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Literarni natečaj o Evropi

Uvod
Informacijska točka Europe Direct Koroška je del mreže Europe Direct, ki se v zasledovanju
cilja – doseči večjo pripadnost evropskemu projektu – dejavno in stalno povezuje z državljani
ter informira in organizira raznovrstne dogodke za različne ciljne skupine, ki omogočajo, da se
državljani o prihodnosti Evropske unije odločajo na podlagi informacij in da aktivno sodelujejo
v evropskih demokratičnih procesih.
Februarja 2020 je Europe Direct Koroška razpisala nagradni literarni natečaj o prihodnosti
Evrope za srednješolce, ki so v šolskem letu 2019/20 obiskovali srednjo šolo na območju
Koroške ali avstrijske Koroške. V duhu leta sosedskega dialoga med Slovenijo in Avstrijo so bili
cilji natečaja izvedeti, kako mladi doživljajo Evropo, povezati ljudi več generacij in v letu, ko
obeležujemo tudi 100-letnico plebiscita, zgraditi nove povezave med Korošci na obeh straneh
meje. S tem namenom smo k sodelovanju v strokovni komisiji povabili Mohorjevo družbo v
Celovcu, ki ima tradicionalno dobre kulturne vezi tudi v Sloveniji.
Pandemija koronavirusa, ki je od marca obvladovala vse vidike naših življenj, je vplivala na
spremenjen način dela v šolah in v ospredje delovnih procesov potisnila popolnoma nove
zahteve, zato smo se junija odločili, da ga podaljšamo do konca septembra in k sodelovanju
povabimo koroške avtorje vseh starosti.
Med pogoji za sodelovanje je bilo navedeno, da lahko posamezni avtor sodeluje z enim
prispevkom, in sicer z esejem, pravljico ali kratko zgodbo, ter da mora biti prispevek izvirno,
še neobjavljeno avtorsko delo. Vsebinsko naj se dotika enega ali več strateških ciljev Evropske
komisije v obdobju 2019–2024, ki so: • evropski zeleni dogovor – postati prva podnebno
nevtralna celina, • gospodarstvo za ljudi – prizadevanje za socialno pravičnost in blaginjo, •
Evropa, pripravljena na digitalno dobo – opolnomočenje državljanov z novo generacijo
tehnologij, • spodbujanje evropskega načina življenja – zaščita naših državljanov in naših
vrednot, • močnejša Evropa v svetu – krepitev naše odgovorne vodilne vloge na svetovni ravni,
• nova spodbuda za evropsko demokracijo – spodbujanje, varovanje in krepitev naše
demokracije. V zborniku si lahko preberete 31 del, ki so ustrezala pogojem natečaja (en
prispevek je bil izločen, ker je bil že objavljen). Pri pripravi besedil smo si z željo za bralcu
prijaznejše branje dovolili le slovnične popravke.
Pod pokroviteljstvom podjetja A. L. P. Peca d.o.o., ki je gostiteljska struktura informacijske
točke Europe Direct Koroška, smo za tri najboljša dela razpisali finančne nagrade, in sicer za 1.
mesto: 100 €, za 2. mesto: 70 €, za 3. mesto: 50 €.
Pri literarnem natečaju se nam je zdelo pomembno, da sodelujemo z nepristransko, raznoliko
in dobro podkovano strokovno komisijo s širokim obzorjem. Sestavljajo jo člani, ki so zelo vešči
pisanja, nekateri so tudi literarni ustvarjalci in/ali z njimi tesno sodelujejo, po naravi svojih
poklicev ali funkcij spremljajo evropske in svetovne politične procese ter so tesno vpeti v
kulturno, družbeno in politično dogajanje na Koroškem. Izredno veseli smo, da so se povabilu
za sodelovanje odzvali:
•
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•
•
•
•

mag. Romana Lesjak (županja Občine Črna na Koroškem, magistrica upravnih znanosti,
pravnica, prostovoljka, pesnica),
dr. Dejan Meh Savić (doktor filozofije, okoljevarstvenik, zaposlen v Greenpeaceu
Srednja in Vzhodna Evropa),
Primož Suhodolčan (otroški in mladinski pisatelj, podjetnik, humanitarec),
Barbara Žvirc (vodja projekta Pesniška olimpijada, predsednica Kulturnega društva
literatov Mežiške doline, pesnica, prostovoljka).

Strokovna komisija je prispevke ocenila na podlagi treh kriterijev: a) skladnost vsebine z
razpisano temo; b) izvirnost in nivo izraznosti; c) inovativnost v slogu.
Upoštevaje, da so vsi prispevki v zadostni meri skladni z razpisano temo, lahko s tematskovsebinsko analizo ugotovimo, da se jih več kot 40 % ukvarja s prednostno nalogo spodbujanje
evropskega načina življenja. Sem lahko uvrstimo besedila, ki obravnavajo temeljne pravice in
vrednote Evropske unije; ki se opredelijo do enakosti, strpnosti in socialne pravičnosti; ki se
lotevajo zapletenih vprašanj mej in migracij. Četrtina prispevkov je posvečenih okoljskim in
podnebnim izzivom ali pa se izrecno ukvarjajo z evropskim zelenim dogovorom, ki je s ciljem
podnebne nevtralnosti do leta 2050 ključna prioriteta Unije. Prav toliko se jih dotika
sprememb, povezanih z digitalno tehnologijo, torej s prioriteto Evropa, pripravljena na
digitalno dobo. O pomenu malih in srednjih podjetij, ki so temelj gospodarstva EU, in torej o
prioriteti Komisije gospodarstvo za ljudi, spregovorita le dva prispevka, kar je pomenljiv
podatek tudi z ozirom na to, da je v Regionalnem razvojnem programu za Koroško razvojno
regijo 2021–2027 razvojna prioriteta bolj konkurenčna in podjetna Koroška posebej
izpostavljena.
Mnenja članov komisije o natečaju in utemeljitev končne odločitve glede zmagovalnih del
sledijo v nadaljevanju.
V imenu informacijske točke Europe Direct Koroška vam želim obilo užitkov ob prebiranju
nastalega e-zbornika, vsem vpletenim – tako avtorjem kot članom komisije – pa se toplo
zahvaljujem za ves trud, čas in delčke sebe, ki so jih pri tem natečaju delili z nami!

Alenka Miler,
vodja informacijske točke Europe Direct Koroška
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Spremne misli članov komisije

Mag. Martina Kanzian
Vsem sodelujočim se zahvaljujem,
da so svoje misli o Evropi delili na
Vsem ustvarjalcem, predvsem pa mladim, bi
literarnem natečaju, Alenki Miler in
rada položila na srce: Igrajte se z jezikom,
Europe Direct Koroška pa se
ustvarjajte, bodite kreativni in – pogumni!
zahvaljujem
za
povabilo
k
sodelovanju v strokovni komisiji,
kjer sem uživala v branju različnih besedil. Najbolj me je prepričalo besedilo »Želva po imenu
Sofia«, ki me je z vsebinsko in oblikovno izvirnostjo spretno potegnilo v dogajanje. Zgodba je
skladna z razpisano temo, polna fantazije, a povezana z realnostjo in se dotika problematike
našega vsakdana.
Po mojem bi bila zgodba, dopolnjena s privlačnimi ilustracijami, primerna otroška knjiga za
knjižni trg!

Mag. Romana Lesjak
Literarno ustvarjanje se mi je od nekdaj zdelo pomembno. Z njim lahko izraziš svoja čustva,
svoja mnenja, svoja razmišljanja, kritične in pozitivne poglede na družbeno dogajanje tako
doma kot v Evropi ali pa se zgolj prepustiš domišljiji in sanjarjenju. In prav takšni so prispevki,
ki so prispeli na literarni natečaj o Evropi. Nekateri realistični, spet drugi z jasno vizijo, kakšen
naj bi bil po njihovem ta svet. Kar nekaj piscev pa se ni moglo izogniti največji težavi sedanjega
časa, koronavirusu, ki je močno spremenil naša življenja in nam prekrižal vse načrte v letu
2020. Popolnoma smo se mu morali podrediti, kar ugotavljajo tudi pisci teh prispevkov. A
hkrati ugotavljajo, da živimo v državi, kjer imamo še kljub vsemu vsega na pretek, in da pehanje
za materialnimi dobrinami ne pomeni nujno tudi zadovoljstva.
Nekateri prispevki se dotikajo varstva okolja in nakazujejo na to, da se mladi zavedajo, da je
skrb za okolje še kako pomembna za našo prihodnost, spet drugi izpostavljajo pomen
digitalizacije, ki bo državljanom omogočila uporabo novih tehnologij.

Večina prispevkov me je vsebinsko, slogovno in izrazno prijetno presenetila in
z razmišljanji, ugotovitvami in predlogi mladih tudi navdušila.
Hvala, da sem lahko sodelovala z vami!
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Dr. Dejan Meh Savić

Pri prebiranju več desetih prispevkov sem se zavedel, koliko ustvarjalnosti se
skriva v soljudeh in kako malo je potrebno, da pride to ustvarjanje na dan.
Natečaj ni mogel obljubiti bogastva, s katerim bi vabil k udeležbi, ampak je moral udeleženke
in udeležence zadovoljiti že obet nekaj javne pozornosti, ki jo lahko natečaj usmeri k delom, ki
so nastala, in njihovim avtoricam in avtorjem. In to je bilo dovolj, da smo dobili paleto dobrih
zgodb, razmišljanj o našem času in našem položaju v njem. Ta angažiranost je navdihujoča
sama po sebi, dodatno pa vznemirjajo zgodbe, ki so nastale in so zaradi natečaja zdaj med
nami. Tukaj so, da nas nagovarjajo, nas opominjajo, nam dajo misliti in nas zapeljejo nekam
drugam. Skratka počnejo to, kar počne literatura v svojem bistvu: bogati naš notranji svet, s
tem ko vstopa v nas in tam vznemirja. Vsem avtoricam in avtorjem sem hvaležen za njihove
prispevke in jim želim, da bodo literarno ustvarjali še naprej. Če se bo ustvarjanje izrazilo v
novih literarnih delih ali v bolj vsakdanjih oblikah izražanja, je drugotnega pomena.

Primož Suhodolčan

Enaki v različnosti in različni v enakosti

Naša pot v Evropo se začne z
zgodbo Ob meji.

V tej zgodbi je opisana osebna izkušnja, kaj in kako se je dogajalo leta 1991. Sanje čez noč
postanejo resnične. Meje so se res odprle, žal pa se v zadnjem času spet zapirajo. Tokrat na
drugačen način. Kot je zapisano v zgodbi, se lahko vprašamo, ali gremo v sončen dan ali se
zgodovina res ponavlja.
Kakšna je torej Prihodnost Evrope?
Tu je zapisano, da moramo spodbujati evropski način življenja. Kaj to pomeni? Ali to pomeni
preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakosti tako na podlagi spola kot tudi na podlagi
starosti? Ali je to boj proti razlikam v plačah žensk in moških in prevladi moških na najvišjih
položajih? Ali je to problem staranja prebivalstva? Etnična in verska diskriminacija? Eden od
odgovorov je – prihodnost je odvisna od tega, kar storimo v sedanjosti.
Ta odgovor vsaj malo prinaša Želva po imenu Sofia.
Če že danes začnemo boj proti onesnaževanju in klimatskim spremembam, smo že skoraj
prepozni. Pa vendar ne smemo stati ob strani in opazovati, da se bo vse popravilo samo od
sebe. Vsako veliko dejanje se začne s prvim korakom.
Zavedati se moramo, da vsi živimo Pod enim nebom.
Kot je zapisano v tej zgodbi: Odtenek je enak, vse je pod istim nebom. Ta skupni odtenek me
pomirja in hkrati kliče na pot, na sever, vzhod, zahod ali jug. Ko se enkrat odpravim na pot, ni
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poti nazaj, tudi če se vrnem po isti cesti. Vsaka izkušnja je zaklad, le da je pot pod nogami in
korak na poti. Ko enkrat krene, ga ne more nič ustaviti.
Zato bi morali vsi, ki živimo v tem prostoru, vzeti kot prednost – enaki v različnosti in različni v
enakosti.

Barbara Žvirc
Za aktualno dojemanje družbeno-političnega stanja Evrope med Korošci bi lahko po prebranih
literarnih prispevkih rekla, da je bolj v domeni mladine. Čeprav smo v ocenjevanje dobili
prispevke brez imen, sem po branju sklepala, da so se večinoma porodili v glavah

Lepo je videti in vedeti, da aktualne razmere tako na družbenem kot političnem
parketu Evrope Korošce zanimajo, da o njih razmišljajo in jih nekateri znajo
tudi kritično predstaviti.
mladostnikov, so pa, seveda, nekateri bolj spretno ubesedeni kot drugi. Pri ocenjevanju sem
se osredotočila predvsem na pravilno dojemanje predpisane teme in interpretacijo izbranega
naslova med predlaganimi. Na literarnih natečajih, katerih temelji se ne vežejo strogo na
literaturo in njena področja, je pač tako, se mi zdi, da je na prvi bojni črti razumevanje teme,
njena interpretacija, šele potem sledijo slog oz. inovativnost le-tega ter slovnična ustreznost.
Po teh kriterijih sem prispevke tudi ocenila, glede na kar precejšen zalogaj, ocenjevali smo
namreč kar 32 prispevkov, pa zelo težkega dela nisem imela, saj je po mojih kriterijih izstopalo
nekje pet prispevkov.
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Utemeljitev odločitve komisije
Ocenjevanje najboljšega prispevka na literarnem natečaju nikoli ni lahka naloga, tokrat pa je
bila zaradi visoke kakovosti množice prispevkov odločitev mogoča šele po tehtni izmenjavi
mnenj. In izbrali smo. Zmagovalci Literarnega natečaja o Evropi so dela, ki vsako na svoj način
obravnavajo temeljna vprašanja Evrope našega časa. Narava in naše dileme v odnosu do nje;
prehajanje meja, tistih na zemljevidu in onih v glavah; ter razmislek o Evropi, njenih notranjih
mejah in njeni – naši – prihodnosti v njej. Izvrstna obravnava ene od naštetih tem odlikuje tri
zmagovalna besedila natečaja. A ker smo morali izbrati enega med najboljšimi, smo pred
tehtnim esejskim razmislekom o prihodnosti Evrope na tretjem mestu in mojstrskim
besedilom o zagonetnem položaju mimoidočega opazovalca prehajanja meje dali prednost
besedilu, ki s svojo metaforičnostjo enako dobro nagovarja tako odrasle kot tudi otroke.

Zmagovalno mesto natečaja tako pripada prispevku z naslovom
Želva po imenu Sofia. Zgodba o otroku, ki pomaga želvi Sofii
spraviti mladiče v morje, spodbudi bralko ali bralca, da začuti
bitje, s katerim si delimo planet, tako živo, kot bi šlo za sočloveka.
Skrb za želvino dobrobit pa je ponujena tako samoumevno, kot je,
ali pa bi morala biti, pomoč sočloveku v težavah.
Dodatna okoliščina, zaradi katere je bila komisija pri izbiri zmagovalca ali zmagovalke natečaja
samozavestnejša, izhaja iz načelnega soglasja, da z nagrado mlajši ali mlajšemu spodbudimo
še druge mlade, da se udejstvujejo v družbi in ustvarjajo v njej. Za našo in svojo boljšo
prihodnost v Evropi.
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1. mesto

Lara Mori: ŽELVA PO IMENU SOFIA
Bil je lep sončen dan. Deček je ravno pomival posodo ter zamišljeno gledal skozi okno, ko je z
delčkom očesa opazil nekaj velikega. Ta velika stvar se je počasi premikala po plaži, kot bi nekaj
iskala. Od začudenja je spustil posodo iz roke, zaklical mami, da gre na plažo, in že izginil skozi
vrata, še vode ni utegnil zapreti.
Kolikor hitro je zmogel, je tekel proti veliki premikajoči se stvari. Ko je končno prišel dovolj
blizu, da je videl, kaj to je, je glasno zasopel. Bila je prava, živa morska želva. Deček je za nekaj
časa kar obstal na mestu, saj želve še nikoli ni videl od blizu. Z želvo sta se spogledala, a očitno
je bila preveč utrujena, da bi poskušala zbežati pred človekom. Upala je samo na najboljše ter
začela kopati veliko, globoko luknjo. Deček jo je z zanimanjem opazoval. Imel je sicer nekaj
strahu pred to novo podobo, a ga je radovednost premagala. Približal se ji je ter ji začel
pomagati kopati luknjo. Opazil je, da je želva od presenečenja obstala, a je kaj hitro spet začela
kopati. Kar naenkrat pa je spregovorila: »Zakaj mi pomagaš? Ali sploh veš, kaj delam?« Deček
je poskočil, saj ga je to zelo presenetilo. Jecljajoč ji je odgovoril: »Videl sem, kako si utrujena,
in sem se odločil, da ti bom pomagal. Žal pa ne vem, kaj delaš.« Želva se je prijazno nasmehnila
in rekla: »Hvala. Moje ime je Sofia. Pa tvoje?« Deček je odgovoril: »Živijo. Meni je ime Maks.
Sofia, zakaj pa kopljeva to luknjo, če ni skrivnost?« Sofia se je malo prestavila sem ter tja ter
rekla: »Prosim, če tega, kar ti bom zdaj povedala, ne poveš nikomur, saj si želim varnosti. Tukaj
bom izlegla svoja jajčeca, iz katerih se bodo izlegle čudovite majhne želvice. Ampak sem v
velikih skrbeh, če bodo lahko varno prispele v morje in odplavale dogodivščinam nasproti.«
Maks jo je začudeno pogledal, Sofia je razbrala v njegovih očeh, da hoče vedeti še več, zato je
nadaljevala: »Veš, Maks, malim želvicam preti toliko različnih nevarnosti, da od 1.000 želvic
doživi le ena višjo starost. Veš, zakaj sem bila tako utrujena, ko si prišel sem? Ker sem v zadnjih
nekaj dneh bila že na petih plažah in je ta prva, ki se mi zdi vsaj malo primerna za odlaganje
jajc. Na vseh plažah je toliko smeti, da se skoraj ne vidiš iz njih, vsepovsod je polno ljudi ter
močne svetlobe, ki prihaja iz luči. Tudi ta plaža ni najboljša, a nimam več veliko časa. Skrbi me,
da se želvice sploh ne bodo izlegle, saj bo tu za njih prenizka ali previsoka temperatura. Veš,
na male želvice ima podnebje velik pomen že pri izleganju in vsako leto se temperature
drastično spreminjajo zaradi raznih plinov, ki jih spuščate v ozračje vi, ljudje. To nam, želvam
in mnogim drugim živalim, zelo škoduje. Tudi če se želvice izvalijo, so tu še vseeno smeti, ki jih
je polna obala ter tudi morje. Toliko mojih prijateljic je že umrlo, ker so se zapletle v smeti ali
pa jih pojedle in jim nisem mogla pomagati. Tudi pri malih želvicah je tako, da jih veliko poje
majhne koščke plastike in poginejo. Seveda so tu tudi naravni sovražniki, kot so ptiči in morski
pes, a vseeno bi veliko več želvic preživelo, če bi ljudje malo bolj pazili. Vedno, ko se predam
tokovom morja, je v meni strah, da se bom nekam zapletla in mi nihče ne bo mogel pomagati.
Srčno si želim, da bo vsaj nekaj mojih otrok varno prišlo do morja ter v njem tudi dolgo živelo.«
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Maks je vse to poslušal z odprtimi usti. Ni mogel verjeti, kaj je pravkar slišal. Nikoli si ni mislil,
da tako malo morskih želv preživi, in to zaradi ljudi. Sam še nikoli ni odvrgel nobene smeti na
plažo ali kamor koli drugam izven koša, saj ga je tako naučila mama in za to ji je bil v tem
trenutku neizmerno hvaležen. Hitro ji je odgovoril: »Hvala, ker si me zdaj naučila toliko novega.
Nikoli si ne bi mislil, da ste želve in tudi druge živali v tolikšni nevarnosti zaradi onesnaževanja.
Mama me je naučila, da nikoli ne onesnažujem, in res nisem, a naučila me je tudi, da je
potrebno drugim pomagati. Odločil sem se, da bom s pomočjo družine in prijateljev očistil to
plažo, da na njej ne bo niti kančka smeti in tako želvicam omogočil malo večjo možnost
preživetja. Tega se bom lotil kar danes.«
Želva se mu je na veliko nasmehnila ter rekla: »Hvala, Maks. Ne veš, koliko mi to pomeni.«
Maks je že hitro letel domov. Bil je tako navdušen, da bo lahko nekomu pomagal in mogoče
tudi rešil nekaj življenj. Hitro je poklical mamo ter sestro in jima povedal, kaj se je zgodilo na
plaži. Čeprav mu nista popolnoma verjeli, sta se vseeno strinjali, da bosta pomagali počistiti
plažo. Poklical je tudi svoje prijatelje in vsi so se strinjali. Žal se je že začelo temniti, zato so se
odločili, da se čistilna akcija prične naslednji dan zjutraj. Maks je to noč težko zaspal, saj je
komaj čakal na jutrišnji dan.
Takoj, ko se je prebudil, je skočil iz postelje, se oblekel ter prebudil tudi mamo in sestro. Skupaj
so se odpravili ven, kjer so jih pričakali tudi Maksovi prijatelji. Maks je stekel k luknji, a želve
ni bilo več tam, notri pa je ležalo mnogo majhnih jajčec. Bil je kar razočaran, a vedel je, da ga
čaka pomembna naloga, zato se je takoj lotil dela. Vsi so pridno čistili in res, kmalu na plaži ni
bilo niti ene smeti. Vsi so bili presrečni, Maks pa še najbolj. Tudi vsak dan za tem je šel na plažo
in pobral vsako smet, ki jo je veter prinesel.
Nekega jutra, ko je ponovno prišel na plažo, pa je presenečen obstal, saj je bila luknja prazna.
Od veselja je poskočil ter si zaželel, da so vse želvice prispele varno v morje. Od takrat naprej
je vsakemu, ki ga je videl onesnaževati, povedal to zgodbo.
Vedel je, da bo skupaj z želvo Sofio spremenil svet.
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2. mesto

Martina Podričnik: OB MEJI
Moj najljubši del dneva je jutro. Še posebej mi je ljubo, če ga lahko preživljam v samoti. Že kot
majhna šolarka sem vstajala zgodaj, takrat iz nuje, ker je bila pot do šole dolga in je bilo treba
z doma že v temi, pa mi je navada ostala. Zgodnje vstajanje me je reševalo iz študijskih težavnih
dni, ko smo noč podaljševali skoraj do svita, pa sem potem, ko so vsi sostanovalci smrčali, jaz,
navajena zgodnjega vstajanja, študirala. V letih službovanja sem ob jutrih postorila vse tisto,
kar je prejšnji večer ostalo nedokončano, ker sem mnogokrat medtem, ko sem uspavala
otroke, zaspala še sama. Sedaj, v zrelih letih, pa so jutra samo moja! Včasih se lenobno
prebujam ob kavi in križankah, uspešen dan pa mi vselej napoveduje jutranje razgibavanje na
telovadni blazini, še bolj pa hoja. So jutra, ko se s težavo poslovim od pižame, toda že ob
zavezovanju vezalk postajajo misli bistrejše, dokončno pa jih zbistri psička, ki že takoj, ko se
pretegne, veselo poskakuje in nestrpno čaka, kdaj bom že pripravljena.
O jutrih je bilo napisanih že mnogo besed. Vsi opisi, kar sem jih prebrala ali slišala, pa so nič v
primeri s tem, kar jutra v resnici ponujajo. Ni res, da so lepa samo tista, ki dajejo slutiti sončen
dan. Včasih mi je ljubše megleno, ker zadrži občutja ob meni in jih ne raztresa po okolici, kot
rad naredi veter, ki me včasih prepiha do kosti, pa sem mu hkrati hvaležna, da odpihne tudi
težave in skrbi. Rada imam jutra, prepletena z neutrudnim čebljanjem ali oddaljenim laježem,
pa tudi z osamelim brnenjem avtomobilov, ki se čez dan zgrbanči v prediren trušč in me živcira.
Rada imam jutra, ki me samodejno vodijo po znanih poteh, pa me čisto nov pripetljaj vrže iz
rutine in me opomni, da je vsak trenutek življenja edinstven in neponovljiv.
Bilo je običajno jutro. Vstala sem ob petih, in ker se je leto že nagibalo v zadnjo četrtino, je bilo
še temno. Toda po nekaj metrih od doma sem ugotovila, da noč ni več črna, zato sem ugasnila
svetilko. Oči so se hitro privadile na drugačno svetlobo in naenkrat sem videla več, kot bi videla
ob snopu luči. Psička je nemo capljala ob meni in vohljala po poti ter me tu in tam želela
ustaviti, pa ji nisem dovolila. Z zanimanjem sem opazovala okolico, ki je bila videti zelo
drugačna kot ob dnevni svetlobi. Morda so bile moje misli še nekoliko sanjave, kajti mnoga
drevesa, štori, trave in veje so mi ponujali nove podobe. Videla sem nekoga, ki me je čakal, pa
je bil to le grm, ki se je stegoval v cesto. Nekoliko niže je bil na preži lovec, pa sem vedela, da
je to le ostanek odlomljenega drevesa. Vsaka rastlina in vsaka korenina je zmogla v moji
domišljiji prikazati nekaj novega. Psička me je povlekla za povodec, da sem hitreje stopila in se
spotaknila ob kamen, ki se je znašel tam. Mogoča je to kamen iz sanj, v katerih sem se znašla
v kamnolomu, me je prešinilo. Doma moram v sanjski knjigi nemudoma preveriti, kaj pomenijo
te sanje, sem si rekla. Psička je spet povlekla in se naenkrat ustavila. Obstala je kot vkopana, s
privzdignjenimi ušesi, krepko pozo in nekoliko povešenim repom. »Kaj ti ni všeč?« sem šepnila,
ko sem se ustavila ob njej in se zastrmela nizdol med temne obrise debel in grmovja. Nekaj se
premika, sem ugotovila. Pomislila sem na jelene, ki domujejo menda tudi pri nas. Ali pa … sem
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še brodila po možganih, ko sem naenkrat ugledala prihuljeno človeško postavo, ki je pazljivo
iskala čistino in se previdno izogibala dračju. Naenkrat se je ustavila, se z zgornjim delom telesa
prisukala in pomahala v znak, kot da naj ji sledi. Aha, ni sam, sem ugotovila. Počepnila sem, da
bi morda bolje videla, pa bila hkrati manj opazna. Psička se me je narahlo dotaknila. Družno
sva oprezali. Izza debel se je odluščila prva postava, pa druga in še tretja, manjša in nerodnejša.
Predhodnica jo je zgrabila za roko in jo povlekla, v drugi roki pa je nekaj nosila. Tudi prva oseba
je bila otovorjena. Vodič je nekaj nakazoval, in ko so se mu približali, je kretanje obogatil še z
nekaj poltiho izgovorjenimi besedami, nakar je stopil ritenski in jim dal prosto pot. »Rika,
greva,« sem dahnila in povlekla za povodec. »Čez mejo jih pelje.«
Življenje ob meji je razburljivo! Vrsto let smo živeli v sožitju z vojaki, ki naj bi varovali državo
pred sovražnikom. Le-teh res nismo videli, smo pa, kljub temu, da je bil oče lastnik posestva,
živeli v karanteni. Nenehno nadzorovani. Omejeni! Nevidna črta med mejnimi kamni je
učinkovala huje kot električni pastir na travniku. Ponižno smo tudi z grabljami segali le blizu
nje. Babica mi je večkrat povedala, kako sta se včasih tam srečali pri delu s sosedo, toda ker
sta živeli v različnih državah, sta se pozdravili le s pogledi. Pogovor je bil kazniv. »Nikoli nisi
mogel vedeti, od kod špijonirajo,« je rekla. Sama tako hudih preprek nisem doživljala, nenehen
nadzor pa je vame vsadil opreznost, nezaupanje in nemir, ki se ga tudi v starosti ne morem
znebiti.
Z radostjo, besom, srečo, hvaležnostjo, strahom …, s premnogimi mešanimi čustvi me je
preveval čas, ko so potekali boji za osvoboditev Slovenije na Holmcu. »Kako si upajo?« sem
bentila nad pripadniki vojske. »Vsa dolga leta smo jih redili, jih ubogali, se jim prilagajali,« sem
kričala v sebi, včasih pa tudi na glas. Divje nemirna sem prestavljala lonce na štedilniku. Živčno
sem previjala najmlajšega otroka in vmes pogledovala na televizijski ekran, ki je prenašal
posnetke goreče carinarnice. »Gremo ven,« sem ukazala otrokom, tudi najstarejši, ki je še z
nezaceljenim nosom morala iz bolnice, ker so tam potrebovali prostor za morebitne ranjence.
Toda tudi sprehod v vselej mirni naravi je bil ta dan prežet s strahom, nemirom in nelagodjem.
V daljavi smo slišali poke, ki smo jih doslej poznali le iz kake lovske puške ali pa s posnetkov na
televiziji. Otroci so čutili mojo stisko in bili poslušni, mirni in družno z mano – nesrečni.
»Konec je,« sem slišala s hišnega praga. »Vojaki so se predali,« me je obvestil radosten, ljubi
glas moje mame. »Konec?« »Ja, konec! Vdali so se!« »Konec je,« sem v smehu pričela objemati
in poljubljati otroke in oni so srečno poskakovali okrog mame, ki se je iz resnobne tečnobe v
hipu prelevila v radostno mladenko, poskočno, radoživo, ljubečo, smejočo se mamo, ki ni bila
več mama, ampak otrok, ki ni izživel pravega otroštva.
Hvala bogu je bila agonija pri nas končana v nekaj dneh. Toda le dobro desetletje smo spali na
lovorikah, kajti zadnja leta prihaja po vsem svetu, pa tudi pri nas, do nemirov, preseljevanj in
nezadovoljstva.
»Glej, tam je avto,« sem tiho rekla, ko sem ob robu ceste na bližnji jasi, petkrakem križišču,
zagledala temnega terenca. Ko sem se približala, me je izza odprtih vrat na voznikovi strani
pozdravil lovčev »dobro jutro«. Iz avta je jemal puško in se pripravljal na jutranjo jago. Na
kratko sem odzdravila in urno nadaljevala pot.
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»Uštela sem se. Ni pravi,« sem ugotovila in hitreje stopila po zdaj že svetlosivi cesti. Ptičje
ščebetanje in žvrgolenje je prepričljivo dramilo jutro v nov dan. Naenkrat mi je nekaj reklo, naj
se vrnem. S spremljevalko sva obrnili korak proti domu in tu in tam celo nalahno stekli. Ko sem
spet ugledala avto, sem se začudila, kajti lovec, s katerim sem prej govorila, je bil še vedno
tam. Še vedno je imel opravka s puško. Ta pa ni na lovu, sem pomislila in se povlekla za
rogovilasto deblo. Opazovala sem ga, kako je neprestano nekaj iskal, jemal v roke puško in jo
polagal nazaj, imel opravka z daljnogledom in brkljal po pasu, kjer so najbrž čakali naboji.
Dogajanje me je zaskrbelo.
Kako hitro so minila leta mirnih časov, ki smo jih preživljali ljudje ob meji! Z veseljem se
spominjam, kako smo na taistem, s krvjo pribojevanem mejnem prehodu zanosno peli Odo
radosti ob pristopu v EU! Zadnja leta lahko mirno hodim obiskovat sorodnike, ki so ostali na
oni strani meje, saj me na poti nihče ne ovira. Brezskrbno potujem po Evropi, saj mi ni treba
vselej pred tem v menjalnico. Vstop v Unijo je rešil mnoge težave. Ta jutranji prizor pa je vame
spet naselil nemir.
Kdo so ljudje, ki želijo v Evropo? In kdo so tisti, ki jih švercajo čez meje? Koga se je treba bati?
Številna porajajoča se vprašanja je zmotil pogled na avto in moškega, ki se mu je s hitrimi
koraki približeval po cesti. Lovec pri avtu je odprl prtljažnik in vanj shranil svojo puško ter sedel
za volan. Prišlek je nemo prikimal in sedel na sovoznikov sedež. Avto je bučno odpeljal.
»Naloga je opravljena!« sem resno rekla, ko sem zopet stopila na cesto. Zanju. Najprej bosta
najbrž šla na kozarček žganega in v miru preštela prisluženi denar.
Kaj pa begunci? Gredo v sončen dan ali bodo zabredli v temno mlako?
»Rika, pridi,« sem iz brkljanja ob deblu povlekla psičko na cesto. Družno sva stekli proti domu.
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3. mesto

Brina Močilnik: PRIHODNOST EVROPE
Dandanes poslušamo vsakodnevno stvari o Evropi ali vsaj kaj v povezavi z njo. Če ne prek
najrazličnejših medijev – televizija, splet, radio – pa prek učnih načrtov v šolah. Vedno več
poudarka dajemo povezanosti držav in njihovemu sodelovanju, saj opažamo, da smo lahko
samo skupaj močnejši in lahko na ta način lažje dosegamo spremembe ter tudi rešujemo izzive,
s katerimi se določena država in njeni prebivalci soočajo. Evropo sestavlja več kot 50 držav in
s tem več kot 700 milijonov prebivalcev, ki se med seboj razlikujejo, vseeno pa jih povezuje
skupna celina, nekatere skupni jezik, skupna valuta, rasa, veroizpoved ali celo enake težave.
Kljub raznolikosti se povezujemo in smo si tudi kljub razdaljam vseeno blizu.
Vsakih pet let imajo polnoletni evropski državljani tudi možnost sodelovanja na volitvah in s
tem možnost odločanja o smeri, v kateri bo v naslednjih nekaj letih delovala evropska politika
na različnih področjih. Lansko leto so evropski poslanci podprli novo Evropsko komisijo, ki jo
vodi Ursula von der Leyen. Začrtali so šest prednostnih nalog, ki bodo naredili Evropo
ambicioznejšo – evropski zeleni dogovor; gospodarstvo za ljudi; Evropa, pripravljena na
digitalno dobo; spodbujanje našega evropskega načina življena; močnejša Evropa v svetu;
nova spodbuda za evropsko demokracijo.
Sama bi se še posebej osredotočila na strategijo »spodbujanje našega evropskega načina
življenja«, saj menim, da se premalo govori o preprečevanju diskriminacije in spodbujanju
enakosti, tako na podlagi spola kot tudi na podlagi starosti. Še vedno se pojavlja diskriminacija
v veliki meri. Še vedno se soočamo z razlikami v plačah žensk in moških, s prevlado moških v
državnih parlamentih ter na najvišjih položajih ter s še vedno njihovim boljšim in večjim
spoštovanjem v družbi, za kar bi lahko dejali, da je torej spol še vedno statusni simbol, kljub
prepričanju, da to naj ne bi bil. Prav tako pa bi enako dejala tudi za starostno diskriminacijo, ki
se pojavlja predvsem sedaj ob pojavu starajoče se Evrope, kar predstavlja za družbo predvsem
problem in ne nekaj pozitivnega. Vsaj tako to opredeljujejo državne politike. Posledično so
stari ljudje velikokrat diskriminirani – dojeti kot nekoristni in problematični. Tukaj bi omenila
babičine besede, in sicer pravi, da se tisti na vodilnih položajih ne zavedajo, da bodo enkrat na
istem, da bodo tudi oni enkrat doživeli starost in da se ji ne morejo izogniti. Celotna Evropa bi
morala ukrepati predvsem na področju staranja prebivalstva, saj se ta pojav že dogaja, v
prihodnosti pa bo starega prebivalstva še več in več. Ljudje se resnično ne zavedajo dovolj, da
na to nismo zadostno pripravljeni. Sedaj se poudarja samo nekoristnost starih ljudi in
negativne stvari, povezane s starostjo in staranjem. Ti ljudje so svoje že »pregarali« v življenju,
kdo še pričakuje, da bodo tudi v starosti delali kot živina? Ti ljudje si zaslužijo svoj počitek in
oddih ter od njih tudi ne moremo pričakovati več toliko, saj vsak s kančkom zdrave pameti ve,
da z leti fizična moč tudi peša. Ljudje na vodilnih položajih, mar vam to ni jasno? Čemu samo
blatenje teh ljudi? Zaslužili so si vsak evro pokojnine. Nekateri z njo komaj shajajo, pa so
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oddelali poštena leta. Potrebno se je zazreti v prihodnost in se osredotočiti na področja, kjer
smo sedaj še nemočni in nepripravljeni. Vsi si pred pojavom starajoče Evrope zatiskajo oči,
morda ne na način, da o tem ne govorijo, temveč da tu na tem področju veliko ne storijo.
Naj se dotaknem še dveh vrst diskriminacije, ki jih še opazujem sama znotraj Evrope, in sicer
etnične in verske diskriminacije. Tukaj bi omenila predvsem diskriminaciji kot posledici
množičnih migracij. Z besedo Evropa povezujem predvsem pojem »povezanost« in prav
grozno se mi zdi opazovati tolikšne razlike, ki jih ravno sami delamo med seboj. Kdo ima
pravico soditi, kdo je vreden več? Kako lahko sploh presojamo, ali je kdo vreden več? Vsi smo
krvavi pod kožo, vsi bomo enkrat zapustili svet, čemu takšno razlikovanje? Evropa, vzemi se v
svoje roke! Vzemi NAS v roke! Razumimo, da je raznolikost nekaj lepega, da smo kljub temu,
da se razlikujemo, še kako enaki. Razmislimo, kako dolgočasen bi bil svet, če bi bil vsak enak
nam, če bi vsi govorili enako, če bi vsi izgledali enako, če bi vsi razumeli drug drugega.
Evropa, zdaj je čas, da ukrepaš. Zdaj je čas, da nekaj spremeniš, saj je danes čas, da
spremenimo nekaj, da bo prihodnost lepša. Zdaj je čas, da se zavzameš za stvari, ki nas še
čakajo, saj bomo le tako pripravljeni na izzive, ki prihajajo. Za konec bi zapisala besede
Mahatma Gandhija, saj menim, da moje razmišljanje najbolje predstavi ter moj zaključek tudi
zaokroži – Prihodnost je odvisna od tega, kar storimo v sedanjosti.
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Ana Angeli: KRASNI NOVI SVET KORONAVIRUSA
1. september 2019. Novo šolsko leto v 1. letniku gimnazije Ravne na Koroškem. Šli smo na
spoznavne dneve, pisali prve teste in spoznali nove sošolce. Decembra za božič smo z družino
odpotovali v Amsterdam. Imeli smo se super. Ko pa smo prišli domov, nas je na poročilih
pričakala šokantna novica.
31. decembra so prvič poročali o koronavirusu iz mesta Vuhan na Kitajskem. Bili smo vsi
presenečeni in nekatere je začelo tudi že skrbeti, nismo namreč vedeli, kaj bo s tem virusom,
ali je nevaren in, najpomembnejše, kako hitro se širi. Naša vlada se očitno ni preveč prestrašila.
Virus se je najprej začel širiti še po ostalih mestih na Kitajskem. Tako je Kitajska prišla na rdečo
listo in začela ukrepati s karanteno. Toda bilo je že prepozno. Tujci, ki so bili na različnih
dopustih, so prišli okuženi nazaj v svoje države in jih spravili v nevarnost. Okužbe so se namreč
pojavile tudi v preostalih državah. Naslednja na rdeči listi okužb je bila Italija. Število bolnih je
bilo tako veliko, da so morali zapreti ne samo meje, ampak tudi celotno državo. Tudi to očitno
ni dovolj prestrašilo naše politike. Avstrija je dobila prve okužbe in takoj zaprla svoje meje in
začela s karanteno. Mi pa smo še vedno hodili v šolske klopi.
Virus je prišel rasti tudi k nam in tako smo dobili prve okužbe v Sloveniji. Sprva še niso hoteli
zapreti šol, toda odločitve so prihajale iz minute v minuto. V četrtek, 12. marca, pa so se le
odločili, da zaprejo šole in nas pošljejo v karanteno. Moram priznati, da sem se sprva kar
prestrašila, saj smo začeli s poukom prek spleta in to se mi je dogajalo prvič.
Začeli smo se šolati od doma in meni osebno je bilo kar težko, saj smo si vse morali razložiti
sami. Če smo hoteli iti v trgovino, smo morali imeti zaščitne maske in rokavice vedno s sabo.
Med tem časom pa je koronavirus prispel tudi v Ameriko in kar hitro so tudi oni pričeli z
enakimi ukrepi.
Učenci, dijaki in študenti smo imeli učne ure prek aplikacije Zoom. S tem so najprej začeli
Američani. Kljub temu da smo bili doma, smo morali pridobiti ocene. Pisali smo test, imeli
govorni nastop in bili ustno vprašani. In tako smo posledično končali šolsko leto 2019/2020.
Na vrsti so bile poletne počitnice, toda ukrepi so še vedno držali. Prav tako ni bilo nobenih
zabav, še vedno smo morali nositi maske in upoštevati ukrepe. Od sredine julija naprej je
večina ljudi dobila dopuste. Poleg njih pa tudi bone. Bon za mladoletno osebo je vreden 50 €,
bon polnoletne osebe pa je vreden 200 € .Te bone lahko koristiš le v Sloveniji, zato je bila naša
obala kar polna, nekateri pa so hoteli iti na Hrvaško. Že proti koncu julija se je število okuženih
na Hrvaškem začelo množično višati. Vedeli pa so, da če bodo poostrili ukrepe, bo veliko
turistov predčasno končalo dopust in zaslužek bo manjši. Na rdečo listo je poleg Hrvaške prišla
tudi Srbija, saj je veliko priseljencev šlo obiskat svoje družine domov v rojstne kraje. Konec
avgusta je moral nekdo ukrepati. Vlada Slovenije je javila vsem dopustnikom, naj se
nemudoma vrnejo domov, kajti sicer jih čaka štirinajstdnevna karantena. Vsi so pripravili svoje
prtljage in se odpravili na pot domov.
Stanje na Hrvaškem in Srbiji se je nato umirilo in vlada je določila, da se učenci, dijaki in
študenti vrnemo v šole. Seveda pod določenimi ukrepi. Ti pa se začnejo že pri jutranjem
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avtobusu. Med vožnjo moramo nositi masko in izstopati pri zadnjih vratih. Ko prispemo do
šole, si pred vhodom spet nadenemo masko in si pri prvem razkužilu razkužimo roke. Seveda
ne smemo pozabiti na umivanje rok. Prav pa je tudi, da s sabo nosimo kakšno steklenico za
vodo, da ostanemo hidrirani. Prvi šolski dan so vsem razredom določili učilnice, v katerih
moramo ostati pri vseh predmetih razen izbirnih in določenih izjemah. Kadar gremo na malico,
si spet nataknemo masko in upoštevamo razdalje v čakalni vrsti. Ko se konča pouk, pa je treba
čim prej izprazniti šolo.
Tako bo zdaj potekal naš vsak dan. To pišem 3. septembra in trenutno stanje je 26.351.721
okuženih po vsem svetu. Ne vem pa, kaj bo jutri ali pa čez en teden, kar je lahko včasih tudi
stresno. Po mojem mnenju se bo virus umiril samo, če ljudje ne bodo mislili samo na sebe in
svojo družino, ampak tudi na druge. Namreč na aplikaciji Facebook lahko opazimo veliko
pritožb staršev glede mask, ki jih nosijo njihovi otroci. Ti starši bi morali pomisliti na družine
drugih otrok in v takšni situaciji malo potrpeti. Mislim, da trenutno vsi upamo na najboljše in
da se vrnemo v življenje pred obiskom koronavirusa.
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Tina Ažnoh: GRETA V DEŽELI EVROPA
Nekega poletnega dne konec avgusta se je deklica po imenu Greta odločila, da bo raziskala
deželo, v kateri je prebivala. Dežela se je imenovala Evropa. Bila je zelo raznolikega površja.
Tega dne se je Greta odločila, da bo odpotovala na sever dežele, saj naj bi tam bilo podnebje
hladnejše kot pa v predelu, kjer je prebivala ona. Tako se je odpravila na dolgo potovanje na
sever. Na poti se je spominjala vseh zgodb, ki jih je poznala o severu, vseh pripovedk o
ledenikih in o snegu, ki ga je v gorah vedno polno, o tem, kako se lahko kepaš čez vse leto in
da nimajo pravega poletja.
Ko je hodila proti severu, je srečevala različne živali in slišala jih je govoriti o tem, kako ne
morejo več živeti v predelih blizu mest zaradi prevelike količine izpušnih plinov, hrana ni več
tako dobra, saj v njej najdeš vse polno kemikalij, ki se spuščajo v zrak, in da je voda velik
problem, saj marsikatera tovarna spušča vanjo odpadne vode, ki niso vedno najbolje
prečiščene. Greta se je zamislila: »Hmmm, ali se to dogaja povsod po deželi ali je bil ta pogovor
le naključje? Upam, da je samo naključje – mogoče živali samo malo pretiravajo, ker se ne
morejo navaditi sobivanja z ljudmi?« Tako je odšla naprej proti severu rahlo zaskrbljena, a z
upanjem, da ni nič takega. Žal je kaj hitro naletela na podobno situacijo, kjer so se živali
pogovarjale tako o hrani in o vodi, ki sta tudi tukaj predstavljali velik problem, vendar je tukaj
slišala, kako se živali pogovarjajo, da je začelo izginjati veliko rastlin, ki so jih imeli včasih na
pretek, ter da marsikdo že dolgo ni srečal svojih sosedov in da je v gozdu vedno manj različnih
vrst živali. Tako jo je je stvar začela resno skrbeti.
Bila je že blizu severa in glavo je imela polno skrbi, a tudi idej, kako bi lahko vse skupaj rešili,
ko je srečala starega prijatelja s severa, Krištofa. Bila je zelo vesela družbe, da se lahko z nekom
pogovori o tem, kar je imela v glavi. A jo je na severu hitro presenetila ogromna slaba stvar. Ni
bilo več snega, gore so bile zelene. To je pomenilo, da se mora ukrepati takoj na čim več
možnih področjih, da se ohrani dežela pri življenju. Pomembno je, kaj lahko naredi
posameznik, kaj država in kaj Evropa kot skupnost.
»Nekje moramo začeti,« reče Greta. »Ampak kje?« Po skupnem razmisleku sta prišla do
zaključka. Začeti je treba z majhnimi koraki. Vsak posameznik lahko naredi ogromno samo s
pobiranjem smeti, ločevanjem, ugašanjem luči in drugimi malenkostmi, za katere si vsi
govorimo: »Če bom samo jaz to počel tako, ne bo imelo učinka, zakaj bi se torej sploh trudil?
Bo že kdo drug to naredil. A kaj, ko tako razmišlja večina posameznikov,« sta razmišljala. »Kako
torej to preprečiti? Kako spodbuditi posameznika, da to naredi?« je naslednji problem, ki sta
ga začela reševati. A ta problem mora vsak posameznik rešiti sam. Pri tem mora sodelovati
država in organizirati čistilne akcije, namestiti čim več čistilnih naprav, ki so učinkovite in bodo
v naravo spuščale čim čistejše vire, zaščititi čim več ogroženih vrst rastlin in živali in državam
vračati zeleno barvo gozdov s posaditvijo dreves, kjer so jih močno iztrebili zaradi industrije in
gospodarstva, in s tem spodbuditi prebivalstvo. »Idejo imava, kako pa to ponesti med ljudi? Bi
bilo skoraj lažje to razložiti živalim, ki se zavedajo, kaj se dogaja, saj opazijo spremembe v
svojem vsakodnevnem okolju prej kot ljudje. Rabiva načrt!« reče Krištof. Tako se odločita
zbrati čim več ljudi, ki so pripravljeni pomagati. Začela sta na severu in zbrala Krištofove
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prijatelje, ki so tudi sami opazili problem, a niso vedeli, kje začeti. Strinjali so se, da lahko vsak
počne malenkosti, ki bodo ohranjale naravo čisto. Tako se je vsak lotil svojega dela. Pobirali so
smeti in jih ločevali, v mestu je gorelo vedno manj luči, ki so bile nepotrebne, mesto je
postajalo čistejše. Kmalu so na pomoč priskočili tudi drugi prebivalci in živali. Greta in prijatelj
sta sklepala, da lahko v tem mestu prebivalci sami nadaljujejo in je čas za naslednje mesto.
Tako sta odšla naprej in začela obveščati ljudi o problemu. Ljudje in živali so po vsej deželi
izvedeli novico o Greti in Krištofu. Tako sta prišla v kakšno mesto, kjer so ju domačini toplo
sprejeli in so že poznali njuno zgodbo. Beseda se je širila in dežela je postajala čistejša. Tovarne
so oddajale čiste vire in dežela je začela zeleneti in se počasi vračati v prvotno stanje.
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Ana Berložnik: KRALJU MATJAŽU SE JE BRADA DEVETKRAT OVILA
OKOLI KAMNITE MIZE
Vsi poznamo legendo o kralju Matjažu, ki počiva pod Peco. Da se bo spet prebudil, se mu mora
brada devetkrat zaviti okoli kamnite mize. Po zadnjih podatkih je rečeno, da se je pod Peco
kralju Matjažu brada okoli mize ovila že dobrih osemkrat. Samo še kratek čas, pa se bo
prebudila velika legenda, ki jo najbolje poznajo koroški otroci, vendar verjamem, da je kralj
Matjaž poznan po vsej Sloveniji, tudi po svetu.
Nekega dne med prečudovitim poletjem so se stresla tla pod Peco. Mnogi govorijo, da se je
kralju Matjažu brada devetkrat ovila okoli kamnite mize. Mnogi temu ne verjamejo, ampak če
greste pogledat pod Peco v jamo, kjer je mnoga leta, desetletja, tisočletja spal kralj Matjaž, ga
tam ne boste več našli. Odkar so se stresla tla na Koroškem, se godijo drugačni časi. V hipu, ko
so se stresla tla, so na evropsko, natančneje slovensko območje iz vesolja prileteli neznani
leteči stvori po imenu Kiviji. Prišli so z nenavadnim plovilom, ki spominja na milni mehurček.
Kiviji imajo zeleno kožo, veliki so okoli 5 metrov, njihove roke pa so na pogled zelo podobne
žabjim krakom. Imajo ogromne noge, na koncu katerih imajo rožnate kremplje. Kiviji imajo
tudi rep, vendar ne takšnega kot psi ali mačke. Ta rep najbolje opiše rep kljunaša, ampak tukaj
je še ena razlika. Rep neznanih letečih stvorov je rdeče barve. Verjamem, da se je kralj Matjaž
prebudil, saj je zaznal, da se Evropi ne godi dobro, napadajo jo namreč Kiviji. Vemo, da je kralj
Matjaž pameten, močan in neustrašen poveljnik nepremagljive vojske, ki lahko ustavi te
vesoljce na naši Zemlji. Kiviji so kar nekaj tednov uničevali fasade, stavbe, mestne ter ulične
luči. Uničili so tudi mostove ter strehe mnogih hiš, za katere so ljudje garali, da so si jih prislužili
ter zgradili. Nekega dne pa se med uničevanjem mesta prikaže kralj Matjaž. Mogočen voditelj
vojske in njegovi zvesti vojaki so pregnali vesoljce, vendar ne za dolgo. Naslednjega dne se je
prizor ponovil v manjši vasici na slovenskih tleh. Kralj Matjaž ter njegova vojska sta jih še enkrat
uspešno ustavila ter pregnala. Uničevanje velikih ter tudi malih mest in vasic pa se je
nadaljevalo. Med dvanajstim opustošenjem pa sta se kralj Matjaž ter vodja Kivijev, Titan,
dogovorila za dvoboj. Nagrada za zmagovalca je bila naše lepo in srečno življenje. Dvoboj se je
odvijal sedmega septembra leta dva tisoč dvajset, ob tretji uri na Ljubljanskem gradu. Pred
dvobojem pa je imel kralj Matjaž še ogromno dela. Živel je namreč v štirinajstem stoletju,
prebudil pa se je v enaindvajsetem. Zaradi tega lahko mogočni vojskovodja zgubi svojo državo,
tvega lahko tudi življenje, zato se je moral potruditi in izučiti na najrazličnejših orožjih in
orodjih. Dnevi so minevali, kralj Matjaž pa je postajal vse spretnejši ter močnejši. Dan D se je
vedno bolj približeval, vsi smo bili na trnih ter v dvomih, da mu ne bo uspelo, saj se vendarle
bori proti neznanemu bitju, ki je kar trikrat večje od njega samega. V dnevih, ki jih je lahko kralj
Matjaž porabil za pripravo, je tudi izučil sedem vojakov posebnih trikov za vsak primer, če se
vojskovodja Kivijev – Titan – ne bo držal dogovora.
Po dolgem čakanju na dvoboj pa je le napočil čas. Prvi je na Ljubljanski grad prišel kralj Matjaž,
kar nekaj ur prehitro. Imel je pomembno nalogo, da premaga Titana, osvobodi naš narod ter
zaščiti naš – evropski način življenja. Titan je na dvoboj zamudil. Prišel je dve uri prepozno.
Kralj Matjaž in Titan sta se gledala tako, da so iskre kar letele po zraku, bilo je smrtonosno. Ko
sta izvlekla meče, ščite ter ostala orožja, s katerimi sta se borila, je kri kar tekla v potokih. Lasje
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in koža so se trgali ter metali po »ringu«. Med bojem se ni videlo, kdo tepe koga ter komu kaže
bolje.
Na koncu je kralj Matjaž le premagal Titana ter osvobodil našo deželo. Vsi navijači so vriskali
in vzklikali, saj bo tako, kot je bilo. Življenje se bo vrnilo na stare tirnice ter domačinov ne bodo
več preganjali nenavadni »stvori« iz vesolja. Vse zahvale za to pa ima kralj Matjaž, saj nas je
rešil ter osvobodil groznega življenja pod vplivom Nezemljanov.
Poveljnik veličastne vojske pa že spet počiva pod Peco in čaka na hujše čase. Brada se mu mora
oviti devetkrat okoli kamnite mize, da bo že spet lahko reševal človeštvo in počel stvari, v
katerih je resnično dober.
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Veronika Budna: HIPI EDO IN NJEGOVA MISIJA
Bilo je po vseh novicah. Med ljudmi se je znova začel širiti virus! Povedali so, da gre za do sedaj
najnevarnejši virus, kar jih je človeštvo poznalo. Virus, ki bi lahko izbrisal vse, v kar verjamemo,
in postavil življenje vseh držav na glavo. Vse vlade so svarile svoje prebivalce, naj si nikakor,
nikoli in nikdar ne snamejo maske, ko bodo izven svojih domov. Še doma naj jo nosijo, če vsaj
za kanček dvomijo, da je človek, s katerim živijo, morebiti kužen. Nisi se smel popraskati, nisi
smel niti »malo zadihati«, maska je morala biti čvrsto pritrjena na obraz! Seveda pa se vedno
najdejo ljudje, ki ne zaupajo in ubogajo kar iz prve. In eden takšnih je bil tudi Edo, star hipi, ki
je že tako ali tako živel drugače od ostalih – in kar je drugače, je seveda čudno, če ne celo
narobe. Sila čudno se mu je namreč zdelo, da ni nič slišal od zdravnikov, medicinskih sester ter
ostalega osebja v zdravstvenih ustanovah – oni niso opazili nič. Pred leti, ko je po Zemlji strašil
koronavirus, je seveda sledil navodilom in nosil masko, kadar je bilo potrebno – kljub temu da
je bil posebnež, ki je razmišljal s svojo glavo več, kot pa se je drugim zdelo primerno, je verjel
v tisto, kar so mu smiselno dokazali. Tudi drugače se mu je zdelo lepo in vljudno, da so si ljudje
umivali roke in pokrivali nos ter usta, kadar so bili prehlajeni. Ni se mu zdelo ravno privlačno,
da si si obrisal … saj veste kaj, potem pa prijatelju stisnil roko. Ali pa da si kihnil v roke, kamor
je zraven priletelo še malo smrklja, potem pa si prijel za kljuko, ki jo je za tabo prijelo še sto
drugih ljudi. Vendar je imel Edo na sumu, da je bilo tokrat nekaj drugače. Edo je imel namreč
zelo dober občutek, tak, ki pride iz središča trebuha in ti pove, da nekaj ni ok. Pa s tem ne
mislim na kruljenje, kadar smo lačni. Recite temu šesti čut ali pa samo dobro opazovanje.
Kakor koli že, Edo je začel tiščati nos tja, kamor ne bi smel. Vohljal je naokoli, spraševal na ulici,
s krofi je podkupoval policaje ter – tega niste slišali od mene – celo vdrl v določene računalnike
določenih pomembnih ljudi. (To se drugače ne dela!) Ker pa je bila sila, se je naš Edo poslužil
tudi teh skrajnih metod. In odkril je skrivnost, ki je bila večja od katere koli skrivnosti, ki jo je
do sedaj poznal. Večja od tega, da sosedov Jože ponoči, ko žena spi, hodi do hladilnika. Ali pa
od tega, da ga gospod zdravnik Gorjanc med malico rad šlukne iz skodelice za čaj. Ta skrivnost
je bila celo večja od skrivnosti njegove žene, ki je vedno kupila za številko večji nedrček, ki ga
je potem napolnila z robci. Ta skrivnost je bila največja, najdebelejša in NAJBOLJŠA skrivnost,
za katero je Edo kdaj koli slišal! Virus, ki se je širil, je ljudem skozi nos ali usta vstopil v telo,
nato pa mimogrede smuknil direktno do možganov in jih začel čistiti. Kot z majhno metlico, s
katero pometemo drobtine izpod mize, je švigal gor in dol, levo in desno po možganih ter
odstranjeval vse neumnosti, ki jih je človeštvo v zadnjih desetletjih in stoletjih naumilo. Samo
zamahnil je z metlico in leta nesnage so izginila kot pajkova mreža v kotu sobe, ko se je loti
mama. In vse, kar je ostalo, je bilo čisto, prvinsko ter lepo. In tako se je Edo lotil projekta Č. M.
– to je bila koda za Čisti možgani. Začel je veliko hoditi med ljudi, kar se je zdelo tistim, ki so ga
poznali, sila nenavadno. Vendar so imeli, kot vsi odrasli, sami s sabo toliko dela, da so na to
kmalu pozabili. Eda pa je bilo povsod polno – kjer so bile množice ljudi, je bil tudi on. Vendar
je težko našel ljudi, ki so bili brez mask ter od katerih bi se lahko nalezel virusa, ki bi šel v nos
njemu, posledično pa še pomembnežem, ki so hoteli zadevo prekriti. Zato se je poslužil
skrajnih metod – prijemal je kljuke, nato pa šel naravnost na sendvič, ne da bi si pred tem umil
roke. Z rokami je drsel po policah v trgovini ter si nato z isto roko obrisal usta. Ja, Edo je postal
pravi pacek, vendar je bilo vse za znanost! Še predobro je poznal navade ljudi in vedel je, da
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maska sama ne ustavi vseh nemarnosti, ki jih počne človek. Vendar se tudi po enem tednu ni
počutil nič drugače – skrbelo ga je, da si je vse skupaj samo domišljal ter da ga že dajejo leta.
Ko je tako slabe volje sedel z ženo Marjetko v dnevni sobi ter si razdraženo mel obraz, se je
oglasila – »Razmišljala sem,« je začela in že ta stavek je v Edu nekaj prebudil. Veste, Edo ni
imel nič proti nikomur, še najmanj proti lastni ženi – vendar je moral priznati, da razmišljanje
ni bila ravno njena vrlina. »Razmišljala sem, da bi nekaj svojih oblačil podarila ljudem v stiski.
Imam jih namreč toliko, da še komaj zaprem omaro, in res ne vem, kdaj bom sploh lahko vse
oblekla.« In takrat se je v Edovi glavi oglasil alarm – predstavljajte si, da se hkrati oglasi požarni
alarm, šolski zvonec, budilka ob šestih zjutraj ter še sosedov pes! Takšen alarm je dal Edu
vedeti – njegovi poizkusi niso bili zaman! Vse, česar se je nalezel, je okužilo njegovo ženo in ji
začelo čistiti možgane! Nekaj dni jo je nato podrobno opazoval in si delal zapiske. Njegova žena
Marjetka, katere najljubši hobi je bilo gledanje reklam in sprehajanje po trgovinah, je kar na
lepem začela govoriti: »Oh, pa saj imava še dovolj zalog, danes ne bom šla ...« Imela je celo
nekaj pripomb čez reklame, češ, kako neumne so. Edo je bil zaprepaden. Njegova žena, ki je
vsako poletje zapravila na kupe denarja za čisto vsak izdelek proti debelosti, ki je prišel na
tržišče! Zdaj je hodila v trgovino s svojo vrečko, komentirala je, kako je že skoraj vsako jabolko
zavito v plastiko. Edo je bil kot na novo zaljubljen in ženina preobrazba ga je samo še dodatno
spodbudila, da pride zadevi do dna. Dosedanje raziskave so mu pokazale, da virus počisti
možgane vse nesnage, ki ne temelji na pomembnih vrednotah. Izgledalo je tudi, da se virus
najbolj vztrajno loti ravno tistih neumnosti, s katerimi je človek pričel v zadnjih nekaj
desetletjih. Brezmejnega potrošništva, porabe nepredstavljivih količin plastike, reklam, ki jih
tolikokrat vidimo in slišimo, da so se nam že usidrale v podzavest. Ni pa mu šlo v račun, zakaj
sam ni imel nobenih znakov okužbe – vendar je bil, če je dobro pomislil, vedno bolj čudne sorte
kot pa ostali. Imel je svoj vrtiček z zelenjavo, že 10 let je nosil iste kavbojke, pa tudi televizijo
je imel najraje ugasnjeno. Zato se verjetno naravi ni zdel takšna grožnja. Če vse skupaj
povzamemo – narava je našla čudovit način, da nam odpre oči. In ta sprememba je seveda na
smrt prestrašila vse, ki živijo na račun naše obsedenosti po imeti še več in več in več. Kot da
sami ne dihajo istega zraka kot mi, kot da na tem planetu ne puščajo svojih potomcev. In če
so sami premalo zreli, jim bo Edo pokazal, kako se to dela. Njegova žena je bila njegov glavni
kompanjon, in odkar se je okužila z virusom, je bila Edu samo še bolj všeč! Dvignila sta slušalki
ter začela klicati vse stare prijatelje iz vojske, s katerimi je še v bivši Jugoslaviji služil Edo. V eni
uri so bila navodila razdeljena, in bila bi še hitreje, če ne bi bili že vsi malo naglušni. Drugi dan
se je zgodil dan D – lahko bi ga poimenovali tudi dan A, I ali Ž, bilo je vseeno, saj je vojna tako
ali tako trajala samo en dan. Ker je šlo za upokojene vojake, ki so bili po naravi pacifisti, je bil
njihov pristop nežen. Šli so v največji nakupovalni center v mestu in v rokah nosili pladnje,
obložene s slastnimi prigrizki, ki jih je vso noč pekla njegova žena. Ker se ljudje niso mogli
upreti skušnjavi, so eden za drugim snemali maske ter si basali priboljške v usta. Preden so
varnostniki ugotovili, kaj se dogaja, je bilo že prepozno! Ker so bili to ljudje, ki so bili še posebej
odvisni od nakupovanja, blišča ter plastik fantastika, je virus deloval še posebej hitro. V očeh
si jim, enemu za drugim, videl spremembo. Gospe in gospodje v vrstah na blagajni so odvrgli
polne vrečke, kot da so nenadoma spoznali, da v rokah držijo mastne polže. Otroci so se
umaknili od zaslonov ter začeli kot zombiji drveti proti knjigarni, kjer so skoraj tekmovali, kdo
si bo izbral več knjig. Edo, Marjetka ter prijatelji iz vojske so se zadovoljno vrnili proti domu,
kjer so na vrtu veselo kramljali – enkrat za spremembo o samih lepih rečeh!
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Anja Ficko: PRISLUHNI IN BOŠ USLIŠAN
Narava, dežela, ki nam lahko pomeni sprostitev, užitek, mir … ali pa nepopisno grozo,
nevarnost … Z naravo je človek živel že od nekdaj, spomnimo se pračloveka, ki je iz nje dobival
vse dobrine za preživetje, zanj je bila narava vir hrane, pijače, zatočišča. Poznal je vsak njen
kotiček in za vse, kar je iz nje dobil v zameno, dal veliko časa in truda. Preden ji je vzel žito, je
moral negovati zemljo, ji dati gnojilo, vanjo dati semena. In negovana zemlja mu je dala žito.
Z naravo smo bili kot eno. Znali smo z njeno pomočjo najti pot domov, z zvezdami, mahovi,
znali smo napovedati, kdaj sejati žito, kdaj ga požeti. Mi smo poslušali njo, ona pa nas.
Kaj pa danes? V kakšnem odnosu smo danes? Danes ljudje nimamo nikoli dovolj. Narava nam
da polje, mi ga obrabimo in uničimo z vrsto kemikalij, samo da dobimo čim več pridelka. Damo
ji najcenejše, slabo kvalitetne surovine in pričakujemo, da bo iz njih delala čudeže. Od nje
dobimo lepo drevo, namesto da bi izkoristili drevo z njegovimi nameni, senco, pridelek, ga
uničimo, posekamo in tam naredimo nakupovalno središče, iz drevesa pa kupe papirja. In kaj
z njim? Potiskamo ga s kupi kemikalij in ga naravi v zameno vrnemo.
Tukaj nastopi Greta, dekle, ki je končno želelo narediti glasen konec ali vsaj začetek boljšega.
Greta se kot večina mladih zaveda, da če bomo še naprej z naravo tako rekoč 'menjali' slabe,
umetne surovine in pričakovali kvaliteto, ki smo jo dobili včasih, jo bomo prej ko slej izčrpali.
Tega se seveda zaveda tudi narava sama. Kar poglejte, koliko naravnih nesreč je zadnje čase,
kaj se dogaja po svetu! Ledeniki se talijo, podnebje se spreminja, pridelkov je vedno manj. Kdaj
bomo znakom le prisluhnili?
Na srečo je na tem svetu še nekaj ljudi, ki se zavedajo, kam nas lahko zdajšnja situacija pripelje,
in so končno začeli na tem tudi delati in ne le govoriti. A kaj bo peščica ljudi proti celotni
umazani politiki in gospodarstvu, ki sta na vrhu? Zdaj je čas, da stopimo skupaj. Če vsak
prispeva majhno spremembo, lahko skupaj tvorimo boljši jutri. A kako?
Začnimo pri vsakdanu. Zjutraj se zbudite. Ste v svoji sobi. Vzamete oblačila, ki so prepotovala
ves svet. Ali se kdaj vprašate, kaj so videla? Videla so ljudi, ki garajo za drobiž, da imate vi lahko
neskončno raznovrstnih majic, ki jih po sezoni zavržete, morda so videla živali, ki jim je bila
vzeta njihova obleka, da vas ne bo zeblo. O tem nikoli niste razmišljali tako, ali pač? Vaše jutro
se nadaljuje v kopalnici, umivate si zobe, ta plastična zobna ščetka bo slej ko prej pristala v
košu, in če je ne bodo mogli razgraditi, kmalu krasila mnoga odlagališča, ki smo jih ustvarili,
morda celo ocean. Med ščetkanjem ne ugasnemo vode. Ker zakaj bi? V preteklih minutah
porabimo vodo, za katero bi po svetu morili, nam pa je samoumevna. Umijemo si obraz, po
možnosti s toplo vodo, ki smo jo dobili s pomočjo kurjenja surovin, ki jih naravi vrnemo kot
umazanijo, ki jo uničuje. Obraz namažemo s kremo, ki so jo morale preizkusiti živali, ki jih niso
vprašali za dovoljenje, morda so ob njej doživele hude reakcije, preden so jo razvili. Ko končate
v kopalnici, se napotite do kuhinje. Zajtrk! Vzamemo si velik kos slanine, kruh iz ovitka, morda
kozarec soka. Kaj smo dejansko vzeli? Vzeli smo svinjo, ki so jo vse življenje pitali s kemijo na
kvadratnem metru, embalažo, ki po možnosti ni razgradljiva, in kup pesticidov. Zakaj ne bi
mogli naravi za dobrine povrniti? Želimo meso? Omogočimo živali, od katere meso dobimo,
dostojno hrano, prostor. Želimo kruh? Dajmo žitu dobro zemljo in čas ter ga ne prenašajmo
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po vsem svetu, če ima omogočen prostor tu. Enako je s sadjem. S tem, ko bomo delali z naravo,
bomo dobili v zameno želeno kvaliteto. Po zajtrku gremo po opravkih. Namesto uporabe vozila
gremo lahko na skupni prevoz, morda peš, s kolesom.
Skušam povedati, da vsaka malenkost šteje in da lahko vsak pomaga. Evropa je tako ustvarila
evropski zeleni dogovor, ki naj bi pomagal ravno pri tej težavi. Program pa poskušajo razširiti,
da bi postal svetovni. Zakaj ne bi pripomogli k temu? Namesto da postajamo eno le s
tehnologijo, delajmo na tem, da bomo eno tudi z naravo. Če je človek delal včasih kot eno
čudeže z naravo, poglejte, kakšne čudeže bi lahko delali sedaj, ko lahko naravo podpremo z
novimi izumi, idejami, namesto da z njimi delamo proti njej.
Le narava nas lahko popelje nazaj v deželo čudežev, kjer je človek znal poslušati, ceniti, čakati
...
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Hana Gorenšek: GRETA V ČUDEŽNI DEŽELI
Za naš planet bi lahko rekli, da se že vseskozi razvija s svetlobno hitrostjo. Vožnja z avtomobili,
osvojeno potovanje po tleh, zraku in vodi, uporaba najnaprednejših tehnologij, bliskovit
pretok informacij in še mnoge druge stvari so bile še pred leti videti skorajda kot znanstvena
fantastika. Vendar si danes brez njih sploh ne znamo več predstavljati življenja.
Ljudje dandanes nenehno stremimo k napredku in razvoju ter si prizadevamo za nove stvari,
ki bi nam tako ali drugače izboljšale naš vsakdan. Ob vsem »obilju« in načinu našega življenja
pa premalokrat pomislimo na okolje, ki najbolj trpi za posledicami sodobnega časa, in sledi, ki
jih za sabo pušča človek danes. Ne zavedamo se, kaj bomo pustili našim potomcem, če bomo
s takšnim načinom življenja nadaljevali. Kot posamezniku se nam nemalokrat zdi, da sami
nimamo vpliva na okolje in njegove spremembe. Pa je res tako?
Dokaz, da to ne drži, je zagotovo deklica Greta, za katero smo slišali že prav vsi. Na prvi pogled
preprosto in povsem običajno dekle s kitkami prihaja s Švedske in je v zelo kratkem času
postala ena od najbolj znanih okoljskih aktivistk v boju proti globalnemu segrevanju. Greta je
postala glavni obraz gibanja mladih na področju podnebnih sprememb, ki je s svojo
vztrajnostjo, željo, predvsem pa dejanji postala znana po vsem svetu. Kljub svoji mladosti se
udeležuje različnih konferenc o podnebnih spremembah in na njih tudi aktivno sodeluje. V
skladu s svojimi prizadevanji za boljši in manj onesnažen planet, na katerem živi, je Greta
močno spremenila svoj način življenja. Prenehala je potovati z letalom, ne uživa hrane
živalskega izvora, ne kupuje stvari, če ni nujno, njen vsakdan je postala ponovna uporaba itd.
V veganstvo in prenehanje letenja je prepričala tudi svoje starše ter zagotovo še mnoge druge
mlade in starejše ljudi. Dokazala je, da lahko vsakdo pripomore k izboljšanju okoljskih in
podnebnih sprememb. S svojim dobrim zgledom in z udejanjanjem svojih besed in namenov
je postala sinonim za spremembe v svetu, ki jih želimo videti. Njena želja je kljub njeni mladosti
naš planet spremeniti v nekakšno »čudežno deželo«, v kateri bi bili vsi srečni in zadovoljni, pri
tem pa ne bi onesnaževali okolja. Toda, ali je to sploh mogoče?
S prepričanjem, da je prav vsak odgovoren za naš planet, to lahko dosežemo, vendar bo za to
potrebna korenita sprememba. Naše vsakdanje navade in razvade bomo morali spremeniti ter
ne iskati izgovorov v svoji majhnosti in v navajanju, da smo v boju z drugače mislečimi nemočni.
Greta je kot ena izmed prvih najstnic pričela javno izpostavljati in poudarjati, kaj vse delamo
narobe. S svojimi dejanji in besedami že premika meje, predvsem pa je uspela ustvariti gibanje
za mlade, ki jim ni vseeno, kakšen je naš planet. Temu gibanju se bomo morali slej ko prej
priključiti prav vsi, saj bo za dosego tako pomembnega cilja, kot je reševanje sveta ter ustavitev
grozečega globalnega segrevanja in podnebnih sprememb, potrebna korenita sprememba
našega načina življenja, ki se začne korak za korakom, pri vsakem posameznem prebivalcu tega
planeta. Naše vsakdanje poti z avtomobili na bencin bomo morali zamenjati z uporabo
trajnostnih rešitev in se na pot podati peš, s kolesom ali z avtomobilom na elektriko. Ločevati
in reciklirati bomo morali čim več odpadkov ter uporabljati obnovljive, naravi prijazne vire
energije. Vedno bolj bomo morali ceniti danes samoumevne dobrine, kot so svež zrak,
neoporečna pitna voda in zelena narava okoli nas. Termoelektrarne bomo morali zamenjati s
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hidroelektrarnami, sončnimi in vetrnimi elektrarnami. In še mnogo je načinov, ki bodo ob
odgovornem ravnanju celotne družbe premaknili stvari na bolje.
S takšnimi ali vsaj podobnimi dejanji bi lahko ves svet postal »Gretina čudežna dežela«, v kateri
bomo lahko zdravo in srečno živeli mi in naši potomci. Pot do tja bo vse prej kot lahka, njen
začetek pa mora vsekakor biti spremenjen pogled na naš svet in zavedanje, da se samo od
sebe ne bo nič spremenilo ter da ni sreče in zadovoljstva v materialnih dobrinah.
Prihodnost sveta, ki je naš edini planet za življenje, je namreč odvisna od zdravja planeta, ki ga
lahko izboljšamo (in ne kvarimo) le mi sami.
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Lana Gruber Lekše: KAJ JE TA SVET, V KATEREM ŽIVIMO?
Sprašujem se, kdaj smo nazadnje pomislili na ljudi, ki so v težavah, ki ne vedo, kaj je vsakdanji
sveži kruh in vsak mesec novi čevlji. Se sprašujete tudi vi, kajne? Redko razmišljamo, kaj je na
svetu res pomembno, kje so čustva, empatija, ljubezen, pravičnost in predvsem
enakopravnost. Sama lahko priznam, da mi nič ne manjka, živim v družini, kjer me imajo radi,
me spodbujajo in mi stojijo ob strani. To je vsekakor najpomembnejše. Veliko ljudi tega nima
in predvsem je za to odgovorna država. Recimo mala podjetja, ki delajo za svoj dobiček, ki se
trudijo, se žrtvujejo, niso prepoznana. Gospodarstvo predvsem upada samo zaradi tega, ker
ne znamo stopiti skupaj, ko je to res potrebno.
Moja želja je, da bi ljudje znali živeti in pustili živeti drugim, a v svetu danes prevladujeta
sebičnost in neenakopravnost. Morda se tega zavedamo, a ne moremo pomagati oz. ne
znamo. Morda nočemo?
Podjetja, ki opravljajo dejavnost samo zato, da preživijo svojo družino, so nevidna. Naprej jih
vlečejo cilj, domišljija, kreativnost in predvsem predanost. In tukaj nastane težava, ko želja in
predanost nista dovolj, da bi jih ljudje videli, zaznali ter jih podprli. Morda nekoč nekje se res
najde nekdo, ki bo zbral moči in pogum ter postavil manjše pred velike. In bodimo ti ljudje mi,
mladi, ki ustvarjamo prihodnost. Na nas leži svet, na nas je zdaj, kaj bo in kako bo. Morda se
tega še ne zavedamo, a vem, da se bomo. Sčasoma. Potrebno je stopiti skupaj in biti glasen.
Ta evropski način življenja nam kaže pot. V Evropi je vse več državljanov, ki niso zaščiteni,
nemočni, čeprav v njih tli želja in zagon po nečem novem. Predvsem so pomembne vrednote
državljanov. Se sploh kdo kdaj vpraša, kaj bo čez deset let, kaj bo z državo … Ne vemo in ne
moremo vedeti, a lahko se trudimo, da postane to naša država, da nismo tujci v svoji lastni
državi. Namen, da živiš, je, da k svetu pripomoreš. Rojen si z razlogom, čeprav morda kdo v
čudnih okoliščinah, mogoče po nesreči, si na svetu zato, da si viden in slišan. Če se vrnem na
temo malih podjetij, ki delajo to, kar želijo, se lahko zamislimo, da morda prav nekdo od vas
hodi v službo, ki vam predstavlja muko že celih 40 let, v resnici pa v vas tli želja po nečem
vašem. Želiš poskusiti, a si ne upaš. Zakaj? Ker država ne spodbuja ljudi, ki so majhni, a verjetno
bolj podučeni kot veliki. Zato ne odlašaj. Živi in delaj s srcem. Več bo manjših, večje bo srce
države. V tej situaciji z virusom smo lahko spoznali, kdo v resnici trpi in kdo je kriv, da državljani
trpijo. Predvsem država in vlada, ki je nad nami. Seveda ne smem pozabiti, da smo kljub stiski
stopili skupaj, a še vseeno ne dovolj. Kje je napredek in kje so dobrosrčni nasmejani ljudje? Zdi
se mi, da je virus prinesel veliko slabega, a predvsem smo se začeli zavedati, kje smo in v kakšni
državi živimo. Zdravstvo, ki je v pripravljenosti od samega začetka, ki se je žrtvovalo samo zato,
ker jim kaj drugega ni preostalo. To jim je služba in skoraj drugi dom. Lahko smo jim hvaležni.
Tukaj pridemo do točke, ki nam sporoča, kako pomembna sta srce in ljubezen. Čeprav
velikokrat zmagata hladno srce in sebičnost, je naša naloga, da to spremenimo, se združimo
in postanemo skupnost za boljšo prihodnost. Vsak državljan je pomemben člen družbe.
Potrebno se je zavedati svojih lastnih vrednot, ki so najpomembnejše, da je človek srečen. Si
lahko mislite, da smo še štiri mesece nazaj prosto zapustili hišo, hodili vsakodnevno svojo
rutino, se družili s prijatelji, družino in predvsem bili sproščeni? Danes pa tako, ko stopim iz
bloka, me ljudje gledajo, kot da sem z drugega planeta. Ko pridem v trgovino z masko, se me
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ljudje izogibajo na tri metre. Kam je šlo življenje in kaj je smisel življenja? Kje so ljudje, ki so te
na ulici pozdravili s prijaznim glasom, ti namenili lepo besedo in te sprejeli takšnega, kot si?
Ne vemo, kajne? Morda se ravno v tem trenutku kdo doma bori z boleznijo, se trudi, da bi rešil
družino revščine in lakote, da bodo njegovi otroci šolani in izobraženi. Ravno njih žene volja in
želja, da bi spremenili svet, a ga ne morejo. Vse več ljudi po svetu trpi, ker Evropa ni zmožna
nuditi 100-odstotne zaščite in boljše prihodnosti. Verjamem, da se trudijo, da se trudimo vsi.
A morda na napačen način. Glede na to, da sem 18 let staro dekle, katere mnenje morda ni
pomembno, a vseeno želi biti slišano. V tej situaciji sem se začela zavedati vrednot, ki mi jih
nudi družina, pa tudi država. Čeprav ne 100-odstotno, smo lahko bili deležni pomoči cele
države. Predvsem gre velika zahvala nam vsem, ki smo se držali ukrepov, in pa seveda samemu
zdravstvu, ki se je žrtvovalo, ker se je moralo. Morda sem celotno stvar nekoliko zakomplicirala
tudi sama sebi, a je bil moj namen sporočiti vam vsem, da smo pomembni prav vsi državljani.
Gre se za vse! Morda ne za vse ob istem času, a vseeno smo del države vsi, ki v njej bivamo in
se trudimo za boljši jutri. Mladih včasih ne zanima, kaj bo čez deset let, ker živimo za sedanjost,
a kljub temu verjamem, da se zavedamo, kako pomembni smo za prihodnost.
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Ivana Hauser: KAM POSLATI PISMO
Draga Korona!

Po daljšem odlašanju je končno padla odločitev, da ti pišem. Dvom o tvoji moči narašča, naš
življenjski slog pa je vse bolj osiromašen.

Brezbrižno in nepovabljena si nekega lepega dne prišla med nas, z vesoljsko naglico – le kako
ti je to uspelo – preplavila ves svet in zdaj vestno izpolnjuješ svoje poslanstvo. Po vseh delih
sveta plašiš ljudi in posegaš v njihov utečeni ritem, zato te prosim, da se čim prej vrneš v
epruveto, od koder si tudi prišla. Dovolj mi je karantene, preplaha in grozečih poročil, kako
zalezuješ vse tiste ostarele ljudi in še druge, ki jim že prvotna bolezen sega po življenju. V
bojazni za starejšo populacijo babicam in dedkom ni več dovoljeno čuvati vnukov. Odrinjeni
so med štiri stene in zaman tožijo o osamljenosti.
Da boš bolje razumela tudi mojo stisko, ti na kratko opišem svoje doživljanje.

Ob oznanjanju tvoje prisotnosti na našem planetu sem najprej pomislila na navadno sezonsko
gripo. Toda tvoj vdor je v trenutku ohromil ves svet, vse dejavnosti ustavil, lokale zaprl,
nobenega bifejčka več, utišal smeh, izpraznil ulice. Še opice v živalskem vrtu so preplašene,
ker ni obiskovalcev. In že kmalu so tudi občinske meje postale neprehodna ograda. Začutila
sem stisko zapornika, ustrahovanost. S plazilskimi možgani, ki prežijo samo še na nevarnosti,
sem ždela doma in se skrivala kot preplašen zajec pred plenilcem. V tolažbo in zadoščenje mi
je bil le dogodek prejšnjega dne, ko sem se še lahko peljala v mesto. Na tržnici, bila je bogato
založena, je bilo veliko ljudi. Vse vprek smo nakupovali in spraševali, kaj nas čaka jutri. Ja, kar
dvakrat sem vlekla polno nakupovalno torbo do avta in v prtljažnik prelagala vse od kislega
zelja, repe, druge zelenjave, mesa … do steklenice slivovke za razkuževanje rok, ust, tudi
mazanje kljuk. Pa ingver, tega se menda tako bojiš, da se ga na daleč izogneš. Zato sem
pomislila tudi na sorodnike in sosede in kupila šest velikih korenov. Branjevka pa je bila s
poslom tako zadovoljna, da mi je v torbo vtaknila še dve oranži. Toda zaporniška stiska je tako
huda, da sem tretji dan zapore tvegala in se skozi tri občine peljala do trgovine Davidov hram,
ki je izjemoma bila odprta, ker pač poleg živil prodajajo še krmila za živali. Tu sem se nekoliko
sprostila. Na polici je bilo toliko kvasa, da bi ga lahko kupila za celo leto, pa sem iz obzirnosti
vzela samo tri kocke. V kotu se je dvigal stolp toaletnega papirja, a tega je bila doma že polna
omara. Preden sem zapustila trgovino, sem si še pri avtomatu natočila kavo. Čudovito
olajšanje me je zajelo, ko sem se pridružila skupini neznancev. Stali so tam zraven in prav tako
kot jaz imeli v rokah ekološke lončke. Vsi smo srkali kavo, se spogledovali in se nasmihali.
Govorili skoraj nič, le od časa do časa je kdo izustil svoje ugodje:
»Mmmm, kako paše.«
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Hvaležni za čar tega trenutka smo se s toplimi pogledi dotikali drug drugega in zavlačevali
obred pitja te blagodejne črnine. Za opravičilo, če bi me ustavila občinska mejna kontrola, pa
sem kupila škatlico vitaminov za kokoši.

Korona, prepričana sem, da si med ljudi poslana prav z nalogo, da njihova topla in ljubeča
čustva okameniš, da zasežeš njihovo svobodo, neubogljivim pa žugaš z močjo covida-19. Vse
direktive bi razumela kot nujen ukrep za zajezitev tvojega napada. Toda vse bolj me bega
roman Krasni novi svet, ki ga je avtor Aldous Huxley označil kot roman o prihodnosti oziroma
svarilo pred prihodnostjo.
Uvesti projekt prihodnosti, ki je priprava na prilagajanje ljudi do tega, da jim bo njihova
neizbežna usoda všeč, ko bo zavladal Krasni novi svet. Kaj je svoboda, sploh ne bodo več
razumeli. Skrivnost sreče in kreposti je, ljubiti tisto, kar moraš storiti.
No ja, priznam, po nekaj dneh si me res ukrotila. Vozila sem se le še v krogu občinske meje. A
kaj, ko so same omejitve in je avto že v četrti prestavi bil prehiter, zato mi je po nekaj dneh
mrknil akumulator.

V dolgočasni tišini, brez prometa na cesti, brez brnenja letal, na nebu le še kak oblaček in
sinjina, sem listala namizni koledar z beležnico. Skoraj vsak dan je imel pripisano neko
dejavnost ali obveznost, tudi že za tedne vnaprej. Pomislila sem na hitenje in tekanje na vse
te načrtovane prireditve, sestanke, ljubiteljske dejavnosti. Vsaka od teh je imela svojo vsebino,
svojo vrednoto, bila željena. A ta trenutek je njihov pomen zvodenel.
»Nobenega smisla nima več,« sem skoraj zastokala.
Krasni novi svet ne dovoljuje knjig ne katere koli umetnosti.
Življenje poteka v srečni nevednosti.
Da sem izgubila vso to razgibanost in veselje do ustvarjalnosti, si spet kriva ti, Korona. Odkar
si se vrinila med Zemljane, hočeš vedno in povsod biti glavna, razdrla si njihov vsakdanji red in
jim v zameno ponujaš digitalizacijo.
Krasni novi svet je ustaljen. Ljudje so srečni, dobijo vse, kar si poželijo in si ničesar ne poželijo,
česar ne morejo dobiti.
Postajam vse bolj razdražljiva in lahko ti postrežem še s katerim svojih izpadov.
Vsa oblačila sem lepo in pregledno zložila v omaro, zajetno zbirko majic in vsega drugega pa
izločila. Kaj potrebujem in česa ne, s tem se nikoli nisem ukvarjala. Zdaj pa so se povsod pojavili
viški. Tudi v predalih je zavladal red, razen v tistem, kjer hranim zapise in slike z mojih potovanj.
Vzela sem si čas, veliko časa, da sem v miru podoživljala najzanimivejši del svoje preteklosti.
Kako lep je svet, pomislim, ko si ogledujem posnetke. Množice nasmejanih obrazov, vsi brez
mask preko ust in nosu, objemi. Vidim samo sproščenost, vihravost, zadovoljstvo, kar zdaj
pogrešam in vse bolj cenim. V bojazni, da je vsemu temu usojen konec, sem v predalu pustila
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vse tako, kot je bilo. Ničesar nisem zavrgla, razen posušene muhe, ki je v njem spala večnost.
Kupček sem lepo poravnala in predal z dragocenimi spominki skrbno zaprla.
V Krasnem novem svetu spomini ne obstajajo, je samo sedanjost.
Verjemi, Korona, če bi takrat vedela, da boš nekoč prišla, bi zdaj bila dva predala polna dokazov
preteklosti.
V roke sem vzela dnevni časopis. Na prvi strani: korona, korona … Naslednja stran in ostali del
časopisa, razen osmrtnic, ni nobenega članka brez korona virusa. Zložila sem ga in ga vrgla v
kot.
Na radiu večerna poročila. Papagajsko ponavljanje korona, korona … mi je že tako kljuvalo po
glavi, da sem se pošteno ujezila in se zadrla:
»Utihni!« Nisem pritisnila na tipko za izklop, ampak kar kabel povlekla iz vtičnice. Televizije pa
tako že dolgo ne prižigam več.
Mi zdaj verjameš, Korona, zakaj te rotim, da odideš? Ne želim v Krasni novi svet.
Največji projekt prihodnosti bo obsežna raziskava tega, kar bodo politiki in sodelujoči
znanstveniki imenovali problem sreče, kako najti pravi način, da se ljudi pripravi do tega, da
bodo uživali v služenju.

Naj ti na koncu še zaupam skrivnost: tvoja prihodnost ni prav nič obetavna. Cepilna industrija
že pripravlja zvarke, ki te bodo zadušili. V cisternah bodo razvažali ta cepilni koktajl, da ga bodo
lahko brez izjeme vbrizgali vsem sedem in pol milijarde Zemljanom, pa če bodo v to privolili ali
ne. Ampak ne zato, da ti ne boš več mogla najti gostitelja, pač pa zato, da bo ljudstvo začelo
častiti boga Farmacije. Sicer pa, česar ti s covidom-19 in cepivom nisi dosegla, bo to opravil
covid-20. Že čaka.

Pa še nekaj: nikar ne izkoriščaj tega pisma kot lovoriko, kako si uspela ljudstvo spraviti na
kolena.
Na začetku pisma sem te ogovorila z Draga Korona, ker iskreno upam na kanček tvojega
razumevanja.

Predkoronski pozdrav!

Zaskrbljena Evropejka

P. S.: Poševno pisan tekst je vzet iz romana Krasni novi svet, avtor Aldous Huxley.
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Matic Helbl: SKOZI TRNJE DO ZVEZD
V neki deželi na planetu Evropeja, kjer ni primanjkovalo ničesar, ni bilo lakote in ne siromaštva,
kar potrjuje tudi njeno ime »Paradiso«, je davno, preden so modreci pričeli šteti leta, ves mir
in spokoj uničilo zlo. Prišlo je kot strela z jasnega in nihče ni poznal pravega izvora. Prebivalci,
katerih življenja so bila v trenutku pri tleh, so se pričeli spraševati, kaj je povzročilo prihod
takšne grozote. Skoraj vsi so bili prepričani, da je njihovo deželo kaznoval tisti, ki jih je sprva
zasul z vso dobroto, kar je premore. Bili so gotovi, da je to storil njihov stvaritelj Bog. Med njimi
so bile seveda izjeme, a si nihče od njih ni drznil nasprotovati večini.
Minevala so leta in Zlo je vse bolj uničevalo deželo. Paradižani, prebivalci dežele Paradiso, so
se zato večinsko odločili, da svoji nekdaj popolni deželi odvzamejo ime, saj si menda tega ne
zasluži več in ker je, kot pravijo, vse manj kakor raj. Vsi so bili na tleh, vodstvo dežele se je
porušilo pod uničevalnimi silami Morgusa, kakor so Paradižani poimenovali zlo. Vse je šlo samo
še navzdol, dokler se ni rodil deček, katerega sposobnosti so bile neverjetne in je pri rosnih
letih pričel hoditi in izumljati izjemne stvari, zaradi česar je tudi zaslovel. Vsi so ga častili in
spodbujali in stavili odrešenje na njegovo ime, ki se je glasilo Ventus. Prav prepričan sem, da
bi ga vsak, ki bi ga takrat povprašali po Ventusu, povedal, da ima super moči, da lahko leti in
čara in premika gore, a deček ni bil tak. Bil je izredno pameten, rešil je vsako težavo, za vse je
našel rešitev, tokrat pa se je posvetil ohranitvi svoje dežele. Zbral je vse svoje moči in pričel
delati, ustvarjati in tuhtati. Preteklo je nekaj let in ljudje so se pričeli spraševati, kaj se je
zgodilo, in počasi so izgubili še zadnje upanje, dokler se ni še istega leta v Paradisu pričelo
dogajati nekaj izredno čudnega. Nebo je postalo črno, sonce se je pokazalo le zjutraj in zvečer
in vsi so takoj pomislili na konec vsega, kar poznajo, a se niso zavedali, da je črnobo na nebu
povzročala velika, ploščatemu kamnu podobna gmota. To je bilo delo Ventusa, ki je v tem času
pošteno zrasel in je v vsem tem času izumil nov način brezžičnega komuniciranja med dvema
oddaljenima lokacijama v vesolju. Resnično se sam tega ni zavedal in ni natanko vedel, kaj
počne, kar je imelo za posledico, da je po nesreči oddal medplanetarni komunikacijski signal,
ki kliče na pomoč tiste, ki ga sprejmejo in se odločijo nanj odreagirati. Zaznala so ga bitja iz
sosednjega osončja, po imenu Gordonda. Ventus je kmalu ugotovil, kaj je storil, in je veselo
novico z besedama »Rešeni smo« hitro razširil po državi; to res ni bilo težko, saj so bili vsi tako
navdušeni, da so v le nekaj urah vsi vedeli za to izvrstno novico. V vsaki vasi so kasneje postavili
takšen stroj za komuniciranje, kot ga je napravil Ventus ter ga poimenoval Takamok. Ko so
Takamoke namestili po vsej deželi, je Ventus prek njih organiziral učne ure, kako se
uporabljajo. Ko so se vsi tega naučili, so Gordončanom oddali signal, da so pripravljeni, in ti so
jih prežarčili na svojo ladjo z imenom Katrarza Kaimera. Ko so bili vsi Paradižani na ladji, so jim
Gordončani vstavili vse znanje v njihove možgane, tako so postali vsi enako izobraženi in
nikomur ni manjkalo modrih idej.
Ko se je Ventus še enkrat prepričal, da so vsi Paradižani na ladji in nikogar niso pustili na
Evropeji, so pognali ionsko vertikulatorske motorje, ki so Katrarzo Kaimero in vse na njej
pospešili po vesolju, in švignili mimo Marsa, Jupitra in Saturna ter pristali na planetu Arzog, ki
je Paradižanom postal novi dom in kjer so z novim znanjem vzpostavili napredno, visoko
tehnološko razvito in digitalizirano deželo. Gordončanom so se Paradižani zahvalilI in kasneje
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so se Gordončani vrnili domov v Gordondo. Paradižani Morgusa niso nikoli povsem pozabili,
zato se še danes pripovedujejo zgodbe o njem. Legenda pravi, da se še danes klati po Evropeji
in išče Ventusa, fanta, ki ga je pretental, vendar ga nikakor ne najde. Hmmm, le kje bi lahko
bil! Če kdo ve, naj tega nikakor ne pove, temveč naj to zadrži zase, saj če bi Morgus izvedel,
kje je Ventus skrit, bi ga zagotovo našel in bog ve, kako bi mu sodil.
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Katja Kajžer: KRASNI NOVI SVET KORONAVIRUSA
Verjetno si nihče izmed nas pred letom dni ni predstavljal, da se bomo kdaj znašli v takšni
situaciji, v kateri smo obtičali sedaj. Leto 2020 nas je že na samem začetku zelo presenetilo in
marsikomu odplavilo načrte in cilje, ki si jih je zadal za to leto. Vse skupaj se je odvijalo zelo na
hitro, saj se verjetno večina izmed nas ni zavedala, kaj nas je prizadelo in kaj vse nas še čaka v
prihodnosti.
Z novim koronavirusom oziroma tako imenovanim SARS-CoV-2 ali COVID-19 se spopadamo že
dobrih 6 mesecev, virus pa se še kar naprej širi. Virus je prvič izbruhnil decembra 2019 na
Kitajskem, v Sloveniji pa smo prvi primer okužbe potrdili 4. marca 2020. Kmalu zatem je bila
razglašena tudi epidemija, ki je prinesla vsem čisto nov način življenja, ki ga še nismo bili vajeni.
Ker se je virus nezadržno hitro širil, so bili zato sprejeti ustrezni ukrepi, s katerimi smo poskušali
preprečiti njegovo širjenje.
Vse se je začelo z zaprtjem varstveno-izobraževalnih ustanov, omejevanjem in kasneje
zaprtjem mejnih prehodov, predvsem se je začelo umirjati javno življenje, poleg tega pa nas je
velika večina začela delati od doma. Tu je Evropa pridobila veliko novih izkušenj glede strani
tehnologije in digitalnega sveta, ki prej še ni bil tako razvit. Prisiljeni smo bili uporabljati
tehnologijo, saj smo samo tako lahko komunicirali in izvedeli, kaj se dogaja pri nas in po svetu.
Pri tem smo zelo napredovali, saj je za izobraževanje na daljavo na razpolago ogromno učnih
platform in orodij, ki jih prej nismo poznali ali pa jih nismo uporabljali. Poleg tega nam je
tehnologija dala moč in hitrost, ob kateri smo pozabili na ves strah, ki smo ga občutili na
samem začetku.
Verjamem, da je ravno delo od doma marsikomu sprva delalo preglavice, predvsem mlajšim
otrokom, ki potrebujejo več pomoči, in njihovim staršem, ki so jim morali pomagati, da so
njihovi otroci razumeli vse potrebno. Meni je to ustrezalo, saj sem organizirana, kar se tiče
dela, in nisem imela težav. Manjkala mi je samo dodatna profesorjeva razlaga, saj si že s
poslušanjem veliko zapomnim, manjkalo pa mi je seveda tudi konstantno ponavljanje učne
snovi. Lahko tudi rečem, da sem hvaležna, da imam odlične pogoje za delo od doma, saj si
marsikdo ne more privoščiti računalnika, ki smo ga potrebovali. Tudi učitelji so morali
konkretno spremeniti svoje delovne navade, imeli so povečano delavno obremenitev, saj so
hiteli pravočasno objavit svoje učno gradivo in se obenem spopadat z vsemi razredi, ki jih
poučujejo. Nekateri učenci so morali zaradi hitrega prehoda na spletno učenje pridobiti tudi
nekaj ocen prek spleta. S tem smo pridobili še dodatno izkušnjo, saj je ocenjevanje prek spleta
drugačno kot ocenjevanje v šoli, ki smo ga bili že ves čas vajeni.
Poglejmo sedaj še malo nazaj, čisto na začetek, ko je virus, kot bi trenil, prečkal meje in kar
hitro dosegel našo državo. Takoj je zavladala panika, ljudje smo nakupovali, kot da se bliža
konec sveta. Čutiti je bilo, da nas je bilo zelo strah, kar je privedlo do tega, da so nekateri
gledali samo nase. V najslabšem položaju so se znašli predvsem zdravstveni delavci, ki so bili
v bitki svojega življenja. Posledice koronavirusa so tako rekoč že postale del našega vsakdana.
Izbruh virusa je bil prav tako vzrok za odpoved številnih kulturnih in športnih prireditev, ki smo
se jih veselili predvsem mladi. Svet se je popolnoma ustavil. Ceste so bile prazne in letala niso
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več letela. Ljudje si sploh nismo mogli predstavljati, da je popolna zaustavitev našega
vsakodnevnega življenja mogoča.
V teh kriznih časih je marsikaj mogoče, kar se je prej zdelo neizvedljivo. Pri tem ciljam
predvsem na delo prek spleta. Kot lahko opazimo, se ogromno stvari lahko opravi na daljavo.
Veliko dejavnosti je izvedljivih, a z veliko več potrebnega truda. Prej verjetno nikoli nismo
pomislili na pouk prek videokonferenc, zdaj pa nam je to že čisto normalno. Pa vendarle je za
nas ta koronavirus velika streznitev. Spet smo se začeli zavedati, da smo le vsi ljudje in da smo
vsi iz kosti in mesa.
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Jožko Kert: OB STOTI OBLETNICI KOROŠKEGA PLEBISCITA
Bilo je še v moji predšolski dobi.
Oče nam je pripovedoval, kako so nekateri pri njem kupovali polne nahrbtnike popra in drugih
dišav in jih nosili čez mejo. Oče je namreč imel trgovino na Pristavi pri Črni. Veletrgovci se niso
mogli načuditi, zakaj kupuje tolikšne količine dišav pri njih in komu to prodaja. Povedal nam
je, da so to bili tihotapci (švercerji), ki so nosili robo čez mejo.
Prvič sem slišal za pojem meja, za Avstrijo.
Nisem si mogel predstavljati, kaj pomeni švercati, kaj je meja, kaj dve državi ob meji.
*****
V osnovni šoli smo se pri slovenščini učili o začetkih slovenskega slovstva. Naš učitelj
slovenščine je bil prof. Stanko Kotnik. Trubar, Dalmatin idr., pa kasneje Žiga Zois, Linhart, pa
vrsta učenih mož – Urban Jarnik, Matija Majer Ziljski, Slomšek, Janežič – vsi doma na
Koroškem. In to, da je bil Celovec v devetnajstem stoletju kulturno središče Slovencev. In
Mohorjeva v Celovcu in na Prevaljah, s tiskarno in urednikom Finžgarjem.
In zopet je v glavi oživelo vprašanje meje, zamejska Koroška. Zakaj, kako to?
Seveda smo pri zgodovini slišali za takrat nam čudne pojme kot plebiscit in nacionalistični
pritiski na Slovence in o ubežnikih po plebiscitu, ki so pribežali na Prevalje in v druge kraje
doline. Ampak to je bila za nas le učna snov, brez zavedanja njihove vsebine.
Zavedanje o delitvi Koroške in nepoznavanju zamejske Koroške se počasi vceplja v naše
mlade glave.
*****
Prof. Mrdavšič je bil v gimnaziji naš profesor slovenščine. Mnoge je pritegnil s svojim odličnim
podajanjem snovi, še posebej z recitacijami. Bil bi lahko tudi odličen igralec. In zopet smo slišali
za vrsto pomembnih Korošcev. Da je bila Karantanija zibelka slovenske državotvornosti, z
Brižinskimi spomeniki zibelka slovenske pismenosti, da smo pri Gospe Sveti Slovenci sprejeli
krščansko vero in bili zibelka krščanstva. Trojno pomembno dejanje v narodovi zgodovini.
Meja pa je bila še vedno zaprta, mnoge so ubili, ki so hoteli skrivaj preko. A šestdeseta leta so
prinesla odprtje te strogo varovane jugoslovanske železne zavese.
Lahko smo šli preko, sprva samo do Pliberka ali še malo dalje do Šmihela. V Celovec nismo
upali, je bilo predaleč. In kava in pomaranče in cement … so postali dosegljivi tudi nam.
Takrat na Drabosnjaka, Matijo Majerja Ziljskega, Janežiča, Slomška, na Mohorjevo ... nismo
mislili.
Pa je Mohorjeva v času avstro-ogrske monarhije imela v naši prevaljski fari 195 »udov« – tako
so takrat rekli naročnikom redne zbirke mohorjevk. In danes? Sram me je zapisati.
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So to tudi znaki ločenosti enovite Koroške, ko so Podjuna in Rož in Zila in njihovo osrednje
središče Celovec ostali za novonastalo mejo po plebiscitu?
*****
Kot študent v Ljubljani sem prepeval pri APZ Tone Tomšič. Brez petja ni šlo. Takratni dirigent
apezejevcev je bil Lojze Lebič, naš Prevaljčan, danes akademik, osredja glasbena in umetniška
osebnost Slovencev. In prepevali smo Trauniči so že zeleni, pa Ribce po murjici pvavajo,
Pojdam u Rute, pa Visoki rej, kar nekaj teh je za zbor priredil Lebič, pa Vremšakovo Ziljsko
ohcet in še bi lahko našteval. In ob teh skladbah in dirigentovih komentarjih se mi je začel
odpirati novi svet – občutek kulturne oropanosti naroda, ki ga je povzročila politika. Marolt in
Dev in drugi skladatelji so hodili po Koroški in zapisovali bisere narodove glasbene dediščine
in apezejevci smo jih z velikim uspehom posredovali ljudem.
Politiki so s svojimi dejanji povzročili nepopravljivo škodo Koroški. Oropali so jo za
najbogatejše, kar imajo – za kulturo. Prepovedovali jo, s tem pa manjšino prisili v nenehen boj
za osnovne narodove pravice, da govori, moli in prepeva po svoje. Boj za krajevne table s
slovenskimi napisi je bilo eno najsramotnejših dejanj Korošcev, v katerega so bili prisiljeni.
Eden od Smrtnikovih fantov se je z verigo privezal ob tablo z dvojezičnim napisom
Eisenkappel/Železna Kapla. Še danes – po tolikih – ta boj za dvojezične krajevne napise ni
dokončan.
Sedmi člen Avstrijske državne pogodbe (ADP) še danes po PETINŠESTDESETIH letih ni povsem
izpolnjen.
*****
Po vrnitvi iz Ljubljane se je moja pevska zgodba nadaljevala v Vresu, ki sem ga vodil dvajset let.
Vresovci smo se s posebno ljubeznijo posvetili koroški ljudski pesmi. Ljudska pesem je najbolj
primerna za mladi zbor, za rast zbora, za oblikovanje zvoka, tudi za programsko rast in osebno
zadovoljstvo pevcev in poslušalcev. Ni bilo koncerta ali nastopa, da bi zbor ne pel koroških
pesmi. Prek sto ljudskih je bilo na programu. Od enostavnih do zahtevnejših koroških, kot so
Tomčeva Marija in mlinar, Vremšakova vokalna suita Ziljska ohcet in Maroltov Visoki rej ter
Lebičevi Luba vigred se rodi in Pesmi o zarji.
Ob študiju pesmi in številnih koncertih po Koroški smo pevci spoznavali ne le lepoto pokrajine,
pač pa tudi kulturo te dežele: narečja, znamenitosti, spoznavali smo ljudi …
Kultura koroškim Slovencem pomeni narodov obstoj. In prav to so jim hoteli vzeti. Koncerti v
Pliberku v dvorani pri Schwarzlu – takrat še kulturnega doma ni bilo – pa v Vogrčah, Šmihelu,
na Radišah, v Velikovcu, kar nekajkrat smo ob božiču prepevali na slovenski gimnaziji v
Celovcu, pa v Šentjakobu v Rožu in še kje, bodo vsakemu vresovcu ostali za vedno v spominu.
Ti koncerti in srečevanja s poslušalci so bili priča posledicam raznarodovalne politike na
Koroškem. Na njih je prihajalo do spontanih aplavzov, veselja in zadovoljstva – saj so se
srečevali z nami – s Korošci s te strani meje, s katerimi poprej niso imeli nobenih stikov. Imeli
smo občutek, da smo eno, da spadamo skupaj.
Tudi to je bila posledica plebiscita – posledica ločitve prebivalstva nekoč enovite krajine.
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Ko je na Koroškem potekal boj za slovenske krajevne napise, so se po domovini prirejali
protestni shodi v podporo koroškim Slovencem. V naši dolini takih protestov ni bilo. Pa sem
stopil do ravnatelja gimnazije dr. Franca Sušnika in ga zaprosil, da bi spregovoril na Vresovem
protestnem koncertu v podporo Korošcem.
Rekel mi je: Naj sedaj, ko so že Bosanci nehali s protesti, naj mi sedaj, tako pozno, na Prevaljah,
tik ob meji, prirejamo protestni koncert? In je privolil in spregovoril. To je bilo 3. novembra
1972 v stari kinodvorani na Prevaljah. Družbenega doma takrat še ni bilo. In Vresovci smo
prepevali same koroške ljudske pesmi. Dogodek, ki ga ni moč pozabiti. Žal mi je, da
Sušnikovega govora nismo posneli. Tudi danes – ob stoti obletnici plebiscita – bi nam prišel še
kako prav.
Pevska srečanja Od Pliberka do Traberka so bila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prava
demonstracija druženja Korošcev z obeh strani meje. Koliko prijateljstev med zbori in pevci se
je spletalo! Prva leta teh srečevanj so bila pravi triumf pevskih druženj. Zbori iz Podjune, Roža,
tudi iz Zilje so prihajali med nas, športna hala na Čečovju je bila pretesna za zaključni koncert
zborov. Pa je z leti to močno pevsko gibanje močno upadlo. Ne bi sedaj o vzrokih za to. Velika
škoda. Smo eni na druge pozabili. Ko da nam je tista prva želja po združevanju ob pesmi pošla.
Je vzroke za upad pevskih druženj iskati v dolgi odtujenosti med nami Korošci?
Je mogoče, da smo si v tem stoletju postali tujci?
*****
Vresovemu dvajsetletnemu obdobju je sledila Mohorjanova doba. Od ustanovitve društva
Mohorjan (1997) pa vse do danes si prizadevamo, da bi se čim bolj povezovali z zamejsko
Koroško in njenimi kulturnimi društvi in ustanovami: z zbori, kulturniki, s celovško Mohorjevo,
s Krščansko kulturno zvezo (KKZ), s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik, s
Sodalitasom v Tinjah, z Gimnazijo za Slovence v Celovcu idr. Dr. Janko Zerzer, častni predsednik
KKZ, in rektor Sodalitete Jožko Kopeinig sta naša častna člana. Na našo pobudo se je v teh letih
spletlo veliko prijateljstev, predvsem pa dobrih kulturnih sodelovanj. Do danes smo povabili
na Prevalje kar 23 koroških zborov, razstavljalo je že 18 slikarjev s Koroške, med nas so prihajali
številni predavatelji, celovška Mohorjeva je redno predstavljala svoja nova knjižna dela.
Mohorjani smo z našimi simpatizerji poromali po Podjuni, Rožu, do Zilje in še dlje, med
Rezijane in beneške Slovence, tudi med porabske Slovence smo šli. Kakšno narodno bogastvo
naših zamejskih bratov je ostalo zunaj naših meja!
Kaj bi si še želeli od koroških Slovencev?
Da bi več naših kulturnikov in umetniških skupin gostovalo po Koroški. Korošci prirejajo
kulturne dneve v Mariboru, Ljubljani in na Goriškem, morda ne bi bilo napak, da bi prirejali
koroške dneve tudi po naši dolini.
Da bi več Korošcev študiralo pri nas, predvsem na umetniških akademijah, kar bi imelo
pozitivne učinke na kakovostno rast njihovih kulturnoumetniških skupin.
*****
Stoletnica koroškega plebiscita se hitro bliža.
Na Koroškem bodo imeli veliko prireditev, osrednja bo v Celovcu. In naš predsednik Pahor bo tudi tam.
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Lepo in prav.
Ob tej obletnici pa se mi motovili po glavi naslednje:
-

-

-

-

-

-

Vemo, da je Koroška zibelka slovenske pismenosti, državnosti in krščanstva. V stoletju se je
slovenski živelj na Koroškem zdesetkal. Od nekdanjih sto tisoč Slovencev jih je po stotih letih
na Koroškem le še deset tisoč. Politika nasilne germanizacije, nacionalizma in asimilacije je
opravila svoje. Koroški Slovenci so se na plebiscitu v takratnih političnih okoliščinah s
protislovenskimi agitacijami odločili, kot so se. Koroška se je razdelila, Mežiška dolina je bila
odtrgana iz enovite Koroške dežele.
Po razpadu habsburške monarhije, po senžermenski pogodbi, po plebiscitu in po rapalski
pogodbi smo se Slovenci znašli v štirih državah – v Avstriji, Jugoslaviji, na Madžarskem in v
Italiji. Slovenija je izgubila tretjino ozemlja in nad tristo tisoč Slovencev je ostalo izven naših
meja. Je kje še kak narod s podobo usodo?
Obtoževati takratni vladi v Beogradu in v Ljubljani danes nima smisla. Očitki, da so oboji bili
predaleč od Celovca, da so bili takratni politiki premalo zavzeti za probleme koroških
Slovencev, so danes nepomembni.
Današnje stanje je tako, kakršno je. Od tu dalje moramo gledati in postoriti, kar bi kot matičen
narod morali: zavzeti se za ureditev nerešenih vprašanj po ADP, še bolj poskrbeti za naše
zamejske Slovence, za njihov narodni in kulturni obstoj in razvoj.
Stoletje je doba, ko se mnogokaj pozabi. Ko se ljudje odtujijo. Najhuje pa je, ko to načne
narodovo bit. Anita Hudl, pesnica in pisateljica s Pliberka, je avtorica teksta pesmi, v kateri se
sprašuje: »Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi?« Če se bodo na Koroškem nadaljevali prej
omenjeni raznarodovalni procesi, potem se bo to tudi zgodilo.
Predsednik avstrijske vlade in deželni vladar Koroške se danes hvalita o izboljšanih
narodnostnih razmerah za našo manjšino na Koroškem. Temu sicer lahko pritrdimo, toda s
pripombo – Kaj ste pa počeli pred desetletji oz. stoletjem z našo manjšino?!

Čas bi že bil, da bi končno lahko pozabili na plebiscitno usodo naših bratov ob Zili in Dravi,
da bi končno vsi Korošci z obeh straneh meje zaživeli v enoviti koroški kulturni krajini.
Verujem v moč kulture, v kulturni dialog in v sožitje med narodi.
Verujem v pravično manjšinsko politiko EU, ki mora odpraviti odprte manjšinske probleme
in zagotoviti koroškim Slovencem, da bodo po stotih letih zaživeli kot zaščiten in
enakopraven narod med avstrijskimi državljani.
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Jaša Knez: EKO-REFORMACIJA
Čakalnica nad ducatom delavnic je bila temačna. In čeprav je bila v sosednji sobi direktorjeva
pisarna, sta prah in vonj premoga vseeno našla svojo pot v zrak sobe.
Martin, sedeč na mrzlem, železnem stolu ob steni, je v rokah stiskal ter obračal svojo volneno
šiltnico. Po desetih urah dela je bila vsa prašna in smrdela je po potu.
»Gospod Luther,« je zavreščalo po zvočniku nad vrati.
Ob vstopu se je znašel v sobi pred veliko mizo, na kateri je počivala medeninasta ploščica z
besedami Leonard Papež, višji direktor. Stene sobe so bile turkizno zelene, samo sobo pa je
osvetljevala osamljena, a močna luč, ki je visela s stropa. Za mizo je sedel direktor v svojem
volnenem jopiču ter se božal po že skoraj sivih zaliscih.
»Torej, Martin –«
»Gospod Martin.«
»Gospod,« se je po kratkem obotavljanju popravil direktor. »Poglejte, zadnje čase prejemamo
anonimna poročila o vašem nestrinjanju z našimi delovnimi pogoji. Delavci pričajo o vaših
idejah, ki jih, po njihovih besedah, radi širite po kantini.« Iz predala v mizi je potegnil vijolično
knjižico ter jo podrsal po mizi. »Zgleda, da že vrsto tednov naročate svoji ekipi, naj opravljajo
le polovico svoje izmene. Vaši kolegi obratovodje pravijo, da gre za nekakšno ekološko
zadržanost.«
Martin je stopil bližje. »Ste se kdaj ozrli skozi tisto okno?« Pokazal je proti motnemu okencu
tik za direktorjem. »Ste ga kdaj morda odprli? Zunaj smrdi po premogu! Ne, ne le smrdi, vsa
dolina je ujeta v gost, črn oblak! Kako naj delamo, kot zahtevate, ko pa kmalu nihče od naših
delavcev ne bo več živ, da bi talil vaše presneto železo!«
»Gospod Luther, če bi bil to res tako velik problem, bi na vaši strani stala država. Vrag, ne samo
država, ves svet! Trenutno pa ste pri tem sami. Če o tem ne poroča vlada, potem mora biti vse
v redu.« Direktor se je naslonil nazaj ter prekrižal roke. »Je še kakšna pripomba, ki bi jo želeli
deliti?«
»In – in prodaja dopusta,« je začel Martin. »Bogatejšim delavcem omogočate, da si z
zasluženim denarjem kupijo še dodatne dni dopusta, s tem denarjem pa najemate nove
delavce in širite tovarno!«
»Dobro, dobro.« Direktor si je obrisal sledi potu s čela, ki so se pojavile zaradi luči. »Do
naslednje plače. Morda pa bo katera druga tovarna bolj po vašem godu.« Knjižico je podrsal
proti Martinu. Ta jo je vzel v roke ter jo prelistal. Na zadnjem listu so bili njegovi osebni podatki,
sliko obraza pa mu je krasil velik rdeč ODPUŠČEN.
Na poti iz tovarne je iz žepa potegnil manjšo mošnjo denarja ter ga preštel. Ni ga vredno hraniti
do pojutrišnjem, je pomislil. Spravil ga je nazaj v volnen suknjič ter se napotil proti baru, v
katerega ni drugače nikoli zahajal. Pred lesenimi vrati se je ustavil in se še zadnjič ozrl proti
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tovarni, ki mu je zadnje leto in pol omogočala spodobno življenje. Iz dimnika, visokega natanko
255 metrov, se je v nebo vila črna reka ter vedno bolj dušila dolino. Martin ga je že mnogokrat
preplezal, zato je vedel, da je namesto 510 stopnic na lestvi le 508 in pol. Ko je prvič stopil
nanjo, se je prva kar hitro zlomila. Zadnjo so pozabili vgraditi, zato je težko splezati na ploščad,
ki te pričaka na vrhu. BILO težko splezati, se je opomnil.
Odprl je vrata, ta pa so močno zaškripala. V notranjosti je stalo okoli ducat manjših miz ter dve
večji, katerih dobra polovica pa je bila okupirana. V kotu je skupina mož kockala ter se oglasila
z občasnim Ah! ali Uf!, ko je kocka padla na pravo ali napačno stran. Utrl si je svojo pot do
točilnega pulta in nanj položil natanko dva kovanca. Točaj je odprl steklenico temnega piva ter
mu ga izročil.
Na levem koncu pulta je mož v zelenem s papirji silil v nekega starejšega moškega s cilindrom.
Slednji se ga je očitno naveličal, saj je svoje pivo odložil napol popito in odšel brez sleherne
besede. Mož v zelenem se je z nerodnim nasmeškom sprehodil do mize, za katero so sedeli še
trije podobno oblečeni. Za trenutek je vsa soba utihnila, slišati je bilo le občasen prispevek
kockarjev.
Martin je počasi pospravil prvo pivo ter pripravil kovance za novega. Naenkrat se je slišalo
škripanje mize, na kateri je sedaj stal mož v zelenem ter pridigal svojim kolegom.
»Ne, le stopim do njih in začnem s svojim 'Pardon, gospod, ste morda Ta-in-ta? Sem Jan Hus,
na uslugo, gospod. Iskal sem vas.' Takrat po navadi postanejo živčni, a zanima jih, zakaj sem
jih iskal. Rečem, da sem nekje slišal zanje. Preden lahko kaj vprašajo, jim pod nos potisnem
letake, jih prosim za manjše posojilo denarja –«
»In takoj zatem se obrnejo ter pustijo polprazno pivo za sabo,« se je smejal eden od drugih.
Takoj so se vsi začeli norčevati iz njega ter si izmišljali podobne govore.
»Pozdrav, sem Ulrich Zwingli, znan naokoli. Nihče od direktorjev me noče, saj pijem že drugo
pivo v pol ure!« Ostali so se mu smejali ter nazdravljali. »Trudim se priti do treh,« je še
zašepetal.
»Oui, Je M'appelle Jean Calvin, pravi Lancelot tega gibanja. Svojo pot iz Francije sem plačal, da
lahko direktorjem zabrusim svoj Casse-toi. Kdo je najboljši?« S prstom je pokazal nase, bolje
oblečeni od njih pa ga je lopnil po rami.
»Geniji, znižajte ton. Če vas slišijo, smo opleli!«
»Daj, Friedrich, reformacija je neizbežna. Česa te je strah?«
Martin se več ni mogel zadržati. »Gospod Friedrich, če ne tvegate, za kaj boste padli?«
V trenutku se je cela miza obrnila proti Martinu. »Kdo si ti? Kdo je ta? Kaj nam bo?« so
enoglasno spraševali.
»Ne bom zavrgel svoje šanse! Sem kot ta svet, mlad, in dušim se v tem groznem oblaku!
Verjetno se ne bi smel hvaliti, a imam diplomo z Univerze. Problem je, da imam možgane, ne
pa šarma. Dreti se moram za vsako besedo, da sploh kdo posluša.« V roke Husa je potisnil
svoje pivo. »Kje so moje manire? Sem Martin Luther, bivši obratovodja dimniškega oddelka v
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tovarni. Zapomnite si, v tem stoletju bo še reformacija!« Takoj se je zavedal, da je morda rekel
preveč. »Oprostite, gospodje. Nikoli nisem imel pravih prijateljev. Včasih se prenaglim in
rečem kaj, česar ne bi smel. Obljubim, da vam bom v ponos.«
»Spravimo ga pred občinstvo,« se je do ušes režal Calvin.
Vsak od njih je sčasoma napisal nekaj svojih tez, ki bi jih tovarne morale upoštevati. Jan Hus
jih je napisal 6, preden je zbolel zaradi vdihavanja črnega zraka. Calvin in Zwingli sta jih skupaj
napisala 21.
Luther jih je sam napisal 95 in jih pribil na vrata tovarne!

41

Literarni natečaj o Evropi

Aleksandra Kocmut: LAČNA VRANA SE NE ZMENI ZA STRAŠILO
Moja sestra Taja je ves čas lačna. Ne vem še, kdo bo v tej zgodbi strašilo in ali je ona lahko
vrana. Odvisno, kaj vrane jedo. Čakajte, grem poguglat.
A-a, ne bo šlo. Vrane so vsejedci, celo mrhovine se ne branijo. Taja pa je veganka.
Ne vem, zakaj se je tako odločila. O tem ne govori – razen tistega, kar lahko preberete na vsaki
tovrstni spletni strani, plakatu ali v storiju na snepu. Kupuje si veganske izdelke in ves čas jé.
In ves čas je tečna. Prepričan sem, da zato, ker je ves čas lačna.
To, da je veganka, skriva pred fotrom. Foter je trd(en) karakter. Verjame v Qanon,
hamburgerje in dago, to se pravi travo. Ganjo. Marihuano, za neposvečene. Foter je ves za
naravo in za ohranjanje narave. Vegane zato vidi kot škodljivce posebne vrste, ki bodo zredčili
zemeljsko rastlinstvo do nerazpoznavnosti kot čreda podivjanih diplodokov. Prepričan je, da
so dinozavri izumrli prav zato – ker so si požrli okolje, od katerega so bili želodčno odvisni.
Foter je glava družine. Celo na roditeljske hodi on. Kadar sploh gre. Pravi, da mu zadostuje
enkrat letno, ker itak ve, kaj se dogaja.
Mati je stara 36 let, kaže pa jih kakšnih 17. Ko smo šli na ulice na Greta protest al neki, je šla z
nami. Celo na eni od slik je, ki so jih objavili spletni mediji. Nihče ne vidi, da v resnici ne spada
tja. Če bi bilo to v tretjem razredu in bi morali reševati nalogo »Najdi vsiljivca«, bi vsi fejlali.
Mati gori za proteste. Taka večna upornica je. Nosi staro, razvlečeno majico, na kateri neka
ženska, neka Đenis Đoker al neki, drži sredinca v zrak. Še na nobenem petkovem protestu ni
manjkala – s kolegico se vozita v Ljubljano. Čeprav sumim, da včasih »protestirata« v BTC-ju.
Njeno protestiranje gre fotru blazno na živce. On namreč sledi vsem pravim objavam, tistim,
ki presegajo uradno manipuliranje in zasebno dvoličnost, kot pravi. Tistim, ki pokažejo stvari
take, kakršne so. Protesti ob petkih so nastavljeni od politikov, pravi. Vsi prisotni tam so
podkupljeni. Zato mater vsakič, ko se vrne iz Ljubljane, zaslišuje, koliko je dobila tokrat. Mati
reče, da jurja, in že se skregata. Foter pač ne razume, da je večina tam zaradi sebe in svojega
znanja, na primer anticepilci. Čeprav je tudi sam anticepilec in se vedno trka po prsih, kako je
naju s sestro z zvijačo rešil iz cepilskega sistema.
Jaz nisem ne vegan ne qanonec, ne protestnik ne anticepilec. Sem vsejedec, nisem pa
mrhovinar. Včasih pokadim kakšen pop, ampak ne bi rekel, da sem đanki. Meni se zdi Greta
kul, ker si upa. Dejtal je ne bi, ker zgleda, kot da so jo prepozno vzeli iz stroja. Tako vsaj pravi
foter. Foter je prepričan, da je Greta robot. Noben normalen otrok na tem svetu namreč ne bi
delal tega, kar dela ona. Foter pravi, da nikomur ni mogoče tako oprati možganov in da se iz
aviona vidi, da ima pod lobanjo trdi disk, na katerega so naloženi njeni govori.
Mislim, da če bi bila Greta zares robot, da bi jo naredili lepšo. Tako bi bila še bolj uspešna in bi
prepričala folk že s svojim videzom. Dejstvo je, da njene face nihče normalen ne bi izbral niti
za robotskega psa. Po svoje se mi smili, ker je tako izpostavljena in lahko vsak, kdor hoče, piše
o njej grdobije.
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Ko tako razmišljam o naši družini, se vse bolj čudim, zakaj se foter in mati tako pogosto
prepirata. Ko pa imata toliko skupnega!
Recimo skrb za okolje. Pri nas strogo ločujemo odpadke. V enem košu je samo suha, čista
embalaža, v drugem umazana embalaža, recimo tista od Pogrej in pojej ali od konzerv. V
tretjem so mokri odpadki, za biološke pa imamo kompost. Foter rad vrtnari in ima v
steklenjaku za hišo cel nasad marihuane. Begice naroča v velikih količinah na Wishu, in ko pride
paket stotih plastičnih vrečkic, ga skrbno nareže na manjše kose in ga nemudoma odnese v
keson za karton. Embalažo od pakiranega mesa za hamburgerje skuri na drugem koncu vrta.
Tako manj obremenjujemo kante za smeti in tudi okolje. Na vrtu imamo tudi bazen, takega
samostoječega, ampak ker sta mati in Taja ful zmrzljivi, je treba vanj vsak dan sprazniti cel
grelec vroče vode, tako da je v treh dneh do roba poln in ga je treba izprazniti. Foter napelje
cev po tleh pod živo mejo in jo namesti tako, da teče po bregu, ki ločuje našo in sosedovo
parcelo, saj ni nor, da bi s klorirano vodo zalival naš vrt in zastrupljeval naravo.
Druga skupna stvar fotra in matere je, da se zavedata, da so to, kar nam nakladajo uradni
mediji, same laži in manipulacije. Ves ta cirkus okoli mask pa respiratorjev pa rdečih seznamov
– samo da bi zmedli ljudi in jim lažje vladali. Foter pravi, da je trava zdravilo za skoraj vsako
bolezen, zato od korone dalje skadi še več popov na dan, pa tudi promet z dago se mu je zelo
povečal. Očitno torej ljudje postajajo vse bolj razsvetljeni. Moja starša pri tem pridno
pomagata, saj na fejsu in instagramu delita vsako pomembno novico.
Ko je bila Taja stara 15, jaz pa 13, nama je prvič dal za probat. Smejal se je, ko je bilo Taji slabo.
Meni ni bilo. Dobil sem dve za bučo, ker je bil prepričan, da sem že prej kadil. Potem je v veži
pokazal na predalnik. Na enem predalu je pisalo Taja, na drugem Mark. Povedal je, da nama
bo tja dajal tedensko zalogo, ampak da je ne smeva preseči, jemati drug drugemu ali pokaditi
v dveh dneh. Taja sploh ne kadi in vse proda naprej, jaz pa nekaj skadim, drugo delim s
prijatelji. Lahko si mislite, da sem v šoli zelo priljubljen.
Mati kadi travo le med vikendi, kar je smešno, ker je itak brezposelna. Ko je neki politik
povedal, da na proteste hodijo samo brezposelni, je foter dve uri kričal nad materjo, naj pove,
koliko je spet dobila, kajti to je dokaz, da so protesti izključno politično nastavljeni. Hujše kot
takrat je bilo samo zdaj, ko je prišla s protesta antimaskarjev. Dobila je šamar, da se je zvrnila
po tleh. Po mojem si je kaj poškodovala, ker od takrat kašlja, kiha in ves čas leta na vece.
Ampak ona pravi, da ji nič ni. Dva dni je ful kadila travo, trenutno pa jo v grlu tako žgečka in
peče, da pravi, da ne more več. Foter je povedal, da je to od kemtrejlov.
Res imata veliko skupnega. Tudi foter je namreč proti maskam. Le da je on tudi proti
protestom. To je edino, o čemer imata različno mnenje, sicer pa se o vsem strinjata. V resnici
se prav lepo razumeta. Zdaj sem se spomnil še tega glede umivanja rok. Foter vedno pravi, da
nisi zdrav, če v otroštvu nisi požrl vsaj pet kil dreka. S tem se sicer ne strinjam in mi ne pade
na kraj pameti, da bi jedel drek, ampak nisem pa nor, da bi si vsakih pet minut umival roke. Saj
nam je celo učiteljica v šoli povedala, da imamo na koži na milijone dobrih bakterij, ki krepijo
naš imunski sistem. Mati pa vedno pripoveduje zgodbo o tem, kako je v otroštvu, ko je živela
na kmetih, imela sosede, ti so imeli psa – in jim je kar pes pomival posodo. In tisti otroci nikoli
niso zboleli, mati pa je dobila črne koze – zaradi cepiva in pretirane higiene.

43

Literarni natečaj o Evropi

Malo počakajte. Foter vpije, da moram odnesti smeti iz Tajine sobe, ker nje ni doma in nekaj
smrdi iz njenega koša. Ura je sicer že devet zvečer in jutri je pouk – le kod se potika?
I'm back. Novica dneva: v Tajinem košu sem našel napol pojeden sendvič – s sirom in šunko.
In to še ni vse! Našel sem tudi embalažo od filane paprike. Veganka my ass! Sem naredil
posnetek in ga objavil na snepu. Folk crkava od smeha. Dobro se mi zdi, da sem ji malo
podkuril. Vedno se dela tako lepo, tako popolno! Včasih gre z matko v Ljubljano, ampak ne na
protest – njo odložita pri BTC-ju, potem pa si nabaše robe v Primarku, H&M-u in kar je še tega,
doma si pa na oblačila nalika ali našije logotipe dragih znamk, ki jih kupuje na Wishu. Logotipe,
seveda, ne znamk. Vedno popoln mejkap, veganski, jasno. Ha! Pa taka pridna punčka, tretji
letnik gimnazije, pa ves čas odlična, same petke. V odmoru pa v parku za šolo dila travo. No,
zdaj ji bo, kot se reče v teh časih, korona padla z glave.
In ne le njej. Marsikomu in marsičemu bo odzvonilo: politikom, svetovni zdravniški
organizaciji, farmaciji, Nasi, obvezni osnovni šoli in cepljenju … Foter pravi, da prihajajo krasni
časi. Evropa bo postala svetovna gojilnica trave. Samo da jo legalizirajo, kjer je še niso. Dobili
bomo tudi UDP ali kako se že reče, to je keš, ki ga dobi vsak, ne glede na to, ali dela ali ne, tako
da bomo lahko živeli od tega in od trgovine s travo. To bo tudi veliko manj obremenjujoče za
okolje, saj trava ni krava – te pa, kot so nam povedali v šoli, naprdijo in nasračkajo blazne
količine ceodvaja … ali metana al neki, kar onesnažuje okolje.
Foter je šofer tovornjaka. Tudi zato komaj čaka, da bo trava pri nas legalna, ker zdaj zmeraj
cvika, da ga bodo dobili kepi. On sicer veliko boljše vozi, če prej skadi pop ali dva, ampak
dopovej ti to kepom! No, zaradi šihta je kar naprej na cesti in pravi, da nihče ne nosi mask.
Tudi avtobusni šoferji in potniki ne. Jaz pa na poti v šolo in domov večkrat vidim avtobus in
voznika z masko. Res imam smolo. Še sreča, da hodim v šolo peš. Če bi bil na busu brez maske,
bi me policaji zagotovo pretepli in za več ur vklenili, kot so zadnjič naredili s tisto ubogo punco.
Ampak v resnici me policije ni strah. Kaj pa nam morejo?! Živimo zdravo, čuvamo okolje,
skrbimo, da pride resnica do čim večjega kroga ljudi.
Aja, glede vrane in Taje. Kot smo skupaj ugotovili, je Taja v tej zgodbi lahko vrana, saj jé – pa
čeprav skrivaj – vse. Kdo pa je strašilo, za katero se Taja ne zmeni? To sta očitno foter in mati,
saj je zdaj ura že skoraj polnoč, nje pa še vedno ni bilo domov.
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Anže Kotnik: ZIMA 2024
5. 11. 2024 – Francija, Corancy
Nekaj mesecev po najdbi zdravila za koronavirus pa moramo že raziskovati nov potencialno
nevaren virus, in to še preden si je Evropa povsem opomogla od masivne gospodarske škode.
Sem Aleksander Kos in sem del raziskovalne misije. Med sestavljanjem ekipe za misijo so
potrebovali nekoga, ki se približno spozna na viruse, bakterije in podobno, da bo lahko
dokumentiral vse, kar bo ekipa odkrila. Tukaj nastopim jaz, ki poleg dela, za katerega sem
dejansko plačan, pišem še nekaj podobnega dnevniku, ker pač nimam kaj boljšega početi.
Zbrali so ekipo osmih in jo poslali v Francijo, v mesto Corancy, saj so malo pred tem v gozdu
na severovzhodu blizu Chapelle de Faubouloin našli na stotine gozdnih živali, ki so ležale
povsod v radiju enega kilometra od kapele, in vse so bile mrtve, z očmi, prepojenimi s krvjo.
Ko so znanstveniki to odkrili, so nemudoma sestavili našo ekipo, da razišče, kaj se je zgodilo.
Verjetno je bila samo nekakšna masivna zastrupitev, a vseeno tega še ne vemo zagotovo in ne
smemo tvegati še ene epidemije, ki bi utegnila biti še hujša od prejšnje. Trenutno si urejamo
tabor točno poleg kapele in nameščamo razne zaščite in opozorila okoli mesta nesreče, da se
ne bi slučajno zastrupil še kakšen bližnji prebivalec. Ne moremo točno vedeti, kaj je vzrok
stanja, in ravno zato moramo biti še posebej previdni.
9. 11. 2024 – Francija, Corancy
Minili so štirje dnevi, odkar smo prišli. V teh dneh smo ob pomoči lokalnih reševalcev in policije
uspeli zbrati vse ali vsaj večino mrtvih živali in jih premestiti v tabor, kjer jih lahko zdaj brez
skrbi preučimo. Upam, da čim prej ugotovimo vzrok njihovega pogina.
11. 11. 2024 – Francija, Corancy
Minila sta dva dneva od prejšnjega vnosa, v tem času pa smo ugotovili nekaj nepričakovanega.
Kriva ni bila zastrupitev, ampak virus. Najbolj nenavadna stvar pa je, da je v svoji strukturi ta
virus zelo podoben koronavirusu. Zaenkrat smo ga poimenovali »volčja gripa«, saj je bila skoraj
polovica poginulih živali volkov. Raziskovali bomo še naprej in bom spet poročal, ko kaj
odkrijemo.
23. 11. 2024 – Francija, Corancy
Zadnja dva tedna sta bila izjemno mučna in dolga, odkrili pa nismo skoraj ničesar. A to, kar
smo ugotovili, je izjemno zanimivo. Izgleda, da ne gre za čisto nov virus, ampak je očitno
mutirana različica koronavirusa, ki pa do zdaj ni bila prisotna nikjer na svetu. To je hkrati dobra
in slaba stvar. Slaba zato, ker je možno, glede na to, kar je virus povzročil živalim, da bi se ob
človeški okužbi zgodilo kaj podobnega. Po preučenih lastnostih bi se naj ta mutacija virusa
širila še lažje kot pa sev, zaradi katerega smo bili na meji gospodarske krize oziroma smo se
pomikali vanjo in nazaj. Dobro pa je zato, ker je novi virus toliko podoben koroni, da bi lahko
v primeru množičnih okužb ljudi uporabili obstoječe zdravilo za prejšnji sev korone in na
njegovi podlagi dokaj hitro odkrili novo.
1. 12. 2024 – Francija, Corancy
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Danes ne pišem zaradi napredka pri »volčji gripi«, ampak zato, ker je danes dan, ko so bila
končno izdana očala z razširjeno resničnostjo. Če ne veste, kaj mislim: to so očala, ki si jih
namestiš kot običajna, nato pa imaš dostop do vsega! Lahko dostopaš do interneta, kjer koli
na Zemlji, lahko dostopaš do kakršnega koli dokumenta, do katerega imaš dovoljenje
dostopati. Vse, do česar dostopaš, očala prikažejo v tvoji glavi kot projekcijo, ki se pojavi pred
teboj in jo lahko deliš s komer koli želiš. Nadzoruješ pa ta očala s svojimi mislimi. Če ti to ne
uspeva, lahko izključiš to funkcijo in vse upravljaš s svojimi rokami. Očala so bistveno
sposobnejša od prenosnika in hkrati izjemno kompaktna. Naša raziskovalna ekipa bo dobila
osem kompletov v roku enega tedna, torej bomo med prvimi, ki jim bomo lahko preizkusili,
morala pa nam bi tudi izredno pomagati pri nadaljnjih raziskavah.
8. 12. 2024 – Francija, Corancy
Očala z razširjeno resničnostjo so preprosto izjemna!
10. 12. 2024 – Francija, Corancy
Naše delo poteka noro hitro. Izvajali smo razne simulacije o tem, kaj bi se zgodilo, če bi novi
sev okužil človeka. Minila bi vsaj dva tedna, preden bi okuženi začel kazati kakršne koli
simptome (z izjemo manjšega prehlada, ki bi se pojavil teden po okužbi). V teh dveh tednih bi
človek lahko nevede okužil stotine ljudi. Po štirinajstih dneh bi okuženi umrl v roku treh dni.
Vzrok smrti bi bilo stanje, ko zaradi virusa telo ne bi več vedelo, koliko krvi naj pošlje v kateri
del telesa. Telo bi pričelo otekati. Možganom bi zaradi neustrezne razvrstitve krvi
primanjkovalo kisika in bi lahko prišlo do pomanjkanja zavesti. Tik pred smrtjo bi bila vsa
odvečna kri poslana proti možganom in bi jih poplavila ter utopila. Kri bi nato odtekla iz lobanje
skozi oči ali nos. Resnično grozna smrt! Zato smo začeli sestavljati recept za zdravilo »volčje
gripe«, ki smo ga s pomočjo naših novih izjemnih očal uspeli najti prek simulacij. Te stvari so
resnično izjemne. Poleg tega smo odkrili še nekaj nenavadnega. Po tem, ko smo z očali
skenirali trupla živali, smo ugotovili, da je vsako izmed njih imelo v vratu majhen kos kovine.
Ko smo enega poskušali odstraniti, se je stopil takoj ob stiku z zrakom, zaradi česar zaenkrat
še nismo ugotovili, kaj dejansko so ti kosi kovine.
12. 12. 2024 – Slovenija, Ljubljana
Kmalu po tem, ko sem poslal znanstveno poročilo na Inštitut medicine v Ljubljani, ki je zdaj
eden izmed vodilnih centrov medicine na svetu, so nas vpoklicali v Slovenijo, kjer naj bi predali
vse naše fizične in digitalne raziskave. Danes zjutraj smo prispeli v Ljubljano in nemudoma
izgubili vse, kar smo naredili. Zagotovili so nam, da bodo na območje dogodkov poslali bolj
usposobljene in tudi primernejše ljudi za takšno nalogo. Nisem ravno prepričan, zakaj so to
storili, saj smo delovali disciplinirano, učinkovito in hitro. Po mojem mnenju je lahko edini
razlog za ta vpoklic to, da smo odkrili nekaj, česar ne bi smeli.
15. 12. 2024 – Slovenija, Celje
Nimam več dostopa do katere koli datoteke, ustvarjene na raziskovalni misiji. Poizkušal sem
vse, a nič ne deluje … Kot da datoteke ne bi več obstajale. V strahu pred izgubo podatkov sem
predčasno poslal na poštni naslov svoje hiše eno izmed trupel živali iz Francije, ki je zavito v
posebno folijo, ki preprečuje gnitje telesa in uhajanje smradu. Podobne folije smo uporabljali
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v Franciji. To sem storil, da bi v vsakem primeru izpeljal to raziskovalno misijo do konca. Hočem
ugotoviti, kaj pomeni kos kovine v živalih, in če je to res razlog, zaradi katerega so nas ukinili.
Moja punca bo presneto srečna, ko bo nekaj dni pred božičem pred pragom našla škatlo z
volčjim truplom.
23. 12. 2024 – Slovenija, Celje
Pošiljka je prispela pred dvema dnevoma, doma pa zaradi tega ni bilo kakšne katastrofe. S
pomočjo svojih modernih tehnoloških očal sem uspešno odstranil košček kovine in ga trenutno
zadržujem v stekleni škatli, v notranjosti katere je vakuum. Košček kovine izgleda kot nekakšna
mikrotehnologija.
29. 12. 2024 – Slovenija, Celje
To je moje zadnje poročilo. Odkril sem nekaj velikega. Tehnologija v živalih je nekakšen dron.
Ne vem, kdo ga je ustvaril, in ne vem, zakaj. Vem samo, da je ta dron prenašal »volčjo gripo«.
Tisti gozd v Franciji je bil preizkus novega ilegalnega biološkega orožja in zdaj s pomočjo
raziskav moje ekipe vemo, tako mi kot ustvarjalci orožja, da je to orožje še preveč smrtonosno
za ljudi. Nekaj sem moral storiti, da bi preprečil uporabo tega orožja. Poslal sem vse dokaze,
ki sem jih nabral, vključno s temi poročili, kolikor se da veliko medijem po vsem svetu. Sam pa
se moram skriti in izginiti vsem izpred oči, saj sem zaradi tega odkritja v veliki nevarnosti.
Resnično upam, da bo moj načrt deloval. Konec koncev pa bomo to kmalu ugotovili. Zaželite
mi srečo, ker je vaša odvisna od moje.
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Nina Kupljen: KRASNI NOVI SVET KORONAVIRUSA
Pisalo se je leto 2020. Čas novih začetkov, novih doživetij, a nihče se ni zavedal, kaj nas
dejansko čaka, dokler nas niso odsekali od vsega sveta ter nam vzeli vso svobodo in
dostojanstvo.
Leto se je začelo z najhujšimi požari v zgodovini Avstralije, ki so obsegali celotno celino. V njih
je poginilo veliko živali ter rastlin, nekateri ljudje pa so bili tudi prisiljeni zapustiti svoje
domove. Nedolgo tega so se v Združenih državah Amerike zopet začeli dogajati teroristični
napadi, v katerih je ugasnilo življenje veliko preveč ljudem. In ko smo mislili, da slabše ne more
biti, je prišel usodni mesec marec. Mesec, v katerem se je svet v trenutku ustavil in obrnil na
glavo.
Po svetu je začel razhajati novi virus. Covid-19. Če vam ga na kratko predstavim, je to virus, ki
ima takšno moč, da je v trenutku ustavil celotno gospodarstvo, industrijo po vsem svetu ter
nam vsem čisto uničil našo nekdaj vsakodnevno rutino. To je vzrok, zaradi katerega otroci in
najstniki nismo smeli hoditi v vrtce in šole, prav tako odrasli v službe, vzrok, zaradi katerega
smo lahko dom zapustili le v primeru, da smo bili opremljeni z zaščitnimi maskami, rokavicami
ter z razkužilom v žepu, pa še z vsem tem nismo smeli odkorakati dalj kot iz lastne občine.
Postali smo kot živali, ki so ves čas ujete v kletki. A k sreči smo se ljudje dokaj hitro začeli
zavedati nevarnosti virusa ter tudi posledic, ki bi nas lahko doletele v primeru, da ukrepov ne
bi upoštevali. Spremljali smo novice in bili tako osveščeni o vseh novostih ter morda novih
ukrepih. Kmalu smo bili »nagrajeni« z bistveno izboljšano epidemiološko slik kot v prejšnjih
dneh. Zmožni smo bili postati kos novemu koronavirusu ter ga pravočasno v večji meri ukrotili.
Vlada je kmalu za tem sprostila ukrepe ter razglasila konec epidemije. Življenje se je tako
postavilo spet na noge, ljudje smo dobili nazaj svojo svobodo do gibanja, druženja, šolanja ...
Lahko bi rekli, da nam je uspelo priti nazaj na tirnice starega oziroma »normalnega« življenja,
kot smo ga bili vajeni nekoč.
Po nekaj mesecih dokaj »normalnega« življenja pa se je na trgu pojavilo cepivo. Cepivo,
katerega namen bi moralo biti skoraj popolno izničenje do sedaj že ne več tako novega virusa.
Če ste slučajno spregledali, mi dovolite, da vas še enkrat opomnim na del »bi moralo«. No,
tukaj pa je prišlo vse na dan, zakaj smo se sploh znašli v situaciji, v kateri smo se znašli, kajti
kmalu po vstopu cepiva na trg so se začele razhajati razne grozne govorice, ki so bile polne
obtoževanj. V njih so bile celo tako močne in resne obtožbe, da so bile vzrok neuspešne
prodaje cepiva po vsem svetu.
No, pa se poglobimo v same govorice o koronavirusu. V ljudeh so vzbujale grozno veliko
strahu, ti pa so jim verjeli že na prvo žogo, brez dodatnih pojasnil ali kakršnih koli dokazov.
Govorilo se je, da so ta »novi« koronavirus umetno ustvarili ljudje v laboratorijih (ni znano še,
kje), z namenom, da bi se znebili starejše človeške populacije ter s tem privarčevali več denarja
za izdatke za pokojnine, kjer bi nekateri posamezniki tudi mastno zaslužili in obogateli. Vendar
to še ni vse, govorice so tudi razkrivale, da naj bi bili v novo izdelanem cepivu vgrajeni čipi, s
katerimi bi nas po zdravljenju virusa imeli določeni posamezniki popolnoma pod nadzorom ter
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tako imeli dostop do vseh naših zasebnih podatkov ter nas spremljali v vsakem trenutku ter
na vsaki poti našega življenja. Dejansko nas bi imeli za robote. Še kar kruto, mar se vam ne zdi?
Koronavirus je ter nas bo še kar nekaj mesecev, če ne celo let, spremljal na vsakodnevni poti
našega življenja. Kaj se bo zgodilo, nihče ne ve, lahko samo predvidevamo. Mar je ta moja
današnja tema le moja »bujna« domišljija ali naša bližnja prihodnost?
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Anika Lah: POT V BOLJŠE ŽIVLJENJE
V današnjem času je pogosto veliko govora o begunski problematiki, o množici ljudi, ki v
iskanju boljšega življenja pribežijo v Evropo in upajo na boljše življenje. Veliko jih tega cilja ne
doseže, saj je pot trnova in vse prej kot lahka, poleg tega pa jim na poti stojijo številne ovire,
ki presegajo meje človečnosti.
Velik val beguncev, ki je presenetil Evropo in jo zajel v nepripravljenosti, se je začel leta 2015.
Potem ko so se razmere v Siriji in drugih državah zaostrile in vojnam ni bilo videti konca, so
ljudje množično zapuščali svoje domove, da bi ubežali kruti usodi in zagotovili boljšo
prihodnost svojim otrokom. Za pot iz države so ubrali številne načine, mnogi so porabili zadnje
prihranke za čim hitrejši odhod, drugi so se odpravili na pot z lastnimi nogami, tretji so iz obupa
za pomoč prosili popolne tujce, veliko načinov, a vsi samo z enim ciljem, priti v Evropo.
Njihova pot ni bila lahka. Soočili so se s številnimi ovirami, ko so poskušali preko Italije in Grčije
vstopiti v Evropo. Več tisoč jih je utonilo v Sredozemskem morju, mnogi so izgubili svojce,
mnoge družine so se razšle, otroci so ostali sami. Že takrat so se mnogim razblinile sanje in jim
odvzele upanje o boljši prihodnosti. Ob mejah so jih pričakale ograje, žice in mnogi so se
spraševali, kje so tukaj humanost, dobrosrčnost, navsezadnje tudi demokracija, s katero se
ponašajo evropske države. Evropa še zdaleč ni bila pripravljena nanje in je nenadzorovan
pretok beguncev omejila z vojsko, nadzorom na mejah in počasnim spuščanjem v države. Po
uresničitvi najmanj želenih napovedi se je Evropa počasi združila in začela sodelovati. Pritisk
na mejah je bil vse večji, ljudje so imeli dovolj čakanja, začenjali so se nemiri in nekateri so
poiskali druge oblike prečkanja mej. Začele so se nezakonite migracije, ki so domačinom vlivale
strah v kosti in jim kratile spanec. Tega se dobro zavedajo tudi številni Slovenci, ki živijo ob
mejah in imajo še danes cmok v grlu ob spominu nanje. Takšna nestrpnost in upornost
posameznih skupin je vse begunce postavila v nezavidljiv položaj, saj ljudje nanje še danes
gledajo s prezirom, se do njih obnašajo žaljivo, jih zaničujejo, v njih ne vidijo nekoga, ki
potrebuje pomoč. V tem položaju sta se izkazali policija in vojska, ki sta nezakonite prehode
zaustavljali in preprečevali. Mnogi bi rekli, da so si sami krivi, da jih ljudje ne marajo, da zaradi
svojih izbruhov in agresije nimajo prostega prehoda, da je ta zavarovan z bodečo žico, a je
kljub temu veliko ljudi, ki jih razume. Ob tem se lahko spomnimo številnih humanitarnih
organizacij, prostovoljcev, ki so pomagali, ne glede na raso, starost, vero. Po najboljših močeh
so jim zagotavljali hrano, pitno vodo, higienske pripomočke, posamezne države pa so jim
uredile tudi prenočišča v begunskih centrih, kjer so si lahko vsaj malo oddahnili in odpočili od
naporne poti. Čez čas, ko si je tudi Evropa malo opomogla, je bil pretok beguncev pod
nadzorom, ti so lahko nadaljevali pot do zastavljenih ciljev. Ta cilj so predstavljale države, kot
so Nemčija, Francija, Italija, Švedska, ki so skupaj prejele okoli dve tretjini vseh prošenj za azil.
Nekaj prošenj za azil smo prejeli tudi v Sloveniji. In takrat se je začenjal val nekoliko umirjati.
Seveda pa se migracije še vedno vsakodnevno dogajajo, vendar ne v tolikšnem številu.
Begunce gotovo čaka boljša in varnejša prihodnost, a tudi s številnimi težavami, s katerimi se
ponaša Evropa. Ena izmed teh je brezposelnost, kjer pa bodo tisti z manj izkušnjami in brez
izobrazbe še težje dobili ustrezno službo. To Evropo postavlja pred velik izziv in ji daje
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priložnost, da izkoristi in prepozna potenciale beguncev, da bodo ti normalno in uspešno
nadaljevali svoje življenje.
Kljub začetnim nesoglasjem in neusklajenosti je Evropa pokazala, da zna stopiti skupaj in s
skupnimi močmi rešiti še tako velike probleme. To obdobje si bomo vsekakor zapomnili in ni
nujno, da bodo spomini slabi. Veliko ljudi je sklenilo nova prijateljstva, pojavile so se nove
simpatije, mnogo ljudi je spremenilo svoja prepričanja, premagalo tabuje in sedaj drugače
gledajo na stvari. Vsekakor nam je ta kriza pokazala, kako ranljivi smo ljudje, kako hitro se
lahko življenje obrne in vsakogar potisne v podobno situacijo. Iz te bitke smo odšli kot
zmagovalci, složni, in kot pravi rek: »Kjer je volja, tam je pot.«
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Ana Lesjak: KRASNI NOVI SVET KORONAVIRUSA
Ležim v postelji, ko na obrazu začutim tople sončne žarke, ki se jim je uspelo prikrasti skozi
skoraj zastrte zavese. Med prebujanjem in odpiranjem oči mislim na prijeten občutek
pomladnega sonca, ki me greje in me žgečka po licu.
Odprem oči in pogledam na telefon. Ura kaže pet minut čez osem, zavedam se, da zamujam k
pouku. Kar se da hitro si oblečem majico in hlače ter odhitim do pisalne mize, kjer me že čaka
računalnik. Vklopim ga in čakam in čakam. Postajam nestrpna, saj se računalnik noče in noče
prižgati. Po desetih minutah čakanja in metanja jeznih besed vanj se ta končno prižge. Miško
podrsam do ikone za videoklice in se pridružim videoklicu učne ure kemije. Zamudila sem že
skoraj pol ure, ampak ugotovim, da veliko mojih sošolcev ni tu, kar pomeni, da še spijo ali pa
da so pozabili. Seveda je tu tudi možnost, da se jim preprosto ni ljubilo priti. Premrazi me zvok
profesoričinega glasu, ko izgovori moje ime in pripomni, da je lepo, da sem se pridružila.
Vklopim mikrofon in kamero ter se opravičim za zamudo. Po koncu klica se zavem, da imam
samo deset minut, preden se začne naslednja ura, zato odhitim v kuhinjo, kjer si nalijem
skodelico kave ter si na kos kruha namažem maslo in med. Odidem nazaj za računalnik, kjer
med čakanjem na naslednjo uro pojem zajtrk in popijem kavo. Na to uro res nisem želela
zamuditi. Profesorica za matematiko me nikoli ni imela rada, in če bi zamudila, se mi ne bi
pisalo dobro. Videoklic se je začel dobro, a je potem profesorica začela naštevati učence, ki
niso poslali rešenih nalog. Zaslišala sem tudi svoje ime. Začela sem razmišljati, o katerih
nalogah govori, in res, prav tistih nalog nisem rešila. Zagrozila nam je, naj ji rešitve pošljemo
do konca tega dne, drugače nam bo v redovalnico zapisala enke. Videoklic se je končal z
grenkim priokusom. Do naslednje ure sem imela zdaj malo več časa, zato sem se odločila, da
bom rešila te, še nerešene naloge za matematiko. Ko sem jih rešila, sem jih poslikala in poslala
profesorici.
V roke sem vzela telefon in preverila socialna omrežja in novice. Na katero koli socialno
omrežje sem pogledala, vse, kar sem videla, je bilo o koronavirusu. Nekje piše, koliko je
okuženih v Sloveniji, koliko v Italiji, koliko ljudi je umrlo po vsem svetu, katere znane osebnosti
so zbolele za to bolezen, potem vidim tudi veliko oglasov za maske ter za razkužila, prav tako
je veliko opozoril in napotkov, kako ravnati v tem krasnem novem svetu koronavirusa. Enako
je na televiziji. Včasih, ko z mamo gledam poročila, je to edina aktualna novica.
Telefon dam na stran in se posvetim še zadnjemu videoklicu danes. Ura angleščine je minila
kot v sekundi. Malo smo se pogovarjali o tem, kako smo, ter delili mnenja o prebranih knjigah.
Po videoklicu sem preverila še naloge, ki so nam jih poslali profesorji. Bila je še ena naloga za
matematiko, naloga za slovenščino ter tudi za nemščino. Za te naloge sem potrebovala skoraj
dve uri. Največ časa mi je seveda vzela matematika. Vse naloge sem oddala in si nato
oddahnila, saj sem za danes končala.
Odšla sem v kuhinjo, kjer smo imeli skupno kosilo. To je edina dobra stvar pandemije, saj res
uživam v skupnih trenutkih, ki jih imam z družino. Večinoma smo kosilo jedli vsak zase, saj smo
domov prihajali ob različni uri, a zdaj vsak dan jemo skupaj, poem pa še malo posedimo in se
pogovarjamo. Po kosilu pa skupaj pospravimo. Enako je bilo tudi danes. Mama me prosi, če bi
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šla z njo v trgovino, saj ji je neprijetno in naporno iti sami. Najprej sem oklevala, saj je tudi
meni naporno biti z masko, saj tako zelo težko diham v njej. A ker jo imam rada, sem privolila
in se ji pridružila.
Pred trgovino si nadeneva maske, razkuživa roke ter ročaje nakupovalnega vozička. V trgovini
je kar veliko ljudi, vsi z maskami. Odpraviva se najprej do sadja, nato do kruha in tako dalje.
Seveda se vedno v trgovini zgodi, da mama sreča kakšno znanko. Tudi tokrat se zgodi točno
to, vendar za razliko od časa pred korono zdaj stojita dva metra narazen in se tako pogovarjata.
Govoriti morata tako glasno, da že skoraj kričita, saj se drugače ne slišita zaradi šuma,
oddaljenosti in zaradi mask, ki zadušijo polovico zvoka. Končno zaključiva svoj nakup in se
odpraviva proti blagajni. Na blagajni so trgovke od kupcev ločene s steklom. Plačava s kartico,
da je stika čim manj, in odideva iz trgovine. Na izhodu si ponovno razkuživa roke in izdelke
zloživa v avto.
Doma izdelke obriševa z dezinfekcijskimi robčki in jih zloživa na njihova mesta. Nato si umijeva
roke, nalijeva kozarec vode in sedeva na kavč. Izmučeni sva, pa sva bila samo v trgovini.
Iz svoje sobe pride moj mlajši brat, ki zahteva, da se zdaj začnejo večerne igre. Odkar je bila
dodeljena karantena in smo vsi doma, se vsak večer igramo eno namizno igro. Danes je bila na
vrsti igra človek, ne jezi se, kar se mi zdi ironično, saj je v tem času veliko jeze. Večerne igre
smo zdaj igrali že več kot mesec dni, vsak večer smo nato zapisali, kdo je bil zmagovalec večera,
in na koncu, ko bo karantene konec, bomo videli, kdo bo zmagovalec. Zmagovalec pa bo lahko
izbral našo počitniško destinacijo. Sedaj sem v vodstvu jaz, zmagala sem na večer, ko smo igrali
šah, damo, črnega Petra, Activity, Mojo Slovenijo ... Danes smo odigrali več iger in skupni
zmagovalec je bil moj brat, ki je nad igro človek, ne jezi se izjemno navdušen in ima pri njej res
srečo, da s kocko skoraj vedno vrže šestico. Po igrah smo vsi legli na kavč ter prižgali televizor,
kjer smo si ogledali peti film franšize Harry Potter.
Po filmu sem počakala, da so se vsi umili, in potem sem tudi sam skočila pod tuš ter nato v
posteljo. Ko sem ležala v postelji, nisem mogla zaspati, saj so se mi po glavi podile misli o
koronavirusu. Razmišljala sem, kaj bi si mislila, če bi mi pred pol leta nekdo rekel, da ne bomo
mogli objeti in pozdraviti sorodnikov in prijateljev, ali pa da bo šola potekala na daljavo, ali pa
da bomo morali nositi maske, in to vse zaradi virusa, ki nas lahko tudi ubije, mislila bi si, da to
zagotovo ne bo nikoli svet, v katerem živim. Preganjala me je tudi misel, kaj lahko pričakujemo
v prihodnosti, če je že to leto, leto 2020, polno nepredvidljivih situacij. Upala sem tudi, da le
sanjam in se bom jutri zbudila in bo vse po starem in normalno.
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Janja Podričnik: POT V SVOBODO ALI SVOBODA, KI JE NI
Nekega jutra se je v naši vasi sredi belih meglic, ki so se počasi dvigale, prikazal zeleno-oranžen
avtobus. Iz njega je izstopil majhen možic z dolgimi črnimi lasmi in črno brado, na kateri so
nastajale že sive lise, ki so kazale na njegova leta. Nosil je uhojene čevlje in črno kapo.
Šel je od hiše do hiše, od trgovine do trgovine, gledal po zgradbah, ljudeh in prekrasni naravi.
Oziral se je po avtomobilih in se sčasoma pričel pogovarjati z ljudmi. Ni prav vedel, kam je
prišel, a dobro je vedel, kaj je iskal.
Bil je možic, ki je pripotoval z juga in je iskal deželo, za katero so mu rekli, da je lepa, dobra,
dostojanstvena, pravična, enakopravna, v njej so vsi svobodni, nihče ni lačen in nihče se ne
počuti diskriminiran. Želel je videti, ali taka dežela res obstaja.
Najprej je vstopil v veliko hišo z bleščečimi okni. V svetlih izložbah je bilo polno različnih knjig,
ki so takoj pritegnile njegovo pozornost. Na naslovnicah so bila velika mesta. Na nekaterih je
bilo dvanajst zlatih zvezdic na modri podlagi. Na nekaterih sta bili dve dlani, ki sta segali druga
v drugo. Možicu se je to zdelo krasno! Vse te naslovnice so v njem vzbujale ravno takšen
občutek, kot si ga je želel doživeti. Posebej so ga navduševale zvezdice na modri podlagi, ki so
žarele, kot da bi se smejale iz knjige.
Nato pa se je ozrl naokrog in videl ljudi, ki so hiteli po ulicah. Niso se smejali, vsak je bil
zatopljen v svoj svet. Na drugi strani ulice je zagledal nekega prodajalca, ki se je z nekim
moškim glasno prerekal, spet drugje so mimo njega hodili ljudje z mobilnimi telefoni v rokah,
po telefonih kričali in zraven razburjeno mahali. Prav nihče ni opazil, da jih možic opazuje. Od
nobenega mimoidočega ni prejel prijaznega nasmeha, kar ga je zelo užalostilo, saj so njegova
pričakovanja bila drugačna. Možicu ni uspelo, da bi pri katerem od mimoidočih uspel razbrati
vsebino pogovora, lahko pa je videl, da so ljudje razdraženi, utrujeni, jezni in razburjeni.
Mislil je, da mogoče le narobe vidi ta novi svet, v katerega je vstopil, in da ni tako. Sklenil je,
da se odpravi naprej, si malo odpočije in si v prvi vasi najde najprej nekaj za pod zob, potem
pa še prenočišče.
Odpravil se je raziskovat kraj. Spraševal je ljudi, kje bi se lahko najedel. Ljudje so mu pokazali
na trgovino, a ko je vstopil vanjo in povedal, da nima denarja, so ga vrgli na ulico. Takrat je bil
prepričan, da je zares izgubil smer ali pa da »obljubljena dežela«, polna idealov, sploh ne
obstaja. Pomislil je, da bi moral kraj čim prej zapustiti, a je še malo vztrajal.
Ostal je lačen, a še vedno je upal, da bo v naslednji ulici našel prostor, kjer bo lahko prespal.
Šel je od hiše do hiše, od vrat do vrat in od človeka do človeka. Povsod je spraševal, a vsak, ki
bi že bil pripravljen ponuditi posteljo za eno noč, je v isti sapi povedal, koliko ta postelja stane.
Skromni možic se je tudi tu kaj kmalu zavedel, da zanj mesta ni, razen če bi za eno samo noč
uporabe postelje odštel veliko denarja. Nadaljeval je svojo pot in prišel do velike hiše, pred
katero so visele različne zastave. Bila je mogočna hiša z visoko obokanimi vrati, bleščeče belo
fasado in velikimi parkirišči pred njo. Prepričan je bil, glede na urejenost zunanjosti, da pa so
tukaj doma dobri ljudje. Vstopil je. V njej je bilo kar nekaj ljudi, a nihče se ni zmenil zanj. Vsak,
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ki ga je ustavil in mu povedal, kaj želi, se je izgovoril, da nima časa, da se s tem on ne ukvarja
in da mu v zvezi s prenočišči in hrano ne more nič pomagati.
Možic se je tako odpravil v bližnji park, sedel na klopco in razmišljal. Mimo je prišla simpatična
mlada gospodična, nasmejana in urejena. Bila je prva, ki je opazila možica. Prijazno se mu je
nasmejala in ga vprašala, kaj počne in zakaj je tako otožen.
Povedal ji je, da je prišel iskat boljši svet, ker se je do njegove dežele slišalo, da je Evropska
unija kraj prihodnosti, kajti v tej deželi so vsi svobodni, nihče ni lačen, da so vsi enakopravni in
da nasploh povsod vlada blaginja. Po vseh opisih je pričakoval, da je tu sreče na pretek, da je
veselje na vsakem koraku in da se mu ne more kaj neprijetnega zgoditi. Opisal ji je svojo
zgodbo ter tako pojasnil razloge za svojo otožnost. Povedal pa ji je tudi, da je ona prva v tem
kraju, ki ga je sploh opazila, ki hodi z vedrim korakom in ki se smehlja.
Gospodična je prisedla in se na glas zasmejala. Rekla mu je, da naj jo dobro posluša, potem pa
bo mogoče razumel, kam je prišel. Nato je govorila in govorila, njenim besedam ni bilo videti
konca in možic ji je komaj sledil.
Opisala mu je, kako poteka življenje v Evropi, in pojasnila, da je v Evropi res vsega dovolj, če
veliko delaš, si marljiv, če poznaš veliko ljudi na vplivnih položajih, ki ti lahko pomagajo v težkih
situacijah, če ti ni ovira, da velik del dneva preživiš na cesti in v avtomobilu, če zate delovnik
ne predstavlja osem ur, če ...
Zaradi vseh opravil, ki jih je potrebno opraviti, se pogosto pogovarjaš po telefonu, hitiš od
službe do vrtca, od vrtca do glasbene šole, kdaj vmes skočiš nazaj v službo, doma pospravljaš,
kuhaš večerjo in potem na koncu meseca prejmeš tudi solidno plačo. Z njo plačaš stanovanje,
avtomobil, hrano, telefon, vrtec za otroke, šolo … Gospodična je še kar govorila in govorila.
Možic se je počutil kot na vrtiljaku. Izgubil se je med podatki in stvarmi, ki so mu bile nove, na
koncu pa so ga prebudile velike modre oči, ki so strmele vanj.
Gospodična je končala z razlago in ga vprašala, če je razumel. Pričakovala je odgovor, on pa je
bil povsem zbegan. Še naprej je strmela vanj in možic je končno izjavil, da ne razume najbolj,
v čem je smisel tega hitenja in dela. Razumel je, da ljudje dobijo plačilo za delo, hkrati pa
ugotovil, da ga takoj tudi porabijo za plačilo vseh stvari in obveznosti, ki jih morajo poravnati.
V tem ni videl smisla.
Jasno ji je povedal, da ne razume, zakaj bi se ljudje odrekli poslušanju ptičjega petja, smeha
otrok, opazovanja, kako veter pometa jesensko listje, in drugih lepot, ki jih ponuja življenje, in
to samo zato, da hitijo iz kraja v kraj, se grebejo za denar, s katerim na koncu le plačajo stroške.
Nato se spet v začaranem kolesu vrtijo dalje, na koncu vsakega dneva pa so utrujeni in spet
čakajo nov dan, v katerem bodo hiteli. Malo se je posmehnil in nadaljeval z razmišljanjem, da
je mogoče ta svet nekomu res ljubši, če mu veliko pomeni denar in da vsak dan s tem, ko je
ustregel vsem zahtevam okolice, dobi potrditev, da je bil dan dober, toda nekomu drugemu
verjetno več pomenijo mir, tišina in čas, ki ga lahko preživi tako, kot sam želi. Mogoče res brez
hitenja in prekomernega dela ne bo ves čas sit in oblečen v najboljša oblačila, ampak prepričan
je bil, da bo pri njem še vedno prostor za nasmeh na obrazu. Gospodična je ob poslušanju
gubala čelo, zato je možic prišel do spoznanja, da imajo verjetno tudi blaginja, enakopravnost
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in svoboda v enem in drugem svetu čisto drugačen pomen. To ji je tudi povedal, preden se je
poslovil in odšel.

56

Literarni natečaj o Evropi

Dolores Ristič: ROMEO IN JULIJA, PIŠE SE 2020
Se vsi spomnite Romea in Julije, zaljubljenega para, ki bi drug za drugega naredil vse? Mnogi
ljudje še vedno sanjarijo o tem, da bi kdaj spoznali takšno osebo, kot je bil Romeo oz. Julija, in
da bi njihovo razmerje bilo preprosto popolno, kot bi rekli v filmih. Tako je sanjarila tudi Katja,
ki je želela imeti popolnega fanta.
Katja je bila 16-letna punca iz Ljubljane, ki je sanjarila o popolni ljubezni. Predstavljala si je, da
bi nekoč imela popolnega fanta, ki bi zanjo naredil vse. Prebirala je razne romantične knjige in
pogledala veliko romantičnih filmov. Vse dneve je poležavala v postelji, gledala Netflix in se pri
tem pogovarjala s svojo prijateljico Emo.
Nekega dne se je Katja odpravila k Emi. Ker nista imeli ničesar boljšega početi, sta se odločili,
da si bosta krajšali čas na Omeglu. Omegle je spletna stran na internetu, kjer se lahko
pogovarjaš s tujci iz vseh možnih držav. Katja in Ema sta se na Omeglu zelo zabavali, pogovarjali
sta se z raznimi ljudmi, ki so bili iz Velike Britanije, Brazilije, Kitajske itd. Nekateri so celo igrali
na inštrumente, peli in plesali. Z nekaterimi sta si izmenjali Snapchat ali Instagram in tako
pridobili tudi kakšnega novega prijatelja. Katja je močno upala, da bi na Omeglu spoznala
kakšnega »Romea«. Ravno takrat, ko je Ema pritisnila gumb end the chat, se je na ekranu
prikazal fant z modrimi očmi in temno rjavimi lasmi. Katja se je zaljubila na prvi pogled, tako
kot Julija. Vprašala ga je, kako mu je ime. Ugotovila je, da prihaja iz Nemčije in da mu je ime
Thomas. Thomas ji je povedal, da je star 17 let. Katja je mislila, da sanja. Takoj sta si izmenjala
Snapchat imeni in se še naprej pogovarjala v angleščini. Minilo je 15 minut. Ema je rekla Katji,
da se dolgočasi in da je že čas, da gresta iz Omegla. Katja mu je povedala, da mora prekiniti in
da si lahko še vedno dopisujeta na Snapchatu. Naslednji dan si je Katja ves dan dopisovala s
Thomasom. Telefona ni mogla spustiti iz rok. Nikoli še ni bila tako zaljubljena. S Thomasom si
je tako dopisovala dneve in noči. Nekega dne ji je napisal, da bi se lahko en dan z letalom
odpravil v njeno državo. Katja mu seveda ni verjela. Povedala mu je, da naj raje ostane doma
zaradi koronavirusa. Thomas je kljub temu vztrajal pri svoji odločitvi in ji rekel, da bo to zares
storil, saj jo ima neizmerno rad. Katja ga še vedno ni jemala resno, saj si ni mislila, da bi nekdo
to naredil zanjo. Tako sta si še naprej dopisovala.
Minila sta dva meseca. Katja se je čez nekaj dni odpravila v nakupovalni center BTC v Ljubljano.
Med kupovanjem si je seveda dopisovala s Thomasom. Katja si je ravno izbirala prelepo majico,
ki bi si jo lahko kupila, ko ji kar naenkrat zapiskal telefon. SMS je zgledal takole: »Katja! I'm
here in Ljubljana. Where should we see each other?« Katja ni mogla verjeti svojim očem.
Thomasu je napisala, če je resno tukaj v Ljubljani ali jo zafrkava. Thomas ji je odpisal, da je
resen in da jo čaka pred BTC-jem. Katja je pustila svojo majico ter tekla in tekla, dokler ni prišla
do vhoda. Tam je zagledala Thomasa in mu rekla, da ne more verjeti svojim očem. Thomas je
stekel do nje in jo močno objel.
Katja ni bila še nikoli tako srečna, kot je bila sedaj. Rekla mu je: »Wait a second, I need to put
down my mask,« in se začela smejati. Tudi Thomas se je začel smejati. V tem trenutku ni mogla
verjeti, da se je Thomas dejansko odpravil na letalo in priletel do Ljubljane, samo da bi jo videl.
Katja je začela jokati in mu rekla: »You are my Romeo!«
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Anja Sirk: ROMEO

in JULIJA, PIŠE SE 2020

Pisalo se je leto 2020, vsem zelo čudno leto, tudi za Julijo. Vse je pokvaril koronavirus, ki je s
seboj prinesel veliko ukrepov. Vsi so morali v karanteno. Julija se tega ni ravno veselila.
Ko je minilo nekaj dni karantene, Julija že ni več vedela, kaj naj počne, a ravno takrat je prejela
sporočilo na Facebooku, ki je njeno dolgočasenje prekinilo. Pisal ji je fant Romeo. Drugače si
Julija nikoli ni dopisovala s fanti, ki jih ni poznala, a Romeo je bil takrat izjema. Dopisovala sta
si dneve in noči. Julija je ves čas preživela na telefonu, ni ga mogla izpustiti iz rok niti za
sekundo. Dogovorila sta se tudi, da se bosta dobila. Prišel je dan, ko bi se morala dobiti, vendar
ko je Julija povedala, da se dobi s »prijateljico«, ji zaradi virusa starša nista pustila, da bi se s
kom družila. Njena starša sta bila glede tega zelo skrbna, vendar je bila Julija zelo jezna in več
dni ni govorila z njima, z Romeom pa sta se zmenila, da se dobita kakšen drug dan. Ko mu je
Julija to napisala, mu je odleglo, saj ji ni hotel povedati, da sta njegova starša begunca, ki sta
morala bežati iz svoje domovine zaradi nevarnosti, zato ga je bilo strah, da ga ne bi sprejela.
Kmalu je prišel dan, ko sta se Romeo in Julija dobila. Romeo se je odločil, da bo Juliji vse
povedal, saj ni hotel pred njo ničesar skrivati. Julija se je splazila skozi okno, da je starša ne bi
videla, Romeo pa jo je že čakal pred njeno hišo. Odpravila sta se proti parku, kjer ni bilo veliko
ljudi, saj se je že začelo temniti. Usedla sta se na prosto klop in se pogovarjala o različnih
stvareh, potem pa se je Romeo opogumil, da ji pove svojo skrivnost, saj ga je bilo zelo strah.
Julija je to zelo dobro sprejela, saj so zanjo vsi ljudje enaki, ne glede na vse, skrbelo jo je le za
starša, saj nista bila navdušena in nista ravno marala beguncev. Julija se je splazila nazaj skozi
okno domov in sprejela odločitev, da bo staršema takoj naslednji dan povedala za Romea.
Starša sta bila zelo vesela zanjo, dokler ni povedala, da sta njegova starša begunca. Takrat zanj
nista hotela več slišati. Julija je bila jezna, vendar je tak odziv pričakovala. Odločila se je, da
jima ga vseeno predstavi. Ko je prišel, ga starša nista niti pozdravila. Julija se je na koncu z
njima pogovorila.
Ob koncu dneva sta starša spoznala, da je Romeo super fant, in sta spremenila mnenje o
beguncih. Spoznala sta, da so vsi ljudje enakovredni ter da ni pomembno, od kod prihajaš.
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Fiona Sirovina Dvornik: POGOVOR Z MALIM PRINCEM
Zagledala sem ga v daljavi in mu pomahala. Bil je moj prijatelj Mali princ in prišel je po
odgovore, saj se na Zemlji dogaja veliko stvari, ki jih prvič vidi. Hodila sem mu nasproti in ga
končno srečala, nato pa sva se usedla na najino najljubše mesto ob jezeru. Bilo je mirno in tiho.
»Kaj je je bolje imeti, svobodo ali denar?« me je vprašal Mali princ. Razmislila sem in mu rekla, da
je bolje imeti svobodo kot pa imeti denar. Vprašal je, zakaj. Razložila sem mu, da imeti denar je
lepo, ampak še vedno ni dovolj. Pogledal me je: »Zakaj ne bi bilo dovolj imeti veliko denarja?«
Razmišljala sem, kaj bi mu odgovorila. Kako lahko princu, ki je prvič na planetu Zemlja, razložiš,
kaj je denar in da je svoboda veliko pomembnejša, tudi če lahko denar kupi vse, kar hočeš. Hotela
sem začeti pri tem, da denar ne more kupiti prave ljubezni, sreče ali pa ljubeče družine, ki si jo želi
vsak posameznik. Nisem hotela biti stereotip in zato sem mu želela razložiti na drugačen način, da
bi razumel.
Začela sem pri nas, mladih. Kako ne maramo, da nas nekdo neprestano nadzoruje, nam govori,
kaj moramo, česa ne smemo in da se najbolje počutimo, ko delamo nekaj, kar sami hočemo in v
tem uživamo. To je razumel in se z menoj tudi strinjal, vendar še vedno ne ve, zakaj ne bi nekdo
izbral denarja, s katerim si lahko kupiš vse. Vedela sem, da bo s časom razumel in zato nadaljevala.
Svoboda. Kako ljudje živijo brez nje in z njo. S pomočjo tega sem mu razložila, da vedno bolj, ko je
naše življenje polno pravil, vedno manj svobode imamo, kar pa ljudje ne maramo in smo zato
nesrečni. Spomnila sem se na Severno Korejo, ki je menda najbolj depresivna država na svetu.
Vprašal me je, zakaj. Odgovorila sem mu, da je tam zelo veliko pravil, ki jih je vlada sprejela, in
ljudem ne dopuščajo veliko svobode.
Mali princ, ki je prvič slišal takšne besede, je bil zmeden in me je vprašal, kaj je to vlada. Skušala
sem mu povedati na najboljši način: »Vlada je šef določene države in on ali oni sprejemajo zakone
oz. pravila, ki se jih državljani moramo držati.« Vse mu je bilo veliko bolj jasno, a ni bil še
zadovoljen. Vprašal me je, kaj bi se zgodilo, če bi on izbral denar in ne svobode. Razložila sem, da
bi imel nekoga ali nekaj ljudi, ki bi ga nadzorovali in opozarjali, dodelili bi mu pravila, ki bi se jih
moral držati, če mu je prav ali ne. Nisem točno vedela, ali imam prav ali ne, ampak stara sem samo
16 let in v mojih mladih možganih življenje brez svobode pač zgleda nekako tako. Mali princ je
mojo skromno razlago, ki na kratko govori o tem, da je na koncu bolje imeti svobodo kot denar,
sicer razumel, a se z njo ni ravno sprijaznil.
Pogovarjala sva se še malo o najini temi in princ, ki je končno razumel, kaj je bolje imeti, je vprašal,
kaj če pa bi nekdo imel oboje. Povedala sem mu, da obstajajo tudi takšni ljudje. Imajo luksuzne
ladje, prevelike hiše, prestižne avtomobile ... in imajo tudi svobodo. Ampak so sužnji teh dobrin,
saj jih v resnici ne potrebujejo. Več kot imaš, bolj te imajo te stvari v lasti. Ti ljudje lahko delajo,
kar hočejo in kadar hočejo, ampak še vseeno niso srečni. Vsaka ladja, hiša in avto, ki so jih kupili z
denarjem, jim ne prinaša sreče. Mali princ tega ni razumel. Imajo svobodo in denar, imajo, kar
hočejo, in delajo, kar se jim zahoče. Zdelo se mu je, da je vse, kar sem mu povedala prej, čisto
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nepomembno in nesmiselno. Pogledal me je in rekel, da nas ljudi nikoli ne bo zares razumel.
Včasih imamo vse, a še vedno nismo srečni, včasih pa nimamo ničesar, smo pa najsrečnejši.
Postajalo je temno in z Malim princem sva se poslovila. Med potjo domov sem prišla do
zaključka, da v življenju ni pomemben samo denar in to, da počneš, kar hočeš. Zelo je
pomembno, da ne podcenjujemo tistega, kar imamo, in da se sprijaznimo, da vsega nimamo
in mogoče tudi nikoli ne bomo imeli.
Meni osebno je najpomembnejše, da smo svobodni in da imamo pravico do izražanja svojega
lastnega mnenja. Šele takrat, ko ne bomo imeli te pravice, se bomo vprašali: »Kaj je je bolje
imeti, svobodo ali denar?«
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Alja Stražišnik: ROMEO IN JULIJA, PIŠE SE LETO 2020
Romea je v turobno ponedeljkovo jutro prebudil zvok budilke, ki je neusmiljeno zvonila že ob
šestih zjutraj. Nekaj minut je še poležal v postelji, nato pa je z nočne omarice pograbil svoj
telefon in takoj odprl aplikacijo za zmenke. Ker se je v ljubezni že večkrat opekel, je poskusil
srečo na mednarodni aplikaciji, ki obljublja najdbo popolnega življenjskega partnerja.
Še posebej ga je bolel spomin na zadnjo zvezo, saj ga je njegova takratna, zdaj že štiri mesece
bivša punca zapustila zaradi njegovega najboljšega prijatelja, ki pa sedaj seveda to ni več. Ko
je bilo te zveze konec, je obupal nad slovenskimi dekleti in začel spoznavati punce z vsega
sveta, njegov edini pogoj je bil, da znajo angleško, saj se drugače ne moreta dobro
sporazumevati, pa naj je punca še takšna lepotica.
Na aplikaciji so ga pričakala kar tri sporočila, ki so mu jih poslale Ema, Julija in Sara. Vse tri so
mu poslale povabilo za pogovor in po pregledu fotografij teh deklet se je odločil, da bo na
Julijino sporočilo odgovoril in se začel pogovarjati z njo, saj mu je v oči stopila njena naravna
lepota in profilna fotografija, na kateri je bila popolnoma nenaličena za razliko od drugih dveh,
saj se je na njunih fotografijah videlo, da imata na sebi na tone ličil.
Juliji je poslal sporočilo, v katerem jo je spraševal, kje živi, nato pa z nasmehom na obrazu
končno zapustil toplo posteljo, saj se je moral urediti za predavanja. Ker je toliko časa preživel
na aplikaciji za zmenke in se mu je že pošteno mudilo, je lahko šele na avtobusu preveril, če je
dobil kakšno sporočilo od Julije. Ko je videl, da ni prejel nobenega, se mu je vožnja kar naenkrat
zdela daljša in dolgočasnejša.
Med prvim predavanjem na faksu za biologijo mu je bilo nemogoče povsem spremljati
predavanje, saj je ves čas pogledoval na telefon, če je morda dobil kakšno sporočilo od Julije.
Ko je dvaindvajsetič pogledal na telefon, ga je pričakalo njeno sporočilo. Napisala mu je, da je
iz Bosne in je muslimanske verske izpovedi, zaradi česar ima težave pri spoznavanju fantov, ki
niso iste verske izpovedi kot ona, ker jih ima večina različne stereotipe in negativne predstave
o muslimanskih ženskah.
Romeo ji je odgovoril, da njega to ne moti in si nerad ustvarja stereotipe o ljudeh, še preden
jih spozna, in bi se rade volje pogovarjal z njo. Vse to je poskusil natipkati čim manj opazno,
saj se je bal, da bi ga profesor opazil.
Ves dan predavanj je za Romea minil hitreje kot kadar koli prej, saj se je večino dneva skoraj
neopazno pogovarjal z Julijo in spoznal veliko stvari o njej, kot na primer, kakšno glasbo rada
posluša, kakšni so njeni hobiji in kaj rada je. Povedala mu je tudi, da jo že od otroštva učijo
gospodinjskih opravil in njena družina od nje pričakuje, da se bo poročila z muslimanom, mu
hitro rodila otroke ter ostajala doma in skrbela zanje, medtem ko bo njen mož v službi.
Romeo se je čudil njenemu načinu življenja, ker je bil tako zelo drugačen od njegovega. Teden
je minil, kot bi mignil, saj se je ves čas pogovarjal z Julijo in vsak dan mu je postajala bolj všeč,
saj je bilo na njej nekaj, kar ga je neustavljivo vleklo k njej. Bil je slabe volje, ko ni dobil njenega
sporočila, ko pa mu je odpisala, se je takoj spet začel smejati.
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Večkrat se je zalotil, da razmišlja o Juliji in se zraven široko smeji, in ugotovil je, da mu je začela
postajati všeč. Neverjetno mu je bilo pomisliti na to, da bi na tej aplikaciji za zmenke res našel
sorodno dušo.
A njegova sreča ni trajala dolgo, saj ko je svojemu najboljšemu prijatelju Janu povedal, da se
pogovarja s punco iz Bosne, ki mu je všeč, je Jan takoj začel dvomiti, da je Julija resnična, in je
rekel Romeu, da ga bo vsak čas začela izkoriščati za denar.
Romeo se je kljub Janovim dvomom še naprej pogovarjal z Julijo in načrtovala sta, da bo Julija
zadnji vikend v oktobru prišla v Ljubljano obiskat Romea. Romeo je že odšteval dneve do
takrat, ko bo končno videl Julijo, in do tega trenutka je bilo le še osem dni.
»Še osem neprespanih noči in dolgih dni, pa bom videl, če je res resnična,« si je mislil Romeo
in upal, da lahko zaupa svoji intuiciji, ki mu pravi, da Julija zares obstaja. Teh osem dni je
preživel prilepljen na zaslon telefona, saj je komaj čakal, da dobi Julijino sporočilo, ker je bil v
sedmih nebesih, ko se je pogovarjal z njo.
Ko je končno prišel petek, je vstal popolnoma brez težav, kar je bila pri njem, ki vsekakor ni
jutranji tip človeka, velika redkost. Odšel je na predavanja, ki so se kljub temu, da sta se z Julijo
večino časa pogovarjala, zelo vlekla, saj je komaj čakal, da vidi Julijo. Z Julijo sta se dogovorila,
da jo bo počakal na glavni avtobusni postaji v Ljubljani okoli četrte ure popoldne.
Ko so se predavanja končno končala, je z nasmehom na obrazu in rahlo neprijetnim občutkom
v trebuhu, saj še vedno ni bil stoodstotno prepričan, da Julija res obstaja, odšel do postaje. Ves
čas je gledal na uro, in ko je končno bila štiri, še zmeraj ni bilo avtobusa.
Začel je postajati slabe volje, ko se je avtobus končno pripeljal. Bil je vedno bolj nestrpen, saj
so potniki začeli izstopati in med njimi še ni zagledal Julije. Skoraj je že obupal nad mislijo, da
je resnična, nato pa jo je zagledal in kar naenkrat je bil zelo dobre volje.
Tudi Julija se je smejala, ko ga je zagledala in odhitela k njemu. Bil je eden izmed redkih fantov,
ki niso bili muslimani in ki jih ni motilo to, da je nosila burko. Ko sta prišla skupaj, sta se objela,
nato pa je Romeo predlagal Juliji, da bi jo peljal na kratek ogled Ljubljane.
Med hojo sta se pogovarjala o vsem mogočem, Romeo pa kar ni mogel verjeti, kako so ljudje
neobzirni in strmijo v Julijo. Nekateri so celo tako strmeli, kot bi se bali, da bo vsak čas prišlo
do terorističnega napada, ki ga bo izvedla Julija. Spet drugi so strmeli v Julijo z gnusom in
neodobravanjem.
Videti je bilo, da je Julija vsega tega že vajena, Romeo pa kar ni mogel nehati misliti na to, kako
se nekateri ljudje vedejo do tujcev, kot da se bojijo, da jim bodo ti uničili vsakdan in življenje.
Prav smešno mu je bilo pomisliti na to, da živimo v enaindvajsetem stoletju, ljudje pa so še
vedno tako nestrpni in polni stereotipov.
A ni si dovolil, da bi mu to uničilo popoldne, ki ga je nameraval preživeti z Julijo. Pozno zvečer
je Julijo pospremil do njenega hotela in se od nje poslovil. Videla sta se spet naslednje jutro in
skupaj preživela prečudovito soboto, kar je Romeu potrdilo, da je Julija morda res prava zanj,
in upal je, da ona misli enako.
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Nedelja je kar prehitro prišla in slovo od Julije je bilo težko. Romeo ji je povedal, da mu je všeč
in bi rad, da bi bila kaj več kot prijatelja. Julija je na Romeovo veliko zadovoljstvo rekla, da čuti
enako in da bi tudi ona bila vesela, da bi to prijateljstvo preraslo v resno zvezo. Potem ko je
objela Romea, je odšla na avtobus.
Romeo je z žalostjo opazoval njen odhod, a nato se je oglasil njegov telefon. Ko je odklenil
telefon, je videl, da mu je Julija napisala, da ga ljubi in komaj čaka, da ga naslednjič vidi. Odpisal
ji je, da jo tudi od ljubi in ne more nehati misliti na dan, ko se bosta spet videla.
Z nasmeškom na obrazu je pospravil telefon in odšel nazaj do svojega stanovanja.
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Eva Šart: SKOZI TRNJE DO ZVEZD
Digitalizacija družbe in gospodarstva z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij je
pomembna, saj je v današnjem svetu temelj za rast, razvoj in konkurenčnost tako Slovenije
kot Evrope.
To smo lahko na svoji koži izkusili vsi prebivalci v času pandemije. Dijaki, študenti in
osnovnošolci so svoje zvezke zamenjali z računalniki, telefoni, tablicami in tako vstopili v svet
modernega in digitalnega izobraževanja, ki se je izkazal za neizpopolnjenega. To je čisto
razumljivo, saj je bilo potrebno najti rešitev v kratkem času, da je lahko šolanje čim prej
potekalo nemoteno. Delo se je spremenilo tudi za delavce, ki so se morali iz svojih pisarn v
podjetjih preseliti v svoje domove in delo opravljati kar iz dnevne sobe. Za nekatere je bilo to
lažje, za druge, ki jim tehnologija ni blizu, je bila to velika sprememba, saj so se morali naučiti
upravljati z različnimi programi na računalnikih.
Digitalizacija pa ni pomembna le za ljudi in za gospodarstvo, temveč tudi za socialnoekonomski razvoj. Cilj digitalne strategije EU je, da bo digitalna preobrazba koristila tako
državljanom kot tudi podjetjem ter da bo pripomogla pri dosegu cilja podnebno nevtralne
Evrope do leta 2050. Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope bo temeljilo na treh glavnih
stebrih. Tako bo ljudem (državljanom), podjetjem in državnim upravam omogočen nadzor nad
to digitalno preobrazbo. Prvi izmed teh treh stebrov je tehnologija, ki deluje za ljudi. Predvsem
pomembna je zaščita pred kibernetskimi grožnjami, kot so na primer hekanje, kraja identitete
in podobno. To je dandanes eden izmed večjih strahov na internetu, saj je to početje zelo
pogosto in zaradi tega veliko ljudi (še posebej starejših, ki se še bolj zavedajo posledic teh
dejanj) ne zaupa tehnologiji, internetu. Mladim to ne predstavlja velikih težav, saj so rojeni v
obdobju tehnologije. Veliko časa preživljajo na spletu in socialnih omrežjih in včasih kar nekako
pozabijo na fizični stik, ki je popolnoma drugačen od telefonskega pogovora ali pisanja SMSov. V času koronakrize ni bil možen stik, zato so postala socialna omrežja in splet edina
možnost ohranjanja komunikacije, vendar je ne moremo primerjati z osebnim stikom.
Zavedati se moremo, da tehnologija v današnjem svetu postaja vedno pomembnejša in da se
bomo v prihodnosti z njo srečevali še več. Za pridobitev zaupanja je pomembno in ključno, da
se umetna inteligenca razvija tako, da se spoštujejo pravice ljudi, saj bo le tako lahko dosežen
nekakšen rezultat. V tem delu je zajeta še pospešitev vzpostavitve ultrahitrih širokopasovnih
omrežij za domove, šole in bolnišnice po celotni EU in pa razširitev zmogljivosti Evrope za
superračunalništvo za razvoj inovativnih rešitev za zdravstvo, promet in okolje. Drugi steber je
pravično in konkurenčno digitalno gospodarstvo. V tem delu gre predvsem za krepitev
odgovornosti spletnih platform; da bi vsa podjetja v Evropi konkurirala pod poštenimi pogoji
ter da lahko ljudje dostopajo do visokokakovostnih podatkov, sami pa lahko zavarujejo svoje
osebne in tudi ostale občutljive podatke. To je zelo pomemben korak do uspeha, saj bodo
takoj, ko se bodo ljudje počutili varni ob uporabi spleta, lažje sprejeli, da je digitalizacija
pomemben in nenazadnje nujen korak v prihodnosti, kjer lahko zaščitimo tudi naravo in ne
samo ljudi. Ravno tretji steber govori o odprti, demokratični in trajnostni družbi, kjer bi s
pomočjo tehnologije Evropa lahko postala podnebno nevtralna do leta 2050, zmanjšali pa bi
lahko tudi emisije ogljika v digitalnem sektorju. S tem bi zelo pripomogli k izboljšanju našega
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edinega planeta, za katerega ne skrbimo dobro. Ne smemo pozabiti, da planet lahko preživi
brez nas, a mi ne moremo brez planeta. To nam je dobro pokazal koronavirus, proti kateremu
smo zaenkrat še vedno popolnoma nemočni.
Evropska unija si bo v tem projektu prizadevala postati globalni zgled za globalno digitalizacijo,
podpirala bo gospodarstva ter razvila digitalne standarde in jih spodbujala tudi na mednarodni
ravni. Tako bi lahko Evropa postala še naprednejša, modernejša in pomembnejša v svetu.
Prepričana sem, da je projekt izvedljiv, vendar se bodo pojavile tudi številne težave in
problemi. Kot enega izmed njih vidim tudi to, da bo digitalizacija potekala težje v državah, kjer
je starejše prebivalstvo. Za primer lahko vzamemo kar Slovenijo, kjer starostne piramide za
prihodnost kažejo, da bo veliko število starejših državljanov. To pomeni, da se bodo ti
prebivalci težje naučili dela z računalniki, telefoni, tablicami in bodo na splošno slabše sprejeli
digitalizacijo zaradi svojih prepričanj o spletu in aplikacijah. Sama zagotovo podpiram
digitalizacijo tako družbe kot gospodarstva, saj lahko le tako napredujemo in odkrivamo nove
stvari ter postanemo še modernejši. Hkrati pa ne smemo pozabiti, da smo ljudje še vedno
družabna bitja ter da potrebujemo telesni stik, ne glede na vso tehnologijo, s katero se bomo
v prihodnosti srečevali.
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Eva Šteharnik: UPANJE OSTAJA
Nekoč, pred davnimi časi, je bila Zemlja raj za vsa živa bitja. Njena narava je bila tako čista,
tako nedotaknjena in živa, da si tega danes več niti ne predstavljamo. Gozdovi so bili bogati in
mogočni, reke s čisto vodo, da si jo lahko pil kadar koli in kjer koli si želel, morja nedotaknjena
in skrivnostna, gore zasnežene in nedostopne, nebo tako čisto, da si lahko vsako noč gledal
zvezde in se spraševal, kaj se skriva tam daleč za njimi, živali svobodne in neogrožene … Toda
… tega je že davno.
To so bili časi, ko je človek še spoštoval naravo in z njo ravnal, kot da je sveta. Ko je bila narava
glavna in ne človek. Ko je narava postavljala zakone … Ko je bil ogrožen človek in ne narava.
Ob silovitem razvoju tehnike, lagodnem življenju, usmerjenim v višje, hitreje, ceneje, pa smo
ljudje zašli s poti. Pozabili smo, kako sveta je narava in kako pomembno je, da jo spoštujemo.
Začeli smo misliti le nase in na svoje želje, pozabili pa na čudovite gozdove, reke, gore, morja
in ostala živa bitja. Tako smo začeli brezskrbno sekati gozdove, onesnaževati reke, morja in
zrak. Živalim smo vzeli svobodo, jih začeli loviti in ubijati zaradi užitka in ne zgolj preživetja.
Vse to smo najbrž počeli, ker smo mislili, da bomo tako srečnejši in si olajšali življenje.
Trajalo je ne nekaj let, ne nekaj stoletij, temveč tisočletja, da je človek opazil, da si s svojimi
sebičnimi dejanji življenja ne lajša, temveč ga uničuje, saj je naravo že tako preobrazil in
onesnažil, da je postala zanj nevarna in strupena.
S prometom in industrijo smo zrak tako onesnažili, da je postal strupen in na nekaterih
območjih po svetu usoden za ogromno ljudi. Tako na primer v Indiji vsak dan umre več tisoč
ljudi zaradi onesnaženja. Vedno več je ljudi s pljučnimi obolenji, pa ne samo zaradi
onesnaženosti zraka, tudi zato, ker imamo po svetu ogromno cigaretnih družb, ki ubijajo ljudi
oz. spodbujajo ljudi, da si škodujejo.
Onesnažene so postale tudi vse svetovne vode, o pitju iz rek lahko le še sanjamo. Onesnažili
smo jih z vodnim prometom, z odpadki, ki jih tako brezskrbno odvržemo, kjer koli se nam pač
zdi.
S plastiko, razlitji nafte in prometom smo onesnažili tudi največja morja in oceane, čeprav se
na prvi pogled zdi, da to ni mogoče, ker so tako ogromni in mogočni. Toda izumirati so začele
rastlinske in živalske vrste, vedno manj je hrane, vse več je rib, ki imajo v sebi plastične delce
in jih jemo tudi sami ter škodujejo našemu zdravju.
Zaradi segrevanja ozračja in širjenja ozonske luknje so se začeli taliti največji ledeniki, od tistih
v najvišjih gorah tega sveta do tistih na severnem in južnem polu. Zaradi tega gladina vode
vsako leto narašča in bo verjetno že čez 50 let poplavila velika mesta in države po svetu, kot
sta Nizozemska in Florida. Ljudje bodo ostali brez strehe nad glavo in brez zemlje za
pridobivanje hrane.
Bomo posekali vse gozdove, ki nam dajejo kisik za preživetje? Bomo vzeli dom živalim in si
mesta delili z njimi?
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Kaj storiti zdaj, da do pogube Zemlje ne pride? Veliko ljudi se že zaveda, da bomo s svojimi
sebičnimi dejanji uničili svet in s tem tudi sebe, še vedno pa preveč ljudi slepo sledi politikom,
ki jih zanima le denar, za življenja ljudi, živali in rastlin pa jim ni mar. Obstajajo rešitve, s
katerimi lahko vsak posameznik pripomore k čistejšemu in zdravemu planetu; štejejo že
najmanjše, kot so ločevanje odpadkov, v službo gremo peš, s kolesom ali javnim prometom,
da ne uporabljamo plastičnih vrečk, sploh tistih za enkratno uporabo, da uživamo več
rastlinske hrane in ne spodbujamo reje goveda, ki škodi ozračju, da opozarjamo in ozaveščamo
o onesnaževanju narave tudi druge ljudi.
Toda, ali je to dovolj? Menim, da je dobro, če se vsak posameznik trudi po najboljših močeh,
a sam ne bo dosegel dovolj. Problem je večji in resnejši od enega človeka. Če želimo rezultate,
bomo morali vsi stopiti skupaj in se potruditi tako kot v primeru pandemije zaradi novega
virusa covid-19. Ves svet je stopil skupaj, da razvije cepivo in zaščiti človeštvo. Zakaj se to ne
zgodi v primeru podnebnih sprememb, ki nas bodo zaznamovale še več stoletij, saj ukrepamo
premalo ali pa sploh ne? Koliko življenj bo še potrebnih, da se bomo zbudili?
Kljub temu da bi lahko storili še več, se zavedam, da je stanje v Evropi veliko boljše kot pa v
Aziji ali ZDA. Torej se verjetno pomikamo v pravo smer, vprašanje je le, ali dovolj hitro in
učinkovito.
Menim, da bi morali o posledicah onesnaževanja otroke učiti že v vrtcih, saj so naša prihodnost
in se bodo na žalost morali oni soočati s posledicami naših brezglavih dejanj oz. z dejanji naših
prednikov. Otroci so naše edino upanje in verjamem, da nam bo uspelo, ko jih bomo naučili
spoštovati in skrbeti za naravo, tako kot so to znali ljudje že pred davnimi časi in to še vedno
počno nekatera izolirana plemena v odmaknjenih predelih sveta.
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Nuša Tomaž: KRASNI NOVI SVET KORONAVIRUSA
Leto 2020 bo zagotovo ostalo v spominu vseh nas, še posebej zaradi dogodkov, ki so se vrstili
eden za drugim. Najprej je bil v Avstraliji mogočen požar, zaradi katerega je umrlo ogromno
živali, sledila je smrt svetovno priznane košarkarske zvezde Kobeja Bryanta, zaradi svoje barve
kože pa je bil ubit George Floyd, zaradi česar je v Ameriki prišlo do protestov in prepirov med
protestniki ter policisti. Najbolj pa nam bo v spominu ostal novi virus po imenu korona. Korona
je naša življenja za dobrih šest mesecev zaprla med štiri stene doma in nam ni dopustila
socialnih stikov. Najstniki, ki so najbolj željni družbe in druženja, so lahko poletne načrte s
prijatelji vrgli proč, saj so države zaprle meje, pa tudi na plaži je bil vedno prisoten strah pred
okužbo. Torej, kaj sledi in kakšne bodo posledice, ne ve nihče, zagotovo pa vemo, da stisk roke
s sočlovekom brez razkužila ne bo več mogoč.
Še novembra je bilo naše življenje popolnoma normalno. Otroci so hodili v šole, starši v službe,
med sabo smo se objemali brez slabe vesti. Kar naenkrat pa je na Kitajskem pokukal virus, ki
nam greni in otežuje življenje. Koronavirus, kot mu pravimo, nas v pesti drži že dobrih šest
mesecev. Zaradi njega so objemi postali vse redkejši, pa tudi pogovori in smejanje s prijatelji
so nam postali dragoceni. Takrat smo mislili, da bo virus ostal na Kitajskem, ampak smo se zelo
motili. V slabih dveh mesecih je prišel v Evropo in nas prisilil v nošenje nadležnih mask, ki so
po novem stalna oprema vsakega človeka. Najprej so nas zaradi virusa poslali v karanteno med
štiri stene. Takrat smo bili vsi zelo veseli, saj je to pomenilo, da ne bo šole in nepomembnega
stresa, ampak po enem tednu smo ugotovili, da antisocialno življenje ne ustreza prav nikomur.
Vlada je grozila, da nam bo zaradi druženja policija napisala kazen, prav tako, če bomo hoteli
iz svoje občine. Stvari, ki so se nam včasih zdele popolnoma vsakdanje, so se čez noč
spremenile v navade, za katere ne vemo, kdaj se bodo normalizirale.
Med karanteno sta v Evropi in po svetu obstajali dve vrsti ljudi. Prva so bili ljudje, ki so masko
nosili vedno, povsod. V trgovinah so vse prijemali z rokavicami ter potem vse razkužili z
razkužili, se izogibali množicam ter držali razdaljo. Ta skupina so bili odgovorni ljudje, ki so se
zavedali, da lahko s svojim ravnanjem veliko pripomorejo in se na tak način čim hitreje rešijo
nadležne karantene. Druga vrsta pa so bili ljudje, ki so ponekod celo trdili, da virusa ni, ter so
se nemoteno družili in se niso zavedali, da njihovo ravnanje samo še otežuje položaj. Ampak
ko smo bili vsi že kar dolgo v karanteni, so vsi spoznali, da se je neumno upirati ter je najbolje
slediti navodilom, saj bomo samo tako premagali ta virus. Sčasoma je okužb postalo vse manj,
ampak normalnega življenja ni in ni bilo nazaj. V trgovine smo še vedno vstopali v maskah,
druženje pa je bilo še vedno prepovedano.
Maske, razkužila, rokavice so postali pomembna stalnica našega vsakdanjega življenja. Če ne
kaj drugega, je pandemija koronavirusa prinesla kar dober zaslužek trgovcem, ki so do zdaj
maske prodajali le bolnicam. Pa tudi proizvajalcem razkužil je posel najbrž kar zacvetel, saj
najbrž v zadnjih letih ni bilo takšnega povpraševanja po tekočinah, ki naj bi odstranile viruse z
rok. Ampak pravo vprašanje je, če so razkužila res učinkovita in ali bodo res sprala to nevarno
korono z naših prstov. Koronavirus dobrega zaslužka ni prinesel le prodajalcem mask in
razkužil, temveč tudi »branjevkam« in trgovinam z živili. Ko so naznanili, da nas čaka korona,
so ljudje s svetlobno hitrostjo odhiteli v trgovine in na tržnice ter pokupili vse sadje ter
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zelenjavo, da so si naredili zaloge, kot da se pripravljamo na konec sveta. Ljudje so zaradi
koronavirusa postali najbrž tudi bolj leni, saj v karanteni niso imeli kaj početi. Že če si stopil z
nogo na dvorišče, si imel občutek, da kršiš zakon. Ampak po eni strani se moramo koronavirusu
tudi zahvaliti. Zaradi njega so zdaj čisto vsi sedeži na avtobusu kristalno čisti, ljudje ne kašljajo
več naokoli, pa tudi spoznali smo, kdo so naši resnični prijatelji kljub temu, da se ne moremo
družiti. Koroni se lahko zahvalimo, da so ljudje postali čistejši in da so si začeli umivati roke, saj
imamo na tem planetu tudi kar nekaj ljudi, ki si rok sploh ne umivajo. Sedaj pa bodo roke čisto
vsakega posameznika kristalno čiste. Koronavirus je s sabo prinesel tako negativne kot tudi
pozitivne stvari. Zaradi njega bomo ljudje spet bolj cenili smejanje in dolgo pogovarjanje s
prijatelji brez skrbi, da se bo kdo okužil ter resno zbolel. Bolj bomo cenili tudi potovanja v tuje
države, saj si zdaj ne moremo kar čez noč izmisliti, da hočemo kam odpotovati. Navadili se
bomo umivanja in razkuževanja rok in naučili se bomo, da kašljamo in kihamo vedno v rokav
in ne naravnost v drugega človeka. Zaradi koronavirusa je postala naša Zemlja bolj čist planet,
saj ljudje niso mogli smetiti, ker smo bili v karanteni. Tudi zrak, ki ga dihamo vsak dan, je postal
čistejši, saj so v času karantene prepovedali letalski promet, pa tudi vožnja z avtomobili se je
kar precej zmanjšala. Ampak poleg pozitivnih stvari je koronavirus prinesel kar nekaj
negativnih stvari, ki bodo za sabo pustile kar velike posledice. Zelo veliko ljudi ni imelo službe,
saj v času karantene niso mogli delati. Trpelo je druženje z ljudmi in vsi smo pogrešali stik s
sočlovekom. V vseh nas bo vedno prisoten strah pred virusom, ko bomo odšli na kraj z veliko
ljudi. Milo in voda sta postala naša zaščita pred tem virusom, ampak vsi se sprašujemo, kdaj
bo virus odšel v pozabo in kdaj se bo naše življenje vrnilo v normalnost.
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Kaja Vreš: MAJHEN NAROD VELIKIH POSAMEZNIKOV
Slovenci nismo eden večjih narodov. Vsak državljan ima svoje potrebe in se razlikuje od
drugega. Gospodarstvo se mora temu prilagoditi, kar lahko predstavlja velik problem.
Industrija se ukvarja s produkti, ki jih potrebuje večina in so najbolje prodajani. Ob tem
pozabijo na veliko posameznikov, ki si teh ne morejo privoščiti oziroma zanje niso primerni.
Tako na primer se letno proizvede/uvozi veliko več (pre)sladkih pijač, ki jih sladkorni bolniki ne
smejo piti, in manjše število bolj zdravih napitkov, ki so primerni za vse, vendar so manj
priljubljeni. Ker smo majhen narod, ne moremo povečati proizvodnje takih izdelkov, saj bi to
pomenilo izgubo za slovensko gospodarstvo.
Problem predstavljajo stroški življenjsko nujnih izdelkov in njihove cene. Tukaj industrija ne
pomisli na revnejšo skupino posameznikov. V letu 2020 je takšen izdelek zaščitna maska. Brez
nje ne moreš nikamor in jo potrebuješ vsak dan. Večina ljudi kupuje tiste, ki jih je treba po
uporabi vreči stran, saj sprva ne izgledajo kot velik strošek. Če potrebujemo minimalno število
mask, jih porabimo 22 na mesec. V enemu mesecu zanje zapravimo 11,50 €, v pol leta 69,03
€ in v enemu letu 138,07 €. Za manjšine, ki imajo drugače finančne probleme, je to novo
breme, ki je nujno potrebno za življenje v času koronavirusa.
Raznolikost med ljudmi se poleg v industriji pozna v razponu storitvenih dejavnostih in
izobraževalnih ustanov, ki so zaradi tega nastale. V Sloveniji šole ponujajo različne veje
izobrazbe na različnih področjih, ki jih je glede na število prebivalcev veliko. Zaradi tega
nekateri ne najdejo primernega delovnega mesta, medtem ko na primer v zdravstvu
primanjkuje zaposlenih. Zato imamo veliko število brezposelnih, kar predstavlja nov
gospodarski problem za majhen narod, ker je treba za te ljudi poskrbeti.
Veliko posameznikov, ki predstavljajo problem za slovensko gospodarstvo, je neizobraženih,
saj morajo opravljati delo za minimalno plačo in zaradi tega nekateri raje ostanejo brezposelni
in prejemajo socialno podporo, ki je malo manjša od minimalne plače, kot da se zaposlijo in
izobrazijo, da bi potem dobili službo z boljšo plačo, ki bi jim zagotovila boljše življenje. S tem
povzročijo pomanjkanje delovne sile in porabljajo državni denar, namesto da bi ga pomagali
zaslužiti. Zaradi tega slovensko gospodarstvo ne napreduje, kot bi moralo, in za manjši narod
to predstavlja veliko škodo.
V času koronakrize je gospodarstvo utrpelo hudo škodo zaradi karantene celotne države,
vendar se to ni prenehalo s koncem karantene, ampak ima probleme še sedaj. Država je
morala najti način, kako poskrbeti zanj pri tem, da ni moglo najti skupnih ukrepov, ker je
sestavljeno iz toliko posameznikov, da enotni ukrepi ne bi ustrezali nikomur. Zaradi razlik je
vsako podjetje oziroma ustanova morala najti svoj način, kako zaščititi svoje zaposlene in
stranke, ne da bi ob tem utrpeli še večjo škodo. Tu se ponovno pokaže šibkost zaradi
raznolikosti.
Posamezniki so tudi majhna slovenska podjetja, ki jih je za narod, kot je naš, veliko, vendar o
njih redko kdaj slišimo, ker jih ne znamo dovolj okrepiti in podpreti, da bi bila bolj prepoznava
tako znotraj kot zunaj države. Ta bi se morala podpirati med sabo in pridobiti podporo večjih
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za večjo prepoznavnost in uspešno delovanje. Ker jih je toliko, jih veliko spregledamo in
ostanejo neopazna, čeprav bi lahko ogromno prispevala k razvoju in stabilnosti domačega
gospodarstva. Majhna podjetja bi lahko rešila problem neopaženih potreb državljanov, saj se
po navadi ukvarjajo s čim novim. V manjših podjetjih najdejo pogosto ustrezno delovno mesto
ljudje, ki imajo drugače problem s tem zaradi posebne smeri izobrazbe. Če bi znali rešiti
problem neopaznosti malih podjetij, bi hkrati rešili več problemov.
V Sloveniji imamo veliko različnih posameznikov, ki so ali ljudje ali podjetja, ki lahko hkrati
pomagajo in škodujejo razvoju slovenskega gospodarstva. Problem nastane, ko je teh manjšin
pri tako malem narodu tako veliko. Zato mora vsak zase razmisliti, kako bi lahko pomagal in
prispeval k razvoju, namesto da gleda samo nase, saj smo narod in moramo držati skupaj.
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Sabina Zorjan: POD ENIM NEBOM
Sever
S športnimi copati živo rožnate barve stopam po mahu, ki s svojo kontrastno zeleno boža duha
in pomirja um. Mehkoba pod nogami je tudi okronana z najbogatejšimi besednimi zvezami le
težko oprijemljiva. Vzbuja občutek domačnosti, mehke preproge, varnega zavetja, čeprav se
nahaja sredi surovega gozda, poseljenega s troli in vilami. Iščem štiriperesno deteljico in je v
tem živo zelenem morju nikakor ne najdem. Pljučni končiči poplesujejo v ritmu severne
svežine, ki me navdaja z nenavadno energijo, tako da se ji brez dvomov prepuščam in koraku
ne dovolim postati. Vonj, občutek pod prsti in sila pod nogami; vse to je drugače, sveže, močno
in obljublja toliko. Rada sledim takšnim obljubam, kar z zaprtimi očmi in z drugimi čutili na
preži. Pot me po neki logični sledi pripelje do bučečega morja. Le kako bi lahko bilo drugače,
saj pot tukaj vedno vodi do morja. Neskončne vijuge raztreščenih fjordov, ki bi segale do lune
in nazaj, mu ne morejo ubežati. Vedno jih spremlja v vsej svoji veličini in jim daje smer obstoja.
Pot ob morju razgali vse vijuge in korak rad obstoji. Tudi jaz obstojim, nezmožna ubežati
nevidni veličini razgibanega vetra. Kot magnet me vkoplje glasno bučanje, ki mu moram
nastaviti vse svoje čute. Prevzame me občutek evforije, nenavadne sreče, za katero vem, da
se bo obdržala dolgo časa, saj jih je kot fjorde vame zarezala ta neverjetna sila. »Da, tukaj in
zdaj moraš biti, točno na tem koščku sveta,« mi govori morje in moji čuti pritrdijo.
Pod nogami me pozdravlja pesek, ki ga nekaj metrov višje vse pogosteje barvajo zeleni šopi
travnega zelenja, ki se že stoletja zoperstavlja surovi sili. Koraki sledijo pesku in po poti
postopoma na plano prihaja življenje, ki ga je naplavilo morje. Vzorci mavričnih meduz vame
zrejo kot vsemogočno oko morskega kraljestva. Poiščem trdno palico in jih nekaj vrnem morju.
Pogled se pogosto usmeri v bližnji hrib, že poraščen in nagnjen pod silno močjo severnih
vetrov. Tako dolgo že vztraja, da ga preprosto moraš občudovati. Na vrhu pa stoji hišica, ki v
moji domišljiji predstavlja ljubek dom v pravljici, srečo in zavetje pred surovostjo, ki jo prav
tako z odprtimi rokami sprejmeš v svoj vsakdan. Drug brez drugega ne obstajata. »Så koselig.«
Jutranja megla še kar vztraja; kako zelo mi prija. Nagajivi sunki vetra in žametno pršenje me
spominjajo, da sem živa in budna. V oči se mi zareže severna modrina morja, ki je prav tako ne
morem primerjati z ničemer že videnim. Tej skrivnostni modrini najprej instinktivno želim priti
do dna. Je odtenek odvisen od severne lege; kota, pod katerim sončni žarki zadenejo ob
površino; življenja v njem ali gre za kombinacijo različnih faktorjev? Kot da želim dokazati
obstoj boga. Nato pa se zavem, da mi noben odgovor ne ponudi zadovoljstva, ki ga podari že
en sam pogled, s katerim se skrivnostna modrina naseli v pokrajino mojih celic.
V tako občutenih sekundah se skriva večnost, ki jo tu in tam prekine še pogled okoli. Na
prostrani plaži sva le jaz in veter. Nikjer nikogar, niti barov, hotelov ali kakšnega podobnega
znaka življenja. »Pusti plažo takšno, kot je,« mi pravi. »Vzemi jo s seboj, kolikor je prostora v
srcu, ostalo pa pusti na svojem mestu. Postoj, posedi, ne posegaj.« S tem občutkom in
spoštovanjem tu ljudje že pridejo na svet, veliko besed ni potrebnih. Saj jih tudi nimajo toliko.
Morda pa so že opremljeni z vsem potrebnim. Kaj ti bodo besede pod takšno silo neskončnega
morja. Vsaka razprava je zaman, saj je niti opisati ne moreš. Ne navzven, marveč na znotraj se
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živi, v skladu z naravnimi zakoni. In tako pomirjena nadaljujem svojo pot, peščena zrnca pa se
še lep čas držijo mojega koraka. Tako kot je veter pustil svoje sledi v mojih laseh in očeh; še na
mnoga leta.

Jug
Oči so uprte v pot pod nogami, ki tam spodaj zaenkrat ne ponuja spektakularnega pogleda,
kot ga obljubljajo periodični izbruhi vulkana, kamor smo namenjeni. Asfalt, zdrobljeno
kamenje, nekaj peska in posušeno listje mediteranskega rastja. Korak je težak, saj ga močno
sonce neizprosno sili k tlom. Jug v telo prihaja skozi nos in usta, vsaj tako se mi najprej dozdeva.
Najprej ga začutim na jeziku in z vonjem, ki mi naslika mogočne podobe, ki so jih morda videli
že Michelangelo, Botticelli in Bernini. Vsaj tako se mi dozdeva, morda pa gre tudi za bolj
banalno misel, ki pod žgočim soncem postane velika. Tako velika, kot zraste kruh v žgoči peči
ali podivja temperament v naglici hitrih pogledov in razbitih kozarcev. Te poti ne znam razbrati,
a mi je vseeno draga, ker trajen občutek dozori tudi brez jasne podobe in besede. Vročino rada
sprejmem, le da ne končam kot kruh v peči. Pogled mi popestrijo čudovite barve sončnega
zelenja, okronanega z mogočnimi cvetovi najbolj bohotnih barv. V senci se korak umiri in
dopusti, da lahko ponotranjim svet okoli sebe. Tako močni impulzi morajo prehajati
postopoma, saj drugače sploh ne gre. Prav je tako in sonce je na svojem mestu.
Gledati začnem z rokami. Prsti vztrajno drsijo po kamnitem obzidju, ki pripoveduje stare
zgodbe in s hladnim trupom boža moje čute. Tudi tako občutiš, da si živ in tukaj; pod to
hrapavo površino večnosti. Izza vogala mi nasproti pride vonj iz zgornjega nadstropja hiše, ki
je ujeta v ozki ulici barv, senc in živega teatra. Kako rada bi vstopila in pozdravila v domačem
jeziku, sedla za mizo in poslušala glasne zgodbe gospodinje v umazanem predpasniku. Diši po
paradižniku in balzamičnem kisu. Tako kot zmeraj. Ta okus sem vzela seboj in se ga ne morem
znebiti. Vsepovsod paradižnik in balzamični kis, vsak dan in v skrajno reducirani obliki;
takšnega imam najraje. Belo in rdeče, dopolnjeno z zelenim, ki se zgubi v temnih odtenkih
intenzivnega okusa. Bazilika in česen, svež kruh in melancani, olivno olje in espresso. Dobro
jutro! Rogljiči in rikota, kuhan pršut in sočno sadje, ki v sebi skriva vso moč neizprosnega sonca.
Na jugu se živi skozi čute, kako bi naj bilo drugače. Smeti so na marsikaterem vogalu, ozke ulice
in hrup ti kakšno jutro ne dajo dihati, kozarci so že skrušeni in motni, kljub temu pa znajo moji
nagajivi čuti to romantično obiti, se izogniti ali zamižati. Suhi paradižniki in črne olive ponudijo
odgovor in pokažejo v tisto smer, kjer se tako rada izgubim.
Pot me vodi še po starih, že tisočkrat prehojenih lesenih deskah, ki vodijo do vzpenjajoče se
asfaltne ceste. Sprehodim se mimo sladoledne packe, ki je nekemu turistu zdrsnila s korneta.
Nedaleč stran je še servietka in grižljaj sicilijanske kulture, ki mu tukaj pravijo kanoli. Kar tam
na tleh je našel svoje kraljestvo, med sivimi kamenčki in temnim peskom, ki postaja vse bolj
dominanten. Siva pot se v eno smer spušča v žametno črnino lesketajočega se peska, ki vodi v
slano morje. Vulkan pa živi in vabi na drugo pot, ki se preko asfalta vijugasto dviga do
njegovega obraza. Pot nadaljujem le en del; le toliko, da začutim bobnenje in rodovitnost pod
nogami. Zaprem oči in pustim prstom, da si pot poiščejo ob hladni kamniti ograji. Diamanti v
črnem pesku se tudi pri zaprtih očeh še vedno lesketajo in v svojem jeziku govorijo o rodovitni
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prsti, ki ponuja bujno cvetje, opojne sadeže in druge skrivnosti. Ničesar ne bom utrgala, saj bo
v trenutku ovenelo.
Obrnem korak in pustim vetru, da me potiska po hribu navzdol, na varno. Trdna tla pod nogami
kmalu zamenja majava lesena barka, ki me skupaj z drugimi spektakla željnimi tujci odpelje v
smeri sončnega zahoda. Mrak poljubi nebo, nato še morje, na koncu pa prižge luči vulkana, ki
se z erupcijo življenja vsak večer tako zapiše v zgodovino.

Vzhod
Na to pot se podajam v domačem duhu, brez svetlečih čeveljcev in s prijetnim občutkom v
trebuhu. Brez strahu in brez prenatrpanega kovčka. Pot se zdi domača in korak mi hitro teče.
Skoraj nanj pozabim, ko se vsi čuti zberejo v očeh in nato v želodcu, ki si žvižga neko znano
melodijo. Vidim barve okoli sebe in jih prepoznam. Bujna zelena enake pomladi in živahni
vzorci podobnih ljudi. Zapomnim si veliko več obrazov in oči, ker so tako domači. Cesta pod
nogami je prav tako trdna kot doma, le da je nekoliko daljša in širša. Najprej vodi čez velik
park, v katerem se ne želim izgubiti. A kmalu ugotovim, da bom že našla pot do reke. Tja do
reke moram, vodil me bo občutek v trebuhu. Vidim travo in rastje, ki bi lahko bilo z mojega
vrta. Slišim besede, ki bi jih v temi celo prepoznala. Obrazi so sproščeni, postave spokojno
melanholične ali nevtralne, kljub temu pa toliko pripovedujejo. Sproščenosti se nalezem in
pospešim korak, da prehodim čim daljšo pot. Še prehod čez precej prometno cesto in sem ob
reki. Naznanjajo jo številni kamniti velikani, ki svojo veličastno podobo dvigajo k nebu in vabijo
v tisto meni nepoznano, nedomače. Na korak kaj kmalu spet pozabim, lebdim po širokem
mostu v zmajevo žrelo. Ni me strah, saj hitim naprej in svet okoli sebe požiram z očmi. Množica
ljudi se združuje ob živahnih stojnicah, ki ne pustijo dihati in te prav zaradi gneče srkajo vase.
Nakit, keramične malenkosti, novi kovinski dizajni in glasno piskanje piščali. Nato spet novi
izdelki drugih barv in oblik. Vzamem si čas in ne kupim ničesar. Želim si naprej v žrelo, tja do
najvišjega spomenika in zlate ure, ki mi bo povedala, da nimam časa.
Ljudem iz oči žarijo podobne note, ki jih poznam od doma. Ponižen ponos, dvigajoč se na plečih
žuljavega dela, ki je edina prava tolažba. Njihove krvi ne napaja kraljevska modrina pokončne
drže in jasnega pogleda, ki vidi kilometre daleč. Vsaj na tem mostu ne. Morda jo najdem na
katerem drugem. Najdem pa toliko drugega, kar nisem pričakovala. Korak je še vedno neviden
in lahkoten. Žeja in lakota ga za trenutek ustavita, da zadiha in spet uzre v daljavi zelene
odtenke domačih krošenj. Slišim glasbo, igra v taktu srca, ki je le uvod v živahen ples pisanih
vtisov. Utrujenost me počasi dohiteva in spet ugledam svoj korak. Grenčina v ustih
presenetljivo prija, prav tako močna hrana in nekaj malenkosti, ki me že zdaj spominjajo na
dom.
Korak poda štafeto pogledu in bogat razgled nahrani dušo vse do zadnje celice. Kamni, opeke,
asfalt in beton so ravno v pravem razmerju in v usklajeni veličini. Temne barve se dopolnjujejo
z živahnimi detajli, ki prav tekmujejo v privabljanju pozornost. Tako širokega horizonta tukaj
nisem pričakovala in z veseljem se mu prepustim, da me odpelje tja čez most. Po reki vedno
najdem pot domov.
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Na zahod in pod skupno nebo
Stojim na vrtoglavi pečini, bolj zahodno v Evropi ne gre. Lahko samo še poletim v modrino
neba in morja, ki si nekje na sredini podata roko. Pod nogami pesek; prašnat in zbit, saj je tukaj
stalo že na milijone drugih duš in zrlo v isto obzorje. Pod nogami se oglaša klif, da se tukaj pot
konča. Pogled pa tega ne razume, vse dokler ga sirena nekje s trebuha ne predrami. Z vsem
spoštovanjem in občudovanjem se zavem svojega položaja. Lepo je in veter mi prijetno piha v
obraz. Oči so žive kot še nikoli. Požirajo modrino, nato pa si privoščijo še vso zeleno okolico z
rumenimi in oranžnimi detajli. Tam pri tleh je, ni tako visoko, zato prisedem in se s prsti
dotaknem mesnate rastline, ki je svoje domovanje našla prav tu. Posebno pozornost vzbuja
rdeč in bel svetilnik, ki kot ponosen gospodar kraljuje tem zahodnim višavam. Opazim še
leseno ograjo, ki v svojem jasnem odtenku usmerja korak na varno razdaljo. Tam po zbiti poti
še ne bi hodila, malo bi še posedela.
To je zahod? Kaj je zahod? Tukaj ga ne občutim ali kako drugače prepoznam. Vidim le nebo, ki
sem ga videla že pri sprehodu po domačem gozdu, pri vzponu do vulkana, na severni obali ali
v kamnitem mestu. Odtenek je enak, vse je pod istim nebom. Ta skupni odtenek me pomirja
in hkrati kliče na pot, na sever, vzhod, zahod ali jug. Ko se enkrat odpravim na pot, ni poti
nazaj, tudi če se vrnem po isti cesti. Toliko odtenkov in občutij postane del mene, da vse smeri
neba nosim s seboj. To je ta naša Unija, čeprav je orisana z mejami in nekaterimi skupnimi
imenovalci, nam ponuja dom pod nebom, v katerem se lahko znajdemo in nahranimo dušo.
Vsaka izkušnja je zaklad, le da je pot pod nogami in korak na poti. Ko enkrat krene, ga ne more
nič ustaviti.

75

Literarni natečaj o Evropi

Žiga Kristijan Žigon: ESEJ EVROPSKI ZELENI DOGOVOR
Narava se spreminja, temperature se dvigujejo, živalske in rastlinske vrste izumirajo. Za vse to
pa smo krivi mi, ljudje, ki z novo tehnologijo, tovarnami in nepremišljenim ravnanjem
izpuščamo velike količine škodljivih plinov, uničujemo gozdove in onesnažujemo vode.
Ravnovesje na Zemlji se s tem podira. Veča se ozonska luknja, ki omogoča dvig povprečnih
temperatur, ozračje se segreva. Da bi začeli zmanjševati posledice onesnaževanja okolja, so v
Evropi sklenili evropski zeleni dogovor, ki bi se naj začel izvajati v letošnjem letu. To ne pomeni,
da se določeni ukrepi niso izvajali že v preteklosti, ampak so posamezne države v svoji
zakonodaji že upoštevale programe za varovanje okolja. Velike zasluge za to imajo
naravovarstveniki, npr. svetovna organizacija Greenpeace ter tudi posamezniki, kot je mlada
Greta Thunberg.
Evropski zeleni dogovor pa je v svojih prizadevanjih, ohraniti Zemljo uporabno za zanamce,
združil Evropo. V dogovoru je predstavljena strategija za zmanjšanje izpusta škodljivih plinov,
ohranjanje živalske in rastlinske pestrosti do leta 2050. Dogovor temelji na podlagi Pariškega
sporazuma, vodilna sila pa bo Evropa, ki bo s svojo politično in gospodarsko močjo na svojo
stran poskušala pridobiti tudi druge države.
Glavni problem onesnaževanja ozračja so toplogredni plini, kot sta ogljikov dioksid in metan.
Čeprav sta v ozračju prisotna v zelo majhnih količinah, se že najmanjša nihanja zelo poznajo.
Glavni vir toplogrednih plinov predstavljajo tovarne (75 %) in kmetijstvo (živinoreja in
poljedelstvo). Na področju tovarn so se že začeli ukrepi, kako očistiti umazan zrak, preden
zapusti dimnike. Nanje morajo namestiti točno določene filtre, ki naj bi dovolj prečistili izpuhe.
Na žalost pa se vsi ne zavedajo problema globalnega segrevanja. Nekateri lastniki tovarn niso
pripravljeni stopiti korak nazaj in poseči globlje v žep ter s tem zmanjšati svoj dobiček, da bi
namestili nove filtre in tako vložili v lepšo prihodnost človeštva. V zadnjih letih je veliko
ignorance že pristalo na sodiščih, kjer se iščejo izgovori za neupoštevanje ukrepov.
Tudi v okolju, kjer živim, imamo tovarne, iz katerih se vsakodnevno vijejo oblaki črnega in
rdečega dima. V preteklosti se je njegov močen vonj širil zelo daleč. Danes pa se na določene
trenutke še vedno vonja, a veliko manj kot v preteklosti ter tudi v veliko manjših razsežnostih.
Mislim, da se na področju čiščenja zraka v našem okolju dela marsikaj in se je stanje že dosti
izboljšalo. V Žerjavu in njegovi okolici drevje ponovno raste, reka Meža ni več siva, gosta,
valeča se gmota, kar pa ne pomeni, da se stvari ne morejo še izboljšati oz. ti rezultati nas ne
smejo uspavati.
Kmetijstvo je drugi največji onesnaževalec, in sicer živinoreja. Posebej govedo izloča iztrebke,
ki vsebujejo veliko količino metana. Blato se na soncu suši, kar povzroči še večje izhajanje plina.
V današnjem času rešitve za ta problem še ne poznamo. Mislim pa, da jo bodo morali kar hitro
najti, saj je na svetu vedno več ljudi, kar pomeni vedno večje potrebe po hrani in reji živali.
Z večanjem živinoreje se večajo tudi potrebe po poljedelstvu. Skozi leta se zemlja izčrpa, in da
bi jo čim bolj vzdrževali, jo gnojimo. V gnojilih pa se danes najdejo vse mogoče strupene snovi,
ki se ob dežju spirajo v podtalnico, ki je naš glavni vir pitne vode. Podtalnica se s tem umaže in
večkrat se zgodi, da prebivalstvo nima pitne vode, tudi v Sloveniji, npr. Prekmurju. Tudi z
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namakanjem se zemlja uničuje in postaja vse manj rodovitna. Bolj kot jo zalivamo, več
mineralov se iz nje spere v nižje plasti, kjer pa rastlini ne koristijo več. Tako postanejo določena
območja povsem nerodovitna in potrebna je pridelava novih polj, namenjenih poljedelstvu. V
večini primerov se pridobijo s sekanjem gozdov, s čimer pa manjšamo naravni habitat živali in
rastlin.
Enemu od osmih milijonov živalskih in rastlinskih vrst grozi izumrtje ravno zaradi našega
nepremišljenega ravnanja. Pande izgubljajo bambusove gozdove in s tem življenjski prostor
ter hrano, zaradi razlitja nafte v oceane na oškodovanem območju umre okoli 51 % delfinov
ter več tisoč ptic in ostalih morskih živali. Morski ekosistem si lahko ob takšnih katastrofah
opomore šele v dobi od 20 do 30 let. Na Borneu se je v zadnjih desetih letih število
orangutanov zmanjšalo za četrtino, tako da jih je zdaj le še 80.000. Gepardov, ki lahko tečejo
več kot sto kilometrov na uro in so najhitrejše živali na svetu, je le še 7000 (dva sta tudi v
ljubljanskem živalskem vrtu). V Afriki je le še 35.000 levov, kar je 43 odstotkov manj kot pred
25 leti. K hitrejšemu izumiranju pa pripomorejo tudi divji lovci, ki nezakonito ubijajo živali in
jih imajo za trofeje, kar pa je v tem času še bolj nesprejemljivo, kot je bilo v preteklosti.
Smo v času šestega množičnega izumiranja, vzrok katerega smo ljudje, ki ravnamo izjemno
nepremišljeno in egoistično. Zaradi nepravilnega odlaganja smeti več milijonov ton plastike
konča v oceanih, kjer pride v prebavila morskih živali, ki zaradi tega umrejo. Zaradi
onesnaženega zraka in vode se tudi v naših telesih začenjajo kopičiti nanodelci plastike. O
dolgoročnih posledicah lahko že slutimo.
In tukaj bi morali storiti največ. Živalim bi morali pomagati, jih reševati, jim omogočiti razmere
za parjenje in širjenje vrste, saj je vsaka živalska vrsta bistvenega pomena za naš ekosistem.
Kače jejo miši, ptice jejo kače in če začne ena žival izginjati, se bodo druge razmnožile in jih bo
preveč. V Sloveniji vsako leto poteka akcija, pri kateri pomagamo žabam čez cesto, da jih ne
povozi avto. To se mi zdi zelo koristno in takšnih akcij bi se lahko bolj posluževali, pa ne samo
pri nas, ampak nasploh v svetu. Čeprav je to le kapljica v morje, se mi zdi pomembno, da
sodeluje vsak posameznik.
Naše okolje in živali v njem pa so še dodatno obremenjene z izdelki. Pri nastajanju izdelkov gre
v okolje veliko škodljivih plinov, prav tako pri njihovem uničevanju, zato so se v evropskem
zelenem dogovoru zavezali k čistemu in krožnemu gospodarstvu. Veliko ljudi v Sloveniji še
vedno ves odpadni material, ki se jim nabira doma, odpelje v gozd. Odslužene stvari vržejo v
kakšno jamo in pustijo tam. Strupene snovi lahko tako mirno odtekajo v podtalnico in jo
zastrupijo, hkrati pa lahko v stik z njo pridejo tudi živali, ki zaradi tega poginejo. Tudi na
Koroškem je še vedno veliko divjih odlagališč in vsakič, ko grem mimo katerega, me zaboli v
srcu, kako so lahko nekateri tako nesočutni do živali in našega planeta. Vseeno pa mislim, da
se stvari izboljšujejo. Oblasti vedno več promovirajo sortiranje odpadkov in njihovo reciklažo.
Z reciklažo iz starega izdelka nastane nov, pri čemer pride do veliko manjše izgube vode, kot
če bi star izdelek popolnoma uničili oz. zavrgli in naredili novega. Pri reciklaži lahko veliko
storimo tudi kot posamezniki. Namesto da zavržemo stara oblačila ali stvari, ki so še vedno
uporabne, jih ponudimo Karitasu, kjer jih bodo lahko dobili ljudje, ki jih nujno potrebujejo, a
si jih ne morejo privoščiti. Na ta način ne bomo storili dobrega samo Zemlji, ampak tudi
sočloveku.
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Poleg tega lahko kot posamezniki pripomoremo k čistejšemu okolju tudi na druge načine.
Namesto da se v službe oz. šole vozimo z avtom, se do tja odpeljemo s kolesom ali javnim
prevozom. Doma sami recikliramo in nekatere stvari, kot so kozarci za vlaganje, uporabimo
večkrat, ne pa, da jih po enkratni uporabi zavržemo. Za vikend lahko gremo na družinski
sprehod, s seboj pa vzamemo vrečko in pobiramo smeti na poti, saj so na žalost nekateri še
vedno tako neobzirni in se jim zdi, da lahko smetijo, kjer koli hočejo.
Vsaka mravlja šteje, kot sem slišal v koroški igri ahti šiht. Drži, a vseeno je za končni uspeh
pomembno sodelovanje vseh tako na globalni ravni kot v srcu posameznika.
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