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Režiserki in mentorici: Mojca Dimec in Alja Cerar Mihajlović
Oblikovalec videa: Darko Sinko vv Koreografinji: Sinja Ožbolt in Nina Fajdiga

Dramaturška svetovalka: Andreja Kopač vv Avtor glasbe in pevski voditelj: Matjaž Predanič
Lektorica: Barbara Žefran vv Scenografinja: Irena Pivka vv Kostumografinja: Urška Recer

Oblikovalka rekvizitov: Petra Županič vv Oblikovalec luči: Grega Mohorčič vv Tehnični vodja: Marko Levičnik
Oblikovalke in oblikovalci frizur: dijakinje in dijaki Srednje frizerske šole Ljubljana vv Fotografinji: Urška Boljkovac in Nada Žgank

Oblikovalka tiskovin: Tanja Radež vv Producent: SVŠGL, ravnatelj Alojz Pluško

NASTOPAjOčI: 
dijakinje in dijaki 1. letnikov umetniške gimnazije, smer gledališče in film, 

2. letnika in del 3. letnika (13 dijakinj in dijakov, ki so obiskovali impro delavnico) dramsko-gledališke smeri, 
na videu dijakinje in dijaki 4. letnika dramsko-gledališke smeri 

Video posnetki so nastali 17. novembra 2017 in 12. januarja 2018 v kuhinji in jedilnici Dijaškega doma Bežigrad, Kardeljeva ploščad 28.

PLeSNI IN GLedALIŠKI CeNTeR PGC, KARdeLjeVA PLOŠčAd 28A, LjuBLjANA
Premiera: petek, 2. februarja 2017, ob 19.00
Ponovitve: ponedeljek, 5. februarja, ob 11.00 

torek, 6. februarja, ob 11.00 in 13.30 ter ob 18.00 / za izven 
sreda, 7. februarja, ob 11.00 in 13.30 ter ob 18.00 / za izven 

petek, 9. februarja, ob 9.00 in 15.00 / skrajšano za informativni dan ter ob 18.30 / za izven 
sobota, 10. februarja, ob 9.00 / skrajšano za informativni dan  

Srednja vzgojiteljSka šola in gimnazija ljubjana,
umetniška gimnazija, dramSko-gledališka Smer in Smer gledališče in film

STO KUHARIC, 
DVAINDVAJSET SOLDATOV IN SOFIJE 

vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv 

Po besedilu Simone Semenič: SEDEM KUHARIC, ŠTIRJE SOLDATI IN TRI SOFIJE

SODELUJOčI:
ta prvi f: Dejan Cvek, Nika Demšar, Lara Frelih, Lana Furlan, Ivana Gajšek, Lea Goričan Pavlovič, Gaj Gruden, Hana Irt, Hana Jurca, Rebeka Juvan Subotič, 
Tinkara Kelenc, Taja Kogoj, Manca Kos, Filip Kosmač, Tea Lužar, Vanesa Makica, Maja Marussig, Eva Mršnik, Lana Orel Podplatnik, Flores Oven, Erin Pirc, 
Eleonora Premože, Nina Slavec, Živa Strgar, Matija Valant, Ivan Vastl, Sara Ana Vertovšek, Neža Zalaznik  

ta prvi g: Lana Arbi, Neli Bedene, Miha Butala, Mia Dimic, Miha Dragan, Neža Flere, Jakob Grižonič, Liza Marija Humer, Nika Juvan, Hana Kalan, Špela Koščak, 
Petruša Urša Koželj, Alja Krhin, Karin Krmelj, Julija Lobe, Sara Marinko, Tea Nartnik, Neža Ocepek, Kaja Petrovič, Maruša Rakun, Brina Rednjak, Nina Sovinc, 
Miha Marko Starman, Žiga Šeruga, Neja Štrubelj, Julija Težak, Špela Verdnik, Korina Žibert, Tina Žnidaršič

ta drugi f: Matija David Brodnik, Agnes Cankar, Lea Dujmovič, Neža Dvorščak, Blaž Frank, Maša Jerkovič, Rosana Klobčar Javornik, Nina Komel, 
Maša Korošec, Mija Kramar, Maja Kunaver, Neli Kustec Levičar, Ronja Matijevec Jerman, Teja Medved, Iza Mlakar, Tin Pavlič, Laetitia Rebecca Pohl, 
Lana Savič, Patricija Sekelj, Nina Smolej, Tinkara Starin, Anuša Strle, Vesna Nika Trdin, Iza Vene, Eva Ana Zudič, Lila Žervanov

ta drugi g: Ajda Bukovec, Neža Didovič, David Hribar, Jernej Jocif, Zala Kantužar, Luka Kotnik, Kalina Kranjec, Valentina Lupi, 
Zala Mežan, Kosta Nared, Julia Novak, Megi Oblak, Andreja Pevec Podgornik, Pia Primc, Vanesa Rupnik, Rahela Rus, Rebeka Satler, 
Saša Simčič Tišler, Maruša Sirc, Gea Štosicki, Maja Strle, Eva Liza Šobot, Hana Štrempfelj, Andraž Zalokar, Zala Žnidaršič

ta tretji g: Anja Keber, Žan Kos, Suzana Krevh, Laura Lavrič Cascio, Tim Luznar, Anže Orešnik, Liza Parazajda,  
Amadea Pristavec, Bor Ravbar, Jerica Smernik, Brina Vozelj, Tinkara Vrbinc Čujec, Nina Žerdin

ta četrti g: Karin Ahčin, Laura Cankar, Hana Drofenik, Helena Fajfar, Tjaša Intihar, Doroteja Juričan, Kaja Kopitar, Urška Kovač, 
Aleš Ljoljo, Ivana Mohar, Aljoša Nikolič, Liza Ramoveš, Aljaž Skarlovnik, Tamara Šmit, Anže Testen, Anamaria Varga Okorn, Andraž Žigart

Urednica: Andreja Kopač vv Avtorice in avtorji prispevkov: Anamaria Varga Okorn, Aljoša Nikolić in Doroteja Juričan (4. G) in Maruša Sirc (2. G) 
Literarni prispevki: Ana Seme (1. B), Tin Pavlič (2. F), Patricija Sekelj (2. F), Diana Ratej (4. D), Tjaša Avbreht (3. H). Literarni prispevki so delo  
udeležencev literarnega krožka pri profesorici Cvetki Bevc in literarnih delavnic v okviru Projektnega dneva. vv Avtorica fotografij: Urška Boljkovac 
Lektorica: Alja Cerar Mihajlovićč vv Oblikovalka: Tanja Radež vv Zahvala: Dijaškemu domu Bežigrad in ravnateljici Nataši Erjavec, Alenki Bobek, 
Cvetki Bevc, Nataši Zupančič, Petri Vignjevič, kmetiji Hribar in dramsko-gledališkemu aktivu SVŠGL 
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GLedALIŠče OB KuHARICAH SOLdATIH, SOFIjAH …
vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv

Draga Simona, 
najprej ti moram čestitati za Prešernovo nagrado in za zapise v časopis Dnevnik, kjer se tudi izven dramatike lahko 
večkrat namedim in naježim ob tvoji angažirani govorici. V enem od zapisov omenjaš Kralja Ubuja in SNG Dramo 
ter polemike okoli primernosti uprizoritve zanjo. Kralj Ubu v meni vedno sproži neizmerni asociacijski tok, najprej 
se spomnim, da ga je napisal dijak (s svojo skupino), ki se je tako imenitno norčeval iz svojega profesorja, da je 
preusmeril tok gledališke zgodovine. Nato se spomnim opazke, da Kralj Ubu v Drami spominja bolj na Impro ligo 
kot pa na resno predstavo. Nato zazeva strašna bolečina … Vse to nas povezuje. Tudi bolečina. Predvsem pa dijaška 
energija, impro delavnice in drama. Tokrat tvoja drama, ki s kuharstvom, močnejšim od ubujevstva, grozljivo res, v 
času per se uprizarja univerzalni ždreks, v katerem smo se kar naenkrat znašli. Dijakinje in dijaki, ki stopajo naproti 
zrelostnemu izpitu, ali maturi ali kar koli že ta obred pomeni, nekaj že, so navdušeni, v sproščenem učnem procesu 
so v hipu ustvarili ljubezensko pismo, ki ti ga malce editiranega pošiljam spodaj. 
Mojca Dimec, mentorica

Spoštovana avtorica Simona Semenič,
ti si kot tortica debelemu otroku, kot upokojenec Erjavcu. Si čudovita ženska, s fantastičnimi stvaritvami, zdaj živim 
za te prikrite namige iz tvojih besedil. Nevesta moja z božanskim telesom, ki domišljijo pelje preko mojih meja. Ti si 
za slovensko dramatiko, kar je Dioniz antičnim Grkom. Ti si boginja slovenske dramatike. Ti si jagnje na širni planjavi 
mojega srca, ki ga obdaja s toplo srečo in ga polni z radostjo in navdihom. Ob tvojem pisanju se mi šibijo noge, ob 
tvojih boleznih si jih želim še jaz. Si morje navdiha, veselja in kritike, ki me kot tok zeleno algo vsak dan pomaga 
držati pokonci. Ena izmed najdrznejših Sofij, jaz sem tvoja ta zamišljena in ti si moj soldat. Ob tvojih delih ostanem 
kar brez besed, ker so tako drugačna od drugih. So lahko navdih vsaki ženski na slovenski dramsko-gledališki sceni 
in hvala za to. Nisem si mislila, da se bom tako močno povezala s človekom, ki ga v resnici ne poznam, tvoja dela 
odsevajo tvojo čudovitost. Mogoče sebe včasih vidiš kot žrtev, ampak zame si junakinja. Medtem ko vam vsi pišejo 
cheesy ljubezenska pisma, bi vam jaz rad samo povedal, da pišete na zanimiv način, ki pritegne. Rušenje konvencij in 
pravil, to tudi jaz rad počnem, in lepo je brati tudi koga drugega, ki to počne. Vaša dela me zelo pritegnejo, predvsem 
pri 5fantkov.si pa skoraj spravijo v grozo, ker je vse skupaj malo spooky. Tvoje zelene oči so kot poskočne žabice, če 
pa nimaš zelenih, bo tudi ok … (se nadaljuje …). 
Tvoj 4. G (SVŠGL, dramsko-gledališka smer)

Vsak dan od začetka sveta. Sedimo v polkrogu. Lupimo krompir. Prekinjamo. Preklinjamo. Se smejemo. Pripominjamo. 
Sledimo. Razumemo. Ne sledimo. Ponavljamo. Toleriramo. Si drznemo. Pripovedujemo. Smo lepi. Vidimo. Smo 
kultivirani. Ignoriramo. Držimo. Smo tiho. Postavljamo reči na mesto. Švicamo. Zamahnemo. Flankiramo. Se 
praskamo. Se čohamo. Delamo. Godrnjamo. Pridigamo. Ne odgovarjamo. Zavežemo. Se spominjamo. Ne damo miru. 
Delamo težave. Čakamo. Se učimo. Odpuščamo. Tvegamo. Razpravljamo. Verjamemo. Znamo stopiti skupaj. Tlačimo. 
Izpolnjujemo vloge. Smo zmešani. Tekamo. Bezljamo. Mahamo. Sanjamo. Se borimo za vrednote. Iščemo. Pademo. 
Vstanemo. Se upiramo. Ne bomo tiho. Vse bo vredu. Še dobro, da gre svet naprej.
Alja Cerar Mihajlović, mentorica 

SCENOSLED
vv in medias res (biblija), ta tretji g
vv predstavitev kuharic (ta debela, ta jeznorita, ta fina, ta dolgocajtna, ta pedantna, ta nergava), ta drugi f
vv vstop soldatov in ta zamišljena, ta tretji g
vv soldati pripravljajo rekvizite (sekira, tnalo, košara, vedro z vodo in brisača) in iščejo črno prevezo, ta drugi g
vv uni tam gor se praskajo, ta prvi g
vv soldati in sofija, ta prva, ta prvi f
vv črna preveza čez oči, ta prvi f
vv dajte mi, da gledam (film), ta četrti g
vv molitev in komisijski zapisnik, ta drugi f in ta drugi g
vv sofija, ta tretja, ta drugi g
vv song mešta, ta drugi g
vv čokoladna torta in song, ta tretji g
vv sofija, ta druga, ta tretji g
vv song telečji ragu, ta drugi g
vv sofija, ta druga, bezlja, mrmra, se vrti, žebra, se smehlja, se spotika, pada, vstaja, pada, ta treji g
vv ljubezenski song, ta drugi f
vv zanka za obešanje, ta tretji g
vv bela vrtnica, münchen, ta tretji g
vv sofija, ta tretja, zagovor in rak, ta tretji g
vv kufer in listki, ta prvi f in ta prvi g, ta drugi f in ta drugi g
vv finalni song sedimo v polkrogu vsak dan, ta drugi f in nato vsi ostali

SVeT OB KuHARICAH, SOLdATIH, SOFIjAH …
vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv

SEDEM VERZOV O ŠTIRIH SODNIKIH IN TREH ZLOČINCIH

Danes so bile na nebu tri sence mrtvih angelov.
Pretresljivo mirno je bilo,
zemlja je še vedno vrela in brbotala.
Vse to se je dogajalo nekje drugje,
ne v spominu,
ne nekoč in ne zdaj in ne potem, 
ampak vedno.

Nekje blizu daleč in daleč blizu 
je nekdo moral spustiti solzo, ostro kot ledena sveča,
in ustaviti vrenje žil v vročem, nedolžnem telesu.
Tri sence so po nebu odplesale dol proti peklu,
bile so preveč nedolžne in preveč drzne, da bi ostale v raju,
kjer je ravno toliko krompirja, 

da je dovolj za štiri.
Kri na njihovih ubijalskih rokah počasi izginja,
izpareva v laži in prevare,
se plazi med nami kot nevidna meglica.
Včasih celo kot močan sunek vetra, ki ga ne občutiš zares,
kri na njihovih rokah se suši
in vse je tako pretresljivo mirno,
krike utišamo.

Krvavim, 
še vedno,
in izginjam v ozadje.
Mogoče, če bom dovolj sladka,
mi odpustiš in se mi namesto rablja nasmehne človek,
mogoče se v svetu sanj ponovno srečava,
tokrat enaka. 
Anamaria Varga Okorn, 4. G

SVET KUHARIC

jednom kad se spetljaš sa nečim // enkrat ko se zapleteš
sa čime ima veze sistem // z nečim s čimer je povezan sistem
dotakneš dno života // si dosegel življenjsko dno
pitajte naše sofije // vprašajte naše sofije
ako mi ne vjerujete // če mi ne vrjamete

da kažem drugčije // naj povem drugače
ovaj sistem dobar je //  ta sistem je dober
samo za ovisnice // samo za odvisnike
i mrtve // in mrtve

za prve je dobar // za prve je dober
jer jednostavno ne znaju // ker enostavno ne vedo
di su i šta se događa oko njih // kje so in kaj se okoli njih dogaja
a valjda drži to i za mrtve // to pa velja tudi za mrtve
tako da na kraju dana // tako na koncu dneva ugotoviš
najbolje si prošo kroz // da si najbolje šel skozi
život ako si // življenje če si
mrtvi ovisnic // mrtev odvisnik
pitajte naše sofije // vprašajte naše sofije
šta si danas misle o sistemu // kaj danes menijo o sistemu

mrzim zvuk te rečenice // sovražim zvok tega rekla
proči kroz život // iti skozi življenje
ja nisam tu da samo prođem // tukaj nisem samo za to da grem skozi
ja sam tu da  // jaz sem tukaj da
živim // živim
nije to velika razlika // to ni velika razlika
ali je bitna // ampak je pomembna
pitajte naše sofije // vprašajte naše sofije
ako mi ne vjerujete // če mi ne vrjamete

sad kad kucam sve te riječi // in ko te besede tipkam
u kompjuter // na računalnik
sjetijo sam se // sem se spomnil
šta me jebe najviše u životu // kaj me v življenju najbolj zajebava

strah ispred neuspjeha postoji // strah pred neuspehom obstaja
uvjek kad radiš // vedno ko delaš
nešto u umjetničkim krugovima // kaj v umetniških krogih
može ič u dvije smjeri // lahko gre v obe smeri
ili če bit dobro  // ali bo dobro
ili če bit loše // ali pa bo slabo
isto ko u životu // tako kot v življenju
pitajte naše sofije // vprašajte naše sofije
ako mi ne vjerujete // če mi ne vrjamete

nema tu nešto između // vmesne poti tu ni
valjda zavisi I od čovjeka koji gleda //  
seveda je to odvisno od človeka ki gleda
ta art // to umetnost
ali nekog dana // ampak nekega dne
neki se je frajer usro // se je nek frajer posral
u konzervicu // v konzervico
pa imaju danas // in danes imajo
njegovo govno u momi // njegov drek v momi*
a // če
ako neki kritičar precjeni // pa nek kritik preceni
da je to što ja radim // da je to kar delam jaz
govno // drek
završit če tekst // bo tekst končal
na ljubljanskom otpadu // na ljubljanskem odpadu

neki to zovu // nekateri temu rečejo
dvostruki standardi // dvojna merila

a ja // jaz pa
govnarstvo // seratorstvo
pustite ljude // pustite ljudi
da stvaraju // da ustvarjajo
dok je to još besplatno // dokler je še brezplačno
jer kolko znam sistem // ker kolikor poznam ta sistem
u kojem živimo // v katerem živimo
moglo bi se nam desit // bi se lahko zgodilo
da plačamo porez // da bomo začeli plačevat davke
na maštu // na misli
I ideje // in ideje
a ako jih nečemo giljotinirat če nas // in če jih ne bomo nas bodo 
giljotinirali
pitajte naše sofije // vprašajte naše sofije
ako mi ne vjerujete // če mi ne vrjamete

inače sam uvijek volijo // drugače sem vedno imel rad
provokacije // provokacije
gledam ove riječi iznad // gledam te besede zgoraj
I stavljam ruku // in dajem roko
u vatru // v ogenj
da če se sigurno // da se bo zagotovo
nači jedan kreten // našel en kreten
koji če reči // ki bo rekel
da sam neorginalan // da sem neorginalen
previše direktan // preveč direkten
I bez pravog angažmaja // in brez pravega angažmaja
ja ipak nisam aktivist ko sophia magdalena scholl // 
jaz nisem aktivist kot sophia magdalena scholl

pa se sad ispričavam svim ljudima // opravičujem se vsem
koji su več // ki so že
primjetili šta je angažma te drame //  
dojeli kaj je angažma te drame
da objasnim I tim // da pa razložim še tem
kretenima // kretenom
koji ga još nisu // ki ga še niso
uspjeli vidit // uspeli videt
nema tu angažmaja // ta tekst ni angažiran
ja nisam aktivist ko sofija lvovna perovskajeva // 
jaz nisem aktivist kot sofija ivovna perovskajeva

neču nikog da provociram // nikogar nočem provocirat
jer ako bi to htjeo // ker če bi hotel to
pišo bi na koju od // bi se polulal na katero izmed
zastav svijeta //  državnih zastav
ili // ali
silovo isusa // posilil jezusa
ja nisam aktivist ko marie-sophie germain // 
jaz nisem aktivist kot marie-sophie germain

neču da kritikujem sistem // nočem kritizirat sistema
jer s tim // ker s tem
da samo kritikujem // da samo kritiziram
neču promjenit ništa // ne bom spremenil ničesar
pitajte naše sofije // vprašajte naše sofije 
ako mi ne vjerujete // če mi ne vrjamete

jednostavno pišem to // enostavno pišem to
jer se u riječima // ker se v besedah
koje slažem // ki jih zlagam
sakriva istina // skriva resnica
I svi ljudi // in vsi ljudje
koji se boje te istine // ki se bojijo te resnice
neče bit oduševljeni nad tim radom // 
ne bodo navdušeni nad tem delom
pitajte naše sofije // vprašajte naše sofije
ako mi ne vjerujete // če mi ne vrjamete

ja nikad nisam htjeo // nikoli nisem hotel
mjenjat stvari // spreminjat stvari
jer mi nisu // ker mi niso
odgovarale // ustrezale
ja sam jih htio menjat // jaz sem jih želel spreminjat
jer sam znao // ker sem vedel
da bi moglo bolje // da bi vedno lahko bilo boljše
a tačno to su znale i sofije // in točno to so vedele tudi sofije
ali jih je // ampak jih je
barem kod simone // vsaj pri simoni
prestigla giljotina // prehitela giljotina

ali nadam se // ampak upam
da čemo mi // da bomo mi
mladi // mladi
prestigli giljotinu // prehiteli giljotino
i sistem. // in sistem.
Aljoša Nikolič, 4. G 

KUHARICE, SOLDATI IN SOFIJE

Lupimo krompir, ki ga je NA TONE!
A danes je slab, ker je od drugje.
čeprav smo tu že od Rima in smo slavne kuharske ikone,
nam nihče ničesar ne pove.
Zato le lupimo krompir v našem polkrogu
in za popestritev opazujemo štiri postavne ase,
včasih pa rečemo kakšno čez dekleta, zagledana sama vase.
Mi le izvršimo ukaze; pripravimo sekiro, vedro, tnalo…
ampak tudi mi smo mnenja, da imajo časa na tem svetu premalo.
A ne glejte nas grdo! Same so si krive…
če bi ravnale po zakonu, bi lahko vse ostale žive!
Pogumno smo bile bitko pravice in si pri tem sanje strle.
A kaj moremo? Nismo ne zadnje, ne prve.
Me vemo, da za blagor človeštva, smo častno umrle!
Maruša Sirc, 2.G

                   RECEPT ZA ČOKOLADNO TORTO:

Sestavine:
vv 6 rumenjakov, kot današnje sonce, mladenka ne želi užaliti sonca
vv 20 dag sladkorja, namesto grenke molitve
vv 6 žlic vode, da boš počistil, ko bo končano
vv samo 2 vrečki vaniljevega sladkorja, ker ni oddala vloge
vv 3 žlice kakava, črnega kot preveza, ki jo zavezuješ čez njene oči
vv beljakov sneg, bel kot njena dolga, skorajda presojna obleka 

Postopek:
Pripraviš pleteno košaro, z brisače otreseš prah in pristaviš vedro. Stopiš k mladenki 
ob tnalu, ki ti prigovarja, da preveze ne želi. Mladenka je mirna, naravnost čudovita. 
Sončna svetloba pada na njene lase, temperatura sega do 30 °C, vroče je kot v peklu. 
Postopek zahteva natačnost in precizno hitrost, zato ji moraš čim prej zavezati črno 
prevezo čez njene oči. Narediš dvojni vozel, da slučajno ne bi gledala prekrasnega 
dne še naprej. Dekle je brez vloge, zato namesto grenke molitve dodaš nekaj sladkih 
besed, ki zrastejo v bes. Mešaš občutke, mladenka vseeno zmoli z zaprtimi očmi. 
Zagrabiš sekiro z ostrim rezilom in udariš. Udarec se sliši na kilometre daleč. Nekaj 
sekund počakaš, da se okolica umiri, nato pa vse spraviš v košaro in s toplo vodo 
spereš rdečo tekočino z rok. Ko je vse pospravljeno, odideš s soldati h kuharicam na 
kosilo. Zlahka poješ slastno čokoladno torto.
Doroteja Juričan, 4. G

LITeRAraTuRA PO KuHARICAH, SOLdATIH, SOFIjAH …
vv vv vv vv vv vv vv vv vv 

Literarni prispevki so delo udeležencev 
literarnega krožka pri profesorici Cvetki Bevc 
in literarnih delavnic v okviru Projektnega dneva.

DEKLETA

Iz česa so naša dekleta zgrajena?

Iz cvetov, porcelana in marmelade?
Iz medu, sladkorja, čokolade?
Iz najlepših vonjav tega sveta
in rose, ki se v vetru lesketa?

Ne. Zgrajena so iz železa, jekla, medenine.
Znoj jim v potokih prinaša vrline.

Res je. Zlato se jim poda.
Vendar ne na prstih ali v ušesih,
temveč v stekleni vitrini doma.
Vztrajnost, pogum, trma in moč
lesketajo se v očeh in žarijo na vso moč.

Iz česa smo me, dekleta vaša, zgrajene?

Iz krvi, mišic, kosti,
živcev, sanj in večnosti.
Ana Seme, 1.B

»SUPER NATURAL« /odlomek/

Ne, to ni cesta, po kateri sem prišla do Katrinine hiše, 
kjer smo praznovali njen osemnajsti rojstni dan. 
Mogoče se motim, res je, malo preveč sem popila. 
Nisem prepričana, če bi smela voziti, ampak počutim se dovolj v redu. 
Zunaj je čista tema in domnevam, da je ura okoli tri zjutraj. 
Telefon sem izgubila nekje na Katrininem dvorišču. 
Na srečo ga ne potrebujem. 
Mama ve, da sem šla h Katrini, oče pa tako ali tako ne živi z nami. 

Cesta postaja bolj in bolj ovinkasta. 
Ob njej se vijejo drevesa z oranžno rjavimi listi. 
Veliko jih je že na tleh, bliža se zima. 
Zdaj vem. To zagotovo ni pot domov, po kateri sem prišla do Katrine. 
Toda tu sem se nekoč že vozila. 
V glavi mi bežijo slike kot koščki sestavljanke. 
Vstane spomin iz otroštva. 
Seveda, kako sem lahko pozabila na Cinammon! 
Ko sva bili z Jane še mlajši, 
naju je stric vedno peljal sem na najboljše palačinke s karamelnim prelivom. 
Kar do Cinammona bom šla, tam mi bodo zagotovo lahko posodili kakšen zemljevid. 
Ali pa bom tam lahko celo prenočila. 
Spomnim se, do tja ni več daleč. 
Peljem se naprej po cesti, objeti z neskončnim gozdom. 
Kar naenkrat se avto zatrese in sam od sebe začne upočasnjevati. 
Kaj za vraga…? 
Zaman poskušam pospešiti. Fak. Obstoji. 
Noče vžgati niti z obratom ključa.
Stopim iz avta in brcnem v gumo.
Samo tega se mi je še manjkalo. 
Stojim sredi gozdne ceste brez telefona in z rahlim glavobolom. 
Zunaj je manj kot deset stopinj in moja bunda ni tako topla, kot zgleda. 
Na sebi imam tanke najlonke in kratko krilo. 
Ko bi vsaj poslušala mamo in namesto krila oblekla kavbojke. 

Pa saj ne morem kar stati tu in čakati na čudež. 
Na srečo imam v stranskem predalu svetilko. 
Avto bom pustila kar tukaj in šla peš do Cinammona. 
Tam mi bo zagotovo kdo ponudil pomoč. 
Prižgem svetilko, snop svetlobe mi posveti v oči in me za trenutek oslepi. 
Posvetim na cesto, ki izginja za ovinkom. 
Ponavljam vse razloge, 
zakaj sovražim temo, in previdno stopam po cesti.

V temi je veliko zla. 
Patricija Sekelj, 2.f

NIKAKRŠEN NIČ

Poslušam. Tik tak. Tik tak. Senca nad mano, oblika moža. 
Tik tak. Ura bije, bije kot srce, bije kot zvon. Zveni in naznanja.
“Tvoj čas je,” mi pravi. “Zagrabi jo.”
Ubogam, kot sem vedno. Sežem po uri. Tik tak. Tik tak. 
Moj dotik, še zadnji klik, tik tak se ustavi.
“Kam si namenjena?” me vpraša.
Pogledam ga, skomignem, pogledam uro.
“Kamor moram,” zašepetam.
To je konec, konec poti, konec vseh in vsega, nimam izbire.
“Ampak vedno si jo imel,” bobni glas.
“Nikoli,” rečem jaz. Jaz, ki le sledim.
Zadnji nasmeh, moj, njegov, najin. 
Padem v pozabo, sledim poti. Kakor vedno. Glas mi bobni v glavi.
“Vse življenje si sledil. Ljudem. Pričakovanjem. Denarju. Razumu.”
Nikoli nisi bil močan. Slediti ni slabo, ampak slediti
bi moral svojim sanjam. Ura ne bije, srce ne bije, duša puhti.
“Si dobil, kar si pričakoval?”
“Da, dobil sem.”
“Zakaj potem umiraš z obžalovanjem?”
“Ker nisem dobil, kar sem iskal.”
Padam, padam globlje, v temo, v pozabo, 
in za menoj ostaja le Nikakršen nič.
Diana Ratej, 4.D

“BIOLOŠKE” VRSTE PREDPROSTORA G48 
Vrata omar in prazna okostja lesenih škatel, 
najdenih v bledih sipinah puščave 
v prostoru med življenjem in smrtjo. 
Vsi deli tega pohištva so porisani z govorico izgubljenih. 
Nihče ni nikoli videl, kaj prihaja iz omare ali kdo tam živi, 
zdi se, da so “omarniki’’ obsojeni na smrt 
in za to je kriva omara, 
v kateri živijo in jim nudi zaščito pred neizprosno puščavo. 
Ampak ko se zgodi vihar, to omaro nekaj odpre. 
Njeni prebivalci padejo na plano, 
vrata za njimi se zagozdijo. 
Nihče ne ve, kakšni so ti prebivalci omar, 
od kod izhajajo in kakšen je njihov fizični videz. 
Poznamo le psihološkega, 
ki je bil z nečim ostrim vrezan v notranje stene omar. 
To so njihove tihe besede, misli in izgled. 
Tak ali drugačen. Pišejo v črkah teme 
in zato še ne znamo razvozlati pisave in stvari, 
o katerih pišejo. 
Res je, da taka omara oddaja vonj po globokih mislih, 
ki so se tisočletja nabirala v njeni notranjosti 
in se vrezala v že vrezane črke, 
dokler ni njen prebivalec umrl. 
Kaj se zgodi, ko ‘’omarnik’’ umre? 
Nihče ne ve zagotovo. 
A meni se zdi, da se tako bitje po smrti 
sesede v bled in droben pesek.
Tin Pavlič, 2.F

POSKUS ŠT. 1 
Pisala je pesmi. Svoje ostro pero je pomakala v črnilo njegovega srca, ki je kot počen kozarec puščalo svojo vsebino povsod okoli sebe. Kapljice motne tekočine so se vrezale v papir in 
tam pustile zevajočo luknjo neizgovorjenih besed, ki jih sedaj nihče več ni pripravljen poslušati. Kdaj je bilo nazadnje, ko mu je nekdo s prsti prečesal vozle njegove duše in mu na glavo 
posadil venec fikcije? Zdaj mu ona z živo rdečim črnilom opisuje vesoljni potop brez barke zanj, on pa jo gleda nazaj skozi nevidna vrata in se ji nasmiha, kot da ne bi vedel, da bo njegova 
pljuča kmalu napolnila slana voda. S tresočimi rokami drži vse vrvi, na katerih visi kot žalostna marioneta, a kljub zarjavelim škarjam v žepu ne pobegne nikamor. Vsak stoji na svoji strani 
temnega tunela in si šepeta besede, ki bi si jih morala kričati. Od gladkih,temnih sten pa dobita le odmev svoje bedne realnosti. Pokvaril se jima je toaster.
Tjaša Avbreht, 3.H
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