
















»Jaz sem dr. Ljuba Prenner, 
ne moški ne ženska, 
tukaj imate torte, 

da se boste posladkale.«

1906-1977



Stvarjenje nevtralnega sveta

S početka ni bilo ničesar kot Božanstvo. Božanstvo pa je S početka ni bilo ničesar kot Božanstvo. Božanstvo pa je 
spalo in sanjalo. Od vekomaj je to spanje trajalo. Pa je bilo 
usojeno, da se je zbudilo. Zbudilo se je iz spanja in se 
ogledovalo in vsako pogledo se je spremenilo v zvezdo. Prvo 
pogledo je ustvarilo naše lepo Zemljo, drugo pogledo naše 
ljubo Sonče, tretje pogledo naše prijazno Luno, vsako 
poznejše pogledo pa bleščeče zvezdo. Božanstvo se je čudilo 
in začelo potovati, da si ogleda, kaj je z očmi ustvarilo. in začelo potovati, da si ogleda, kaj je z očmi ustvarilo. 
Potuje in potuje, pa nikjer ne konča ne kraja.

Pa pride dol tudi na naše Zemljo. Pa se je bilo že utrudilo: 
potenje je Božanstvu že na čelo stopilo. Na Zemljo pade 
kapljo potenja, kapljo oživi in to je bilo prvo človeško bitje. 
Božansko je človeštvo. Ni bilo ustvarjeno za razblodja, že od 
nekdaj je bilo usojeno, da se bo trudilo in znojilo (in jebalo 
spol in slikalo mavriča na nebo).

 
Moniko Kropejo: Od ajdota do zlatorogota. Moniko Kropejo: Od ajdota do zlatorogota. 
Slovenska bajeslovna bitja
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Zemljevid želje 

Všeč mi je, ko se moj nalakiran noht zarije v nederje tvojih ritnih mišic.

Počasi odkriva danski teritorij - ti predeš od užitka in mi na obraz rišeš nasmeh.

Počasi polziva proti glavici  - barva mojega nohta postaja vse izrazitejša.

Zemljevid tvoje želje ima manj in manj neodkritih točk.

Predeš in grebeš.

Zaman prosiš za milost.Zaman prosiš za milost.

Prepoznala sem tvojo željo, jo požrla in prebavila.

Imam te in ne moreš si me podrediti.

Ujela sem se vate.

            Martin Gramc









Biti nebinarna, aspolna 
oseba v družbi, ki pozna 

in priznava samo 
binarizem, pomeni biti 

nevidna_en, 
neprepoznan_a, 

neslišan_a, kot-da 
neobstojeneobstoječ_a. Nič od tega 

ni dokončno in 
neizogibno. Naša 

prisotnost in vztrajanje 
v takšnem svetu je ‘fuck 
you’ arbitrarnim normam, 
ki se kažejo in delujejo 

kot naravne.kot naravne.

-Nina




