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POSLANICA z naglasom na sedmem zlogu  
v zakotju malega travna 2020  
 

Na štiri oči sva: leha mojih besed, in ti, ki jo jemlješ v branje!  
Sva kot radič s krompirjem: dobro zabeljen, je največje razkošje! 
 

Obsedeno stanje traja, seli se v navado: z odkritim obrazom  
ni več mogoče med ljudi. Solzo in razprte zenice je videti, kako pa  
ponudit nasmešek izza maske? Kako zaupati človeku v rokavicah?  
Sosedu, državniku, kuharju, pesniku, zdravniku? Še obtok denarja  
obstane, ko se blaginja znajde v slepem črevu za zaprto mejo.  
Kmalu bo bolje: ko bo sklenila centralna banka! Ne glede na cepivo.  
Vsi smo dolžniki, a vsi ostanimo upniki! Saj nismo zapravljali časa. 
Vsak zase, v samini, obnavljamo zalogo živeža, pameti in vedrine.  
Veliko junaštvo pa je zlesti vase! - Odkriti, kaj ti leži na jetrih,  
kam je ušlo srce, če bo soli v glavi in dlak na jeziku dovolj.  
Natočiš si čistega vina, trčiš sam s sabo, cin - nic, cin - nic!  
Zveni čudno, malce zadušno. A saj bo šlo, Marko! Korajžno. 
 
Preroditi se: predvsem biti gol, če si fant. Če punca, boš naga.  
Klobuk dol, odpnem si srajco, odpnem pas: hlače čez stol. 
Postal bi ženska: iz on v ona. (Ker za jaz ni možna ženska oblika,  
bom še vedno jaz, a na žensko potenco: in mirna Bosna.) 
Od kod ta nagib in izbira? Naš virus je kavalir, ima obzir do ženske,  
veliko raje se spravi na moške. Diskriminacija, ki že od pamtiveka  
velja tudi pri božji dekli. Tudi drugače so moški nekakšno podpičje:  
ženskemu spolu se nudi zdaj prednost na uradu za enake možnosti,  
na rešilnem čolnu ob brodolomu in kvota pri raznih razpisih, nagradah.  
Računajte še izogib britja brade. Kdo bi mi branil pri menjavi spola? 
Treba se je ravnati po trendu! Kmalu za tem si izberem še mlado kožo.  
Ker tudi tu je virus kronsko krivičen: s pravo mržnjo do starih oseb! 
 

Mar bi bral knjigo, ne pa pisal to butalsko packarijo! Časi so 
za nadišavljeno fata morgano, za vzhičeno držo in izjavo, da gremo  
v boljšo družbo, kjer bo vse zeleno, tudi predsednik, vse vzorno in pravo,  
vse lorcovsko nadrealno zeleno in srednjega spola kot sonce, morje, drevo:  
vse sterilno in zdravo. Da bo voščilo in dramilo - kot milo in drago. 
 

Zlat fant je nekoč skušal ujeti hobotnico. Sol na rep, so mu rekli. 
Solil in solil, pa nič ujel. Morje je zato polno soli.  
 Dovolj je bo za okus v juhi, v katero smo padli.  

 
Knjižnica je morje, v njem okusne ribe. Vse knjige so z repom in glavo. 

Petelin na strehi kliče: OSTANIMO DOMA, na leteči preprogi branja 
 
Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS 
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