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MOBILIZACIJE 
 

 

 
 Moja draga Zorka, pesem je zate 

 

 

I. Mobilizacija za preživetje 

 

 

            

Včasih je bil moj oče kakor cedra, 

osamelec, vraščen na  

vrtu svojega življenja. 

In veje, začenjajoče se dva metra nad tlemi, 

so bile kot pradavne zimzelene želje,  

ki so hotele zatipati nebo, se  

oprijeti stvarnih zvezd, a so 

na svoji poti olesenele. 

In smola, ki je, kapljajoč iz ran, 

dišavila zemljo, je  

bila mrzla in hrumeča Volga 

na begu iz sibirskih step, 

usmerjena na jug. 

 

Moj oče: priložnostni svetilnik, 

ogrnjen v temen, zapackan suknjič, vedno 

za potezo šahovskega konja 

oddaljen od nas, v diagonali 

črnega tekača odmaknjen od sebe; ali 

pomrznjena regratova lučka  

brez stopinj pod odsotnimi stopali. 

 

In edina svetloba, ki je mežikala  

v tej burkasti in temni pokrajini,  

je prihajala 
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od spodaj: 

bila je strnjena v kvadratu mačjega očesa, 

na moji torbici za malo šolo,  

rdeči: z obutim mačkom na prednji strani, 

ki je bingljala z njegove velike dlanene zanke 

pred mojimi očmi kakor viseči semafor. 

Obuti ali sezuti maček? 

 

Kje so tedaj bile diplome rokoborca, 

kje pepel spričeval z odliko, vloženih v krušno peč? 

Upanje, sežgano med hlebci kruha. 

Davno tedaj, ko je tvoj oče,  

obubožani želar, ki ga nisem  

utegnila spoznati, svet je zapustil pred mojim prihodom, 

izpod vročih kokoši kradel 

družinske obroke, sveža 

jajca in jih menjal za tobak, da bi 

s črnim tobačnim izstrelkom sline – kar je pri tebi 

zbujalo spoštovanje – 

ubil muho v letu in 

je tvoja mati z velikimi plazovi pridig 

visoko zametla vhod v sanje. 

 

Dunaj – Beograd – Pančevo. 

Kje vse je svetil tvoj železniški signal:  

rdeča kapa vlakovodje? Kam je zrl pogled, ki je drvel 

po tirih, po jeklenih traverzah v svet? Kje so  

kretnice, kjer si preusmerjal vlake  

na drugi tir, dokler 

ni tebe življenje samo potegnilo nanj? 

Ladendorf – Frättingsdorf – Wätzleinsdorf. 

 

Vse, kar je bilo, 

je izpuhtelo, še pred  

prihodom telesa. 
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Potem vpoklic na rusko fronto:  

radiotelegrafist brez svojega orožja, 

namesto radijske postaje Telefunken 

so ti v roke stisnili 

mitraljez, Mg 42, 

 

stas: visok 

kosa: smedja 

oči: plave 

 

vržen v deželo, prepredeno z jarki, v razklenjene 

čeljusti podhranjene zemlje, 

pogoltne, ki čaka  

na obljubljeno dostavo, 

 

nos: pravi 

brkovi: brije 

osobeni znaci: nema 

 

poslan v topo ždenje ruskih močvirij in  

divje tuljenje izruvanih brez.  

Potem, ukaz: 

na konici fronte vkop prve bojne linije  

na hribu pred pasienis, 

litvansko nebo kot  

tesna pokrovka, ki pritiska k dnu, 

in potem, 

med zrelim pšeničnim klasjem, 

puzanje za življenjem in za dunajskim kolegom, 

čigar ime, Swoboda, je polno upanja  

štrlelo v prihodnost. No man's land, 

no man's life 

z belim robcem predaje na mitraljezu, 

po omrtvičenem trebuhu  

proti ruski artileriji,   
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proti svobodi. 

 

Dezerter, ki ni mogel ubijati in je 

zato ubijal zrak, a ni sklatil ptice. 

Ubežnik pred sabo,  

pred smrtjo in pred življenjem, 

večno na begu v tem zakletem 

trikotniku preživetja. 

 

Tehnika pozitivnega transferja 

je preseči plato, je kasneje zabeležila  

taista roka; tvoja, ki je 

v ruskem ujetništvu, za  

študente medicine, s skalpelom  

razpirala prsni koš trupel, 

obolelih za vodenico, 

in jim kot redke sadeže podajala organe 

v tej smrtni ekonomiji, da bi ohranila  

obtok krvi in organe v svojem telesu  

na pravem mestu. 

 

Suh prepečenec pod jezikom in  

večni okus kapusta sup, 

na tleh anorgansko tkanje: preproga mrtvih teles, - 42
o 
C,  

tvoja živa meja, ligustrum vulgare, ki  

še danes poganja in cveti: 

kategorije zloma ali atributi življenja? 

 

In tvoja mati, triindevetdesetkrat obhajana, 

na Bokalcah fanatično obdana z ruskimi klasiki in 

Kristusovimi križi, mi je običajno v roko stisnila 

kot sonce veliko pomarančo,  

ki je ni mogla pojesti, ker zobje že 

dolgo niso bili več podobni mlinskim kamnom.  

Žareči sadeži, ki so se kot živahna ozvezdja, 

kot pomnožena sonca v sivini izteka 
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nabirali na okenskih policah, čakajoč 

z zobmi oborožene obiskovalce.  

 

Ki jih nisem mogla 

pojesti, ker se mi je zdelo, da notri čaka smrt,  

življenje brez soka. Kljubovalne, suhe oranže, ki 

so jih sestre z nezadržno vztrajnostjo 

dostavljale za malico. V domu, kjer  

je komaj kakšna sled kisika  

mogla prebiti zmedeno nasičenost urina. 

Smrtni ples vonjav  

v zaraščenih nosovih, potuhnjen  

v zasedi na trdih blazinah 

invalidskih vozičkov s hodnikov.  

Odsotni vonj življenja, ki se je naselil 

v otroških nosnicah in globoko na dnu 

oskubljenih stoletnih glav. V prebivališču 

volje, hladnejše od orožja, 

močnejše od smrti. 

 

Kot cedrin storž majhna, trmasta ženica: 

mati te je postavila v vrsto pogubljenih,  

v kolonado kljubovalnih. 

Mati te je, s tisočerimi zgrešenimi napoji in napori, 

mobilizirala za preživetje. Ne odlična spričevala, 

ne rokoborba, ne gimnastika pri Sokolu. 

 

Kot drevo brez debla, 

v neki davni noči brez spanca, 

je moj oče leta 1946 stal  

na rodni zemlji.  

Vrnjen, 

toda kam, čemu in komu? In  

daleč je bilo sonce in 

daleč pokrajina,  

ki bi ga podpirala. 



© Taja Kramberger – izbor pesmi iz objavljenih zbirk 

Iz zbirke Mobilizacije / Mobilisations / Mobilizations / Mobilitazioni, 2004 (1. javna objava leta 2000) 

 

 

 

 

 
6 

 
Zorka I, 1999 

 

II. Mobilizacija za življenje 

 

 

 

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, 
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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 
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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 
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dove sta memoria  -  

 

mojega očeta je za življenje  

mobilizirala moja mama, 

mila in stanovitna ljubezen,  

imenovana 

Zorka. 

 

 

 

 
Zorka II, 1999 
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III. Mobilizacija za smrt 

 

 

 

Včasih je moj oče bil kot sinja cedra, 

in moja mama je bila dišeča zemlja, 

ki jo pogojuje, 

in je bila svetlobna energija, ki omogoča 

fotosintezo.  

Moja mama je bila drevo, nebo in zemlja  

hkrati. Vdahnila je fanta, 

ki so mu v Sibiriji zmrznila stopala, 

da bi jih ogrela, jih v sebi posadila 

in bi drevo moglo rasti in bi  

se v zemljo mogel vrniti sok.  

 

Na stari, porumeneli fotografiji, 

jetični, kot je bil jetičen oče,  

preden sta se spoznala: sedi v naročju 

rok, ki je nikdar niso zmogle objeti,  

nad dolgo leseno krsto svoje matere, 

štiriletna resna dvojčica s predirnim,  

umirjenim pogledom, ki si išče  

velike krošnje, da jo sprejme vase. Dobrega vetra, ki  

bi zmogel hladiti njeno veliko bolečino.  

 

Dekle iz ugledne županje družine, ki ji je 

pri štirih letih zemlja nazaj vzela mater 

in pri petnajstih nebo vzdignilo očeta.  

Kot nihčetov otrok, ki se uči 

plavati v lastni solzni dolini. 

Kot plod brez lupine je bila mladost; 

ranljivo obdobje, v katerem 

je vsa letina, nekoč domačega nasada,  

vsa zapuščina  

romala v tuje žepe, v tuje kamre 
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in so si ljudje podajali plemenito 

ljubezen kakor črvivo slivo. 

In ti, Zorka, si ostala, kot čudežni  

plod nagnitega 

drevesa, ki je ostal čist, 

nedotaknjen. 

 

Iz tesne bližine njunih teles smo  

vzklili štirje otroci. Kljubovalni popki.   

Padli smo iz storža kot trmasta  

semena z velikimi krilci,  

odeta v plodno, debelo šotorovino. 

Pahnjeni v mikroklimo pinacej. 

 

In bili smo razpeti med vse te  

elemente, med vse te pokrajine,  

kakor nevidne niti, ki  

jih tkejo vile.  

 

In 

njegova minuciozna pisava, ki je bila druga nit, 

v katero smo bili vtkani, brez možnosti, da jo  

kdaj zares zapustimo, se je vzpenjala 

in sestopala po straneh, kot bi jo v pravilnih črtah vlekla 

prefinjena peresa kakih – na velikost bolhe 

pomanjšanih – pisarjev. Ali kot bi predstavljala 

encefalogram na smrt preplašene miške. 

Na starost se je njena velikost spremenila, 

tedaj je bila kot graf srca severnega jelena. 

 

Moj oče ni vedel za subtilno ravnovesje med 

spoloma, ki ne prenese ene same napačne geste, 

zanj je vedela moja mama in je stalno  

razmeščala uteži tako, da se je med jezičkoma 

ohranjalo pravo razmerje, 

a vedel je, da ubiti človeka ne pomeni 
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samo iztisniti zadnji atom kisika iz  

tujega telesa. Da pomeni tudi 

naseliti strupeni monoksid v svoje telo, ki 

počasi razjeda, para drobovje.  

Pritiska na sapnik. Da vzeti 

nase tujo smrt pomeni  

tudi postati pokopališče, ki se kot metastaza 

širi in jemlje prostor živim. 

 

Da ni potrebno biti komandos, da občutiš smrt; 

  zadostuje izmeriti vse življenje 

Ni potrebno biti pesnik, da beležiš občutljivost; 

  zadostuje izmeriti vso grobost 

Ni potrebno biti vernik, da vztrajaš; 

  zadostuje izmeriti ves cinizem 

Kaj je to: vse? 

Vse ni ne opora ne legitimacija, 

vse skupaj nič ne pomaga; 

je natančna izmera bolečine v centru govorice in  

njegovih velikih predmestjih. Je antologija 

žalosti, samote, 

onesnaženosti in ljubezni v   

jezikovnih velemestih. 

 

In tam, po sečnji,  

po amputaciji v Soči 

nisi vedel, od kod si, ne kje je tvoje mesto, 

in si neprestano hotel domov, 

zakaj cedre dobro uspevajo le  

v mediteranskih deželah in na vzhodu do Himalaje in 

stanje brez nog je stanje brez korenin. 

In stanje brez zemlje je jalovo, 

lebdeče stanje, ki ne zmore spojiti 

ničesar v ljubezen. Domov!  

Kam, praviš? 

Kje je to, domov: Lenart, Porčič, Sovjak, 
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litvanski zračni most ali 

septembra 1945 prek Moskve, Kijeva, 

Bukarešte, Madžarske in Vojvodine v Subotico 

do svežega perila in tople goveje juhe? 

 

Ampak, vidiš, tudi jaz sem dvodomno drevo in 

poglej, zdaj vseeno spajam,  

iz mamine prožne zemlje in tvojega prezeblega lesa  

zidam tempelj, gradim 

ladjo in pristanišče hkrati in  

pristanišče mislim dokončati, čeprav  

se je ladja upanja že na prvi plovbi potopila. Govorica me 

je mobilizirala. Odslužila sem svoje urjenje 

in zdaj sem končno blizu doma in tvoja smola 

v mojih žilah postaja 

plemenita tekočina, ki se strjuje in taja,  

ko uporabljam svojo edino veščino. 

 

Lubje, utrujeno in razpokano, krošnja 

redka, na starost nepravilna, vrh povešen. 

Korenine, plitve, žejne. Ostale so  

suhe iglice, ki so izgubile  

mladostno prožnost in ostrino.  

 

Zadnjega večera, na  

sveže preoblečeni postelji, si bil bolj kot 

sinji cedri podoben cedri žalujki. Z rokama, ki sta 

kot odmrli veji bingljali proti deblu.  

Spokojen, enako oddaljen od 

zemlje, kakor od svojega telesa. To ni  

bila kaka apoteoza cedre;  bolj si 

spominjal na osipajočo se novoletno jelko,  

s katere je nekdo pobral vse okrasje in pustil le 

dve lučki, tik pod upognjenim vrhom, katerih 

svetloba je ugašala, kot ugaša svetloba 

barke v megli, ki se odpravlja  
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na odprto morje. 

 

Živ sredi viharjev, 

pomirjen sredi njih. 

V temni aprilski noči, 

na dan trajnega vpoklica brez orožja, 

ko je potrebno vrniti svoje telo, 

življenje, kot izposojene smuči,  

si odšel brez smuči po pokrajini, ki te 

je vse življenje podpirala, in smučina je 

ostala vrisana na obrazu moje mame. 

Te je mobiliziral Bog ali Nebog? 

Na dan zadnje mobilizacije, ko 

se je predal edini gibljivi sklep v glavi. 

A ne tudi ti. 

 

 

 
Zorka III, 1999 

 


