
 

Aja Zamolo - All colours are beautiful 

 

Tu se zgodbe dotikajo druga druge, 

včasih le z rameni,  

včasih si stopajo na prste. 

Delijo si vrata,  

nemogoče je vstopiti le v eno samo, 

tako neznosno blizu so,  

kot takrat ko nekdo zmeša različne barve plastelina 

in naredi eno veliko kepo, 

potem sediš na robniku in jočeš, 

ker veš, da ga nikoli več ne boš mogel razdrobiti 

na rumeno,  

modro 

in rdečo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mitja Drab – Disciplina  
 
Vsak dan treniram. 
Rekel bi, da je podobno treningom v fitnesu ali na bazenu. 
Potrebna je ogromna vzdržljivost 
in železna volja. 
 
Čez dan še nekako gre – bolečina se zaradi raznih 
motenj skrči v komaj opazno, ampak  
vedno prisotno ščemenje. Kot bi se po drobovju 
sprehajala majhna, puhasta račka. 
Nimam časa misliti nanjo, ko razmišljam, kam bom 
šel na kosilo in katero knjigo si moram sposodit v knjižnici. 
Skoraj ničesar ne opazim, če sedim s prijatelji na pivu. 
 
Ko sem doma, sam, je drugače. Najhuje pa je zvečer. 
Pleksus mi prestreli topovska krogla in včasih 
se zdi, da iz luknje odtekajo organi. 
Takrat se komaj zadržim, da ne zatulim v blazino  
od krčev, ki mi stresajo telo. 
Ampak rečem si – tako mora biti. Potrpi. Saj bo kmalu minilo. 
 
Borec sem. Vsak dan treniram, vestno in predano. 
Trening se začne takoj, ko zjutraj odprem oči in konča, 
ko zvečer zaspim. Včasih treniram tudi v spanju. 
In vsak dan je nekoliko lažje, luknja je manjša,  
krči popustijo prej in so šibkejši. 
Malo po malo. 
Čakam jutro, ko se bom zbudil pripravljen. 
Ko bo moja prva misel letela kamorkoli, 
samo ne v tvojo smer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rebecca Perry – Obrazi Obrazi Obrazi  
prevedel Gašper Torkar 

 
Preganjajo nas življenja, ki jih nismo živeli. 
Tam sem jaz z rdečimi lasmi in vstopam v restavracijo s slavnim zrezkom. 
Na vogalu sem jaz z ogromnim poročnim prstanom, 
čakam, da pride moj atletski mož 
in mi kupi vse obleke, ki sem si jih kadarkoli želela. 
Ko sanjam, sem včasih v Kambodži –  
bosonoga in zadovoljna okrog veselih otrok, 
brez sončnih izpuščajev in prebodene bradavičke. 
Petintrideset verzij mene vstopi v Converse trgovino 
in vsaka kupi visoke superge različne barve. 
 
Vsak dan vidim tisoč obrazov. 
Sprašujem se koliko od njih bi lahko bilo moj najboljši prijatelj. 
Sprašujem se v koliko od njih bi se lahko zaljubila. 
Sprašujem se koliko od njih je takih kot sem jaz, 
samo boljših, ali rahlo slabših, 
ali vsaj približno točno enakih. 
Mimobežni smo kot ribe v oceanu 
ali kot konji na širokem travniku 
ki se skrivajo pred vetrom in poševnim dežjem. 
Počakamo na Zelenega Jurija, potem odidemo. 
Strmimo v svoje telefone 
in ko sledimo majhnim modrim pikam na zemljevidih, 
opazujemo, kako se premikamo od kraja do kraja do kraja. 
 
Vsi moški, ki sem jih kadarkoli ljubila, se še vedno sprehajajo po teh ulicah. 
Če bi bili vsi položeni v vrsto, 
ali bi lahko dosegli luno, se sprašujem. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Camille Faucherre – Boli me kurac 
 
Boli me kurac (BMK) za prometne zamaške, semaforje 
Tranzite, tranzistorje 
BMK za tvojo klubsko mizico, tvoj naslanjač 
za tvojo javnost, ki postaja zasebna 
BMK za tvoje iskanje boljšega sveta 
z ogromnim mejnim zidom 
BMK za tvojo mestno hišo, 
tvojo temno luknjo v velikem Vsem 
BMK ko koplješ, tečeš, ješ v restavracijah 
s svojimi umazanimi dlanmi, čistimi kot tvoji možgani 
BMK za dež, spral bo naše betonske solze, 
za vodno preprogo so skriti naši največji strahovi 
BMK za tvoje korenine 
za domoljubno grajenje naroda 
poskusi se spomniti stradajočega protesta 
BMK za tvoje uradne in prijavljene demonstracije 
za tvoje neuporabne zveze delavskih sindikatov 
za tvoje organizacije, hladne so kot sodoben led 
BMK za tvoj ponesrečen poskus definirati mojo generacijo 
ne postavljamo si vprašanj 
zato nas ne sprašujte ZAKAJ 
BMK za tvoj mir 
odjebi mir, Človeštvo, urbanost je vojna 
pojdi v cerkev če iščeš svoj poljub po francosko 
BMK za kakršnokoli službo 
BMK za »delavce sveta« ali katerekoli države 
odjebite 
navadni zaposleni si praznijo glave 
medtem ko si njihov šef polni svoje bančne račune 
BMK za tvoje idealistične hipije 
sovražim njihov smrad 
mešanica venečih rož in neumnega spoštovanja 
BMK za tvoj vpliv 
za tvoje posledice 
raje se osredotočamo na rezultate 
in pozabimo na vzroke 
BMK za tvojo spolnost 
nehaj biti ponosen na to da si manjšina 
upam da te bo zgodovina kaj naučila 
BMK za tvoje identitete 
vse kar slišim so njihove solze 
BMK za tvojo revščino 



hočem biti tako bogata kot so prazni brezdomčevi žepi 
BMK za tvoj izvor, za tvoje družine 
BMK za tvoj made in 
za tih klic na pomoč iz made in 
za tujo proizvodno naših gaziranih pijač 
za lokalno izumljanje sarina 
BMK za vse tvoje politike 
sužnje svojega sistema 
ki ne predstavljajo ničesar razen svojih sebičnih življenj 
BMK za vse probleme našega sveta 
za tuje vojne 
in pravila sramovanja 
BMK za vse 
meni so vsi isti, lepo oblečeni vojaki 
ki naglo hodijo proti metku večnega spanca 
BMK za tvoje zaprte ustnice 
za minute tišine v znak spoštovanja do ljudi ki so umrli 
ne poznam jih 
plesala bom na njihovih truplih 
in metala kamne 
na tvoje policaje 
plesala na njihovih truplih 
kamnih na tvojih policajih 
BMK za bencin, policijo, gasilce, železnico, podzemno 
BMK za vse te postaje 
nobenega statusa nočem 
nikoli ne bom zahtevala priznanja 
BMK za tvoje rešitve 
kajti BMK za vsako človeško bitje 
I don't give a fuck about giving 
I always fuck 
... 
 
And I never give. 
 
(prevedel Gašper Torkar) 
 


