
Sem Naaila 

 

Vsaka naša pika, vsaka naša brazgotina, vsak košček našega telesa nas 

dela drugačne. Prav vsaka mala unikatna stvar nas bogati. Kot otrok sem 

verjela v to, verjela sem, dokler nisem na lastni koži začutila, kako je, če 

si popolnoma drugačen od ostalih. Kako je biti črna ovca med belimi, kako 

je biti vrana med galebi. 

Ne vem, kako bi opredelila svoje življenje. Dobro ali slabo. Sem drugačna, 

ujeta v ta svet, nepriljubljena. Toda vsak dan se zjutraj zbudim, diham, 

študiram, imam možnost izobraževanja … Po tolikih padcih lahko rečem, 

da je moje življenje dobro. Vsak najmanjši vzpon je velika prednost. 

V eni izmed kavarn v središču mesta, kjer živim že skoraj štiri leta, srebam 

kavo ter razmišljam o sebi, o svoji zgodbi. Pri šestnajstih letih sem se 

skupaj s sestro preselila iz Severne Afrike v Slovenijo. Tukaj lahko 

normalno dokončam šolanje, ker smo tudi v Afriki živeli v razvitejšem delu. 

Tam sem končala osnovno šolo ter del srednje šole. Mamo in očeta so mi 

ubili belci – ljudje, med katerimi danes živim, ljudje, ki jim moram zaupati, 

ljudje, ki jih gledam vsak dan. Če dobro pomislim, priznam, da je vsak dan 

za odtenek lažje. Belcem ne morem, niti ne želim zaupati. Uničili so mi del 

življenja. Toda zares pomembno je to, da jim nisem pustila, da bi moje 

življenje uničili v celoti. To je moja zgodba ... 

Pred skoraj dvajsetimi leti sem s svojim prihodom razveselila dve leti 

starejšo sestro, mater in očeta. Leto dni pred mano se je rodil moj brat, ki 

pa ga žal nisem nikoli imela priložnost spoznati. Umrl je že nekaj dni po 

rojstvu. Še ne leto in pol za mano je mati povila še četrtega otroka. Majhen 

deček pa je z nami žal preživel le tri leta. Ko se je pri nas začela vojna, so 

nam ga vzeli. Nihče ne ve, kdo ga je vzel, kam so ga skrili, odpeljali, kaj 

so z njim naredili. Vemo le, da so vse povzročili belci. In od tistega dne je 

šlo v naši družini samo še navzdol. S sestro sva sicer hodili v šolo, tako 

da sva ob prihodu v Slovenijo imeli vsaj to prednost. Zakaj sva sploh odšli 

iz Afrike? Iz dežele, ki mi je toliko dala, a obenem toliko vzela? Moji 

najlepši, a tudi najgrši spomini so se rodili ravno tam. Imeli smo vse, a 

hkrati nič. Imeli smo drug drugega, imeli smo zadovoljstvo in ljubezen. 

Imeli smo majhno hiško, narejeno iz blata, imeli smo ustrezne pogoje za 

šolanje in več nismo potrebovali. Danes, ko si s sestro deliva veliko 

stanovanje sredi mesta, pogrešam ta afriški minimalizem. Leto in pol pred 

tem, ko sva s sestro Tarano odšli, so nama belci – ljudje, ki jih danes 

srečujem vsak dan, ubili starša. Tisti dan sem skoraj umrla tudi jaz. Ljudje, 



ki so ugrabili bratca, želeli našo hišico, našo zemljo in celo našo vas so se 

najprej spravili na mojega očeta, vaškega poglavarja. Z mamo sva nekega 

dne odšli po vodo v približno kilometer hoje oddaljen kraj. To sva počeli 

vsak dan. Izza nizkega grmičevja so naju z meni takrat še popolnoma 

neznanim orožjem iz neznanega razloga začeli napadati. Zadeli so me v 

vrat ter nato še dvakrat v levi del obraza. Mamo so zadeli v trup. Samo 

padla je po tleh, jaz pa sem zajokala. Od nekje je pritekel oče ter zaklical: 

»Naaila, teci ter se reši. Reši sebe in Tarano. Zmagaj, nisem ti zaman dal 

takega imena.« In v tistem trenutku so ustrelili tudi očeta. Padel je po tleh. 

Takrat sem tekla domov hitro, kolikor sem lahko. In ime Naaila se je prvič 

izkazalo kot pravo zame, zmagala sem. Ko sem pritekla domov, je tudi 

Tarana opravičila pomen svojega imena – reševalka. Rešila me je pred 

smrtjo, tik preden bi izkrvavela. Ranjeno sem imela tudi oko in tistega dne 

sem se začela zavedati, da moj obraz nikoli več ne bo takšen, kot je bil. 

Še leto po tem strašnem dogodku sva s Tarano živeli tam, v naši mali 

hišici. Razmere so bile vsak dan slabše in vsak dan je bilo več smrtnih 

žrtev. Neke noči je Tarana vstala in rekla: »Če želiš preživeti, pojdi z 

mano.« S seboj nisva vzeli prav nič, razen svojih skodranih črnih las, 

temne polti ter moje brazgotine. S seboj sva vzeli stvari, zaradi katerih sva 

zdaj tako drugačni, tako nezaželeni. 

Najine zgodbe pravzaprav ne pozna nihče izmed tukajšnjih belih ljudi. In 

zaradi vsega, kar se nama je zgodilo, danes sedim tukaj v kavarni ter 

poskušam odmisliti poglede in opazke ljudi, ki letijo na mojo levo stran 

obraza, ki sploh ni več podobna obrazu.  

»Oprostite, gospodična, lahko prisedem?« me vpraša glas na moji desni. 

Pomislim, da zagotovo ni v celoti videl moje brazgotine, zato želi prisesti. 

»Lahko,« mu odvrnem plaho. 

»Nobena od miz ni več prosta,« mi odvrne, jaz pa dobim odgovor, zakaj 

je prisedel. 

»Se morda od kje poznava, vaš obraz se mi zdi zelo znan.« 

»Moj obraz? Mogoče ste kdaj po televiziji gledali kakšno oddajo, ki je 

govorila o tem, kako obupen primer so tele brazgotine na obrazu.« 

»Oh, gospodična, kako vam je ime?« 

»Naaila,« mu odvrnem. 



»Naaila torej, jaz sem Janez. Res se mi zdite zelo znani. In lepo vas 

prosim, sploh ni tako grozna tale brazgotina. Veste, vsak izmed nas je 

unikaten. Vsak unikat pa je drugačen, poseben. Podoben nekomu, a čisto 

drugačen.« 

»Tudi sama sem nekoč verjela v to. Toda ko postaneš drugačen, se 

začneš zavedati, da je v današnjem svetu drugačnost prepovedana. 

Upam, da bomo lahko nekoč ljudje z iznakaženim obrazom, temno poltjo 

ter afriško frizuro postali enakopravni vam, belcem. Ljudje ne podpirajo 

drugačne vere, drugačnega izgleda, drugačnega mišljenja. Kljub temu, da 

je družba v to smer že naredila ogromen korak, smo temnopolti še vedno 

vredni manj.« 

»Naaila, najprej morate sprejeti sebe, nato vas bo sprejel svet.« 

Pokimam mu.  

Po nekajminutnem pogovoru Janez reče: »Se opravičujem, toda naprej 

moram. Smem prositi za vašo telefonsko številko?« 

Na droben listek papirja mu napišem številko ter svoje ime. Pomaham mu 

v slovo ter se prijazno nasmehnem. Tako znan se mi zdi … 

Zvečer ne morem zaspati. Ko končno zaspim, me zbudi telefon. Neznana 

številka. Oglasim se, a niti ne pomislim, da bi to lahko bil moški iz kavarne. 

»Živijo!« 

»Živijo,« mu odvrnem in se stresem, ko prepoznam njegov glas. 

»Oprosti, če sem te zbudil, nisem mogel spati …« se mi začne 

opravičevati, a ga odločno prekinem. 

»Ne skrbi, je že v redu.« 

»Veš, premišljeval sem o najinem pogovoru danes … Bi se morda lahko 

dobila na kavi ter nadaljevala?« 

Vesela ter presenečena mu odvrnem: »Jutri ob štirih bi bilo super.« 

»Velja, lahko noč.« 

»Lahko noč,« mu rečem ter se zasmejim. Nekaj mi ne dovoli, da bi 

prekinila pogovor. Tudi on ne konča. 

»Na tri, štiri, zdaj?« 

»Velja, na tri, štiri, zdaj.« 



Istočasno končava klic, mene pa preplavi misel, da se od nekje že 

poznava.  

Naslednji dan Tarani povem, kam se odpravljam, se skrbno uredim ter 

poskušam brazgotino čim bolj zakriti. Zakaj neki, ko pa vem, da se vseeno 

vidi že na kilometer! Že pet let se vsako jutro prepričujem, da bi lahko bilo 

še slabše. In s to mislijo odidem v kavarno. Ko prispem, Janez že sedi za 

isto mizo kot včeraj. Pozdraviva se, nato pa naročiva kavo ter tortico. Prvih 

nekaj minut preživiva v tišini, nato pa vpraša: 

»Lahko izvem, kako dolgo in zakaj imaš to brazgotino?« 

Mar je to resnično prvi belec, ki mu bom zaupala svojo zgodbo? Zdi se mi, 

da ga poznam že celo življenje, pa vseeno mu ne morem povedati tega. 

Skoraj minuto ostanem tiho, nato pa se mu opravičim. 

»Oprosti, ne želim govoriti o tem.« 

In razumel je. Pogovarjala sva se o čisto običajih stvareh, o poletju, o 

študiju, kaj kdo dela, kje kdo živi. Spoznala sem, da mi slovenščina gre že 

zelo dobro od rok. Z nikomer še nisem toliko govorila v slovenščini kot zdaj 

z njim. Bila sem nasmejana in zadovoljna kot že dolgo ne. Naenkrat mi je 

rekel: 

»Pridi, nekaj ti bom pokazal.« 

Plačal je, nato pa sva odšla po ulici navzdol. Prispela sva pred stojnice 

unikatnih oblačil ter nakita. Vedno sem imela rada tak nakit, toda tudi tukaj, 

v Sloveniji, živim skromno, tako da si tega nikoli nisem privoščila. 

»Naaila, poglej. Vse te stvari so unikatne. Vsaka izmed njih nosi svojo 

zgodbo, kako je nastala. Vsaka izmed teh stvari predstavlja nekoga izmed 

nas, ljudi. Prav vsi smo unikatni, vsi smo drugačni. Ljudje obožujejo 

unikatne stvari – stvari, ki so drugačne. Obsojajo pa ljudi, ki so drugačni. 

Obsojajo ljudi, ne da bi poznali njihovo zgodbo, ne da bi vedeli, zakaj so 

takšni, kot so. Tudi jaz ne vem, zakaj si v Sloveniji, zakaj je del tvojega 

obraza drugačen, pa te vseeno sprejemam takšno, kot si. Naaila, vseeno 

te imam rad. Kljub tvoji rahlo smešni slovenščini, temni barvi kože, afriških 

laseh ter brazgotini čez obraz. Vem, kaj pomeni tvoje ime, čeprav mi tega 

nikoli nisi povedala. Zmagovalka si, ker se drugačna sprehajaš med 

ljudmi, polnimi predsodkov.« 

Po mojem licu steče solza, nato ga objamem ter mu podarim poljubček. 

Primem ga za roko in ga odpeljem na klop. Povem mu svojo zgodbo. Od 



mojega prvega dne do danes. Prvi belec, ki je slišal vse to. Prvi, ki sem 

mu zaupala. In prvi, ki ga imam rada. 

 

Čez nekaj let … 

»Spoštovane gospe, spoštovani gospodje! 

Pred malo več kot desetletjem, ko sem prišla v Slovenijo, nisem niti 

pomislila, da bom nekoč stala na tem velikem odru ter širni Sloveniji, 

belcem in priseljencem vseh narodov pripovedovala svojo zgodbo. 

Prav vsak izmed nas je poseben. Vsaka pika, vsaka brazgotina, vsaka 

najmanj pomembna stvar nas bogati in nas spreminja. Moji črni skodrani 

lasje, ki jih belci nikoli niso imeli, so drugačni. So zaščitni znak nas, 

temnopoltih ljudi. Imam čokoladno polt kože, tudi to me razlikuje od ostalih. 

Moja brazgotina čez polovico mojega obraza pa me spominja na to, da 

sem Naaila, da sem zmagovalka. Prav zaradi te brazgotine sem se toliko 

naučila. Ne obstajajo samo dobri ljudje, obstajajo tudi ljudje, ki svetu želijo 

le najslabše. In teh ljudi je veliko preveč. Ti ljudje so mi vzeli mamo in 

očeta, vzeli so mi mlajšega bratca, povzročili so mi veliko trpljenja, zaradi 

njih je moj obraz iznakažen. Vzeli so mi Afriko, mojo ljubo deželo. 

Pravzaprav so mi ti ljudje tako kot Afrika veliko dali, a tudi veliko vzeli. Na 

dan, ko so umorili mamo ter očeta, sem dobila tole brazgotino. In tistega 

dne je moja sestra Tarana pokazala, da si zasluži to ime. Sovražim ljudi, 

ki so mi vzeli brata, mamo ter očeta. Sovražim jih, a sem jim hkrati na nek 

svojevrsten način hvaležna. Če ne bi bilo njih, s Tarano nikoli ne bi prišli v 

Slovenijo, nikoli ne bi spoznala svojega moža Janeza, ki me je sprejel 

točno takšno kot sem ter mi pomagal, da sem leto dni po tem, ko sva se 

spoznala, ustanovila društvo z imenom »Sem Naaila«. Zaradi tega društva 

danes stojim tukaj pred vami. Velika hvala gre mojemu možu, ki me je ves 

čas podpiral in mi pomagal sprejeti dejstvo, da nisem takšna kot večina 

prebivalcev. Skoraj milijon nas je že, naš skupni cilj pa je, da ljudje, ki 

izstopamo iz povprečja, postanemo sprejeti. Torej, če ne bi bilo ljudi, ki so 

mi skoraj uničili življenje, danes ne bi bilo tega društva, bilo pa bi na tisoče 

iz družbe izključenih ljudi, ki so drugačni.  

Drugačnost nas bogati. Vesela sem, ko slišim zgodbe ljudi, ki so zaradi 

podobnih razlogov prišli sem, v Slovenijo ter so postali sprejeti in srečni. 

Vesela sem, ko vidim, kako temnopolti postajamo sprejeti, enakovredni 

del te družbe. Ponosna sem na vas, ki ste nas sprejeli. Konec koncev, vsi 



smo le ljudje, vsi smo tako enaki in hkrati tako zelo različni. Hvala vsem in 

vsakemu posebej.  

Sem Naaila, sem zmagovalka, in sem sprejeta.« 

Ko stopim z odra, ljudje še vedno vzklikajo in ploskajo. Ponosna in vesela 

sem, zmagala sem, premagala sem zlobne ljudi in predsodke. K meni 

takoj, ko stopim z odra, pride temnopolt moški, mogoče leto ali dve mlajši 

od mene. 

»Naaila, jaz sem Kijani,« mi reče ter mi pade v objem. Moj dolgo pogrešani 

brat, ki so ga ugrabili belci, je tukaj. Živ je, spet ga vidim po vseh teh letih. 

Tudi Tarana priteče. Še bo čas za razlago, za zdaj nas preplavijo čustva. 

Kijani je bojevnik, boril se je in danes je tukaj – boril se je zato, da je lahko 

tukaj. Vsi trije se objamemo, verjamem pa, da so z nami tudi mati, oče ter 

moj starejši bratec. 

Še enkrat stopim na oder, saj čutim, da imam še nekaj za povedati. 

»Sprejmite ljudi, ki so drugačni ter poslušajte njihovo zgodbo. Iz dekleta, 

ki je ob prihodu v Slovenijo bilo popolnoma izgubljeno, sem postala žena 

in ženska, ki ve, kaj želi. Želi doseči enakopravnost vseh narodov. 

Sprejmite mene, njega in njo, vsi smo ljudje in drugačnost nas bogati.« 

Na oder stopita še brat in sestra ter me vsak s svoje strani objameta. 

Skupaj odidemo z odra, saj mislim,  da besede niso več potrebne. Tako 

majhni koraki za vsakega posameznika, a tako veliki koraki za naš svet! 

Tarana je tista, ki rešuje. Rešila je mene, rešila je sebe, rešila je najino 

prihodnost. 

Kijani je bojevnik, boril se je za to, da naju je našel. 

In jaz sem Naaila, sem zmagovalka – ponovno, našla sem brata ter 

dosegla enakopravnost. Uresničila sem svoj cilj iz otroških let. Končno 

sem srečna, srečni so ljudje okoli mene. Drugačnost pa je lepo sprejeta. 

In ponosna se na to, da bo mlajšim generacijam, ki bodo prišle iz Afrike, 

lažje, kot je bilo meni. Ponosna sem na to, da sem Naaila.« 

»Oče, si res vse to predvideval ali so pomeni naših imen zgolj naključje?« 

 


