
Parada ljubezni, N' tokova še čisto sveža tretja plošča, je nekaj
najboljšega, kar se nam je v zadnjih letih zgodilo. Tudi

novinarji nimamo več kritične distance, ker jo je ob poslušanju
njegovih besedil v kontrapunktu z izjemno spevno glasbo
nemogoče imeti - vsi smo del družbe, s katero je nekaj hudo
narobe. Toda ali je za boljši svet dovolj že poslušanje?

► V uvodni skladbi pravite, da
N'toko ne obstaja, a zdi se, da
N'toko še nikoli ni toliko ob-
stajal, kot obstaja te dni ...
"Res je, da sem, odkar je izšla
zadnja plošča, dobil veliko več
medijske pozornosti kot kadar-
koli prej, pa ne vem, zakaj.
Sicer pa, če izhajamo iz pesmi
N'toko ne obstaja: Kaj sploh je
medijska podoba? To je fikcija,
ki jo ustvariš o sebi. Tvoja me-
dijska podoba, ki jo o tebi
ustvarijo drugi, nisi ti. Je nek lik,
o katerem ljudje berejo v časo-
pisih. In ta fik, ta medijski N'to-
ko, je zame zelo zanimiv, saj
me zabava njegovo ustvarja-
nje. Je neke vrste igra z
egom."

► V vaših skladbah se zrcali
precej klavrna podoba Slove-
nije. Koliko je na doživljanje
naše države vplivalo življenje
v tujini, čas, ki ste ga preživeli
na Japonskem, Franciji?
"Vpliv je bil precejšen. Sam sem
Slovenijo vedno promoviral v
pozitivni luči in bil velik idealist,
to pa še ne pomeni, da nisem
kritiziral, kar mi ni všeč. Odkar
sem se po daljšem bivanju na
Japonskem vrnil, se nikakor ni-
sem uspel vklopiti v okolje, vsaj
ne tako, kot sem bil vanj vpet
prej. Lahko rečem, da nisem
zaživel s svojim okoljem.- Naj-
brž je negativna podoba Slo-
venije, ki se jo lahko razbira s
plošče, posledica čisto oseb-
nega doživljanja. Mogoče tudi
zato, ker sem starejši in se
soočam z drugimi temami, kot
sem se prej. Z vstopom v odrasli
svet, ko so tudi moji vrstniki
odrasli, naenkrat z njimi ne
najdem ničesar skupnega. Ne
najdem ljudi, s katerimi bi lahko
delil vrednote, ideale. Zdi se mi,
da se bolj ali manj vsi po-
govarjajo o biznisu, v te po-
govore pa se sam morem
vključiti. Obenem so me

- še
sam ne vem, zakaj - zelo pre-

tresle zgodbe, ki sem jih zas-
ledil v medijih, v katerih sem
veliko izvedel o Sloveniji. Ne
vem, ali prej ni bilo toliko tega
ali sem jaz postal bolj pozoren,
bolj dovzeten za te teme. Kri-
vice, ki se v tem trenutku do-
gajajo pri nas, se mi zdijo ne-
dopustne. V mojih očeh je Slo-
venija izgubila nedolžnost. Če
je bila na začetku mlada, luška-
na deželica, ki je počasi
odraščala, se mi zdaj dozdeva
v svoji biti pokvarjena. V vre-
dnote, ki vodijo to državo, ne
verjamem."

► A glej ga paradoks: čeprav
ste do naše družbe brezkom-
promisno kritični, posebej v
skladbi Zig Z/g, kjer najširši
srednji razred označite za
fašističnega, je prav ta sklad-
ba izjemno dobro sprejeta.
Imamo morda Slovenci izjem-
no radi družbenokritična be-
sedila, ker na nas delujejo ka-
kor spoved v cerkvi? Se greha
znebimo z glasbo?
"To ste dobro pojasnili, saj si
sam zastavljam enako
vprašanje. Ko sem naredil ta
komad, sem mislil, da bo vsem
zoprn. Ker se neposredno do-
tika njihovih vrednot, sem
pričakoval, da ne bo dosegel
poslušalcev. Vsaj ne tistih, o
katerih govori. Da ga bodo
preslišali. Zanimivo je, da so ga
vsi tako dobro sprejeli. In mor-
da imate prav - Slovenci smo
zelo kritični, celo bolj kot mar-

sikateri narod. Ampak smo
obenem toliko boli pasivni, saj
se nam zdi dovolj že, če na
neko perečo temo kdo napiše
kritičen anonimen komentar
pod novico na internetu, ali pa
da se o tem debatira za šan-
kom, in da, najbrž je dovolj že
to, da se o tem kdo napiše
kritičen komad. Zelo pasivno
spremljamo dogajanje in vse,
kar se nam resnično godi. Ljudi,
ki upravljajo našo državo,
doživljamo kot nedotakljive
ločene identitete. Kot da to ni
naša država. Dovoljeno nam je
čez to stanje bentiti, dejansko
pa nihče ne pomisli, da bi kaj
storil. Prav to, da toliko težav
prepoznavamo in smo do njih
kritični, se mi zdi najbolj pro-
blematično. Če vemo za te stva-
ri, kako je mogoče, da še kar
obstajajo?"

► Veliko je besa, ki pa se ne
manifestira v akciji, uporu.
Smo apatični?
"Temu se reče nezadovoljstvo.
Slovenci smo na splošno zelo
nezadovoljni in tudi sam ne
poznam - z nekaj izjemami -
ljudi, ki bi bili zelo zadovoljni.
To je bizarno, če naj bi bila
demokracija v osnovi vlada-
vina ljudstva. Ljudje naj bi
odločali, a nihče tega ne
doživlja na ta način. Nihče ne
čuti, da bi bilo karkoli, kar se pri
nas dogaja, njegova odločitev.
In posledično tudi ni. In to ni-
kogar ne zanima."
► Tudi sami v skladbi Nez-
nosna lahkotnost življenja
ugotavljate, da daje kapita-
lizem lažni občutek popolne
svobode. Kdo je res svobo-
den?
"Gre za iluzijo, da imamo v

svojem malem zasebnem
življenju na izbiro veliko stvari,
zato se družbeno ne aktivira-
mo. Vemo, da družba ne deluje
pravilno, ampak s tem nočemo
imeti opravka. Ukvarjamo se s
svojim osebnim življenjem, z
ozkim krogom, kjer čutimo, da
smo povsem svobodni in ima-
mo veliko izbire. Ne moremo
odločati o naši državi, to smo
pač prepustili, imamo pa na
izbiro nešteto življenjskih slo-
gov. Ljudje imajo občutek, da
so se dejansko o nečem po-
membnem odločili, ko so, de-
nimo, izbrali med enim in dru-
gim študijem, med tako in dru-
gačno pričesko, med enim in
drugim pohištvom, med tem, ali
bodo kupovali v Sparu, Tušu ali
Mercatorju ... Če vzameš ka-
kršnokoli življenjsko podrobno-
st, imaš veliko izbire. Pri verski,
politični in spolni opredelitvi si v
svojem zasebnem življenju svo-
boden. Te izbire so fiktivne.
Dejansko je vseeno, kakšen stol

N'tokova Parada ljubezni bo 3. decembra
na odru novomeškega Sokolskega doma,
4. decembra v kamniški Kotlovnici, 10.
decembra N'toko nastopa z
Moveknov/ledgement v MC Velenje, 11.
decembra v črnomeljskem MKK, 1 8.
decembra v Cerkniškem CMAK-u in 25.
decembra v Rdeči ostrigi v Škof ji Loki.
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si kupil. Vidim, da imajo ljudje
zelo radi računalniške progra-
me, s katerimi si lahko sami
izdelajo načrte za razporeditev
pohištva v svojem stanovanju.
Vsi moji znanci so nori na ta
program. Ko vse izrišejo, ko se
odločijo, kje bo stala katera
omara, se počutijo, kot da so
nekaj ustvarili."

► Kot nekdo, ki načrtuje svoje
življenje?
"Ja, kot da planirajo svoje
življenje s tem, da razporejajo
pohištvo po svojem stanovanju.
Ampak ... Kako naj to povem?
To je nesmiselno. V sebi si us-
tvarjamo iluzijo avtonomije, v
resnici pa se o pomembnih
odločitvah vsi enako odločamo- torej se ne odločamo. O te-
meljnih problemih v družbi se
ne razpravlja. Kvečjemu se
malce pritožuje, ampak če se ti
zdi razporejanje pohištva vr-
hunec svobode, se ne ukvarjaš s
tem, kako nekdo drug razpo-
reja tvoje življenje."

► Skozi vseh deset skladb se
vleče rdeča nit, ki obsoja sta-
nje popolnega pomanjkanja
solidarnosti in empatije. Se vsi
ukvarjamo samo še s samoiz-
polnitvijo?
"Ljudje celo tako težijo k sa-
moizpolnitvi, da niso sposobni
živeti z drugimi. Tako daleč
gredo, da v svoje življenje, de-
nimo, ne morejo sprejeti par-
tnerja, ker jim je tako zelo po-
membno, kako imajo razpo-
rejeno pohištvo, kar utegne biti
zelo pomembno tudi za po-
tencialnega življenjskega so-
potnika, ampak kaj ko bi ga, ta
malo drugače postavil. In že je
tu težava, saj se jima zdi, da s
tem spodkopavata temelje svo-
jih z leti izjemno izdelanih
osebnosti. Zato ne moreta biti
skupaj. Gre seveda za meta-
foro - ne vidita, da je biti skupaj
veliko pomembnejše od raz-
poreditve pohištva. Nismo več
sposobni sobivati, ker svoje
drobne življenjske odločitve po-

vezujemo s svojo osebnostjo,
namesto da bi slednjo pove-
zovali z drugimi ljudmi. Kaj pa
je družba drugega kot sobi-
vanje ljudi? Mi odločamo, ali se
bomo imeli dobro ali ne. Prav
zaradi takih neumnosti ta
občutek izginja."

► Na drugi strani pa imamo
parade ljubezni.
"Najbrž se nikoli v zgodovini ni
toliko govorilo o integriteti po-
sameznika, pa seveda o ena-
kosti in pravicah. Beseda lju-
bezen je povsod. Ampak na
tako abstraktni ravni, da nima
nikakršne zveze z dejanji. Lju-
bezen pa je to, da ti nekdo
potrka na vrata, ti pa mu od-
preš in ga povabiš, naj vstopi.
Ne pa da pogledaš skozi lino
...Hecno, ko ljudje nimajo ure-
jenih najosnovnejših odnosov z
najbližjimi, ko ne morejo imeti
normalnega odnosa niti z enim
bližnjim človekom, so polni ve-
likih moralk o ljubezni, družbi,
strpnosti."

► V Zig Zig kot glavne vrednote
navajate varnost, udobje, za-
sebnost - je to nova sveta tro-
jica, nova vera?
(smeh) "Pri svojem razmišljanju
sem našel te tri ključne pojme,
okoli katerih se vse vrti."

► Varnost pred kom?
"To se nihče ne bo vprašal. Na
koncu nas zares ogrožajo sa-
mo tisti ljudje, ki so tu, da bi nas
ščitili, samo da več ne vemo,
pred čim nas ščitijo. Po svoje je
absurdno, da večina ljudi kot
največjo grožnjo doživlja prav
državo, ki pa je tu prav zato, da
te ščiti kot državljana. Bolj se
bojijo policije kakor kriminal-
cev. Zakaj denimo za zaščito
avtorskih pravic potrebujemo
Sazas? Glasbeniki se boli kot
tega, da bi jih kdo opeharil, jim
ukradel glasbo, bojijo Sazasa.
Vse institucije, ki so tu, da bi nas
ščitile pred nekimi nedefinira-
nimi nevarnostmi, ki si jih je
treba sproti izmisliti, so tiste, ki
nas dejansko ogrožajo. Ampak
njihov obstoj je samoumeven.
Moramo jih imeti zaradi tis-
tega: kaj pa če bi ... To je večen
paradoks."

► Parada ljubezni, ki je nav-

dihnila naslov in istoimensko
skladbo, se je sklenila s po-
teptanimi smrtnimi žrtvami,
vest o tem pa ni prišla do
množice, ki se je na drugi
strani prizorišča mimo zaba-
vala še ure in ure. Je to me-
tafora današnje družbe?
"Tudi. Ostaja pa še skupina
ljudi, ki tepta ljudi in teptajo še
tisti, ki sploh ne vedo, da jih
teptajo, ampak rinejo notri, ker
želijo na vsak način biti med
tistimi, ki se zabavajo. Vsi
hočejo biti na najboljšem ple-
sišču, so pa trenutno zunaj in ne
morejo priti noter, zato se odzo-
vejo histerično, nasilno, brez
razmišljanja o posledicah. Na
ta način je tudi v družbi veliko
ljudi poteptanih. Ne vem, kdo je
kriv. Temu se reče slaba or-
ganizacija, slabo vodenje, a na
drugi strani tudi osebno ne-
prevzemanje odgovornosti Iju- j

di. Morali bi se čutiti sokrivi.
Enako je pri družbenih
vprašanjih. Razmišljanje: saj
nisem jaz tisti, ki bo sprejel
krivičen zakon, saj nisem jaz
tisti, ki ni plačal delavcev, ni
sprejemljivo. Obratno: s svojim
načinom življenja nič ne na-
redim, da bi bilo drugače - celo
pomagam vzdrževati status

3uo, zato sem soudeležen. Sta-
ion v Ljubljani so nam do-

besedno zgradili sužnji, ljudje,
ki so dan in noč, na dežju,
snegu in vročini delali zato, da
smo jih brez plačila mirno po-
slali domov. Mi smo pa zdaj
ponosni na ta objekt, kamor
hodimo na tekme in koncerte in
je sploh super. To ie princip
parade ljubezni. Nekdo je bil
poteptan, ampak nam je vsee-
no, dokler se gremo lahko tja
zabavat, saj nismo neposredno
ničesar zakrivili."

► Lahko pa pritrjujemo družbe-
nokritičnim pesmim.
"Seveda. Vsi soglašajo, da je
Hilda Tovšak odgovorna, am-
pak če se vsi strinjamo, zakaj ni
v zaporu? In zakaj ti delavci ne
dobijo denarja? To je absur-
dno! V državi, kjer vsi vse vemo
in nam je vse jasno, se obenem
obnašamo, kot da ni nič na-
robe." Maja Pertič Gombač
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