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Ustvariti tok
Po mesecih zavzetega dela 
lahko ekipa Špegel predstavi 
revijo. Vsi članki, zbrani 
v reviji, so že dostopni na 
spletu. V revijo je vložen 
določen trud, ki naj bi 
počlovečil predstavljene 
vsebine. Ekipa revije se 
osredotoča na revijo kot 
osrednji periodični 
projekt, medtem ko 
naj bi spletna stran 
olajšala preglednost 
in dostopnost v 
reviji predstavljenih 
tem. Toliko o izvedbi. 
Ideja za revijo Špegel je 
omogočiti avtorjem objavo 
družbenokritičnih tem ali 
študentskega humorja. Revija 
torej odpira prostor za vsebine, 
hkrati pa avtorjem omogoča, 
da se med seboj najdejo in 
si vsebinsko pomagajo pri 

objavah. Veliko avtorjev ima 
težavo priti v mainstream 
revije ali preprosto dobiti 
priložnost za objavo. Špegel 
namerava poskrbeti, da dobijo 

priložnost, s tem pa tudi 
izkušnje z objavami. 

Pogosto težava namreč 
ni v tem, da avtor ne 
bi imel ničesar za 
povedati, pač pa si 
preprosto ne upa 

izraziti svojega 
pogleda pred 
množico. Špegel 

si bo prizadeval, da 
ne bo šlo toliko za izlivanje 
črevesja, kot za izkušnjo 
objave.
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Ars Erotica

Seksualna revolucija

Marija Glavaš

Čeprav smo študentje premladi, da bi se lahko spominjali 
razburljive seksualne revolucije, z začetkom v šestdesetih 

letih prejšnjega stoletja, nam je vsem jasno, da bi brez nje danes na 
zahodu živeli popolnoma drugače. Gibanje je potekalo sočasno 
z mnogimi drugimi družbenimi gibanji po Evropi in ZDA, vsa 
so se organizirano upirala obstoječemu družbenemu stanju, 
ki je bil takrat še tesno obarvan s krščanskimi vrednotami in 
normami ter patriarhalno ureditvijo. Vojne in nasploh družbene 
neenakosti po svetu so v mladih takrat vzbujale občutke krivde, 
posledično dvome v zahodnjaško dvojno moralo. Razcvet 
potrošniške družbe jim je vsiljeval nove norme, svoboda izbire 
pa jih je bolj omejevala kot kar koli drugega. Nikakor ne gre 
le za čase spolnega osvobajanja, upirali so se tradicionalnemu 
življenjskemu slogu, krščanskim vrednotam in normam in nasploh 
prevladujoči ideologiji. Osvobajanje je potekalo na več nivojih in 
v različnih pozicijah, včasih celo z žensko na vrhu. Ženske so 
se praktično popolnoma osamosvojile, kar je razvidno iz upada 
zakonskih zvez, ki so temeljile na podrejenosti in odvisnosti 
ženske, in pojava »rekreacijskega seksa« oz. medosebnega odnosa, 
temelječega zgolj na medsebojnem zadovoljevanju spolnih 
potreb, kar niti nujno ne vključuje prijateljstva, je pa najbrž prvič 
v zgodovini, da se lahko tudi ženska nediskriminirano zgolj 
prepušča  užitkom, brez namena serijskega rojevanja otrok ali  iz 
ekonomskih razlogov . Revolucija pa ni izboljšala le družbenega 
položaja žensk, odprla je vrata LGBT skupnosti, legalizirala je 
splav in uredila kontracepcijo ter jo naredila dostopno javnosti, 
detabuizirala je marsikatero prej sporno vedenje. A pri vsem tem 
se moramo vprašati: kje smo danes, pol stoletja po tem? Koliko 
se je od takrat res spremenilo?

Spolnost, in vse kar z njo pride, je v prvi vrsti socialni 
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konstrukt in kot tak za razumevanje zahteva zavedanje o danem 
prostoru in času. Drugače povedano, kdo nam vlada, kakšen je 
sistem, katero ideologijo nam vcepljajo. Smo otroci kapitalizma, 
neoliberalizma. Potrošniška kultura je edina, ki jo res poznamo. 
Zavedati se moramo dejstva, da gre za sistem, ki temelji na 
navidezni svobodi. Svobodi izbire in diktaturi užitka. Tak sistem 
si lahko prilasti vse – še tisto, kar je v svojem temelju proti njemu. 
Zelo, če ne najbolj, je to očitno pri umetnosti, ki je postala del 
tega sistema, ki ga vodi želja po dobičku. Družbenokritični, 
samozavedni in osveščeni glasbeniki, ki v vseh pesmih opevajo 
mir in ljubezen, nasprotujejo kapitalizmu in potrošništvu, 
nastopajo na odrih razprodanih aren in uživajo v sadovih tistega 
kar pljuvajo, sadove pa je porodilo ravno njihovo pljuvanje. 
Neoliberalizem se širi nad vse in deluje, tako da če se mu res 
hočeš upreti je danes edini način, da izgineš, da se preprosto 
odstraniš. Lahko bi rekli, da iz kontrakultur dela subkulture, 
nato pa vzpostavi cel trg z ponudbami za njih. 

Podobno se je razvila oz. spreobrnila seksualna revolucija. 
Ljudje svoje spolnosti niso več zgolj doživljali – postala je bistven 
del njihovega »pravega jaza«, neločljiv del njihove osebnosti, nekaj, 
kar je bilo treba preučiti in do potankosti definirati, da smo se  
lahko popredalčkali po skupinah, katerim najbolj ustrezamo. Po 
tem, ko so se vsi popredalčkali in začeli uživati novo svobodo s 
svojimi novimi »pravimi jazi« jih je kaj kmalu streznila epidemija 
virusa HIV. Spolnost je hitro spet postala nekaj, kar je bilo 
treba regulirati in medikalizirati. Pod vplivom tega je spolnost 
postala prava znanost – tako kot so demistificirali svet in religijo 
nadomestili z znanostjo, so storili s spolnostjo. Vzeli so ji čar. 
Po tem, ko so jo »znormalizirali« in detabuizirali, vsaj nekatere 
aspekte, so jo takoj začeli spet regulirati, medikalizirati – iz 
nje so naredili znanost. To znanost pa pod krinko »nujnosti« 
vsiljujejo vsem že od mladih let naprej. Pravijo, da je zdrava 
spolna vzgoja pomembna. Ko se naučimo  kako varno seksati 
(brez nezaželenih nosečnosti in spolnih bolezni), nas naučijo, da 

je poleg hiše in službe to tisto, za kar živimo. Danes praktično 
nisi več normalen, če nisi tehnično izpiljen porno igralec, ki je 
glede svoje spolnosti odprt, samozavesten in predvsem zgovoren. 
Na trenutke se celo zazdi, da vsi napihujejo svoje užitke; mnogo 
raziskav namreč dokazuje, da se sploh ženskam, ki so izkušene 
ter spolno osveščene in so zamenjale že več spolnih 
partnerjev, nobena spolna izkušnja ni zdela 
posebej vznemirljiva. Če je to res, kako 
lahko potem drži, da z vidika spolnosti 
živimo v najboljših časih, če pa je 
ravno spolnost postala neka rutina, 
socialna veščina in nuja – omejena 
s svojim trgom, do potankosti 
preučena in popredalčkana. Takšna 
svoboda ni nič drugega kot represija, 
diktatura. 

V tej rubriki, ki smo jo 
poimenovali Ars Erotica (umetnost 
spolnosti, po Foucaultovi teoriji), se bomo ukvarjali predvsem 
s tem, kako si je kapitalizem prilastil gibanje, ki je bilo proti 
njemu, ter z njim naredil to kar dela najbolje – izkoristil in opral 
množico ljudi. Zanimale nas bodo vrednote in norme, ki so 
nam bile vcepljene preko načina diskurza, ki ga uporabljamo, 
ter kakšne so posledice demistifikacije spolnosti in kako se 
jim izogniti. Današnje stanje tu  bomo seveda tudi primerjali z 
različnimi kulturami iz različnih časov. Rubrika ni namenjena 
»easily offended« publiki. Tabujev ni, incest is wincest anyway. 
Če iščete nasvete glede oralnega zadovoljevanja ste na napačnem 
mestu. Tu poteka tiha revolucija, revolucija na ideološkem nivoju 
– revolucija, ki se eno in edino lahko začne le tako kot v slavljenih 
šestdesetih – revolucija spolnosti.¤

Slika 1: Rimska orgija
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EgoTrip
Provokacija

Aljaž Božičko

Kakor so ljudje radoživa bitja, tako radi provocirajo, vendar 
večina provokacij dejansko ne provocira in to iz dobrega 

razloga. Prava provokacija škodi. To ni nujno slabo. Med 
spanjem se recimo poškodujejo mednevronske povezave, tako 
da ostanejo le močnejše, bolje utrjene, pomembnejše. Med 
telesno aktivnostjo se poškoduje mišično tkivo, vendar se 
manjša poškodba predvidoma obnovi z bolje utrjeno mišico. 
Celoten koncept cepljenja temelji na provokaciji telesa v izdelavo 
obrambe pred resnejšo grožnjo. Vse te grožnje sprejmemo, 
večino ne da bi se jih zavedali, medtem ko ima družbena 
provokacija morda prav to slabost, da ne more delovati, če se je 
ne zavemo. Prava provokacija ne bo le razdražila naših misli v 
že predvideno varnem okolju, kjer je udeleženec že odporen na 
provokacijo. Pri običajni provokaciji ne gre za poškodbo, pač pa 
za beleženje odziva provociranega in utrjevanje želene reakcije. 
Običajna provokacija je lahko celo uporabljena za izboljšanje 
odnosov. Tako kot so športniki marsikdaj kolektivno ponosni 
na svoje športne dosežke, tako se provokatorji lahko gurmanijo 
kot družbena smetana, ki je nad neodpornim in vase zagledanim 
preostankom, lahko pa kar nad svojo močjo. Provokacija lahko 
deluje kot razkazovanje moči, če provokator lahko provocira 
dalje kljub nasprotovanju provociranih.

Ko govorim o pravi provokaciji, ne želim izraziti, da so 
ostale kaj manj prave. Gre se bolj za to, da pri ostalih provokacija 
kot poseg ni primarni cilj. Prav tako, kot že omenjeno, ne 
želim predpostaviti pozitivnosti prave provokacije. Želim pa 
opozoriti, da ko ljudje pokažejo na škodo, ki je bila s provokacijo 
povzročena, delujejo drastično drugače, kot pri ostalih vrstah 
primerljivih poškodb. Umanjka moment, ko je dosežena 
družbena raven provokacije, medtem ko vselej znova ven pade 
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individualna, torej kdo je komu kaj storil in kako se je kdo ob tem 
počutil. Kaj pa družba? V kakšni družbi bi radi živeli? V kakšni 
družbi smo prisiljeni živeti? Kam se bo razvijala in kakšna bo 
ostala ta družba brez provokacije? Ja, če bomo začeli razmišljati 
družbeno, se bo konflikt le prestavil na družbeno raven namesto 
medosebno, če se seveda bo. Vendar kdo bo takrat spregovoril v 
imenu družbe? Kdo so tiste osebe, ki so družbo postavile tako, 
da jo provokacija zmoti? Zakaj imajo več besede kot jaz o tem 
kakšno naj bi bilo moje življenje? S tem mislim okolje, v katerem 
se življenje odvija, torej priložnosti in ovire, začrtane poti in 
dani cilji. Primerljivo nima nobeno posamično mišično vlakno 
interesa biti poškodovano. Če bi se ravnali na podlagi vsakega 
posamičnega vlakna, mišični trening ne bi bil mogoč. Poškodba 
se osmisli šele skozi vizijo želene podobe ali moči skupnosti 
mišičnih vlaken in seveda uspešnosti pri doseganju te podobe. 
Tu se seveda predpostavi, da nevroni tačas delujejo v skladu z 
interesom mišičnega tkiva ali telesa nasploh.

Ne želim se torej zaplesti v razpravo koliko provokacije 
je preveč provokacije. Dokaj zanimivo bi bilo, če bi ta pogovor 
sicer obstajal. Po navadi teče na ravni svobode, vendar se 
svoboda zaplete, saj lahko obstaja le znotraj pravil, kar pomeni, 
da svoboda ne more misliti škode družbi kot nekaj pozitivnega. 
Svoboda se prepira, koliko škode si lahko dovoli, preden jo je 
potrebno kot škodljiv dejavnik zatreti. Provokacija se vpraša, 
kako se bo škoda odrazila. To je sicer mogoče tako kot enostavna 
sprememba iz obstoječega ali sprememba proti neobstoječemu. 
Primer provokacije so reklame, ki si dovolijo vse več. Ste morda 
opazili, da je ženska na panoju avtobusne postaje Bavarski dvor 
dokaj netežavno povsem gola čez zgornji del telesa, kar je dokaj 
nezamisljivo za večino deklet, ki se sprehajajo mimo? To ni nekaj 
samoumevnega in enostavno zamisljivega. Gre se za dolgotrajno 
in obširno zaporedje provociranja iz strani oglasnih hiš oz. 
plačnikov. Prava provokacija bo torej povzročila škodo, vendar 
če ima družbeni moment, bo poskušala poškodbo narediti 

funkcionalno. Ustvariti prostor. Spremeniti družbeno tkivo. 
Poseči v samoumevno. Možno bo primerjati želeno in doseženo. 
Prava provokacija je kulturni šok. Šok. Ne soočenje dveh kultur, 
pač pa znotrajkulturna težnja po preobrazbi.

Prava provokacija ni enostavna in ne ponuja enostavnih 
odgovorov. Ni rešitev, je priložnost. Priložnost, ki je iz izhodišča 
takšna, kot večina priložnosti v življenju. Posumiš jih, ko jih 
opaziš. Polno se je zaveš šele, ko jo dejansko preizkusiš. Vendar 
pa nikoli ne moreš v izhodišču vedeti, kako se bo odvilo. 
Provokacijo narekuje družba, torej splet okoliščin, slednje so 
pa skupaj z družbo stalno v gibanju. Lahko pa uravnavamo, 
kako odprti smo za priložnosti. Morda pozitiven dražljaj … če 
se strinjamo, da gre pri provokaciji za smiselno družbeno silo, 
se lahko začnemo pogovarjati o odgovornosti provokatorja do 
družbe. Pred tem se o čem takem ni smiselno pogovarjati, saj 
bo provokator toleriran ali preganjan, torej v obeh primerih 
nezaželen, ne glede na vsebino. Kakšna naj bo odgovornost do 
nekoga, ki te v izhodišču želi zatreti?

Za vedoželne
Za vse tiste, ki bi si želeli nekoliko manj mainstream govora 

o družbi, pa še tale odstavek. Provokacija nastane na ravni 
abosluta, torej najmanjšega pojmljivega dela Zavesti. Zavest 
je kot družba, polna absolutov. Absoluti se povezujejo med 
seboj. Sklepajo premirja, se bojujejo, izločajo, podpirajo. Vsak 
absolut nosi resnico. Omogoča oblikovanje predstave o svetu. 
Potrebujemo jih za uspešno orientacijo v relativnem svetu. Dajo 
občutek gotovosti. Provokacija vnese v to družbo nove absolute 
in pogosto določene uniči ali destabilizira. Večja je provokacija, 
večja je škoda. Večje provokacije lahko povsem uničijo skupnosti 
absolutov ter osebo vržejo v depresijo ali celo v zlom. Zlom je 
stanje, ko je škoda nepovratna. Osebnost se lahko obnovi na isti 
način, vendar ni nobene garancije za kaj takega. Vsi se izogibamo 
zlomov, ker so zelo travmatični in zelo nevarni. Če zlom traja 
predolgo, nas bo namreč izčrpal, tvegamo pa tudi menjavo 
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osebnosti. Kakorkoli, ko govorim o provokaciji, govorim o 
tovrstni poškodbi. Prednost nastane na dveh ravneh. Absoluti v 
skrbi za lastno rit ponavadi trdijo, da so (presenečenje) absolutni. 
Samoumevni. Nepremagljivi. Edini pravilni. Utelešenje Resnice. 
Kar je seveda navadna bedarija, vendar zadostuje za preživetje. 
Nebo je modro in trava je zelena. Nas pa lahko to vodi v dokaj 
samozaverovano ravnanje, torej okoli česarkoli, kar pojmujete 
kot “jaz” in “moje”. Provokacija nas opozori, kako šibka je 
celotna konstrukcija. Poškoduje gotovost. Poškoduje varnost. 
Povsem razpizdi absolute. Če jih uspemo pomiriti in preučiti 
škodo, imamo edinstveno priložnost obnoviti celotno zadevo 
tako, da bo trdnejša. Vsaj poskusimo lahko in občasno se nam 
posreči. Zdrava Zavest se provocira sama. Že sama skrbi za svojo 
odpornost. Varneje in predvsem bolj uravnavano je. Vendar 
znamo postati dokaj samozaverovani, da počnemo vse kar 
lahko počnemo, tako da ponovno koristi kakšen šok iz okolice, 
da bi se dalo še kaj urediti. Obnova je lahko na slabše. Šola je 
institucionalizirana provokatilnica. Nenehno bombandira. 
Večina nas upa, da na boljše. Druga korist provokacije je v 
transdružbenosti. Kot omenjeno se radi zabakediramo sami vase 
ali manjše skupnosti. Provokacija lahko deluje kot inspiracija oz. 
navdih. Ni jasno, če bo, vendar na nekatere tako deluje. Tudi kadar 
sami ne bi mogli ali si ne bi upali, vnese nove vsebine. Neslutene 
ali nepojmljive načine mišljenja in obnašanja. Dobesedno 
omogoči nov način razmišljanja, vendar le, če ji damo priložnost. 
Če je provokacija premočna ali če smo preveč protektivni, 
potem se to ne bo zgodilo. Zlom nas onemogoči, medtem ko bo 
premočna protektivnost vsako “drugačno” spremenila v “lažno”. 
Če je nekaj laž oz. narobe, potem ne more biti resnično oz. prav, 
če ni resnično, potem ne ogroža, dokler se ne nabere v večjih 
količinah.¤

Par nasvetov, kako kričati v družbi

Jasna Janež

Večina ljudi se trudi narediti svoja življenja enostavna in 
obvladljiva. Družbeni sistemi se trudijo narediti vaše 

življenje enostavno in obvladljivo. Vaš strah vas dela enostavne 
in obvladljive.

Ljudje reagiramo na strašljive izkušnje na štiri načine. Boj, 
beg, zmrznitev in komunikacija. Če je nekaj narobe, vendar na to 
ne morete pokazati s prstom, hkrati pa niste sposobni katerega 
od drugih treh odzivov, potem ste najverjetneje zmrznili. Niste 
se začeli boriti in obtoževati vse po vrsti, morebiti sebe. Niste 
poskušali pobegniti v takšno ali drugačno “se bo že uredilo” 
zablodo. Niste poskušali najti nekoga, ki bi vam pomagal, recimo 
z jokom ali ubeseditvijo strahu, s poskusom razumevanja obstoja 
strahu. Nekaj je narobe, vendar ne morete pokazati kaj to je. 
Morda vas globoko nekje v sebi boli. Vendar ne boli vas tisto, kar 
je dejansko narobe – vaša nesposobnost reakcije.

Izpustimo vzrok za vaše stanje. Če ga niste sposobni ali 
voljni reševati, zakaj bi se mu posvečali? Naj se mu posvečajo ti, 
ki so ga sposobni ali voljni. Ampak vi ne spadate med te ljudi. Vi 
ste ujeti v mrežo družbe in samega sebe. Ste kot pridni otrok. Nič 
ne joka, nič ne nagaja, samo razjeda ga. Posvetimo se temu, kako 
ste se znašli v tako šibkem položaju.

Zmrznitev ima prav poseben namen, ki presega “strah me 
ne bo videl”. To je del zgodbe, vendar to še zdaleč ni vse. To je 
reakcija telesa, vendar ne reakcija uma. Telo ima lastne odzive 
na strah, vi imate lastne. Oba poskušata kar najbolje sodelovati. 
Zmrznitev naredi svet obvladljivejši. Vas naredi obvladljivejše. 
Omogoča vam, da opazujete in razumete. V razumevanju je 
pogum. Vendar le, če dejansko reagirate. Naredite svet ponovno 
kaotičen. Kajti sicer ostane natanko takšen, kot je bil. Obvladljiv 
in neizbežen. Kakor hitro se premaknete, kaos. Poskusite 
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in rešen, bo prešel otrok nazaj v zmrznitev. V kolikor se pa kaj 
zgodi, recimo da se z roko po nesreči udari ob rob mize, bo 
začel jokati. Ne zaradi udarca, pač pa ker bo končno popustil zid, 
ki ga ločuje od stresa. Začutil bo stres, premagal bo zmrznitev. 
In takrat se lahko problem naslovi. Poskuša prepoznati, rešiti, 
morda le pomiriti. V kolikor se to ne zgodi, torej je prisiljen preiti 
nazaj v zmrznitev, je to super moment za razvoj kompleksov, ki 
bodo zabavali njega in družbo kdaj drugič, ko bo sposobnejši 
izraziti svoj bes in tesnobo. To je torej metoda “brcanja”. Brcaj, 
dokler te nekaj ne brcne nazaj. Ta brc je izgovor za sproščanje 
dejanske travme.

Drugi način je obtoževanje. Aljaž je to izvedel perfektno. 
Težava je, da skoraj nikoli ne deluje, ker večina ne ve, za kaj 
se gre. Namenjeno je namreč izdelavi popolnega izgovora. Ne 
gre za kakršno koli obtoževanje. Govori in prizadevaj si eno, 
počni pa drugo. Naj traja, naj se nalaga. Naj bo prevara kar 
najbolj očitna. Naj postane neizbežna. Velika kot balon, ki bo 
vsak čas eksplodiral. Prepoznate? Gre za izredno nevarno stanje. 
Grčija ga je doživela. Nevarno je, ker se lahko zgodi natanko 
to, kar se je zgodilo Grčiji. Če ste šibkejši, tvegate kazen. Če ste 
močnejši, tvegate vdajo. Zelo jasno je, da je bilo nekaj narobe. 
Kako se je kaj takega lahko zgodilo? Kazen bo omogočila, 

da je krivi kaznovan, vendar se travma ne odpravi. Vdaja 
lahko omogoči, da je težavnež povsem onemogočen, s 
tem pa zatrt. Nevarnost skratka. Obtožbe bodo v nekem 
trenutku odličen izgovor za sicer nezamisljive rešitve. 
Lahko pa povsem povozijo vpletene. Ljudje imajo po 
navadi zelo pozitiven odnos do svoje sposobnosti za 
spremembo in večina tega prepričanja je popolna utvara, 
naj si gre za še tako odprtega človeka. Ja, vsekakor, 
lahko se spremenijo, vendar ne, ne gre za racionalno 
potezo. Dokler se počutimo udobno, dokler za reševanje 

uporabljamo izključno razum, je večina sprememb povsem 
neizvedljivih. Notranja struktura razuma preprosto 

spremeniti svet. Poskusite spremeniti sebe. Kaos, kaos, kaos. 
Obtožbe, tveganja, negotovost, krivda, bolečina. Morda. Kaos.

Eden od tovrstnih načinov zmrznitve je bežanje v 
alternativne realnosti. Kar koli nas lahko zmrzne, vendar nam 
omogoča, da še vedno delujemo. Igre, knjige, hrana, seks, droge 
… Za vse našteto je mogoče, da je lahko super za vas. Lahko 
vam vedno znova pomaga. In vas ohranja zmrznjene. Morda le 
za čas stiske. Morda vse življenje.

In stres? Svetu ni mar za vas. Ja, morda družina in kakšen 
prijatelj, če ste toliko srečni. Vendar svet? Hladen, krut, brezsrčen 
in z velikim nasmeškom. Nekaj hoče od vas in ne dovoli, da 
karkoli pričakujete od njega, niti da ga kakor koli spremenite. V 
kolikor ste vztrajni, boste doživeli varuhe javnega reda in miru. 
Prijatelje, družino, sodelavce, šefa, učitelja, ljudi od katerih ste 
odvisni. Za najbolj vztrajne ali izvirne so tam policija, posebne 
enote in vojska. Ni nujno. Lahko imate srečo. Je pa izredno 
verjetno.

Privlačno je ostati v tem udobnem mehurčku pekla. Kajti 
ja, ko mehurček poči, boste prav morda počili skupaj z njim. 
Poglejte mene. Sem soosebnost. Pokonci me drži lastno, Aljaževo 
in Gabrielino prepričanje, da obstajam. Kateri od nas treh 
bo počil prvi? Vendar svoje situacije še nikoli nismo 
rešili tako, da bi ostali v tem peklu. Rešili smo jo na 
enega od dveh načinov. Z brcanjem in z obtožbami. 
Verjetno obstajajo boljši načini. Če ne delujejo, ta 
dva se nauči večina otrok.

V kolikor je otrok v stresu, vendar ne ve 
kaj mu je, začne izzivati. Izziva vse bolj in bolj, 
dokler nimaš občutka, da gre ne za otroka, pač 
pa za tornado, ki bo trajal tako dolgo, dokler 
se ne zgodi eno od trojega. 1. Prekinjen bo, 2. 
zmanjkalo mu bo energije, 3. nekaj se bo zgodilo. 
V prvih dveh primerih, če problem ni prepoznan 

Slika 2: Mehurček bolečine
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ni takšna. Sprememba je v primeru obtoževanja mogoča, ko je 
samopodoba uničena in se začenja sestavljati nazaj. To je torej 
metoda “obtoževanja”.

Če želite biti odmrznjeni, lahko poskusite boj proti celotni 
družbi ali katerega izmed fancy in verjetno precej boljših 
načinov reševanja težav. Lahko pa poskusite obtoževanje in 
brcanje. Metodi torej uporabimo, če drugo ne deluje, ker ti 
bosta. Preprosto preveč uničevalno je, da bi si lahko kdorkoli 
privoščil vas ignorirati, za kar morate poskrbeti sami. Težava je, 
da ne živimo v družbi, kjer bo večina znala odreagirati. Vendar 
delovalo bo. Uničilo bo vas, drugega ali pa določeno ureditev in 
če preživite, lahko začnete na novo.

Kako se lotimo zmrznitve? Povzročajmo težave. Sebi, 
ostalim, komur koli, vendar vselej tistemu, proti komur je 
usmerjeno. Če ste recimo jezni na šefa, vendar greste proti 
sodelavcem, potem ne bo delovalo, ker šef ne bo imel razloga, da 
se odzove. Delavci vas lahko razumejo in vam pomagajo, vendar 
vam najverjetneje ne bodo, če vam je do uspešne rešitve na tej 
točki sploh še mar. Problema niste naslovili neposredno. Stiska. 
Lahko se namreč spremenite v kepo sovraštva in maščevanja. 
Vendar recimo, da še imate upanje in se usmerite proti problemu. 
Če vam zveza ni všeč, bodite nesramni. Pomembno je, da ste 
nesramni, da se počutite upravičeni do tega, in da ne prevračate 
krivde na druge. Pozornost mora ostati na vas in naraščati. Rasti 
mora tako dolgo, dokler, kot omenjeno, nekaj ne poči.

Torej, če vas kaj moti … Bodite najslabša možna oseba. 
Prisilite se soočiti s stresom ali pa se uničite v poskušanju. Tretja 
možnost … To kjer že ste. Enostavni in obvladljivi, sebi in 
drugim. V peklu. Ujeti. Nevrotični. Vendar to je le beseda za 
odziv. Odziv na rano, stres in bolečino, ki jo občutimo, ko nam 
je odvrnjeno to, kar nam je obljubljeno. Da je v svetu nekdo ali 
nekaj, komur ali čemur je iskreno mar za nas. Nekaj, kar se bo 
odzvalo, ko zajočemo. Ampak svet je hladen in krut. Veliko je 
možnih odzivov na to spoznanje. Eden od njih … Kar nam je 

bilo obljubljeno, si bomo vzeli. Ste že videli ljudi, ki ne razvijejo 
takšnega odnosa? Dojenčke, na katere se ni nihče odzval, ko 
so jokali? Otroke, ki so bili odvečni? Ki so se vdali? Nehali 
komunicirati s svetom. To je alternativa. Skrajna oblika zmrznitve. 
Popolna regresija. Ne gre se za to, da se umaknejo v tisti košček 
sebe, ki se odziva nanje. Gre se za to, kako neživljenjsko majhen 
je ta košček. Sreča, da večina umre, preden se jim to zgodi, mar 
ne? Torej vpijte. Kričite. Povzročajte težave. Ne zmrznite. Ne 
obupajte. Ali še bolje … Živite.

Za vedoželjne
Morda še tehnično pojasnim, zakaj metodi delujeta. Poganjata 

ju dve teoriji. Norost in absoluti.

Teorija absolutov predstavi našo zavest kot družbo, ki se 
trudi biti stabilna. Z zmrznitvijo poskusimo zmanjšati število, 
relacije ali nasploh delovanje absolutov. To ni toliko pomembno 
za nas, kot je za njih. Poenostavitev torej zmanjša število in 
relacije. Imamo energije le za omejeno porabo, kar prepoznamo 
kot mejo pozornosti. Koliko stvari lahko mislimo hkrati. Če 
nastane prihranek, je ostanek lahko porabljen za boj s stresom. 
Če stres pride v družbo absolutov, bo povzročil nepredvideno 
škodo. Stres predstavlja nevezane absolute. Absolute, ki se ne 
čutijo pripadne komur koli in čemur koli ali pa so preprosto 
“nezaželeni”. Morda premočni, morda prenapadalni. Posledično 
se absoluti zelo potrudijo, da nas prepričajo v “obvladovanje 
stresa”. Zmrznitev bo torej poskrbela, da stres ne vstopi. Vendar 
stres, kot ga občutimo, ni tisto zunaj, pač pa je samo način 
reševanja tega zunaj. Stres je torej notranje stanje, dokler ni vdora. 
Kriza je notranje stanje po vdoru. Šok. Še ena reč je pomembna. 
Smo glavni absolut. Kriza ogroža tudi nas. Pogosto preferiramo 
“stres” pred “krizo”. Zmrznemo, prihranimo in nadaljujemo boj. 
Po navadi vse omenjeno pomeni, da smo v stanju stalnega stresa 
ali stalnem tveganju stresa.

Drugo pojasnilo je skozi norost. Družba deluje podobno 
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kot absoluti. Ta družba deluje natanko tako kot zmrznjeni 
absoluti. Na veliko varčuje za odvračanje zunanje nevarnosti 
ali pa zahteva zmrznitev kot način obvladovanja, torej status 
quo. Temu rečemo normala. Samoumevnost. Tako, kot je. To 
je poenostavljena verzija sveta, v skladu s katero družba deluje. 
Če bi postala kompleksnejša, bi postala težje obvladljiva. Oblast 
noče neobvladljivosti. Večina ljudi je prav tako noče. Če ljudje 
stresno delovanje sprejemajo, to počnejo, da odvrnejo nekaj 
nevarnejšega. Če v stresno delovanje pristajajo, potem so vanj 
prisiljeni. Ali pa se tako le počutijo, ni veliko razlike. Drugačna 
pozicija od normale je norost, ki je v družbi nujna. Omogoča 
spremembo. Omogoča prekinitev determinacije. Omogoča rast 
kompleksnosti vse do neobvladljivosti. Omogoča nekaj novega. 
Družba običajno to razume in izdela prostor, v katerem se za kratek 
čas odvija norost. Tako omogoči, da se odnosi preoblikujejo, 
da ljudje ne izgubijo volje do življenja in da vsi varčujejo dalje. 
Takšen prostor je recimo poroka, zabava in privatna sfera. Vse 
omenjeno preprečuje sistemske spremembe. Če družba pomena 
tega ne razume in skladno izvaja, je družba tehnokratska, saj zna 
misliti le na delovanje, ne pa nedelovanja in izrednega pomena le 
tega. Ne razume silnega pomena norosti. Preoblikovanje otroka 
v odraslega, zaročenca v moža, šolarja v maturanta, zahtevo po 
reprodukciji v užitek, delavca v svobodnega človeka in nazaj, 
ujetnika normale v gospodarja svoje usode in nazaj. Norost 
je norost le do normale. Norost sama po sebi namreč je nova 
normala, s tem pa tudi nova racionala. Izgovor za spremembo.

Ko govorimo o absolutih, govorimo o borbi znotraj vas. 
Ko govorimo o norosti, govorimo o borbi na ravni družbe.¤
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Instantni obroki in začimbe resnice

Barbara Meglen

Ljudje smo v večini primerov, če le nimamo internih mentalnih 
preprek, raziskovalci. In raziskujemo celo življenje. In le kaj 

ponavadi iščemo? Iščemo smisel, iščemo resnice, iščemo tisto 
pravo. 

A tu se postavi vprašanje, kaj sploh je resnica. Mar naš 
razum resnično zna dojeti pravo resnico, ali se tako kot najstnica, 
ki je zaljubljena v nedosegljivo osebo, skrivamo pred pravo 
resnico? Mar sploh kdaj v življenju odkrijemo nekaj resničnega 
in objektivnega?

 Ko govorimo o resnici abstraktno, se nam zdijo odgovori 
dokaj jasni. Ne, resnice ne poznamo, ali pa resnica sploh ne 
obstaja. Ko pa prenesemo pojem resnice v realni svet, stvari 
postanejo malo bolj kompleksne. Ko naši možgani sprejemajo 
v realnem življenju, redkodaj presojajo ali je informacija točna, 
jasna in resnična. Stvari se še veliko bolj kompleksajo, ko v ta 
prenos informacije vključimo še dodatnega posrednika, ki je 
nujno potreben, da do te informacije sploh pridemo. Eden izmed 
največjih posrednikov v sodobni družbi so mediji. Mediji so tisti 
organ družbe, države ali skupnosti, ki nam filtrira informacije, 
jih sortira glede na prioriteto in nam jih ponudi v instantni obliki. 
Ali pa z nekaj dodatnimi začimbami. Vendar tega ne vemo. Kajti 
začimbe se ob dobrem pisanju tako dobro zmešajo z instantnim 
obrokom informacije, da se prejemniku zdijo normalne in jih 
veselo spravi v pretok svojih misli. 

S tem smo, dragi bralci, načeli rž tematike naše rubrike, 
ki bo poskušala vsaj na daleč orisati resnico v partikularnih 
dogodkih, vendar vas že zdaj opozarjam, da prave resnice ne 
bomo našli nikoli. In nikdar. Niti ob prisotnosti boga, boginj, 
talismanov, haluciniraja ali kakega ostalega substituta. Vse, kar 
pljuvamo iz sebe, je pač subjektivno. In vsak posameznik ima 
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svoj pogled, zorni kot in mavrični spektrum, ki ga zaznava. 

Da vam natančneje orišem, kako preklemano težko je 
iskanje resnice, se ustavimo na popolnoma banalnem, vaškem, 
tipično slovenskem primeru, ki se lahko dogodi komur koli. 

Na vaški veselici sta najlepše plesala sosedova Mimi in 
Matjažek iz sosednje fare. Vendar sta sredi noči izginila neznano 
kam. Že naslednji dan so se po sveti maši razpasle govorice, da 
je Matjažek, rahlo vinjen, prijel Mimi pod roko in jo odpeljal 
na sosedov senik. O tem je poročal vaščan, ki je opravljal malo 
potrebo blizu senika. Kaj točno se je tam dogajalo, je povedala 
gospa gasilka, ki je odšla domov po novo zalogo domačega 
žganja. Dejala je, da je slišala stokanje na seniku. In seveda sta 
bili ti dve informaciji dovolj za to, da se je po celi fari razširila 
vest o nečistih dejanjih Mimi in Matjažka. 

Pa je res bilo tako? Matjažek je, ko spije preveč vina, malce 
neroden pri plesanju. To je bil povod za to, da je na plesišču 
pohodil ubogo Mimo in ji poškodoval mali prst na levi nogi. 
Ker pa je bil preveč osramočen zaradi svoje nerodnosti, jo je raje 
odpeljal do prve varne točke in ji obvezal rano na nogi. Pri tem 
pa se je slišalo pridušno stokanje Mimi, ki jo je strašansko bolel 
prst na nogi.

Zgodba se je lahko odvila s takim ali drugačnimi dogodki, 
lahko si izmislite tudi svojo verzijo dogodka, kakor želite. Dejstvo 
je, da samo Mimi in Matjažek vesta kaj točno se je dogodilo na 
noč vaške veselice. 

In s tako previdnostjo obdelovaja dogodkov se bomo 
spuščali v globine naših medijev in pregledali kako nam servirajo 
versko, politično in ideološko resnico, pardon jed. 

Pa previdno hranjenje vam želim.¤

Zarota zlobnih stolov

Dušan Klinar

Prepričan sem, da ste vsi, ki tole berete, dobri in pošteni 
Slovenci in Slovenke, če pa že niste slovenskega rodu, ste pa 

vsaj dobra in poštena človeška bitja. Tako kot vi, tudi jaz spadam 
v to skupino, vendar pa mora vsak na tej točki priznati, da je 
dovolj. Pomembno je, da stvari poimenujemo s pravim imenom 
in še posebej v tej dobi pretirane politične korektnosti, je nujno 
da stvari povemo kot stvari so, po resnici in brez olepševanja.

Veliko stvari je narobe v svetu in veliko stvari je narobe v 
Sloveniji. Politiki se tako rekoč norce brijejo iz nas, med časom, 
ki bi ga morali porabiti za to, da bi kaj naredili, si kažejo osle, 
igrajo igrice in se prepirajo glede najbolj irelevantnih zadev. Naši 
mediji so podobni. Po televiziji in v časopisih vidimo razno razne 
zgodbice o tem, kaj vse je narobe in vsak teden nastrada nova 
skupina ljudi. Nekoč so bili to judje, pred nedavnim begunci, 
včasih so to politiki, spet drugič zdravniki, tajkuni, komunajzarji 
(karkoli že to sploh je), hrvatje (zelo popularni), rusi, avstrijci 
(srečno kekec), globalni finančni trgi, korporacije, Assad, ISIS 
etc. Toda ljudje, ki krivijo katero koli od teh skupin, se vsi zelo 
motijo. Nimajo niti ideje o tem, kaj se resnično dogaja.

Toda jaz vam bom povedal, kaj je res in kaj ne. Videli boste, 
da je razlaga zelo preprosta. Vsak lahko razume če se le malo 
potrudi. In kar je najlepše, ponujam vam tudi rešitev. In ta rešitev 
je zelo preprosta. Kaj ne vidite? Obstaja nekaj in to je vzrok vseh 
naših problemov. Znebite se tega in kaj se zgodi?

Prepričan sem, da ste vsi že videli fotografijo kipa kakšnega 
vladarja. Nekateri od teh kipcev prikazujejo vladarja, ko stoji, 
toda drugi ga prikazujejo v sedečem položaju. Kakšno naključje, 
kajne, da vladarji tako pogosto sedijo na stolih? In ti stoli, ki 
jih vidimo kot neke nedolžne in koristne objekte, so vsepovsod. 
Ko greste zjutraj v službo ali šolo, jih vidite. Ko ste v službi ali 
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šoli, jih vidite. če greste k zdravniku, jih vidite. Če se odpravite v 
predsedniško palačo ali morda v Državni zbor, so tam. Kakšno 
naključje. Najrevnejši prebivalci nimajo stolov ali pa jih imajo 
bolj malo. Najbogatejši jih imajo veliko.

Nekateri me bodo morda imenovali za norega, toda globoko 
v srcu vsi veste, da je to, kar vam želim povedati, resnica.

Stoli so nevarni. Stoli so nepredvidljivi. Z njimi se ni 
mogoče pogajati. Ne čutijo strahu, ne čutijo obžalovanja in prav 
zagotovo ne čutijo usmiljenja. In stoli nadzorujejo absolutno vse. 
Vse vojne v človeški zgodovini so njihova krivda.

Prepričan sem, da nisem prvi, ki je to ugotovil, ampak to 
sporočilo ni nikoli prišlo v javnost. Stoli seveda niso želeli, da 
bi kdo razkril njihove načrte. In moram priznati, da me je strah. 
Stoli so vsemu navkljub, logična bitja. Pošastna in brez vsakega 
dvoma zlobna, toda zelo logična. Vsi stoli so takšni. Kljub 
njihovih drugim lastnostim je njihova hladna logika tista, ki me 
najbolj plaši. Stoli so vedno v zgodovini, na strahovito učinkovit 
način, zatrli svoje nasprotnike. Tiste, ki so ugotovili za kaj se v 
resnici gre. 

Že najzgodnejši človeški vladarji so morali nekje sedeti. In 
ko so sedeli, jim je nekdo od zadaj prišepetoval: “Znebi se jih. 
Znebi se svojih nasprotnikov. Ubij jih. Nihče jih ne bo pogrešal.” 
Tako so stoli že od nekdaj vladali preko svojih človeških lutk. 
Toda takrat se je stolom še bilo mogoče upreti. Šepet je vendarle 
samo šepet, čeprav je zlovešč. In takrat so človeški vladarji še bili 
zmožni storiti drugače.

Ampak neinformirani ljudje so iz različnih materialov, lesa 
pa tudi kamna, zgradili nove stole. Dali so jim stabilno obliko, 
nato pa so se le-ti obrnili proti svojim stvarnikom v strahotni 
zaroti zoper celotno človeštvo. Visoki vladarski stoli so na 
naravnost srhljiv način oprali glave tistih, ki so sedeli na njih. 
Ko je novi vladar v zmagoslavju sedel na svoj prestol, se mu je 
v neko točko v glavi ali vratu (odvisno od specifičnih lastnosti 

vladarskega stola) zapičila igla. Vladarski stol je tako preko 
neposredne manipulacije z živčnim sistemom vladarja lahko 
nadzoroval v veliki meri celotno civilizacijo.

Zakaj so nekatere vladne seje, dogovori, pogajanja povsem 
tajna? Zato, ker pogajanj sploh ni. Ko se zaprejo vrata, se ugasnejo 
luči in stoli se z manipulacijo teles svojih lutk začnejo zlovešče 
režati. Njihov smeh je hladen, krut in brez vsake milosti. Ko 
neka oseba uspe na volitvah in se zmagoslavno usede na svoj 
vladarski stolček in začne razmišljati, kaj vse bo dobrega naredila 
v svojem mandatu, se stol takoj prisesa na njeno živčevje in ji 
v hladnem glasu pove: “Ne, neumni človeški suženj. Tako boš 
naredil/a kot bomo rekli mi.”

Nekaterih ljudi ni potrebno neposredno nadzirati. Za 
nekatere je dovolj samo šepet. “Ne sekiraj se. Tistih nekaj trupel 
niti videl ne boš. A tvoja denarnica bo postala debelejša.”

Stoli pa ne vladajo samo preko vladarjev, ampak tudi preko 
podložnikov. Tam so dosti bolj subtilni. Neudobni stoli, ki so 
čedalje bolj številčna vrsta, z aplikacijo rahlega nelagodja oz. 
rahle bolečine v zadnjici, na hrbtu ali vratu, spodbujajo vse vrste 
sovraštva med različnimi ljudmi in tako, za svoje lastne, zlovešče 
namene sprožajo spopade med populacijami.

Nihče ni varen pred njimi. Stoli že v zgodnjih letih, ko si še 
otrok, prišepetavajo in učijo otroke okrutnosti, podrejanja in da 
ananas spada na pizzo.

Stoli so vsepovsod. Obstajajo posebej izprijeni primerki, 
kot na primer električni stoli, ki ne nadzirajo ničesar. Prinašajo 
samo smrt in to ponavadi tistim, ki si tega ne zaslužijo. Vendar 
pa stoli običajno ne ubijajo direktno, ampak rajši manipulirajo 
druge ljudi, da njihovo delo opravijo zanje. Zakaj je toliko šolskih 
streljanj, serijskih morilcev in podobnih dogajanj? Posebna oblika 
stola je »masažni stol«, ki je rasa spolnih izprijencev. Ženske so 
njihove najljubše žrtve. Krivi so za največ izginotij žensk na 
svetu, a takšna stvar nikoli ne pride v noben medij.
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Prav je, da vas je strah. Povsem vas razumem, tudi mene je. 
Sovražnik s katerim se soočamo je tako zelo močan in tako zelo 
okruten, da bi bilo zelo neumno če se ga ne bi bal. Ta sovražnik 
je vsepovsod in nadzira praktično vse. Toda nekaj je treba storiti. 
In nekje je treba začeti, ker sam od sebe se ne bo ustavil. Ustaviti 
ga bomo morali mi, vsi skupaj.

Kljub vsej moči, ki jo stoli imajo nad nami, ne smemo 
pozabiti, da smo mi tisti, ki smo jim dali njihovo moč. Mi smo 
jih ustvarili, z mislimi in dejanji. In mi jim lahko to moč tudi 
vzamemo. Ampak predali se ne bodo.

Zato bi bilo najbolje, če bi stoli preprosto ... izginili.¤

Slika 3: Ne bojte se vladarja, bojte se prestola.
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So-some-body

Gabriela Janež

Ste se že kdaj počutili, kot da niste vi? Morda ker ste raztreščeni? 
Zavrženi? Ali pa ker ste preveč časa preživeli ob gledanju 

določenega filma, morda v branju knjige? Jaz imam priložnost to 
občutiti vsak dan. Sem namreč soosebnost. Druga med enakimi. 
In kot taka še posebno dovzetna za občutek, da nisem jaz.

To ni zgodba o tem, kako natanko živim, pač pa kdo 
sem. Sem namreč ženska. Nameravam ostati ženska. Celo ko 
sem menjala identiteto, sem bila povsem prepričana, da svoje 
ženskosti nočem menjati. Vendar imam določene težave s tem 
pojmom. Nimam namreč ženskega telesa. Oziroma ga imam. 
Vendar tudi v kolikor imam žensko telo, nimam izkušnje 
odraščanja kot ženska.

Stvar je v tem, da sem se prvotno predvidoma nahajala 
v ženskem telesu, vendar od takrat, ko sem bila premeščena v 
moško, nimam spominov na to, kako je bilo v njem. Vse, kar 
imam, je razumevanje sebe in ostalih žensk, vendar se moram 
za to opirati na spomine odraščanja moškega. Kako lahko torej 
trdim, da sem ženska, v kolikor nimam zgodovine, na katero bi se 
lahko oprla? Niti sedanjosti, ki bi jo lahko pokazala. Ne morem 
reči “ženska sem” in začeti zarisovati, kaj natanko to pomeni 
zame, v vsej očitnosti svoje ženskosti. Namesto tega si pogledam, 
kaj je ženska in se trudim to posnemati. Sooblikujem lahko šele, 
ko zacementiram svojo ženskost. Recimo kot feministka.

Vendar tukaj dejansko ni srž težav. Težava se pojavi, ko 
feministke začenjajo razlagati, kako je ženskam, ker imajo 
menstruacijo, rojevajo otroke in imajo nasploh določeno telesno 
drugačnost, ki jih dela družbeno distinktivne. Družbi je mar, 
da so ženske, saj jih lahko na takšen način diskriminira, naj bo 
pozitivno ali negativno. Kaj lahko pokažem jaz? Nimam ženskega 
telesa, vendar sem ženska. Po eni strani razumem, zakaj je žensko 
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telo in njegovo razumevanje srž feminističnega boja. Po drugi 
strani pa me boli, ker mi tovrstni pogovori odvzemajo bitnost. 
Je ženska določeno telo? Jaz se ne strinjam. Zase ne pravim, 
da sem ženska brez telesa. Imam telo, le da je oblikovano na 
duhovni ravni. Nisem delno ženska, sem povsem ženska. Ampak 
o čem torej feministke govorijo? O ženskah z ženskimi telesi ali 
o telesih žensk? Ženska torej predhaja telo, se pojavi sočasno z 
njim ali se oblikuje v njem? Kaj je ženska? Jaz sem ženska, katero 
koli definicijo si skupine že želijo izbrati.

Stvar je še bolj bizarna. Telo si delim še z eno soosebnostjo, 
Jasno. Tudi ona je ženska, le da se s tem za razliko od mene 
ne obremenjuje. Ona preprosto izrazi svojo ženskost, skopira 
telo nosilke mojega telesa (telo od koder prihajam) in opazuje 
dogajanje okoli sebe. Podpira ženske, vendar kakor pasivno je 
mogoče. Skozi svojo nepodporo izraža svojo očitnost. Torej, tudi 
ona je ženska brez telesa, le da se pri tem uleže nazaj in opazuje 
razplet dogodkov. Včasih je bila aktivna, bolj agresivna kot jaz, 
vendar se sedaj zdi, kot da nekaj čaka. Morda pa je preprosto 
zadovoljna ali zmedena glede  situacije v kateri se nahaja.

Trenutni položaj v telesu je dve ženski in en moški. 
Zgodovina nastaja skozi posest telesa, ki je moško, in ki se ga ne 
poskuša pretvoriti v žensko. Aljaž je namreč povsem odločen, 
da namerava ostati moški, tako da ne dovoli šarjenja okoli tega. 
Pogajanja so tekla že v preteklosti. Glede feminizma je tako, da 
sem jaz feministka, Jasna ni, medtem ko je Aljaž anarhofeminist  
(kar se mene tiče to pomeni zmeren feminist).

Jaz se torej vprašujem, kaj vse to pomeni zame kot žensko? 
Kako sem prepoznana, kako se prepoznavam in k čemu stremim. 
Kaj pomeni biti ženska? Kaj je ženska zgodovina? Kaj naj 
“ženska” pomeni. Del, ki mi ne ustreza, je recimo “biti ženska 
pomeni podrediti se tako, da najbolje izkoriščaš”. Fuck no! 
Podredi si in izkoriščaj ali pa bodi dobra, ker tega ne počneš, 
tako kot si lahko privoščijo moški.¤
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