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– Si kdaj videl svobodnega konja?

– Si videl nesvobodnega?

– Si videl svobodnega?

[…]

Krogi, neskončni krogi.

Aktiviranje krčev bega v dresuri.

Smrtna izčrpanost.

Skozi zrak šine brez teže telo, težko 500 kg.

Dva fanta se pogovarjata v baru:

– Vsi konji, ki so zmagali na derbijih –

nikjer več jih ni bilo …

(Miklavž Komelj, Hipodrom, Hipodrom)





Človek je žival.

Žival je človek.

(Srečko Kosovel, Zbrano delo)



Črta, ki loči ljudi od živali,

ne loči mene od živali ali mene

od ljudi. Mene loči od mene. Tebe

loči od tebe. Tako

ostra.

(Miklavž Komelj, Modra obleka)





Sredi mesta sem srečal kuno.

Sredi noči so se zasmejali njeni ostri zobje.

In ker sem bil začuden, mi je dala vedeti,

da je v tem mestu začudena bolj kot njegovi ljudje.

Hotel sem jo vprašati vse, česar nisem hotel

vedeti. Hotel sem jo vprašati o nespečnosti sirot.

Hotel sem jo vprašati, kdo piše po stenah Jokala sem. 

Hotel sem jo vprašati za pot.

Šele tedaj sem videl, da je njena govorica

druga. In da je njena hoja brez sledi.

In kar sem hotel pred njo skriti, se je lesketalo

na njeni dlaki od neusmiljenih luči.

(Miklavž Komelj, Modra obleka)



Vidim lovce, ki so ubili

gamsa z bližnjih hribov.

V vaški krčmi so odvrgli 

truplo kakor vrečo.

Kot da je zato na hribih

zdaj vse izumrlo …

Kdo naj skače po pečinah

in čez ozka brezna?

Pravkar je začela gamsu 

rasti zimska dlaka …

Gams! Čemu sem slišal v izbi,

kar so rekli lovci!

Tvoj mladič je bil pri tebi,

ko so te pobrali …

Rekli so: dovolj je velik,

da živi brez tebe. –

Ampak kdo se bo zdaj dričal 

s Tabo po snežiščih?

Kdo bo, gams, ob tvoje boke

drgnil drobni smrček?

Ni te več. Kdo te bo ljubil

in igral se s tabo?

Kdo bo ob zid pribil rogovje?

Ne. O gams … Počivaj …

(Jure Detela, Gams, Tisoči 

krotkih oči)



Čas pred svetom … Neizmerno dejanje,

v pričevanjih ljudi sesutje,

skozi daljave

odbij osebno sočutje,

ko se te skuša z njim

ali z osebno norostjo

poistovetiti – ustaviti –

oviti s skrivnostnim molkom!

Svojo skrivnost je Nietzsche

zaupal le enemu spominu –

da je srečal to bitje! –

konju v Torinu.

Ki je na trgu drhtel

od udarcev in stal, stal, stal.

Nekdo ga je v solzah objel

In se zrušil ob njem na tla.

Nobenega sporočila

se ni pustilo razbrati v tej gesti.

Za konji so se vlekla vozila.

Neki konj bo obležal na cesti –

in ko se je mali Hans

ves zgrozil, kako je mogoče,

je zaslišal rotenje: »metafora −

oče«.

Rosa Luxemburg je pisala iz ječe:

»Imam občutek, da sem ptič ali druga žival

v neuspeli človeški

podobi.« Jure Detela

je šel in pred jutrom odpiral

ujetim živalim kletke –

ga je vodila

»revolucionarna ljubezen«?

[…]

(Miklavž Komelj, Hipodrom)


