
Tik Tak.
Še alo i pritekel o skozi ilj o črto s ojega četrtega z ago al ega erlinskega
maratona. 2:03:59! In to je nov svetovni rekord! Haile Gebrselassie je prehitel samega
sebe za 27 sekund. Etiopijec, ki je kot deseti otrok revnih kmetov vsak dan tekel deset
kilo etro do šole i deset kilo etro iz šole i ki i a e ega iz ed olj edi st e ih
ači o teka – z rahlo pokrče o le o roko – kot da še ed o drži z ezke – je spet
pre ak il eje ogočega i z agal itki s časo . Ne erjet o!
Tik tak.
Kot rešil i o roč.
Tako izgleda.
Belo. Rdeča.
Wel o e a ord! To piše a uri.
Welcome abord.
Pet minut do ...
3

Jennifer Lopez: Booty (ft. Iggy Azalea)
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Seku de tečejo.
Tik.
Tik.
Tik.
toooo
wohoooo
noroooo
med oblaki
letiiiiiim
pod mano drevesa
vidim park
noroooooo
kakše razgled
voda
ajhe ri ik ali ekaj takš ega,
otroško igrišče
tobogan!
in tam zraven je ...
Uf, se že i o.
Kakš a hitrost
wuhuuuuu
naprej!
cesta
pod a o džip?
letim naprej
letiiiiiim
napreeeeeeej
nad palmami na levi
fijuuuu
že se spušča
ekdo teče čez esto
fijuuuuu
nad bloki
ižje
še ižje
še alo
kabeeeeeem!
B(attlefield) R(ange) B(allistic) M(issile) is in the house!
rt ih, še e krat toliko ra je ih.
Bravo jaz!
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tok - tok
▫ Šit. Skrij kozar a.
Kje so pa čiki?
tok - tok
Jakob?
▫ Uf, samo tamala je.
Jakob? Spusti me v sobo.
▫ Ne teži. A a Pos a a.
Matildo rabim.
Kaj bi rada?
▫ Mah. Tisto pu čko. Pejdi stra , Pos a ka.
Kljuka gre dol.
Kljuka gre gor.
Vrata se zaprejo i ikoli eč ga e idiš. Mogoče je u rl a poti, ogoče pa se i a
kje tako super, da je preprosto pozabil na nas. Kljuka je šla dol. Gor. In zginil je za
vrati. Za vedno.
Jako , a i o šla po edat, da sta se zaklenila v sobo!
▫ Pa kaj.
Res ji o šla po edat, oš idel.
▫ Daj. Kaj isliš, da e je strah?
Jakob, daj mi Matildo.
▫ Spizdi, Poscanka.
Oči! Oči!
▫ Nehaj.
Hoče Matildo.
▫ Počakaj ...
Odkleni vrata!
▫ Počakaj alo, o! ... Stari, i ša s, da jo spustiva not. Tamala je kot plesen. Nikoli se je ne
bova znebila.
Reči ji, da o a pu čko pustila pred rati.
▫ Takoj, ko bom malo odprl, se bo zakadila not, ti reče .
Po ej ji, da aj aredi deset korako stra od rat i ta počaka a Matildo. Drugače jo
bova razparala. In po ej, da čisto res o isli a.
▫ Kako pa o a edela, če u oga?
Hm ...Ključa i a! Saj se idi, e?
▫ Ok. ) e je o. Čakaj - a jaz odkle e , pa daš ti Matildo pred vrata?
Naj oljše.
▫ A a Pos a a, poslušaj.
Nehi me tako klicat ...
▫ Hočeš Matildo ali e?
Ti zele e pulo erju. Ti greš z
To je rekel.
Osemkrat.

a o, da

i počistiš sta o a je.
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Ose ečero zapored. Ti, zele e puloverju.
Pr ič se o edlela. Ko so e pripeljali azaj, e i a a ič prašala. Nikoli is a
go orili o teh očeh. Niti o tisti, ko se gledala je e oči – kot da odo skočile iz
jamic – edte ko so se po če uli i žga ju s rdeči ojaki iz e je ali a njej in na
meni.
Ti, v zelenem puloverju ...
Čez sla o leto se do ila pr o e strua ijo.
Kljuka dol,
kljuka gor.
Vrata se odprejo,
alujoča odri a tele izorja se razlije a hod ik.
Pa lo Pi asso : Že ska s prekriža i i roka i
Modro obdobje
in str lje je eč i ič.
Kljuka dol,
kljuka gor.
Ključ se o r e.
Pa da e i slučaj o še kaj težila. Si e slišala, A a Pos a a?
Ne kliči e tako!
Ribice.
Plavajo mimo mene.
Čuti hlad e pla uti.
Svetlomodre,
temnomodre ...
Wel o e a ord! piše.
Ura je ... Pet do ...
Modrina televizije pulzira kot luč ozila a uj i ož ji.
Ne oreš, da e i gledal.
V ekra u še e ekra ...
Mu i a! Pokaži oje u prijatelju, kako se z aš od igat po o iski. Tako ja ... Prid a
punca. Kje sem ostal?
Pri politiki.
Toč o. Vse je z e je o. Že zda aj. O i so porušili, i o o gradili. E krat a prilož ost.
Propaga d a aši erija je izke štartu; eliki rešitelji, pri ašal i de okra ije i
napredka, boriti se je treba za mir pa te fore. Povem ti - e ogoče je zajebat. To je posel
stoletja.
Kaj pa ko kure a?
Kakš a ko kure a? Ni ko kure e. Če pa je, si pa aj ajde s ojo vlado.
Če kdo sik e ...
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Pa tudi če i – kdo bo pa verjel? Bi še e o črti o?
Lahko.
Mu i! Še e o ru do. A ni dobra?
Uf! Vse so do re.
A pak tale je oja ajlju ša. Ta mesec.
Hahaha. Ti si or.
Ej, ačke. Daj o olj ži o igat. To je žur, e pa sed i a!
S pu a i se z ija o, kot kakš e MTV ideu.
Tadrugi mi pomigne.
Grem do njega.
Gledam ga, direkt oči.
Sluzaste.
Umazane.
Slači ga:
Srajca Hugo Boss, 425 evrov.
Pas Ralph Lauren – aligator, 1750 evrov
hlače Gu i,
e ro
gate Hermes, 420 evrov
kurac? Ni rede poče ega groša.
To ačka,to i delaj!
Vsakič, ko to sliši , e pri e, da i razčes ila ta s rdlji go e , ga razčefukala a
prafaktorje, izpulila ta gnusen jezik, ga zmlela in dala dobermanom. Da bi s to svinjsko glavo
tako dolgo utala zid, da i ožga i postali čeža a, ki i jo jedle podga e, da i ...
Trupla.
Moških, že sk, otrok, starcev.
Razkosana, razcefrana.
Vse sem videl.
Eksplozije,
bombardiranja,
streljanja,
vse.
Videl se sta e, ki so se rušile,
zgodovino, ki se je sesuvala.
Ljudi, ki so rezgla o ežali
in ostali brez glave.
Držal se jih rokah.
Krike, kli e a po oč, tihe molitve.
Vse se slišal.
Tiši o, ki paralizira
in petje – kakš i luk ji, ko čakaš, da

i e – kot sestradani psi grizemo tiste melodije
22
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še s o tukaj
še s o.
Vse to sliši .
Vse vidim.
Kri. Na so u, skoraj posuše a. Hektolitri kr i. I tisti določujoči o j ... Strah. Pa ika.
Smrt.
Vsakdanjosti.
Vi ste že zda aj za e jali progra . Na kakš o o o oj o ali pa holly oodski fil .
Za vas ni razlike.
Moja anakonda ne bo,4
moja anakonda ne bo
skočila ate, če i aš rite.
Pofukala sem ga v avtu,
rekel je, da sem real, da mu je noro dober moj sex appeal,
da u iso šeč košče e,
da ma raje kaj kar lahko v roke dene
Moja anakonda ne bo,
moja anakonda ne bo
skočila ate, če i aš rite.
Roža.
E a sa o roža je so i.
Čisto kotu.
Čisto sa a.
Majhen fikus?
Bolj klavrno izgleda.
Na njem dva ogromna metulja.
Dalijevi mlini na metulje.
Okras. Dekora ija. S ščipalko ga priščip eš a rožo ali a za eso.
Na ribice.
Ribice. Povsod so. Odpirajo usta. Hlastajo za hrano. Po celi sobi.
Fanta jih sploh ne opazita.
Pše ič olase pre ika prste rit u glas e.
Rjavolasec premika ustnice.
Modrina televizije se zažira ju a o raza.
Po ej i. Po ej, če si upaš. Po ej, da tako pač je. Da se e da ič aredit. No, po ej.
Povej mi, da je imel Darwin prav in da – jebat ga - preži ijo sa o ajsposo ejši. Da
tako pač je. Da so ed o e i spodaj, drugi zgoraj. E i re i, drugi ogati. E i lač i,
4

Nicki Minaj: Anaconda
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drugi siti. No, po ej. Tako pač je.To, po ej. .
do s rti izstrada ih. Vsak da .
Kruta real ost, pač. To i reči. Ni t oja kri da. Nisi ti odgo ore . To i po ej, če si
upaš. Po ej i, da isi ti kri . Da ti je žal, a pak da e oreš po agat. Da e oreš
ič aredit. Da i a te i. Ni. No, po ej. Poglej e oči i
i po ej, da se ti zdi
spreje lji o. Nor al o. Logič o, da se jaz aslednji v vrsti otrok, ki vsakih 10
seku d u rejo zaradi lakote. Poglej e oči i
i po ej, da i e oreš po agat.
Res e oreš.
Barvice.
Na mizi ob steni ob postelji barvice;
modra,
rumena,
rdeča,
zelena,
rjava.
Vse je jas o. Če si apač e ar e, si aje al. ) rja o ali čr o pač e oreš risat
princesk.
Par belih listov.
Na enem sonce in oblaki.
Nekdo je narisal sonce in oblake.
Okorno.
Otroško.
Cy T o ly: Štirje let i časi: po lad, poletje, jese i zi a
Mogoče i a so e elo oči i usta i se s eje.
Tako kot ribice.
Ri i e gledajo i
ežikajo i se s ejejo ...
Pod izo kup škatel.
Druža e igre.
Člo ek e jezi se.
Risk.
Mikado.
Streljaš. Dokler ti e z a jka streli a. Pote do iš o ega i spet streljaš. Pote
u reš. Pote spet steljaš i ko ti z a jka streli a, do iš o ega. Pote u reš.
Streljaš. U reš. Streljaš. U reš. Pote se oj a ko ča. I pote se ekje drugje
zač e eka druga oj a. In spet se strelja in umira.
Monopoli.
Papir ati de ar kuka iz škatle.
Še zgu il se o ...
Naseljenci otoka Catan.
Ne o eč tiho! Ne o . Me slišite? Kričal o . Priseže .
Cluedo.
Res o kričal. Na es glas o kričal.
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Štiri

rsto.
Slišite?
Druža e igre,
raztegnjene kot Giacometijevi kipi.
O tožujoči člo ek,
astal ed pol očjo i de eto uro zjutraj,
prodan za 141 milijonov dolarjev.
Mi isli o, da as je pre eč.
Da je Zemlja prenaseljena.
Da ne bo dovolj za vse.
To as učijo.
Ampak, v resnici objektivno,
statistič o,
znanstveno gledano to ni ni res. Niti malo.
Ker če i – o jekti o, statistič o, znanstveno - postavili vse ljudi tega sveta
čisto se
drugega ob drugem, z ramo ob rami,
bi nas bilo za en Los Angeles. 1300 kvadratnih kilometrov. Ena mala pikica. Vsi mi –
skupaj – ala piki a. Nas pa hočejo prepričat, da je a tiste ki stojijo zra e mene, v
tej for a iji elikosti esta sa j, da je a te ljudi tre a začet gledat su iča o. Izpod
o r i. Hočejo, da se zač e o ati, da a
o ta, ki se s s ojo ra o dotika oje, da
a
o ta člo ek zel ekaj, kar pripada a . Hočejo, da se oji o drug drugega;
drugač e ar e kože, drugač e ere. Hočejo, da zač e erjet, da o zaradi jega
jaz ostal brez.
Že r ota, že re, že se go ori o aših i jiho ih. Do ro s o se aučili. )elo do ro. Že
se vzklika in vzdiguje roke, že se dla i stiska pest ...
E , d a, tri, štiri, pet, šest, sede .
Sede druža ih iger,
Sede je pra ljič o šte ilo.
Magič o.
E , d a, tri, štiri, pet, šest, 7 ri i e Gleda. Odpirajo usta. Govorijo? Grozijo? Ne, ne, ne, ne,
ne ... Ribice so na zavesi.
Na zavesi za oknom.
Za steklom.
Tu je samo dež.
Glas o tolče o šipo.
Jackson Pollock v elementu.
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Pet do ... Ura je pet do ...
Ži i za apla z, apla z, apla z5
ži i za apla z-plavz
ži i za apla z-plavz
ži i za t oje zklike i zpod ude
aplavz, aplavz, aplavz
Rešil i o roč kaže pet do ...
Televizija osvetljuje obraza,
radio tekmuje z nasnetim smehom.
Nad mano oblaki in strele.
Čr o – belo.
Kdo je že e krat ekaj rekel o s etlo i?
Marjana! Marjana! Pa kje je ta prasica!
Pa saj o prišla. Poglej ti rajši te pičke po TVju. Glej tisto zadaj. Tablontno. Ziher ma
u et e joške.
Pizda, je dobra.
Je, e?
U et i joški, ziher.
Sem ti rekel. Tako je napumpana, da se ziher razpoči, če jo pre eč stiskaš.
Marja a! Pa kje si la, prasi a e ar a? Veš kako dolgo te že kliče ? Kaj je?! Prekleta
kur a s rdlji a! Še ti i do olj? Bi rada še?! Vstani! Vstani sem rekel!
Rekel ti je, da sta i, podga a. Si slišala?
I
edte ko e oksata i r ata, edte ko e ržeta a izo, da se iski razlije po tleh,
medtem ko mi ede s s ojo oškor ja o ogo stoji a prstih i
e drugi askakuje kot da se
reča kro pirja, edte ko e zgra i za lase i uta ojo gla o o
izo, edte ko ugaša
igareto a oje hr tu, edte raz išlja o ...
Pizda!
Elektrike je z a jkalo.
Fak! Od liska ja. )iher je kak dalj o od treščilo. ... AAAAAAAAAAAAAAAAA!
Kaj je? Kaj?!
Poglej! Zunaj. Pri ok u! Faaaaaaak! Na po oč!! Na po ooooooč!!!
Oči. Iz te e gledajo oči.
Žareče čr e.
Še tre utek i jih i eč.
Kaj je? Kaj je? reče oj oče ko pla e so o.
Pokaže a a ok o.
5

Lady Gaga: Applause
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)u aj te a. I ekje jej fa t, ki teče.
Kaj je? spet praša oj oče.
In takrat se ponovno zabliska.
Svetloba prestreli okno.
U, pizda! reče oj oče.
U, pizda! po o i še e krat, tokrat alo olj aglas. V d e o! Takoj! Sta e slišala?!
Ne premakneva se.
Blisk.
Diapozitiv.
Slika.
Svinje gnile! Tu so! Tu so! - kriči oj oče i steče iz so e.
V sliki za okenskim okvirjem,
za zavesami z ribicami,
čr e posta e.
Premikajo se.
Počasi.
Kot da razpadajo z vsakim korakom.
Moški.
Že ske.
Otro i isijo iz aročji.
V d e o! Takoj! aju ahruli oj oče, z lo sko puško roki.
Alo! V dnevno sem rekel!
Nej e po leče za aji o.
Luč a hod iku.
Elektrika je azaj! reče Nej .
Sliši radio.
Televizijo.
Nasneti smeh.
Pizde s rdlj e! Mi as oče o! Drhal s rdlji a e i ilizira a! kriči oj oče edte ko se z
lo sko puško aslo i a oke sko poli o.
Nazaj! Slišiš? Nazaj!! Fe tal te o , je e u mater, da te bom svinja umazana!
Kot fil u reče Nej i zapre rata.
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23. november 2015: Po prvi javni prezentaciji tega teksta se vrnem v svoje ogrevano stanovanje. Zunaj je
a reč i us. Naredi si čaj, hrusta čr o čokolado z iš ja i i čilije i se potopi
orja i ter eta. Med
novicami, ki jih berem na svojem laptopu znamke ASUS, ki me je dve leti nazaj stal 750 evrov, zasledi čla ek z
naslovom: Migra ti so si z ak protesta zašili usta: "Ali as rešite ali pa ustrelite."
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