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Noč rokopisnega dialoga 

 

Literarna revija Novi zvon 

Glavna in odgovorna urednica:  

Gaja Jezernik Ovca 

Pomočnica urednice, področna pomočnica urednice za poezijo:  

Sara Fabjan 

Področni pomočnik urednice za prozo: 

Patrik Holz 

 

Organizatorki literarnega večera Noči rokopisnega dialoga: 

Sara Fabjan, Manja Gatalo 

 

Lektorica: 

Vesna Rogl 
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Žan Žveplan 

 

Succubus 

 

Vir navdiha: motivi umetne pravljice Oscarja Wilda Slavec in vrtnica. 
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Succubus 

Dramatizacija v treh prizorih 

Po motivih: Oscar Wilde – Slavec in vrtnica 

 

Sveto pismo, apostol Pavel: 

»Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem 

postal brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in ko bi 

poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi 

gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje 

imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, 

ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. Ljubezen je potrpežljiva, 

dobrotljiva, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni 

brezobzirna, ne išče svojega, se ne da razdražiti, ne misli hudega. Ne želi 

si krivice, želi pa si resnice. Vse opraviči, vse veruje, vse upa, vse prenese. 

Ljubezen nikoli ne mine.« 

 

Osebe: 

Slav  

Ček  

Lilin 

Avtor drame 
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I 

AVTOR DRAME: Širno zeleno polje. Spodaj žgečka kolena, zgoraj boža 

zahajajoče rdeče nebo. Sliši se petje ptic. 

SLAV: Zaljubljen sem. 

ČEK: Ta koncept ne obstaja. 

SLAV: Prevzela me je. Ne morem si pomagati. 

ČEK: Na njej je nekaj narobe. 

SLAV: Popolna je. 

ČEK: Njeni nohti so kot dolgi črni noži. 

SLAV: Meni so všeč. 

ČEK: Krila ima. Ženske nimajo kril. 

SLAV: Angel je. 

AVTOR DRAME: Zblaznel si. Ne vidiš jasno. 

SLAV: Kaj storiti?  

ČEK: Opustiti idejo.  

SLAV: Povedal ji bom. 

ČEK: Metafizika situacije se ne strinja. 

SLAV: Ljubezen pomeni ljubiti. 

ČEK: Ljubezen je čustvena navezanost in naklonjenost drugim 

osebam. 

SLAV: Noč za nočjo bom zvezdam pripovedoval svojo zgodbo. 

ČEK: Zvezde nimajo ušes. 

SLAV: Vihar ljubezni je spremenil moj obraz. 

ČEK: Vihar tega ne zmore.  

SLAV: Govorim v metaforah.  

AVTOR DRAME: Zblaznel si. Ne vidiš jasno. 

SLAV: Ljubezen pomeni ljubiti. 

ČEK: Ljubezen ni praktična. Nima družbene koristi.  

SLAV: Plesal bi z njo in ji povedal, kako jo imam rad.  

ČEK: Ne znaš plesati. 

SLAV: Njena roka bo v moji roki. 

ČEK: Ugriznila te bo s svojimi ostrimi zobmi. 

SLAV: Udaril te bom! 
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ČEK: Bolelo bo tudi tebe. 

SLAV: Sovražim te. 

ČEK: Sovraštvo ni praktično. Nima družbene koristi. 

SLAV: Klofutnil te bom. 

ČEK: Klofutnil boš samega sebe. 

SLAV: In kaj potem? 

ČEK: Filozofija se strinja, da je mazohizem bolezen. Bolan si. 

AVTOR DRAME: Ne. Jaz ljubim.  

SLAV: Kmalu bo prišla.  

ČEK: Zavrnil jo boš.  

SLAV: Izpovedal se bom. 

ČEK: Izpoved ni praktična. Nima družbene koristi. 

SLAV: Ko pride, boš tiho.  

ČEK: To je nemogoče.  

SLAV: Vse boš pokvaril. 

ČEK: Vse bom naredil, kot je treba. 

SLAV: Uničil boš ljubezen. 

ČEK: Ljubezen je iracionalna. 

SLAV: Ljubezen pomeni ljubiti. 

ČEK: Vrtiš se v krogu.  

SLAV: Krog vodi do nje.  

ČEK: Krog vodi do mene.  

SLAV: Ti ne obstajaš. 

ČEK: Nanašajoč se ne vse zakone fizike, kemije, biologije, 

matematike, astronomije … 

AVTOR DRAME: ČIV ČIV. 

ČEK: … ekologije, strojništva, metalurgije, rudarstva, geologije in – 

brez dvoma obstajam. 

SLAV: Kaj je bilo to? 

ČEK: Kaj?  

AVTOR DRAME: ČIV ČIV.  

ČEK: Kaj je bilo to?  

SLAV: Kaj? 
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AVTOR DRAME: ČIV ČIV. 

SLAV: Ljubezen pomeni ljubiti. 

ČEK: Ljubezen ni praktična. Nima družbene koristi. 

SLAV: Prihaja! 

ČEK: Ne vidim je. 

SLAV: To je zato, ker gledaš z očmi. 

ČEK: Gleda se z očmi. 

SLAV: Oči niso oči. 

ČEK: Oči so organ vida; zaznavajo svetlobo. 

AVTOR DRAME: ČIV ČIV. 

SLAV: Popolna je. Noč za nočjo bom zvezdam pripovedoval svojo 

zgodbo. Vihar ljubezni je spremenil moj obraz. 

ČEK: Prihaja! 

SLAV: Kako veš? 

ČEK: Ker vidim – z očmi.  

SLAV: Jaz bom govoril.  

ČEK: Pogubil naju boš. 

SLAV: Ljubezen pomeni ljubiti.  

AVTOR DRAME: Ljubezen pomeni ljubiti.  

SLAV: To sem rekel jaz! 

ČEK: Da si res?  

SLAV: Ne vem več.  

AVTOR DRAME: ČIV ČIV. 

ČEK: Stori, kar moraš. 

SLAV: Mi boš pustil, da vodim? 

ČEK: Zgolj zato, da ti dokažem, da imam prav. 

SLAV: Glej, da boš tiho. 

ČEK: Komaj čakam, da vidim, kako zelo se motiš. 
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II 

AVTOR DRAME: Bilke ena za drugo umirajo. Travnik se spreminja v 

črno brezno, nebo prekrijejo oblaki, zrak postane zadušljiv. Nekaj je 

narobe. Iz zemlje se priplazi LILIN. 

SLAV in ČEK: Sem že mislil, da vas ne bo.  

LILIN: Upam, da niste predolgo čakali.  

SLAV in ČEK: Bi še dlje, če bi moral. 

LILIN: Zakaj ste me povabili sem? 

SLAV in ČEK: Da vam izpovem, kar mi že dolgo ne da miru. 

LILIN: Da ste zaljubljeni vame? 

SLAV: Kako je vedela?  

ČEK: Kako ne bi?  

AVTOR DRAME: ČIV ČIV. 

LILIN: Ste mislili, da ne vem?  

SLAV in ČEK: Ostal sem brez besed.  

SLAV: Ljubezen me je utišala.  

ČEK: Pogubil naju boš. 

LILIN: Ne skrbite, v resnici niste imeli izbire. 

SLAV in ČEK: Potem veste tudi, kako sem dan za dnem risal v mislih vaš 

obraz? Kako sem prosil zvezde, da mi dajo pogum, da se vam približam? 

Kako je tudi le slutnja o vas vnela vihar v mojih žilah? Kako sem se boril s 

samim seboj, da sem si dovolil, da vas hočem? 

LILIN: Vem, da ste zaljubljeni, ne vem pa, če me ljubite. 

SLAV: Ljubim! 

ČEK: Ljubezen ni praktična. Nima družbene koristi. 

AVTOR DRAME: Ljubezen pomeni ljubiti. 

SLAV in ČEK: In vendar vas ljubim. 

LILIN: Dokažite. 

ČEK: Na njej je nekaj narobe. 

AVTOR DRAME: ČIV ČIV. 

SLAV: Popolna je. 

ČEK: Vihar ljubezni je spremenil tvoj obraz. 

SLAV: To sem rekel jaz. 

ČEK: Ti si jaz. 
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AVTOR DRAME: Vrtiš se v krogu, krog vodi do mene. 

SLAV in ČEK: Vse bi naredil.  

LILIN: Bi krvaveli zame?  

SLAV in ČEK: Umrl bi za vas. 

LILIN: Nočem vaše smrti. Hočem vašo kri. 

AVTOR DRAME: ČEMU ČIV ČIV ČEMU? 

SLAV: Dal ji bom kri in potem bo moja. 

ČEK: Zblaznel si. Ne vidiš jasno. 

SLAV: Ljubiti pomeni videti jasno. Ljubiti pomeni ubiti. 

SLAV in ČEK: Vaša je. Koliko hočete? Povejte. Ne pustite me čakati na 

odrešitev ljubezni. 

LILIN: Hočem, da se izcedite do zadnjega diha, da slišim vaš krik, ko vas 

zapušča še sleherna kapljica življenja. Hočem rdečo vrtnico rojeno iz vaše 

krvi. Prinesite mi jo in vas bom ljubila. 

AVTOR DRAME: Želi več, kot lahko daš. 

SLAV: Moja bo. Najina. Ljubezen pomeni ubiti. 

ČEK: Ni vredna. 

AVTOR DRAME: ČIV ČIV. 

ČEK: Vihar ljubezni je spremenil tvoj obraz. 

AVTOR DRAME: ČIV ČIV. 

ČEK: Žal ti bo. Kri ni ljubezen. Kri je smrt. 

LILIN: Čakala vas bom na robu jase, tam kjer se sonce potopi v zemljo. 

SLAV in ČEK: Prišel bom. 

LILIN: In potem … in potem boste moji. 

SLAV in ČEK: In potem bova plesala.  

ČEK: Prepuščam te usodi.  

SLAV: Ljubezen bo prevladala. 

AVTOR DRAME: Ljubezen je že zdavnaj mrtva. Z njo boš umrl tudi ti. 

SLAV: Ljubezen bo … 

AVTOR DRAME: ČIV ČIV. 

SLAV: … in potem bo … 

AVTOR DRAME: ČIV ČIV. 

SLAV: … in vse bo jasno. 

LILIN: Ne bodite predolgo. 
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SLAV in ČEK: Kri bo tekla hitreje kot reke. 

LILIN: Torej je dogovorjeno. Vrtnice sem si vedno želela. 

ČEK: Kri je smrt. 

SLAV: Ne veš, o čem govoriš. 

SLAV in ČEK: Do naslednjega snidenja, draga gospa. 

LILIN: Zbogom. 

(Odleti v nebo, odmeva njen zlovešč smeh.) 

ČEK: Ne dovolim. Zblaznel si! 

SLAV: Nimaš izbire. Veš, da sem močnejši.  

ČEK: Si močnejši, ampak jaz imam prav.  

SLAV: Dovolj. Odločitev je že padla. 
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III 

AVTOR DRAME: Mrtev travnik. SLAV in ČEK je pribit na križ. Kri 

polzi po razkrajajočem se lesu in napaja grm, ki leži pod njim in se počasi 

oživlja. Dežuje prah. Nebo je kričeče sivo. 

ČEK: Prenehaj! 

SLAV: Kri bo tekla in potem me bo ljubila.  

ČEK: Metafizika situacije se ne strinja.  

SLAV: Tako je bilo rečeno in tako bo.  

ČEK: Ljubezen ne zahteva krvi. 

SLAV: Ljubezen je potrebno podpreti z dejanji.  

ČEK: Ljubezen bi morala stati sama zase.  

SLAV: Ljubezen je boj. 

ČEK: Ljubezen je mrtva.  

SLAV: Ljubezen je pot, ne cilj.  

ČEK: Ljubezen pogublja. 

SLAV: Ljubezen je bistvo obstoja.  

ČEK: Ljubezen sploh ne obstaja.  

SLAV: Ljubezen je … 

AVTOR DRAME: ČIV ČIV 

ČEK: Ljubezen je … 

AVTOR DRAME: ČIV ČIV. 

SLAV: Ljubezen pomeni ljubiti. Ljubezen pomeni ubiti. 

ČEK: Prenehaj! Ukazujem ti. 

SLAV: Poznam le eno dolžnost; ta je, da ljubim. 

ČEK: Ne veš, kaj govoriš. 

SLAV: Ljubezen je edina smiselna stvar v tem nesmiselnem času. 

ČEK: Ljubi mene, ne njo. 

SLAV: Ko bom ljubil njo, bom ljubil tudi tebe. 

ČEK: Sebe. 

SLAV: Mene ni brez tebe. 

ČEK: Tebe ni brez mene. 

SLAV: Ljubezni ni brez ljubljenega.  

ČEK: Razuma ni brez racionalnega.  

AVTOR DRAME: Še malo! Skoraj že cveti! 
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ČEK: Ženska je demon. 

SLAV: Ženska je bistvo moje ljubezni. 

ČEK: Zavedla te je. Kri ni ljubezen. Kri je smrt. 

SLAV: Ne! Zavedla je tebe. 

ČEK: Jaz sem ti. 

SLAV: Nisi! Jaz ljubim, ti razumeš.  

ČEK: Ljubezen je potrebno razumeti.  

SLAV: Ljubezen stoji sama zase.  

ČEK: Ljubezen je mrtva. 

SLAV: Ljubezen pomeni ubiti. 

AVTOR DRAME: Iz zraka prileti LILIN. Stopi pred grm, si ogleda 

krvavega SLAV in ČEKA, odtrga nastalo rdečo vrtnico in jo pojé. 

SLAV in ČEK: Rojena iz moje krvi – kot ste želeli. 

LILIN: Ni mi všeč. 

SLAV in ČEK: Zanjo trpim muke za muko.  

LILIN: Mati Lilith bi bila razočarana.  

AVTOR DRAME: DEMON. SUCCUBUS. 

SLAV in ČEK: Ne razumem. 

LILIN: Kaj pa ni razumljivo? Vrtnica ni dovolj rdeča, ni dovolj lepa 

zame. 

AVTOR DRAME: SUCCUBUS. 

SLAV in ČEK: Ampak gospa … obljubili ste. 

LILIN: Da sem res? Slišali ste, kar ste hoteli. Ničesar nisem prisegla. 

AVTOR DRAME: Ljubezen pomeni ljubiti?  

ČEK: Ljubezen sploh ne obstaja.  

AVTOR DRAME: ČIV ČIV. 

SLAV: Če ljubezen ne obstaja, tudi jaz ne. 

AVTOR DRAME: ČIV ČIV. 

ČEK: Si imel dovolj?  

AVTOR DRAME: ČIV ČIV.  

SLAV: Pusti me.  

AVTOR DRAME: ČIV ČIV. 

ČEK: Torej sem imel prav? 

AVTOR DRAME: ČIV ČIV.  
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SLAV: Prav.  

AVTOR DRAME: ČIV ČIV.  

ČEK: Nisem slišal.  

AVTOR DRAME: ČIV ČIV.  

SLAV: Prav si imel.  

AVTOR DRAME: ČIV ČIV.  

ČEK: Kako že?  

AVTOR DRAME: ČIV ČIV. 

SLAV: PRAV SI IMEL. 

AVTOR DRAME: Prav sem imel. 

SLAV: Nimam več pomena.  

ČEK: Ljubezen pomeni ljubiti?  

SLAV: Ljubezen pomeni izgubiti.  

LILIN: Ne boste nič več rekli? 

SLAV in ČEK: Odidite. Tudi pogledati vas ne morem. 

LILIN: So to solze? 

(Prileti do njega na vrhu križa in mu poliže obraz. Jezik ima krvav 

in poln brazgotin.) 

SLAV in ČEK: Stran! 

LILIN: Kakšno razočaranje ste. Še večje kot drugi. 

SLAV in ČEK: Drugi? 

LILIN: Naivni Slavček. Zabavni ste bili – to vam dam. 

SLAV: Metafizika situacije se strinja. 

ČEK: Ljubiti pomeni izgubiti. 

LILIN: Pomislite name, ko se boste še kdaj zaljubili. 

SLAV in ČEK: Nikoli več. 

LILIN: Še bolje. Potem bom pa večno vaša ena in edina. 

ČEK: Od zdaj naprej vodim jaz. 

SLAV: To se ve. 

SLAV in ČEK: Vi ste nič. Le še spomin. 

LILIN: Ampak prve se nikoli ne pozabi. 

SLAV in ČEK: Pozabi morda ne, se ji pa z lahkoto vzame pomen. 

LILIN: Bi vas rada videla poskusiti.  
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SLAV in ČEK: Tega zadovoljstva vam ne dam.  

LILIN: Dolgočasni postajate. 

SLAV in ČEK: Vi pa že zdavnaj več ne lepi. 

LILIN: Grem. Prihodnost čaka na nikogar. 

ČEK: Brez besed se posloviva. 

SLAV: Brez besed. 

AVTOR DRAME: LILIN za nekaj trenutkov čaka na odgovor, potem se 

pogrezne nazaj v zemljo. Nebo se začne jasniti. SLAV in ČEK se odtrga s 

križa. Ves krvav in umazan odkoraka proti koncu jase. Sliši se petje ptic. 

KONEC 
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Barbara Gale 

 

Tujka 

Gozd v nevihti 

Princ 

 

Vir navdiha: uteha v branju pesmi Sylvie Plath 
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Tujka 

 

Obljubim, da tokrat zadnjič. 

Samo še sedaj. 

Bom govorila skozi tvoja usta, 

jih spreminjala v deročo reko. 

Besede bodo le kaplje vode, 

brez živih bitij. 

Vidiš, 

nimaš se česa bati. 

Ne bom te ranila. 

Niti te povsem odslovila. 

Lahko boš ves čas prisostvovala. 

Se strinjaš? 

Tako, stoj poleg mene. 

No, malce več prostora 

pa vendarle rabim! 

Imenitno se imava. 

Poglej! 

Tudi obraz ti bom okrasila. 

Ti je všeč? Seveda ti je. 

Ogromno oblačil imaš. 

Težko je izbrati. 

Tvoj okus je nemogoč. 

Zadnji čas sem prišla. 

Oddaljuješ se. 

Brezoblična si. 

Ne morem te sestaviti. 

Upogibaš in zvijaš se 

kakor cirkuški akrobat. 

Zaupaj mi. 

Rada bi ti kaj ponudila. 

Izberi. Nočeš? 
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Seveda. Jaz sem gostja. 

Všeč mi je tvoj prostor. 

Lahko je vodljiv 

in poslušen. 

Tu bi ostala za dalj časa. 

Tja lahko sedeš, 

pod desno prepono. 

Malo se bom razgledala. 

Ne motaj se mi pod nogami. 

Čepiš in obtožujoče zreš. 

Poglej jih. 

Kako gladki so, skrbno oblikovani. 

Zaključen bel krog. 

Tako vabljivi. Brezokusni. 

A polni obljub. 

Poskusila jih bom. 

Ne preveč. Nočem te uničiti. 
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Gozd v nevihti 

 

Morala bi zbežati že zdavnaj, pred začetkom. 

Vendar je preveč lepo opazovati 

valovanje vej v sicer mračnem vremenu. 

In lahko bi trdila, da v preteči nevarnosti celo uživajo, 

se ji predajajo. 

Z vsemi svojimi koreninami. 

Navdušeno razkazujejo komaj rojene otročiče. 

Prav nič se ne bojijo, da jih lahko v trenutku pred nevihto 

izgubijo, za vedno. 

 

Sem mar samo jaz tako občutljiva? 

V resnici je vse skupaj preveč skrivnostno. 

Nemogoče bi bilo zvedeti resnico o tolikih letih. 

S katerimi se povsem nedolžno lahko pohvalijo 

ter spravijo predse tudi neobičajne dvomljivce, 

kakor sem jaz. 

Sama nimam niti toliko poguma, da bi se udomačila  

v novem položaju. 

 

Težko bi sledila lastni norosti. 

Najraje bi prepustila kapljam dežja, da opravijo svoje. 

Brez mogočnih zaveznikov. 

Strelo bi lahko vzela za svojo. 

To ni pogum. 

Morda le nestrpnost ob velikem dogodku. 

Ki premore skorajda vse značilnosti nečesa prvinskega. 

In da slutiti, da se to končno uresniči. 

Da pride mir popolnoma nepričakovano. 
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Princ 
 

Zadnje čase  

se vendarle ne smehljaš 

več tako pogosto. 

Seveda, 

tvoje oči neprestano vrtajo 

s predano točnostjo 

zvestega delavca 

ali 

obtožujoče zroč skušajo 

privabiti na plan. 

Čustvo. 

 

Ne verjamem,  

da se bo prikazalo tako hitro. 

Površina je zamrznjeno barje 

na robu poti. 

 

Včasih spregovoriš 

besedo ali dve. 

Vendar v meni  

ni nobene jeze, ne besa. 

Povsem mirno opazujem 

tvojo podobo, ki se oddaljuje. 

Tvoji tanki prsti  

izoblikujejo pest. 

Posamezne bele koščice 

so naravnost srhljive. 

 

Nikoli mi nisi poklanjal rož. 

In tvoja darila 

so obstajala samo v besedah. 
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Hočeš poseči vame. 

Se vriniti v moj boren jaz. 

Midva. 

Midva ne bi mogla biti  

manj nepristna. 

Manj resnična od ljubimcev, 

katerih oči so slepo zastrte. 

Nočem, da se vračaš. 

Najraje  

bi te izžgala iz spotike spomina. 

Razbrazdala tvoj obraz, 

te spremenila v grčavega starca. 

 

Moje žalovanje gre h koncu. 

Ona noče, da ga zmotiš. 

Ne sodiš v že pripravljeno zmes. 

Jutri te bom spitala kakor dojenčka. 

S pravkar pripravljenimi zvarki. 

Nared so, da ublažijo tvojo vest. 

Vem, da nisi pozabil. 
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Franjo Frančič 
 

V mojem srcu je materina podoba 

 

Vir navdiha:  

... Ne vem, kam sem ga bil spravil in kje je zdaj tisti papir. V 

mojem srcu je materina podoba – lepota in blagost, kakor je 

nikoli in nikjer nisem videl in ki jo bodo živo ugledale šele moje 

umirajoče oči … 

 (Ivan Cankar) 
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V mojem srcu je materina podoba … 
 

Mi je včasih rekla moja mama, 

drek si, ki sem ga posrala, 

takrat prej, ko sem bil še na gradu, 

zdaj včasih stojim ure in ure na pokopališčih, 

zelo pomembno je, da so smeti in voda zraven, 

noče in noče umreti, ne vem, zakaj, 

sem jo imel rad, strašno rad, 

tudi ko me klofutala, ko me je ščipala, ko me je izdala, 

sem jo strašno pogrešal, menda že pred svojim rojstvom, 

pa je ni bilo na proslavah, pa tako sem se učil pesmi na 

pamet, tako sem si želel, da bi bila ponosna name,  

ne, kar jokaj, je rekla, ko me je sesuvala, vsaj scat ne bo treba, 

moja lepa mati, ki je znala šlogati, zrihtati splave, poroke, 

ki je govorila sto kilometrov na uro,  

sem si rekel, bila je napaka, nesrečna je, prišel bo čas, 

spoznala bo, kako strašno rad jo imam,  

slišala bo, da znam vse pesmi na pamet, v prvi vrsti bo sedela, 

ta pizda zafukana me je lomila naprej in naprej, 

dala me je v rejo, dala me u tri pičke materi, 

moja lepa mati na Tromostovju, v belih nogavičkah, 

taka prasica, da ji ni para, mi je potem le nekoč priznala 

 

 

Dež, dež … 

 

 

To je bilo že potem, ko je zbolela,  

ko sva nekaj krpala, u tri pičke materine sva se trudila, 

mimo, ves čas je deževalo, 

sploh nisem mogel razumeti, 

ker moj oče je bil opica, orangutan, 
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pozabili so ga zapreti v kletko, zato je blodil okoli, 

s črno skorjo vina na ustnicah, s tistim kalnim, praznim pogledom, 

znal se je po ure in ure pijan igrati s smrkavim robcem, 

vzel me je s sabo, ko je fukal tuje ženske, 

tista redka leta, ko smo bili skupaj, 

od prvega do šestega razreda,  

ko sem si izmišljal, kako ju bi ubil, 

s plinom, s strupom, s sekiro v spanju, 

on me je šutiral enkrat na tri mesece, 

če ne štejem tiste flaše, ki mi jo je razbil na glavi, 

pa to, da je šutiral tudi njo, takrat ko je bil res zajeban, 

samo, sfukalo me je čakanje,  

ker nisi nikoli vedel, v kakšnem stanju se vrne, 

samo njega se komaj kaj spomnim, 

no, mama je leto in pol umirala, vse manjša in manjša je postajala, 

ni imela več oči in ust, samo bala pa se ni, 

vedela, da bo dobila prvovrstno vstopnico za parter pekla, 

samo se ji je jebalo, mogoče pa je tako dobro igrala, 

njemu sem obljubil, nekoč, da, da ga bom razčefukal, 

pa je bilo še lažje, pozabil sem ga, komaj kdaj pride, 

ponavadi v paru z njo, 

taka zmešana zafukanca sta, 

moj oče in moja mati. 

 

 

Dež, dež … 

 

 

Potem je mama dobivala samo še umetno hrano, 

kot mali otrok je bila, spraševala me je po kokoših, 

po ženi, po vremenu, po nepomembnih zadevah, 

ne vem, je čakala, da ji bom odpustil ali kaj, 

sem čakal jaz, samo se je le izdala, 
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ko je rekla, da ji je žal samo to, da so me zapirali, 

tako po par dni so pozabili name, 

pil sem svojo scalino ali kaj, 

vem samo, da so si more zdaj podobne, 

ne morem ven iz avta, ki potone, iz goreče hiše, 

čutim zublje, napalm, duši me, 

zato vedno vstanem kot vojak, v delcu sekunde, 

v teh sesekanih belih nočeh, kadim na dvorišču, 

gledam to tujo hišo, ki postaja grobnica, 

vidim svojo hči na oknu, lunin obraz imam, 

sprašujem se, če sem manj zafukan oče, 

v bistvu pa to sploh nisem jaz, 

kot da bi ostal v tisti luknji, na gradu, 

na nekih točkah, kjer ves čas dežuje, 

samo sem vedno spil tri, štiri pijače pred obiskom v bolnici, 

ker me je bilo najbolj strah, kaj naj ji rečem, 

ker njej nisem mogel lagati, 

ona je bila moja mama, zafukana mama, 

ki sem jo imel rad, še zmeraj, za vedno, 

ker včasih, ko jo je oče šutiral,  

je potem padla na linolej, sem šel po vseh štirih k njej, 

sem lizal tisto njeno kri,  

če kakšen dan, dva je vsa plava sedela skupaj z njim na divanu, 

kot da ni nič. 

 

 

Dež, dež … 

 

 

Ko je umrl oče, sem bil židane volje, 

prvič sem videl, kako velik mojster je bil Plečnik, 

tisti njegovi kamniti oboki te ponesejo direktno v nebo, 

kot je navada za slovenske pravljice, je bila tam še grbasta babica, 
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cel kup otrok, cel pizdunsko socialni cirkus, 

kako lepo, kako poučno, 

imel sem že kakšnih šestnajst let,  

samo čakal sem, da ujamem pravi trenutek, 

da bo oče sesut, dovolj zapit,  

da ga gladko razbijem na milijon kosov, 

odrinil je grbasto babico, da je padla na tla, 

opotekel se je, zunaj je bil hud naliv, 

z enim šutom v glavo sem ga podrl,  

s težkimi škornji sem ga nabil pod rebra, 

brcal sem ga v glavo na vso moč, 

ni mi bilo dovolj, ko je padel v nezavest, sem skočil nanj, 

davil sem ga, zagrizel sem v njegov goltanec, 

hotel sem mu iztrgati srce, tako žal mi je bilo, da nimam noža, 

pritekli so sosedje in me zvlekli proč, on pa je bil mesece v bolnici, 

samo, bal sem se ga, vedno in za zmeraj, ker je bil oni strani vrat, 

njej pa sem nosil rože, moja lepa zafukana mati, 

daj mi tisto moč igre, da se ne bom bal smrti, 

skoraj nisem mogel verjeti,  

tudi na njenem pogrebu nisem zmogel ene same solze, 

ne vem, zakaj, morda sem že vedel, da se bo vračala, 

vsako deževno noč. 

 

 

Dež, dež… 

 

 

Ničesar ne vem o ljudeh, o sreči, o ljubezni, 

zelo pozno sem se naučil osnovnih stvari, 

kako napišeš pismo, kako ustaviš ogenj napalma, 

kako premagaš vročico, tisti bes, nemir, ki se širi v spanec,  

potem kasneje, ko sem srečeval ženske, 

vedno sem verjel, da so mesene igrače, 
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nisem jih prizadel namerno, nisem jih mučil načrtno, 

niso bile moja senca moje lepe zafukane mame, 

pač nisem znal, nisem zmogel,  

na kakšen deževen dan sem znal lagati tako dobro, da sem verjel sebi, 

izmišljal sem si to ali ono, 

kakšne grajske zgodbe, igrati žrtev,  

pomembno je bilo le to, da jaz vodim igro, 

da ne bom na koncu tisti, ki bo ranjen, 

iskal sem sužnjo in nuno v isti osebi, 

iskal sem ključarko, ki bo znala odpreti tista vrata, 

iskal sem šamanke, ki mi bi čarobno odpoljubile more, 

ne na začetku, kopičil sem izmišljotine, 

laž na laž, prevaro na prevaro, 

iskal sem žrtev, 

da ji izpijem vso kri, požgem vso dušo, 

da mi bo potem vsaj malo podobna, 

rojen v puščavi sem prosil le dežja, 

tiste tihe glasbe dežnih kapelj, da bi vsaj za trenutek dva pozabil, 

na izgubljeni jutri, na zublje napalma, 

in sledili so si polomi, drame, begi, porazi, beda, 

in končno samota dežja. 

 

 

Dež, dež … 

 

 

Mnogo let kasneje, oče in mama živita v kleti, 

balzamirana, lepo ohranjena, ona redno dobiva rože, on vino, 

gospa pedagoginja zna vse pesmi na pamet, 

počuti se ogoljufano, ona skrbi za hrano, obleko, rože, račune, 

ona večkrat reče, da so jo oglodali do kosti, 

hči in on, zajedalec, 

vse noči hodiš gor in dol, spravil me boš v norišnico, 
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dvajset uničenih let, reče, 

zunaj dežne kaplje enakomerno bobnajo v sivino večera, 

krivde ni mogoče deliti, parole so z razprodaj, 

on vedno kritičen povzdigne glas, preklinja, 

vsi tisti upi o ženski, ki bi mu odpoljubila more, so pozabljena utvara, 

zdaj štejejo male vojne, da se zapolni čas, 

on se igra z besedami, ona je zelo prijazna do obiskov, 

vloge so bile razdeljene že prej, 

včasih krpajo, niti igra ni, vajenost, utečenost, 

on se je bal tistih prvih mesecev, ko se je rodila hči, 

a bila je lunin otrok, nasmejana zlatolaska, 

velikokrat jo je opazoval v spanju in se čudil, 

njeni lepoti, žarenju, njeni mirnosti, 

potem bi ji moral odgovoriti na nekaj vprašanj, 

ona je znala kričati, same skrajnosti, da jo bo ubila, 

da jo bo ubogala, da sta prava hinavca, 

oče in mati v kleti sta se počasi prebujala, 

on je postajal zombi, selil se je v preteklost, 

ni zmogel živeti v sedanjosti,  

potvoril je, popravil, spremenil, 

samo dež ga zaziba v melanholijo, 

opazuje ogenj v kaminu, 

razmišlja, kako bo ogenj zajel njegovo truplo, 

potem potrka mama na vrata, 

prosi ga, če jo pelje s starim ford escortom en krog, 

ja, ji reče, samo stari ne bo šel zraven, 

mama se samo smeji. 

 

 

Dež, dež … 
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Spet je ponavljala, da ji je uničil življenje, 

čaka na hči, naenkrat ga je strah, 

da sreča najhujše bebce, da jo poškodujejo, 

mama se oglaša bolj poredko, njene besede so vse bolj nore, 

oče je izginil, včasih samo njegova velika roka prebije prosojno visečo 

tančico, 

nič lažje ni, nič težje, 

ona je zagrenjena, utrujenost materiala si razlaga kot zrelost, 

on vse manj preklinja, komaj da spregovori po nekaj stavkov na dan, 

postaja kemični Ali, vsak dan s čikom poseda pod oljko, 

čaka na kače, hijene, srebrne lisice, čudi se cvetovom granatnih jabolk, 

te krvavo cvetoče bolečine, v dnevnik si zdaj zapisuje samo še številke, 

ko pade dvakrat na mesec v hipo, vidi miren obraz smrti, 

to so lepi obeti, vsa ta belina tišine, 

sedi na bolnišnični postelji in drži mamo za roko, 

si prinesel avtomobilčke za sina gospoda primarija? vpraša, 

izza temnih oblakov je slišati violine, 

hiša brez korenin vse bolj sameva, 

pravi, da bo neko noč odšel, 

prej preden bo klican, 

komaj jih sliši, kako ihtijo, 

njegova mati, hči, žena, 

kolikokrat jih je videl, kako hodijo za njegovo žaro, 

sijoče nasmejani, vsi v belem, potem pa prve dežne kaplje, 

ostri robovi sveta bledijo, 

pesem dežnih kaplje pozabe.  

 

 

Dež, dež … 

 

 

Nihče ne ve, kaj je odgovornost za praznike, 

ko se ti rodi otrok, ti stopiš na čelo vrste, 

dež se spreminja v sneg, ki se čudi pravljični pokrajini, 
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koliko kurbirske lepote, koliko mrtvih sanj,  

koliko blefa prividov, mrtvih ladij, vojn in izdaj, 

jutro večera, starec otrok, prazen pogled in zadnji obrok, 

čas nima teže, svet izgublja barve, besede zgrešijo, 

hvala za kri, crkni, crkni, ti mali pajac, 

dež, dež … 
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Jože Brenčič 
 

Šamanove ptice 

 

Vir navdiha: dialog s pesmijo Budistični piščanec Tomaža Šalamuna 
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Šamanove ptice 
 

Euro drowning, okužene gmajne. 

Glava z očmi žirafe je na visokem vratu. 

Žena, je pivo v hladilniku? 

Oh, ti si kamnito ogrinjalo. 

Ne, nisem kamnito grinjalo. 

V večini s pajčevino zamreženih lin je prehod. 

Pogoltnež! Klobaso si baše v usta, 

ostajam tu, dokler se bo še kadilo na pogorišču. 

 

Zafir, uničil si naravo, da ni več podtalnice, 

v Waltovih filmih so mačke s sabljastimi repi. 

Moje stopnice se vijejo, kot bisus. 

Nikoli ne dosežejo od strel sklesanih masivov. 

Že tolikokrat in vedno. 

Slepa prebivalka podzemlja ni prišla naproti, na svetlo. 

 

Diamant sem brusil do spektra barv, 

a vendar mi to ni bilo v zadoščenje. 

Tokovi po miselnih kanalih so hitri. V skali je zazijala reža. 

Riba loputa s škrgami. Človek pod vodo hlasta za zrakom. 

Okopavam cvetlične gredice in hranim svoje živali. 

 

Se vrneš z vlakom? Ne veš, da so podrti mostovi? 

Že nekajkrat sem se skril za American expresom. 

Šaman je zarezal z bisturijem. 

Si res kriknil? 

Si stokal? 

Širite nek vonj, po njem sem vas lociral. 

Lok ima struno iz šabake, umazane od luskin,  

z vonjem po ribah. 
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Maruša Romih 
 

II. 

V. (epistoli) 

 

Vir navdiha: Charles Bukowski 
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II. 
 

na terasastem bolšjem trgu v san joseju 

so se razpasli histerični preprodajalci 

vseh vrst analognih konceptov 

 

najbolj obiskani so bili v mraku tisti ki so prodajali 

duše potopljene v akvamarinsko modro perje 

duše z očmi iz rubinov dolarjev in smaragdov 

duše na zlatih prestolih z zlatimi žezli 

duše ki so umrle ker so se prenajedle biserov 

 

takoj za njimi tisti s popustom na 

duše oblečene po zadnji modi iz pariza 

duše z rabljenimi cadillaci in čolni na privezu 

duše ki so se ljubile na koncertih the everly brothers 

duše ki so se utopile v ribniku za ograjeno hišo 

 

vsi pa so se še pozno ponoči izogibali stojnicam z 

dušami ožganimi od srepečih pogledov prezira 

dušami ki  se že trgajo na dvoje (dve duši za eno) 

dušami ki so se prodajale ali ponujale same 

dušami ki so preživele preveč da bi sploh lahko umrle 

 

tam sem srečala vašo 

gospod Bukowski 

pravi da je našla svoj dom 
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V. (epistoli) 
 

A: 

 

Tebi  

 

prasica umazana zdaj dolgujem 

pol hiše pol bazena pol aleje pol 

vsega da ti jebem mater ki sicer  

ni lepša od tebe ampak je 100%  

bolj pametna ker ona se nikdar ne 

bi ločila od mene ker ti sploh ne  

veš da sem jaz jebeno naboljše 

kar se ti je kdaj zgodilo 

in ti zdaj hočeš pol vsega kar ti 

sploh ne pripada kaj boš sploh  

delala z vsem saj si pol življenja 

preležala na ležalniku ob bazenu 

in si pretegovala prste saj ne boš 

znala živeti s polovico vsega ker 

si vedno hotela imeti vse pa ti si 

v bistvu nenormalno glupa pička  

ni mi jasno kaj se greš ni šans da  

boš sploh znala živeti brez mene 

pač sem te prevaral ene 2x v Riu 

na evo zdaj veš pa mogoče še kdaj 

kje drugje ampak to je bil samo fuk 

vedno sem te imel rad ti pa tega ne 

znaš cenit kot nisi znala cenit da  

lahko pijana kozlaš po najdražjih 

preprogah in se valjaš po njih z ne 

vem kom vse ko mene ni doma in  

itak me ni bilo nikoli ti si imela svoje 

kraljestvo kuzlica zdaj boš imela samo 

še polovico 

 

pa saj boš prišla nazaj ne 

 

poljub 

X 
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B: 

 

Ti 

 

pa si pijan scal po belem marmorju in 

si ga metal na Chagallovo sliko 

 

z ljubeznijo 

Y 
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Vesna Šare 
 

Nikogar ni 

Ne razbij izložbe z njenim trebuhom 

Polizal sem mleko 

 

Vir navdiha: Leonard Cohen 

V pesmi Nikogar ni gre za citatni preplet avtoričinih (desni zamik) in 

Cohenovih verzov iz pesmi To je vojna. 
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Nikogar ni 
 

Nikogar ni, 

ki bi mu lahko pokazal tele pesmi 

              nikogar ni 

              ki bi mu dal to knjigo 

Ne kliči prijatelja naj bo priča 

Temu kar moraš storiti sam 

             z jezikom 

             se postavim za jablano  

             pod mojim očesom 

To je moj pepel 

Ne pričakuj da ti bom olajšal delo 

s tišino 

              pogledam tvojo pest 

              polna je prsti 

              z mojega otoka 

Še vedno sem močnejši 

              otok sem 

Verjameš mi 

ampak jaz ne verjamem tebi 

              otok 

To je vojna 

             nikoli ne boš priplaval 

Uničim te 
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ne razbij izložbe z njenim trebuhom 
 

živim v mestu 

ki nikoli ne spi dvakrat z isto osebo 

v rumenih dokolenkah leži na betonu 

in kriči 

naslednja 

oseba se leseno premika 

proti pločniku svojega bega 

s spolovilom na peclju 

kramlja o tem 

kako poje lisjak 

ko opazuje svojo drago 

in kako umre samec 

po izbruhu ognjenika 

in o pipi ki ne neha (od)puščati 

zato mora poklicati mojstra 

z njim v žepu 

(nikoli ne veš 

kako velik bo tvoj dolg) 

in o šivalnem stroju 

še vedno drdra 

kot včasih ko je bila roka še bela 

in brez krvi 

  

  

kmalu bo zmanjkalo oseb 

in mesto bo vzhajalo 

skozi tuje trebuhe 
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Polizal sem mleko 
 

Polizal sem mleko, ki se je prikradlo marmeladi na tvoji bradi. Preveč je 

bilo sladkega pod okensko polico mojega popoldneva. Preveč ljudi se je 

nakapljalo k pasu tvojih bokov. Pomislil sem, da moram izkopati jarek, 

politi olje s pogledom na vsiljivce. Na zanikrne ščurke globokomislecev. 

Takrat si se premaknila in premišljeno pobožala tretjo dojko. Gledal sem te 

kot večerno prisklednico, kot vstalega psa iz včerajšnje gomile. Takega z 

dolgim jezikom, na katerem si ovekovečila norce srednjega veka. 

Pohodnike tvoje sle. Vrata so začela puščati, slekel sem jih in obesil na 

hrbet. Ščetine so me bodle še dober teden. 
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Jan Brinovec 
 

0 obstaja 

Hrairu 

 

Vir navdiha: roman Vodovnikova Vesina Richarda Adamsa 
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0 obstaja    
 

0 prihaja po železni poti  

in se kakor mrena  

vlači na moja zrkla.  

  

Zakaj prihajaš 0?   

 

Da se hranim   

od tvojih nemih šap  

in kože, raztrgane od sveta.   

 

Vzemi me s seboj  

na železno pot  

do svoje Matere  

in bom bil 0-ev kunec.   

 

Ti ne prebijaš sten vesolja,  

ne raniš glasilk.   

 

Vlak in kunec. 
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Hrairu    
 

Potoni z nami   

v maternico zemlje  

ali se povzpni na zrklo sveta.  

Odvleci svoje telo   

ob neko razlito reko.   

 

Kriči uspavanko  

vsem nevednim pogledom,  

prebijaj neme okvirje vidnih polj.   

 

In ko ti Mama vzame glasilke,  

se  umakni  

 

vase ,  

 

zarisuj konstelacije izpod krošenj  

izgubljenih prednikov.   

 

Za nas.   

 

In se ne izgubi v svojih.  
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Barbara Žvirc 
 

Silos 

La petite mort, Frank O'Hara? 

 

Vir navdiha: 

Pesem Silos sta navdihnili pesmi Outskirts in After a Death pesnika 

Tomasa Tranströmerja. 

Pesem La Petite Mort po branju zbirke Srce v žepu in raziskovanju 

življenja (oz. smrti) Franka O'Hare. 
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Silos 
 

Once there was a shock 

that left behind a long shimmering comet tail. 

It keeps us inside. It makes the TV pictures snowy. 

It settles in cold drops on the telephone wires.¹ 

V srajcah sedimo za mizo. 

Noge pokrčene. Kava vroča. 

Signale iz dremave podzavesti 

odnaša mimo črnin vesolja. 

TV je obrnjen v steno, 

električni šum napaja  

obgrizen svinčnik. 

Razbita ogledala, lesena tla. 

Iz pip teče poezija. 

To še imamo. T o  š e  l a h k o  i m a m o. 

Pred oknom v drevesa zapletene žice. 

Njihovi svetleči konci dobivajo popke. 

 

Stones throw shadows as sharp as objects on the moon surface.² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ Tomas Tranströmer: After a Death (prevod v angl. jezik: Robert Bly) 
² Tomas Tranströmer: Outskirts (prevod v angl. jezik: Robert Bly) 
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La petite mort, Frank O'Hara? 
 

25. julija 1966 se zvije pločevina in na grob ti vgravirajo verz:  

»Grace to be born and live as variously as possible.«¹ 

In ker ni bojazni, da bi se kdaj srečala, ti lahko zdaj, po tolikem času,  

mirno povem, da mi niso vse tvoje pesmi zares všeč  

in da me ne ganejo tvoja poznanstva. 

Mogoče bi bilo bolje, če bi poezijo jemal manj resno 

in dlje časa ostal v Evropi ter se družil s španskimi slikarji.  

Si tu in tam v nosnice priklical vonj po sveži njujorški kavi 

in mislil na daljave med ljudmi. 

Tvoji radovedni sosedi te ne bi več videvali  

in prijatelj, ki se je pretvarjal, da je slikar, bi ob večerih sam spil kozarec 

rdečega  

in iz sanj preganjal abstraktni ekspresionizem, 

ki je paral ušesa in bodel v oči intelektualcem.  

Sardine s slik bi odplavale v olje mestnih svetilk, 

ti pa bi napisal še eno igro,  

še en človeški umotvor za ploskajočo mestno elito.  

Bitniki bi še naprej prekrižanih nog sedeli ob fontanah in dvigovali prah. 

Billie Holliday in Miles Davis enako zvenita tudi v Evropi.  

In avantgarda je mogoče samo malo bolj temna.  

Mogoče bi poezija in življenje tebe morala jemati bolj resno.  

Da bi pisal in mazal črke v besede. V stavke. V knjige. V mir. 

Da bi še naprej divjal z viharji poezije. In s cest zrival Jamese Deane 

tistega časa. 

Mogoče bi celo sam kaj naslikal. Ali pa bi samo nosil Srce v žepu. 

Za vsak slučaj. Če te božje pokliče k sebi,  

da bi skupaj barvala trave še visoko nad Zemljo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ Frank O'Hara: In Memory of My Feelings (posvečeno Grace Harigan; tudi napis na nagrobnem kamnu na njegovem 
grobu) 
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Veronika Šoster 
 

x 

 

Vir navdiha: Srečko Kosovel (Moja pesem) 
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x 
 

moje pesmi so hitre  

ker nimam potrpljenja  

hitro napisane  

hitro prebrane  

hitro pozabljene  

v njih  

skačem po strehah  

lovim zmaje 

z oceanom kuham kavo 

nikoli se ne ustavim  

ne pogledam nazaj  

ker boli  

in bolečina potrebuje čas  

da te objame  

postane prijetna  

in mehka  

jaz nimam časa  

moje pesmi so hitre  

brez osnutkov  

brez prečrtanih besed  

brez obžalovanja  

in oklevanja 

nikamor ne grem  

brez te žgoče melanholije v glavi  

dušim jo s svojimi  

kičastimi besedami 

ki jih izgovarjam  

površno  
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in živčno 

kakor obsedena  

se kamufliram  

za svoje neslišne krike 
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Gaja Jezernik Ovca 
Noč rokopisnega dialoga 

 

Projekt Noč rokopisnega dialoga je nastal v okviru širšega gibanja Noč 

knjige 2015. Zastavljen je bil trodelno ...  

Prvi del je predstavljal razpis, na katerega so avtorji lahko poslali svoja 

dela, ki so se na kakršenkoli način navezovala na slovensko ali svetovno 

literarno izročilo: bodisi na pretekle literarne smeri ali tokove bodisi na 

specifičnega avtorja oziroma delo. Iskali smo medbesedilnost, ki ni bila 

sama sebi namen, ampak smo želeli, da imajo na-/po-vezave pomembno 

vlogo že pri samem procesu pisanja ter seveda (so)oblikujejo besedilo tako 

na formalni kot na vsebinski ravni, s čimer ponujajo orodje za poglobljeno 

branje in odpirajo nova semantična polja. Na razpis je prispelo 74 del 19 

avtorjev. V prispelih delih so bile najpogostejše motivno-tematske 

navezave na predlogo, redkejše so bile slogovno-stilistične, a še vedno 

močno prisotne. Komisija (Sara Fabjan, Patrik Holz, Manja Gatalo, Gaja 

Jezernik Ovca) je po zaključku razpisa izbrala pet zmagovalnih avtorjev, ki 

so bili nagrajeni z razstavo njihovih rokopisov in transkripcij. Za rokopise 

smo se odločili, ker smo želeli še dodatno poudariti dialoško naravo 

razpisa in ker ... vsi radi beremo (vsaj od časa do časa) tudi avtorske 

rokopise, mar ne? 

Zmagovalni avtorji, ki so bili nato s svojimi deli predstavljeni na razstavi v 

Kavarni NUK in na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo 

na Filozofski fakulteti, so bili: 

Žan Žveplan z dramo Succubus 

Jan Brinovec s pesmijo Hrairu 

Maruša Romih s pesmijo II 

Veronika Šoster s pesmijo X 

Vesna Šare s pesmijo Nikogar ni 

Barbara Žvirc s pesmijo La petite mort 

Drugi del je predstavljal literarni večer, ki se je odvil v Kavarni NUK 23. 

4. 2015 v poznejših večernih urah. Večer je bil preplet avtorjev, ki so 

sodelovali na razpisu, ter žive glasbe, za katero je poskrbela skupina 

Akami. Zaključili smo ga z razglasitvijo zmagovalne peterice in odkritjem 

plakatov. Seveda nismo pozabili na druženje.  
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Tretji del je zbornik, ki vključuje nekoliko širši izbor najboljših del, ki so 

prispela na razpis. Vsak avtor ima svoj razdelek, v katerega nismo vključili 

le izbranih del, ampak na kratko označili tudi medbesedilno povezavo ter 

vse skupaj zaključili z rokopisom oziroma rokopisi.  

Za zaključek bi se rada ponovno zahvalila vsem, ki so sodelovali pri 

projektu: vsem avtorjem, ki so poslali svoja dela na razpis, vsem, ki so 

prišli na literarni večer, Kavarni NUK, da smo lahko Noč knjige preživeli 

v njihovih prostorih, Oddelku za primerjalno književnost in NUK-u za tisk 

plakatov, Anji Mihičinac, ki je plakate oblikovala, skupini Akami za 

glasbeno plat večera ter seveda svojim sodelavcem, Sari, Patriku in Manji, 

da je bil naš (za enkrat) najbolj obsežen projekt hkrati tudi najprijetnejši. 

Nazadnje bi se rada zahvalila vsem bralcem zbornika. Želim vam 

raznoliko in pestro brskanje po medbesedilnih navezavah! 

       Gaja Jezernik Ovca 
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