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MARKO KRAVOS 
 

POSLANICA, šesti zlog 
kot lek, kot urok proti virusu ob veliki noči 2020 

 
V Reziji pravijo pomladi vilažej:  
čas, ko leze brstje ven, iz zimskega pripora.  
Včasih je zdravstveni pripor trajal okroglih štirideset dni.  
Tudi v bibliji piše, da se je treba postiti v puščavi prav toliko dni,  
kolikor je Ali Babovih razbojnikov.  
Število je dobilo med ljudmi magični poudarek, ker je določalo  
dobo čakanja na razpotju: ali v zdravo življenje ali v bridko podzemlje.  
 
V teh štiridesetih dneh posta in zdržnosti si lahko vsak sam pomaga.  
Imeti je treba lonček zemlje: vanj posadimo prvi dan en fižol,  
drugi dan drugo zrno fižola, tretji dan tretje seme.  
Rastline se bodo druga na drugo opirale in se pognale v nebo. 40 dni. 
V tem času, že ob vodi, tudi brez pršuta in kruha,  
ste postali lahki in gibčni. Kot bi mignil,  
splezate po stebličju iz treh fižolov vse do meseca.  
Če ste sejali ob pravem času, boste pristali na ščipu,  
če ste bolj skromni, bo tudi na enem ali drugem krajcu prav.  
Slabo je, če na vrhu naletite na mlaj, črno luknjo.  
Takrat lahko pišete le eksistencialistično poezijo,  
ki je zlepa ne bo nihče bral. 
Zanimivo: luna in mesec sta eno, sta obojespolnik.  
Mesec tke mesečino, luna razvršča 28 dnevne mesece.  
 
Kam sem zašel v tem aprilskem labirintu, ki mu ne vem vilažeja!?  
Sam postajam medtem po-mlad: po-starano mlad. 
Ah, velika noč bo, ki nastopi, po božji volji po luninem koledarju.  
V davnini pred njo, šele 40 dni nazaj je bil tudi letos pust,  
ko še nismo imeli opravka s strahovlado virusa. Ah in joj odtlej! 
 
Ne pozabite posaditi treh zrn fižola. Če niste vešči plezanja,  
pojejte pridelek. Od fižola pride fosfor v glavo, je rekla moja mama.  
Od fosforja se ti kdaj še kaj posveti, menda. Fosforescenca. 
 

Res, če ne bomo sami kaj pridelali, ne bomo imeli za popotnico,  
ko bo čas spet tekel kot ura.  

To seveda ni pravljica ampak velikonočni pirh. 
 

Zlog na zlog, zrno na zrno - za kruh in nasmeh 
petelin pa spet skozi stisnjeni kljun: 

BODITE DOMA in zalivajte lonček za cvet, ki bo kazalo v knjigi! 
 
8. IV. 2020    

mailto:info@bralnaznacka.si

