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Vloga za azil 
Največje veselje, ki ga 

lahko občuti pošten 

človek, da lahko naredi 

nekaj dobrega za svoje 

prijatelje, je meni 

prikrajšano. 

 

Voltaire, v pismu Thiériotu, 

12. avgusta 1726 

(Prevedla T. K.) 

 

 

 

 

 

I. 

 

Dežela vas bi spodnesla, 

a tako da bi se zdelo, 

kakor da vam je 

plemenito pomagala. 

 

Profesorji, ki znajo 

komaj črkovati svoje ime, 

bi vam v neskončnost 

zavračali doktorat, 

vas pustili, da se iztrošite, 

postavite vrsto 

institucij in programov, 

ki jih sami ne znajo, 

da bi jih v ugodnem 

trenutku lahko prevzeli 

pravšnji moluski 

brez idej in brez elana. 

 

Sic vive socialna mimikrija, 

ki vzdržuje parazite na oblasti. 
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II. 

 

Dežela vas bi zatrla, 

a tako da bi 

imeli občutek, 

da ste krivi sami. 

 

Delojemalci bi vas vrgli 

na cesto, vam ukinili 

socialno zavarovanje, 

uredniki skrili vaše pesmi, 

vašo prozo, eseje, 

otroške knjige, 

onemogočili novo zaposlitev, 

poteptali vse vaše želje, upe, 

spletkarili zoper vas, 

kjerkoli je mogoče. 

 

Toda, nikar ne recite, 

da ste zatirani, 

se ne spodobi. 

Ti časi so minili. 

 

Ni več disidentov 

ali pa prihajajo od zelo daleč, 

iz nerazvitega sveta, 

in v Ljubljani jim nekaj bigotnežev, 

ki preganjajo domače ustvarjalce, 

nudi literarni azil. 

 

Creative Writing Program 

Creative Dissident Program 

Creative Pogrom Program 
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III. 

 

Dežela bi vas oklevetala, 

izničila in izvrgla, 

potem pa hitro reintegrirala 

na suženjsko delovno mesto, 

a vselej le toliko, 

kolikor se spodobi, 

da se ne vidi, kdo je 

kaj naredil in da ni razloga 

za preplah ali za eksil. 

 

Nikar nikdar ne recite, 

da so vas zatrli, se ne spodobi, 

danes ni več življenjsko nevarno, 

je rekel preplašen pisun, 

četudi ne morete plačati kredita 

niti kupiti mleka in kruha, 

ker ste skušali ljudem pomagati, 

sami ste krivi, ker ste izzivali. 

 

Lepo vas prosim, 

ta pesem sama 

je vloga za eksil in azil, 

drugje je ne morem vložiti, 

ker ta institucija več ne obstaja, 

ker se ne spodobi, 

ali pa jo skrijejo v predal. 
Poletje 2011 


