J. Mrkalj Kadmus
ČIGAVA JE ŽE TA DEŽELA?!

Vir: TZS spletna stran
Pred mnogimi leti, je bil slogan, Slovenija moja dežela, naročen od, TZS veliki hit.
Avtorji-ekipa reklamnih maherjev, so letos 2017, od ppresidenteja Slovenije, dobila
medalje za zasluge. Presidente vsesplošnih poklicev in multipraktik ne spregleda
nobenega. Tekstopisec slogana je zavrnil medaljo. On išče pravico na sodišču. Ta
človek je, Zdravko Duša, urednik, pisatelj, vrstni prevajalec, mentor in kolikor ga jaz
poznam, še od študentskega, Foruma, mila dušica in severni Primorec. Bil je v bivši

državi, takratnem Studiu marketing-Delo, tekstopisec, in je marsikaj imenoval s
pravim imenom. Jaz mu dam prav, da je nahrado, kot rečejo Primorci zavrnil.
Čudno, da Turistična zveza Slovenije, naročnik in plačnik reklame ni dobila medalje.
Morda jo je zavrnila?! Ali jo je morda odklonila, zaradi bolj zaslužnih?!
Zdravc, kot smo mu rekli, toži svoje sodelavce, da so kampanjo pri(h)vatizirali in jo
še zdaj tržijo, brez njega ne glede na soavtorstvo.
Mislim, da je ppresidente vseh splošnih zadev, pozabil nagraditi tudi vse tiste, ki so v
26 letih zares vzeli ta slogan in so pri(h)vatizirali malo po svoje, to deželo. Mnogi so
ta slogan vzeli dobesedno, in ne kot reklamo. Ko so ob nastanku nove države, mnogi
vzhičeno sanjali, so drugi, preden so se prvi zbudili, kar hitro grabili in
pri(h)vatizirali nekoč družbeno premoženje.
V tranziciji in pri(h)vatizaciji je nastajal in je obstal, turbo kapitalizem. Ob političnih
strankah in bankah, so se bohotili tajkuni in tajkunčiči. Eni so skrivali, drugi
razkazovali svojo uspešnost, in razkošje lumparij.
Dva desetletja in pol je trajalo, da so obsodili in zaprli nekaj posameznikov, za
pri(h)vatizacijski kriminal, in to samo za vzorec. Iz strank in bank ni sedel še nihče.
V glavnem gre za pri(h)vatizacijsko menažerijo-direktorje. Trenutno na zapor čaka
veliki direktor, Istrabenza in bivši notranji miništer, I. Bavčar. Ponovno je zaprosil za
odlog odhoda v zapor. Skoraj sem prepričan, da v teh vročih dneh ne bo šel na
hladno. Nekatere velike ribe se ne pustijo spraviti skupaj z malimi v isto mrežo.
Dodatek
J.Mrkalj Kadmus

Pons asinorum (lat.)- oslovski most
Česarkoli se lotijo neumneži, vedno naredijo neki oslovski most. Jaz pogosto rečem,
most vzdihljajev. Ob oslovskih mostovih so trpeči vzdihljaji in ne koprneči. V tej
deželi in državici, je toliko oslovskih mostov, kot je polnoletnih prebivalcev. Posebej
so izpostavljeni projekti splošnega pomena. Lahko bi tudi rekli, koliko občin, ki jih je
enormno veliko, je tudi toliko oslovskih mostov.
Zadnji takšen je drugi tir ali dva tira, Divača -Koper.
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Preje, v prvih letih po osamosvojitvi, je bil veliki projekt varčevalci, Ljubljanske
banke iz drugih republik in zdaj državah, potem izbrisani južnjaki, zatem Teš 6,
bančna luknja, izbris ali likvidacija dveh bank. Bile so podkopane ali prodane
ikone slovenskega gospodarstva: Mura, Elan, Mercator, Istrabenc, Perutnina Ptuj,
Laško in Union pivo, Radenska, Rogaške, MIP, Pomurka in tako naprej, dokler je
še državnega premoženja kej. Najslabše je po moje odnesel Maribor. To mesto ob,
Dravi nima sreče ne z župani, ne s svojo državo ali deželo in ne s svojo škofijo. V
pri(h)vatizacijskem in tranzicijskem viharju je šel zu grunt; Tam, Hidromontaža,
TVT, Metalna, Vinag, in mnogo toga. Še škofija je v vicah zaradi profitnega
hazarda. Maribor, moje mladostno mesto iz študentskih časov, ni več mesto
mladih. Mladi odhajajo v bližnjo Avstrijo delat. Zlobni ciniki pravijo, da se bojijo,
da bo general Maister moral vstati in nesposobne v Avstrijo nagnati.
Zdaj prodajajo črno rožo pri(h)vatizacije, Ljubljansko banko, ki se zdaj imenuje
Nova LB. Črno milijardno luknjo so zakrpali davkoplačevalci, slabe kredite in
terjatve so prenesli na Slabo banko DUTB. Ostali so dolgovi varčevalcev iz drugih
republik-zdaj državah na »brdovitem« Balkanu in podrejenci. Naprodaj bo kmalu,
Telekom in Petrol.
Za mene je bil največji nateg, vračanje premoženja v naravi cerkvam, baronom in
grofom malim in velikim kapitalistom pred drugo svetovno vojno.
Denacionalizacija, znameniti ZDEN, je mnogim bogatim prinesel še večjo
bogatijo. Drugi veliki projekt bogatije je bil zbiranje certifikatov, od naivnih
polnoletnih državljanov in promet z njimi. Takrat so se rodile delnice, o katerih
preprosti državljani niso vedeli ničesar. Tisti brihtni in spretni so si ustvarili
milijončke.
V pri(h)vatizaciji in tranziciji je narejeno toliko oslovskih mostov, tudi v malih in
bahatih državicah Balkana.. Oslovske mostove še gradijo, samo za osle ne.
Oslovski mostovi so mostovi, ki ne povezujejo temveč, so potrebni samo
kapitalistom in politikom.
Če se na koncu vprašamo, čigava je ta dežela? Lahko mirno rečemo kapitalistična.
Navedeni jeziki, na reklami gl. sliko, so že takrat vabili kapitaliste. Zdaj vabijo
kapitaliste in kapital iz vsega sveta ne glede na nacionalnost. Tujci počasi kupujejo
to mojo drugo domovino in deželo Slovenijo.
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Andreju Brvarju, zlatnik poezije za življensko delo za leto 2017.

Mittelfest Čedad, Italija 15. -25. 7. 2017
Moto letošnjega festivala je z r a k. To pomeni konec triletnega ciklusa. Najprej je
bil moto festivala 2015 voda, 2016 zemlja. Teme so bile zavestno izbrane in
simbolno pomenijo krogotok življenja.
Sam festival je 1991 zasnovan v Julijski in Furlanski pokrajini-Italija, ob slovenski
meji, z namenom da se poglobljeno razsvetli dediščina te dežele. Nekoč je Čedad
bil sedež patriarhom iz Ogleja. Od tam so se morali umakniti.
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Vir: htps/www. mittelfest.org
Letos je še vedno poudarek na poeziji, pesmi, plesu in gledališču. Med
gostujučimi umetniki letos posebno pozornost vzbuja G. Bregovič, Sting,
Laibach, J. Malkovich in drugi.
Festival SANJE v Goriških Brdih
Vinorodna Goriška Brda, tudi letos s festivalom, Sanje, gostijo
ustvarjalce in nudijo poezijo, glasbo in vino. Nekoč je v Medani bil
festival, Poezije in vina, ki ga je podedoval, Ptuj s svojo najstarejšo
vinsko kletjo v deželi tej. No tudi to klet so skupaj s Perutnino, kupili
železni, Rusi.
Na sploh se v tem najstarejšem mestu v deželi tej, odvijajo festivali kar
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po tekočem traku. No, morda je to dobro, da majhna mesta prehitevajo
prestolnico.
V Ljubljani poteka 65. LF, za elito z elitnim programom in cenami od I
do IV kategorije. Lahko bi tudi rekli, za 4 različne kaste in položaje na
prireditvenem prostoru.
Poletje je, in naj se ljudstvo na festivali nastopali bodo umetniki veliki in
mali.

JMK
Auforizmi
&. Mnogim je alkohol nujen, da lažje prenesejo človeka v sebi.
&. Bedaki svoje največje neumnosti ne znajo zamolčati. Ponavadi jih
tulijo na ves glas.
&. Postavljajte spomenike, pa ne junakom, temveč velikim poštenjakom.
&. Mali, plehki in pritlehni so obsedeni samo z eno mislijo; kako spotikati
vse okrog sebe.
&. Vedno je imel globoke misli, ko je globoko pogledal v globok kozarec.
&. Intelektualci brez razuma in duha so, kot gole postarane starlete.
&. Alkohol je zagotovo legalna in poceni droga, ki traja do groba.
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