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Prizori, ki ostanejo 

 

Prizori, ki ostanejo: 

zvonek smeh marionet na senatu fakultete, ko 

sem povedala, da sem za študente in študentke 

zato, da bi zadeve tudi raziskovalno tekle, 

delala noč in dan; Mártinov 

govor senatorjem, ki me je do dna pretresel in 

je spominjal na ostro zavrnitev španske falange 

Miguela de Unamuna na salamanški univerzi 12. oktobra 1936; 

drugi gangsterski naskok na mojo tezo 

(prvi je bil 2003/2004 v Ljubljani), 

dotiskovanje podnaslova na vezani izdaji zaradi 

lokalnega orgazmiranja prismod, 

ljubeznivost knjigoveza, ki je to storil; 

do zadnjega kotička polna 

Foresterija ob zagovoru disertacije, 

še eden od neuspelih poskusov, da bi me 

združene griže izvrgle, 

in nekaj sekund, ki je bilo potrebnih, 

da so iz kvalifikacij izpadle same; 

brezhibno zloščeni čevlji 

najbolj zanikrne srake na univerzi, 

zatikljivo branje mojega življenjepisa, 

samovoljno opuščanje podatkov na podelitvi, 

sociološka koloriranost besedila, ki 

v ustih betežne slovenistke preide v sociološko kloriranost, 

Aufklärung pa v Aufklung; 

kompetenca, kompetenca, 

merljiva s točkami in čenčami, 

moja neusahljiva potrpežljivost do presic, 

nezmotljiv pojav literarne falange 

viva la muerte! na univerzi, 

njen pronunciamento 

takoj po kadrovski čistki jeseni 2010; 
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izdajalske kaplje znoja na ploskem čelu botra 

raziskovalne institucije, zasačenega in flagranti, 

rektorjevo nebogljeno brenkanje na kitaro 

we shall overcome 

plenk, plenk, plenk, 

besede, ki bi rade bile, kar niso in nikoli ne bodo, 

momljanje brez ritma in posluha, 

ljudje brez osebnosti, ki si pravijo 

magnificience, krilijo z rokami in so 

usodno zapleteni v meandre 

odvečnega protokola. 

 

Fragmenti neobstoječega 

dokumentarca, ki 

je sam na sebi obenem 

parodija svojega obstoja. 

 

In še prizor, 

ki ni iz istega filma in 

daleč preseže 

vsa popačenja: 

 

Emso, ki se vzpenja po stopnicah, 

da bi si skupaj 

ogledali Tatijeve psičke. 
 

Vse najboljše, Emso! 

Limerick, 12. oktober 2011 

 


