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SVOBODA TIRANOV 

 

 

 

I. 

Iztrgati človeka 

njegovim dragim: 

mu vzeti koordinate, s katerih  

se bori s tramontansko spiralo  

in z nenadno 

invazijo neumnosti. 

 

Ga živega odreti do kosti, 

se polastiti njegovega  

življenjskega soka, zapuščine, 

si dati pripisati njegove relikvije. 

 

Še prej pa, dokler je živ, 

ga povaljati v blatu, 

spodbuditi občo katalepsijo, 

da bi se razblinil pogum izrečenega  

in prikril pomen slišanega. 

 

Ga sežgati na akademski grmadi 

ob votlem smehu mehaničnih lutk, ki 

zaslišujejo študente 

in jim podtikajo svoje  

bolne fantazme. 

 

Si nadeti belo ogrinjalo  

po autodaféju 

in z obvladanim nasmehom 

napovedati nov, 

boljši in lepši začetek.  

 

S telesom lahko narediš vse. 

Z umom in duhom  

lahko narediš vse. 

 

Če jih imaš. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. 

Izpuliti duha človeka  

iz njegovega telesa: 

prepovedati njegove knjige,  

njegove misli prikazati kot nevarne  

cerebralne izstrelke, jih 

oblepiti s paranoično stigmo. 

 

Razrezati in popljuvati opus, ki ga je 

z naporom iztisnil iz sebe,  

da bi za njim ostalo le 

nekaj zmedenih stopinj v snegu. 

 

Poteptati tudi te! 

 

Izbrisati njegove dosežke, 

tako da ne ostane nobena opora, 

noben, tudi ne odsotni  

dokaz njegovega obstoja.  

 

Nobena opora za nemirno misel 

kogarkoli, ki bi  

v teh krajih še hotel ustvarjati 

ali živeti. 

 

Svoboda tiranov je pred našo svobodo. 

Tam, kjer tisti, ki ljubimo prostost, 

pričakujemo smeh in krik življenja, 

se pred njo molče umakne celo smrt. 
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OSTATI VIR ČLOVEŠKEGA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostati vir svetlobe, tudi ko te skušajo na vse načine zlomiti, 

in imeti moč topljenca, ki razvodeni njihove 

težke besede iz okovov svobode 

v osladkano vodo prisilne spodobnosti. 

 

Ostati vir svetlobe, tudi ko te hočejo požreti, 

in imeti moč rentgena, s pomočjo katerega  

gledaš piranjam neposredno v ribji mehur 

in veš, kako se bodo gibale z vodnimi tokovi. 

 

Ostati vir svetlobe, tudi ko te skušajo izničiti 

temne sence v pritajenem snopu noči, ko so 

vse krave v levem delu hleva  

enako črne kakor tiste v desni staji. 

 

In morda so črne tudi tiste vmes, ki  

na skrivaj lovijo pramene v naših  

sveže omalovaževanih delih, 

da bi se sebično vzpele k luči. 

 

Ostati komaj opazna reža v zatohlem prostoru, 

čisto droben dotok energije, dotik človeškega. 
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NEVARNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zares sem bila nevarna,  

kakor je lahko umazancu 

nevarna prha. 

 

Prehitro in prestrmo  

mi je rasel ugled med študentkami in študenti,  

pri nekaj razgledanih Koprčanih in zlasti Nekoprčanih, 

spodjedal podobo nore ženske,  

ki so jo ravno dobro plasirale 

združene sile slovenske izvozne literature. 

 

Moral je priti Tomaž Šalamun ali nekdo z njegovim imenom in 

s svojimi črnimi kmeti prevzeti šahovnico. Abrakadabra. 

 

Imel si priložnost, Koper,  

ustvariti nekaj novega, ljudem prijaznega. 

Zapravil si jo. Še vedno se pozna, da  

po vojni podtaknjena človeška vsebina ni  

vredna tega lepega beneškega mesta. 

 

Nisem niti koprska niti slovenska pesnica, le pesnica sem, 

opisujem človeške kataklizme, otroške dlani in pretresljive galebje krike, 

nobenega strahu nimam, da tega ne bi mogla početi kjerkoli na svetu. 
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V GOSJEM REDU 

 

 

 

 

Besede v glavi so drugačne  

od besed v ustih in  

besede v ustih so drugačne 

od besed v ušesih. 

 

Besede v glavi 

delujejo molče, 

nedotakljive so in nedotaknjene, 

brez oblike se utrinjajo in usihajo. 

Njihovo kraljestvo ni 

povsem od glave, v kateri 

so se znašle. 

 

Besede v ustih 

so na poti v zvok in obliko; 

kakor glotalna konjenica v napadu so, 

da od topota odmeva v glavi. 

Toda v zadnjem hipu 

se prerazporedijo in 

pridejo ven kot goske. 

 

Besede v ušesih so  

prijeten ščemet – bolj vibracija kakor zvok, 

bolj ritem kakor pomen 

(ali pa se ritem in pomen za hip razdružita, 

da bi se drugače vključila). 

Njihova edina naloga je  

oploditi besede v glavi 

in jih poriniti v usta. 

 

Tako nastane misel. 

Tako nastane dialog. 

Tako nastane pesem. 
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HLADNE OČI ZAPUŠČENIH ULIC 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hladne oči  
zapuščenih ulic 
 
Hladne oči 
kalcinirane učenosti 
 
Hladne oči 
lepljive domačnosti 
 
Hladne oči 
dozirane svobode 
 
Jeklene 
hladne oči 
dvocevke 
ki meri 
v človeka 
 
Topla dlan 
materine roke 
položene  
otroku 
na 

čelo  
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VSAK MRTVI IMA IME 
 

Vsak mrtvi ima ime, 

le pri imenih živih se zatika. 

Nekaterih ni mogoče izgovoriti 

brez jecljanja in mencanja, 

nekatera je mogoče izreči 

le z namigovanjem, 

nekatera, zlasti ženska,  

pa so v teh krajih prepovedana. 
 

Vsak mrtvi ima ime, 

vklesano v kamen, 

natisnjeno v parti ali imeniku, 

moje ime pa je treba vsakih nekaj let 

spodnesti, umazati,  

nadomestiti z drugim. 
 

Pred desetletjem mi je  

visok partijski funkcionar zagrozil: 

Ostanite pesnica,  dokler je še čas. 
 

Dokler je še čas? 

Čas za kaj? 
 

Postala sem tudi znanstvenica  

in urednica in organizatorica in  

prevajalka in aktivistka in  

univerzitetna učiteljica. 

Same neznosne zadeve,  

sami prestopi starih parcelnih 

mej, ki so jih  

zarisali umazani  

prsti fratrij. 
 

Vse prostore prezračim,  
vse ratinge ignoriram,  
vse ventilčke spustim. 
 

In postavili so me na hladno ‒ 

kot mrtve. A vsak mrtvi ima ime. 
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MAMA, PRESELILA SI SE V MOJE SANJE 

 

 

 

 

Tvoja živa podoba,  

mama moja, 

tvoj jasen obraz, 

ljuba Zorka, 

tvoje živahne geste 

so se preselili v moje sanje. 

 

Le tam se te še lahko 

dotaknem in tam mi rečeš: 

»Pustita te spake, niso 

vaju vredne. Odvrzita  

kamne za vratom. Odidita tja,  

kjer bosta lahko srečna.« 

 

Imena za vse imam, Zorka draga, 

in ti si imela črte za vse. Rada bi,  

da bi črte tvojega imena 

vsaj še enkrat zaživele v mojih črkah,  

da bi se me tvoje nežne roke, ki  

so me božale, vsaj še 

enkrat dotaknile. 

 

Sanje so potovanja k tebi. 

Nenehno tipljem, ali je vozovnica v žepu. 

Nenehno skušam na postaji kupiti  

dve povratni vozovnici, 

pa ne morem. 

 

Med življenjem in smrtjo je 

kontinent sanj, kamor preživeli 

odhajamo na nočna potovanja, 

da bi se še enkrat dotaknili 

svojih ljubljenih. 
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LUKA KOPER 
 

Videla sem odpuščene tekstilne delavke,  

izmučene, ožete kakor limone, 

videla luške delavce stati pred tovarno, 

roke so jim visele kakor suhe veje 

ob skrušenih telesnih deblih.  

Na obrazih bojkot in obup,  

jeza, upravičeno razburjenje.  
 

Danes ne bo večerje,  

jutri ne zajtrka, 

kosilo bomo naredili iz  

ostankov večerje in zajtrka. 
 

Petletna deklica,  

hči luškega delavca, je  

rekla, da ima rojstni dan  

petega zmaja in se mi 

nasmehnila. 
 

Obupane misli se mi  

podijo po glavi, 

odmevajo v ušesih kakor  

grmenje topov na fronti. 
 

Kako uravnavati  

surovo in nepredvidljivo bibavico  

življenja v podivjanem kapitalizmu.  
 

Luna, anorgansko 

nebesno telo,  

je pravičnejši sodnik 

od delojemalcev. 

Njena oseka 

predvidljiva. 
 

Nemogoče traja, 

pravi Vasko Popa, 

a tudi oborožena 

dobrota ne jenja. 
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PESEM ZA TISTE, KI SI JO ZASLUŽIJO 

 

 

 

I. 

Zares je to pesem samo za tiste, ki  

si jo zaslužijo:  

 

pesem za tiste, katerih črte na podplatih so  

legende, prepisane  

s starih zemljevidov, z vsako  

netočnostjo ali zabrisom 

zgodovinsko preoblikovane, znamenja, ki   

jih danes vidimo kot gorske verige, speče  

na velikih tektonskih prelomnicah;  

 

pesem za tiste, ki jih ni mogoče preprosto  

razstaviti na komponente, ne da bi  

terjal ugrez lastne doline, pesem  

za vse  tiste, ki so 

se samorazstavili in so  

deljivi le s seboj ali z enakovredno ljubeznijo; 

 

pesem za tiste, ki so sklenili premirje s svojimi  

ruševinami in jih ne podstavljajo drugim, ki  

nikdar ne šepetajo v uho zgodovine  

in se v zadregi ne prestavljajo z noge na nogo,  

pesem za tiste, ki so nekoč dihali s sapo, ki je  

bila blato in je bila lava, ki je bila  

kamen in je bila pepel;  

 

pesem za tiste, skozi katerih roke  

je šlo črnilo kot hudournik in je struga  

dokončno oblikovala bregove;   

 

pesem za tiste, skozi katerih telo je šlo mrzlo 

drhtenje mravelj in križarska vojska  

tujih verzov in na koncu novo življenje, 

drugačna beseda in drugo telo,  

ki je ljubezen in je nepopustljivost. 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

Pesem za tiste, ki nikoli niso poteptali trave, da 

bi videli v kakšni prsti raste, za tiste, ki ne slonijo 

na tujem ali zamolčanem glasu v  

bojazni za svoje krpe zemlje - 

za kraljestvo na konici zobotrebca. 

 

Ne za tiste, ki bingljajo s kislih borovcev oholosti, 

ne za podhranjene in preobjedene, ki 

pol življenja skrivoma prištevajo tuje kitice k svojem manku in 

v naslednji polovici odštevajo prirastek tuje bilance od svoje;  

ne za mučenike, naveličane poete,  

ali tiste, ki  

baje nekoč bodo, pa nikoli zdaj še niso,  

o mizerabilija,  ne za  

plutovinaste zamaške, ki se zabašejo v grlo steklenice, 

se tam zdrobijo in pokvarijo vrhunsko vino.  

 

Ta pesem je tukaj in zdaj in 

je samo za tiste, ki si jo zaslužijo;  

za tiste, ki jo tukaj 

in zdaj razumejo, ne za tiste, ki jim bodo 

posamezne besede začele svetiti  

v prasketajoči temi čez 30 ali 90 let  

ali še kasneje, ko bom razpršena povsod  

in nikjer tako živa in polna  

življenja, kot danes. 

Ne za tiste, ki naskakujejo večnost in 

poskrbijo, da se iz nje ob točno določenih 

intervalih smetarjev ali eksekutorjev 

na smetišče pozabe zmeče druge,  

močnejše in bolj temeljne glasove. 

Je m'en fous. Ha! 



 

 

III. 

Treba je z glavo skozi zid in  

pri tem ne vedeti, kdaj se bo zid pojavil 

in ne ali je glava dovolj trpežna.  

Ne skozi stiropor z baklo v roki, 

ne skozi priprta vrata, ki jih je nekdo  

priškrnil in jih varuje, ne z  

zaveznikom ali v paru, ne  

skozi koeficient vode,  

ali medu, ne  

bos po rosnem mahu ali žerjavici 

s pogledom uperjenim v zvezde, ne. 

Ne zadostuje. 

 

Vse to pride kasneje. 

Treba je iti s svojo glavo skozi časovni zid besede 

iz najtršega betona in na drugi strani ven - 

ker samo v primeru, če kaj ostane 

samo, če res kaj ostane –  

je ta pesem tudi zate.  

 

© Taja Kramberger, Mobilizacije/Mobilisations/ 

Mobilizations/Mobilitazioni, Tropos & Zrakogled, Koper-Ljubljana, 2004 



 

MOBILIZACIJA ZA ŽIVLJENJE       (II. del daljše pesmi “MOBILIZACIJE”) 

 

Čudak, odpadnik, ateist, ki  

si išče zavetje v agronomiji,  

Goetheju in dresuri otrok. Ki 

ga življenje premetava po minskem polju 

kakor neosedlanega šahovskega konja. Ki  

opisuje črko L: Lehrling, a ne uporablja  

osnovnih prestav in nikdar ne zavira.  

Ki z nogama v mrzli kadi, za  

boljšo koncentracijo, prebira 

Krmo prašičev in v botaničnih knjigah 

upa na odkritje krova, 

tal pod nogami, a ne najde  

lapuhovega lista, 

dovolj velikega, da bi prekril njegovo senco. 

 

Ki je moji mami na prvi zmenek prinesel šopek 

iz dveh kuhalnic in se takoj zatem odmaknil 

na distanco 800 km. In je na polju spet, 

osramočen in muhast, 

obrnil smer tekača,  

nazaj k vladajoči šahovski figuri; 

tisti, ki se brez napora zmore gibati 

v vseh smereh, včasih le s pogledom 

brez premika, k 

njej, ki v sebi skriva  

poteze vseh ostalih in bdi nad njimi. 

 

In jaz: rezultat družinskega glasovanja 

februarja 1970; nihče ni dal veta in embrio 

se je nemoteno razvijal vame, 

da bi danes mirno mogla opazovati svojo pot, 

sled, že daljšo od življenja in da bi 

pred seboj mogla videti 

tvoje življenje, veliko daljše od poti. 

 

In tako je moj oče vame vlagal svoj  

nedokončani herbarij, 

da so se moje misli drenjale med 



 

kupi knjig kot sploščene bilke,  

dokler se ni, v prvi zbirki, vsa ta 

vegetativna učenost razletela 

in so vse skrbno razporejene trave  

lahko zopet zavzele 

svoj nekdanji volumen. 

In zdaj, pred menoj: prostrana 

pustinja bilk, besed, voljnih in svežih, 

ki se krči in širi na moj ukaz, 

kakor vesolje. Kaj naj 

z njimi počnem, tu,  

v tem skrotovičenem prostoru, 

mrzlokrvnem.  

In zdaj pred očmi: prostrana  

enolična pampa 

navadnih bingeljcev, Vulpia myuros,  

prekrita z zavistnim drstom  

amfibij. 

 

Tvoj dvofazni, izmenični tok 

in 1200 strani vročičnih zapiskov, 

deročih z močjo 

hudourniškega vrelca. Sifonsko 

breme, ki si ga nam, svojim otrokom,  

odložil na ramena, kot  

odloži vojna sebično svoja trupla  

in krvavi spomin v  

nepredirni kolobar mita in ga 

zakoplje za prihodnje generacije 

med liste zemeljske knjige, v veliki 

neizdani hardback 

brez korektur in 

brez založnika. 

 

Je bil Bog skrit med čičeriko, 

med sončničnim semenjem in korenjem, 

v ustih distrofičnih ujetnikov 

na poti domov? 

 

 



 

Je bil Bog skrit v gluhih bobničih pištol, ki  

so jih gestapovci tiščali vate na Dunaju, 

ko ste pubeci sipali 

pesek med osi tračnih kompozicij? 

 

Je bil Bog skrit v Jaroslavu, v taborišču 

iz prve svetovne vojne, v zobeh podgan, ki  

so skakale čez ujetnike in vanje  

čudežno niso zagrizle? 

 

Materin Bog ali tvoj Nebog?  

Oboje najavljeno z 

veliko začetnico, 

oboje v stiski izpihnjeno v temo 

brez odgovora, 

oboje otrplo in nebogljeno 

kot čepenje v zaprtem sodu 

Mohojeve bolote. 

 

Ne ruska fronta, ne lakota, ne vino,  

ne študij, ne - 

 

nothing matters but the quality  

of the affection  - 

in the end  -  that has carved the trace in mind 

dove sta memoria  -  

 

mojega očeta je za življenje  

mobilizirala moja mama, 

mila in stanovitna ljubezen,  

imenovana 

Zorka. 
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