
This is not a crime and you're not on trial. Bend over baby, I'm gonna make you smile. 
Erotic, erotic, put your hands all over my body. All over me. 
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Zame je lahko erotičen samo dotik, pogled, 
poljub, ples, ritem glasbe … 

 
V TV sporedih in raznih kategorizacijah 'filmov za od rasle' vedno zaslišimo oznako eroti čno, pa vendar lahko le redko 
rečemo, da se tovrsten film vsaj malo približa pojmova nju erotike. Meja med erotiko in pornografijo je ta nka ali pa tudi 
ne. Odvisno od posameznika, kako pojmuje erotiko in  pornografijo. Na žalost  se prav pornografija prev ečkrat pojmuje 
kot erotika. Obilo gole kože in bolj ali manj goli fuk. To nam kot erotiko prodajajo v pornografskih f ilmih, tudi kakšna 
zgodbica v časopisu se najde.  V raznih sex shopih nam ponujajo na kupe eroti čnih igra č, pripomo čkov, filmov, 
perila… hja marsikoga pa mine ob pogledu na embalaž o, ki v časih meji na popolnoma neokusen izdelek. Hvala, 
vendar, če si bom kdaj hotela kupit uniformo bolniške sestre , me bo verjetno vse minilo ob pogledu na škatlico v 
katero je uniforma zapakirana. Zame je lahko eroti čen samo dotik, pogled, poljub, ples, ritem glasbe …  za erotiko ne 
potrebujem vulgarnih besed ali bi ča. Zanjo potrebujem samo osebo, ki ji zaupam in sem  popolnoma sproš čena z njo. 
Ker pa ima vsak svoj pogled na erotiko, sem vprašal a nekaj ljudi, kaj je za njih erotika. Tukaj so nji hovi odgovori.  
 

"Kot erotična se največkrat pojmuje golota, erotične masaže, 
plesi, zapeljivi gibi... Erotika je naprodaj - v klubih, erotičnih 
trgovinah, masažnih salonih...Zame pa je erotika malo 
drugačnega pomena. Bistvo erotike je v ljubezni, zaupanju, 
poznavanju partnerja. Erotika je, ko ne potrebuješ pripomočkov 
iz erotičnih trgovin, ko ti ni treba obvladati posebnih masaž in 
orientalskih plesov. Ko lahko le s pogledom, dotikom, kretnjo 
ali nasmehom damo partnerju vedeti, da ga imamo radi, da se 
bomo potrudili posebno zanj, in na tak način ustvarimo erotično 
vzdušje, ki ga lahko stopnjujemo kot želimo. V odnosu je 
erotika zelo pomembna in z malo domišljije jo je precej 
enostavno vzdrževati, stopnjevati in v njej uživati. To je erotika, 
ki se ne more primerjati z obiski striptiz klubov, masažnih 
salonov ali trgovin z erotičnimi pripomočki. Morda pa prava 
erotika, ki nudi zadovoljstvo dvema, ki se imata rada in si 
zaupata, vseeno ni naprodaj." 

Sandra 
 
 

 Erotika je v glavi. Nekje sem prebrala, da so možgani največji 
spolni organ telesa, in s to izjavo se strinjam. Vsakemu je všeč 
nekaj drugega, vendar sem mnenja, da vsi za pravo vzburjenje 
potrebujemo kaj več kot samo golo kožo." 

Frankie 
 

Kaj je zame erotika oz. erotično? Prej bi se lahko vprašali, kaj 
ni? Za začetek, po mojem mnenju gre pri tem "nadnaravnem" 
pojavu izključno za izkazovanje naklonjenosti in morda tudi 
podrejenosti partnerjev. In mogoče še za kakšen manjši 
dodatek vsakega posameznega para, bodisi erotična igrica ali 
pripomoček, vse pa naj bi se navezovalo vsaj na mišljenje o 
spolnosti, če že ne na spolnost samo. Kako to? Poglejmo 

recimo prvi argument štirinajst letnega fanta v šoli, recimo pri  svoji najljubši profesorici, ki ga po nekem čudnem naključju povrh 
vsega še privlači in podobne reci. Seveda mu bodo po glavi šle stvari, ki bi se jih lahko označilo s "pubertetno" erotiko, deljenje 
dotikov, bodisi profesorica v zapeljivem spodnjem perilu ter tako dalje. Erotika za starejše pa je po moje že kakšen poseben 
način izkazovanja ljubezni, mogoče celo SM scena ali pa kakšna erotična igrica (igranje vlog...). Za nekatere je že dovolj 
erotična kakšna  pesem, knjiga ali pa celo nič od navedenega. Mogoče je komu tudi erotično to, da ga zmerjajo, da se s 
prijateljem pogovarja o svojih fantazijah ali pa preprosto sanja. Zato je meni erotika tista stvar v ljubezni, ki ostane le med 
dvema, če niste swinger-ja, in gre pri vsem skupaj za njun osebni užitek, ki si ga nudita na različne načine. Kakorkoli - erotika je  
zelo lepa stvar ne glede kako jo doživljaš, le da je udeležencem všeč." 

Mitja 
 

"Erotika izhaja  iz grške besede Eros,  ki pomeni poželenje, in erotika je poželenje. Erotika se nanaša na umetniška dela, katera 
zajemajo literaturo, fotografijo, kiparstvo, slikarstvo in filmsko umetnost.  
Vendar pa je erotičnost vse okoli nas v naravi, vsakemu posamezniku je erotično nekaj drugega, saj vsak zaznava stvari na 
drugačen način. 
Erotičen je lahko vonj, zvok, kretnja; kako nekdo govori, se smeji, kako hodi, kako sedi… Težko je povedati, kaj ti je erotično, saj 
vsak dan odkriješ nekaj novega, kar stimulira tvoje poželenje, predvsem poželenje seksualne narave. 

Ana
 



My name is Dita … I'll be your mistress tonight … I'll be your loved one darling 
Turn off the light … I'll be your sorceress, your heart's magician 

I'm not a witch, I'm a love technician 
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"Erotično? Huh, erotika ima širok koncept. Vsak jo bo razložil 
drugače. Mnogi mislijo, da je erotika pornografija in jo avtomatsko 
povežejo s čim neprimernim in grobim, kot bi mnogi rekli. Po moje je 
takšen način razmišljanja napačen. Erotično je to, kar ustvarita ti in 
tvoj partner. Lahko seksaš 24/7, če misliš, da je to to, če se oba 
partnerja strinjata in uživata v tem. Mogoče je erotično poljubljanje, 
dotiki, šepetanje… vsaka oseba si erotiko razlaga drugače. 
Verjamem, da si jo tudi vi razlagate na svoj način." 

Oli 
 

In kaj mislite vi?   
 

 
Nina Kova čič –Lella  

 
 
 
 
 

 

Upognjeno rebro: Nuruddin Farah 
 
»Bog je ustvaril žensko iz upognjenega rebra; in kdorkoli ga je skušal zravnati, ga je zlomil.« 
Somalski pregovor 
 

 
Če bi vam povedala za zgodbo, ki govori o dekletu, ki se odloči upreti 
zahtevam družbe, v tem primeru, dogovorjeni poroki s starcem, do 
katerega čuti zgolj gnus in odpor; ter vas vprašala v katero zgodovinsko 
obdobje bi zgodbo umestili, bi se odgovori verjetno gibali okoli začetka 
20. stoletja in nazaj v še bolj oddaljeno preteklost. Verjetno bi se vam 
pred očmi verjetno odvrti črno-beli film v katerem poleg nesrečnega 
dekleta nastopajo po vsej verjetnosti še vitezi zmaji in zlobne čarovnice. 
Roman je dejansko, nastal leta 1970, izpod peresa somalskega pisatelja 
Nuruddina Faraha; in nikakor ni zgodba včerajšnjega dne, ampak nekaj, 
kar se dogaja danes in se bo dogajalo še dolgo v prihodnosti.  
Glavna tematika zgodbe nikakor ni poskus prisilne poroke, ki se mu 
pripovedovalka zgodbe, približno 18 letno dekle Ebla; izogne z pobegom 
v mesto. To je pravzaprav le en izmed simptomov tradicije in načina 
življenja, ki je za povprečnega zahodnjak predstavljiv približno ravno 
toliko, kot življenje med prej omenjenimi vitezi in zmaji. V zgodbi izvemo 
o načinu življenja v nomadski skupnosti, vlogi ženske nasproti moškemu 
ter živali nasproti človeku, o obrezovanju žensk, navadah ljudi, 
vraževerju; skozi Ebline oči in misli, ter njene poskuse najti svoj prostor 
pod soncem, kraj, kjer bi lahko živela v skladu s seboj in ne po določilih 
drugih ljudi. Ti poskusi jo vodijo iz podeželske družinske skupnosti v 
mesto, do poroke, prevare in nazadnje do negotovega zaključka oz. neke 
vrste »ne-zaključka«, saj se roman konča preden pride do razpleta 
dogodkov, ki so odločujoči za Eblino nadaljnjo usodo. Na nek način 
zaključek sploh ni potreben, saj je sporočilo zgodbe posredovano že 
veliko prej. Ebla živi v svetu, v katerem za drugače misleče ljudi ni 
prostora, in katerega namen je, da rebra ostanejo upognjena, ali pa se 
zlomijo. 
Vendar pa Upognjeno rebro ni le zgodba o tragični vlogi ženske v 
somalski družbi, ampak je, ne glede na to da je postavljena v nek 
popolnoma drugačen svet, kot smo ga vajeni; zgodba, ki jo z lahkoto 
prenesemo v katero koli kulturo in katerikoli čas. Je zgodba, ki govori o 

neenakosti, razlikah in nerazumevanju med ljudmi. O razlikah med meščanom in prebivalcem podeželja, izobraženim in 
neizobraženim, o razlikah med pripadniki različnih kultur in religij … Sama pripoved je slikovita in preprosta, postavlja pa nam 
vprašanja, katera si zavestno postavi le redko kdo med nami. Vprašanja o izvoru neenakosti, pravice enega človeka odločati o 
usodi drugega … Vprašanja, ki so nadvidezno tako preprosta… vendar nanje še vedno nimamo odgovora.  
 

Tamara Mijatovi ć   


