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Moje ime ima še vedno istih 14 črk 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

 

Uničili ste univerzo. 

Včeraj sem bila tam, hodniki so prazni, 

študentje se ne dobivajo več v Foresteriji, 

da bi organizirali debate in kulturne dogodke, 

ni več vrenja, ki se je 

v večernih urah dnevno prelilo v glasbo. 

Ste zadovoljni s tem, kar ste storili? 

 

Uničili ste univerzo. 

Najboljšim študentom in študentkam 

ste odrli kožo, ki jih je varovala pred vami, 

da so postali krvaveči notranji tujci, odvisni 

od vaših strupenih obližev, 

uklonjeni vašim perverznim zahtevam. 

Ste zadovoljni s tem, kar ste storili? 

 

Uničili ste univerzo. 

Nadomestili ste jo s temačnim rovom 

udvorljivih mračnjakov in 

pohlevnih človeških senc, 

ki bi morale na Freudovo zofo, 

preden se pojavijo v predavalnici. 

Nespametni draguljarji 

brez znanja o tem, kako spoznati dragulje, 

kaj šele o tem, kako jih brusiti, 
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vzdrževati, nositi, izdelati znamko. 

Ste zadovoljni s tem, kar ste storili? 

 

Univerza na obali ali 

obrat za špekulacije in kramarsko reciklažo? 

V čem je sploh še razlika? 

Alzheimerjeva univerza ob posušenem morju, 

kjer se poslej obhaja in slavi 

meduzji zdriz in 

kopenske morske pse. 

Ste zadovoljni? 

 

 

II. 

 

Uničili ste univerzo. 

 

Toda mojega življenja in 

mojih vlaganj vanjo ne morete uničiti, 

četudi to nenehno poskušate. 

Nisem zavajala študentov, 

nisem politizirala. 

Od kod vam pravzaprav 

te sprijene besede 

za zavzetost, predanost in delo? 

 

Nisem zavajala študentov, 

dala sem jim vse, kar sem imela, 

celo to, česar nisem imela, 

sem jim skušala omogočiti. 

Zakaj je taka sramota 

imeti rad mlade ljudi, 

jih oskrbeti z orodji za mišljenje? 

 

Moje ime ima še zmeraj istih štirinajst črk, 

vse so iz znanih abeced in glasov, 
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in če pred njimi izbrišem 

titulo sramotne univerze in fakultete, 

ga je povsod na tem svetu 

mogoče izgovoriti 

dostojno in s ponosom. 
12. januar 2011, v kavarni pred Fakulteto za humanistične študije 

Univerze na Primorskem v Kopru 


