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Uredništvo 
Mrhovinar

V življenju si vedno želimo ubrati najlažjo pot in uspeti brez truda. Imamo 
vizijo, da bomo uspeli in bili spoštovani, četudi se ne bomo vsak dan česa 
novega naučili, ne bomo prebirali literature in se ne bomo osebnostno 
razvijali. Latinski pregovor pravi: »Per aspera ad astra« oziroma »Prek 
trnja do zvezd«. Vsak dan je treba izkoristiti, da se naučimo nekaj, kar nam 
je bilo včeraj nepoznano. Ne smemo se bati sprejemati novih izzivov, se 
dokazovati, potovati, komunicirati in najpomembneje ‒ brati. Z branjem 
razvijamo svoj miselne sposobnosti,  hkrati pa nam knjige odpirajo okno 
v svet. Najpomembneje je, da z branjem ne postanemo le dobri učenci, 
ampak tudi dobri ljudje. Premalokrat se zavedamo, da se učimo za življenje 
in ne le za ocene. V življenju moramo biti ambiciozni, se učiti iz svojih 
napak in spoznavati svet, ki nas obdaja.        
Zato vas, dragi bralci, pozivam, da prelistate naš šolski časopis Mrhovinar, 
kaj preberete in zveste nekaj novega, kar vam je bilo doslej nepoznano. 
Vlagajte v svoje znanje, saj se vam bo to v življenju povrnilo.

Maša Furjan
in
Vid Palčar
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Zakaj na Prvo?
1. Zakaj si se odločila za vpis na Prvo gimnazijo?

Za vpis na Prvo gimnazijo sem se odločila, ker predstavlja dobro odskočno 
desko za nadaljnje šolanje. Seveda so o šoli povedali tudi mnogo pozitivne-
ga bivši in tudi sedanji dijaki. Tako nisem imela večjih težav pri odločanju.

2. Kakšni so bili tvoji prvi vtisi o šoli?

Srednja šola je zame predstavljala popolnoma novo okolje, tako sem po-
trebovala nekaj časa, da sem se privadila na srednješolsko življenje, nove 
sošolce in profesorje. Zaradi tega je bil začetek nekoliko stresen.

3. Opiši svoj pogled na Prvo gimnazijo in kako se počutiš kot prvogimnazijka?

Počutim se vključeno in sprejeto, tako je moj pogled na šolo zelo pozitiven.

Kiara Katan 1. c

1. Zakaj si se odločila za vpis na Prvo gimnazijo?

Za vpis na Prvo gimnazijo sem se odločila iz več razlogov. Eden od njih je 
bil, da je ena izmed redkih šol na tem območju Slovenije, ki kot drugi tuji 
jezik ponuja italijanščino. Od ostalih dijakov sem slišala, da je večina profe-
sorjev super, da je lega šole ugodna, da se veliko potuje in še veliko pozi-
tivnih mnenj so podali. Bila sem na klasičnih dnevih in obiskala delavnice, ki 
so jih pripravili pri predmetu latinščine in psihologije. Ugotovila sem, da bi 
mi ta program ustrezal, še posebej zato, ker lahko v tretjem letniku opustiš 
naravoslovne predmete razen matematike in jih zamenjaš z dvema druž-
boslovnima. Šola prireja veliko literarnih, dramskih, umetniških in drugih 
dogodkov, udeležiš pa se lahko tudi občasnih naravoslovnih predavanj.

2. Kakšni so bili tvoji prvi vtisi o šoli?

Moj prvi vtis o šoli je dober. Ni bilo nekakšnih obredov za fazane in starejši 
dijaki so se mi zdeli prijazni. K sreči sem naletela na dobre učitelje in ugoto-
vila, da sem na pravem mestu, da sem sprejela pravo odločitev o vpisu.
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3. Opiši svoj pogled na Prvo gimnazijo in kako se počutiš kot prvogimnazijka?

Moje mnenje o Prvi gimnaziji je dobro. Kot vsak novinec na gimnaziji sem v 
prvem obdobju, ki je bilo nakopičeno z ocenami,  doživela šok, saj sem ve-
dela, da bo težko, vendar je bila to nova oblika stresa. Ko je bila mimo prva 
polovica leta, sem se počutila veliko boljše. Sedaj sem ponosna, da sem del 
te šole, in vesela, da si širim obzorje in postajam bolj razgledana. Zdi se mi 
tudi, da so me najhujši trenutki stresa vsaj malo pripravili na prihodnost.

Alja Uršič, 1. b
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Prihodnost za tiste, ki 
si upajo nemogoče

Herolinda Buzhala, 4. f

Nešteto dijakov, študentov, mladih 
in konec koncev tudi tistih, ki so že 
zaposleni, se z dneva v dan z večjo 
negotovostjo sprašujejo, kam in kako 
naprej. Izbira študija, iskanje prve ali 
nove službe postaja težje. Uporab-
nost znanja, izkušenj in kompetenc 
postaja vedno bolj vprašljivo ravno 
zaradi vseh sprememb, ki se nam na 
trgu  dela obetajo.
Umetna inteligenca in robotizacija 

že pospešeno prinašata spremembe 
na trgu dela. Ob dejstvu, da bo 
30 % vseh nalog v 60 % panog 
robotiziranih, zmotno razmišljamo, 
da bo služb v prihodnosti 
primanjkovalo in da bodo roboti 
nadomestili pridne pare rok. Niti ne, 
v bistvu je študija, ki jo je izvedel 
McKinsey & Company, pokazala, da 
se predvideva, da bo robotizacija 
ukinila približno 1,8 milijona delovnih 
mest, ustvarila pa dodatnih pol 
milijona novih. Morebiten strah je 
popolnoma odveč.

Ljudje z nižjo izobrazbo bodo post-
opoma izgubljali delovna mesta, ker 
bodo stroji nadomestili dela, ki zahte-
vajo rutinsko, enostavno in fizično 
delo. Zdi se mi, da se na tak način 
spodbuja mlade k izobraževanju in 
bolj premišljeni izbiri izobraževalne-
ga programa.
Pri izobraževanju se namenja več-
ji poudarek človeški interakciji in 
razvijanju specifičnih sposobnosti, 
kot so empatija, logično presojanje, 
kritičnost, vodstvene sposobnosti, 
kreativno in abstraktno mišljenje ter 
zmožnost presojanja in sklepanja.
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Mladi in bralna 
kultura

Neža Malek, 1. b

Dandanes vse manj beremo, vendar 
pa se nam kljub razvoju napredne 
tehnologije in šolskim obveznostim ni 
treba odreči knjigam, ki nam prinašajo 
veselje, oziroma branju nasploh.
Kot lahko že sami ugotovimo ob 
pogovoru z znanci, pogledu na socialne 
medije in ob opazovanju okolice, 
aktualnost fizičnega branja pada. 

Veliko ljudi ne bere več časopisov, revij, 
kaj šele knjig. Večina se zanaša na 
spletne novice, da jih bodo obvestile 
o najpomembnejših spremembah in 
dogodkih na svetu. Čeprav so novice 
na spletu zelo praktične, niso najbolj 
zanesljive, saj je na spletu tudi veliko 
ljudi, ki širijo lažne novice, katerih namen 
je škodovati ljudem, še posebej bralcem.
Toda zakaj je branje knjig dandanes 
tako sporno, skorajda tabu? V šoli že 
od mladih nog beremo knjige, njihova 
vsebina je včasih zelo zahtevna, zato 
ima večina slabo mnenje o knjigah in o 
branju nasploh. Knjige, ki jih beremo za 
zabavo in sprostitev, pa so zamenjali 
socialni mediji in televizija, zlasti filmi 
ter televizijske nadaljevanke. Vendar 
obstaja zelo velika verjetnost, da je 
nadaljevanka, ki jo radi gledamo na 
televiziji, posneta po knjigi. Med najbolj 
priljubljenimi žanri knjig so trenutno 
akcijski, fantazijski, detektivski in 
klasični romani, mladi pa zelo radi 
posegajo tudi po  stripih. Seveda obstaja 
še veliko drugih žanrov in menim, da 
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lahko prav vsak posameznik na knjižni 
polici najde knjigo, ki ga bo navdušila. 
Tako kot mora vsak zase ugotoviti, 
kakšna dnevna rutina, način učenja in 
prehranjevanja mu ustreza, mora tudi 
vsak zase najti knjigo, ki ga bo navdušila. 
Ni nujno, da radi beremo enake knjige kot 
naši družinski člani, prijatelji ali znanci. 
Najti knjigo, ob kateri bomo uživali, ni 
tako preprosto in samoumevno.

Toda kljub tehnologiji in socialnim 
medijem še vedno povsod srečamo 
knjižne navdušence. Tako bralci iz 
starejših generacij kot tisti iz mlajših 
zelo spoštujejo svoje najljubše avtorje, 
kupujejo njihova dela in si celo želijo, da 
bi nekoč tudi sami napisali kakšno knjigo. 
Vsaka generacija lahko prispeva k bralni 
kulturi. Tako so mladi združili branje in 
socialne medije. Ljudje se množično 
povezujejo na socialnih omrežjih, da 
razpravljajo o svojih najljubših knjigah 
ali objavljajo video posnetke, v katerih 
vrednotijo trenutno najbolj priljubljene 
knjige. Zaradi socialnih medijev imajo 
možnost debatirati o knjigah tisti, ki 
morda nimajo v svoji bližini nikogar, s 
komer bi se lahko o tem pogovarjali. 
Socialni mediji so pripomogli tudi k 
pojavu zvočnih knjig in e-knjig, čeprav 
večina ljudi še vedno raje kupuje knjige v 
fizični obliki.

Ljudje prav tako vse manj obiskujejo 
knjižnice. Veliko jih raje knjigo kupi, kot 
da bi si jo izposodili. Knjižnice so se 
primorane prilagoditi modernim tehnikam 
branja, zato ponujajo v izposojo tudi 
e-knjige. Čeprav naše police izgledajo 
prav lepo, ko jih krasijo knjige, se zdi 
kupovanje knjig, ki jih bomo prebrali le 
enkrat v življenju ali sploh ne, potratno. 
Seveda kupujemo knjige tudi zato, ker 
niso dosegljive v knjižnici. Knjižnice, 
sploh tiste z veliko rednimi obiskovalci, 
bi se morale bolj potruditi z naborom 
književnega gradiva, glede na aktualnost 
knjig po svetu. Prav tako bi si lahko knjige 
izposojali med seboj ali od znancev, ki 
zaželeno knjigo že imajo. 

Kako nam knjige lahko koristijo? Poleg 
tega, da nam knjiga po naši izbiri 
zagotovi zabavo, včasih to ni zadostna 
motivacija za branje drugih knjig. Prav 
vse knjige nam pomagajo krepiti besedni 
zaklad ter prispevajo k naši splošni 
razgledanosti, seveda ene bolj kot 
druge. Hkrati so vedno dobra tema za 
pogovor z znanci. To velja tudi za tiste 
knjige, ki nam niso bile všeč. Naš knjižni 
izbor pove veliko o nas samih. Branje 
krepi tudi našo ustvarjalnost, spomin in 
koncentracijo. Po napornem dnevu ni 
boljše sprostitve, kot je ta, da vzamemo v 
roke dobro knjigo in se prepustimo njeni 
zgodbi. 
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Na kratko o ruščini
Vid Stajnko,  4. a 

Ruski jezik je v spretnih rokah in 
izkušenih ustih prekrasen, pojoč, izrazit, 
priden, spreten in obsežen. 
- Aleksander Kuprin

Rusija je država z nekaj več kot 146 
milijoni prebivalcev, od tega ruščino 
govori več kot 265 milijonov ljudi po 
vsem svetu — je tudi materni jezik 
prebivalcev večine držav, ki so nekoč bile 
del Sovjetske zveze, v 4 državah je uradni 
jezik. Gre za najbolj razširjen slovanski 
jezik in prav tako najbolj razširjen jezik na 
območju Evrope. 

Učenje jezikov vedno predstavlja prav 
poseben izziv, saj se ne učiš le jezika, 
ampak obenem tudi pobliže spoznavaš 
kulturo, zgodovino in življenje države, 
katere jezika se učiš. Za učenje ruščine 
sem se odločil pred dobrim letom in 
pol, in sicer iz več razlogov: želel sem  
bolje spoznati rusko umetnost ter 
zgodovinsko in politično dogajanje, ki je 
tudi neposredno povezano s Slovenijo 
in s sosednjimi državami, prav tako sem 
se želel naučiti uporabljati cirilico. Bolj 
kot sem se začel poglabljati v jezik, bolj 
sem se povezal s to državo in vsem, kar 
jo obdaja. Hiter napredek v znanju jezika 
mi je omogočilo dejstvo, da spadamo 
v slovansko jezikovno skupino, kar 
pomeni, da učenje leksike in slovnice 
lahko poteka relativno hitro, čeprav 

je treba biti potrpežljiv in imeti veliko 
motivacije. Žal v Sloveniji nimamo veliko 
literature in ustreznih šol za učenje jezika, 
tiskani slovarji in drugi pripomočki so 
večinoma že zastareli oz. preskromni 
za resnejše učenje. Tako si je treba 
pomagati s spletom, na srečo dandanes 
obstaja veliko spletnih strani, storitev 
in brezplačno dostopnega gradiva na 
medmrežju, kjer se lahko sam dovolj 
dobro izobraziš, tečaji pa ti pomagajo 
kot vodnik, ki te usmerja na tej dolgi poti 
proti uspehu.

Po poldrugem letu učenja sem že 
dosegel visoko stopnjo poznavanja 
in rabe jezika, saj lahko prebiram 
leposlovna in strokovna besedila v 
izvirniku ter spremljam vsakodnevne 
novice in razvedrilne vsebine v ruskem 
jeziku. Tudi v prihodnje se bom ukvarjal 
z jezikom, ga izpopolnjeval in širil svoj 
besedni zaklad.

Slavni avstrijski filozof in mislec Ludwig 
Josef Johann Wittgenstein je zapisal: 
»Meje mojega jezika so meje mojega 
sveta«, kar nedvomno velja tudi za 
ruščino, ki odpira fantastičen svet 
priložnosti, tako poslovnih, kakor tudi 
možnost, da se posameznik izpopolni in 
pogleda na svet tudi z drugega zornega 
kota.
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Moja obsedenost s 
Finsko

Metka Jenčič, 4. f 

Vse se je začelo 23. marca leta 2014, 
ko sem nekega večera slučajno gledala 
evrovizijsko tekmovanje. Ob televiziji sem 
se učila matematiko, saj smo naslednji 
dan v šoli pisali test.  Vse pesmi so bile 
nezanimive in sploh nisem spremljala te 
oddaje. Nato pa je na oder stopil finski 
band po imenu Softengine z glavnim 
pevcem Topijem Latukko. Ko sem ga 
zagledala, sem se v trenutku zaljubila 
vanj. Bil je popoln in imel je popoln 
glas. Naslednji mesec sem obsedeno 
spremljala ta band in postala njihova 
največja oboževalka. Zvesto sem mu 
pisala na njegova socialna omrežja in 
vsak dan pričakovala njegov odgovor. 
Vem, zelo butasto od mene. Ko sem bila 
stara 13 let, sem prvič ‘vstopila v stik’ s 
finskim jezikom, saj sem si ogledala vse 
njihove intervjuje, ki so bili večinoma v 
finščini. Nisem razumela niti besedice, 
saj je finščina zelo težek jezik, najtežji 
v Evropi. Spada v ugrofinsko skupino 
jezikov. Nato je ta obsedenost s Topijem 
Latukko čez leto in pol minila. Ugotovila 
sem namreč, da ima punco. Vseeno 
pa nisem obupala nad ljubeznijo do 
Finske. Začela sem poslušati več finskih 
izvajalcev in kuhati finske jedi. Zelo sem 
se navdušila nad finsko kulturo in večji 
del svojega dneva sem poslušala finsko 
glasbo. Pred enim letom pa sem se 

odločila, da bom svojo ljubezen do Finske 
nadgradila in sem se pridno začela učiti 
finsko. Jezika sem se naučila zelo hitro, 
saj sem vsak dan finščini posvečala vsaj 
4 ure. Večinoma ponoči, saj sem imela 
poleg učenja finščine tudi veliko dela za 
šolo. Jezik sem že imela v ušesu, zato 
mi učenje ni predstavljalo velikih težav. 
Naložila sem si aplikacijo, ki je vsebovala 
5000 finskih besed, in tako sem se začela 
učiti finščine z osnovnimi besedami. 
Vse besede sem si zapisovala v zvezek 
in jih vsak dan pred spanjem ponavljala. 
Vsi so mi govorili, kako sem neumna, da 
zapravljam svoj čas z učenjem jezika, 
ki mi tako ali tako ne bo koristil. Ko 
sem se naučila vseh 5000 besed, sem 
si z očetovim denarjem kupila finsko 
slovnico. Ta knjiga je stala 40 evrov. 
Večino poletja sem posvetila tej knjigi 
in predelala vseh 500 strani. V prostem 
času sem poslušala le finsko glasbo, 
to poslušam še danes. Kupila sem si 
nov zvezek, v katerega sem prevajala 
vse finske pesmi s pomočjo spletnega 
slovarja. V enem letu sem popisala toliko 
strani, kot sem jih v vseh svojih štirih 
letih obiskovanja gimnazije. Bila sem 
predana in odločena, da bom obvladala 
ta jezik kar najhitreje in najbolje, zato 
sem učenju finščine posvetila ves svoj 
prosti čas. V dveh dnevih sem prevedla 
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nov album svoje najljubše finske pevke 
Sanni. Spomnim se, da so me zelo bolele 
roke od pisanja, a je bilo vredno. Ko sem 
menila, da znam že dovolj besed, sem si 
meseca maja naložila aplikacijo Tandem, 
ki mi je omogočila, da si lahko dopisujem 
z naravnimi govorci finščine. Dopisovala 
sem si s približno dvajsetimi Finci. Vsi 
so bili začudeni, kako je mogoče, da zna 
neka Slovenka govoriti tako dobro finsko. 
Povedali so mi, da moje ime v finščini 
pomeni »zabavna«. To informacijo sem 
vzela kot znak, da je med mano in Finsko 
obstajala povezava že ob mojem rojstvu. 
(Hvala, mama, da si mi dala ime Metka!) 
Pri dopisovanju sem se zelo dobro ujela s 
Fincem po imenu Jesse iz Ouluja. Pisala 
sva si vsak dan in se odločila, da se 
bova tudi poklicala. Bil mi je pripravljen 
pomagati pri moji finski izgovorjavi. 

Zelo sem hvaležna, da sem ga spoznala, 
saj mi je pomagal pri učenju jezika. 
Poleg tega pa sva razvila tudi tesno 
prijateljstvo. Še danes se vsak dan zvečer 
pokličeva in klepetava o najinem dnevu. 
Poslala sva si pakete in izmenjala finske 
in slovenske dobrote. (A si lahko mislite! 
Paket na Finsko potuje en mesec!!!) Tako 
sem dobila priložnost prvič poskusiti 
najbolj znane finske bonbone: salmiakki. 
Ker sem bila tako navdušena nad 
bonboni, sem jih v eni uri pojedla trideset, 
čeprav so ti bonboni naravnost ogabni, in 
cel vikend mi je bilo grozno slabo. A bila 
sem vesela! Jedla sem finske bonbone 
in se počutila kot prava Finka. Še nikoli 
nisem bila na Finskem, zato sedaj pridno 
varčujem vsak evro, saj bom poleti prvič 
stopila na tla dežele tisočerih jezer.
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Arheološki tabor - 
Bolgarija, Turčija, 
Srbija

Karolina Buček, 4. a

Ob izteku vročega avgusta smo se še 
v počitniškem vzdušju, s čisto svežimi 
spomini na žlobudranje morskih valov in 
brezskrbno poležavanja na plaži, dijaki 
2., 3. in 4. letnikov klasičnih oddelkov 
odpravili na nepozabno popotovanje 
po Bolgariji, Turčiji in Srbiji. Pridružilo 
se nam je tudi nekaj nekdanjih dijakov, 
danes že uspešnih študentov, brez 
katerih ekskurzija zagotovo ne bi bila 
enaka. Iz domačega Maribora smo se 
odpravili 19. 8. 2019, nazaj pa smo se 
vrnili v zgodnjih jutranjih urah ponedeljka, 
26. 8. 2019.

Po neprespani nočni vožnji smo se 
v pričakovanju in polni radovednosti 
prebudili v sončno bolgarsko jutro, 
kjer smo se sprehodili skozi mestno 
središče prestolnice, si od zunaj 
ogledali pravoslavno cerkev svetega 
Aleksandra Nevskega, rusko cerkev in 
poučen arheološki muzej, nato pa smo 
imeli prosto za kosilo. V popoldanskih 
urah smo se odpravili v drugo največje 
bolgarsko mesto, Plovdiv, kjer smo 
videli rimske ostaline, vsem pa se je v 

spomin zagotovo najbolje vtisnil dih 
jemajoč razgled s trdnjave, kjer je nastalo 
ogromno čudovitih fotografij. Staro 
mestno jedro se je s prijetnim vzdušjem 
in izredno gostoljubnimi meščani vsem 
prikupilo, zato smo se z veseljem ustavili 
v obcestnih restavracijah in večerjali.

V Plovdivu smo tudi prenočili in se 
naslednjega jutra polni pričakovanj 
odpeljali proti Turčiji, nakar smo naleteli 
na večje težave ob prehodu v državo. 
Tako smo ves dan preživeli na avtobusu 
in poskušali rešiti nesporazum s potnimi 
listi, vendar nam na žalost ni uspelo. V 
poznih popoldanskih urah sta izkušena 
voznika Dani in Viktor spremenila smer 
vožnje in vrnili smo se v Plovdiv. Kljub 
temu da sta drugi dan našega potovanja 
zaznamovala predvsem čakanje in 
zmedenost, pa smo dijaki kar najbolje 
izkoristili čas za pogovor, kartanje, 
branje ter družno poslušanje in petje 
pesmi. Tako smo dokazali, da se lahko 
povsod zabavamo in se česa novega 
naučimo, ugotovili pa, da ni pomembna 
le destinacija, temveč predvsem ljudje, 
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ki potujejo z nami. Zvečer smo po 
celodnevni vožnji prispeli v Plovdiv in 
utrujeni zaspali. 

V četrtek smo se ponovno odpravili 
proti meji in tokrat nam jo je uspelo tudi 
prečkati. Najprej smo si ogledali mesto 
Edirne, Selimovo mošejo, mošejo s tremi 
balkoni in Staro mošejo. Kasneje smo 
se odpeljali v Istanbul. Kar naenkrat smo 
se znašli sredi velemesta, z vseh strani 
so nas obkrožali nebotičniki, ki jim kar 
ni bilo videti konca, ogromni trgovski 

centri, široke ceste, natrpane od začetka 
do kraja, in mi smo vse to odprtih ust 
opazovali skozi okna. Zdelo se nam 
je, da smo se skozi mestno središče 
vozili ure in ure, dokler nismo prispeli v 
slavno mesto, ki je med drugim kulturno, 
gospodarsko ter finančno središče 
države. Namestili smo se v prijetnem 
hostlu, kjer so bili vsi zaposleni karseda 
prijazni. V poznih večernih urah smo 
opravili še kratek orientacijski pohod 
po barvitem mestu. Naslednjega jutra 
smo se odpravili do palače Topkapi, s 
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svojo mogočnostjo in značilno baročno 
arhitekturo nas je v hipu osupnila. Ime je 
dobila po vratih v obzidju Konstantinopla, 
ki so stala na njenem mestu in so bila 
porušena v času osmanskega obleganja 
mesta. Kasneje so palačo spremenili v 
muzej, tako smo si lahko ogledali tudi 
veličastno notranjost, bogato zbirko 
predmetov in umetnin ter fotografirali 
prostrane vrtove. Videli smo tudi cerkev 
svete Irene in slavno Hagijo Sofijo, 
četrto največjo cerkev na svetu, del 
stavbe so v tistem času ravno obnavljali. 
Obiskali smo tudi muzej mozaikov 
ter muzej islamske umetnosti, prezrli 
nismo niti bazarja. Tam smo mnogi 
kupili spominke, sicer pa bi med ulicami 
bazarja zaradi njegove velikosti lahko 
preživeli ure in ure. Lahko bi rekli, da je 
sam bazar nekakšno mesto v malem. V 
voznih popoldanskih urah nas je ladjica 
popeljala po ožini Bospor, od koder smo 
opazovali čudovit sončni zahod in pili 
značilni turški čaj. Zvečer smo se utrujeni 
vrnili v hostel in zaspali.

Naslednjega dne smo se s tramvajem 
odpeljali do palače Dolmabahče, 
najrazkošnejše palače sultanov, zgrajene 
v 19. stoletju. V njej med drugimi 
bogastvi visi tudi najtežji kristalni 
lestenec, težak kar 4,5 tone. Ob vstopu 
smo si čez čevlje morali nadeti zaščito, 
da ne bi česarkoli uničili, prijetno pa 
so nas presenetili tudi opisi slavne 
palače, med njimi smo našli tudi  opis 
v slovenščini. Kasneje smo se odpravili 
v muzej transportnih sredstev, v njem 
se nahaja resnično bogata zbirka 

avtomobilov, letal, ladij in podmornic. 
Vsi smo se strinjali, da je muzej izjemno 
moderen in poln tehnologije, ki nam je 
omogočala lažjo predstavo o delovanju 
razstavljenih predmetov. V nekatera 
prevozna sredstva smo lahko tudi sami 
vstopili. Popoldan smo se ponovno 
peljali z ladjico, tokrat je bila vožnja 
malce daljša. Po pristanku smo se 
peš odpravili v hostel, kjer smo imeli 
prosto za večerjo. V soboto smo se že 
zgodaj odpravili v Rilski samostan, ki 
stoji v gorskem masivu Rila južno od 
bolgarske prestolnice Sofije. Celoten 
samostanski kompleks je bil razglašen 
za kraj svetovne kulturne dediščine. Ker 
smo si želeli ogledati še Beograd, smo 
se kmalu odpeljali v smeri Srbije in zato 
na avtobusu tudi prenočili. V nedeljo 
smo prispeli v srbsko prestolnico, kjer 
smo videli povsem obnovljeno in zelo 
razkošno okrašeno cerkev svetega Save, 
obiskali smo tudi Narodni muzej Srbije, 
nekateri pa so ubrali še strmo pot na 
Kalemegdan. V Beogradu smo pojedli 
kosilo in se nato počasi odpravili proti 
domu. Čakala nas je dolga nočna vožnja 
v Slovenijo, ki pa je hitro minila, saj smo 
jo popestrili z raznimi družabnimi igrami 
in tradicionalno balkansko glasbo.

V Maribor smo se polni vtisov vrnili 
v zgodnjih jutranjih urah. Potovanja v 
Bolgarijo, Turčijo in Srbijo zagotovo ne 
bomo nikdar pozabili, saj so se poleg 
prekrasnih spominov in neopisljivih 
pustolovščin spletla tudi nova 
prijateljstva.
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Poletna mladinska 
izmenjava

Urban Vrhovšek, 3. c

Konec drugega letnika srednje šole 
sem si zaželel, da bi med poletjem 
nekaj doživel in videl tudi izven 
domačega kraja. Na srečo mi je 
sorodnica predlagala, da bi se udeležil 
kakšnega srečanja mladostnikov v 
lokalni skupnosti tukaj v Sloveniji ali v 
tujini. Predlagala mi je, naj pogledam, 
kaj ponujajo bližnji mladinski centri v 
podravski regiji, kjer živim. Izkazalo 
se je, da med poletnimi počitnicami 
organizirajo mnogo mednarodnih 
izmenjav in drugih projektov, ki jih 
organizira Erasmus+. To je program 
Evropske unije, ki podpira izobraževanje 
in usposabljanje mladih v Evropi.

Mene so najbolj pritegnile mladinske 
izmenjave, ker jih je bilo največ in so 
tudi najbolj sproščena osnovna oblika 
kakršnega koli projekta v tujini. Odvijajo 
se v tujih državah, kjer se mladostniki 
iz mnogih držav v mladinskem centru 
nastanijo in skupaj preživijo več dni. 
Zdelo se mi je, da bi bilo to perfektno 
okolje za izboljšanje znanja tujega jezika, 
namreč angleščine, ter spoznavanje 
tujih kultur in življenja vrstnikov v drugih 
državah. Poleg tega bi mi izmenjava 
omogočila, da bi si lahko ogledal meni 
neznana mesta Evrope. S temi željami in 
pričakovanji sem se podal na svojo prvo 

mladinsko izmenjavo.
Postopek prijave je bil dokaj preprost, 
moral sem napisati pismo ali krajši esej 
na temo, zakaj se hočem udeležiti te 
določene izmenjave. Ker sem bil dovolj 
prepričljiv, sem bil izbran, da grem poleti 
s še štirimi drugimi mladimi v Nemčijo 
za 10 dni, kjer se bom družil z mladimi iz 
cele Evrope. 

Vsi, ki smo bili izbrani, smo odšli skupaj 
na letalo za Bremen. Bilo je razburljivo, 
ker je bil to moj prvi polet z letalom. 
Tako se je začel prvi dan. Nato sem 
prišel v  mladinski center, kjer smo 
preživeli večino našega časa. Ko se je 
večer postopoma bližal koncu, sem že 
spoznal nekaj ljudi, dobil prvi pozitivni 
vtis in uspešno prestal začetni strah in 
neprijetnosti, ki jih ljudje občutimo, ko se 
srečamo z nečim novim. Za tem je sledilo 
nekaj dni prilagajanja, saj sem se moral 
nenehno sporazumevati v angleščini. 
Kmalu jezik ni bil več ovira, ni se mi več 
zatikalo in brez težav sem lahko izražal 
svoje misli in ideje. Presenečen sem bil, 
ko so mi besede, ki jih drugače nisem 
uporabljal, šle zelo hitro z jezika. Ugotovil 
sem, da je moj besedni zaklad veliko 
večji, kot sem pričakoval. Tako sem 
spoznal, da tuji jezik dobro obvladam, 
postal sem bolj samozavesten, saj 
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sem ugotovil, da s sporazumevanjem v 
angleščini ne bom imel težav. Po drugi 
strani pa sem opazil, da moram še 
veliko nadgraditi, kar se tiče besedišča 
in artikuliranja besed. To spoznanje 
je veliko vredno, in če bi se iz izkušnje 
naučil samo tega, bi bilo to dovolj.

V preostalih dnevih sem užival na 
skupnih delavnicah, v katerih smo 
širili svoje znanje o odraščanju, ki 
se tiče vseh mladostnikov. Govorili 
smo o prednostih in slabostih ter o 
težavah, s katerimi se srečujemo na 
poti odraščanja. Pridobivali smo tudi 
praktične veščine. Veliko smo debatirali 
in se pogovarjali ter tako izražali svoje 
mnenje o različnih področjih. Seveda 
so bile vaje za okrepitev timskega dela 
obvezne. Šel sem nekajkrat na skupni 
izlet v bližnje mesto Bremen, med 
izletom sem lahko odnose z drugimi 
razširil in poglobil. To je bila še ena 
pozitivna izkušnja, saj si se lahko zbližal 

z nekom, ki je po vsej verjetnosti imel 
čisto drugačno življenje od tebe. Dobil 
sem vpogled v kulturo drugih ljudi, 
njihova prepričanja in vrednote, ki so 
ustaljene v njih. Grki ali Italijani čutijo 
globoko pripadnost svoji državi in 
tradiciji zaradi mogočne zgodovine ter 
položaja države v Evropi. Njihova verska 
in politična prepričanja so se drastično 
razlikovala od mojih. Moram pa reči, da 
sem bil presenečen nad reakcijami ljudi, 
ko sem jim povedal, iz kod prihajam. 
Kar dobra večina ni poznala države, 
kar se mi je zdelo kar malo šokantno. 
Spoznal sem nekaj zelo zanimivih ljudi, 
ki so bili sproščeni, dobrovoljni, odprti 
in predvsem unikatni. Zamislil sem se 
nad njihovimi življenjskimi zgodbami, 
nekateri so preživeli marsikaj slabega in 
nepravičnega in so vseeno zadovoljni in 
navdušeni nad vsakim dnem. Najraje pa 
sem imel večere, ko smo sedeli drug z 
drugim in se pogovarjali o raznih temah, 
jedli dobro hrano in preprosto uživali 
v trenutku. Ni bilo skrbi in težav, ki te 
čakajo doma. Bile so brezskrbne noči s 
toplim vetrom, ki je pihal in te spominjal 
na poletje.

Vseh deset dni je minilo nepopisno hitro. 
Dan za dnem sem izvedel kaj novega. 
Še zdaj me osupne misel na to, da sem 
v tako kratkem času spoznal približno 
40 novih ljudi. Imel sem 40 različnih 
pogovorov, ki so se vsi začeli z »zdravo« 
in se  končali z »se vidiva«. Česa takega 
si ne moreš zamisliti v svojem običajnem, 
vsakodnevnem življenju, kjer se vsak 
dan pogovarjaš z istimi ljudmi. Bilo je 
razburljivo in nikoli dolgočasno. Zame 
je bila to fantastična izkušnja, ki se je 
začela počasi in s kančkom negotovosti 
ter se spremenila v hiter tempo in 
nenehno dogajanje. Nekaj neznanega 
sem z malo poguma in truda spremenil 
sebi v prid.
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Kako globalno 
segrevanje vpliva na 
naš planet?

Katja Malek, 4. f

Globalno segrevanje je dandanes izredno 
popularna tema v medijih. O globalnem 
segrevanju lahko slišimo po poročilih, po 
radiu ali pa o tem beremo v časopisih, 
revijah. Vendar se moramo vprašati, ali 
se res zavedamo, kaj globalno segrevanje 
pomeni za naš planet? In kakšne bodo 
posledice vseh teh strahovitih podnebnih 
sprememb?  Živimo na planetu, ki ga 
ogrožamo prav mi sami. S svojimi 
nepremišljenimi dejanji uničujemo 
svoj dom in dom številnih rastlinskih in 
živalskih vrst.

Globalno segrevanje pomeni, da se 
postopno zvišuje povprečna temperatura 
Zemljinega ozračja. Znanstveniki 
napovedujejo, da se bo temperatura 
ozračja v naslednjih sto letih zvišala 1,5 
°C‒4,5 °C. Višanje temperature povzroča 
številne naravne katastrofe in ekstremne 
vremenske pojave, ki ogrožajo okolje in 
življenjski prostor številnim rastlinskim 
in živalskim vrstam. Naravne katastrofe, 
kot so plazovi, potresi, poplave, 
vročinski valovi, cunamiji, orkani, izbruhi 
ognjenikov, neurja in žled, so v zadnjih 
desetletjih postale še pogostejše. Vsi ti 
ekstremni vremenski pojavi in naravne 
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katastrofe uničujejo naravne habitate 
živim bitjem, ki se tako posledično 
znajdejo na seznamu ogroženih vrst. 
Leta 2012 je bilo na rdečem seznamu 
ogroženih vrst kar 3079 živalskih in 2655 
rastlinskih vrst. Ta seznam je na žalost iz 
leta v leto višji, saj se zaradi podnebnih 
sprememb okolje izrazito spreminja, pri 
čemer se spreminja (ali uničuje) tudi 
življenjski prostor živih bitij. Žalostno 
je, da bodo prihodnje generacije živele 
v svetu, v katerem ne bo nosorogov, 
polarnih medvedov, tigrov, afriških slonov 
…

Šesto množično izumrtje

Znanstveniki so potrdili, da se bližamo 
šestemu množičnemu izumrtju vrst na 
Zemlji. Do sedaj je bilo na Zemlji kar 5 
množičnih izumrtji in po vsakem so se 
razmere na našem planetu spremenile. 
Spremenilo se je površje, rastje in 
podnebje. Zadnje, peto množično 
izumrtje ali kredno-terciarno izumrtje, 
ki se je zgodilo pred 66 milijoni let, 
je pokončalo dinozavre in naznanilo 
začetek dobe sesalcev. Ljudje se 
pogosto ne zavedamo, da morda mi ne 
bomo vrsta, ki bo preživela bližajoče se 
množično izumrtje. Kljub vsej tehnologiji, 
ki jo imamo, in vsemu, kar smo ustvarili, 
še vedno obstaja dejstvo, da smo izredno 
neprilagodljiva vrsta, torej se težko 
prilagodimo na spremenjene razmere, 
ki bi se lahko pojavile na našem planetu 
ob stopnjevanju posledic globalnega 
segrevanja.

Gozdni požari v amazonskem pragozdu 
in Avstraliji

V letu 2019 smo bili priča velikim 
gozdnim požarom v Braziliji in Avstraliji. 
Amazonski pragozd je dom kar 10 % vseh 
živih bitij na planetu. Njegovo drugo ime, 
pljuča Zemlje, mu ustreza, saj absorbira 

velike količine ogljikovega dioksida in 
tako pomaga pri blažitvi podnebnih 
sprememb. V požarih je nastala 
ogromna škoda za okolje. Svoj dom je 
izgubilo veliko živalskih in rastlinskih 
vrst, mnoge med njimi so tudi končale v 
plamenih gozdnih požarov. Kljub škodi, 
ki je nastala, in očitni nevarnosti, ki jo 
podnebne spremembe predstavljajo 
za okolje in naš planet, se brazilski 
predsednik Jair Bolsonaro očitno ne 
zaveda posledic, ki lahko doletijo naš 
planet. Brazilski predsednik si prizadeva 
za razvoj gospodarstva, še posebej 
industrije, in krivce za gozdne požare vidi 
povsod, le v svoji politiki ne. Po njegovem 
mnenju so bile za gozdne požare krive 
nevladne okoljske organizacije.

Požari v Avstraliji so v začetku leta 2020 
dosegli nepredstavljive razsežnosti. 
Skoraj celotna celina je bila v plamenih, 
svoj doma pa je izgubilo že tisoče ljudi 
in živali. Požari so zahtevali tudi smrtne 
žrtve. Večina teh so bile živali. Po zadnjih 
podatkih naj bi v Avstraliji umrlo več 
milijonov živali, avstralski mediji pa 
poročajo, da je svoje življenje izgubila že 
tretjina koal in da je uničena ena tretjina 
njihovega naravnega življenjskega 
prostora. Kljub hudim požarom, ki so 
opustošili celino nekaj dni pred začetkom 
novega leta, so avstralski mediji potrdili, 
da bo Sydney ob koncu leta priredil 
vsakoletni pirotehnični spektakel. 
Aktivisti so s peticijo zbirali podpise 
za odpoved ognjemeta, da bo tako 
izkazali spoštovanje žrtvam požarov, 
ki so prizadeli predvsem zvezni državi 
Novi Južni Wales in Viktorijo. Predlagali 
so tudi, da bi 4 milijone evrov, ki so jih 
lokalne oblasti namenile ognjemetu, 
porabili za pomoč pri reševanju celine. 
Lokalne oblasti tega predloga niso 
odobrile, saj po njihovih besedah z 
odpovedjo dogodka ne bi pomagali v 
boju proti požarom.
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Višanje morske gladine

Zaradi taljenja ledenikov ter višanja 
gladine morij in oceanov mnogim 
otoškim državam grozi, da bodo za 
vedno izginile pod morsko gladino. Ena 
takšnih držav je polinezijska otoška 
državica Tuvalu, ki je četrta najmanjša 
država na svetu. Tuvalu leži sredi Tihega 
oceana in njena najvišja nadmorska 
višina je 5 metrov, večina kopnega pa 
ne presega višine 2 metrov. Državo 
sestavlja šest atolov in trije koralni otoki. 
Zaradi svoje matične zgradbe so otoki 
izredno občutljivi na vremenske vplive, 
še posebej pa na vedno pogostejše 
poplavljanje. Gostota poselitve je izredno 
visoka, kar za polinezijsko otoško državo 
ni nič nenavadnega. Zaradi morebitnega 
poplavljanja domov se bodo morali ljudje 
prisilno preseliti. To se lahko zgodi že 
v naslednjih desetletjih. Svoj dom bodo 
izgubile tudi številne živalske in rastlinske 
vrste, kar bo ogrozilo tamkajšnjo 
biodiverziteto.

Okoljske organizacije in gibanje mladih

Vse več aktivistov in organizacij 
ozavešča prebivalce. Povsod po svetu 
so organizirani protesti, ki naj bi opozorili 
oblasti na situacijo, v kateri se je znašel 
naš planet. Mnoge nevladne organizacije 
za zaščito okolja, kot so Green peace, 
Friends of the Earth International, 
Svetovna zveza za varstvo narave, 
Ekologi brez meja, CIPRA in druge, si 
prizadevajo obvarovati naš planet. Med 
njimi najbolj poznana je organizacija 
Greenpeace. Greenpeace je nevladna 
okoljska organizacija, ki se bori za 
izboljšanje varstva okolja in spodbuja 
mir. Organizacija je neodvisna od vlade 
in to dejstvo poudarjajo s tem, da 
sprejemajo le donacije posameznikov, ne 
pa tudi od vlad, podjetij in društev. Redno 
organizirajo akcije, s katerimi želijo 
opozoriti na usodo, ki preti Zemlji.

Gibanje mladih, ki se zavedajo podnebne 
problematike, se je razširilo v letu 
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2018. V petek, 20. avgusta tega leta, 
je mlada švedska aktivistka Greta 
Thunberg pričela s protesti pred 
švedskim parlamentom v Stockholmu. 
Od tega dne naprej se je vsak petek 
odpovedala pouku in pred parlamentom 
stala s svojim znanim plakatom, ki 
pravi: SKOLSTREJK FÖR KLIMATET, ali 
po slovensko: ŠOLSKI PROSTEST ZA 
PODNEBJE. Mladim po vsem svetu je 
postala vzor in v skoraj vsaki državi je 
nastalo društvo mladih, ki se bori za 
podnebno pravičnost. Države redno 
organizirajo proteste v večjih mestih in 
opozarjajo oblasti, da je čas, da storimo 
nekaj za naš planet. Prvi večji protest 
je bil 15. marca 2019 in je bil množično 
obiskan tudi v slovenskih mestih. 

Kakšne so rešitve?

Znanstveniki so potrdili, če bomo z 

enako intenzivnostjo kurili fosilna goriva, 
kot smo jih do zdaj, bo koncentracija 
ogljikovega dioksida ob koncu tega 
stoletja dosegla raven, kakršna je bila 
pred 50 milijoni let, ko so na Antarktiki 
rastle palme. To pomeni, da bo treba 
marsikaj v svetu spremeniti. Številni 
ljudje, ki se zavedajo situacije, mislijo, da 
s svojimi dejanji ne morejo več ničesar 
spremeniti. Vsak posameznik lahko 
prispeva k izboljšanju razmer na našem 
planetu. Res pa je, da bodo za izboljšanje 
vsekakor potrebna tudi prilagajanja držav 
in njihovih voditeljev. Treba bo spremeniti 
naše navade, rutine in svet, kakršnega 
poznamo. Vsak izmed nas si želi nekoč 
živeti v boljšem svetu, a za boljši svet 
in čisto okolje bo potrebna ‘okoljska 
revolucija’. Strašna sramota je, da živimo 
v tako lepem svetu, polnem naravnih 
čudes. In namesto, da bi svet občudovali 
in raziskovali, ga uničujemo.
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Globalno segrevanje 
in teorije zarote

Tia Tomc Nerat, 2. g

V zadnjem času so mediji polni novic o 
globalnem segrevanju. Ne moremo zan-
ikati, da se je vreme v zadnjih nekaj letih 
močno spremenilo. Toda zakaj nekateri 
ljudje govorijo, da je globalno segrevanje 
laž?

Globalno segrevanje naj bi bilo posledica 
človekovega onesnaževanja okolja. Toda 
manjši del znanstvenikov (po statis-
tičnih podatkih) zagovarja teorijo, da je 
segrevanje Zemlje popolnoma naraven 
proces, na katerega ima človek zelo malo 
vpliva ali pa sploh nobenega. Obe strani 
imata bolj ali manj trdne dokaze za svoje 
teorije. 
Zakaj je torej teorija o človeškem vplivu 
bolj priljubljena?

Večina CO2 in drugih toplogrednih plinov, 
ki jih ljudje proizvedemo, je posledica 
uporabe fosilnih goriv. In kot ste najver-
jetneje že slišali, fosilna goriva, npr. nafta, 
potrebujejo veliko časa za nastanek, 
ljudje pa jih potrebujemo vedno več. 
Neizpodbitno dejstvo je torej, da jih bo 
nekoč zmanjkalo. Toda to je ljudem težko 
dopovedati. Navajeni smo, da je vedno 
dovolj goriva na bencinski črpalki in da 

imamo dovolj plina za ogrevanje. Razen 
spreminjajočih se cen bencina nas nič ne 
opominja na ta problem, zato se lahko v 
miru pretvarjamo, da ne obstaja. Toda, 
kaj če ti nekdo pove, da se podnebje 
spreminja zaradi uporabe fosilnih goriv in 
ogljikovega dioksida. Nenadoma se vse 
spremeni. Vsakič, ko bo vreme nena-
vadno, se bomo spomnili na to. Težko je 
namreč sredi marca hoditi po snegu in ga 
to preprosto prezreti. Resnica je, da lahko 
dokažemo, da CO2 pripomore k segre-
vanju ozračja, toda zaradi velike količine 
spremenljivk je težko zagotovo trditi, 
v kakšni meri. V zaprtem, izoliranem, 
ravnem prostoru je to preprosto, toda na 
Zemlji, ki je zaobljena, neenakomerna, 
poleg tega pa ima še morje in kopno, 
se ta izračun zelo zaplete. Seveda tega 
izračuna skoraj nihče ne more preveriti, 
zato mu moramo pač verjeti.

Po sredi pa je seveda tudi zaslužek. 
Z naravnimi procesi se ne da veliko 
zaslužiti. Če pa za vse okriviš ljudi, jih 
s tem prisiliš k spremembi njihovega 
vedenja. Tako se je nenadoma razmahnil 
trg električnih avtov (ki mimogrede 
niso nič bolj ekološki od navadnih) in 
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drugih stvari. Seveda bi bilo neumno 
posploševati in reči, da vsa podjetja 
izkoriščajo situacijo za zaslužek. Veliko 
je ljudi, ki dejansko skrbijo za prihodnost 
našega planeta, in ti si zaslužijo vso 
pohvalo.

In seveda je tukaj še tretji razlog. Ljudje 
želimo imeti vse pod nadzorom in težko 
verjamemo, da obstaja nekaj, česar ne 
moremo nadzorovati. Na žalost to včasih 

tudi pomeni, da moramo prevzeti krivdo 
tudi za negativne posledice naših dejanj.

Kakorkoli, neizpodbitno dejstvo je, 
da ljudje naravne vire izkoriščamo 
nepremišljeno in pretirano. Zato, ne 
glede na to, kaj je razlog za podnebno 
segrevanje, pomislite na naš planet in 
poskrbite, da boste ustvarili čim manj 
odpadkov in varčevali z energijo. Planeta 
B na žalost ni.



26

Zgodovina 
in prihodnost 
psihedelične terapije

Lucijan Pustoslemšek,  4. f

Opomba: Ta članek ne spodbuja uporabe 
prepovedanih drog.

Danes živimo v času individualizma. 
Na ljudi gledamo kot na posameznike 
z veliko potenciala, namesto, da bi jih 
obravnavali kot dele skupnosti. Zaradi 
tega se pojavljajo nove težave, s kater-
imi se človeštvu do sedaj ni bilo treba 
ukvarjati ‒ porast depresije in ostalih ank-
sioznostnih motenj. Rešitev za te težave 
morda poznamo že dolgo, a smo jo pred 
nekaj desetletji prepovedali in stigma-
tizirali. 

Psihedelična terapija je terapija z upora-
bo psihedeličnih drog, kot so LSD, psi-
locibin − psihoaktivna snov v ‘čudežnih 
gobah’ −, DMT, ajavaska, ibogain, MDMA 
(ekstazi), ketamin in druge. Gre za daljšo 
terapijo v času delovanja substance, z 
ustreznimi terapijami pred učinkovanjem 
psihedelika in po njem ter za pravilno 
integracijo izkušnje. 

Zgodovina psihedelične terapije

Ko je Albert Hofman leta 1943 odkril psi-
hoaktivne lastnosti LSD-ja, se je začelo 
znanstveno raziskovanje teh substanc. 
LSD je bil poslan znanstvenikom, ki so 
izvedli številne poskuse v 50. in 60. letih 
20. stoletja. Do sredine 60. let je bilo ob-
javljenih več kot tisoč znanstvenih člank-
ov na to temo in izvedeni so bili poskusi 
na 40.000 posameznikih. Znanstvenike 
je zanimal pozitiven učinek teh substanc 
pri težko ozdravljivih težavah, kot je npr. 
alkoholizem.

Hipiji so množično uporabljali tovrstne 
substance, zato je ameriška vlada uved-
la t. i. vojno proti drogam. Marsikatere 
droge so bile prepovedane za rekreativno 
uporabo in znanstvene namene. Razume-
vanje in raziskovanje psihedeličnih sub-
stanc je bilo onemogočeno. V 21. stoletju 
pa se je zanimanje za psihedelične droge 
v okviru psihedelične terapije povečalo. 
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Primeri študij o psihedelični terapiji

Daleč najpomembnejša organizacija na 
področju psihedelične terapije je Multi-
disciplinarno združenje za psihedelične 
študije (MAPS). Ustanovitelj združenja 
MAPS je dr. Rick Doblin, ki je organizaci-
jo ustanovil leta 1986. Združenje MAPS 
je v svojih raziskavah zaznalo pozitivne 
učinke MDMA pri zdravljenju posttrav-
matske stresne motnje. V ilegalni prodaji 
ekstazija se v tabletah najdejo marsika-
tere druge substance, pri terapiji pa se 
uporablja le čisti MDMA. Leta 2017 je 
Zvezni urad za živila in zdravila označil 
terapijo z MDMA kot izjemno učinkovi-
to, do konca leta 2021 pa naj bi postalo 
zdravljenje z MDMA povsem legalno. To 
bi bila prva tovrstna legalna terapija v 
moderni dobi psihedelikov.

Raziskovalca Krupitsky in Grinenko sta iz-
vedla 10-letno študijo, v kateri sta razisk-
ovala zdravljenje odvisnosti od alkohola 
s pomočjo ketamina. Ketamin je zdravilo, 
ki se lahko predpiše za splošno anestezi-
jo, v nizkih dozah pa vzbuja halucinacije 
in psihedelično izkušnjo. Znanstvenika 
sta s kontrolno skupino izvajala običa-
jno terapijo za zdravljenje odvisnosti od 
alkohola, eksperimentalna skupina pa je 
bila deležna še psihedeličnih sej s keta-
minom. Enoletna abstinenca od alkohola 
se je pojavila le pri 24 % posameznikov 
v kontrolni skupini in kar pri 66 %  
posameznikov v skupini, ki je uživala 
ketamin. Pri pacientih je bilo zaznati 
psihološko in fiziološka odvisnost in željo 

po zdravljenju odvisnosti. 

Študija iz leta 2016 je raziskovala terapijo 
s psilocibinom pri smrtno bolnih pacien-
tih. 28 bolnikov z rakavimi obolenji se je 
udeležilo dveh sej. Polovica pacientov je 
bila sprva izpostavljenih niacinu, polovica 
pa psilocibinu. Niacin je znan tudi kot 
vitamin B3 in nima psihedeličnih učinkov, 
znanstveniki so z njim preverjali placebo 
učinek. 83 % ljudi, ki so bili izpostavljeni 
psilocibinu, je poročalo, da so občutki 
depresije in tesnobe izginili, medtem ko 
se je pri skupini, ki je bila izpostavlje-
na niacinu, stanje izboljšalo le pri 14 % 
pacientov. Čez 6 mesecev sta bili obe 
skupini pacientov izpostavljeni psilocib-
inu, 60‒80 % udeležencev je poročalo o 
pozitivnem učinku.

Podobno študijo so istega leta izved-
li na 51 pacientih, obolelih za rakom. 
Znanstveniki so proučevali dve skupini, 
ena skupina je sprva prejela večjo dozo 
psilocibina, druga pa minimalno, z njo so 
preverjali placebo učinek. Pet tednov po 
terapiji so paciente vprašali o spremem-
bah. V skupini z večjo dozo psilocibina je 
92 % pacientov občutilo večje znižanje v 
klinični in samoocenjeni stopnji depresi-
je in anksioznosti (med pacienti, ki so 
prejemali minimalno dozo, je bilo takih le 
32 %). Šest mesecev  po drugi seji, ko sta 
obe skupini pacientov dobili večjo dozo 
psilocibina, se je pri 80 % pacientov poka-
zalo ponovno znižanje stopnje depresije 
in anksioznosti.
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Umetnost in čas 
dajeta življenju novo 
dimenzijo

Lucija Rozman, 3. a

Letos, 30. januarja, je Boris Podrecca 
praznoval svoj 80. rojstni dan. Arhitekt z 
mnogimi domovinami, rojen leta 1940, 
je eden izmed najbolj znanih evropskih 
arhitektov. Njegova dela navdušujejo 
mnoge po vsej Evropi.

Rojen slovenskemu očetu in srbski 
materi je otroštvo preživel v Ljubljani, 
mladost v Trstu, v času študija se je 
preselil v Avstrijo, kjer živi še danes.  
Njegovi prednosti pri ustvarjanju 
sta kulturna razgledanost, saj že od 
nekdaj rad potuje in bere, in izvirnost, 
saj poznavanje del velikih arhitektov 
vidi kot pobudo za nove ideje in ne kot 
vzorec, ki bi ga lahko posnemal. Do 
uspeha pa ga vodi tudi njegov glavni cilj 
‒ človekovo domovanje ureja ne samo 
z vidika estetike, ampak tudi z vidika 
praktičnosti. Le tako lahko zagotovi 
svojim stvaritvam trajnost. V Sloveniji 
je v nekaterih mestih s prenavljanjem 
in načrtovanjem trgov in stavb pustil 
pomenljiv vtis. Njegovo najbolj znano 
delo pri nas je prenova Tartinijevega 
trga v Piranu. Ob 300-letnici rojstva 
skladatelja je Podrecca projektiral novo 
ploščad, poleg vizualnega izboljšanja 
trga pa je poskrbel tudi za uporabnost in 

prijaznost trga meščanom in turistom, 
saj je od takrat vozilom dostop na trg  
prepovedan. Podobna ideja se mu je 
porodila tudi pri načrtovanju prenove 
Slomškovega trga v Mariboru, le da tukaj 
načrta žal ni uspel izvesti. Trg je želel 
odpreti in s tem izpostaviti pomembne 
inštitucije, ki na njem domujejo (sedež 
slovenske pošte, SNG Maribor, rektorat 
mariborske univerze, mariborska 
nadškofija). Osnovna ideja je bila, da 
se trg osvobodi prometa in se vrne v 
uporabo meščanom. To bi dosegli tako, 
da bi pod trgom zgradili garažno hišo 
in s tem naredili trg prijazen ljudem, 
hkrati pa rešili problem pomankanja 
parkirnih mest. Ideja je zelo domiselna, 
a odziv ljudi je bil negativen. Delno 
zaradi medijev, ki so Podreccino idejo 
očrnili in predstavili na negativen način, 
delno pa zaradi odziva meščanov, ki se 
niso bili pripravljeni prilagoditi manjši 
spremembi. Zaradi te težave Podrecca 
žal ni uspel uresničiti svoje vizije. Morda 
so se Mariborčani prestrašili, da bi 
Slomškov trg izgubil svoj tipični izgled, 
čeprav je bila arhitektova ideja ravno 
nasprotna. Želel je ohraniti videz trga, 
hkrati pa ga z manjšimi spremembami 
nadgraditi. Res je, da se ljudje počutimo 
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dosti bolje v domačem, znanem okolju, 
ki že od nekdaj izgleda isto, a treba je 
slediti tudi duhu časa in biti pripravljen 
na spremembe in izboljšave, ne pa na 
vsako predlagano spremembo gledati 
negativno. S časom se navadimo tudi na 
spremenjene podobe, saj so spremembe 
del našega življenja.

Večkrat nagrajeni Boris Podrecca je rekel, 
da svoje projekte vedno začne sam in s 
svinčnikom v roki. Lepo bi bilo, da bi se 
tudi mi s spremembami in izzivi življenja 
soočali najprej sami na osnovi lastnih 
spoznanj, ne pa pod vplivom javnega 
mnenja ter bili odprti za novosti.
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Umetna inteligenca: 
preboji in novosti

Ana Brumec, 2. b

Leta 1956 se je na Kolidžu Dartmouth v 
New Hampshiru  v ZDA z raziskovalno 
konferenco, ki je vključevala takrat najus-
pešnejše matematike, fizike in inženirje, 
začel večdesetletni podvig, s katerim 
so želeli razviti umetno inteligenco in jo 
postopno vključiti v družbo.

Oznaka AI je okrajšava za angleški izraz 
artificial intelligence oziroma umetno 
inteligenco. Označuje razum, logiko ter 
razmišljanje strojev in računalnikov, ki 
lahko posnemajo in izboljšajo človeške 
sposobnosti učenja, dojemanja in pa 
reševanja problemov.

Danes je znanih že več področij, ki se 
ukvarjajo z razvojem umetne inteligence:
elektrotehnika, strojništvo, robotika, 
avtomatizacija itd. Na razvoj inteligentnih
sistemov močno vplivata tudi induktivno 
logično programiranje in sinteza govora.

Veliko podjetij raziskuje in izdeluje umet-
no inteligenco, najbolj ugledne med njimi 
so: Boston Dynamics, SpaceX, Apple Inc., 
Amazon, Google, Microsoft Corporation, 
Banjo, DJI, IBM, Intel, Arago in Neuralink.

Seveda se z razmahom moderne teh-
nologije pojavljajo vprašanja, povezana z 
varnostjo in uporabnostjo umetne inteli-
gence (v vojaške in medicinske namene 
ter raziskovanje vesolja), ter vprašanja, 
ki zadevajo filozofijo oziroma etiko in 

tehnologijo.
  
BOSTON DYNAMICS

Boston Dynamics je ameriško podjetje za 
inženiring in robotiko, ki se je leta 1992
odcepilo od Tehnološkega inštituta 
Massachusetts in začelo svoj samostojni 
razvoj.

So vodilni na svetu na področju izdelave 
mobilnih robotov. Uspešno združujejo 
dinamične kontrole z modernimi 
strojniškimi oblikami in visokotehnološko 
elektroniko. Razvijajo pa tudi čisto novo 
programsko opremo, ki naj bi opremila 
robote s sposobnostjo navigacije, 
percepcije in analitičnega razmišljanja.



31

Njihov prvi izdelek z umetno inteligenco 
je štirinožni robot BigDog, narejen leta 
2004 za ameriško vojsko. Skozi leta 
delovanja so naredili mnoge, bolj na-
predne robote, kot so:

• Wildcat (2013) ‒ najhitrejši štirinožni 
robot;

• Spot (prototip, izdelan leta 2015) ima 
360 ° vidno polje, namenjen za okret-
no in hitro gibanje in nošenje tovora. 

• Atlas (narejen med letoma 2018 in 
2019) je najbolj dinamični humanoid-
ni robot na svetu, celotno telo je mo-
bilno, njegova moč in ravnotežje sta 
primerljiva s človeško okretnostjo. 

Elon Musk 

Tudi Elon Musk je letos naredil preboj na 
področju tehnike, umetne inteligence in 
raziskovalne medicine.

Mnogi ga poznamo kot uspešnega pod-
jetnika, zagovornika simulacijske teorije 
in kot ustanovitelja podjetja SpaceX, 
čigar cilj je kolonizirati Mars. 
Cilj SpaceX-a je leta 2022 poslati na Mars 
umetno inteligenco in tovor. Z misijo 
želijo ugotoviti, ali so na Marsu viri vode, 
identificirati potencialne nevarnosti, 
postaviti energetske in rudarske infra-
strukture ter vzpostaviti funkcije, ki bi 
omogočile življenje na tem planetu.

Misijo številka 2  načrtujejo v letu 2024. 
Na Mars naj bi poslali  tovor in posadko. 
Primarna naloga te misije je izgradnja 
sistema na pogonsko gorivo, central-
nega skladišča s pitno vodo, semeni in 
elektroniko, izoliranega rastlinjaka in 
bivanjskih prostorov ter priprava vsega 
potrebnega za prihodnje posadke. Te 
prve misije naj bi služile za vzpostavitev 
oporišč, Musk verjame, da lahko iz njih 
zgradijo funkcionalno mesto in sčasoma 
celo samooskrbno civilizacijo na rdečem 

planetu.

Elon Musk je leta 2019  predstavil še en 
projekt, še eno podjetje, ki se imenuje  
Neuralink. Ukvarjajo se z raziskovanjem 
neuroprostetikov in s t. i. implantantnimi 
možgansko-računalniški vmesniki. Ti 
naj bi omogočili obnovo senzoričnih in 
motoričnih funkcij ter lajšali nevrološke 
motnje.

Podjetje trenutno raziskuje in izdeluje 
napravo za vstavljanje zelo tankih nitk 
v možgane (4–6 μm širine). Nitke pred-
stavljajo digitalno plast nad korteksom, 
ta naj ne bi bila implantirana z eksten-
zivnim kirurškim posegom, temveč bi 
bila vstavljena skozi veno. Dolgoročni cilj 
je s pomočjo možgansko-računalniških 
vmesnikov povezati možgane z umetno 
inteligenco. 
To v praksi pomeni, da bi lahko človek 
z nevrološko motnjo s pomočjo teh 
nitk upravljal z mislimi razne naprave in 
protetiko. Proces upravljanja naprave bi 
potekal preko možgansko-računalniških 
vmesnikov, ki bi neposredno stimulirali 
receptorje v frontalnem korteksu s po-
močjo mikroelektrod v nitkah.

Umetna inteligenca v vojski, kolonizacija 
Marsa in računalniški vsadki v možganih 
morda ne vplivajo na vsakdan povprečne-
ga človeka. 
Vsekakor vsak dan uporabljamo pamet-
no tehnologijo in umetno inteligenco do 
neke mere (Siri, Google, Alexa …). Postav-
lja se vprašanje, kakšna bo prihodnost? 
Dosežki in preboji v umetni inteligenci 
pomenijo spust v neznano. 
Verjetno nas pri robotiki najbolj zanima, 
če lahko z izboljševanjem tehnologije 
stroju damo um, inteligenco, zavest, 
spoznanje in morda celo svobodno voljo, 
ali lahko stroj sam razvije čustva? Ali bo 
robot občutil svoje razpoloženje, bo razvil 
samozavedanje?
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Življenje v Švici
Maša Furjan, 4. f

Izvedla sem intervju z Bojanom Hribarjem, Slovencem, ki že 
sedem let živi v Švici, kjer dela kot mesar. Bojan Hribar se je 
rodil  4. junija 1975 v Lescah. Zaključil je Srednjo živilsko šolo 
v Ljubljani in imel sedem mesarij po Sloveniji. Leta 2013 je 
odšel v Švico, kajti ponudili so mu dobro plačano službo. Svoje 
mesarije je zaprl in zdaj prihaja v Slovenijo vsak mesec, da 
obišče svoje prijatelje in družino. 

Kako je živeti v Švici?

Zelo zanimivo in hkrati umirjeno. Življenje v Švici je popolnoma 
drugačno kot v Sloveniji, kajti veliko je treba delati, a hkrati se 
veliko časa nameni aktivnostim v naravi. Sprva se je bilo treba 
navaditi skromnosti, kajti cene izdelkov so precej višje kot v 
Sloveniji, prav tako ni priporočljivo zboleti, ker so zdravstvene 
storitve zelo drage, kljub temu da so plače relativno visoke.

Ste govorili nemški jezik, ko ste se preselili? 

Niti približno. Edino, kar sem znal reči, je bilo: »Guten Tag.« 
Sprva sem se sporazumeval v angleščini, ker pa je veliko 
priseljencev iz bivše Jugoslavije, sem se po večini sporazume-
val v srbohrvaščini. Želel sem napredovati, zato sem se po 
službi, to je bilo okoli 17. ure, vsak dan učil nemščino tri ure. V 
dveh letih sem se naučil tekoče govoriti jezik in se sporazume-
vati tudi s pravimi Švicarji, kar je pravi izziv.

Se je težko sporazumevati s Švicarji?

Da, predvsem pa je odvisno, iz katerega kantona prihajajo. 
Navadno precej hitro govorijo in njihova govorica ni ravno 
podobna nemščini. Razlike se pojavijo že pri izgovorjavi, zato 
jih je treba opomniti, naj govorijo malce počasneje in knjižno 
nemško, ker se je potem lažje sporazumevati. 
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Kako je živeti v tujini? Ali ste se kdaj počutili 
kot tujec? 

Ima svoje prednosti in slabosti. Predvsem 
začneš ceniti svojo domovino, ki je mogoče 
prej nisi. V Švici se kar hitro počutiš tujec, kajti 
pravi Švicarji niso ravno naklonjeni družen-
ju s preseljenci. Meni je tujina omogočila 
predvsem boljše življenje, ker sem si lahko 
finančno opomogel in ker so tukaj politične in 
državne zadeve v primerjavi s Slovenijo bolj 
urejene. Slabost pa je ta, da se ne morem spo-
razumevati v maternem jeziku ter sem daleč 
stran od svoje družine in prijateljev.

Ste navezali stike z drugimi Slovenci, ki prav 
tako živijo v Švici?

Z nekaterimi ja, saj imamo spletno aplikacijo 
»Slovenci v Švici« in preko te smo se dogov-
orili za srečanja in tudi nudimo prevoze v 
Slovenijo in nazaj.

Kako so se Vam zdeli prvi dnevi v službi, ko 
še niste bili seznanjeni z delom?

Bilo je zelo naporno, ker nisem ničesar razu-
mel in ker še nisem bil seznanjen s stroji in 
postopki, ki so jih uporabljali. Tisti čas sem še 
kadil, in zato je bilo zelo težko, ker si imel 30 
minut za malico in v teh minutah si se moral 
preobleči in prehoditi pet nadstropij, da si 
lahko sploh zapustil stavbo. Potreboval sem 
nekaj časa, da sem se naučil vsega, potem pa 
ni bilo več tako težko.

Kako izgleda vaš delovnik? 

Sedaj, ko sem napredoval in sem šef ce-
lotnega oddelka, delam večinoma v pisarni 
ter samo občasno v delavnici, v službi sem 
navadno osem ur ali včasih celo dlje, odvis-
no od dela in sezone. Začnem navadno ob 
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treh zjutraj, saj naša proizvodnja začne 
delovati ob dveh zjutraj. Ko sem začel kot 
navadni delavec, sem moral biti v služ-
bi ob dveh zjutraj in sem delal do dveh 
popoldne, torej dvanajst ur. Vikendi so 
prosti in vsak ima pol ure odmora.

Je mogoče napredovati na visok položaj, 
če nisi Švicar?

Do določenega položaja je definitivno 
mogoče napredovati, vendar se je na 
vodilne položaje, če so podjetja v las-
ti države, skoraj nemogoče povzpeti. 
Težko je napredovati, moraš biti vztrajen, 
delaven in dokazati, da si sposoben. Meni 
je uspelo napredovati po šestih mesecih, 
saj sem podal idejo o novi taktiki dela ter 
razvil novo formulo za izdelke v tovarni. 
Verjamem, da se s trudom daleč pride.

Se želite vrniti nazaj v Slovenijo in se 
mogoče tudi tukaj zaposliti?

Da, vendar menim, da bom do penzije 
počakal v Švici, ker sem se navadil na 
visok standard življenja in bi se bilo težko 
navaditi na življenje v Sloveniji. 

Se je težko zaposliti in najti prostor za 
bivanje? 

V Švico se je načeloma težko preseliti, 

kajti mora te čakati delo ali pa potrebu-
ješ nekoga, pri katerem boš živel in bo 
jamčil, da te bo lahko preživljal. V Švici so 
iskani strokovni poklici, bančniki in pred-
vsem zdravniki. Zelo so cenjeni strokovni 
poklici, in zato jih tudi dobro plačujejo, 
kljub temu pa so navadno potrebna 
poznanstva, da lahko pridobiš možnost 
zaposlitve v nekem podjetju. Odgovor na 
drugi del vprašanja je da in tudi jaz sem 
imel podobno izkušnjo. Nepremičnine se 
tukaj skoraj ne kupujejo, ker so preprosto 
predrage, in zato jih ljudje vzamejo v na-
jem, vendar tudi to ni tako lahko. Švicarji 
so zelo pozorni, komu bodo dali stano-
vanje, in moraš se jim zdeti primeren. 
Navadno zelo neradi oddajajo stanovanja 
priseljencem, zato se je treba potruditi pri 
pogovoru z njimi in narediti dober vtis.

Zakaj bi priporočali mladim, da se od-
ločijo za selitev v Švico? 

Ker bodo imeli možnost živeti v državi, ki 
je v celoti urejena. Na cesti ni brezdom-
cev, dela so zelo dobro plačana, zlasti 
dobro so plačani zdravniki, zobozdravniki, 
bančniki ipd. Slog življenja je popolno-
ma drugačen, povsod je narava, nikjer 
ni propadlih objektov, saj jih morajo po 
zakonu obnavljati. Odprla se bodo vrata 
mnogim ljudem, ki bodo vztrajali in delali 
za svoje sanje.
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Intervju z vojakom
Anja Beras, 3. g

Smo na točki, ko se moramo odločiti 
za poklic, zato sem opravila intervju s 
svojim očetom Klemnom Berasom, ki 
je že 25 let zaposlen v Slovenski vojski. 
Je podčastnik v činu štabni praporščak 
in trenutno dela kot učitelj inštruktor za 
voditeljstvo.

Zakaj poklic vojaka?

Že kot otroci smo se igrali partizane in 
Nemce. Vsekakor je to v marsikomu 
spodbudilo željo po tem, da bi tudi sam 
bil del vojaškega ustroja. Po osnovni 
šoli sem bil izbran na vojaško gimnazijo, 

vendar me je oče pregovoril, naj grem za 
čevljarskega tehnika. Po srednji šoli sem 
odslužil še vojaški rok v bivši Jugoslaviji 
in se po treh letih dela kot čevljar zaposlil 
v Slovenski vojski. S tem se je izpolnila 
moja želja po opravljanju tega poklica. 
1. marca letos je bilo 25 let, kar sem 
zaposlen v Slovenski vojski.

Ali z veseljem opravljaš svoj poklic in 
zakaj?

Vsekakor moraš poklic opravljati z 
veseljem, če hočeš toliko let delati za 
eno organizacijo. Poklic mi je omogočil 
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nadgradnjo strokovnega in praktičnega 
znanja. Zaradi opravljanja te službe 
sem obiskal razne predstavnike tujih 
oboroženih sil in se z njimi družil. V 
zadnjih 25 letih sem obiskal Ameriko, 
Nemčijo, Kosovo, Afganistan, Srbijo, 
Dansko, Severno Makedonijo in 
Hrvaško. V Ameriki sem bil kar trikrat, 
enkrat celo 13 mesecev. Tam sem bil 
na usposabljanju na Vojaški akademiji 
Združenih držav Amerike Sergeants 
Major.

Kaj je najtežje pri opravljanju tega 
poklica?

Strokovnost in skrb za podrejene sta 
najtežji del tega poklica. Ko si na misiji 
na Kosovem ali v Afganistanu, je vse 
odvisno od poveljujočih, ki morajo 
skrbeti za svoje podrejene in seveda 
predvsem za njihovo varnost. Vsekakor 
je odgovornost poveljujočih, da jih dovolj 
strokovno pripravijo za opravljanje 
različnih nalog. Vedno se ti poraja 
vprašanje, ali si predvidel vse, kar se ti 
lahko pri določeni nalogi zgodi. Zraven 
vsega tega pa poklic zahteva tudi dobro 
psihofizično pripravljenost.

Kaj so pozitivne in negativne strani v 
tem poklicu?

Pozitivne strani:
• pester delovni dan – nisi vezan na 

tekoči trak, kot določeni zaposleni v 
industriji;

• veliko sodelavcev;
• vsakodnevni izzivi pri reševanju nalog 

– dajejo ti možnost lastnega razvoja;
• šolanja ali dodatna usposabljanja, ki 

jih imaš tako doma kot tudi v tujini;
• prenašanje znanja na mlajše 

(sedaj sem učitelj za voditeljstvo in 
management);

• napredovanje tako v činu kot v 
dolžnostih;

• opravljanje nalog v tujini;
• možnost rekreacije – športa;
• učenje tujih jezikov;
• spoznavanje navad in kultur 

ljudi v drugih državah, ko si na 
usposabljanju v tujini ali pa na misiji;

• urejeno delovno okolje;
• učenje novih stvari;
• možnost predčasne upokojitve.

Negativne strani poklica:
• daljše odsotnosti od doma, ko si na 

misiji ali šolanju v tujini;
• ni nujno, da imaš delovno mesto blizu 

doma – lahko te prerazporedijo glede 
na potrebe; 7 let sem delal v Ilirski 
Bistrici in hodil domov za vikende, 
dvakrat do trikrat na mesec; takrat še 
Slovenija ni imela tako dodelanega 
cestnega sistema – avtocest;

• veliko časa porabiš za učenje in 
nadgradnjo civilne izobrazbe ter tudi 
vsebin, povezanih z opravljanjem 
svojega dela;

• velika psihična obremenitev pri 
opravljanju nalog na misijah.

Ali bi se še enkrat odločil za opravljanje 
vojaškega poklica?

Prepričan sem, da sem našel v življenju 
svoj poklic in bi se tudi v drugo odločil 
ravno tako, kot sem se pred 25 leti. 
Vsekakor pa moramo vedeti, da ima vsak 
poklic svoje dobre strani in pa seveda 
tudi veliko izzivov, ki jih je pač treba 
reševati.
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»Kralji ulic«
Maja Jenčič, 3. d

Bil je hladen, decembrski dan - 
zadnji dan starega leta. Počitnice 
so bile, zato je bilo na ulicah manj 
ljudi. Verjetno so ostali na toplem v 
posteljah, čeprav je bila ura že več kot 
dve popoldne. Tudi jaz bi še spala, ko 
bi le mogla. 

Prazniki so čas, ko se ljudje 
spomnimo, da imamo sorodnike, 
nadenemo si zlagane nasmehe in 
zapravljamo čas z obiski, kajti to je 
obligacija. Saj se namreč celo leto 
spet ne boste videli, mar nimam prav?

Skozi park sem se sprehodila do 
avtobusne postaje, kajti tudi sama 
sem prav  takšna. Jezero je bilo 
zaledenelo in nepremično kakor 
obraz brezdomca, ki je ždel ob njem. 
V srcu me je stisnilo ob pogledu nanj 
in odšla sem naprej. Veter je mrzlo 
bril in komaj sem čakala, da pridem 
na toplo. Nazaj domov. In kje je dom 
zanj, ki leži ob monotonem jezeru, 
njegove oči pa brez življenja strmijo v 
drevesa brez listja? 

Podoba mi ni hotela iz glave, vse 
dokler nisem prišla do glavne 
avtobuse postaje. Ponos Jugoslavije, 
mi je mama rekla. Danes se zdi 
komično, da bi bila tista stara, 
razpadajoča postaja lahko ponos 
česarkoli, ampak morda je v 

preteklosti lahko bila. Če spregledaš 
vse zlomljene ploščice na tleh, ki bi 
bile potrebne obnove, in če odmisliš 
vonj po urinu, ki te spremlja vsak 
dan na poti od prve do šestnajste 
postaje, lahko vidiš lepoto. Ampak 
kdo ima v tem hitrem vrvežu življenja 
čas, da obstane in se ozre okoli 
sebe, uvidi samo žalostno plat, 
klošarja z zlomljenim nosom, ki leži 
na stopnicah, posutih z razbitinami 
izpraznjenih steklenic, in dijake, ki 
tečejo in preklinjajo, ker so zamudili 
avtobus in morajo zdaj še eno uro 
čakati na naslednjega. In prav to se je 
zgodilo tudi meni.

Stopila sem v čakalnico in se sesedla 
na stol ‒ če bi tistemu žalostnemu, 
razpadajočemu kosu plastike lahko 
rekli stol. Uzrla sem ga, saj je izstopal 
iz množice. In če smo odkriti, z 
množico mislim enaintridesetega 
decembra na glavni avtobusni 
postaji v Mariboru dva človeka ‒ 
mene in njega. Mene, ker sem kot 
okoljevarstvena mladoletnica brez 
avta (beri, sestri se ni dalo pripeljati 
pome), in njega, ker nima nikamor 
iti. Na nogah je imel natikače, iz 
katerih so gledali ozebli, otopeli prsti. 
Namesto nosu je imel sredi obraza 
zateklo gmoto hrustanca in kože, ki je 
boleče bodla v oči. 
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Tako sva v tišini sedela vsak na svoji 
strani klopi, zrla sem v njega, čeprav 
se ne spodobi, on pa je osramočeno 
strmel v tla. Jaz sem odšla na 
avtobus, on pa je obsedel na klopi. 
Pogleda ni dvignil. 

Ni dobil ne spodbudne besede, ne 
denarja. Nas je strah. Strah nas je 
spregovoriti toplo besedo človeku, 
ki jo potrebuje. Lahko bi rekla kaj, 
pa mu nisem. Ne, ker mi ne bi bilo 
mar. Preprosto nisem vedela, kaj reči 

človeku brez vsega. Sama sem se 
odpravljala k družini, v topel dom, poln 
hrane in ekscesne dekoracije. Ostala 
sem tiho, ker bi vse, kar bi rekla, 
zvenelo zlagano. Takšni smo ljudje.
Morda bi bili drugačni, če bi imeli 
kak dodaten gen in bi se v številu teh 
razlikovali od kokoši, a nismo. Zakaj 
omenjam genski zapis? To je bila 
prva zanimiva informacija pri biologiji, 
ki sem jo v vseh treh letih šolanja 
slišala. Brez zamere, profesor xxxxxx.
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Prešernov natečaj

Ljudje, ki ne spadajo v 
nobeno škatlico

Tia Nerat Tomc, 2. g

Karolina je imela zelo natančen 
sistem, po katerem je presojala 
ljudi. Še nikoli ga ni uspela komur 
koli pojasniti, tako zelo zapleten 
je bil, toda ona ga je oboževala. 
Ljudi je delila na dobre in slabe, na 
pametne in neumne in tako naprej. O 
vsakem človeku, ki ga je srečala, si 
je zamislila zgodbo, vse od trenutka, 
ko ga je spoznala, pa do konca 
njegovega življenja. Velikokrat so se 
njena predvidevanja izpolnila, zato je 
bila še bolj prepričana v popolnost 
svojega sistema. Seveda pa takrat še 
ni vedela, da se bo vse to nekega dne 
spremenilo. Ko je šla prvi ponedeljek 
v novem šolskem letu v šolo, jo je 
pričakalo presenečenje. Dobili so 
novega sošolca. Na prvi pogled je 
bil nenavaden in Karolina je takoj 
začela premišljevati, v katero skupino 
po njenem sistemu se bo uvrstil. 
Imel je obrito glavo, zato je najprej 
pomislila, da spada med obritoglavce, 
toda njegove barvaste nogavice, ki 
so kukale iz njegovih črnih platnenih 
copat, so to teorijo postavile pod 
vprašaj. Nato je pomislila, da je eden 
izmed ljudi, ki na zunaj radi dajejo 
vtis, da so izjemno jezni, celo nasilni, 

čeprav so v resnici izjemno prijazni. 
Toda tudi to ni držalo, saj je novi 
učenec že takoj prvo uro vse navdušil 
s svojim humorjem in pozitivnostjo. 
Pomislila je tudi, da je morda umetnik, 
kajti ti pogosto malo izstopajo s 
svojim videzom in obnašanjem, toda 
kot se je v naslednjem tednu izkazalo, 
je imel novi fant raje naravoslovne 
predmete in si je najbolj od vsega 
želel postati zdravnik, tako da tudi to 
ni držalo. Proti koncu prvega meseca 
je bila Karolina že izjemno slabe volje. 
Ta novi nenavadni fant je bil prvi, ki 
ga nikakor ni uspela uvrstiti v nobeno 
od kategorij v svojem sistemu. Ljudi 
je rada razporejala v sisteme kot 
koščke sestavljanke. Vsak je imel 
svoje mesto in namen ter ga ni bilo 
mogoče uvrstiti nikamor drugam kot 
na določen položaj. Človekovo mesto 
je določalo, kako se bo Karolina 
vedla v odnosu do njega, in ker ji 
tega novega fanta ni uspelo uvrstiti 
nikamor, je bila izjemno zmedena. 
Globoko v sebi je vedela, da do njega 
ne sme biti neprijazna, toda tudi 
družiti se ni mogla z njim, saj se še 
ni odločila, kako naj se vede, ko je v 
njegovi bližini. Zato je izbrala najlažjo 
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rešitev ‒ preprosto izogibala se ga 
je. To ji je šlo dobro od rok, dokler 
ni nekega dne učiteljica določila, da 
mora pri skupinskem delu sodelovati 
z njim. Karolina je bila besna. Zakaj je 
ni dala v skupino skupaj z Majo, ki je 
izjemno dobra v skupinskem delu? Ali 
vsaj z Nejo, ki običajno opravi večino 
dela v skupini?  Tako pa je pristala 
v skupini s tem novim fantom, ki jo 
je popolnoma zmedel. Ker pa je bila 
Karolina v skupini uspešnih, delovnih 
bodočih podjetnikov, je morala 
sprejeti stanje takšno, kot je in se 
lotiti dela. Presedla se je k fantu. Njen 
partner pri projektu se je nasmehnil. 
»Karolina, kajne? Jaz sem Maj, če si 
slučajno še nisi uspela zapomniti.« 
»Maj. Si bom poskusila zapomniti,« 
je odgovorila. Ko sta se dogovorila, 
kdo bo kaj naredil, in se lotila dela, 
je bila Katarina še vedno zmedena. 
Tako je bilo še ves naslednji teden, 
potem pa jo je Maj povabil k sebi 
domov, da bi dokončala projekt. 
Katarina se je strinjala in v petek 
popoldan sta se po pouku odpravila 
k njemu. Ko sta vstopila v hišo, je 
Maj rekel: »Pozdraviti grem brata. 
Lahko greš z mano ali pa počakaš 
tu. Saj bom hitro nazaj.« Karolina se 
je odločila, da bo šla z njim. Maj je 
stopil v eno od sob in Katarina je bila 

presenečena nad tem, kar je videla. 
Majev brat je slaboten ležal v postelji, 
v njegovo roko pa je bila napeljana 
cevka. Prav tako kot njegov brat je bil 
brez las. In nenadoma je vse imelo 
smisel. Zakaj si je Maj obril lase. 
Zakaj je želel postati zdravnik. Ko sta 
v Majevi sobi začela delati nalogo, je 
Karolina začela pogovor: »Te lahko 
nekaj vprašam?« Ko je fant pokimal, 
je nadaljevala: »Tvoj brat ima raka, 
kajne? Zato si si pobril lase, v znak 
podpore.« Maj je pokimal. »Zdravniki 
so rekli, da mu ni več pomoči. Zato 
je tudi doma. Ko so mu izpadli lasje 
zaradi kemoterapije, je bil čisto potrt, 
zato sem se še jaz pobril.« Karolina je 
sočutno odgovorila novemu prijatelju. 
»Žal mi je. To mora biti težko za vse 
vas.«  Fant je skomignil. »Trudim 
se biti pozitiven. Vem, da bi on to 
hotel.« Nato sta se lotila naloge, saj 
je pogovor postal preveč čustven 
za oba. Po tem dogodku se ga je 
Karolina nehala izogibati. Še več, 
postala sta prijatelja. Karolina mu 
je stala ob strani, ko je njegov brat 
umrl, in ga bodrila. In ko mu je čez 
nekaj let pojasnila, zakaj se ga je na 
začetku izogibala, sta se oba pošteno 
nasmejala. Karolina pa se je naučila, 
da ni vedno najboljše, če se zanaša 
na svoj sistem.
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Prešernov natečaj

Katarina
Ana Apšner, 4. b

Ponedeljkov dan se je bližal koncu. 
Velike kaplje dežja so se zbirale na 
šipi okna in počasi polzele po njej. 
Njene oči so jih spremljale. Zvok 
dežja jo je pomirjal in ji na svoj čuden 
način dajal upanje, da je v življenju 
vendarle red. Razmršeni lasje so se ji 
v majhnih skupkih spuščali na obraz 
ter ji zakrivali pogled. Pustila je, da jih 
je padlo dovolj, ko pa ni videla skoraj 
ničesar več, jih je lenobno umaknila. 
Neenakomerno brnenje računalnika jo 
je spravljalo ob živce, ampak vedela 
je, da so motnje zunaj tišine knjižnice 
dosti bolj nadležne. Brezupno 
strmenje v dež, se ji je po dobri uri 

zazdelo patetično in iz nahrbtnika je 
potegnila dnevnik; majhen zvezek, 
na katerem je s pisanimi črkami 
točno na sredini pisalo Last Katarine 
Novak. Previdno je odpela gumico, 
ki je zvezek trdno držala skupaj, in 
prelistala skrbno popisane in urejene 
strani. Ustavila se je na strani, 
označeni s številko 19, in začela brati. 
Edina stran, ki je ni popisala ona, 
temveč Ules, njen prijatelj, morda je 
bil kaj več kot to, morda niti to ne. 
Črke na papirju so bile neznane, a 
na čuden način vseeno domače. Na 
strani je pisalo:

Draga Katarina,

danes je 1. 9. 2018. Danes je moj rojstni dan. Danes je 19. stran v tvojem dnevniku in končno 
ti lahko pišem. Po tebi bo vse ostalo isto, a se bo hkrati vse spremenilo. Še vedno bom 
hodil po »najini« ulici, a ne skrbi, pazil bom, da ne stopim na razpoke v cementu, moja 
domača »knjižnica« bo ostala nespremenjena, le knjige bodo zložene po abecednem redu, 
moje slušalke bodo predvajale isto glasbo, ampak nikoli ne bodo zavozlane … Nikoli te 
ne bom razumel. Tako zaskrbljena si nad svetom, ki te obdaja, da pozabiš na svet, ki je v 
tebi. Asociacije, ki jih dobim ob besedi Katarina, so: zanimiva, smešna, prikupna, pametna 
(včasih preveč), sramežljiva. Asociacije, ki jih ne dobim ob besedi Katarina: avtizem. 
Razumem, da si želiš, da bi bila »normalna«, ampak kaj je bistvo normalnosti, če te ta ne 
osrečuje? Zaljubljen sem v tebe in v tvoj jebeni avtizem! Obožujem to, da ne smem hoditi po 
razpokah in moram knjige zlagati po abecednem redu, obožujem celo to, da se hudičevo 
trudim, da so črke »popolne«. Katarina zaljubljen sem vate. Celemu svetu bi povedal, 
da sem zaljubljen vate. Zakaj ne razumeš tega? Vem, da čutiš nekaj do mene, čeprav 
sovražiš to priznati, ampak jaz vem, da si ti, tako kot jaz, zaljubljena. Samo zato, ker imaš 
avtizem, še ne pomeni, da ne smeš, da NE MOREŠ čutiti. Mi verjameš? Prosim, verjemi 
mi, ker če mi ne… Ne morem celo življenje ljubiti nekoga, ki misli, da mi ne more vračati 
ljubezni. Tako, če si še vedno prepričana, da me ne moreš ljubiti: spremeni me, a hkrati ne.

Vedno tvoj, Ules
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Pod sporočilom je bila slika, na kateri 
sta bila z Ulesom, namerno nalepljena 
poševno. Bili so dnevi, ko bi jo najraje 
iztrgala, a je nikoli ni. Včasih je mislila, 
da je to znak njene ljubezni, da ni 
iztrgala slike in jo je pustila nalepljeno 
poševno. Ulesa po 1. 9. 2018 ni videla 
nikoli več. Upala je, da ga bo videla 
danes, leto kasneje, na mestu, kjer ji je 
vrnil dnevnik. Ura je bila ena in devet 
minut popoldne, a znakov, da bi bil 
Ules v bližini, ni bilo nikjer. Knjižnica 
se je odprla ob devetih in Katarina je 
bila prva pri vratih. Cel dan je čakala 
in upala, da ko bo ura pokazala 
eno in devet minut, bo skozi vrata 
vkorakal on, a ga ni bilo. Zaprla je oči 
in poslušala dež. Čutila je, kako se ji v 
očeh nabirajo solze. Vedno je vedela, 
da ga ljubi, a zdelo se ji je nemogoče, 
da bi lahko koga ljubila. Vedno se je 
izogibala ljudi, a on je bil drugačen; 
kljub temu da se mu je izogibala, je še 
vedno silil vanjo in jo skušal spoznati. 
Velikokrat je jokala, ker ni bila 
navajena prijaznosti mimoidočega, 
ker ni bila navajena človeške bližine. 
Sprva se ji je zdelo, da se ga ne bo 
nikoli rešila in bo zaradi njega kar 
umrla, a po dobrih štirih mesecih ji je 
njegova družba začela prijati. Poznala 
ga je eno leto, osem mesecev in 
sedemnajst dni. Sedaj ga ni videla 
že točno eno leto. Zaslišal se je glas 
steklenih premičnih vrat, ki so se 
škripajoče odprla. Hipno je pogledala 
proti njim. Skoznje je hitela ženska, 
oblečena v zeleno majico in črno 
krilo. Nosila je majhno torbico, ki ji 
je visela z roke. Katarina je zaprla 
oči in po licu ji je spolzela solza. Bila 
je na smrt zaljubljena. Ljubezen, ki 

jo občutiš enkrat v življenju, in vse 
je zajebala. »Jebeni avtizem, faking 
sovražim te, u pičko ti materino!« 
ji je odmevalo v mislih. Zaželela si 
je topline svoje sobe; želela si je, 
da bi ležala na postelji in gledala v 
steno nad sabo, ki je bila popisana z 
matematičnimi formulami. Zmrazila 
jo je samota, v kateri je živela, in hitro 
je zmajala z glavo, zaprla dnevnik, 
ovila gumico, vzela ostale stvari in 
se pognala k viški. S hitrimi koraki 
je hitela iz knjižnice. Steklena vrata 
so se lenobno premaknila. Ni več 
zdržala pritiska. Sovražila je knjižnice, 
sovražila je vse javne prostore. Želela 
si je, da bi bila v udobju svojega 
doma in bi reševala kakšno fizikalno 
enačbo ter delala to, kar ji najbolj 
leži. Sovražila je svet, v katerem je 
živela, še bolj je sovražila sebe, ker je 
sovražila svet in si ga sama naredila 
sovražnega. Čutila je, kot še nikoli 
poprej; pogledi ljudi so se zarivali 
vanjo kot tisoč nožev, v ušesih ji je 
donelo premikanje vrat, čutila je, 
kako ji nekdo tišči steklene delce v 
ušesa, dokler se iz teh v potokih ne 
začne iztekati kri, vonj po zatohlem 
jo je utesnjeval in mislila je, da se bo 
zgrudila na tla. 
Nervozno je gledal na uro in že skoraj 
v teku hitel proti knjižnici. »Pizda, 
pizda, pizda,« je šepetal sam pri sebi. 
Ura je kazala eno in sedem minut 
popoldne, do knjižnice pa je imel še 
vsaj pet minut hitre hoje. Vedel je, 
da ne sme zamuditi. Čakal jo je eno 
leto, eno leto je čakal na dan, ko bo 
končno njegova. Prebral je vse knjige 
o avtizmu in avtistih, pripravljen je 
bil na vse najhujše. Nikoli ni dvomil, 
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da ga ljubi, čeprav je bila verjetnost 
zelo majhna. Nikoli ni bila vajena 
čustvovanja in vedel je, da je zanjo 
to najtežja stvar na svetu. Nikoli ni 
nikomur rekla, da ga ima rada, niti 
mami, ki ji je dala življenje, niti očetu, 
ki ji je omogočil vse, kar je želela. 
Vedel je, da ga ima rada, in sedaj bi 
to lahko slišal, ampak bo zamudil. 
Pred očmi je imel njeno majhno 
telo, ki sključeno teče iz knjižnice, 
videl je skuštrane lase, ki skačejo v 
ritmu teka, videl je majhne ročice, 
sključene ob obrazu. Imel jo je pred 
očmi; bila je tako blizu in hkrati tako 
daleč. Eno leto je čakal na priložnost, 
da bo njegova, in danes, na dan, ko 
bi morala končno postati njegova, je 
zamudil avtobus, ker si je popackal 
skrbno zlikano srajco. Pogledal je na 
uro: ena in osem minut. Čutil je, kako 
mu je srčni utrip narastel. Ni si znal 
predstavljati življenja brez nje. Slišal 
je lahko njene posmehljive besede: 
»Eno leto si zdržal brez mene, sedaj 
lahko zdržiš celo večnost.« Ob misli 
na večnost brez nje se mu je stemnilo 
pred očmi. Za hipec se je ustavil, zajel 
sapo in začel teči dalje. 
Zdelo se ji je, da so stopnice do 
spodnjega nadstropja neskončno 
dolge. Vsak korak, ki ga je naredila, 
pa je le še podaljševal njeno pot. 
Čutila je, kako se svet pred njo zapira, 
kako spet postaja sama, ostajal 
je le nadležen zvok, prebadajoči 
pogledi in zatohel vonj. Končno je po 
stopnicah, ki so se zdele neskončne, 
prišla v pritličje in hitro zapustila 
knjižnico. Naredila je nekaj korakov 
in v njen je vse kričalo. Življenje je 

bilo zanjo tako blazno težko. Iz žepa 
je vzela telefon in s tresočimi rokami 
poklicala mamo. »Mami, vse me boli, 
domov bi šla, ne vem, mami, mami!« 
po licih so ji začele liti solze. Mama 
je začela nekaj momljati v slušalko 
in Katarina se je začela hitro zibati 
po zvoku maminega glasu. Gibala se 
je počasi, a vztrajno. Vzorec gibanja 
in ritmičnost maminega glasu sta jo 
pomirila. Okolica je počasi postajala 
znosna in solze na licih so se ji začele 
sušiti. 
Vedel je, da bo zamudil. Tekel je 
hitreje kot kadarkoli poprej. Upal je, 
da bo ona tam, upal je, da bo čas 
lahko zavrtel nazaj. Pogledal je na 
uro: ena in deset minut. Ustavil se je 
na semaforju, ki je za pešce kazala 
rdečo luč. Globok je dihal in mislil 
nanjo. Srce se mu je paralo na tisoče 
koščkov, ne zaradi tega, ker jo je 
izgubil za vedno, ampak zato, ker 
ga je misel na njen objokan obraz 
vznemirjala. Sovražila je vse, kar 
ni bilo v popolnem ravnovesju, in 
dejstvo, da je zamudil, jo je moralo 
strašno razburiti. Nekaj časa potem, 
ko ga je lani zavrnila, je sanjal o 
tem, kako jo bo naslednje leto pustil 
čakati in bo zaradi tega zbesnela, a 
zdaj jo je želel le objeti in jo držati v 
objemu. Tisočkrat si je zamislil, kako 
se bodo njune ustnice prvič dotaknile, 
v knjižnici, ob polici 19. Zamišljal si 
je, kako se bodo njene mehke ustnice 
dotikale njegovih, o tem, kako se je 
ne bo dotikal z rokami, temveč le 
z ustnicami, saj  bi bilo drugače to 
zanjo preveč, kako bosta potem šla 
do police s fizikalno vsebino, izbrala 
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deveti učbenik na zgornji polici, v 
njem našla najtežjo enačbo in jo 
rešila. Ona bi jo seveda rešila prva in 
bi potem zdolgočaseno čakala, da 
jo reši še on, medtem bi popravljala 
številke, da bi si bile med seboj čim 
bolj podobne. Sanjal je o dnevu, ko bo 
njegova, a bilo je prepozno.
Naslonjena je bila na steno in počasi 
zdrsela na tla. Gledala je v svoje 
popolno zavezane vezalke in še 
dalje poslušala mamin glas. »Blizu 
sem že, samo še malo počakaj in 
kmalu bom pri tebi,« je odmevalo v 
slušalki. Rada je imela svojo mamo, 
čeprav ji tega nikoli ni povedala, še 
redkeje je to občutila. Mama jo je 
že v začetku želela posvariti pred 
Ulesom, a je Katarina njene nasvete 
vedno ignorirala. Mama je menila, 
da je premlada za ljubezen, seveda 
je vedela, da mama misli, da zaradi 
avtizma obstaja malo možnosti, da bi 
do njega kaj čutila. Včasih je sumila, 
da mama noče, da bi kaj čutila do 
njega, saj bi to pomenilo, da ga ima 
verjetno raje kot njo, in misel na to jo 
je strašila. 
Knjižnico je zagledal pred seboj. 
»Morda me še čaka,« si je šepnil. 
Bližje kot je bil knjižnici, vse bolj 
se mu je zdelo, da jo vidi. Na tleh, 
naslonjeno ob steno, je slonelo dekle. 
Je bila to Katarina? Bil je dovolj blizu, 
da je prepoznal razmršene kodre. 
Ni vedel, kaj ga čaka, a na obrazu se 
mu je narisal nasmeh. Dočakal jo 
je, končno bo njegova, lahko bosta 
skupaj. »Katarina!« je glasno zakričal. 
Dekle je dvignilo glavo in videl je, da 

se pogovarja po telefonu. Mama, 
vedel je, da se pogovarja z mamo. 
Dekle ga je pogledalo in glavo spet 
zarilo med kolena. Še enkrat, tokrat 
z močnejšim glasom, je zavpil: 
»Katarina!« Obrnila se je proti njemu 
in se počasi postavila na noge. Čez 
nekaj trenutkov je že stal ob njej in ji 
začel govoriti: »Oprosti, da zamujam, 
a polil sem si srajco, saj veš tisto, ki 
sva jo skupaj izbrala. Tako sem vesel, 
da si prišla, Katarina pogrešal sem 
te.« Ona ga je le zmedeno gledala 
in ni vedela, kaj naj mu odgovori. 
Zdel se ji je tuj. Ni bil več oseba, ki 
jo je včasih poznala. Roko je počasi 
položil na njeno ramo. Dobila je 
občutek, kot da nekdo ob njeno kožo 
drgne brusni papir, in se je umaknila, 
tako da je njegova roka obvisela v 
zraku. »Katarina, kaj je narobe?« jo 
je vprašal. Ni ga več poznala. Nekoč 
je bila zaljubljena v Ulesa Košaka, a 
fant pred njo ni bil on. Ni imel istega 
vonja, lasje so mu zrastli, izgubil 
je par kilogramov, še njegov glas 
je zvenel drugače. »Napako sem 
naredila,« mu je tiho šepnila. »Kakšno 
napako, kaj govoriš?« jo je panično 
začel spraševati. »Oditi moram,« 
mu je rekla, tokrat glasneje. Vzela 
je nahrbtnik, ki ga je prej položila na 
tla, in začela hoditi. Vsak korak jo je 
vodil dlje od njega. Zaprl je oči, vedel 
je, da je konec, a tega ni želel verjeti. 
Bila je že dobrih deset korakov stran 
od njega. Brezupno je gledal za njo 
in še enkrat z obupani glasom zavpil: 
»Katarina!«
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Nagrajene pesmi

Sto želja, sto gorja,
pa nobena nič ne v’la.

Ak’ bi mogla, bi letela,
s pticami nad polji,

ak’ bi eno željo ‘mela,
ta néčem, da se ‘spolni.

Sto želja, sto gorja,
pa nobena nič ne v’la.

Ak’ bi mogla, bi plesala,
kak’ ponoči mesec s čolni,

ak’ bi eno željo ‘mela,
ta néčem, da se ‘spolni.

Sto želja, sto gorja,
pa nobena nič ne v’la.

Ak’ bi mogla, bi želela,
da so žepi vedno polni,
ak’ bi eno željo ‘mela,

ta néčem, da se ‘spolni.

Sto želja, sto gorja,
pa nobena nič ne v’la.

Ak’ bi mogla óči tvoje,
v nebesi’ videt gornji,
ak’ bi eno željo ‘mela,

Bóga prosim, ta se ‘spolni.

Sto želja, sto gorja,
zakaj me slednja tolk’ koštá?

I.

Nika Gamser,  2. e
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II.

Čem vedet’ kam,
čem znat’ od kod,
ne vem, kje stopa

prava pot.

‘Zakaj’ je tujec,
‘čemu’ mi sodi,
‘kaj’ me bega,
po vesti hodi.

In rada ved’la bi
‘kako’,

al’ pevci mi v knjigah
ne povedo.

III.

Poglejte, kaj je BOG ustvaril,
za NAS, ničvredne ŽABE!

Mi pa se še vedno raje kopljemo v blatu
in si na gluha ušesa molče regljamo brezpomenske piflarije!

Ne pozabi: Nebo mogočno bliska.
Debele kaplje bodo parale vašo tenko nežno kožo,

BLEDO, ker se bo pogreznila v blatna mrgoleča TLA,
ki ne bodo več prenašala teže vašega svinčenega srca.

Dvigni, DVIGNI roke nad zverjo,
ki si drzne poimenovati se človek!
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IV.
 

Zibljejo se. Zibljem se z njimi.
Priklanjajo se. Klanjam se z njimi.

Del mene so, jaz sem del njih.
So vir mojega življenja, zato jim zdaj podarjam svojega.

Tovarišice, medse me vzemite, v kroge svoje,
zakonov narave me naučite, odprite neskončno buklo
svojega znanja, dajte mi modrosti, dajte mi spoznanja,

dajte mi izkušenj, dajte mi norosti blažene.
Usmilite se mojih od klečanja oguljenih kolen,
neuslišanih besed, prošenj prepolnih ustnic.

Ne veste, kakšna bol me žre.

Odenite v belo me obleko,
obarvajte mi bledo lice,

ovijte mašno mi krog prsta,
vem, da me čaka živa krsta,

a obljubim vam, na veke vam bom zvesta!

Usodni »DA« je še izrekla, iz trupla vstala gozdna nevesta.

Zavezana v večno nihanje
molče pove dovolj,

umirjena zasvaja oči,
misli utapljajoč.
V ihti drgetajoč 

sinhronosti predana,
njena želja postala rana.
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V.
 

Ta nemočna, nekoristna,
ničvredna, brez pomena,

nevoščljiva slaba hči,
ta nizkotna in debela,

malomarna in sebična,
ta mala svinja zavaljena

ne upa gledat si v oči.

Ne upa gledat si v oči,
so jo stisnila v kad

grozodejstva ta nemila,
ki se jih bila od drugih naučila;

v sedmih suhih verzih,
da bi jih malo poredila,
je topline treba sebi dat.

Je topline treba sebi dat,
saj »živi se le enkrat«
govore že  modrijani,

ljudje naj bodo sebi vdani
le svoja je ljubezen pristna,

na veke naj izgine:
ta nemočna, nekoristna.

VI.

Debla votla in debela
goltajo minljivi čas.

Preplet sence, sonca pas,
bila tako usoda je hotela,
glej, kaj vse jim je vzela,

pustila le spominov tenko las.

V čistini jasni potihne vse,
usede se dekle na roso,

z roko nežno, nogo boso,
nedolžno buklo koj odpre.
Stolpič iz časa se razdre,

že stopijo k nji pojava s koso.

Debla pa ne vidijo,
sama vase so zazrta,

za Ljubezen trda, škrta,
ošabna sebe polnijo,

sploh slepa ne opazijo
dekleta. – Gnila, bleda in odrta.
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