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5. Festival otroške poezije,  Mengeš  2010

   Lično poslikani smerokazi so nas tisti petek, 28. maja, usmerjali k 
razvalinam stare kapelice sv. Lovrenca na Gobavici nad Mengšem. »Na pravi 
poti sem« je bilo napisano na zadnjem od njih, tik pod razvalinami.
   Po tem hribu je skupaj z grajsko Francko in drugimi otroci pohajal mladi 
Janez Trdina ter se vanjo tako srčno zaljubil, da ga je ta ljubezen grela vse 
življenje.
Gotovo je ta prepadna ostenja severovzhodnega obronka Gobavice poznal 
tudi Ivan Vesel Vesnin, ki je bil doma v Zgornjem, Ravbarjevem gradu.
Še se vidijo obrambni jarki in prenekatere steze, ki so bili nekdaj grajski 
hodniki.
   Navdih za festival smo dobili pri obeh omenjenih velikih možeh. Duhovnik 
Ivan Vesel Vesnin je kot ravnatelj glavne šole v Postojni napisal celo 
strokovno razpravo o pomenu otroške poezije v osnovni šoli. Ob tem smo 
razmišljali kako prav bi bilo, da bi se pri mladini pesnikovanje ne končalo z 
osnovno šolo, da po 9. razredu mlada srca ne bi zatrla tako obljubljana, tako 
propagirana, tako velevana navidezna resničnost sodobne civilizacije, ki sta 
jo kot laž in prevaro hipoma, kakor milni mehurček, razblinila recesija in 
vulkanski pepel.
»Komu danes še verjeti?« je zapisal pesnik Andrej Žigon in »nihče ne ve, kaj 
je res in kaj ne« pravi Špela Osolin.
   Tam zadaj v Suhadolah, za Strmcem, so se tudi letos zbirali oblaki. Tudi 
brničan na nebu ni miroval. Prišel je čez Mengeško polje hlad in nas osvežil 
tam pri starih kamnitih razvalinah.
Pesem je bila mila, ljubezenska in tudi ostro nabrušena, aktualna, očitajoča. 
»Kaj, ko bi enkrat vsi utihnili, mislili s svojim srcem, ne, kar misli večina, 
bodi izjema!« hrepeni Špela Jereb. In ti, ki so na oblasti, »so sami sebi 
preveč privlačni« pravi Miha Podboršek. Slinasto se obkladajo s  častmi – 
častihlepneži.
Ne vedo od kod in ne za smer,
ne vedo za pot –
razumljivo, »niso od tle«.
   Spet je v krošnjah nad nami nekaj zadrhtelo, tudi trave in rože in nizko 
rastje okoli nas.
Mlada pesem doni – vseh se nas dotakne.
»Ta melodija – 
pomlad zapeti skuša, 
nebo posluša.«
Ploskali smo.
Kljub sonetu (ali prav zaradi njega) smo se odločili za Bogastvo revnih in 
monarhijo iz Glose Saše Skok.
Občudujemo jo in veselimo se z njo.
Zato verjamemo Andreju Mehletu, ki pravi: »Lep je ta svet.«

Janez Škrlep, Mestni muzej Mengeš



4 5

BOGASTVO REVNIH
(romanca)

Grad mogočen, spodaj mesto, 
grajska soba, svetla sveča, 
gospodar prestrašen šteje, 
se je nasmehnila sreča,
so še v kleti kupi zlati,
zlata radost mrtvo speča.

Ko vse zlate on prešteje,
se čez okno v noč zagleda,
vidi, zvezda ga sprašuje,
to gospoda strašno zbega.
Ga sprašuje, če bogat je,
slutnja sliši se moreča,
preden se gospod naš zbere, 
zgine, kot da je zakleta.

Kakšno vendar je vprašanje,
saj je slava daleč peta,
da ga ni gradu kot ta je, 
pa če greš okrog planeta.
Je v zakladnici zlatnine,
ne prešteješ je pol leta,
pa še več nam šteje dejstvo,
je družina grajska srečna.
Zdaj minilo je že dolgo,
svoje čase grajska žena,
je prinesla doto lepo.
Ni ga takega dekleta,
kot je grajska gospodična,
omožila bo soseda,
grad ima sosednji v lasti,
še dve hiši sredi mesta!
Sin pa sploh je vreden hvale, 
tukaj bo bogastva reka,
on pomnožil bo zlatnike! 
Oh, ta zvezda je presneta,
reče si gospod smehljaje,
tukaj res se je zarekla,
sreče in zlata ne manjka.

Zarja prebudi ga svetla,
vstane, v mesto se odpravi,
da novice vse pregleda,
kaj dogaja se v višavah,

tja ne seže revnih beda.
Pot zanese ga med hiše,
tam je stara, siva stena,
tam stoji mlad fant s papirjem, 
kot da se mu čas izteka,
piše in čečka po listu,
naš gospod ga tiho gleda.
Na obrazu vidi radost,
ta ljubezen do soneta,
fantu daje čudno srečo,
kot, da nad oblaki leta.
Se ne more zadržati,
ker zanos ga čudno bega,
bogataš do njega stopi:
»Razcapana je obleka,
bled obraz in podočnjaki,
čevlji nošeni že leta,
roke zdelane in žulji,
bel obraz je, bel kot kreda, 
mošnja, se mi zdi, je prazna. 
Čudna moja je namera,
se ne morem zadržati,
pojdi z mano za dva dneva
in mi to skrivnost razjasni,
reven si, a to ni beda.«
Rade volje fantič sprejme,
zdi se mu prav lepa gesta,
da se tak gospod spusti
s svojega, nad bedo, mesta.

Ko prispeta do graščine,
noč se čez nebo že spenja,
gospodar zlato spet šteje,
dokler ga ne ujame zmeda.
Ko čez glavo ima zlatnikov,
spomni se, oh, gost seveda,
čaka ga in se sprašuje,
kaj naj vse te ure dela.
Išče ga po celem gradu, 
zunaj najde ga, poseda
na zeleni travi samcat,
tiho v svetle zvezde gleda.
»Zdaj razjasni mi to čudo,
muči me kot še nobena,
ta skrivnost radosti tvoje,
mora biti premetena.«

»Veste to, da kdor nič nima,
naj kdo še tako posega,
vzeti se mu nič ne more.
Usoda z mano še pometa,
to je res, ne oporekam,
naredila je poeta.
Oh, graščak moj, vi povejte,
vi in vaša žena smeta
govoriti o bogastvu,
pa je to res prava sreča?
Mislite, da jaz sem reven, 
nimam ne gradu, dekleta,
ki bi imelo skrinje zlate,
zame pesem moja sveta,
prekosi vse te zaklade;
naj se zdaj ves svet zaveda,
so zlatniki revnih zvezde,
je bogastvo revnih sreča.
Slišite prelepo petje,
ptic vam zbor vsak dan prepeva,
vonjate kdaj to dišavo,
vse cvetlic lep vonj preveva.
Zdaj pa svet se le zaganja,
v siva mesta, smrad, kot čreda!«
Sliši, se gospod zamisli, 
ve, kaj zvezda je hotela,
ni bogastvo v kleti skrito,
mošnja se neba razpenja,
tam nad njim, nad vsemi nami,
izven našega dosega.

Kup zlata ponudi fantu, 
ta pa si želi pobega,
spet nazaj v revno mesto,
ga bogastvo ne prevzema.

Zdaj naš pesnik pesmi piše,
ne usahne rim mu reka,
gospodar pa gor na nebu,
kaj je sreča, se zaveda,
pustil v kleti je zaklade,
v noči zvezde sam prešteva.

Saša Skok
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SONET

So davno že minili tisti časi,
ko so drugačnosti se kaznovale,
a več je od napredka glasne hvale,
še danes kdaj pa kdaj se kdo oglasi.

Še vedno majhen krog bogatih vlada,
trpljenje revnih ni prav nič drugačno,
ljudi, ki se zaljubijo ‘napačno’,
še vedno neutrudno žge grmada.

In so še vedno tam nekje pod nami,
grozljive, vlažne, hladne grajske ječe,
ki nas strašijo, ko smo čisto sami.

Režijo se nam zlobno in preteče,
ker bolečina dušo nam omami,
ko v nas zabadajo besedne meče.

Saša Skok

GLOSA

Kaj vse tare nam poeta, 
tiho dvomi v pesmi svoje,
zdaj pa se mu duša smeje, 
misli na papir izlije.

Pesništvo je težko delo, 
verzi, kitice in rime,
sredstev pesniških se prime,
pesnik kuje nam gazelo.
Upa, da je smisel imelo,
upa, da ne bo izpeta,
pesem pravkar skupaj speta,
da prinesla mu bo slavo,
bo ljudem zmešala glavo,
kaj vse tare nam poeta!

Spomni se nazaj, stoletje,
nam je že Prešeren rekel,
vsak se pesnik je opekel,
ni Slovencem mar za petje,
naj opeva tuje cvetje
ali pa o domu poje

vedno bije z ljudstvom boje;
vedno kritično ocenjen,
žalostno je on podcenjen,
tiho dvomi v pesmi svoje.

Išče si navdih v naravi,
ko svež gorski zrak vdahne,
petje ptic srce navdahne,
ni sledu več o težavi,
steče mu pero v pisavi.
On ne misli na troheje,
misel prehiteva meje,
se bo pač kasneje ustavil,
verze, rime bo popravil,
zdaj pa se mu duša smeje.

Naj se govori kar hoče,
o romanci in baladi,
o sonetu, Iliadi,
pesnik naš prav nič ne joče,
on pisati nehat’ noče.
Na obrazu radost sije,
ko pero po listu vije,
najmočnejši je na svetu,
kralj je vseh na tem planetu,
misli na papir izlije.

Saša Skok
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Ta melodija – 
pomlad zapeti skuša, 
nebo posluša. 

Ela Praznik

Lahko noč!
Zaspi otrok narave,
ljubezni prave. 

Ela Praznik

NAŠ PLANET 

Človek vanj kot misli v glavo je ujet,
prepoln besed …
Tak je naš planet!

Nekateri s tega sveta bežijo,
ker vedno znova na ovire naletijo.
Mir je tisto, česar si želijo,
pravica, da na novo zaživijo.

Nekje na svetu se živi kot v raju,
vsak dan je pisan
kot drevesa v maju.
Nekje na svetu ne poznajo sreče,
njih življenje je prav moreče,
upihajo ga kakor sveče.
»Nepravično!« marsikdo si reče.

A tak je naš planet!

Za vedno vanj bo človek ujet …
Brez besed …
Tak je naš planet!

Ela Praznik

Okno gleda ven,
pogovarja se z ljudmi
in družbo dobi.

Tjaša Povšnar

Na nebu sonce
močno žari, žarke med 
nas za moč deli.

Tjaša Povšnar

Mama je mama,
prva moja beseda je
prava – mama.

Tjaša Povšnar

Šola je šala,
zabavna in poučna.
Moj drugi domek.

Tjaša Povšnar

VAŽ´N, DA JE NAM LEPO

Pejmo vsi v šolo,
gremo folk jezit.
Briga nas, če cveki nam letijo,
važ´n, da je nam lepo.
Po razredu puščice letijo,
svinčniki se vsi izgubijo,
učiteljice čisto ponorijo.
Mi pa z ironijo:
»Sori, učit´lca, zamudu sem.«

Tjaša Povšnar
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PREPROGA

Naša preproga v dnevni stoji,
se v barvah blešči,
tla nam pokriva,
da jih poživi, ker so siva.

Njeno blago pa je čisto ponorelo,
preobrazilo se je v strelo,
zdaj je tukaj, zdaj je tam,
sploh nisem več sam.

Ko pa starša sta doma,
se ji nič več ne da,
živ dolg čas je v hiši,
še miši se ne sliši.

Nekaj mavričnega se blešči,
le kaj v kotu stoji?
Tudi nekaj listov je že tam.
Kaj jih je veter znosil sam?
Ne vem, kaj se pri nas dogaja,
ampak že dolgo traja!

Pa saj ne boste verjeli, vam pravim.
Tu pred mano stoji preproga,
videti mi je čisto toga,
na njej se lahko izvaja joga.
Oh, ta rdeča preproga –
popeljala me bo dva kroga.

Tjaša Povšnar

MOJE SANJE 
  
Vse se premika, 
nič ne stoji, 
v življenju vse 
na dolgo beži. 
  
Cesta polna, 
nebo je prazno, 
le modrine in jasnosti polno. 
  
Cvetlica raste 
v visoko nebo, 
tudi veje in listje 
stare breze, 
da nekoč bo najlepše drevo. 
  
Prav tako rastejo moje sanje, 
vsak dan postajajo večje 
in vsak dan bolj polne domišljije.

Špela Osolin

DO zADNJEGA TRENuTkA
 
Ali res bo ugasnilo sonce,
da pomrlo bo vse,
kar je živo?
 
Nihče ne ve, kaj
je res in kaj ne,
vem le to,
da nekoč bom ugasnila
tudi jaz in odšla v
nebo, polno zvezdnih
kopic in meglic.
 
Videla bom zrak,
dihala bom prst,
občutila bom lepoto
vrtnic na sivi plošči.
 
Poslednja svetloba,
sveča,
ki bo ostala,
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da znala bom
najti pot do večnosti,
pa četudi vse je le laž.
 
Do zadnjega trenutka
bom živela v namišljenem 
svetu polnem laži in bede,
borila se bom za vsak trenutek sreče,
ki si jo tako močno želim.

Špela Osolin

kAJ JE NAROBE 
  
Joj, kaj je narobe 
nihče ne ve. 
Nihče več ne  
pogleda trpečih  
src na mostu, 
nihče več ne zmeni 
se za trpinčene 
otroke, nihče ne  
pogleda, kako  
trpi osamljena  
starka tam v stari 
izbi. 
  
Samo zase gremo 
dan za dnem v  
isto smer, 
na isti strani 
smo in potujemo 
v pekel življenja. 
  
Nihče ne ve, 
kaj v resnici 
počnemo, 
uničujemo sami  
sebe 
in se vodimo  
v prepad brez dna, 
smo brezsrčne spake 
v resnično žalostnem  
svetu.

Špela Osolin

DREVO 
  
Visoko, staro, iskreno, 
polno skrivnosti 
si ti prekrasno 
drevo. 
  
Tvoje veje se tako  
lepo vijejo in rastejo 
v daljavo. 
  
Z zelenim mahom  
si povito. 
V svojem deblu  
skrivaš nešteto 
živih bitij, ki te potrebujejo 
da preživijo. 
  
Ko pa pride  
tvoja zima, 
te ni več, 
kot pepel v hiši 
samevaš, 
doma čisto samo.

Špela Osolin
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SANJAM

Svet pust se zdi in črna pomlad,
rečeš mi, da imaš drugo rad – a sanjam.

Karkoli zgodi se, boš moj zaklad,
odpusti napake, nisem te vredna,
za tabo norim kot kakšna divjad – in sanjam.

Želim si s teboj na sredo livad,
v samoti poljubov si mehkih,
nikakor ne morem zavreči navad – še sanjam.

Pomeniš mi več kot 100 čokolad,
najlepši, najboljši, 
najslajši si slad – spet sanjam.

Na tvojo ljubo lahko bi izvedla napad,
vse bi storila, vse bi zlomila,
le da bi dosegla te ljubezni propad. Kar sanjam?

Pa je nemogoče, zate je kot božji sad,
ljubiš jo srčno,
a jaz se ti zdim kot kakšen nomad. Sanjam.

Vem, moj ne boš, vsaj dokler si mlad,
stojim na robu obupa,
najraje bi se vrgla v prepad. Zato sanjam!

Anja Rahne

kONS

Afera patrija se nadaljuje.
Baričeviča zgrizli psi.
Spet kriza?
Erjavec odstopil?
Vojne ni konec.
Komu lahko zaupamo?
Nihče ni varen.

Anja Rahne

NISEM OD TLE
 
Ne, nisem od tle.
Čutim, da ne spadam sem.
Bedno zdi se mi vse,
raje bi šla kam drugam.
 
Raje živim v svojem svetu,
svetu polnem sanj.
Kot da me ni na tem planetu,
živim za današnji dan.
 
Zato vam zdaj nekaj povem,
hočem stran od tega sranja.
Če sanjat ne smem,
res ni mi več do pisanja.

Anja Rahne

kOLO

Kolo je hitro,
pelje te vse do Ljubljane
in spet čez poljane.
Ima tudi lučko,
ki sveti in sveti.
Le ponoči jo imej,
da lahko greš naprej.
Lahko je rdeče , rumeno, zeleno...
Imej ga rad, saj veš, da z avtom pokvariš tvojo naravo,
ki jo imaš za zabavo.

Jerca Potočnik 
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SREDI kRIŽIŠčA

Sredi križišča pleše baletnik.
Elegantno steguje roke
in pazi na otroke.
Kroži z dlanmi.
Zapiska …
Bela rokavica zariše po zraku.
Saj je pravi umetnik!
Avtomobili se gnetejo,
kolesarji se zmedejo,
pešci nestrpno stojijo,
taksisti na uro strmijo,
motorist na plin privija,
rolkar se pobija …
Vse uredi naš prometnik –
pravi kretnik!

Tam je tisti nebotičnik,
kjer stanuje naš miličnik.
Pri semaforju ga čaka Nik,
v roki nosi svoj dežnik.
Strica z brki vpraša, kje je Brnik.
Pokaže mu na zemljevid brez slik in oblik.

Pa pride policaj Krohotaj,
naredi pravi direndaj
na mostu, ki krasi ga zmaj.
Na koncu zapišem še klicaj
in MIR mi daj!

Amalija Cotman

POMLADNO BuJENJE 

Na pomlad me spominjajo
ptički, cvetoče drevo, 
sonce prav toplo
in modro nebo. 

Zimski zaspanci
se hitro zbude
in na cvetoče jase
hitro hite. 

Nato pa še s prazniki
hitro na delo,
pomladi bo konec,
le hitro na delo. 

Amalija Cotman

VODA

Voda teče sem ter tja,
tja, kjer je mir doma,
tam, kjer otroci se smeje
in se kaj sladkega poje. 

Kako srečni smo, da je!
Le kaj in kako bi brez nje?

Brez nje ne bi rasle ne cvetlice ne trava, 
kdor pije je premalo, ga boli glava.
Brez nje ni možno tuširanje
in kako brez nje bi šlo pomivanje?

Potrebujemo jo za kuhanje.
Omogoča nam zabavno plavanje.
Je potrebna za strojno in ročno pranje.
Gasilcem je pa nujna za gašenje. 
Gradbinci z njo mešajo cement in malto.
Jaz pa imam najraje pri plavanju salto. 

Voda iz oblakov s snegom in dežjem prihaja, 
z ledenikov in zasneženih planin se odtaja. 
V studencih in hudournikih se zbira, 
v potokih in rekah proti morju odteka, 
pa spet izhlapeva v megle in oblake
in na zemlji naredi nove mlake.

Amalija Cotman
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POMLAD

Ko pomlad sije,
sonce bije,
veter pa lase brije
in otroci na cesti kar brez norije
in norčije.

Pomlad je čas veselja
in dehtenja,
konec zime
in norenja.

Nato pa še poletje,
ki odpre nove kretnje.
            
Amalija Cotman

LETNI čASI

Ko spomladi zvončki zacvetijo,
naravo prebudijo, 
ptički zažvrgolijo.
Lepo je.

Ko poleti morje vabi,
te v vodo hitro zvabi, 
vanj skačeš s pomola, 
potem se sončiš brez odmora.

Jeseni gobe dozorijo, 
kostanji pa iz ježic se smejijo, 
potem z dreves zletijo
in v naše naročje priletijo.

Zima mraz pripelje, 
tebe pa v sneg odpelje.
Skupaj delamo snežake, 
sankamo se visoko med oblake.

To so vsi letni časi, 
menjajo se zelo počasi.

Lan Falenti Koncilija

SREčA

Vedno bolj srečno počutim se, 
ker sonce opazilo in oplazilo me je. 
Veter, dež bo pregnan,
ja, to bo moj srečni dan.

Pikapolonica na mojo roko usedla se bo, 
ker s svojo srečo očarala sem jo. 
Zdaj pa željo izpolni mi to, 
da ta sreča me vedno spremljala bo. 

Vem, da vsi zavidajo mi, 
zdaj nobena slavna oseba od mene boljša ni. 
Sreča obdala me je, 
ko nobena do zdaj še ne.

Lena Trnovec

zVONčkI

Zvončki cin, cin, cin, 
zvončki con, con, con, 
pa ne sliši jih niti slon.

Zvončkljajo prek daljav, 
prek vseh zelenih trav, 
zakaj ne sliši jih noben pav ?

Le kako bi slišala jih slon in pav, 
če pa zvončkljajo brez višav.

Taja Gonza

VESELA POMLAD

Sneg na hribu leži, 
čriček v luknjici spi,
lastovk še v naše kraje ni, 
vsi si želimo pomladnih dni.

Ko prišel bo pomladni dan, 
čriček ne bo več zaspan,
lastovke bodo letale vsak dan, 
ves svet bo z veseljem obsijan.

Jan Muc
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BELI kONJ

Drvi in hiti in v daljavi se izgubi.
Drvi in že ga več ni.
Drvi po strminah in dolinah, drvi in v noči se izgubi.
Bel je kot sneg in urn kot burja.
Še neurje ga ne ustavi!
Koga? Konja belega.

Matevž Potočnik

čRNI MuC

Je črni muc kot kakšen pujsek,
on samo spi in nič rad mišk ne lovi.
On zelo rad brikete Wiskas ima.
Ko jaz igral bi se, samo spi in smrči.
Jaz rad ga imam, čeprav on mišk ne lovi.
A njemu bo žal, ko mojega novega kužka bo spoznal.

Matevž Potočnik

zEMLJA

Zemlja je planet, ki skupaj z mano kroži v svet. 
Tam je rdeče in  tam zeleno, tam pa še vedno malo 
rumeno.
Največ je morja in njegov sij se vidi čez vsa obzorja. 
Zemlja kroži okrog zemlje rumene, dan in noč meša 
ljudem štrene.
Zemlja ni samo planet, to je svet, v katerem si za vedno 
ujet.

Nejc Tomelj Bobnar

RAzGLED DREVESA

Drevo je zeleno in košato, ima razgled na zeleno trato.
Ima razgled na rože, ki cvetijo, 
ima razgled na čebele, ki brnijo.
Ima razgled na neskončna morja sveta,
ima razgled na kotičke, ki jih naše oko še ne pozna.

Miha Zupančič

BESEDE 

Narava, ljubezen, družina, vse kar imaš rad 
izpoveš vsem, ki so ti blizu.  
Kaj ko bi enkrat vsi utihnili in mislili s svojim srcem, ne 
kar misli večina, bodi izjema!  

Špela Jereb

uNIčENJE 

Napredek ali uničenje samega sebe, 
samo še elektrika nam potuje po možganih - 
pogovori, služba, celo življenje je samo uničenje.

Špela Jereb

VODA 

Naša življenja tečejo kot slap ali kapljica rose, 
nezavedanje pomembnosti brez katere bi vsa bitja umrla, 
kot bi bili mi proizvajalci smeti, ki navsezanje pristanejo 
v naših življenjih.

Špela Jereb
 

zAJEC
 
Zajec čudaški, na svoj način prelep, 
občudujem to nenavadno belo liso v obliki zajca, 
zakrival je pogled na mali voz z veliko zvezdo na smrčku.

Špela Jereb
 
 
NEPOPuSTLJIVA NARAVA 

Velike črne oči, okoli njih kot rumena očala prelije te 
strah, 
ko pa vidiš v dušo, prosjačenje za zadnje drobtinice 
hrane in upanje na preživetje: 
sneg, veter, mraz - vse skupaj temačni konec.

Špela Jereb
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RAčJI RADIO

Račji radio je zgaga, saj vedno tam se gaga.
Ko stok in smeh je na programu, gre nekdo k telebanu. 
Ta mu reče: “Daj mi mir,” in že razvname se prepir.
Pretep, kričanje, copotanje, sliši se iz sobe te, 
a ko naslednji pridrvi, zmeda večja se zgodi.

Eva Lovšin

BONTON

Bonton je lahko tako sladek bonbon, seveda če 
upoštevamo nekaj pravil, ki sem jih napisala na rožnat 
papir.

1. Drug do drugega smo strpni in prijazni, tako ne pride 
do učiteljičine kazni. 

2. Če smo iskreni in pošteni, bomo imeli prijateljev veliko, 
ne samo za vejico ali pa piko. 

3. Kletvic ne govorimo, saj iz njih nobene lepe rime ne 
dobimo. 

4. Ne uničujmo okolja, drugih stvari, pomislimo, kaj bi se 
zgodilo, če bi to delali vsi. 

5. Za napake se moramo opravičiti in s tem ne drugim 
lepih sanj uničiti. 

6. Če pride do spora se pogovorimo in se spet 
spoprijateljimo. 

7. Ne prerivamo se in kričimo, saj lahko drugim lepe 
trenutke uničimo. 

8. Zakaj bi brskali po tujih stvareh? Lahko si jih 
sposodimo in prijateljske odnose krepimo.

 
To je bilo nekaj predlogov, s katerimi boste postali vsaj 

kanček veseli, ni tako, kot če bi kričali ali noreli. 
Kot sem že povedala, to je le bonton, ki se spremeni v 

sladek bonbon.

Eva Lovšin

LJuBEzEN

Pri pravi ljubezni molčimo,
pri pravi ljubezni se borimo,
pri pravi ljubezni se smejimo.
Prava ljubezen je kot bolezen,
je resnica,
je pravica.
Si srečen!
Jo čutiš,
a zapisati in izraziti se ne da.
V glavi je prava zmeda.

Nina Nikolič

TA SVET 

Ta svet je za znoret,
vsak hoče samo sebe preživet!

Berači so lačni, politiki
drugačni so sami sebi preveč
privlačni.
Radi bi na hitro bogateli,
zasloveli in samo slavo
žéli.

Ta svet je za znoret,
vsak hoče samo sebe preživet!

Vsi gledajo samo nase,
izogibajo se tuje rase.

Ta svet je za znoret!

Ne morem več v lažeh živet - 
rad bi spremenil ta svet,
ker tako ne morem več živet!

Miha Podboršek
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zA zNORET´ 

Prazne glave - slame polne.
Je to sploh še svet?
Doba fulov, kulov … 
in praznih besed.
V glavo sekajo nam čudne misli.
Kam nas pelje svet?
Vsak bi šel najraj´ umret,
z realnostjo nerad sedet.
Pa to je za znoret´!

Neža Šimenc

Dragi prijatelj!
Hvala, ker ob meni si,
hvaležna sem ti.

Neža Šimenc

Veja spet cveti,
tam potoček žubori - 
vse lepo se zdi. 

Neža Šimenc

Volk spet tuli v noč,
gluha je pomladna noč,
polna luna ždi.

Neža Šimenc

OH, TA SVET 

Je krivica -
je resnica:
včasih polna
včasih prazna je polica.

Je kot čokoladni preliv,
zanimiv  kot kakšen zaliv -
včasih kot iz sanj
ali mamina dlan.

Je dobra -
je slaba novica.
Je svetel -
je temen dan,
z drugačnimi ljudmi obdan.

Na svetu si, da popravljaš krivico;
na svetu si, da iz slabe dobro narediš novico;
na svetu si, da ob tebi še tako temen dan
zgleda kot s soncem obdan!

Eva Premk

NAŠA zEMLJA

Naša Zemlja je z vodo prelita,
pa tudi s kopnim prekrita
in ravno zato tako čudovita.
A ni samo to čudovito na njej!
Malo bolje okrog sebe poglej!
Videl boš veličastne gradove,
visoke, peneče slapove,
arboretume, različne vrtove …
Če pa še bolje pogledaš v svet
in greš v tujino na izlet,
res vidiš čudes na pretek.
Na primer s čolni se ne vozijo po Ljubljani,
zato greš v Benetke, kjer so čolni kot tramvaji.
Piramid tudi niso tu gradili,
so pa v Egiptu toliko boljše zgradili.
A lepota Zemlje ni le to, kar smo naredili ljudje.
Čudoviti smo tudi mi – sami ljudje.

Leon Cimerman
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ŠOLA SPLOH NI zAkON

Šola je vsevedna,
v šoli se učim,
a vseeno je ful bedna,
rajš doma ležim.
Šola sploh ni zakon,
saj hitro kol dobiš,
treba se je piflat,
gremo rajš domov.
Mami govori mi, 
naj šola bo mi všeč,
a razen prijateljev
je šola čist zanič.

Leon Cimerman

Ura tiktaka,
nikogar ne počaka,
čeprav se mudi.

Leon Cimerman

Stol vedno sedi
in čaka, da se še mi
usedemo nanj.

Leon Cimerman

Morje valovi,
galeb na ves glas kriči,
mornar pa še spi.

Tjaša Pogačar

Prijateljica,
nikoli nisem sama.
Ne zapusti me!

Tjaša Pogačar

SVET

Kako lep je ta naš svet,
ki se vrti že več  kot 1000 let.

Na severu mraz,
na jugu toplo,
na vzhodu budi se sončni vzhod,
na zahodu občudujem sončni zahod.

V Egiptu občudujem piramide,
na severnem polu polarne medvede,
v Afriki pa je revščina doma.

Svet se vrti dan in noč,
pozimi mraz, 
poleti vroče sonce pripeka,
spomladi  sneg  odteka,
jeseni so barve v okras.

Najlepše mi srce zaigra,
ko se vzdigne slovenska gora,
ko se Triglav  s soncem  igra. 

Nuša Tome

ŠOLA

Šola - za ene mala šala,
a zame nora nočna mora,
od nje se mi kar rola!
Je še bolj nezdrava kakor kokakola,
dunajc
ali pir brez alkohola.

Zahteva toliko truda in napora,
kot za lopova beg iz strogo zavarovanega zapora.
Če kdo zboli,
nič čudnega ni,
saj šola povzroča ogromne skrbi!

Klemen Lavrič
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POMLAD

Narava se prebuja,
vsako drevo se zbuja.
Živali končujejo zimsko spanje,
začelo se bo razposajeno igranje.

Zvonček že odpira cvetove,
trobentica poganja liste nove.
Lastovke domov hitijo,
kosi že veselo žvrgolijo.

Sonce vedno topleje greje,
v sadovnjaku rastejo nove veje.
Jaz pa se veselim pomladi,
ker se imamo vsi na svetu radi.
 
Urban Popelar

GAzELA

Roža na travniku cveti – lep je ta svet.
Na drevju ptica žvrgoli – lep je ta svet.
List, ki že dolgo na veji visi,
se z veje spusti in na zemljo prileti – lep je ta svet.
Otrok, ki se na trgu igra,
ima nasmeh na obrazu in se smeji – lep je ta svet.
Svetlo sonce s svojo lepoto, 
ki daje ljudem toploto in žari – lep je ta svet.
In fant, ki deklico že dolgo ljubi,
ji poda roko in govori – lep je ta svet.

Andrej Mehle
 

HODIL PO zEMLJI SEM NAŠI
 
Hodil po zemlji sem naši 
in pil nje prelesti.

V daljavi vidim ples zamorcev,
nasmeh in mnogo nakita 
jim zelo pristojita.

Hodil po zemlji sem naši
in pil nje bolesti.

Pridem bliže,
tam otroci se igrajo,
plešejo in čofotajo.

Slišim krik,
pogledam tja,
zamorčka dva v prepiru sta,
kdo dobil skodelico bo riža.
Glej, še lev se jima bliža.

Hodil po zemlji sem naši 
in pil nje prelesti.

Kako prisrčen je pogled,
mama panda in mladič
skupaj v gozdu tem živita
in nikamor ne hitita.

Hodil po zemlji sem naši
in pil nje bolesti.

Ko zavil sem malo levo,
videl ženo ozkogledo,
ki je delala z vso vnemo.

Na riževem je polju stala,
doma otroka sta jokala.

Matevž Jenko
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ŽIVA zVER DOBI HRčkA

Živa Zver se je prebudila v prelepo jutro. Odšla je v 
kopalnico in se umila.
Svoji mami je že dolgo sitnarila za hrčka. Mama je bila 
danes zelo dobre volje in si je rekla, da ne sme zapraviti 
priložnosti. Šla je v kuhinjo in mamo vprašala za hrčka, 
mama pa je nekaj časa vzdihovala, nato pa privolila. 
Takoj sta se oblekli in obuli ter odšli v najbližjo trgovino 
z malimi živalmi. Živa je takoj stekla k hrčkom. Videla 
je najlepšega hrčka doslej. Pogledala je malo puhasto 
živalco in jo vzela v roke. Kupili sta jo za 30,07 €, zraven 
pa dobili še kletko in hrano. Ko sta prišli domov, je Živa 
hitro odšla v sobo in dala hrčka v kletko. Nenadoma je 
iz šole prišla Bistra. Ko je zagledala hrčka, se je odločila, 
da ga bo preučevala. Takoj je začela preučevati celotno 
njegovo okostje in še dolgo za tem govorila, kaj lahko 
in česa ne sme jesti. Ime mu bo Puffi, je dodala Živa. Ko 
sta očka in Cuzak prišla domov, je Cuzak takoj stekel k 
hrčku in ga skoraj zadavil.
»Ubogi Puffi,« je dejal oče Ivan. Samo je ostal v svoji 
sobi, saj je imel alergijo na živalsko dlako. Oče Ivan, 
mama Suzi, Živa, Lena, Bistra, Samo in Cuzak so 
pojedli kosilo in odšli vsak v svojo sobo na popoldanski 
počitek. Naslednji dan je bil četrtek in skoraj so se začele 
počitnice. Samo je hotel v Francijo, Živa v Srbijo, Cuzak 
na Havaje, oče v Anglijo in mama v Bohinj, saj tam še 
nikoli ni bila. Bližal se je večer in ura je bila 19.00 in Živa 
je lahko prižgala televizor. Gledala je oddajo Letališče 
na begu, ko pa je bila ura 20.00, je odšla v svojo sobo 
k Puffiju. Natočila mu je vodo in dala svežo hrano. 
Pokrila ga je in prižgala nočno lučko, da ga bo grela. 
Cuzak je že lepo spančkal v svoji postelji. Bistra je bila 
v svoji sobi in se učila, ker jutri piše kemijo. Mama je 
tudi že spala, očeta pa ni bilo doma, saj je bil v gostilni 
Luboris. Živa se je odpravljala spat v svojo posteljo. 
Naslednje jutro je prišla Lena. Počasi se je odpravljala po 
stopnicah navzdol, ker danes odpotuje na Kitajsko, tam 
pa bo študirala za smetarja. Naučiti se mora ločevanja 
odpadkov, kaj sodi v zaboj in kaj ne. Mama Suzi je 
pripravila tako dober zajtrk, da so ga takoj pojedli. Lena  
je tedaj zaslišala avtobus. Poslovila se je od družine in 
odšla skozi vrata. »Hja, pa je že niiiii,« je rekel Cuzak 
in lizal liziko. Živa ni bila prav vesela, da je Lena odšla, 
Lena ji je ponavadi naredila domačo nalogo. Jutri bodo 
odšli na počitnice, kam, pa boste izvedeli v naslednjem 
delu.

Kaja Judež in Urška Hace

 

Nagrajenci 5. Festivala otroške poezije, Mengeš 2010

1. mesto: Saša Skok za Gloso in celoten opus
2. mesto: Ela Praznik za haiku Ta melodija
2. mesto: Tjaša Povšnar za haiku Okno gleda ven
3. mesto: Špela Osolin za pesem Moje sanje
3. mesto: Anja Rahne za pesem Nisem od tle
pohvala: Amalija Cotman za pesem Sredi križišča
pohvala: Jerca Potočnik za pesem kolo

Sodelujoče šole:
OŠ Mengeš, OŠ Jarše - Rodica, OŠ Marije Vere Kamnik, OŠ Preserje pri Radomljah
 
Mentorji:
Nada Javh, OŠ Mengeš
Ljubica Cotman, OŠ Mengeš
Nataša Cotman, OŠ Preserje pri Radomljah
Špela Asenberger, OŠ Marije Vere Kamnik

komisija: 
Helena Škrlep, Katarina Marin Hribar in Janez Škrlep

Avtorji smerokazov: 
Marjeta Korenjak, Miha Furjan, Janez Rot, Mirjam Rot, Andrej Potočnik, Jana Šmajc, 
Ana Škrlep in Peter Škrlep
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5. Festival otroške poezije, Mengeš 2010, 
posvečen 180. obletnici rojstva Janeza Trdine in
170. obletnici rojstva Ivana Vesela Vesnina

Naslov projekta: Festival otroške poezije.
Nosilec projekta: Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš, Peter Škrlep.
Avtor projekta: Janez Škrlep, Mestni muzej Mengeš.
Avtorska skupina: učenke in učenci osnovnih šol.
Strokovni sodelavci: Ljubica Cotman, profesorice in profesorji osnovnih šol.
kraj izvedbe: Mengeš, razvaline kapele sv. Lovrenca na Gobavici.
čas izvedbe: petek, 28. maj 2010, ob 17. uri.
Ciljna publika: učenke in učenci osnovnih šol, njihovi starši, učitelji, prijatelji in drugi.
Cilji projekta: omogočanje in pospeševanje skladnega razvoja otroške domišljije, srca, duha 
 in razuma.
Vsebinska obrazložitev projekta: 29. maj je rojstni dan slovenskega pisatelja, klasika Janeza 
Trdine, ki je že v mladosti skrbno prisluhnil bogatemu izročilu slovenskega človeka. V tej 
množici legend, bajk, povesti in pesmi se je skozi stoletja ohranjala samobitnost našega naroda. 
Trdina je vse življenje to skrbno raziskoval ter globoko prevzet zapisoval in dopolnjeval.
Drug tak vzor je tudi Mengšan, duhovnik Ivan Vesel Vesnin, pisatelj, dramatik, pesnik in 
prevajalec. Kot ravnatelj postojnske osnovne šole je objavil strokovni članek o pomenu poezije 
v osnovni šoli: »V poeziji prevladujeta čustvo in domišljija in ravno to dvoje je v otroku 
najmočnejše. Če ni čustev, ne koristi dosti umska izobrazba, in če se v človeškem srcu ne vzbudi 
občutek za lepo in sveto, ne rodi dosti sadu izobrazba mislečega človeka«.
 

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

821.163.6-93-194”2010”

FESTIVAL otroške poezije (5 ; 2010 ; Mengeš)
   [Peti]
   5. festival otroške poezije, Mengeš 2010 / [urednik Janez Škrlep
; ilustracija Jana Šmajc ; fotografija Janez Rot in Peter Škrlep]. 
- Mengeš : Kulturno društvo Franca Jelovška, 2010

ISBN 978-961-92889-0-0

1. Škrlep, Janez, 1950-

251459584

5. festival otroške poezije
Izdalo in založilo Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš, zanj Peter Škrlep
Urednik: Janez Škrlep
Jezikovni pregled: Helena Škrlep
Oblikovanje: Peter Škrlep
Ilustracija: Jana Šmajc
Prelom: Primer d. o. o.
Fotografija: Janez Rot in Peter Škrlep
Naklada 100 izvodov
Cena: 5 EUR
Mengeš, 2010

Festival in izid pesniške zbirke sta omogočila Občina Mengeš in 
Primer, studio za oblikovanje in vodenje projektov d. o. o.
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Vljudno vas vabimo na 4. Festival otroške poezije 
na razvaline kapele sv. Lorenca na Gobavico  nad Mengšem 

v petek 22. maja 2009 ob 17. uri

www.kdfjm.si

Sodelujejo: Osnovna šola Mengeš, Osnovna šola Preserje pri Radomljah

www.kdfjm.si


