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11. festival otroške poezije, Mengeš 2016
Zemlja in trave in listje na drevju so bili nabreklo obloženi z vodo 

dežja prejšnjih dni. Pri razvalinah grajske kapele sv. Lovrenca na Gobavici 
nad Mengšem je vsakoletno prizorišče festivala otroške poezije. Vse je 
pripravljeno, vse je lepo urejeno. Člani Kulturnega društva Franca Jelovška 
Mengeš vsako leto uredijo prizorišče in okolico. Morebitne odvržene smeti 
tako in tako čistijo skozi vse leto. Letošnji majski sneg je podrl nekaj dreves 
in še bolj odstrl pogled na Kamniške Alpe in Mengeško polje. Osamljen štrli 
stari kostanj, odet v gosto listje v neštetih barvnih odtenkih zelene. Drevje 
okrog njega je padlo. Vetrc se je poigraval z listi. Vsi so bili ukrojeni po isti 
maniri in vendar vsak drugačen, drugačen tudi od lanskih, drugačen tudi od 
listov vseh prejšnjih let. Krojeni od istega Mojstra kot tudi človek.

Dežja ni bilo.
Z otroško poezijo smo počastili rojaka, pisatelja Janeza Trdino ob 

njegovem rojstnem dnevu. Vzor so nam njegova prizadevanja, saj pravi: 
»Trudil sem se, da stare narodne nazore pomnožim in obogatim z idejami 
napredujočega časa: z rodoljubljem, svobodoljubjem, slovenstvom, 
slovanstvom, s hrepenenjem po prosveti in vseh zakladih, ki pospešujejo 
človeško blaginjo. Obenem pa sem odločil vdrihati po praznoverju, ki se je 
obesilo na pravo vero Kristovo in jo tišči k tlom ter ji preti, da jo ugonobi s 
svojimi izmišljotinami.«

  Katarinine Sanje ljubezni so zatrepetale v sozvočju mladostne ljubezni 
Janeza Trdine in grajske gospodične Francke, po obliki pa se je poklonila 
pesniku Ivanu Veselu Vesninu, ki se je tudi rodil v Mengšu in bil mojster 
najrazličnejših pesniških oblik. Vse se je zresnilo, zdramilo in zadrgetalo v 
silovitem Eminem pesniškem protestu. To bi morali slišati vsi Slovenci! »Kaj 
si storil? Nič.« Pravi Miha. »Ne znam, ne vem ...,« v svoji pesmi zapiše Karim. 
So mar le še otroci sposobni tega spoznanja? »... Znam.« Vsi smo spontano 
zaploskali in si oddahnili. Le za trenutek smo se izvili iz primeža tistih, ki vse 
znajo. »Hitimo, kričimo, kričimo, ne dopustimo,« je bila odločna Ema.

 Festival otroške poezije je za nami. Hvala vsem mentoricam za trud, hvala 
vsem otrokom za njihovo poezijo in za pogum, da so nam jo zaupali. Še 
vedno v nas in v zraku trepeta otroška poezija. Dan se je nagnil. Doma smo. 
Od razvalin prastare cerkvice na strmem obronku Gobavice nad Mengšem 

 »V svetli noči
veter svobode pihlja

čez hribe sveta.«
    (Maruša)

Otroci že snujejo nove pesmi. Prijazni mentorji jih bodo poučili o 
raznovrstnih oblikah in načinih pesniškega izražanja. Se vidimo prihodnje 
leto.

Janez Škrlep, Mestni muzej Mengeš
Mengeš, 31. 5. 2016
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Sanje ljubezni
O, sanje mile, nežne, čudovite,
od vas dobivam želje za življenje,
od vas dobivam skrito hrepenenje,
radosti duše ve se veselite.

O, sanje lepe, ve odraz ste misli,
zakaj ste odtujile to resničnost?
Zakaj razkrile meni ste dvoličnost?
Zakaj spuščeni so življenjski smisli?

Kdo našel meni bo pot do svetlobe?
Ne najdem več vodila za veselje.
Kdaj bodo stran odšle prav vse tegobe?

Zaradi česa se mi je zvrtelo?
Zaradi zmedenosti mojih čustev.
Bo res me le še sonce doumelo?

Katarina Banko

Zlato mesto, blatna vas,
srečni dnevi, mračen čas.
Dober dan, a ves zaspan,
prijatelja ni, ker je bolan.
Lepe črke, barva slaba,
tudi princ postal je žaba.
Stari grad postal je koča,
juha dobra, a prevroča.

Življenje postane huda nadloga,
če v šoli ti manjka domača naloga.

Miha Škrlep

Nič
Nič … jaz nič.
Odgovor na vsa vprašanja.

Kaj si storil?
Nič.
Imaš kaj drobiža?
Danes nič.
Ste imeli kaj domače naloge?
Nič.
Katero je tvoje najljubše število?
Nič.

Ne moreš se zmotiti.

A ko enkrat boš spoznal,
da je nič nevidna praznina,
skrb in bolečina,
črna pika,
rog podivjanega bika,
ki se zakadi vate,
in srce ti pade v gate ...

Vedel boš, da je nič
prestrašen ptič.
Prileti in odleti,
kadar se njemu dobro zdi.

Miha Škrlep

Če ti v šoli manjka domača naloga
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Stečaj
Zgodaj tišlar Franc je vstal,
v dnevni sobi radio prižgal.
Prva poročila: stečaj, brez plač, protest,
a nikogar ne peče vest.
Pred vratarnico piščalke so pele:
Upor, upor, direktorja v zapor!
Prihite novinarji in RTV,
a javno govoriti se ne sme.
Hitimo, kričimo, kričimo,
da proizvodnjo na Kitajsko postavijo nam,
ne dopustimo.
Raje tovarno zažgimo!

Ema Bernard

Gazela 
Ti si tisti, ki se v mislih mi podi, a nihče ne ve.
Za tebe diham in živim, a nihče ne ve.
Zate življenje bi dala in dom in prav vse,
ti daješ mi veselje in moč za življenje, a nihče ne ve.
Zdi se mi, da vejo vsi, ko v bližini si ti,
saj srce mi razbija in bobni, a nihče ne ve.
Ko te vidim, upam, da ne zardim,
saj v tvojih očeh se povsem utopim, a nihče ne ve.
In če odmisliš to vse in to, da ljubim te,
veliko bolj všeč mi je, da nihče ne izve.

Veronika Lazarević

Midva in sonce
Vidim te,
oblitega s soncem.
Slišim te,
oblita s soncem.
Čutim te,
s toploto sončnega obliva,
mislim nate v zavetju obsijanega zaliva.

Prebujanje,
ko je zjutraj sonce
žarke prebudilo,
jih je zbralo v košek 
in na zemljo zlilo.

Lucija Baša

Sinjina
Kdaj pa kdaj se uležem v travo,
in zaprem očesi si.
Mislim si, da nič sem,  
in takrat postanem vse.
Veter, ki premetava liste, 
jabolko, ki pade na tla,
in tudi tisti, ki zmeraj išče
izgubljenost našega sveta.
In sem sončni žarek,
ki rasvetljuje svet,
in sem dež, ki ga namoči,
da postane nov in svež.
Ko postanem ptica,
odjadram tja vse do neba.
Moja krila postanejo oblaki
in sama sem del tega modrega sveta.

Lucija Baša
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V svetli noči
veter svobode pihlja
čez hribe sveta. 

Maruša Bojc

Ne znam, ne vem,
ne znam, ne vem,
ne znam, ne vem, 
ne vem, ne znam,
z n a m !

Karim Vainhandl

Koti faloti
»Alfa« skrila se je v kot,
»beta« vidim vsepovsod.
Nekam se je skrila »gama«,
ker je ni, je cela drama.

Neretva se je v »delta« zlila,
»omega« pa jo je podvojila.
Kol’k širok je »fi«, ne vem,
»epsilon« je pa problem.

»Pi« popil je cel galon,
zdaj širok je kot balon.
Na mojem listu je zmešnjava,
katera je rešitev prava?

Teja Nemec

Nekoč je na jasici živela deklca,
deklca mila, zala, suha kot preklca.
Imela je veliko tovarišic,
skupaj so se ob reko odhajale veselit.
Ob zori rani vsako jutro so se zbirale,
se režale in veselile in po navadi staro vrbo zalivale.
A vrba stara prekleta je bila,
priklicala je povodnega moža.
Ta je enga dne na kopno prišel,
kot mladenič mlad je prisopihal,
češ da rabi neki za pod zob,
da že celo leto ni jedel ubog.
To se je nejkatrat ponovilo,
deklci naši je to ušeč postalo.
En dan ji je ročico iz vode ponudu,
a od tistega dneva jo noben ni več vidu.

Katarina Banko

Moj sonet
Z besedo na dan, 
s črko na list 
napišem pesem, 
ki vzbuja zavist.

Napišem pesem, 
balado, sonet, 
vse očaram, 
pustim brez besed.

Napišem pesem, vredno 
milijone, napišem pesem, 
s pomeni na tone.

Ko jo končam, 
jo v torbo pospravim 
in se naslednji dan v šolo odpravim.

Tiara Desire Zupan

Pesem z značilnostmi ljudske pesmi
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Brez naslova
O bog Thoth, velik in močan,
zelo mogočen in vedno znan.
Podari mi svojo moč, podari mi svoje znanje,
daj mi vse, kar premoreš, prihrani mi garanje.

Vsemogočni bog,
kralj vsega sveta,
o rad bi bil kot ti,
a samo en človek znanje kot ti ima.

Strašni Kiklop, spusti me iz svoje ječe.
Prihrani mi trpljenje, prihrani mi drhtenje.
Spusti me iz svoje ječe,
kliče me dom drhteče.

O bog, pošlji mi pismo, pošlji mi ladjico,
da odpotujem s svojo družinico.
Brez mojih sinov, brez silnih vetrov,
brez žene in hčere, brez mene družine ni nobene.

Združi nas zopet skupaj, da odidemo zopet v raj.

Tiara Desire Zupan

Ljudska pesem
Počutim se kot majhna dobra vila,
ki bi rada ves svet na bolje spremenila,
in začela sem s tem, da svoja dejanja sem 

spremenila,
začela sem pomagati ljudem, ki jim sreča je hrbet 

obrnila
in njihova skromna življenja nesreča je polnila,
saj oni so mi gonilo, da še odpiram svoja krila.

Včasih se počutim žalostna in brez moči,
ker nekateri ljudje so temačni kot tema brez luči
in ko jih pogledam v majhne temne oči,
vidim, da ko potrebovali so pomoč ljudje, drugi 

narobe usmerjali so svoje moči
in se obnašali, kot da temni čarovnik jih zlobe uči,
zato pozivam na zemlji vse ljudi, ker tudi mi morda 

potrebni nekoč bomo pomoči.

Lahko se počutiš, kot da na njivo pada ti toča,
a če boš dober, vila v nevihti bo tvoja koča,
pomagala ti bo reševati težave, kot da odnesla bi jih 

Soča,
naj bo tvoja energija od pozitive nabita, da postala 

bo sijoča,
vem, da preteklost zna biti boleča in pekoča,
ampak v življenju ne smeš obupati in to ti dobra vila 

sporoča.

Ljudje ne rabijo zlata, ampak le človeško toplino,
ker življenje brez barv je, kot da prebarvali bi ga z 

sivino,
zato bodi barva in vnašaj v človeška življenja srečo 

in milino,
ne delaj drugim v življenje vreznino,
bodi prijazen in dober tudi do drugačnih in počutil 

se boš fino,
in ob sebi imel dobro vilo in premagal temnino.

Klara Papić
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Upanje še obstaja
Sonce prekrili so temni oblaki,
zatemnjeni na svetu so vsi predeli,
jokajo ljudje, ki so bili včasih veseli,
sreča bo srečala le tiste, ki se bodo pokorili napaki vsaki.

Upanje na boljši svet še obstaja,
saj še zmeraj veliko dobrih je ljudi
in to je tisto, kar v up nas budi,
in up je edini ključ, ki nas vodi do na zemlji raja.

Začeti bo treba delati spremembe
in to je najbolje, da začnemo pri sebi,
ker napake drugih za nas ne smejo biti pomembne.

Če meni ni uspelo, potlej zagotovo uspelo bo tebi,
tisti, ki nam cilj onemogočajo, niso vredni omembe,
zato ker to, kar jaz želim, želijo vsi, jaz le rada srečo bi.

Klara Papić

Sanje / more
Ko v sanjah na velikem odru nastopijo,
dobijo velike in grozne strahove,
nato pirati pridejo in kažejo na svoje topove,
češ, naj jih pod prisilo kupijo.

Otroci pa tega nočejo kupiti,
topove njihove dajo tam na stran,
pirati pa sežejo jim v dlan
in rečejo “začelo bo še liti”.

Otroci so bili že vsi prestrašeni,
utrujenost jih je mučila,
niso imeli za dobra oblačila.

Počasi vsi zaspani so postali,
oči so se jim na hitro zapirale,
poti v nove sanje odpirale.

Neja Ulčnik

Šola
Šola zares ni mi kul,
ker ne maram je ful.
Tja hodim vsak dan,
čeprav zanjo ni mi mar.

Tam dobivam ocene 
od ena do pet,
za kosilo pa polpet.

Za doma dobimo nalogo,
zato se vsak dan počutimo ubogo.
Najtežje so pri matematiki,
ker zaradi njih postanemo antipatiki.

V šoli je tudi kdaj zabavno
in takrat se počutimo slavno.
Lani smo pisali dva nareka,
zdaj pa moram it,
ker se ta kitica izteka.

Svit Brvar

Znamka oblačil
Emporio Armani
eleganten stil.  

Renato Janković

On je velik car,
spi v šoli in doma,
zato je naspan. 

Anej Orel
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Njam, čokolada,
velikanska razvada,
sladkoba ljudi. 

Maruša Bojc

Bodi to, kar si.
Nikoli ne obupaj,
verjemi vase. 

Gaja Setnikar

Začne pisati,
zato pesnik postane,
večno ostane. 

Kevin Calvino

Zvonec zazvoni,
vedno ista rutina,
dokler ni petek! 

Žan Cerar

Priletela je
ptica skozi okence,
sladko žvrgoli.

Žan Cerar

Namizni tenis,
to je moj najljubši šport,
zmagovalec sem! 

Mark Šporar

Kaj je to, zdravje?
Glava, ne pamet ne ve,
prepozno je že. 

Neja Horvat

Kar klapo veže, 
čisto vse je brez veze.
Prepustimo se. 

Kenin Ramić

Sonce in oblak,
živali in narava,
veselje vsak dan.

Špela Kocjanc

Haiku beda je,
ker obrača ti možgane,
dela ti rane. 

Špela Kocjanc
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Nimaš rad šole,
še manj rad imaš delo,
vprašaj se zakaj.

Martin Strle

Lepa moja draga lepa mami,
rad te imam
kakor celi svet.

Kasper Kristan

Ko se je prebudil dan, 
se je mali zvonček zbudil ves zaspan
in je rekel: Bratci in sestrice, zbudite se!

Ajda Jeraj

Ribič danes je vesel,
kaj na trnek je ujel?
Ribo!

Ajda Jeraj

Zvezdica sladko bedi in nežno mežika.
Mi hrepenimo po nje pogledu,
sladko mežika mi.
O zvezdica mala, na nebu živiš,
nežna in sladka si.

Mija Brojan

Ježek, mamica moja,
svinčnik Bine,
noč olala,
stop petek,
sobota, miš, 
pomlad, rožica,
balon, oblak, luč.

Peter Vinkovič

Miška
Mama bere knjigo,
potem pa pade figa.
Pride miška,
mama vpraša, kje je njena hiška.
Hiška v gozdu stoji,
tam miška živi.

Žan Baloh

Belo jagnje se pase,
potem pride mama ovca in reče:
Ne, ne.

Julija Zidarič

Riba je zaspana,
ker je srečna,
ker je ujeta.
Morski pes je prišel in jo požrl.

Simona Mohar
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Lepa moja draga mami,
lepa moja.
Mami gre v službo in lepo dela,
in ko pride iz službe
in ko pride domov
in ko je noč, gre mami spat.

Patrik Babotov Koncilja

Riba je zaspana.
Srečna je, ker je zaspana.
Še meso bom pojedel, je krokodilček rekel.
To bom, pojedel jo bom.

David Sitar

Grad
Lepi, o lepi grad si bel, dokler se nisi podrl.
Rasti iz zidakov,
se izkoplji in se sezidaj.

Zoja Hrast

Ovca
Ovčka, mehko volno imaš,
zelo toplo volno imaš,
ki je uporabna.
O, kako topla!

Zoja Hrast

Draga moja pesem, tako sem vas vesel,
kaj bomo pa danes peli?
Okej, res peli bomo!

Anže Vogrinc

Labod ustavi se,
saj bom še zamudil vlak.
Skoči gor, gremo labod.
Hvala lepa, gospod labod!

Anže Vogrinc

Pomlad
Pomlad je rožna.
Sonce rumeno.
Pomlad ima tulipane in ima zvončke.

Aljaž Rakovec

Ena je, ena je.
Dva je, tri je.
Štiri je pet.
Koliko je star bratec Bor, a veš?
Bor je star 2.

Aljaž Rakovec

Moje kamilice rastejo, rastejo v lončku do neba.
Bomo imeli za čaj in ga bomo popili.

Enej Debeljak
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O lisičinem pohlepu
Okoli gozda se je počasi spuščala tema. Poti in polja 

so sicer še vedno ležali v sončni svetlobi, pod gostim 
listjem hrastov in bukev pa se je že naselil večer. Pri 
starem hrastu so se zbrale razne gozdne živali. Kot 
vsak večer so se pogovarjale o napakah drugih živali 
in o raznih pripetljajih preteklega dne. A danes je bilo 
drugače …

»Kako zelo si želim imeti vse, kar imate vi,« je 
ihteče dejala lisica z rdečkastim kožuščkom. »Rada bi 
imela ogromno medu kot vi, gospod medved, in rada 
bi imela njivo korenja kot ti, zajec, in tono slastnih 
lešnikov kot ti, mala radovedna veverica. Rada bi 
imela v lasti cel gozd kot moj bratranec volk …«

Mali plašni sivobeli zajček z belim repkom in črno 
piko na trebuščku ji je ugovarjal:

»Ampak potem ne bi bila posebna, teta lisica. Vsak 
v tem gozdu je poseben: jaz imam njivo korenja, 
medved goro medu, veverica sočne lešnike, gospod 
volk oblast, ti pa …«

»No, kaj imam jaz. Nič, kajne?! Nič?«
»Ne, teta lisica,« je začela svetlo rjava kuštrava 

veverica s slabotnim glasom, »ti imaš …«
»Ne veš, kaj?«
Nato je ura v zvoniku odbila polnoč in gozdne živali 

so se odpravile domov. Le lisica je ostala zamišljena 
pod starim hrastom in skušala skovati načrt, kako bi 
imela več in bi bila srečna. Naposled je le odhitela v 
svoje prenočišče na obrobju gozda. Ker je sovražila 
temo, je po gozdu tekla kot brezglava kura. Upala 
je, da bodo njen bistri smrček in njene bistre nožice 
uspeli najti pravo pot domov. Med tekom pa se ji je 
porodila zamisel. Sama sebi je zašepetala:

»Jutri zjutraj ukradem medvedu ves med, zajcu 
vse korenje in veverici vse lešnike. Morda lahko tudi 
bratrancu volku izmaknem oblast.«     

Na plano so že pokukali prvi sončni žarki in 
prebudili spečo lisico:

»Oh, kako lep dan je danes!« 
Razigrano je skočila na vlažno, gosto trato, ki ji je 

prebudila zaspane nožice. V glavo se ji je vrnila zlobna 
misel preteklega dne. 

»Moram na pot,« je dejala sama sebi. »Najprej 
obiščem gospoda medveda, nato malo veverico in na 
koncu še radovednega zajčka. Srečo bom imela, če vsi 

še spijo.«
Odskakljala je do velikega lenega medveda z rjavim 

kožuhom in črnim smrčkom. Ta je res še smrčal v snu. 
Pohlepna lisica mu je izmaknila ves dragoceni med, 
ki ga je medvedov brlog premogel. Ni mu pustila niti 
kapljice. Previdno je s sodi medu stopicljala po mokri 
trati proti veveričinemu majhnemu domu. Tudi ta 
je še dremala. Lisica se je zvito splazila mimo speče 
veverice, ki se je v spanju smejala. 

»Končno,« je rekla zvita lisica, ko je prišla do male 
shrambe sladkih lešnikov na koncu veveričinega 
doma. »Imam že drugo stvar, še dve sta mi ostali.«

Tatica je hitela naprej proti njivi korenja na sončni 
strani jase. Spretno je izmaknila zrelo sočno korenje z 
njive plašnega zajčka. 

»Pohitim, da še bratrančevo oblast dobim!« je 
zaklicala v prekrasno nebo brez kakršnega koli 
vsiljivega oblačka. 

Vse, kar je morala mala tatica še postoriti, je bilo 
poslati bratranca na dopust. In to je tudi storila. Ko 
je prišla do krvoločnega sivega volka, ga je pričela 
nagovarjati:

»Presvetli moj bratranec, privošči si dopust, dolga so 
leta tvoje vladavine in zaslužiš si premor!«

»Sestrična moja, ideja slaba ni, a to, kar se v gozdu 
godi, je vedeti služba moja. In kdo zamenjal bi me za 
teden ali dva dni, biti na prestolu res služba lahka ni!« 

»Namigujem ti po dolgem in počez, jaz bila bi 
menjava tvoja, če ne bi vrgel ideje čez les!«

Volk je idejo z veseljem sprejel in odšel v daljne 
kraje za sedem dni. Zdaj je lisica tatica imela vse, kar 
je želela. Zgrabila jo je lakota. Spomnila se je, da ima s 
seboj ukradeno hrano. Pričela je jesti med: 

»Fuj, kako sladko. Kako lahko kdo na svetu je kaj 
takega?!«

Poskusila je s korenjem, a ga ni mogla niti 
pregrizniti, saj je bil pretrd za njene zobe, vajene jesti 
meso. Tudi lešniki niso bili okusni. V naslednjem 
trenutku pa ji je gospod golob dostavil tono obrazcev, 
ki bi jih morala izpolniti v imenu vladarja. Ni znala. 

Za stvarmi se ženemo z večjo vnemo, kot pa jih 
potem uživamo. (Shakespeare)

Ana Mencin



2322

Odisej in Gorgone
Pluli smo severno od Kiklopov, severno od 

nevarnosti, severno od Polifema … bila je grozna 
noč. Spraševali smo se, ali je za to kriv sam 
Pozejdon ali pa nas je rešil Zevs in nas bo popeljal 
nazaj domov.

V glavo mi je prišla misel. Zevs mi jo je priklical 
na dan. Spustil sem sidro, ki se je počasi majalo v 
globino. Kar naenkrat pa se je pred nami pojavil 
mogočen otok. Prisežem, prej ga ni bilo tu. 

Imel sem le še šest mož, ki so preživeli pri 
Polifemu, in še seveda druge, ki jih nisem izbral 
v posadko. Ni bilo pametno zabresti v ponovne 
težave. A kaj, moja radovednost me je vlekla 
raziskat otok. Eden od pomorščakov se je oglasil:

»Odisej, kdo meniš, da živi na otoku?«
Pa so se drugi tolažili:
»Morda kakšno pomoč!«
»Upam le, da ne velikan.«
»Tudi to bi bilo v redu, le da nas ne pohrusta.«
Upal sem, da bodo kmalu prenehali ali pa da se bo 

eden od pametnih pomorščakov oglasil, a sem hitro 
ugotovil, da sem pameten pomorščak le jaz:

»Tišina! Z mano greste trije,« pa sem s prstom 
pokazal na tri hrabre može. »Preostali varujte ladjo. 
Vsakega, ki gre mimo, ustrelite, le če je dekle, mi jo 
prej pokažite.«

Nemudoma, ko smo stopili z ladje, so se pred 
nami pokazali obrisi, iz katerih sem razločil le 
velikanske glave, na mestu las se je premikalo nekaj 
podobnega kačam, v ozadju pa so bila krila. Ne 
katera koli krila, ampak zlata krila. Vedel je, kdo so 
to, Gorgone. Čez oči sem si poveznil prevezo in po 
eno dal še vsakemu pomorščaku. Zadnji je prevezo 
dobil prepozno. Okamenel je. Nismo vedeli, kaj naj 
storimo. Bile so tri, mi pa trije. 

»Daj, Odisej, snemi prevezo, rade bi videle tvoje 
prelepe oči. Dajta, pomorščaka, rade bi videle vajine 
prelepe oči!«

»Ne, ne poslušajta jih. Tecita čez gozd, eden levo, 
eden pa desno.«

Prvi se je delal pametnega, pa si je snel prevezo. 
Le za hip je uzrl strašno Gorgono, nato pa 
okamenel za večno. Jaz in drugi pomorščak sva ga 
pustila na kraju samem kot živ dokaz za Gorgone. 

Stekla sva v gozd, jaz sem krenil levo, oni drugi pa 
desno. Meduza je ostala pri kamnitih kipcih, Steno 
in Evriala pa sta nama sledili. Ujeli sta naju, to sem 
izvedel šele v hladni jami, kamor so naju vtaknile. 
Nisem mogel verjeti, prav kmalu so zaspale. Imel 
sem izjemen načrt. Morda mi ga je vdahnil sam 
Zevs. Bil sem se pripravljen odplaziti skozi napol 
odprta vrata v sosednjo sobo, polno kamenja, 
tovarišu pa sem pravil:

»Naspi se, dragi prijatelj. Jutri zgodaj odrineva na 
pot.«

Bil je preveč utrujen, da bi mi odgovoril, zato mi 
je le pokimal. Vedel sem, da me čaka silno naporna 
noč. Prej ko začnem, prej lahko končam. Nisem 
imel možnosti, da bi zadevo opravil potihoma. 
Najprej sem moral preveriti, ali Steno, Evriala in 
Meduza trdno spijo. Požgečkal sem jih s travno 
bilko po podplatih in niti ena se ni zganila. 

»Kje je kakšna skala?!« sem se potihoma 
spraševal, saj sem videl le drobno kamenje. Pred 
vhodom sta ležali dve moje velikosti. Odločil sem 
se ju oblikovati v obliko spečega človeka. Eden je bil 
podoben meni in drugi tovarišu. 

Zjutraj sem že pred sončnim vzhodom zbudil 
tovariša ter kamenje postavil na mesto, kjer naj 
bi počivala midva. Odvezala sva si prevezi in ju 
položila poleg najinih kipcev. Tekla sva čez ves gozd 
vse do ladje. Tam smo se z drugimi tovariši skrili v 
klet in pripravili tope. 

Čakali smo ure in ure. Gorgone so končno 
prikorakale. V rokah so imele ponarejena kipca 
mene in tovariša. Počakali smo, da so ju vrgle v 
morje, nato pa sem zavpil:

»Ogenj, streljaj!«
Videli smo tri trupla. Vzel sem jih na krov kot živ 

dokaz, da so Gorgone obstajale. 

Ana Mencin
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Ta lipa, k spö (tista lepa, ki spi)                   
Avtorska legenda hriba reke Rezije in njene doline

Tam, kjer se italijanska dežela preveša v Slovenijo, se 
med zelenimi griči in hribovji razteza samotna dolina 
reke Rezije. Danes v njej domuje le malo prebivalstva, 
a nekoč ni tako samevala.

Pred mnogimi stoletji se je hribovita pokrajina 
kopala v veselju ljudi. A ne navadnih, majhnih, 
drobnih. Takrat še gosto poraslo dolino so poseljevali 
velikani, taki, da je bil gorovnik Triglav malemu dečku 
zibka. Tem miroljubnim orjakom je vladal kralj, 
dobrotnik in poštenjak, čigar dela je ljudstvo ljubilo in 
spoštovalo. Kraljica rezijske dežele je bila daleč po celi 
Italiji najlepša smrtnica, kar jih je gorovje gostilo. Še 
celo plava luna in jutranja zarja sta skrivali svoji obličji 
pred njeno obrazno tančico. Njeni dobroti in lepoti 
navkljub pa ji usoda ni tkala preproge sreče.

Nekoč sta s kraljem prestopala jesensko rumeneče 
griče in poslušala, kako si zadnja topla sapica utira pot 
med oblaki. Ko je gospod postal, da bi si oddahnil od 
urne hoje, je lepa kraljica stekla do mogočnega slapa 
in se nadenj sklonila kot nad tolmun. Brez vednosti, 
kako strupena je deroča voda, je zajela tri globoke 
požirke, da bi ohladila žejo. Strup je zavel v njeni krvi, 
in preden je ponovno vdihnila, je omahnila proti tlom 
in okamnela.

Več tisoč let so jo preraščala bujna gozdovja in več 
tisoč let je dežela objokovala gospodičino smrt. V 
teh letih se je ljudstvo tako izjokalo, da so samo še 
pogledovali proti vrhovom starih smrek. Nekateri so 
jokali še več desetletij po tem in ostali manjši od sadik, 
drugi pa so studence žalosti ustavili že veliko poprej in 
so segali nad druge.

Vsi naslednji rodovi so se spominjali legende in so 
hrib poimenovali ‘ta lipa, k spö’ – ‘tista lepa, ki spi’ – 
solze ljudi pa so se ohranile v strugah in vodnjakih, ki 
zdaj krasijo samotne vasi.

Aja Vrenjak

Vilinja pesem
Tu na gori gorjanski,
kjer sadežev plod gre za med,
živimo nedolžne in mlade,
živimo z zakladi po ped.

Ljubezen je nas domišljija,
prepreden sanjaški vod,
s človekom bile bi nesrečne,
zato ne obstaja vil rod.

Dolgi lasje padajoči,
prebele rjuhe po nas,
o ko bi vedele, komu
dolgujemo vsak pramen las.

Ko nas jutranja zarja prekriva,
se sliši nas petje v vas,
čez dan se pleše in skriva,
večer jedače je čas.

Zdaj prišli so dnevi sovraštva in vojn in smrti ljudi,
ah, sestrice moje predrage,
le kaj se nam tukaj godi?

Pa pojdimo stran od sovraštva
pa pojdimo stran od gorja,
pojdimo v drugo deželo, 
morda tam junaki žive.  

Aja Vrenjak

Lesk
Zapri oči.
Le kaj se iskri?

Ne morje, ne reka,
ne diamant, ne rubin.
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Ni takšne vrste sreča, spomin,
ki usahne.
Nikoli predahne.

Skrivnost,
v žalosti, samoti.

Občutek,
podoben toploti.

Ne glej, ne privoli,
ne misli, ne sili.

Po njem s pesmijo zakrili.

Aja Vrenjak

Orfejeva prošnja
O, veliki Had, zaupaj:

Kje iščem ključ stvarstva,
odpirajoč prostranstva?

Kako le odrešim nebesa,
ne bo dovolj kruh in šabesa?
 
Lahko segam po časih starih,
vrednih Nike, prebite pare?

Bo spet kdaj vladala sreča,
ako videt’ ne bo speča?

O, veliki Had,
otresi zdaj hlad.

Vrni mi dušo, vpeto v tvoje kovarstvo,
da nekoč se vrneva v tvoje kleparstvo.

Aja Vrenjak

Volkodlak
Jaz sem strašen volkodlak,
ustraši se me vsak junak.
Me mati je zaklela, 
ko mi je dala jela.

Smo z brati zdaj zverine,
pol ljudje in pol mrcine.
Radi bi kruha jedli,
bi cele hlebce snedli.

Zdaj prosjačim naokoli za košček kruhca,
a ljudje le zakričijo, nihče mi ga ne da.
Sčasoma sem obupal
in v temni gozd sem se podal.

Zdaj lomastim sam po gozdu
in lovim svoj plen.
Tudi tebe bom pohrustal,
če boš preveč len.

Žiga Štrukelj
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Orfejeva pesem
Usmili se mojih prošenj, mračni Had,
vrni mi Evridiko, ki sem imel jo tako rad.
Na poti moji me je iskala,
tako se sama je v smrt podala.
Na poti jo pičila je kača,
velika, debela strupenjača.
Pogrešam jo tako zelo,
najraje bi tudi sam podal se v to.
Na poti sem sem premagal psa čuvaja vrat,
zdaj, prosim, se usmili me, mračni Had.

Tvoja žena Persefona se z mano strinja,
brez Evridike se življenje hitro mi spreminja.
Pa reče Had:
»Naj ti bo, Orfej, ampak na poti gor nikar je ne 
poglej.
Če jo boš pogledal, bo šla nazaj dol, od koder je 
doma!«
Hvala ti, mogočni Had,
uslugo ti povrnem rad.
Zdaj pa se poslavljam, da časa ne zapravljam.

Svit Markež

Volkodlak
Postal sem volkodlak,
strašen, kosmat spak.
Me mama je zaklela,
ker štosa ni dojela.

Po hiši sem se podil,
po nesreči vazo razbil.
Oče me zjutraj ni spoznal,
zato me z doma je nagnal.

Zdaj po gozdu se sprehajam,
ljudem rad ponagajam.

Svit Markež

Volkodlakova pesem
Oh, nekoč, ko sem bil mlad 
in imel sem brata dva, 
smo kruha si želeli, 
a so nas mati kar zakleli.

In ko to smo ugotovili 
in se nad tem zgrozili,
smo vsi se razbežali 
in po gozdu panično divjali.

Takrat ostal sem sam,
nisem vedel kod in kam,
strah me je bilo še sebe,
da ne omenjam strašne teme.

Spomnil sem takrat se le,
kaj so mi nekoč pripovedovali,
kako so volkodlaki lahko iz sebe 
to grozoto izgnali.

Joj, zdaj prepuščen sem dobrim dušam
in le upanje še skušam, 
da nekoč se dober človek našel bo,
ki bi teh muk rešil me lahko.

Tako zdaj spremljal bom vsakega človeka,
da enkrat usmili se me roka neka,
in čakal to bom rešitev,
to dobrohotno pomilostitev.

Miha Ocepek
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Orfejeva pesem
Potoval sem in pesmi lepe pel,
da si me je vsakdo, celo bog poslušati želel,
nekoč pa ob morju sem zagledal njo, 
kako nežno valovi okrog nje pljuskajo.
Zazrl se v njene lepe sem oči 
in vprašal, ali se z mano poročila bi.

Skupaj sva bila srečna kot nikdar
in moje pesmi so razveselile vsakogar.
Ampak nekega dne, 
ko slučajno nisem bil poleg nje,
jo je kača zastrupila
in s tem najino srečo pogubila.

Zagledal sem jo, kako v travi leži,
jo klical in tresel, a se premaknila ni.
Nisem vedel, kaj naj naredim,
kako naj brez nje sploh živim.
Pa odločim se, da grem in pripeljem jo nazaj, 
da bova lahko nekoč skupaj šla v raj.

Zdaj tukaj pred vama stojim
in silno po njej hrepenim. 
Tako prosim vaju močno, 
da uslišita mojo željo, 
da lahko spet zazrem se v njene oči 
in k sebi stisnem njene nežne dlani.

Miha Ocepek

Kukavica
Ko so posijali prvi pomladanski žarki, je kukavica 

z dolgim košatim repom, s črno-belimi lisami 
nežno jadrala po osupljivo lepem listnatem gozdu.

Ko je letala čez jaso, je upočasnila let in opazovala 
cvetlice, ki so se bohotile v spomladanskem 
soncu. Zagledala je čebelico, ki je bila majhna kot 
drobtinica in je nabirala med. V tistem trenutku 
je začutila, da bo izvalila jajce. Obrnila se je proti 
listnatemu gozdu, da bi našla gnezdo, kjer bo 
izvalila jajce. Gnezdo ptice sive pevke je našla na 
bližnji bukvi. Ko je izvalila jajce, je zapustila gnezdo 
in se hotela vrniti na jaso.

»Kje si jadrala?« jo je vprašala čebelica.
Ker ni imela izbire, je zajecljala: »Izlegla sem jajce 

v gnezdo ptice sive pevke.«
»Kaj, kako si to lahko naredila?« je bila čebelica 

čisto iz sebe. A kukavica se za to ni zmenila. Čez tri 
tedne sta se spet srečali.

Čebelica se ni zadrževala: »Ali te res ne gane, ker 
si drugi ptici podtaknila mladiča?«

»No, jaz ne vem,« je bila prestrašena kukavica.
»Pravim ti, pojdi ga iskat. Ne bo ti žal. Skupaj 

bosta letala, se igrala, iskala hrano, ponoči se 
stiskala. Kaj to ne bi bilo lepo?« ni odnehala 
čebelica.

»Če dobro premislim, bi to bilo res zabavno,« se 
je opogumila kukavica.

»Bi želela, da ti ga pomagam najti?« je brenčala 
čebela.

»Prosim, prosim,« jo je upajoče pogledala 
kukavica. Skupaj sta se odpravili iskat gnezdo ptice 
sive pevke.

Kukavica je hitro obupala: »Nikoli ga ne bova 
našli!«

»Ne vrzi puške v koruzo,« jo je čebelica 
spodbujala. Kmalu zatem sta ga našli. Kukavica je 
bila srečna, ker je našla svojega mladiča, čebelica 
pa, ker ji je lahko pomagala. 

Ta basen nas nagovarja, da nikoli ne smemo vreči 
puške v koruzo.
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Tako kot v tej zgodbici je včasih tudi v mojem 
življenju. Moj problem je glasbena šola. Večkrat 
se sprašujem, zakaj hodim v glasbeno šolo in zakaj 
vedno znova popustim maminemu prigovarjanju.

Čeprav nerada, že šest let obiskujem glasbeno 
šolo in igram prečno flavto. Ure flavte, vaje in 
nastopi mi vzamejo veliko časa. V glasbeno šolo 
mi je težko hoditi, ker imam občutek, da sem 
ves čas pod pritiskom. Namesto da bi se učila in 
delala naloge za šolo, se pogovarjala in družila 
s prijateljicami, moram vaditi flavto in hoditi v 
glasbeno šolo. Ko se moram konec šolskega leta 
odločiti, ali se bom ponovno vpisala v višji letnik, 
sem vsakič proti. Mami pa me vzpodbuja in na 
koncu prepriča, da nadaljujem. Želi, da ne vržem 
puške v koruzo. Govori mi: »Nadaljuj in končaj 
osnovno glasbeno šolo. Ko boš velika, boš ponosna 
na to, da znaš igrati flavto!« S temi besedami me 
prepriča. Tudi sama sem vesela vsakič, ko mi uspe 
dobro zaigrati na flavto. Takrat sem ponosna in 
vem, da se je splačalo potruditi. Srečna sem, da še 
nisem vrgla puške v koruzo in obupala nad ciljem, 
ki si ga moram vsakič znova zadati.

Sara Hardi

Epigram na 8
Osem je najlepše število sveta,
zato ta zbirka 8 pesmi ima. 
Števka je lepo okrogla in zavita,
brez začetka in konca v krivuljo zlita.

8 je najlepša številka, še pojémo jo lahko:
če 8 črkujemo in obrnemo – dobimo meso. 

Če pa število 8 položimo,
znak za neskončnost dobimo.
Saj osmica poudarja neskončnost vesolja in sveta,
naj se nič na svetu ne konča.

Lara Pungrčar

Ideja
Ideja se rodi največjim mišljenikom,
ki praktične uporabe zanjo ne vedo.
Rodi se tudi kmečkim neveljakom,

ki zaradi nje jedo.
Ideja, ki je pravkar rojena,
lahko napove nov izum,

ideja razdvojena
pa lahko ustavi še tako močan razum.
Ideja lahko spremeni način življenja,

če je revolucionarna,
lahko pa samo način mišljenja,

že če je samo udarna.

Idejo lahko uporabimo
v praktičnem sanjarjenju.

Lahko pa jo zapravimo
v zavzetem lenarjenju.

Luka Strupi 
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Janez Trdina
Kip Janeza Trdine
stoji kot veličina.
S trudnimi očmi na Gorjance pogleda,
spomni se svojega deda.

Po poklicu je Janez zgodovinar bil,
a bajke in povesti o Gorjancih govoril.

Na Dunaju je pridno študiral
in si tam znanje nabiral.
Občinski praznik zdaj slavimo
in najvišji vrh v Gorjancih njemu v čast prehodimo.  

Maja Ifko

Glava
Ljudje glavo imamo,
da lahko kam kapo damo.
Na njej oči stojijo
in usta se iz nje smejijo.

Glava prazna je prav bedna,
bolj je polna, več je vredna.
Niti hip ni brez idej,
zanjo ni nobenih mej.

Kadar glava v oblakih živi,
se ji pravi svet
kar malo čuden zdi.  

Maja Ifko

Življenje
Življenje je polno veselja, 
žalosti, sreče in zdravja. 
 
Ima padce, vzpone, 
angele, demone. 
 
Včasih je carsko - kul, 
včasih pa bedno - ful. 
 
A glavno, kar nam življenje prinaša, 
je ljubezen, edina prava bolezen. 
 
Ta najbolj srce vzradosti, 
če je le zdrava, ga vzplamti, 
a tebe še najbolj sprosti, 
če je edina in prava.  

Domen Tisaj

Življenje 
Življenje je res čudna stvar,
včasih je dobro, včasih slabo,
včasih ti zanj ni mar,
včasih pa je za kakšno rabo.

Življenje te postara,
saj čas beži,
je kot kakšna omara,
ki se prazni.

Lahko te razočara,
če te kdo več ne mara,
lahko te preseneti,
ko se ti kaj zaneti,
in lahko te razveseli,
ko te sreča doleti.  

Domen Tisaj
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Slovo
Ljudje nas zapustijo mimobežno
pa poredkoma nežno.
Lol naj bi bil iskren,
ampak je prav vsak fenomen.
Fejk so vsi nasmehi pa tudi pregrehi. 
Obsežno se nam smejejo vsi, pa čeprav niso resni.
Pretežno lahko jih je zvabiti na svojo stran, 
a ko te dobijo v dlan, 
ves svet pa le ni več iz sanj
in ni samo marcipan. 

Ana Skok

Življenje
Življenje se deli na čas nemoči,
ljubezni, brezskrbnosti in mladosti.
A ne glede na čas,
naj nas ne zapusti glas, 
ki od napak nas odvrniti hoče
in ljudi raniti noče.
Naj ob pomladi hrepenimo, 
se poleti spremenimo in zacvetimo,
ob jeseni dozorimo in pozimi zbledimo. 

Ana Skok

Punce 
Punce smo takšne in drugačne: 
blond, rjave, znane in zaspane.
Fantje nas v šoli sploh ne opazijo, 
brigajo se le zase,
kot da ne obstajamo.
Punca punci zameri, 
saj se ji zdi, 
da lepše punce na svetu ni.  

Varja Čižmek

Športnica
Še preden sem se rodila,
sem v mamičinem trebuhu 
veliko prevalov naredila.
Ko pa sem na svet prišla,
z rokami in nogami 
sem migala za dva.
Moja mamica je rekla:
Lina bo še prava športnica.

V vrtcu kot za šalo
sem vedno prva bila.
Še fantje so jokali,
ker tudi njih sem prehitevala.

Ko v šolo sem prišla,
tek, odbojka, košarka
in še kaj …
Z vsem za šalo sem opravila.
Moja mamica je prav imela,
res sem športnica vesela.  

Lina Merše

Pogled skozi okno 
Ko pogledam skozi okno,
vidim črne dimnike streh in travo,
saj po napornem delu komaj čakam,
da mi kdo reče bravo!

Ko poslušam naravo,
vedno slišim le rasti travo.

Če pa lakota me prime,
brž skočim po maline.  

Luka Škof
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Beda
Če vsi ti pravijo bedak,
res verjameš, da velik si bedak.

Če kdo ti reče, da nimajo prav,
si misliš, le kdo te je poslal.

Če se drugi norčujejo iz tebe,
se ti že kar malce blede.

Če to se ti dogaja,
potem nič več ti ne ugaja.

Četudi vsi te zaničujejo,
te po drugi strani občudujejo. 

Luka Škof

Šola
Šola pa res ni šola,
je zabava učenja.
No, kdor tako misli,
lahko vemo, da nič ne misli.   

Luka Škof

Sladoled
Ko hotel postati sem poet,
takrat izumil sem sladoled,
ker nisem našel rime na sonet. 

Luka Škof
 

Matematika
Matematika je lepa stvar,
če zanjo ti je mar.

Ko računaš in računaš
in nikakor ti ne gre
in ti že počasi na bruhanje gre,
takrat vzemi si v tolažbo, 
da pač ne gre.  

Luka Škof

Pomlad
Spomladi drevje se prebuja,
razigrano svoje veje muja
po zeleni trati
ob svetlobi zlati.
Veverice okrog veselo se lovijo,
ptice vneto gnezda si gradijo.
Rahel veter skozi veje piha,
v potoku teče voda tiha.
Zajec ob mogočnem deblu spi,
zvita lisica za njim hiti.
Rastline klijejo počasi,
zraven na prekrasni jasi.
Na hlodu drobna deklica sedi,
dedka gleda in se smeji.
Babica si ogleduje zvončke,
shranjuje jih v majhne lončke.  

Lara Bokalič
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Maček
Tim pride iz šole,
takoj se gre potepat - kot maček.
Vrne se, ko je lačen ali zaspan - kot maček.
In to prav vsak dan.
Ko pa nastopi grdo vreme,
ne spraviš ga več ven,
leži pred televizijo in prede-kot maček.  

Benjamin Bolta Blejec

Kons
Čeprav dejanje obžaluje, mu sledi zaporna kazen.
In ravno prišel je iz zapora!
Ali tudi slišim dovolj dobro?
Slovenska vojska se ni sposobna vojskovati?
Sodnikom je uspelo obdržati raven dela,
uspeh zagotovljen.
Vsa ljubezen je okoli nas.
Skupaj smo srečnejši.
Jutri bo pretežno jasno.
Nemci močno nadigrali Italijane.
Pa že spet prvaki Nemci!
In te trenutke uživamo.  

Zala Svete

Reklama
V Mercator gremo zdaj na morje,
v Hofru pravijo, da so fer,
v Tušu najdeš za stuširat,
v Lidlu pa pocen’ krompir.
V Evrospinu vse je bene, bene,
a še zmer’ naš Jager ima najboljše cene. 

Zala Rajter Hacin        

   

Oko
Oko je organ vida, 
ki zaznava svetlobo, 
je ogledalo naše duše, 
okno naših misli.
Oko vidi vse: 
tisto, kar hoče 
in tudi tisto, kar noče.
Vidi svet v dobrem 
in slabem, 
pretaka solze v 
žalosti in sreči.
Občuduje življenje, 
dokler se za večno 
ne zapre. 

Adi Kočan

Družina 
Ptički žvrgolijo,
otroci se zbudijo,
mama zajtrk že pripravi,
oče pa lenari.

Mama po nakupih se odpravi,
oče siten stari,
na sredino kavča se prestavi.

Mama hitro se že vrne,
en dva tri
mizo pogrne,
oče se okrepča
in ni več sit vsega.

Lana Cirman Žugaj
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O rožica prelepa, kje stojiš?
Vsa zlato-rumena, kje stojiš?
Vse polje polno je cvetlic.
Čez okno pogledam, se modra blešči, kje stojiš?
Le ena navzočnost je le zame.
Ko najdem te cvetlica, boš res moja, le kje stojiš?
Ko najdem te, naravnost polno bo vse.
Moje srce, le kje stojiš?
Vem, nekoč te bom ugledala,
takrat ljubezen bo kot zvok piščali, le kje stojiš?

Taja Kariž

Triolet o življenju  
Življenje sebično, nepravično,
svet po njem se ravna.
Ljudje skopuški, v prevarah odlični, 
življenje sebično, nepravično.
Naloge narejene imam lično,
a to se k današnjemu svetu ne poda.
Življenje sebično, nepravično,
svet se po njem ravna.

A le ostala je trohica ljudi,
ki jim za ta svet vseeno ni.
Na žalost ostalo jim je le malo dni,
a le ostala je trohica ljudi.
Večina starih ljudi, potrebnih pomoči,
proti tako velikemu svetu obnemi.
A le ostala je trohica ljudi,
ki jim za ta svet vseeno ni.

Tadeja Nastran

Želim domov si iti, s tega temačnega prostora želim si iti.
Želim si nekam, kjer gledal bi ga kot s kora, želim si iti.
Tukaj počutim se tako zaprto, kot da ne bi smel tukaj umreti,
kot da bil bi v lastnih sanjah, kot da to je nočna mora, pa vseeno želim si iti.
Počutim se, da vse je omejeno, da ne morem ven,
in zjokal bi se, da bi se pokazala vsaj zora, in še vedno želim si iti.
Rad bi jo vsaj še enkrat obiskal, s svojim pogledom jo objel,
pa čeprav bi me potem odpeljali s tega kora, želim si iti. 

Jaka Korenjak

Oh, kako je to težko, ljubezen draga, 
sprašujem se: Kako, ljubezen draga? 
Misli mi begajo 
in sega mi pogled tja na goro, ljubezen draga, 
sprašujem se: Kdaj 
ponovno vidim te na kratko, ljubezen draga? 

Pia Skok
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Uvod
Nekega dne pride vitez do zmaja.
Zmaj žalostno zavzdihne:
“Spet hrana iz konzerve!”

...

Star in bolan ...
šibek, zaspan.
V križu bolečine ...
pod posteljo pa mine!
Življenje gre proti koncu,
to piše mi na loncu,
ki ga imam na glavi,
na viteški razstavi.

Vitezov ni več,
ker vsi so že pomrli,
jaz pa grem le po njihovih stopinjah.
Niso me podprli,
ker na meni raste mah,
o jaz, vitez vrli.

Bolezen v konzervi,
v viteški areni,
hude boje z zmaji,
imam raje v rezervi.
Uničevat’ čarovnike,
to res ni prava stvar.
Saj zanje se govori,
da so nevarni in strupeni.

Star in bolan ...
mineva mi dan.
Ure so mi štete,
minute so mi svete.
Vitez heroj, to bom nocoj.
Hrana iz konzerve bom za zmaje,
ampak mislim, da potrebujem še malo vaje,
preden se spustim v veliki boj.

Miha Škrlep

Bolezen v konzervi (hrana za zmaje) Najlepši lajf
Najlepši lajf je moj, moj, moj,
nikakor pa ni tvoj!

Poglej svoj lajf, je mrzel, bled,
v njem polno je strahu.
Poglej moj lajf, je sončen, lep,
v njem pa ni nič strahu.

Najlepši lajf je moj, moj, moj,
nikakor pa ni tvoj!

Polna domišljije sem,
da dolgčas mi ni.
Zato pa sončni žarek sreče
v meni sled veselja pusti.

Najlepši lajf je moj, moj, moj,
nikakor pa ni tvoj!

Tvoja glava polna vadbe,
računov matematičnih.
Po testih pa jokaš se,
“ful mi gre slabo”.

Najlepši lajf je moj, moj, moj,
nikakor pa ni tvoj!

“Utihn’, ti cmerica,
poln kufr te že imam.”
Ti pa stalno dereš se,
“Učiteljca! Nesramna je!”

Najlepši lajf je moj, moj, moj,
nikakor pa ni tvoj!

Mojca Škrlep
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Bongo in Čuri Muri v Mengšu
Čuri Muri, kljukec Juri,
z Bongom, ki mu je kot brat,
sta prišla še k nam v Mengeš
zanimivosti iskat.
Najprej peljem ju k Trdini,
da spoznata ga oba,
potlej gremo k Melodiji,
na harmoniko zaigram.
Zdaj spoznamo glasbeno šolo,
vpišeta se na klarinet,
ko Bongo vidi bobne,
tam razbija spet in spet.
Zdaj zagledamo še cerkev,
sv. Mihael je tam doma,
Juriju je všeč zvonik,
ki dotika se neba.
Ko prideta v šolo,
nihče ju ne pozna.
O svojih dogodivščinah
nam pripovedujeta.
Na Gobavico pelje cesta,
ki je zvita kakor presta.
Na vrhu konji so doma
in fanta jih zajahata.
Nato sta se zabavala
in jaz domov sem
kuhat bizgec šla.
Ko sta se utrudila,
sta k nam se pripodila,
bizgec pohvalila
in se poslovila.

Tavita Mihajloska

Nagrajenci 11. festivala otroške poezije

1. mesto: Katarina Banko za pesem Sanje ljubezni.
2. mesto: Miha Škrlep za pesmi 
 Če ti v šoli manjka domača naloga in Nič.
3. mesto: Ema Bernard za pesem Stečaj.
3. mesto: Veronika Lazarević za pesem Ti si tisti.

Pohvale:
Maruša Bojc za haiku V svetli noči,
Karim Vainhandl za pesem Ne znam, ne vem,
Teja Nemec za interpretacijo pesmi Koti faloti.

Sodelujoče šole:
OŠ Dob, 
OŠ Komenda - Moste, 
OŠ Mengeš,
OŠ Preserje pri Radomljah,
OŠ Simona Jenka Kranj podružnica Center,
OŠ Toma Brejca Kamnik,
OŠ Venclja Perka Domžale.

Mentorji:
Marija Jerič, OŠ Dob,
Mateja Ipavec in Urška Lukman Žiberna, OŠ Komenda - Moste, 
mag. Nataša Cotman, OŠ Preserje pri Radomljah,
Nada Cotman in Urška Oražem, OŠ Mengeš,
Barbara Baša, mati,
Urška Humar Mihajloska, mati,
Nataša Vrhovnik Jerič, OŠ Venclja Perka Domžale.

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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Kazalo

Janez Škrlep, Mestni muzej Mengeš 
 11. festival otroške poezije,  Mengeš 2016
Katarina Banko (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Sanje ljubezni
Miha Škrlep (OŠ Mengeš, 5. razred)
 Če ti v šoli manjka domača naloga 
 Nič
Ema Bernard (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)
 Stečaj  
Veronika Lazarević (OŠ Mengeš, 9. razred)
 Gazela
Lucija Baša (OŠ Toma Brejca Kamnik, 7. razred)
 Midva in Sonce
 Sinjina
Maruša Bojc (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 V svetli noči
Karim Vainhandl (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Ne znam, ne vem
Teja Nemec (OŠ Dob, 6. razred)
 Koti faloti
Katarina Banko (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Pesem z značilnostmi ljudske pesmi  
Tiara Desire Zupan (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Moj sonet 
 Brez naslova
Klara Papić (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Ljudska pesem
 Upanje še obstaja
Neja Ulčnik (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Sanje / more
Svit Brvar (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Šola
Renato Janković (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Znamka oblačil
Anej Orel (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Velik car
Maruša Bojc (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Čokolada
Gaja Setnikar (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Bodi to, kar si
Kevin Calvino (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Pesnik  

Žan Cerar (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Zvonec  
Mark Šporar (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Namizni tenis
Neja Horvat (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Zdravje
Kenin Ramić (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Prepustimo se
Špela Kocjanc (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Veselje
 Haiku
Martin Strle (OŠ Venclja Perka Domžale, 8. razred)
 Rad
Kasper Kristan (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Lepa
Katja Kavčič (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Zmaj
Ajda Jeraj (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Ko se je prebudil dan
 Ribič
Mija Brojan (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Zvezdica
Peter Vinkovič (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Ježek
Žan Baloh (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Miška
Julija Zidarič (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Belo jagnje
Simona Mohar (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Riba
Patrik Babotov Koncilja (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Mami
David Sitar (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Riba
Zoja Hrast (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Grad
 Ovca
Anže Vogrinc (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Draga moja pesem
 Labod
 Pomlad
Aljaž Rakovec (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Ena je
Enej Debeljak (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
 Moje kamilice

15
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Ana Mencin (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred) 
 O lisičinem pohlepu
 Odisej in Gorgone
Aja Vrenjak (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
 Ta lipa, k spö (tista lepa, ki spi)
 Vilinja pesem
 Lesk
 Orfejeva prošnja
Žiga Štrukelj (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
 Volkodlak
Svit Markež (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
 Orfejeva pesem
 Volkodlak
Miha Ocepek (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
 Volkodlakova pesem
 Orfejeva pesem
Sara Hardi (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
 Kukavica
Lara Pungrčar  (OŠ Simona Jenka Kranj, p. Center, 9. razred)
 Epigram na 8
Luka Strupi (OŠ Simona Jenka Kranj, p. Center, 9. razred)
 Ideja
Maja Ifko (OŠ Mengeš, 6. razred) 
 Janez Trdina
 Glava
Domen Tisaj (OŠ Mengeš, 8. razred)
 Življenje
 Življenje
Ana Skok (OŠ Mengeš, 8. razred)
 Slovo
 Življenje
Varja Čižmek (OŠ Mengeš, 6. razred)
 Punce
Lina Merše (OŠ Mengeš, 6. razred)
 Športnica
Luka Škof (OŠ Mengeš, 6. razred)
 Pogled skozi okno
 Beda
 Šola
 Sladoled
 Matematika
Lara Bokalič (OŠ Mengeš, 6. razred)
 Pomlad
Benjamin Bolta Blejec (OŠ Mengeš, 6. razred)
 Maček
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11. festival otroške poezije, Mengeš 2016

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: profesorice in profesorji osnovnih šol.
Kraj izvedbe: Mengeš, kapelica sv. Lovrenca na Gobavici nad Mengšem.
Čas izvedbe: petek, 27. maja 2016, 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, mengeškega 
rojaka 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.«
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