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Danes moje oči gledajo navznoter. Danes vidijo babico,
mamo, očeta – drugače. Z druge razdalje, z drugega
kota.
Znotraj je vse še jasno. Zgodbe, imena ... pripovedi. ...
Še dobro, da obstaja molk. Kdo bi bil resnični zmagovalec in kdo žrtev – če bi spregovorila drevesa, obronki
gozda, samotne jase, grmovja ob potoku, rokavi reke,
travniki ..., če bi spregovorile stene taboriščnih barak,
ječ, hiš trpljenja ..., če bi razkrili spomin odri gluhih,
temnih noči, ki so slišali šepetanja, izpovedi in zaobljube, zadnje tožbe, prošnje in jok, preden je legla dolga
tišina.
Mrtvih ne dosežejo več – ne govorice, ne himna, ne kletve, ne prošnje, ne molitve. Ne parade, ne mašna slavja.
Mrtvi prosijo mir in spominjanje.
Iz uvodne misli Vande Šega
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Bo znal kdo zašiti zrcalo,
ki je razpokalo
od sovraštva, zavisti in težkih besed?
Bo znal kdo zlepiti
raztrgane slike življenj,
ki niso nikoli zares živela?
Bo zbral kdo dovolj poguma
za setev rož,
ki bodo cvetele vsem?
Lepota je preprosta.
Je le nevidni svet duha.
Kdo je sejalec ...?
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Pesnica se pred nami z vso tenkočutnostjo odpira
v svet, ki je, ker je eminentno izpovedna poezija,
intimno njen, hkrati pa tudi obče človeški: v svet
spominov, ki vsakogar izmed nas spremljajo skozi
vse življenje ali pa obzirno čakajo, da jih, v stiski ali
v radosti, prikličemo iz pozabe v sebi, da ob njih in
z njimi laže zadihamo.
Vanda Šega si je v tej zbirki izbrala eno težavnejših
poti do njih, do svojih spominov, ki so ne le oživljena
preteklost, ampak tudi vsa pesničina sedanjost, vsa
njena vsakdanja in nepretrgana zdajšnjost, svojevrstna simbioza lepote in bolečine.
Tragični čas svojih staršev, vojni čas pač in vse, kar
je spadalo vanj (na Slovenskem, še zlasti v pesničini
ožji domovini celo z določeno tragično specifiko),
ne da bi jo, enkrat samkrat iz današnje kritične
vednosti, zaneslo v neposredno politično ali celo
ideološko presojo, sprejema, celo prisvaja si ga, kot
že rečeno, skozi prizmo odrešenjske ljubezni, prefiltrira ga v lastno usodo.
Iz spremne besede Cirila Zlobca

Založba Fran

Moč žlahtnega srca

www.zalozba-fran.com

Olupki srca prinašajo pesmi, ki presegajo naš prostor in
čas. So spoštovanje preteklosti in pretanjeno nagovarjajo vse, ki sejejo, krojijo in odločajo o prihodnosti. So globoko zavedanje odločilne usodnosti trenutka, ko sta mir
in varnost v naših rokah. V naših odločitvah. V naših
vrednotah. V nas!
So pesmi o sožitju, spoštovanju in ljubezni, ki edine lahko rešijo svet (in nas) v sožitju vseh različnosti:
– z dopuščanjem svobode, ki ne omejuje;
– s spoštovanjem, ki ne ukazuje;
– z ljubeznijo, ki ne pričakuje.
V »olupkih« je srce ostalo CELO!
Te pesmi so olupki in istočasno velika moč žlahtnega
srca. Olupki srca so (še nikoli tako) globoko izpričana
ljubezen do staršev.
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