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V Mestni knjižnici Ljubljana mladim med 15. in 25. letom ponu-
jamo priložnost za izražanje kreativnosti na področju literarnega 
ustvarjanja in jih vabimo, da sodelujejo na natečajih za: kratko 
zgodbo metaFORA, haiku poezijo s fotografijo poHAIKUj, dram-
sko delo preDRAMI se ter strip S3p.

Odzivnost mladih, ki je zrasla iz prgišča želje po spodbujanju kre-
ativnosti, nas opogumlja, da nadaljujemo z literarnimi natečaji, ki 
smo jih povezali pod skupnim imenom Oddaj na natečaj v MKL. 
V sezoni 2021/2022 smo razpisali natečaj metaFORA za najboljšo 
kratko zgodbo na temo okrogle, natečaj poHAIKUj haiku poezije 
s fotografijo, natečaj dramskega pisanja preDRAMI se na temo  
J. R. R. Tolkiena ter natečaj stripa S3p na temo prekletstva.

Z natečajem za najboljšo kratko zgodbo metaFORA smo vzposta-
vili mednarodno sodelovanje s Knjižnico Vladimira Nazora, Knji-
žnice grada Zagreba, kjer tovrstni natečaj pripravljajo že vrsto let.

Razpisi vseh štirih natečajev so bili odprti od 15. novembra 2021 
do 15. aprila 2022. Knjižica vsebuje nagrajene prispevke.



 Vsebina

2 metaFORA 2022 – Okrogla
4 Erika Kum: Okrogla 
8 Polona Rodič: On, ki ne bo nikoli 
11 Neva Acceto Vranac: Ciklokopca

15 poHAIKUj 2022 – Haiku & fotografija
16 Anja Koglot
17 Peter Berkopec
17 Alen Rastoder

18 preDRAMI se 2022 – J. R. R. Tolkien
20 Neva Accetto Vranac: Trazimah vrača udarec
27 Blanca Isabel Pustišek: Pesnikova dalanoe

34 S3p 2022 – Prekletstvo
36 Ana Štular: Ptica
37 Miha Freund: Kdo sem?
42 Karolina Radotić: Preklet ali okužen?!



2

metaFORA 2022

Okrogla
Na natečaj za najboljšo kratko zgodbo metaFORA 2022 – okrogla, 
ki ga je Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) razpisala v sodelovanju s 
Knjižnico Vladimira Nazora – Knjižnice grada Zagreba, je prispelo 
15 prispevkov iz celotne Slovenije.

Žirija:
Ida Mlakar Črnič – pisateljica in knjižničarka, MKL
Veronika Šoster – literarna kritičarka, publicistka in pesnica
Damjan Zorc – literarni kritik, prevajalec in lektor

Nagrajenci:
1. Erika Kum: Okrogla 
Prepričljiva osebno izpovedna kratka zgodba je obenem tudi pe-
sem v prozi v likovni obliki. Na oblikovnem nivoju tudi grafično 
prepoznamo oba principa, načelo okroglin in načelo ravnin, ki 
okrogline sekajo na pol, dokler se prepolovljeni deli ne spojijo v 
krog, ki predstavlja simbol uravnoteženja in harmonije. Vse odli-
ke te izvirne avtorske izpovedi o drugačnosti, zunanjem videzu, 
stereotipih, povezanih z njim, pa tudi o pravici, biti, kar si, četudi 
izven klišejev, standardov in konfekcijskih številk, je bistroumna 
in pogumna izpoved o sprejemanju samega sebe.

2. Polona Rodič: On, ki ne bo nikoli 
Brezkompromisno odkrita ženska izpoved brez izgovarjanja, je 
notranji monolog, samoizpraševanje osamljene in negotove žen-
ske, ki se odloči odpovedati se nerojenemu otroku. Zaveda se, da 
se s tem odpoveduje tudi tistemu delu sebe, ki ga ne bo mogla 
izživeti in življenjski priložnosti, ki je v teh okvirih ne bo mogla 
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izkusiti. Je zgodba o odpovedi in obžalovanju, ki jo lahko razu-
memo tudi kot simbol za številne dokončne in nepovratne odlo-
čitve, s katerimi se kot človeška bitja soočamo in se poskušamo z 
njimi poravnati.

3. Neva Acceto Vranac: Ciklokopca
Distopična zgodba spretno in s premislekom, ki vzbuja srhljive 
asociacije na stanje sodobnega sveta, slika bedno životarjenje 
preostanka človeške družbe po koncu jedrske vojne in naravo, ki 
preživi in »postane nekaj čisto drugega.« V ospredju je zgodba ci-
klokopca, preživelca, odstranjevalca min, ki verjame, da opravlja 
koristno delo. Srečanje z mladim dekletom, ki na videz opravlja 
enako nalogo, ga strezni v realnost. V odkritem pogovoru mu de-
kle razkrije, da se giblje v krogih in da cilj, ki mu sledi, ne obsta-
ja. Človek je namreč moteč element, zagozda v kolesju narave. 
Obstaja zadnja misija in posebna mina, ki bo ostanke človeštva 
razblinila v nič in omogočila da »si opomore po človekovem opu-
stošenju«.

Vzporedno je potekal natečaj za kratko zgodbo metaFORA je igra 
na Hrvaškem. Knjižnica Vladimira Nazora, Knjižnice grada Zagre-
ba, nosilka projekta metaFORA, je zmagovalce razglasila 23. apri-
la 2021. Na natečaju za odrasle so bili nagrajeni: Znate li da mačke 
znaju plivati? – Asja Korbar, Čudovišta – Luna Tatjana Val in Srpski 
ormar – Mladen Vilfan. Med otroki pa so nagrade prejeli: Nared-
ba – Gabrijel Pisačić, Zaleđeni pupovi – Marina Gvozdenović in Pad 
Gingergrada – Laura Kekez.
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Erika Kum

Okrogla 
Ta svet je ploščat
in moja glava je ravna
in res pod nobenim pogojem,
ko se gledam v ogledalo in strmim
v vse gube in rožnato pobarvane hribe
in zalite doline in vidim vse nepravilnosti
in opazujem vse napačno ukrivljene dele
telesa in gledam in gledam in gledam
in se pačim sebi, pod nobenim
pogojem ne bom odprla
ust in rekla sama
sebi, da sem
–.

Ne bom
izgovorila besede,
ki jo slišim znova vsak dan.
– si, – si, poglej se v ogledalo,
primi v roke žogo in olupi pomarančo
in si poglej, kako zelo ravna je površina.
In vsakič v razredu poslušam učitelja,
kako uči izračunati površino kroga
in slišim šepete in govorice
in vedno glasnejše vice,
kaj pa površino naše
sošolke, kako se to
izračuna?
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In potem,
ko grem domov,
se usedem za mizo
in primem v roke nekaj,
čemur bi lahko rekli kosilo,
in gledam krompir in čufto
in jabolko in mandarino
in potisnem krožnik
stran, – si,
–.

V sobi spet
gledam ogledalo,
gledam, kako je raven,
kako vidni so robovi in kako
izraziti so kotički, ampak kaj,
ko tisto, kar izrisano je v
njem, je vse prej kot pa
ravno in nikakor nima
določenih robov.
– si. 

Morda bi
se presekala, se
dala na pol, bo morda
potem moja podoba bolj
izrazita, bolj ravna vsaj iz ene
strani, popolna vsaj iz ene strani.
In morda me bo potem kdo pogledal
in bo rekel, uau, nisi več –, lepa si, lepa,
ne bi te prepoznal. Bo kdaj to prišlo do
mene, me bo kdaj kdo pogledal in
ne bo prva stvar, na katero bo
pomislil, da sem kot žoga,
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kot zemlja ali kot
pomaranča.
Nisem –.

In potem
se odločim in
ne jem in ne pijem
in stran zabrišem vse
sladko in slano in kislo in
grenko, ker podoba v ogledalu
si tega ne zasluži in tega ne želi
videti in potem bom tudi jaz kot
ogledalo in kot miza in kot stena
in kot deska in kot zobotrebec
in potem me bo kdo videl
in potem bo kdo kaj
rekel in ne bom
več tista, ki
je –.

Ker nočem biti več –. Ne bom več in ne bom pustila, da me kdo 
tako kliče. In naredila bom vse, da ne bom. Da bom tudi jaz ravna. 
Da bom tudi jaz kot sošolke in me bodo ostali gledali in bodo 
rekli, kako sem lepa. Zaklenem predale s hrano, poslovim se od 
hladilnika in se ne približam kuhinji. Samo voda mi je dovoljena. 
Morda navaden lahek jogurt vsak drugi dan. Nič drugega. In hec 
je v tem, da nihče sploh nič ne reče. Nihče me ne opozori, da to 
ni zdravo. Nihče mi ne pokaže prave proti. Nihče mi ne reče, tudi 
– si lepa, tudi – si vredna. Ker nisem. Ne v tem ploščatem svetu in 
ne na tem ravnem planetu. In zato se postavim v model. Zrinem 
se notri, potisnem se kot testo v modelček za piškote. Tudi jaz 
bom ustrezala kriterijem. Ne jem in telovadim in ne razmišljam o 
hrani in hodim domov peš. In domači so veseli, končno si se od-
ločila shujšati. Končno delaš nekaj dobrega zase. Dobrega zase. 
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Dobrega zase. Nekaj dobrega zase. Ker stradanje je dobro zame. 
Ker uničevanje telesa je dobro zame. Ker popolna odpoved hrani 
je dobra zame. Vse je dobro zame. Samo da ne bom več –. Ker 
nihče si ne želi – hčerke, nihče si ne želi – punce, nihče si ne želi – 
prijateljice ali – sestre. Nobene izbokline, nobene doline. Ravna. 
Ravna. Ravna. Ploščata. Izklesana. Trda in koščena. Ampak spet ne 
preveč. Pač tista prava. Tako.

In šele ko trebuh
se stotič oglasi in ko moji glavi

se ne neha vrteti in vidim, da nisem zbrana,
zbujena, in nisem pri stvari in ne morem priti iz kleti

do drugega nadstropja, takrat se ustavim in si mislim,
da kaj pa je narobe, če sem –. Zakaj so vsi tako zelo proti?

Važno je, da sem zdrava in nasmejana in vesela, pa tudi
če sem malo –, se gledam v ogledalo. Težko je, grozno

težko, ampak vem, da to pač moram storiti, to
sem si dolžna izgovoriti. Draga oseba v

ogledalu, rada te imam.
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Polona Rodič

On, ki ne bo nikoli 

Res je bila zanemarjena, kot se je govorilo; zgradba, s katere je vi-
sel napol odluščen omet, okna so bila sicer sveže pomita, a vidno 
potrebna obnove, junijsko sonce je obsevalo žolto goro opek, ki 
se je zlovešče dvigala nad menoj, se režala moji bledoličnosti in 
črvičenju v želodcu. Nekoč bi bila to le ena izmed mnogih ob ce-
sti, dvomim, da bi me vrata s povešeno kljuko tako prestrašila, 
kot so me tisti dan; toda prestrašila niso le mene, tudi njega so, 
da je poskočil v mojem zveriženem telesu, da je kri vzplamtela v 
njegovih žilah, utripala v mojih prsih. Bala sem se, da se bo uprl, 
da bo začel silovito trkati po mojih šklepetajočih rebrih, da me bo 
gnal domov, domov, domov; toda dom je bil daleč, njegovi udi pa 
tako blizu, priklenjeni name, in gnusila sem se sama sebi, ko sem 
stopala po tlakovcih pod jesenovim drevoredom. 

Ko sem zjutraj stopila na ulico, sem takoj postala zelena v obraz, 
pa ne zaradi njega, ti dnevi so že minili; zaradi tistih tisočerih oči 
se mi je zvrtelo, vseh uprtih vame, najbrž so gledale kar skozme, 
skozenj, ko so, z odprtimi vrečkami krekerjev v rokah, potiskale 
pred seboj škripajoče vozičke. Tistega najlepšega se še spomnim; 
zeleno odejico je imel, mehko in prav nič vpadljivo, tudi jaz sem 
želela sešiti zeleno, modre so tako vsakdanje, brezizrazne, zelena 
pa bi odsevala moje oči, vem, da bi jih, moje bi imel, otožno zele-
ne. Toda nikoli niso samo oči; vem, da bi se zmeraj zgrozila, ko bi 
se zazrla v njegove močne, črne kodre, vem, da bi njegove ročice 
prešle v ožuljene hladne dlani, vem, da bi stopal hitro, kot je on, 
vem, da ne bi imel tako zašiljenega nosu, kot je moj. In tudi če bi 
ga imel, bi se kaj kmalu stisnila ob njegovem nasmehu, z jamica-
mi v licih, njegovimi aduti. 
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Zato sem stopala po tlakovcih, zato, ker ne bi zmogla zreti v pre-
strašeno sebe, če bi pustila živeti njemu; ker bi se sama dušila, ko 
bi on prvič zadihal. Takrat bi zajokal, pa ne vem, če le zaradi stra-
hu, najbrž bi jokal, ker ga moje roke ne bi držale dovolj materin-
sko, treslo bi se mi naročje, gorke solze bi opekle njegov ranljivi 
životec, ne bi zmogla biti tisto, kar zmore biti tisočero oči na ulici. 
Kar vleklo me je k tlom, mislim, da je želel začutiti zemljo, ki ga je 
klicala k sebi, pridi in se nauči hoditi; ko bi vedel, da ne bo prejel 
niti tega, kar prejme še tako ničeln človek, pokopala ga bo moja 
bojazen, ne pa hladna, vlažna prst. 

Nihče ni vedel, da sem pod lastno posteljo, v škatli, hranila še ne-
dokončano zeleno odejico, ki sem mu jo pletla ob večerih, ko so 
me trudne veke rotile, naj že vendar zaključim, pa nisem; pletla 
sem jo še naprej, zmeraj po istem vzorcu. Po vzorcu sem tudi za-
ključila dan, že nekaj mesecev isto; v solzah in s sanjami o njem, ki 
nikoli ne bo. Vsako jutro sem se pred odhodom na delo ustavila v 
trgovini z rabljenimi predmeti, si ogledovala posteljico za poste-
ljico, kjer bi mu postlala, a me ni nobena prepričala tako kot tista 
v kotu, okrogla. Otroka naj bi spominjala na materin trebuh, mi 
je pojasnila prodajalka, ko se je vdala mojemu vsakodnevnemu 
motrenju, desetminutnemu postopanju pred tem, kar bi bilo lah-
ko njegov novi dom. Iz okroglega trebuha v okroglo gnezdo, sem 
mu šepnila; bila bi njegova, najina, in ob večerih bi mu nenehno 
pela, kaj drugega bi pa znala. 

Iz jutra v jutro sem se zbudila z globokimi podočnjaki in sodelav-
ka se je rada pošalila, da že vadim za novo vlogo, o, ko bi vedela, 
takoj bi prenehala, pa ni, nihče ni, vsi so bili tako navdušeni, da 
me je kar dušilo, in dušile so me tudi besede, da je v dvoje vedno 
lepše, toda za naju, za naju dva je bilo premalo prostora, da bi si 
ga delila, drug drugemu sva raje odžirala zrak, on meni hranilne 
snovi, jaz njemu – zadnje trenutke. 
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Svoje ime sem pred okencem izrekla tako naučeno, tako tuje, 
zdelo se mi je, da me osebje opazuje izpod roževinastih očal, kot 
da sem zločinka! Ničvrednica! Grešnica! Kaj vem, morda pa me 
je obsojal ravno on, a ga je tesnil lasten zrak in mu preprečil, da 
bi se mi lahko uprl, groza me je bila njegovih neizrečenih besed, 
ko sem se usedala na plastičen stol v drugem nadstropju. Okoli 
mene jih je bilo nekaj, ni mi jih uspelo prešteti, njega sem sicer 
vedno dodajala zraven, a kako naj pa vem, koliko jih nosi pod svo-
jim srcem še dodaten par očk, prebrala sem, da se te razvijejo po 
dveh mesecih, še predobro sem vedela, vse me je zanimalo, ni 
bilo dneva, da ne bi mislila nanj; naj mi ne govorijo, da nisem po-
znala njegovega srca, vsak njegov utrip sem preštela, samo iščejo, 
da bi lahko pokazali s prstom name, pa naj, naj jim še povem o 
bolečini, ki je ostala, čeprav sem mislila, da bo enkrat šla, lahko 
jim pripovedujem o njegovih nohtkih, ure in ure bi govorila, hli-
pala o plastičnih stolih, ki so bili in bodo še vedno vprašanje za 
vsako, ki vstopi; boš odrešila sebe ali njega, koga pa sploh lahko 
odrešimo? O meni pravijo, kako sebična sem, prav, toda prej naj 
pomislijo na škatlo z nikoli končano odejico, še vedno jo imam, 
prav nič prašna ni, po šestih letih je še vedno tu, od tistega dne pa 
vse do danes imam razžrto kožo na prstih, v šestih letih še ni bilo 
noči, ko ne bi korakala po sobi, sosedi spodaj mi trkajo z metlo po 
stropu, ker ne morejo spati, kaj pa jaz, tudi jaz ne morem spati! 
Nihče me ne vpraša, zakaj še vedno postopam v trgovini z rablje-
nimi predmeti, pred okroglimi posteljicami, vsak dan, v upanju, 
da bo prišel nazaj, da se bo vrnil, on, ki nikoli ne bo. 
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Neva Acceto Vranac

Ciklokopca

Deček sedi na verandi skromne koče, kamor je družina zbežala, 
ko se je vojna začela. Mrači se in v hišo se nenadno zasliši jok. 
Mati steče na verando, zaskrbljeno, da se je bil mali prekucnil in 
udaril. Otročiček se obrne proti njej, jo pogleda z velikimi očmi 
in s tolstim prstkom pokaže proti gozdu. Mati se ozre. Na robu 
stoji nekaj, kar bi moralo biti lisica, a ni. Njena dlaka je primerno 
tople oranžne barve. Iz čela je v mater in otroka uperjenih sedem 
slepih oči. 

҉

Majhen deček zrase v moža. Vame. Že 30 let opravljam delo ci-
klokopca, najbolj cenjeno delo med vsemi. Ob tem vas moram 
opozoriti, da svet, v katerem opravljam svoje delo, ni več svet 
slavospeva osemurnemu delavniku, pisarn v sivini, avtomatov s 
kavo za 90 centov in zaspancev v konicah oči ob hoji na avto-
busno postajo ob šestih zjutraj. Ko sem bil majhen, sem večkrat 
gledal posnetke sovjetske bombe Car. A bomba, ki je bila izvrši-
teljica Dogodka, je bila kataklizmično večja. Sledila je nuklearna 
vojna. Narava umre ali pa postane nekaj čisto drugega. Kot lisička 
na robu gozda. Z ljudmi je drugače: živih nas je le še nekaj tisoč, 
živečih v krogu min, ki so bile postavljene, da nas bi zaščitile pred 
sovražniki. Ko je po 30 letih postalo jasno, da smo edini še žive-
či človečani, smo v izogib metamorfoze v sami svoje okupatorje 
nekdaj varovalne mine začeli odstranjevati. To je moje delo. 

Moji oguljeni škornji se udirajo v mehki sneg pod menoj. V led 
okovano Polje se v svoji čisti belini spaja z meglo, ki je ni zmožen 
presekati noben sončni žarek. Spominja me na mladost z ženo in 
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kako sva skupaj gledala v obzorje, v nevidno, a večno mejo med 
nebom in morjem. Pogrešam naš modri planet. Prava situacijska 
komika je na lastne oči videti konec sveta v ognju, preživeti in ga 
gledati zmrzniti nazaj v večni led.

Ko prispem do iztočnice, v roke vzamem Detektor. Podržim ga 
pred sabo, ga nastavim nad sneg in začnem slediti liniji, ki jo na-
rekuje s piski. Po kakšnih 20 minutah skladnosti megle okoli in 
megle v meni končno dosežem naslednjo mino. Iz nje s svojimi 
posebnimi rokavicami odstranim sneg in vanjo uperim Izključe-
valko. Vijolični gumb na njej s klikom izdihne svoj žar. 

»Kam pa vi, gospod?«

Glavo zasučem rahlo v desno. Iz nasprotne smeri k meni prihaja 
mlado dekle. Zgleda kot lutka, ki jo je moja žena kupila za najine-
ga nerojenega otroka pred Dogodkom, a nisem prepričan zakaj. 
Oblečena je v opravo ciklokopca. 

»Nič kaj. Sledim liniji, kot vedno.«

Dekle se ozre nazaj, v ciljno smer moje črte, od koder je prišla. 
»Fascinira me, kako hitro človek odloži misel na dejstvo, da hodi 
v krogu. Vse zgolj zato, ker je slednji pač tako neverjetno velikan-
ski.«

»Zanimiv pomislek. Ne motiš se.« Pogleda me, kot da je ne je-
mljem dovolj resno. »Ne smeš pozabiti! Hodiš v krogu, v ciklu,« 
pristavi. »Linija je vedno zgolj in samo navidezna.«

»Prikladno. Moraš pa vedeti: prvi sem, ki je postavil Detektor nad 
Polje, in prvi, ki je pritisnil na Izključevalko. Prvi ciklokopec! Prvi, ki 
je videl vijolično luč umreti. Kot eksplozija v malem, kot Dogodek 
v malem! Kot smrt. Ko gledam lučke, ki umirajo pod mojim doti-
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kom, mine, ki zaradi mene postajajo neuporabne, se počutim kot 
sla vojne, ki je opustošila to pokrajino. Moja hči bi se morala roditi 
na dan Dogodka. Ni se. Obe sta umrli.«

Pogleda me in njen obraz je tragična maska. »Razumem. Tako ra-
njen si, da živiš za maščevanje. Tvoje srce je od vsega hudega le 
trohnoba, na kateri lahko zrase le popolnoma endemitno čustvo. 
Všeč si mi. A naj ti povem zgodbo: Nekoč je iz Orienta prišel ve-
soljni potop. Ladji je sledil v Grčijo, Italijo, nato pa preplavil celo-
tno Evropo. In tako naprej. Iz rimskih katakomb se je po dolgih 
stoletjih rodil Antikrist. In tako naprej. A za potop in za apokalipso 
človek rabi greh, drugače ne more biti pogubljen. Enter Eva. En-
ter Pandora. Vidiš? In bič vseh bičev je konstanta njunih zapuščin! 
Nabira se leto za letom, v vedro kaplja v teži, tako majhni, da je 
neizmerljiva – čeprav tudi vse to napačno poskušajo določiti. 
Največji greh, izpuščen iz skrinjice, je človek v stanju večne vite 
pasive. Vsi strmijo naprej, kot da jih v smrti čaka piramida, ki jih 
bo na faraonovi ladji transportirala v večnost. A nekdo bo to kon-
čal! Presekal bo črto večnega samopomilovanja, ta pa se bo zvila 
sama vase in se sklenila z lastnim začetkom. Kot kača, kot zmaj, 
jedoč samega sebe. To giljotino pa bova sprožila prav midva.«

»Giljotino?«

»Da. Obstaja posebna mina, ki bo še zdanje ostanke nas razblinila 
v ničlo in povrnila svet, da si opomore po človekovem opustoše-
nju. Rabim nekoga, da mi pomaga pri moji nalogi. Krog se mora 
skleniti. Sva na kazalcu ure, ki se premika čez 59. minuto. Naj re-
volucija požre svoje otroke in to mislim kot kompliment. Izvršiva 
ciklično revolucijo!«

»Prepozno je. To kar želiš storiti, bi moralo človeštvo storiti že 
zdavnaj. To je le še odmev naših grehov.«
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Dekle se nasmehne: »Razglej se stari mož, po pokrajini beline. Be-
lina je na tvojih laseh – v obeh primerih veliko prezgodaj. Zato si 
stari mož, čeprav si dokaj mlad, Zemlja pa se ovija v belo odejo, 
človeško oko spominja na obzorje morja in na nekdanji modri 
planet. Človeštvo je pravico do odgovornosti izgubilo, ko je za-
tajilo svet za užitek elite. Jaz in ti, enaka sva. Živeti morava le za 
konec.« 

҉

Giljotina je sprožena. Krog je sklenjen. Slepa lisica se vrne na rob 
gozda, kjer je nekdaj stala koča. Vsi njeni sedmerooki mladički 
spregledajo. 
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poHAIKUj

Haiku & fotografija
Na natečaj smo prejeli 78 prispevkov. Vsak avtor se je lahko pred-
stavil z največ 3 kompleti fotografije in haikuja. Žirija je izbrala 
prva tri mesta kompletov, poleg tega pa še najboljšo fotografijo 
in najboljši haiku. Prvouvrščeni komplet je tudi v ločeni kategoriji 
najboljše fotografije in najboljšega haikuja osvojil prvo mesto.

Žirija:
Edin Saračević – član Haiku društva Slovenije
Janja Jazbec – bibliotekarka, MKL
Ingrid Verdnik Pal – oblikovalka, MKL
Domen Svetin – zmagovalec natečaja poHAIKUj 2021

Nagrajenci:
1. najboljša fotografija, najboljši haiku: Anja Koglot
Močna podoba eksistencialistične krize, lepo povzame haiku in 
življenje v izolaciji in depresijo, ki ji sledi. Občutek nemoči, celo 
utapljanje v brezupu. Zabrisan portret dekleta je difuzno pomen-
sko odprt, ki se lahko navezuje na kapljo, ki duši grlo, medtem ko 
se oba portreta, frontalni in profilni, skušata zložiti v eno osebo. 
Njen ledeni pogled v gledalčeve oči deluje skoraj kot notranji klic 
na pomoč, ki pa ne pride na plan in ostaja kot notranje trenje. 
Medtem pa njena zunanja podoba, odvrača pogled stran od gle-
dalca, zavrača kontakt z njim, rekoč da je vse v redu, kar pa je se-
veda laž ki jo izpodbija tudi resnica haikuja, ki opisuje avtoričino 
notranje trenje.
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2. Peter Barkopec
Haiku izstopa zaradi vsebine, ki jo je mladi avtor ujel na naslov-
nici časopisa. Gre za enega najbolj nerazumljivih, nesmiselnih in 
tragičnih dogodkov sodobnega časa. Če haiku preberemo neod-
visno od spremljajoče fotografije, ga lahko razumemo kot uni-
verzalno moč pisane besede in medijev, ki nas z novicami vsako-
dnevno pretresajo. Fotografija je tehnično sicer povprečna, ven-
dar vsebinsko lepo dopolni haiku, v kompletu delujeta popolno. 

3. Alen Rastoder
Haiku in fotografija izražata boj in pomirjenost z Življenjem, z 
usodo. Hkrati pa je prisoten tudi boj, na fotografiji kot boj med 
svetlobo in temo; v haikuju pa ta boj poteka med dvema izbira-
ma. Eno od izbir udejanja vlak, ki gre v svojo smer ...

Anja Koglot

Zlagam se skupaj
Noč mi kaplja v grlo

Dušim se z njo
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Peter Barkopec

časopis pride 
smrt in vojna rohni

iz papirja v srce

Alen Rastoder

Vlak skozi temo.
Vlečeš me nazaj.
Za vse je prepozno.
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preDRAMI se

J. R. R. Tolkien
Na natečaj za najboljše dramsko delo (enodejanko), ki je potekala 
na temo J. R.R. Tolkiena, sta prispela dva prispevka.

Žirija:
Simona Hamer – dramaturginja in dramatičarka
Barbara Kaiser – bibliotekarka, MKL
Rok Bozovičar – gledališki kritik in urednik
Ula Matek – zmagovalka natečaja preDrami se 2021

Nagrajenki:
1. Neva Accetto Vranac: Trazimah vrača udarec
Kratka dramska enodejanka Trazimah vrača udarec se v Tolkienov 
svet potopi scela in globoko, hkrati pa svoje referenčno polje 
razširi na filozofijo in (meta)fiziko. Duhovito, mestoma do sarkaz-
ma ironizirano dialoško žongliranje med liki kot so Tolkien, So-
krat, Miniaturni Platon, Dante in Transcendenca začini še Giges, 
tokrat v pojavni obliki prave pravcate čivave. Hov! Čeprav je čas 
dogajanja drame določen s historičnim datum Tolkienove smrti, 
se vsebinsko razrašča v brezčasno večnost, kar podpre tudi doga-
jalni prostor: Limb. Drama smelo prevprašuje idejo originalnosti, 
plagiata in (umetniške) reinterpretacije, medtem ko skozi disku-
sijo velikih mislecev nagovori tudi vprašanja moči, (ne)sebičnih 
voditeljev in pravičnosti (»ki je brezpogojno v rokah vladajoče-
ga«). Poudarjena transdiskurzivnost sicer zahteva pozornega in 
informiranega bralca, a hkrati z veščo dramaturgijo jasno izriše 
dramsko dogajanje, ki navidezno nedolžno alegorijo razgali v 
vsej srhljivi aktualnosti.
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2. Blanca Isabel Pustišek: Pesnikova dalanoe
Odmev znamenitega posveta pri Elrondu v Razendelu, s katerim 
je bila ustanovljena bratovščina prstana (LOTR navdušenci bodo 
vedeli), skozi osrediščeno omizje, ki določa dogajalni prostor, vi-
brira tudi v besedilu Pesnikova dalanoe. Le da tokrat predstavniki 
bratovščine ne razglabljajo o skrivnostnem in pogubnem prsta-
nu, temveč poskušajo razvozlati in pojasniti prav tako skrivno-
stno in mogočno metaforičnost pesniškega jezika. »Kaj je dala-
noe?«, se sprašujejo Župan, Sodnik, Duhovnik, Mornar in Tajnica, 
Pesnik pa je, kako tipično, zopet primoran braniti avtonomnost 
svojega umetniškega izraza. Ob tipiziranih likih dramsko doga-
janje z odmerjenim ritmom poganja humorni ton pogovora, ki s 
strnjeno zaokroženostjo poudari moč umetniške kreativnosti – s 
preprostim prikazom učinkov Tolkienovih neologizmov zagovar-
ja umetniško afektivnost, ki jih ni mogoče vselej verbalno poja-
sniti, a ta kljub temu ostaja emocionalno razumljiva.
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Neva Accetto Vranac

Trazimah vrača udarec

Osebe: Tolkien, Sokrat, Trazimah, Čivava Giges, Transcendenca, 
Miniaturni Platon, Dante

Drugega septembra pred skorajda petdesetimi leti. Tolkien se nena-
dno materializira v Limbu. Pokrajina je skrajno arkadična: Na obzor-
ju je gradič z zlato izvezenimi podobami sedmih vrlin. Sonce sveti 
nad griči in grmičevjem ravno dovolj, da se človeku čelo ne mršči in 
oko ne solzi. Travnike, polne cvetlic, še dodatno popestrijo turkizni 
tolmuni. V njih se kopajo brhke nimfe. Tolkien ni ne pretirano navdu-
šen ne pretirano razočaran. Njegova usta so zarisana v ravno črto, 
gube na čelu poglobljene v misel. Zapazi, da se mu izza bližnjega 
tolmuna bližata dve postavi v togah in ena, ovita v sijaj. 

Sokrat (s posmehljivim nasmeškom na obrazu): Aha, končno! Po-
glej ga! (šepetaje) Plagiator mali. 

Tolkien (ostro): Kaj si mi rekel? 

Sokrat: Nič. Že po minuti haluciniraš?

Trazimah (Tolkienu): Ne poslušaj ga, njegov najbolj evidentni du-
šni element je nadležnost. Giges še pozdravil ni! Daj no mali, saj 
znaš, kajne? Daj!

Vsi pogledi se uprejo v čivavo z izbuljenimi očmi, ki jo ima Trazimah 
na povodcu. 

Čivava Giges: (nerazumljivo zagrgra)
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Tolkien (nekoliko zmedeno, a še naprej odločno): Ti. (s prstom poka-
že na Sokrata) Kaj si mi rekel, da sem?

Sokrat: Kaj, jaz? Jaz vas nisem z ničemer oklical, gospod moj dra-
gi. (šepetaje) Plagiator mali. 

Tolkien: Ha! Plagiator mi je rekel, ste slišali? Plagiator! Saj to je 
vendar situacijska komika!

Dogajanje za nekaj bežnih trenutkov zamrzne v času. Iz Sokratove 
glave pokukajo kolesca, kjer bi bili na kozi rožički. Kolesca se zavrtijo 
in zgornji del Sokratove glave se odpre. Ven pogleda miniaturni Pla-
ton. Kot Atena iz Zevsove glave. Čas se nadaljuje. 

Miniaturni Platon: Plagiator si! Jaz sem si izmislil, mislim em, za-
pisal dialoge mojega predragega Sokrata! Jaz sem si izmislil, mi-
slim em, zapisal njegov pogovor s Trazimahom! In Trazimah si je 
bil izmislil, mislim em, povedal zgodbo o Gigesu in o njegovem 
prstanu! Nevidnem prstanu! Trazimah je bil vendar tisti, ki me je 
pripravil do tega, da sem spisal ideje o svoji idealni državi! Ti pa 
si ukradel njegovo neprecenljivo zgodbo. Zgodbo o poštenem, 
nedolžnem Gigesu, ki ga izjemna moč prstana nevidnosti spreo-
brne od znotraj navzven. Kot nogavico v pralnem stroju! Nadene 
si prstan nevidnosti in Gigesovo bistvo zasije v vsej svoji pože-
ljivosti. A to je le zgodba, le risba ob argumentu. Naš predragi 
Trazimah namreč zmotno misli, da je pravičnost v lasti zgolj tistih, 
ki vladajo. Kakorkoli! Mi vsi smo velekreatorji, ti pa si le tat! Prstan 
si nadel še svojim zverem – vse sem slišal!

Po izrečenem se Platon poklopi nazaj v Sokratovo glavo, čas se zopet 
ustavi, kolesca se zavrtijo in glava se zopet zapre. Čas se nadaljuje. 

Trazimah: Prav ima, še vedno stojim za tem, kar sem rekel takrat. 
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Tolkien (navdušeno in malce posmehljivo): Kakšna zabava! Temu 
se pravi nebesa. (sarkastično) Antika za Orient seveda še nikdar ni 
slišala. Umetnost pa gotovo ni tisto, kar si sposojamo. 

Transcendenca: Tole niso nebesa, dragi moj. 

Tolkien: Limbo? Misliš Dantejev Limbo?

Dante (priteče mimo, vidno navdušen): Da, dragi! Kar med svoje 
antične veleume sem te uvrstil. Saj ti je prav, ne?

Tolkien (razočarano): Pa saj sem bil priden. Nad sabo vidim Vice. 
Zaprto je. Gre za delo na cesti? Zgoraj, zavita v kremaste oblake, 
pa so nebesa. Zakaj ne sodimo tja?

Dante steče stran. Verjetno joče. 

Transcendenca: Da. To je večno delo na cesti. 

Tolkien: Torej do nebes nihče ne pleza? Nikogar ni tam gori?

Transcendenca: Nikogar še. Vidiš, jaz sem Transcendenca in sem 
prav tako v Limbu.

Tolkien: Misliš, bog? Si ti Bog?

Transcendenca: Sama bi se identificirala kot vse, česar ljudje ne 
smete zavzeti v objem svoje vednosti. Vse, kar je, a onkraj vas. Vse, 
kamor stremite, iščoč veliki Zato, ne da bi imeli v glavi luknje za 
oči, zmožne Razlog uvideti. 

Tolkien: Aha. 
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Sokrat (rahlo odrine Transcendenco): Super, me veseli, da smo se 
končno vsi spoznali, sedaj pa me, prosim, pustite, saj bi rad pole-
miziral z našim dragim novincem. 

Trazimah (hihitaje): Tudi jaz se vama bom pridružil v diskusiji. 

Tolkien: Prav, prav. Pa se udarimo fantje!

Sokrat (globoko vdihne in izdihne): Rad bi izpostavil, da do vas in 
do vaše bajne bukle v resnici ne gojim velike zamere, pa čeprav 
ste njeno idejno zasnovo ukradli … mislim, si jo izposodili. Dolgo 
sem že tukaj in se malo vleče, veste. V bistvu mi je vaše delo zelo 
po godu ... auč! Prekleti cucek!

Čivava Giges se je strgal s povodca in ugriznil Sokrata v peto. Vsi pri-
sotni mu le s težavo nadenejo nagobčnik, medtem ko Sokrat divje 
ihti. Po nekaj minutah si na rano prilepi obliž in vstane. 

Tolkien: Zakaj je ta cucek sploh tukaj?

Giges: (preteče zarenči)

Sokrat: Tako dolgo sva že v nesporazumu, da si je pač nabavil cuc-
ka – čiste vesti, a divjega. To naj bi bila utemeljitev njegovega ar-
gumenta, češ da se tudi v nedolžni živali skriva koruptivna stran. 

Trazimah (zardel): Tiho bodi! Pač imam rad pse. 

Sokrat: Kakor koli. Vaše delo mi je pri srcu. Nadvse cenim, kako 
ste vzeli Trazimahovo nedopustno predpostavko, češ da je pra-
vičnost brezpogojno v rokah vladajočega. 

Tolkien: Čakajte. Nikoli nisem rekel, da moč ni koruptivna. 
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Trazimah (zdolgočaseno): Izvrstna ugotovitev. Zakaj se tvoja baj-
na bukla potem konča z monarhično nostalgijo? Bog pomagaj. 

Tolkien: Fantazijska knjiga je. 

Trazimah: Kako že pravijo tisti? Rimljani! Kruha in iger, kruha in 
iger! Spominjajmo se vojn in slavimo zmagovito stran, dokler se 
ne začne nova vojna in moramo umreti ali pa žalovati. V vme-
snem času pa le v začaranem krogu: kruha in iger, kruha in iger, 
kruha in iger.

Trazimah je rahlo zaripel v obraz. Zadihan se usede na trato in si pri-
žge cigareto.

Tolkien: Prisežem, mladostno ničejanstvo bi morali klasificirati 
kot psihiatrično zaskrbljujoče stanje. 

Sokrat: Mislim, Trazimah ima poanto. Sodobnost je reducirala 
moje konkretne politično-filozofske analize v mit, katerega idej-
na zasnova pa povprečnemu gledalcu oziroma bralcu ni vedno 
dovolj pronicljivo podana. Vidite, v čem je problem?

Trazimah (s cigareto v ustih): Jej, jej. Vedno manj majevtičen si do 
sogovornikov prijatelj dragi. Leta so te popolnoma preobrazila. 

Sokrat: Pa kaj, če kdaj porečem nekaj zelo konkretnega. Tudi jaz 
imam svoje mnenje! 

Tolkien (nejevoljno): Ne spreminjajta fokusa diskusije. Ali sta sploh 
že slišala za drugo svetovno vojno?

Sokrat: Vojno?

Trazimah (s privzdignjeno obrvjo): Drugo?
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Tolkien (utrujeno): Ne vem, če bi se spuščal v to, če vama je stvar 
povsem tuja. Meša se mi! Najprej me iz čistega dolgčasa obtožijo 
plagiatorstva, potem pa se še spravijo name zaradi malenkosti, ki 
sem jih zapisal v svoji zgodbi. Noro.

Trazimah: Ne poslušaš me pozorno. Vem, kakšen je svet, iz katere-
ga si ravnokar odšel. Za razliko od kolega imam socialno življenje. 

Sokrat (zajedljivo): Tudi jaz imam socialno življenje. 

Trazimah (nemoteno): Zakaj hraniš ljudi z upanjem, da jih bo rešil 
nesebični voditelj? Moč skruni vse. Tudi najmočnejšega v srcu. 

Sokrat: Motiš se. Tisti, ki so poželjivi po naravi, pač ne smejo vla-
dati. Tisti, ki niso poželjivi po naravi, naj vladajo.

Trazimah: Vsi smo poželjivi. Radikalno.

Transcendenca: Smo res?

Tolkien: Ne. Vseeno naj vlada vitez. Predani in pogumni vitez. Vi-
tez, pripravljen umreti za ljubezen. 

Sokrat: Nismo. Kot sem že rekel: naj vlada filozof. Ne poželjivi. 

Trazimah: Smo. Zakleti sami v svoji naravi. 

Transcendenca (razočarano zavzdihne): Dolgočasite me. Pridi (po-
migne Trazimahu). Pogovor z Marxom bi ti koristil. Morda je čas, 
da kužka spustiš z verige. 

Transcendenca in Trazimah z Gigesom na vrvici brez pozdrava od-
idejo. 
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Tolkien: Škoda, da je že šla. Ni mi razložila, zakaj ni nikogar v ne-
besih. 

Sokrat (Tolkienu): Bi te lahko povprašal? Kako pa si ti definiraš pra-
vičnost?

Tolkien: Zanimivo vprašanje. 

Skupaj odideta do najbližjega tolmuna in se udobno namestita na 
trato. Tolkien Sokratu na hitro obnovi srednjeveško in novoveško 
zgodovino. Čas se ustavi. Miniaturni Platon zopet zleze iz Sokrato-
ve glave, kot Atena iz Zevsove. Vse skupaj ga zelo črviči. Pisati začne 
enajsto knjigo Države. 
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Blanca Isabel Pustišek

Pesnikova dalanoe

Osebe: Župan, Sodnik, Pesnik, Duhovnik, Mornar, Tajnica

Na sredini sobe je miza, za katero sedi pet ljudi. Zavzeto govorijo 
eden čez drugega. Ura bije enajsto in pol zvečer. Nejasen govor je 
vedno glasnejši, dokler ne preraste v prepir.

ŽUPAN (vstane, jezno udari z roko po mizi): Gospod Pesnik! Že 
mnogokrat smo zaradi vaših besed tukaj razglabljali pozno v noč. 
A zdaj mi je dovolj vašega spreminjanja teme. Zdaj bomo stvari 
hitro prišli do dna. Ura je že pozna in (pomenljivo) nekateri mora-
mo zjutraj v službo. Gospod Sodnik, če bi izvolili. (pomigne z roko 
v smeri Sodnika in se usede)

SODNIK (vzame list z mize, se odkašlja in začne brati): Dne 13. 
aprila smo se zbrali gospodje Pesnik, Župan, Duhovnik, Mornar 
in Sodnik, vsi prisebni – (pogleda proti Mornarju, ki je rahlo opit, 
zase, potiho) večinoma – in prisotni, da bi obravnavali problem 
izmišljenih besed gospoda Pesnika. (zvije list) Cerkev in gospod 
Župan sta imela določene pomisleke in pritožbe, zato sem priso-
ten jaz, kot sodnik, ter gospod Mornar, kot porota. (se usede)

PESNIK (vstane, uradno): Osebno ne vidim razloga, ki bi podpi-
ral neutemeljene obtožbe, ki so me doletele. Kot pesnik se imam 
pravico izražati na kakršen koli način. Če bi na primer slikal stva-
ri, ki jih ljudje ne bi razumeli, se nihče ne bi pritoževal. Tudi če 
bi pesnil kdo drug, bi ga vsi podpirali, ker pa ima gospod Župan 
nerazrešene zamere do mene in mojega poklica bi želel, da se 
obtožbe takoj umaknejo. (se usede)
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ŽUPAN: Oprostite, vendar do vas nimam nikakršne nerazrešene 
zamere. In tudi če bi jo imel, bi želel da se ve, (se obrne h gospodu 
Sodniku) da se nikdar ne bi obnašal tako neprofesionalno. Sem 
zgleden župan, vedno bil, vedno bom.

PESNIK: Torej, če vaše obtožbe nimajo osebne note, potem res 
ne vem, od kod izvirajo ali zakaj bi mi jih bilo treba poslušati. 

DUHOVNIK (se odkašlja): S spoštovanjem, gospod Pesnik, vendar 
se je odprlo vprašanje, ali morda, no, veste, pišete v svojem jezi-
ku, da bi nam prikrili nekatere, hm, kako bi se izrazil, pregrešne 
vsebine. 

PESNIK (zgroženo): Vaše Duhovstvo! Kaj takšnega si vendar ne bi 
drznil, niti želel! Poezija je čista, prvinska oblika izražanja in da bi 
jo uporabljal za pisanje o takšnih vsebinah, bi bilo ... naravnost 
grešno.

MORNAR: Veste kaj? Veste kaj?! Lahko smo veseli, da ima vsaj 
nekdo v tem mestu umetniško žilico. Povem vam, da mi je ta člo-
vek s svojo poezijo skrajšal dolge nočne ure na morju. Tam ni nič, 
samo morje, morje in še malo morja. Mislim, včasih je kakšna riba 
ali pa kakšen ptič ali pa … 

ŽUPAN (nestrpno): Da, da, saj razumemo. 

MORNAR: No. Lahko vam, spoštovanim gospodom, povem, da v 
pesmih nisem zaznal nobene pregrešne vsebine. (se obrne k Pe-
sniku) Ne pravim, da ne bi bral, če se jo odločite napisati. Edino ... 
edino mogoče en mali nasvetek bi vam dal. Dajte mi razložiti, kaj 
besede pomenijo. Ker nekaterih sploh ne razumem – pa ne zato, 
ker ne bi hodil v šole, da se ve! Ne, ne ...
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Vrata sobe se odprejo in skoznje vstopi županova tajnica. V rokah 
nosi pladenj s petimi skodelicami in krožnički ter čajnik, iz katerega 
se kadi vroč čaj. 

ŽUPAN: Oh, dragica. Zlata si!

TAJNICA (plaho): Ah, saj ni nič takšnega, gospod Župan. (postavi 
pladenj na mizo in razdeli skodelice, naliva čaj) 

PESNIK: Predraga gospodična! Vas smem zmotiti in vprašati ne-
kaj?

TAJNICA: Seveda, gospod Pesnik. 

PESNIK: Ali vam starši prepovedujejo brati moje pesmi?

TAJNICA (zmedeno): Ne, gospod. 

PESNIK (se ozre po zbranih): No, vidite. Nedolžni mladenki starši 
ne prepovedujejo brati mojih pesmi – to je najboljši dokaz, da v 
njih ni nič pregrešnega. 

DUHOVNIK: Ampak, gospod Pesnik, če dovolite. Zakaj pa potem 
uporabljate vse te nove besede, ki jih mi ne poznamo?

Tajnica odmakne prazen stol in prisede zraven Mornarja. 

PESNIK (globoko vdihne): Vzemite za primer čaj, ta topli napitek, 
ki vas prepoji z omamnimi vonjavami in pogreje vaše telo od zno-
traj navzven. A je vseeno tako vsakdanji, da kaj več o njem ni moč 
povedati. A ljubezen, oh, ljubezen. (se zasanjano zastrmi v dalja-
vo) Na svetu še nisem slišal jezika, ki bi zmogel opisati vsak obču-
tek, ki se porodi zaljubljenemu človeku. Nisem še slišal pesmi, ki 
bi se dotaknila človeka tako globoko, kot se ga dotakne ljubezen. 
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Nisem še srečal človeka, ki bi mi znal z besedo pojasniti, kako je 
biti zaljubljen. (strese z glavo, se ozre po zbranih) Vidite, zato se-
stavljam nove besede. Ker imam v sebi nekaj, kar z našim, čeprav 
prelepim jezikom, še ne morem povedati. Da bi bolje opisal ... da 
bi vsi ljudje vedeli. 

MORNAR (vstane, se rahlo zamaje, gre mu na jok, zelo dramatič-
no): Jaz vem! Jaz vem, pa ne znam povedati. Ljubim jo! Ljubim jo 
iz dna srca. Vsako sekundo vsakega dne mislim le nanjo in še ko 
sanjam, sanjam o njej. Trpim! Trpim, ker nihče ne ve, ker nihče ne 
more vedeti! Pearl je ena in edina zame. 

ŽUPAN: Kdo je ta Pearl, o kateri govorite? Kdo je ta, ki vas je tako 
začarala?

MORNAR: Moja ladja, kdo pa drug! Moja draga Pearl. (se sesede 
na stol, glavo zakoplje v roke)

DUHOVNIK (med izdihom, neodobravajoče): Aj.

SODNIK (izdihne, naveličano): Dovolj! Dovolj. Mislim, da sem pri-
šel do popolne rešitve našega današnjega problema. 

ŽUPAN, DUHOVNIK, PESNIK, TAJNICA (veselo): Povejte!

SODNIK: Opazil sem, da je vzrok težav to, da mi teh novih besed 
ne poznamo. Če bi nam jih torej pesnik bil voljan obrazložiti, me-
nim, da problema ne bi bilo več. Je tako?

Prikimajo vsi, razen Pesnika. 

SODNIK: Torej je rešeno. Gospod Pesnik bo zraven vsake pesmi, 
ki jo napiše in izda, dopisal tudi razlago besed, ki si jih izmisli. Tako 
bo vsak bralec vedel, o čem je govora. 
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PESNIK: Ne, ne, ni rešeno. Malo prej sem vam povedal, da tega ne 
zmorem ubesediti in dvomim, da bi kdor koli lahko. (se prime za 
glavo) Kaj me nihče ni poslušal? Z nobenim jezikom, ki ga pozna 
naš svet, ne morem opisati tega, kar bi želel. To, kar čutim, je del 
moje duše, mojega srca. Prihaja iz nečesa ... nezemeljskega. Zato, 
gospodje, bomo morali najti drugo rešitev. 

Čas teče, vsi so tiho in razmišljajo. 

TAJNICA: Gospod pesnik, vam lahko sedaj jaz zastavim vpraša-
nje?

PESNIK: Vsekakor, gospodična. Le na dan z besedo. 

TAJNICA: Bi lahko slišali katero od vaših besed? Menim le, da bi 
nam mogoče to pomagalo. 

Vsi prikimajo.

PESNIK: Prav res, izjemna ideja, gospodična. Dajte mi trenutek, 
prosim. 

Skloni se, pobere kovček in ga položi na mizo. Odpre mnoge zapon-
ke in ključavnice, ki ga zaklepajo, in v njem se razkrije mnogo pa-
pirjev. Nekaj časa išče, liste premetava naokoli in končno le vzame 
enega izmed listov. Razgrne ga, pogladi, zapre kovček in vstane.

PESNIK: Preden vam jo preberem, bi rad povedal, da še ni dokon-
čana. Zato prosim, da se vzdržite komentarjev ter se osredotočite 
le na moje besede. Hkhm. (začne brati)

Jutranja rosa odseva
tvoje sonce,
moja dalanoe.
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Bojim se včasih,
da tvoje sonce 
ne bo več svetilo.

In če bom jaz
kriv te grozote, 
potem mi prosim odpusti,
moja dalanoe. 

V sobi nastane tišina. Tajnici se v očeh svetlikajo solze, ostali zami-
šljeno sedijo. Mornar si začne tiho mrmrati počasen napev. 

TAJNICA: Gospod Mornar, lepo melodijo si mrmrate. Je delo vaše 
kreacije?

MORNAR: Hm, ja, hvala. Spomnil sem se je ob poslušanju pesmi 
gospoda Pesnika. 

Spet tišina, nato pa Sodnik vstane z nasmejanim obrazom. 

SODNIK: Gospod Pesnik, menim, da imam rešitev, ponovno. Vaše 
besede bomo opisali z zvoki. Vsaki bomo pripisali melodijo, na 
katero nas bo spomnila. Kaj bi bolje opisalo nekaj nezemeljskega 
kot glasba in zvok? 

ŽUPAN: Prav imate, kako briljantna ideja. 

Vsi zadovoljno zaploskajo.

SODNIK: Sedaj pa, če mi oprostite. Ura je že pozna in vsi bi se 
želeli naspati. Lahko noč, gospodje. Gospodična. (vstane in odide)

ŽUPAN (vstane): Gospodje, hvala za udeležbo. Menim, da je bil 
sestanek uspešen. 
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Vsi vstanejo in se napotijo proti izhodu, razen Mornarja.

PESNIK: Kaj pa je z njim? 

Pesnik pristopi k Mornarju in ga nežno zbode. Ko se nič ne zgodi, ga 
zatrese, iz Mornarja pa se zasliši smrčanje. 

TAJNICA (v smehu): Ah, pustimo ga spati. Človek je doživel pravo 
razsvetljenje, ni čudno, da je utrujen. Bo že zjutraj ugotovil, da ni 
na svoji Pearl. 

Vsi se zasmejijo in zapustijo oder.
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S3P

Prekletstvo
Na natečaj za najboljši strip, ki je potekal v znamenju 130-letnice 
iznajdbe zadrge, smo prejeli
pet prispevkov.

Žirija:
Tjaša Šesek – bibliotekarka, MKL
Pia Nikolič – stripovska kritičarka in raziskovalka
Miha Hančič – avtor stripov in ilustrator

Nagrajenci:
1. Ana Štular: Ptica
Med poslanimi stripi je žirijo najbolj prepričal poetični enostran-
ski strip Ptica, v katerem je prekletstvo nenehnega spreminjanja 
ujeto v željo po svobodi in nazadnje dokončnem ukoreninjenju 
na oddaljeni Luni. Razumevanje stripa širše od konvencionalne 
oblike slik, ujetih v kvadratke in opremljene z oblački, dodatno 
krasi uravnotežena in razgibana postavitev besed.   Enostavna, 
a jasna risba, skozi postopen scenarističen potek tvori zaključen 
dramski trikotnik, v katerem prevpraševanje lastne identitete in 
tegobe, ki jih je ob tem občutiti, razreši šele Ovida vredna meta-
morfoza.

2. Miha Freund: Kdo sem?
Drugo mesto je žirija prisodila z mangami navdihnjenemu 
strip Kdo sem? Nemi strip spretno vpeljuje različna čustva v nari-
sane predmete. Delo je od prvega mesta ločila le okornejša raba 
računalniške tehnike, ki na trenutke deluje grobo in organske 
dele slike ostro loči od ravno izrisanih črt. Bogato šrafiranje pa 
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se občasno izgubi v premalo jasnih kontrastih, ki puščajo preveč 
enobarvnih, nezapolnjenih ploskev.

3. Karolina Radotić: Preklet ali okužen?!
Kljub odličnemu karikaturističnemu slogu narisanih likov in po-
polni zapolnjenosti prostora, ki v ozir jemlje tudi globinskost 
predmetov in okolja, ter vse skupaj zapakira v hudomušno šalo, 
se je žirija odločila, da strip Preklet ali okužen?! uvrsti na tretje me-
sto. Od višje uvrstitve ga je ločila predvsem slabo izpeljana za-
ključna celostna podoba izdelka. Posamezni kadri bi glede na stil 
potrebovali vmesen prazni prostor, uporaba črkovne vrste Comic 
sans za naslov pa prav tako ni najbolj posrečena in nakazuje bolj 
na preuranjenost kot na razmislek o celostni grafični podobi.
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