
V Sloveniji ni slonov

- Zakaj se odmikaš?

- Ni mi prijetno. Gledajo naju.

Prav si imela. Vsi so naju gledali. Tudi tisti, ki naju niso gledali, so naju gledali. Ali pa vsaj

videli. Gledali so naju vsi, ki so takrat bili v parku. Vsi so bili v parku z nama. Naenkrat nisva

bili več samo midve, naenkrat je cela Slovenija, pravzaprav je cel svet stal z nama v parku.

Stali so in naju opazovali. Kot da sva dve slonici. Ogromni, štorasti, eksotični. Dve slonici, ki

sigurno nista od tukaj. V Sloveniji ni slonov. V Sloveniji sloni obstajajo samo na televiziji in

v živalskem vrtu. Kaj počneta tukaj? A sta pobegnili iz Afrike?

Dve slonici, ki se v parku držita za rilce in se opotekata čez lastno zaljubljenost. Dve slonici,

ki ne spadata v mestni park. Dve slonici, ki ne znata biti nič drugega kot slonici.

- Gledajo naju.

- Ja.

Čutim kako radovedne oči preučujejo najini slonji koži. Iščejo sledove madežev, te oči so

namreč slišale, da so sloni strašansko nemarna bitja. Ampak madežev ni. Na najini koži so le

brazde, ki jih je razorala žalost s svojim trpkim jokom. Na najini usnjati, debeli, slonji koži je

le ogromno dlak, ki naju ščiti pred mrazom okrutnih besed ljudi. Najina koža je najina zastava

slonskosti. Najina slonja koža je najina državna meja, meja ki loči cel park s vsemi pogledi na

drugo stran. Je meja med slonjo domovino, ki se razvnema v najinih srcih in celo Slovenijo.

Državo, ki ni najin dom. Ker v Sloveniji ni slonov.

- Gledajo.

- Vem, vidim.

V živalskih vrtovih običajno piše: »Prosimo, da živali le opazujete. Ne trkajte po steklu, ne

segajte v ogrado, ne vzganjajte hrupa.« Včasih si želim, da bi bila slonica v živalskem vrtu.



Da moja velika slonja ušesa ne bi vsega slišala. Da mi moj izjemen slonji sluh ne bi povedal

vsega, kar se dogaja okoli mene.

Včasih si želim, da sploh ne bi bila slonica. Včasih si želim, da bi vse slonjega na meni uspela

pospraviti v škatlico in jo potisniti v globino omare. Pospravila bi svoj rilec, kožo, uhlje, srce

in zapečatila moj paket s slonom ter ga odposlala nazaj tja, od koder je prišel, v Afriko.

- Glej.

- Gledam.

In vsi naju gledajo. Neskončna slonja parada se noče končati.

Gledam vse, vse gledam nazaj v oči. Moje majhne slonje oči preveva trmasta odločitev. Moje

nežne slonje oči preveva spokojna sprijaznjenost s tem, da sem slonica. Moje zaljubljene

slonje oči, ki vidijo le meni drago slonico. Moje sijajne slonje oči, ki znajo videti toliko

lepega v tem čudnem svetu. Ki znajo najti toliko slonjega v tej državi, kjer ni slonov.

Zato te še nežneje poprimem za rilec in ti zašepetam v ogromno uho: »Tudi Mariborski

mestni park je lahko džungla.«


