
© Taja Kramberger – izbor pesmi iz objavljenih zbirk 

Iz zbirke Opus quinque dierum, 2006 (celotna zbirka je poskus zajetja nekaterih momentov afere Dreyfus, 1894-

1906, v poezijo) 

 

 

 

 

 
1 

Mrzli prsti 

 

I. 

 

Mraz je prišel iz drobovja, 

iz kosti, iz prstov navzven, 

se oklenil pisala in 

drgetaje zdrsnil na papir. 

 

Nekaj prezeblih črk, 

nerazumljivih okljuk, 

povezanih v besede, ki jih je 

razjasnil šele čas, je 

za potrebe trenutka izpisalo 

corpus delicti. 

 

Zločinski gestuarij – je kasneje trdil 

Alphonse Bertillon, tedaj slavni 

avtodidakt in antropometer, 

farfelu et siderant, 

kasneje močno občudovan od Boža Škerlja, 

prvega jugoslovanskega doktorja 

fizične antropologije – 

se zaleze v poteze, v anatomijo črk, 

v njihove mere in razmerja. 

 

Rezultat bizarne sodne ekspertize, 

utemeljene na vrtenju kljunastih meril, 

ki pravi, da je 

Alfred Dreyfus zakrivil samoponeverbo, 

da je ponaredil svojo lastno 

pisavo in se pri tem okoristil s pisavama 

žene in brata, vsebuje simptoma vseh 

pobebavljenih režimov: 

gomazenje fantazmatskih klic 

in brkljavo poljubnost argumentacije. 
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II. 

 

Kosmiči blodne imaginacije, 

razsuti po kotih Belle Epoque. 

Odprti sanatorij bolnikov, 

ki se polašča sveta. 

Bolnikov, povezanih 

z novim videnjem sveta: 

z nacionalnim drgetom in 

s skrbno gojenimi, 

udomačenimi nevrozami. 

Biometrična drama 

vojaškega osebja in katoliške reakcije 

v zaporednih nihajih med 

kriptomanijo in kriptomahijo. 

Sočasne novice iz naših krajev vsebujejo 

specifično epistemologijo: 

v njih je pragmatična evidenca 

ekscesnih smrti, 

zarot iz zunanjega sveta in 

notranjih okoriščevalskih praks: 

v Trstu praktikant Josip Cozzutti pade 

na prekucnjen stol, prileti na jedno 

stolovo nogo in umre. Na Kranjskem poročajo 

o anarhističnih in nihilističnih zarotah po svetu, 

o copernici na gromadi v Biunu na Laškem 

in o tem, kako je šla kroglja ciganki skozi glavo in 

je potem cigana v prsi zadela. Na Dolenjskem je 

bila prašičja razstava, ki je pokazala lep napredek; 

razstavljenih je bilo 22 pršutnikov in 34 starih prašičev. 

Še boljši uspehi, meni avtor, se dado doseči s tem, 

da se požlahtnjuje domače pleme z jorkširskim plemenom. 


