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13. festival otroške poezije, Mengeš 2018

“... Prvikrat je človek oskrunil svojo 
mladost, kadar je prvikrat molčal, ko 
mu je srce ukazovalo, da naj govori. 
Iz živalske sebičnosti se je rodila 
strahopetnost ...” 

Ivan Cankar

S treh strani pridemo na prizorišče festivala, k prastarim zidovom 
grajske kapele svetega Lovrenca na obronku mengeškega hriba Gobavice. 
Prva pot z jugovzhoda, mimo spominskega križa, je strma in se pne ob 
prepadu. Ostankov obrambnih obzidij tu ni. Morda jih celo nikoli ni bilo, 
saj je prepadno pobočje najbolje varovalo nekdanje prebivalce gradu, ki 
so se v skrajhni sili vedno zatekali v kapelo. Z jugozahodne strani je pot 
zložnejša. Mnogi domačini se še spominjajo nekdanjih kamnitih stopnic. 
Nosilci napredka so jih odstranili. Od tod do kapele je kratek vzpon, ki ga 
presekata dva obrambna okopa in jarka. Na to pot se priključi v rahlem 
zavoju z zahoda zložna široka steza, ki je nekdaj vodila ob severni strani 
grajskega dvora h kapeli. Po vseh treh poteh, ki imajo v izjemnem okolju 
tudi močno simboliko, prihajajo na festival otroci s starši, učitelji in 
prijatelji.

Vsako leto znova se razveselim znanih veselih obrazov in se spomnim 
Prešernove gazele: “Med otroki si igrala, draga, lani ...” Posebno se 
razveselim novih in najmlajših, še nekoliko zaskrbljenih, ki bodo svojo 
pesem prvič povedali in po tem hitro skočili v objem staršev. Je še kaj 
lepšega!

Ana Eržen je s svojo lepo poezijo odločno začela festival in vse opogumila. 
Skrbno smo poslušali in ploskali. Ko je ponagajala tehnika, smo nastop 
ponovili, ko v labirintu računalniške pošte nismo našli takoj Mihovih in 
Lucijinih pesmi, smo napako odpravili. Oba pišeta odlično.
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Glasba

Glasba je žvenketanje kozarcev na polici,
odmev koraka na votli stopnici,
petje moje sestre pod tušem – 
glasba … ki jo vsak dan poslušam.

Čivkanje ptičkov na sosednji veji,
brnenje kosilnice tik ob živi meji,
zven vetra ob vhodu k skalni niši –
glasba …, ki jo lahko prav vsak sliši.

V glasbeni šoli tolkalci, pihalci, godalci, trobilci
igrajo z usti, z lokom, s palicami in s kladivci.
Toni glasni, tihi, čisti ali ne
prihajajo z glasbo, ki v nas vre.

Žalostna, lepa, v srce segajoča
ali pa poskočna, vesela, do neba vpijoča
od prazgodovine, baroka; do tega trenutka zdaj
je cvetela glasba … in bo še naprej.

Ekaterina Mihajloska

Kako nastane pesem

Pesem se rodi v moji glavi
in mi možgane na glavo postavi.
Iščem rime in kujem verze,
takrat z realnim svetom nimam zveze.

Pesnim, medtem ko mislim nanj,
ko večno brišem isto polico
ali v nedogled pometam eno stopnico
in ko zaspim v svetu sanj.

Ko pesem v moji glavi je urejena,
jo moram, to je najtežje, spraviti na papir
in žal rabim pri tem popolno mirni mir,
drugače postane bedna in zgrešena.

Ekaterina Mihajloska

Otroško čustvovanje je močno. Je temeljna čvrsta usedlina, podstat 
vsakega človeka. Je dragoceno, vedno, tudi v starosti navzoče, kot genski 
zapis. Pomembno je torej, da starši, vzgojitelji in učitelji rahločutno 
pomagajo otrokom in mladostnikom najdevati oblike izražanja. Raven 
izražanja je raven kulture. Lahko je zelo nizka, pritlehna ali pa visoka. Za 
visoko gre!

Pa še to: 
“Ni je na svetu ljubeznivejše stvari 
nego je otroška fantazija. Pedagogi jo 
ponavadi imenujejo lažnivost. Ali mi 
drugi, ki brez modrovanja ljubimo v 
otrocih ogledalo svoje lastne mladosti, 
mi se veselimo svobodnega, prešernega 
poleta nedolžnh duš, ne še oskrunjenih 
od puste laži tega pustega življenja.”  

Ivan Cankar

“ – Morje? Videl sem ga ... Ampak mostu 
ni bilo nič tam, pa sem kar čez skočil!
– Čez morje?
– Čez morje sem skočil ...

V tistih svetlo modrih, žarečih, čistih očeh ni bilo sence lažnivosti 
niti ne otroške porednosti. Resnično in trdno je veroval ..., da je vsled 
pomanjkanja mostu čez morje skočil, ker je pač moral na ono stran ...” 
Ivan Cankar

Vsi udeleženci festivala smo bili nagrajeni: lepo doživetje, spominske 
majice, odžejali smo se in še pesmi so tiskane v lepi knjižici, vsakomur za 
spomin.

Mengeš, petek, 25. maja 2018
Janez Škrlep, Mestni muzej Mengeš
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Vrečka iz trgovine

Na soboto dopoldne mamica iz trgovine prinese vse,
kar velika rdeča vrečka lahko prenese:
Žakelj krompirja, paket papirja.
Mlečno in temno čokolado,
rdečo šipkovo marmelado.
Surovo kračo, navadno cvetačo,
za povrhu pa mini špinačo.
šop banan, en sam malancan,
špagete, zmrznjene bučkine polpete, 
tri bagete in raznovrstne bombete.
Prinese tudi regrat, ki vsebuje železo in majonezo.
Pomaranče, kumare – razno sadje in zelenjavo, 
celo eno veliko zeljnato glavo. 
Za psa prinese brikete, za očeta cigarete, 
za brata različnih vrst paštete. 
AAA–baterije, čips, sladoled, piškote in druge sladkarije.
Olivno olje, ki za zdravje je bolje.
Preden zaključi kupčijo, si vzame še eno žensko revijo.

Oh, kako bomo vse to spravili v hladilnik?!?

Ana Eržen
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Mamina zvijača

Kadar mamine kuhe nočem jesti,
me mami z zvijačo ukane:
žličko jedi za vsakega meni ljubih ljudi,
in če krožnik prazen še ni,
tudi za stvari.

Žličko za mami,
žličko za babi,
žličko za brata,
ki se čez en mesec rodi,
brez žličke ne ostane niti oči.
Veliko žličko za mojega kužka
pa eno za sosedovega mucka.
Žlico za strica,
žlico za teto,
tudi prijatelji iz vrtca žličko dobijo.
Svojih pliškov ne smem pozabiti,
čeprav svojih ust ne morejo odpreti.
Po mamini želji žličko še avto dobi
pa ptiček, ki zunaj na veji sedi.
Zdaj pa se meni ust ne da več odpreti,
kaj šele hrane pojesti.
V skledi ostane hrane še za žličke tri
in sama si moram izbrati, kdo jih dobi.
Prvo žličko pojem za mami,
drugo za teto, ki v tujini živi,
a zadnja pripada prav meni.

Pojedla kar celo sem skledo jedi,
čeprav všeč bila mi ni.
Joj, zvita mami!
Kako si me ukanila,
naslednjič me s tako zvijačo ne boš dobila.

Špela Kukovič

Trinajst let v svetu celic, 
ki stalno se delijo

Sredi mesta v tihi noči, luči gorijo,
sredi gozda velik kres, luči gorijo.
Vse vetrnice v brezvetrju molčijo,
električni naboj povsod, luči gorijo.
Trinajst let v svetu celic, ki stalno se delijo,
signali, semaforji in sirene pisk, luči gorijo.

Jakob Zein Alhady

Gazela

Kot svetloba vse hiti – daleč stran.
Kam se vsem tako mudi? – Daleč stran.
Gor in dol ter levo in desno
vsak posameznik hiti. – Daleč stran.
Kaj, če kaj se mi zgodi?
Hej, saj le zase te skrbi! – Daleč stran.

Naja Šterban
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Ata debeli

Ata debeli
na škatli sedi
pa fajfo kadi.
Ata debeli
v zaporu molči.
Ata debeli
na klopci sedi 
pa telefon v roki drži.
Ata debeli 
v grobu sedi
pa še vedno kadi.
Tako se tudi tebi zgodi,
če delaš nezdrave stvari.

Vitan Gogič

Pesem 

Če pesem nastane 
brez repa in glave, 
težko se ujame 
v naše glave. 
Pesem je lepa, 
ko te zadane, 
tja nekam v srce, 
in tam tudi ostane.

Katjuša Jordan Nadižar

Pesem na ukaz

Bel list, pisalo in radirka.
Upam, da to ne bo vsa moja zbirka.
Ne da se pesmi mi pisati,
saj moram resen pač ostati.
To prav nič ni prima,
pomembna je le dobra rima.
Bolj ko trudim se pisati
in prave verze poiskati,
bolj sem brez navdiha
in glava polna je prepiha.
Najraje zakričal bi na glas:
»Ne znam pisati pesmi na ukaz!«

Aljaž Grošelj

Narava je mavrična 

Zelen gozd,
kamnit most.
Bele gore.
Mavrice obarvajo cvetove. 
Rdeča
je kot sreča, 
ker ni boleča.
Modro morje, zlate ribe,
tam dobim vse navdihe.
Za ribe,
ki pisane
so vse vesele.
Pesem je mavrična 
in pravljična.

Helena Škrlep 
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Sonce zlato pručko nese

Sonce zlato pručko nese v vrtni gaj
Stric se je usedel na zlato pručko
Sedel je in se smejal ves dan.
Zvečer gledal zvezde in šel v hišo.

Noel Žvegla

Festival otroške poezije

V Mengšu tam nekje
se enkrat zdaj prične
Festival otroške poezije.
 
In že po celi hiši
»daj pesmico napiši«
priganja mami.
 
No, in zdajle, ko pospravlja,
ne vem, kako si predstavlja,
da pesnik brez navdiha,
v tem primeru Miha,
lahko napiše pesem.

Miha Škrlep
 
 

Tri sestre

Zgodaj zjutraj vse zaspane
v šolo, v vrtec morajo.
In ker ni ta prave hrane,
skupaj vse sitnarijo.
 
In potem, ko ves izmučen,
iz šole končno grem domov,
je hrup v hiši še bolj bučen,
saj na svetu nič ni »prou«.
 
Ena je vzela drugi
neko stvarco (zame smet),
potlej prva strašno tuli,
nima druzga za počet’.
 
In še tretja se pojavi,
jima vzame sveto stvar,
to igračo hitro spravi
in ne vrne je nikdar.
 
A kljub temu karambolu
sestrice v redu so,
vedno ne, a mnogokrat
mi sladkarije kupijo.

Miha Škrlep
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Ograje

Ograje so različne,
prav vsaka ima namen.
Ene so bolj mične,
za druge pa ne vem.
 
Poznamo jih veliko,
morda celo milijon.
Da lažje najdeš sliko,
zdaj jih naštel ti bom.
 
Vem za tako iz lesa
in tako iz kovine,
ki če plezaš nanjo,
povzroča bolečine.
 
Za tako, ki se zmoči,
potem pa zarjavi.
Za to, ki se preskoči,
in to, ki ji nič ni.
 
Za tako, ki varuje
živali pred zvermi,
in tako, da do hiše
tatu ti ne spusti.
 
Res veliko je ograj
uporabnih, da je kaj.
A od vseh imam najraje
majhne plastične ograje.

Miha Škrlep

Recept za hišo
 

Veliko časa traja,
da hiša se zgradi
in da jo opremiš,
da vrt si urediš.
 
Veliko časa traja,
da se zloži zidake,
če si najel bedake,
bo trajalo še dlje.
 
In ko ogrodje hiše
se končno ti nariše,
zdaj vanj vstaviš vrata
in okna.
 
A takrat še ni konec,
fasada je potrebna,
izolacija pa tudi,
zato se kar potrudi.
 
Uredi svojo hišo,
zdaj notri tvoje delo
se končno je začelo
in napeljava kliče.
 
Elektrika in vse cevi,
veliko res je teh reči.
In da vse to nastaviš,
ti mine spet sto let.
 
Potem pa, ko že misliš,
da končno si končal,
potreben je parket
in ploščice in skret.
 
Pobeliti je treba,
pohištvo vse kupiti,
z lučmi vse osvetliti
in se končno že usesti na stol.
 

Ko že imaš štedilnik,
banjo in hladilnik
in posteljo,
se lahko vseliš.
 
Zdaj tvoje delo, pridno delo,
se zunaj nadaljuje,
uštimaš vrt in travo,
drevo za senco pravo.
 
Teraso, mizo, stole
in majhen umivalnik,
še senčnik in ležalnik.
In to je vse, kar rabiš.
 
Ko vse nasvete te
si upošteval že,
še kupiš hišni zvonec
in pesmice je ...
ups, pozabil sem, rabiš še omare,
konec.

Miha Škrlep
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Najstniške težave
 

Ležim sam,
preteklost premišljujem.
Zakaj še vedno pričakujem
boljši dan?
 
Zakaj še vedno si želim?
Le kje še vidim kakšno možnost?
Le kdo mi bo še dal priložnost,
da se spremenim?
 
Pa je treba znova iti?
Si res želim življenje tako?
Bi res popravil to napako?
Se res moram spremeniti?
 
Lej, če me ne bi jezik izdal,
želel si ne bi te poti,
bi ne imel toliko skrbi,
če ne bi vsega zblebetal.
 
Kaj zblebetal?
Vse povedal!
Saj nisem se sploh vseh zavedal
besed, za k’tere mi je žal.
 
A moralo se je zgoditi.
V življenju ni mi bilo dano znati,
skrivnosti zase obdržati,
da moral sem to reč storiti.
 
In moral sem povedati prav vsem,
kaj sem zasral,
za kaj vse mi je žal,
zakaj tako me vse skrbi.
 
In če vsakomur povem,
kaj se bom na njih jezil,
če mi kdo bo kaj težil?
Vsa ta reč je moj problem.
 

Pa če tudi pazil bi,
komu koliko povem,
bi brez smisla bilo povsem,
bi drugi zgodbo širili.
 
Po principu telefona
zgodba bi se okrog razvpila,
tudi do vsakega debila
bi nesrečna šla kolona.
 
A če ne bi šla zgodba cela,
bi presneto šlo dekle,
v katero sem zaljubil se,
res, ne bi izpustili tega dela.
 
In če vedel bi cel svet,
ne bi bila težava v tem,
ne bi to bil ves problem,
ne bi nič bil prizadet.
 
A zvedeti morala je ona,
rekel sem ji kar jaz sam,
pamet mi je šla drugam,
da pisal sem ji kar prek »fona«.
 
Pa če takrat bi mir ji dal,
če bi tiho bil lahko,
pa hotel govorit’ sem z njo
in s tem življenje si zasral.
 
Greh želja ta res ni bila,
a kaj, ko sem ji še težil,
da sem jo sploh online dobil,
takrat sva se pa skregala.
 
In prav res čudno, da ob tem
se še nekaj je zgodilo,
kar me sploh je zamorilo,
velik bil je moj problem.
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In tako brez družbe vsake
sem prebijal se naprej
in brez upanja odslej
delam šepave korake.
 
Pa družba se mi je vrnila,
vendar upanja ni več,
saj v srce mi oster meč
ta ljubezen je zarila.
 
Ne morem do svobode priti,
ne morem iti v novi svet.
V bolečino sem ujet,
ker je ne morem pozabiti.

Miha Škrlep

Sladka pesem

Sladka pesem je sladka
za vse otroke,
ker imajo radi sladke obroke.
Starši jim tega ne dovolijo,
ker  jih otroci zelo skrbijo.
Vedno iščejo liste, 
saj ne marajo piste.
Radi so doma,
na smučanju se zanje zabava konča.
Starši ne razumejo otrok.
Za starše je boljši zdrav obrok.
Jabolka, pomaranče ali jagode, 
po hrvaško – fragole.
Otrokom je Sladka pesem všeč!
PAZITE! Obstaja tudi sladkor bodeč.

Lucija Kovač in Jerneja Škarja

Ped za pedjo

Ped za pedjo mi
v svet gremo,
ped za pedjo odrasli postajamo.

Ped za pedjo
se človek uči
in ped za pedjo 
se sreča doživi.

Ped za pedjo
naprej mi gremo,
želimo si sreče in naših želja
in vse pride ped za pedjo
do konca sveta.

Katarina Kepec
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Moja soba

Moja soba 
je ena velika zmota.
Mama mi reče,
da je vanjo treščila bomba.

Moja soba je ena sama,
hkrati pa se zdi,
da je ena velika zmešnjava.

Pa vendar 
se včasih zgodi,
da se ne morem upreti
svoji zmotni miselnosti,
ko mama zagrozi, 
da bo konec z bomboni.

Katarina Kepec

Življenje

Življenje je ena sama zabava.
Življenje je kot cvetoča dobrava.
Včasih je razbesnel vihar,
a tebi vedno poklonjeno v dar.

Teja Nemec

Letni časi

Veter slači
rjave postave,
barve bujne
se mešajo
v trave.
Belina tal
se meša v nebu,
zdaj postave
zmrzujejo
v snegu.
Ogreje jih
sila narave,
žar pomaga,
da vzbrstijo
trave.
Suho drevje,
čista puščava,
morje, voda,
pregreta ta
trava.

Teja Nemec

Brez alkohola

Brez upanja hodim po cesti ves zaspan.
Res ne vem zakaj, počutim se bolan.
Energija je na nuli.
Zraven tega pa me še v trebuhu žuli.

Ali bi lahko prevrtel čas nazaj?
Lahko bi spremenil marsikaj.
Kaj mi je bilo tega treba, da sem se ga napil?
Obžalujem, zakaj sem to storil?
Hitro sem naletel na težavo.
O zakaj sem izkoristil priložnost, žal ne pravo.
Lahko bi se izognil tega trpljenja.
A kaj, ko nisem vodnik svojega življenja.

Teja Nemec
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Oblaki

Metulj je letal,
med oblaki se izgubil v temni noči.
Luna srebrna je pomahala metulju.
Zvezde so se bleščale.
Metulju je pomahal levček.

Nina Dodig in Iza Resnik

Ura zvoni

Pik tik pik tik ura zvoni,
zvoni tik tik tik.
Pik pik pik ura zvoni,
pik tik.

Nina Dodig in Iza Resnik

Vilinska dežela

Vila je živela v gradu.
Kraljica je vili naročila,
naj gre v gozd po gozdne sadeže.
Šla je naprej in srečala je zajčka in ga vprašala:
»Mi pomagaš, prosim?«
»Ja, lahko ti pomagam.«
In prišel je še ježek.

Nina Dodig in Iza Resnik

Kuža

Mojemu kužku je ime Pika.
Pika je zelo pikasta,
zelo je srčkana.
Zelo rada jo imam.
Tako pri srcu mi je Pika.
Skupaj se podiva po travnikih in imava dirke.
Jaz oglodam meso in moj kuža kosti.

Tinkara Vister

Osamljeni psiček

Nekoč je živel psiček, ki je živel osamljen v hiši.  
In potem se je zgodil čudež. V hišo je vstopila gospa 
in kuža od zdaj naprej nikoli več ni živel sam. 

Neža Vogrinc

Ljubezen

To je ljubezen, ki je nikoli ne moreš prelomiti.

Gaja Oplotnik

Žaba na reki

Žaba skače nad ribnikom in govori:
»Rega rega kvak.«
Skače in igra se s prijateljicami.

Izidor Maleš
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Veseli klovni

Veseli klovni se igrajo
in tudi malo ponagajajo.
In tako pokažejo, da so zdravi.

Izidor Maleš

Žalostni klovni

Žalostni klovni
se igrajo.
Padejo,
solze spustijo.

Jošt Šimenc

Na travniku

O, kako na travniku rožice cvetijo.
Čebelice letijo,
med nabirajo.
In vse je lepo teklo naprej.

Jošt Šimenc

Čokolada in marmelada

Čokolada, čokolada!
Imam te rada, marmelada.
Zakaj si tako lepa? Ker imam klobuk.
Čokolada, za vedno boš lepa in sladka.
Jaz sem gospod Brko,
Brko zaljubljeni.

Luna Stele

Urška

Urška ob možu je sedela.
Ko mož jo je zavrtel, Urško skoraj kap zadene,
nemogoče, kako bo v raj odplesala.

Vesna Peterlin

Muca 

Muca muca mucasta,
zakaj si tako kosmata ti?
Muca muca mucica,
ti si moja mucica.

Jan Berguš

Kuža

Kuža, ti si zelo umazan,
pojdi se umit.
Zakaj skakal si po blatu?
Zdaj si čist in zdaj pojdi spat. 

Jan Berguš 

Konjiček

Ti si moj konjiček.
Pojdiva na sprehod.
Srečala sva muco.
Skupaj smo odšli domov. 

Jan Berguš 
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Pišem pesem

Raje pišem pesem,
kot se igram.

Žoga skače 
hop hop hop
in je ni več.
Hop hop hop.

Metulj leta in se smeji.

Lovro Pogačer

Predno mokri grički v maju zacvetijo,
poročeni ptički v gnezda odletijo.

Tom Šalej

Metuljček in čebelica

Metuljček z rože na rožo zleti, 
potem pa še čebela prileti.
Iz rože pobere cvetni prah, 
potem ga spet pusti na »gmah«.

Juš Dolžan

Šola

V šoli je včasih težko,
včasih pa lahko.
In ko pride učiteljica,
vsi vstanemo za mizo.

Lucija Serko

O šoli

V šoli se zabavam
ali dolgočasim.
Dolgočasim se zelo,
ker v šoli je tako težko.

Matic Jaušovec

Noč in jutro

Noč te ugrabi v strah,
jutro pa v čarovnijo.

Maruša Dyvinets

V šoli se učimo

V šoli se učimo črke a, e, i,
se učimo, koliko je ena, dva in tri.
Pojemo v zboru pesem o medu,
malo narobe, a vendar lepo.
Na zemljevidu naše dežele
iščemo Triglav in druge gore.
Se učimo, kje bodo cvetele 
prve trobentice, teloh in brin.

Mina Jenko

Muca Maca

Muca Maca, pojdi spat za eno uro,
potem pa pojdi ven se igrat.
Žogo Ula ti bo metala,
čez pet minut bo spet zaspala.

Manca Petrič
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V šoli

V šoli se učimo 
in najboljše mi je takrat, 
ko se igramo med dvema ognjema 
in ko se igramo zunaj.

Tjaša Ham

O Muci Maci

Muca Maca reče mijav.
Vesela je, 
kot da bi lebdela,
a bojim se, 
da je predebela.

Neli Oblak

Glava

Prazna glava,
le žoga me zabava.
Dolgčas mi je,
ker šola dolga je.

Lovro Jenko in Bor Kremžar

Banana

Banana Ana je najlepša banana.
Ima oči, usta in nos.
Kako elegantna je ta banana,
ker sama skače naokrog.
Kako smešna je ta banana.

Ajda Petek

Pust

Pust je velik nasmešek.
Bašemo se s sladkarijami.
Sladkosnedi smo takrat,
ko hodimo od hiše do hiše,
od vrat do vrat.

Eva Kotnik

STOP!

Ula reče stop!
Avto se ustavi.
Ula reče zdaj!
Avto se premakne.
Ula reče stop!
Življenje se ustavi.
Ula reče zdaj!
Življenje se nadaljuje.
Življenje se premakne 
za pet let naprej.
To je čarobno.
Zdaj sem stara 13.
Ula reče stop!
Šolske počitnice so tu.

Ula Koželj

Metuljček

Metuljček zleti domov.
Ker doma ni nič novega, odfrči
iz doma na razstavo.

Jaka Jagarinec
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Razpoloženje v vetru

V meglico je zavit vrh gore v vetru.
Listi šelestijo tiho, skrivoma v vetru.
Temačni obrisi, utripajo napisi v etru.
Močni občutki, iskrijo se trenutki v vetru.
Težak, trd kamen tone v jesetru.
Cvetni prah poljublja gladka stekla v vetru.

Jakob Zein Alhady

Nova atmosfera za človeka

Glasen grom, slepeči blisk, neurje,
mokra tla, bučanje morij, rek, neurje.
Voda iz jezer, oceanov, mlak se steka
vedno v nebo od pamtiveka, neurje
ustvarja novo atmosfero za človeka.

Jakob Zein Alhady

Ribja uspavanka

Glu blu. 
Ribica, ribica,  
mehke alge te pokrivajo, 
le zaspi, 
le zaspi, 
glu, glu, bluuu.

Lovro Blažič

V živalskem vrtu

Kenguru skoči, boben poči.
Kače jejo miši, a ne v naši hiši.
Morski lev leži na ledu, mraz se mu zdi čisto v redu.
Pardon, je rekel slon, ko je stopil na balon.
Papiga je glasna ptica, krasnih barv lepotica.

Lovro Blažič

Noč in dan

Sova huka, 
krava muka, 
ena ponoči, druga čez dan, 
jaz pa sem močno zaspan.

Lovro Blažič

 

Mačja uspavanka

Muca ponoči spi,
muca ponoči se ne zbudi.

Ema Slekovec

Ježkova uspavanka

Ježek, ježek, daj, zaspi,
zdaj je noč.
In lahko noč.

Neža Vozel
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Žabja budnica

Kvak, kvak in kvak,
bliža se pomlad.

Neža Prašnikar

Zajček in medved

Zajček in medved prijatelja sta prava.
V gozd sta se podala,
tam se slepe miši igrala
in do doma v teku tekmovala.

Ajda Potočnik

Luna

Luna, pomagaj zvezdam sijati,
zaspanim očkom pa mirno zaspati.
Ko pa luna ugasne svoje moči,
nam sonce posveti žarke v oči.

Ajda Potočnik

Nagajiva paša

Naša lepa krava Liska
včeraj je skotila bikca Miška.
Zdaj ponosno v hlevu razglaša,
da bo letos nagajiva paša.

Ajda Potočnik

Neka gos

Bila je neka gos,
imela je velik nos.
Nos se je stopil
in se je razbil.
Prišla je kozica,
ji rekla: »Skrij si ga!«
Gos se je smejala, 
da odmeval´ je po vas´.
Ta vas bila je Kras.
Prižgali so kres,
se drli na ves glas.
(To ni res.) 

Oskar Berlec

V šoli bo lepo

V šoli bo lepo, 
res ne bo hudo.
V šoli zelo dobro bo, 
v šoli res zabavno bo,
ker tam res dobro bo.
Tam se bomo res zabavali,
igrali in smejali.
Tam bo res lepo,
komaj čakam že na to.

Alja Hribar
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V šoli

Učiteljica na stolu sedi,
risanke lovi,
projektor ji teži.
Projektor ji nagaja,
risanka uhaja,
otroci so jezni,
učiteljica beži.

Liam Tai Vrečar

Konec sveta

Pokukala sem na konec sveta, 
preštela veliko gora.
Lonec 
se je razbil in z njim je sledil konec.
A, v lepoto sem se zazrla,
ko je ptička ´boga skoraj že umrla.
Domov sem prišla vsa užaljena,
potolažila me je Katarina.
Bližal se je konec sveta
v pričakovanju, da bom umrla.
Sem se zadnji hip
v nebo zazrla.

Helena Škrlep  

Današnji dan

Ko se prebudim,
od sreče zažarim.
Kot dim
pridrvi soseda Kim.
Skupaj greva v šolo,
tam se bomo učili kolo.
Po koncu pouka pa pride Luka.

Helena Škrlep  

Prvi izlet

Prvi izlet na Škotskem je bil.
Tam igrali se radi
s prijatelji mladi.
Ko vice smo si pripovedovali,
smo se vsi smejali.

Helena Škrlep 

Dan

Deževni dan
je zaspan. 
Sončni dan 
ves zdrav.
Ta dan je fantazija,
ker je poezija.

Helena Škrlep 

Ljubezen      

V šoli enko dobim,
nekaj zagledam,
na srečo me povabi Tim.

Zjutraj pogleda me v obraz
kakor snežno beli klas.

To res strašna je bolezen, 
zato nikoli nisem jezen,
saj je to ljubezen. 

Filip Škrlep 
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Zarepajmo prjatla   

Sem srečal prjatla,
zabil sem mu gol,
pa delal je hiško, 
je rabil mekol.
In šla sva do orgelc,
je padel v mol.

Filip Škrlep

V šoli v naravi

V šoli v naravi
nihče ni bil pri pravi.
Učitelji so noreli
in na tribunah čepeli.

Pod budnim očesom
in velikim drevesom
smo šli na pot,
na kateri je bil samo en kot
in še ta popolnoma brez not.

Kmalu smo prišli na jaso
in našli hišo s teraso.
Okrog nje je rasla trava,
na njej pa je stala krava.

Bila je debela pa tudi vesela.

Potem smo odšli v dom,
kjer je vsak dobil bombon.
Ker pa smo preveč govorili,
smo veliko naloge dobili.

Mojca Škrlep

5elinček

Predrzni 5elinček osvaja 2 5erlinovi kokoši, ki jima 
je ime 5ra in πja. Vsaka kokoš ima po 3 πščančke. 
Vsi imajo v πščančji šoli 3, razen starejšega 5ra, 
ta po navadi dobi komaj 2. 5er se bo moral bolj 
potruditi, da se bo izognil morebitnim 1. 
5elinček vsako jutro, ko bije v zvoniku ura 5, 6x 
zakikirika. Potem se še malo stisne k 5tri. Čez dan 
ponosno hodi po dvorišču in pazi, da ni od pavov 
tep1 kakšna kokoš. Na kmetiji sta namreč doma 
tudi pav 3stan in njegova ž1, ki ne marata drugih 
živali in nista prav 0 prijazna.
Ko gre sonce za gore, pa se naš 5elinček v 
sosedovem kokošnjaku stisne k πji.

Erazem Ručman

Dolgčas

Dolgo časa že mi je dolgčas,
spomnim se, ko vase se ozrem,
da dolgčas je prazen,
zato hitro ven grem
in preženem to golazen.

Erazem Ručman      
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Učiti se je treba

Oh, meni že vse čez ušesa gleda, 
meni pa vse preseda, 
saj učiti se je treba.
Ko le ne bi prej norcev bril, 
ko bi se le učil!
Zakaj si nisem prej ušes navil,
zase bi moral imeti tršo roko, 
jaz se mučim za zadostno, 
zdaj komaj cveku uidem –
ko bi le vedel, kaj je narekovaj
in kaj vprašaj.

Erazem Ručman   

      

Zunaj

Vetrič čez polje veje,
ptice sedajo na veje, 
ponosna čaplja se ne gane,
mogočno sama samcata stoji,
se meni prav čapljasto smeji.

Sonce ven me vabi, 
me skozi okno gleda, 
med zvezki obup me grabi, 
da vse mi že preseda.

Erazem Ručman

Možgani

Možgani so kot oreh,
z njimi mislimo, 
sanjamo.

So baza podatkov, 
delijo navodila, 
brez njih ne deluje 
vsaka ropotija.

Če napnemo možgane, 
prižge se nam lučka, 
odgovorimo na vprašanje,
zato odgovorno je naše znanje.

Vse, kar smo slišali, videli, se naučili, 
naši možgani so si shranili, 
le pobrskaj po spominu, 
našel boš vse, 
pa še kaj, kar spomnil si se.

Dve polovici – vsaka svoj prav, 
prva za umetnost je, 
druga pa vse ostalo ve, 
ampak vse v redu je, 
dokler zbrano dela se.

Možgane se da natrenirati, 
da pametnejši so kot Einsteinovi, 
možgani so lahko zelo pametni, 
le če si lastnik to želi.

Erazem Ručman
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Usta

Usta so kot ena velika soba, 
včasih so vrata na široko odprta, 
včasih pa s ključavnico zaprta.

Dostikrat so polna besed, 
velikokrat pa tudi klevet.
Vsak dan veliko govorijo in kričijo, 
včasih šepetajo ali pa molčijo 
kakor soba brez oseb.

Usta lahko barvo spremenijo, 
če punce uporabijo ličilo, 
lahko pa nenavadno barvo dobijo, 
na primer pomodrijo, 
če predolgo v mrzli vodi tičijo.

Lahko so resna ali pa široko se smejijo, 
lahko koga pohvalijo ali užalostijo, 
lahko zehajo ali tarnajo, kako je v šoli hudo.

Julija Gregorc

Brez idej

Pri pisateljih je problem, 
da gredo čez vse meje,
a na koncu ostanejo brez ideje.

Ko pregledajo še vsa ločila,
je nova ideja poskočila,
kot bi imela krila,  
jo ponese tja med oblake
in same zvezdne krake.
                 
Tako pesem je končana,
vsaka beseda pravilno izbrana.

Filip Getov Samardžija

Jezik

Jezik je lahko dolg ali pa kratek, 
lahko je za zobmi ali pa pred njimi.

Tisti najbolj dolgi 
čvekajo v nedogled.
Nekateri ljudje imajo
srce na jeziku, 
nekateri pa samo dlako.

Včasih jezik ne da miru, 
takrat ga nekateri otresajo,
v prazno meljejo
in prazno slamo mlatijo.

Kadar jezik ne govori,
piše sporočila in mejle.

Lara Plevel

Krava

Ko tisto leto zima je slovo jemala,
krava na sprehod se je peljala.

Gledala se je v ogledalo,
kajpak, lepote ji je primanjkovalo.

Misli, da je lepa,
a zdi se mi, da je malo slepa.

Marko Mušič
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Mrzzzla bolezen

»Mene zzzebe, ker je mrazzz,
bzzz,« vpijem že nadvse na glas.

Zdravnik Zdravko me je pozdravil.
»Zbolel si za mrzlico,« je izdavil.

Marko Mušič

Skrivnostni stolp

Dimnik puha,
dim se vije,
že navsezgodaj
v siv oblak se zlije.

Marko Mušič

Svinčnik

Piše, piše in piše,
riše, riše in riše,

Med vrsticami je pravi kralj.

S sivo rudo se zadavi,
da postane svinčnik pravi.

Če se zmoti, ni bojazni,
saj zradirati se da.

Če se zlomi, prava reč,
ošiliš ga – to je pravi hec.

Marko Mušič

Učilnica

Učilnica ima učence, 
ko odprejo zvezek,
začnejo pisati narek.
Ko imajo pouk,
imajo velik uk.
Če imajo kaj slabo napisano,
morajo to imeti pobrisano.
Učilnica ni mučilnica,
ampak je mesto 
za publiko zvesto.

Patrik Gorjak

Dojenček

Mami je dojenčka nosila 
pod srcem mesecev devet.
Srce ji je igralo od veselja,
lepši se ji je zdel ves svet.
Kaj vse v srce je zaklenila,
ko otročka se je veselila.

Patrik Gorjak

3m steza

V 5ek sem šel na Gobavico po 3m stezi. Imel sem 
občutek, da hodim na 3glav. A uspelo mi je potr5i 
do vrha. Tam se končno lahko u7. Ju3 grem s5 in z 
mano bo še Hel1.

Tijan Kompare
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Noge

Noge so najdaljši del telesa,
ponesejo nas v svet
in sklepajo prijateljstva.

Rade so lepe in urejene,
obožujejo masažo
in vsakoletno razprodajo.

Če govorimo o športu,
so vedno rade na 1. mestu.

Ko pa se stemni,
se rade stisnejo skupaj
in zasanjajo do jutra.

Miha Marinček

Srce

Naše srce bije in tiktaka,
kot to dela ura vsaka.
Črpati, potiskati nikoli ne preneha,
vse do smrti se ne upeha.

Srce je najpomembnejši organ,
ki nikoli ni zaspan.
Bije za sestro, mamo in očeta,
ko odrastem, pa tudi za njunega zeta.

Rada imam dobrosrčne ljudi.
Zakaj jih ni na svetu več,
da bi živeli brez skrbi?

Gaja Paš Šergan

Možgani

Možgani so naš um,
vsakemu delu telesa dajo delo.
V njih je shranjen naš spomin!
Čisto vse, od začetka do konca.
Na primer:
kdo sem, kaj sem, kako sem,
kako se imenuje naš planet
in kje je shranjen naš dedni zapis.
A le nekaj mi ne gre v glavo,
ali jaz počnem tu kaj za zabavo.

Gaja Paš Šergan

Srce

Srce lahko osrečiš, 
lahko ga izgubiš,
lahko ga razveseliš,
lahko ga razjeziš.
A ko ga enkrat zatajiš,
ga za vedno izgubiš.

Blerina Bytyqi

Hel1

Hel1 je l1. V šoli se ne uči in niti 3kotnika ne 
zna narisati. V šolo nikoli ne prinese niti 6ila niti 
geo3kotnika. Za domačega ljubljenčka ima muho, 
to je zelo buta100. Številke 7najst si nikoli ne 
zapomni, pa ne vem zakaj. Nob1 punca je ne mara, 
ker ne ve, kaj bi se rimalo na potico. Rima se: žica, 
pica, žlica, opica, pečica, matica, lisica, resnica ...
Kdor tega ne ve, ni carica.

Blerina Bytyqi
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Jezik

Jeziki niso le govorni organi,
med seboj so različni kakor vsi krajani.
Nekateri nadvse zgovorni, 
drugi pa močno okorni.

Kadar jezik prizadene, 
dolgo ne zacelijo se rane.
Če jezik se uči govoriti, 
najtežje črke R ga je naučiti.

Včasih se celo zatakne, 
zmeda, zmeda, grda zmeda,
a pomagati ne gre.
Jezik včasih ponagaja, 
ko si vprašan, te izdaja.

Včasih nam predolg zraste,
si izmišljuje, obrekuje.
Ne moreš ga kar ukrotiti 
ali pa se ga znebiti.

Osebo včasih zastrupi, 
opravlja, nedostojno govori.

Med jeziki poznajo se izjeme, 
tiste grde, slabe, lene. 
Drugega preprosto okrivijo,
sebi pa nagrado priskrbijo.

Jezik teče kot namazan, 
bolje to, kot da je umazan.
Jezik včasih zasrbi, 
ko kaj preveč izgovori.

Res težko je razmajati, 
odtaliti jezike, ki ne znajo govoriti.
Nekateri nam jecljajo, 
drugi pa se izražati ne znajo. 

Eva Jemc

Nos

Sredi obraza je pritrjen,
le za eno nalogo zadolžen,
da zaznava vse vonjave, 
ki prihajajo iz narave.

Da svet okrog mene diši, 
mi on sporoči. 
Tudi ko nekaj zelo smrdi, 
me na to opozori. 

Dela noč in dan
in nikoli ni zaspan.
Nad njim so oči in obrvi, 
pod njim nasmeh se blešči.

Zgodi se, da se prehladi,
takrat iz njega se cedi.
Robček mu pomaga,
da iz njega sčisti se nesnaga.

Takrat ne ve, kaj diši in kaj smrdi,
saj zamašene ima cevi,
a to le kratkotrajna je nadloga,
saj kmalu spet me nos uboga.

Ko je vroče ali mraz,
v ogledalu spremeni svoj izraz.
Obrazu daje svoj pečat
in jaz imam ga zelo rad.

David Groznik
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Oči

Oči so polne moči,
podnevi bedijo,
ponoči pa spijo.
Oči so kakor kamera:
snemajo naše življenje, 
zanje je to trpljenje,
zato zvečer zaspijo,
zjutraj se zgodaj zbudijo.
Spet so polne moči 
in tako se nadaljujejo 
dnevi in noči.

Jan Jeločnik

Nos

Nos je pomemben organ,
saj z njim ločimo zrele
od gnilih banan.

Kadar nos je zamašen,
pomaga nam le hren.

Ko je zunaj zima, je rdeč,
poleti pa svetleč.

Lahko je velik, majhen ali debel, 
vendar odmašen je vedno vesel.

Kadar nosek zasrbi,
nas jeza zaskrbi.

Tai Oslakovič                

Jezik

To čutilo je od fare,
saj spozna vse prevare.
Vseh brbončic toliko ima,
da jih je za dva.

Sladko, kislo in še kaj,
to za naše brbončice
je pravi raj.

Ko se vklopi grenko okušalo,
zdi se, da se bo brbončicam zmešalo.

Ko pa s prijateljem gremo na kosilo,
se brbončicam godi prav fino.

Za sladico pa še sladoled,
ki je brbončicam dober za umret.

Tjaša Lesjak

Roka prijateljstva

Za njega roko v ogenj dam, 
ker on si to zasluži.
Takšno je najino prijateljstvo.
Naj roka roko zdaj umije, 
naj čista vest nikoli ne izgine.

Z roko v roki zdaj potujeva,
v slabem, dobrem  se radujeva.
Na poti divjega sveta 
ostajava prijatelja.

Roko mi podaj,
z menoj se igraj! 
Roko mi podaj, 
moči mi tvoje daj!

Urban Štepec
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Atlon

3angel in 3ola. 
To krasna so glasbila.
Kaj pa šport? 
3atlon ali neki drug atlon,
ki ga s temi podatki dobiš:
dodaj mu en glagol,
za vse osebe enak,
izraža pogojnik – 
seveda, »bi« je ta znak. 
Torej  biatlon.

Urban Štepec

Ljubezenski dar

Ljubezen je res ena lepa stvar,
ljubezen je pravi dar.
Če vname se ljubezen prava,
je ljubezen oprava prava. 

Urban Štepec

Prijatelji

Naša šola je letalo,
naš ravnatelj je pilot,
mi pa potniki veseli
peljemo se vsepovsod.

Moja mami ima prjatla,
ta prijatelj je pilot,
jaz pa potnica vesela 
peljem se vsepovsod.

Jaz imam prijateljico,
boljše ni drugod,
mi pri vsem pomaga,
peljeva se vsepovsod.

Naš razred je letalo,
naša učiteljica je pilot,
mi pa potniki veseli
prijateljujemo vsepovsod.

Tavita Mihajloska
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Ne sprašujem te

Ne sprašujem te veliko, 
a veliko te prosim.
Ne vem ničesar,
samo tvoja ljubezen je.

Ne prosim te za objeme,
ne prosim te za poljube.
Samo za en pogled te prosim, 
prosim, obrni se, poglej me.

Če me ljubiš,
mi daj svoje barve.
Ne vidim se na tvoji strani,
IZKLOPITE SONCE!

Imaš rada šopek rož
in ti srce zanj bije?
Skrivnost je med tabo in mano.

Ne sprašujem te veliko.
Če me ljubiš, ostani z mano!

Aljaž Kokalj Jeretina

Mengeš

V  vsakem kraju neka je značilnost.
V Mengšu, našem kraju, to je glasba.
Kogar koli vprašaš, po čem Mengeš slovi,
seveda, to je glasba, takoj ti odgovori.

Mengeš svojo himno ima:
Prelepa ja mengeška fara.
Prav vsak Mengšan zapeti jo zna.

Mengšani tudi instrumente igramo,
saj godbo svojo imamo,

V Mengšu je harmonika doma,
klavirska ali diatonična,
marsikdo jo igrati zna.

Že od nekdaj so Mengšani 
prav radi peli in plesali,
s tem so se dolgčasa reševali. 

Sami so si pesmi izmišljevali
in jih s plesi dopolnjevali.

Vsak Mengšan se rad pohvali, 
da v takšnem kraju živi,
ki ga daleč naokoli ni.

Pevski zbor na naši šoli
slovi že daleč naokoli.
Naši pevci res so odlični,
v njem peti vsak si lahko želi,
saj tako dobrega zbora naokoli še ni.

Eva Jemc
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Zasačena

Danes je sošolka pesem napisala,
Prešernovo pesem prepisala.
Je mislila, da bo učiteljico pretentala,
a učiteljica se je le smejala,
kje je navdih dobila, jo je vprašala.

Mama ji je pomagala,
sem se zahihitala,
od Prešerna prepisala,
se vsa učilnica že krohotala.

Se sošolki vmes je zataknilo, 
pred očmi se ji stemnilo.
»Le kako me je dobila?«
se je spraševala Pia.

Eva Jemc       
       
                            

Mengeš

Mengeš je del Ljubljanske kotline,
v ozadju dvigajo se Kamniške planine.
Gobavica najbližja je vzpetina,
tam bila je že prazgodovinska naselbina.

Kasneje so imeli tam dom graščaki,
za obrambnimi jarki pa so stali vojščaki.
Sedaj tam je trim steza s tekači,
ker šport v naravi ljudi privlači.

Mengeš blizu Ljubljane leži,
kjer se večina Mengšanov rodi.
Tukaj vedno več ljudi živi,
zato se težko prostor v vrtcu dobi.

V Mengšu se vedno vse uredi,
na koncu še Dom počitka za nas poskrbi.

Kaja Supej

      

Jezik

Jezik rdeč v ustih se skriva,
z njim se različne okuse odkriva.
Sladke stvari v ustih drži,
grenke pa hitro po grlu spusti.
Kadar človeku iz ust moli,
požirek vode si zaželi.

Čeprav je za nas pomembna jedača,
pogosteje v ustih besede obrača.
Kadar ne izbira besede prave,
te hitro spravi v težave.
Ogenj se običajno lahko pogasi,
če le opravičilo izgovori.

Čeprav jezik imamo enak,
po svetu te ne razume prav vsak.
Kadar sporazum z jezikom ni mogoč,
roke mu priskočijo na pomoč.

Kaja Supej
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Roke

Naše roke, hitre roke 
vsak dan delajo povsod,
melodija pa jih vodi,
da hitreje jim gre od rok.

Zjutraj roke vse se nemočne zdijo,
a hitro moč pridobijo,
ko preobrat okoli svojega 
telesa naredijo.

Majhne ročice po stenah packe delajo,
večje pa že v zvezke pišejo.

Moč in spretnost roke z leti pridobijo,
zato lahko velike stvari z njimi postorijo.

Z rokami lahko prijateljstvo delimo
in s tem nove prijatelje dobimo.

Aleks Temnikar

Život kao semafor

Život je raskršće odluka, želja.
Život je lavirint.
Svaki naš korak, vodi ka odluci, 
koja raspliće nit.
Baš kao semafor pravi, glavne su boje.

Crveno kaže: čuvaj se greha i loših stvari,
dok zelena otvara put. 
Žuta je, kažu, boja sunca, koja obasjava dan.
Zato pre polaska razmisli dobro,
koji ćeš ostvariti san!
Sanjaj o nečem lepom, budi dobar, bistar …
Nikada ne idi stranputicom, 
jer to je pogrešan izbor!
Dani se nižu, minuti, sati, 
dok nemi posmatramo mi.
Možda je došlo vreme, da shvatiš,
koliko svoj život u stvari
krojiš sam!

Zato pamet u glavu za svaki naredni dan.
Odlučno posmatraj, razmisli, 
prati osećaj svoj!
Dva puta meri, a jednom seci,
naša je izreka stara.
Semafor života blinka i sada,
koliko za život, odluke, ljubav i sreću
zaista imaš dara.

Dar je svakome od Boga dat,
samo nam treba snage,
da pratimo crveno, žuto, zeleno
i stojimo iza svake odluke naše!

Crveno – stop svemu ružnom.
Žuto – strpi se, lagano promisli o svakom detalju.
Zeleno – kreni i dobra osoba budi,
jer to je najbolji početak u svemu!

Valentina Pavlović
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Ljubezen

Ljubezen je kot pesem,
ki ti prepeva vsak dan,
ne moreš se je znebiti,
ne moreš je odbiti.

V tvojem srcu domuje
in se tega tudi sramuje,
da zanjo izvedela bi.

Ko prišla bo na dan,
vse bo zaman,
saj moje srce drugam gre.

Žana Planinšek

Žana se predstavi

V Sloveniji domujem,
kjer 12 let dopolnjujem.

Ker rada šport imam,
najraje tenis igram,
kjer žogice odbijam.

Velikokrat mi mami pravi,
naj bom pri stvari,
če ne, jih dobila bom po glavi.

Žana Planinšek

Neozdravljiva bolezen

Neozdravljiva bolezen 
ljubezen je nebeška postava
na obličju zemlje,  
podaja upanje v srce,
ko misliš, da naprej ne gre. 
Vsi pravijo, da ljubezen ni nič posebnega, 
a jaz jih zavračam: 
ko ljubezen zares spoznaš, 
vse, razen srca, zlahka prodaš, 
saj brez ljubezni več živeti ne znaš.

Jure Kragelj

Jure 

Jaz sem Jure, 
sem slovenske gore list, 
v Mengšu doma. 
Star sem 12 let. 
Priden sem pa kar za dva. 
Imam brata enega, 
ki nikoli ga ni doma. 
Mami dela cele dneve, 
jaz pa učim se stavčne člene. 
Čeprav moj trud se vedno ne poplača, 
mi volja moja pravi, da se vseeno splača. 

Jure Kragelj
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Ljubezen

Oh, ta ljubezen,
tako je rahla in nežna
kot najkrhkejša stvar.

Ljubezen je lahko vse:
družina,
ki jo srečuješ vsak dan.
Zaljubljenost,
saj ljubiš iz dna srca.

Oh, ta ljubezen!
Lahko te zmeša 
do poljuba
ali pa do
družinskega objema.

Sebastjan Jeretina

Svetilnik

Ona je moj svetilnik –  
je nepogrešljiva 
v mojem življenju.

Razsvetli me 
v temnih trenutkih
kot barka,
ki išče pot – 
in
potem me reši
svetilnik,
ona je moj svetilnik!

Sebastjan Jeretina

Petra se predstavi

Ime mi je Petra,
ki lahko ti da vetra.
Zato le pazi,
da te kaj ne oplazi.
Živim v Loki,
a za vas, Mengšane,
so to kot Kanarski otoki.
Vedno spremlja me šala, 
včasih zaradi tega nastane štala,
ampak saj pravijo,
da smeh ni greh!

Petra Mušič

Ljubezen 

Ko loti se te ljubezen,
občutek je, da nisi trezen.
Nekateri pravijo,
da je ljubezen bolezen,
nekateri pravijo, da ni,
a jaz pravim, 
da ljubezen ni bolezen, 
dokler te tvoj ljubljeni ne zapusti.
Takrat srce je zlomljeno, zapuščeno,
kajti takrat je bílo le za dušo eno.

Petra Mušič
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Vrtenje časa
Komaj zima je prispela
in nas v svoj objem zajela,
že, smuk izza ovinka, pomlad je prihitela.
Kurente spodbuja, da s svojo melodijo
zimo prepodijo in
na njeno mesto pomlad posadijo.
Zvončki, trobentice,
skriti pod snežno odejo
za sosedovo mejo,
v nizkem startu čakajo,
da iz zemlje pokukajo.
Utrga jih fantič neugnan
in jih odnese mami 
za njen dan.

Potem je tu poletje,
za vsakega šolarja pravo razodetje.
Odložili bomo
torbe, knjige, copate, pisala …
in izbrali čisto druga igrala.
Na počitnice veselo že hitimo,
da prav veliko časa ne zgubimo;
na morje, ob reke, v gore
ali pa kar doma razmigamo noge.

Nato pride jesen,
prvi šolski dan, nič več v bazen.                                                                                                                    
Za ta dan šolarjem ni preveč mar.
A šola ni šala!
Treba se je učit’
in igranje vsak dan v kotu pustit’.

Spet pride zima,
ta bela gospa fina, 
ta snežna kraljica,
ki vse začara kot mene Mica.
Prinese mraz in meglo,
nato pa kraljuje vrh višav  
in nam bele kepe meče,
če ji ni kaj prav.
Takrat veliko veselih je obrazov,
mladih in starih,
ki za zimske radosti ne rabijo dokazov. 

In ko sneg skopni, 
spet, smuk izza ovinka, pomlad prihiti … 

Martin Jereb

Jutro

Ko se zbudim
v soju sonca,
skozi okno pogledam
in kaj vse uzrem:
gozdove zelene, čebele rumene,
reke modre in čistost narave.

Sloven’c, bodi vesel, dokler zemlja je tvoja,
jezik varuj in bod’ domoljub,
ne se igrat’ in domovine zasrat’,
ker ti bo žal izpod tujih višav.

A ni še prepozno,
še vedno je čas.
Negujmo slovenšč’no,
da ne bo šla od nas!

Martin Jereb

Gazela

Ta pesem naj največjemu pesniku bo posvečena – le pesem sodi naj Prešeren
naj vrne se le tisti, ki ve, kako se to dela – le pesem sodi naj Prešeren.
Pisal pesmi na evropskem je nivoju,
a službe mu država ni dala – le pesem sodi naj Prešeren.
Jezik imel je preoster, zdel se je nevaren.
Slovencem dvigal je samozavest – le pesem sodi naj Prešeren;
blatit kar nehal ni tujca – gospoda.
Bilo jim je prav, da imel je nesrečo – le pesem sodi naj Prešeren,
da ljubezen ga vsaka je zavrnila.
Bogat je bil le v duši in ne v denarju – le pesem sodi naj Prešeren,
po njem ostala so nam dela.  
Hvaležni lahko smo mu mi vsi – le pesem sodi naj Prešeren,
in zato je prav, da se vsake toliko časa 
njemu v spomin pesem rodi – le pesem sodi naj Prešeren.

Martin Jereb
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Ljubezen 

Ljubezen je
lepa, čudovita,
kot zvezda, ki na nebu sveti,
vendarle je tudi
žalostna in velikokrat boleča.

Če ti gre vse narobe,
če je cel svet proti tebi,
vedi, da je nekje en srček,
ki te ima zelo rad.

Anej Pavlič

Gazela

Nogomet je prava stvar, kok se ,mamo fletno.
Golov dal sem kar en par, kok se ,mamo fletno;
jaz za fuzbal ‘mam velik dar.
Igrišče je veliko in zeleno, kok se ,mamo fletno.
Žoga se prot, men, vrti, 
hop … in že naravnost v gol zleti, kok se ,mamo fletno.

Jakob Štruklec

Gazela

Midva sva si kot sestra in brat – rada te imam.
In pri nama je vedno pomlad – rada te imam.
S tabo mi je vedno lepo. Prelepo.
Vsako leto me bolj rad imaš – rada te imam.
Med nama se ljubezen je vnela,
oba sva od nje čisto obnorela – rada te imam.

Manca Drgan

Gazela

Hladna noč, sneg reže mi v oči – žalostno poslušam zvoke noči
Misel nanjo nekoč, jemlje mi moči – žalostno poslušam zvoke noči
Slišim krohot in pijansko petje,
še vedno v sneg zroč, kot klošar potujoč – žalostno poslušam zvoke noči
Spomnim se na pomlad in rožnato cvetje,
spomin osvetli hladno noč in me ogreje – žalostno poslušam zvoke noči.
Prisedem, pijačo naročim, z vinom ogrejem si srce,
vrne se mi moč, preteklost se stemni, pozabim nanjo – poslušam zvoke noči.
Grem v gostilno, si pijače zaželim,
to sem jaz, ki imam zlomljeno srce – žalostno poslušam zvoke noči
Zagledam nov obraz, novo dekle, zazre se mi v oči,
ljubezen se vrne, pozdravi srce in v dvoje poslušam zvoke noči.

Nejc Labignan



6766

Slike spomina

Zamišljeno gledam v dneve pretekle,
slike spomina čez mene so stekle.
Ranega otroštva se ne spomnim,
a se s posnetki in slikami opomnim.

Spomnim se prvega šolskega dne,
a ne spomnim se vsake solze.
Spomnim se prve prave ljubezni,
a ne spomnim se prve hude bolezni.

Spomnim se prve besede,
toda ne spomnim se prve ocene.
Moja preteklost je še mlada,
a se vseeno spomnim je rada.

Prihodnosti me je strah, priznam,
ker je napovedati ne znam.
Morda prihaja poguba in beda
in povsod bo čista zmeda.

Manca Drgan

Roke, ročice

Lahko polepšajo pogled na človeka, 
lahko ti pokvarijo dan,
pristajati jim mora vsaka obleka,
zaradi njih je dan nasmejan.

Če si brez njih, težko pišeš dedku Mrazu
in sporočiš mami, da te ne bo domov,
da boš raje ostal pri stricu,
ki te bo peljal na ribolov.

Zgodi se, da te pustijo na cedilu,
ko jih prosjačiš za pomoč,
ko že skoraj umrejo (od mraza)
sredi zamrznjenih zimskih planot.

Če jih ne umivamo redno, 
prenašajo vsak bacil,
saj se z njim dotaknemo vsega,
kar je v dosegu naših okončin.

Alma Hribar
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Maček

Naš maček 
se je preselil v Bolgarijo,
kjer se je naučil peti arijo. 
Zdaj poje, pleše in igra
ter potuje okrog sveta.

Za svojim repom se podi
in pridno miši nam lovi.
Če takoj, ko si jih zaželi,
kurjih jetrc ne dobi,
glasno pač zavrešči.

Muc zdaj važno nosi rep,
ko gre sam ven na potep.
Jaz pa rada mu sledim,
radovedno grem za njim.

Muc je vse bolj domišljav
in navsezadnje ima prav.

Lara Marič

Dva debela dimnikarja

Dva debela dimnikarja
se tlačita v dimnik,
kjer prepevata in samevata
kakor dva mulca.
Dva dimnikarja sta lena 
kot njuna žena.

In tako dve lenobi 
ležita na svetlobi,
od radosti prepevata
in sem ter tja samevata 
zaradi dolge mladosti. 
Dva debeluha 
sta pač velika lenuha. 

Lara Marič

Nesmiselnica

Dvanajst dolgih diagramov,
tolpa trinajstih tatov,
stara sova, skozi sobane stol,
pet pisem petih pojmov,
sto stotakov sedmih sanj
na novinarskih naslovih
najnovejših norih novic …

Eva Bernardič

Ničasti nič

Sta bili dve ničvredni ničli – 
ničasto ničvredni zaradi svojih ničel – 
doma v svojem ničvrednem nosatem domu.
V nosatem domu ni nič navadnih ničel,
ker samo ničvredne ničle nosljajo 
na tem nosatem, ničvredno nogatem svetu. 
Kako ničvredna pesem je ta ničvrednica!

Nik Ceglar
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Sladoledna vas

Nekoč, za devetimi gorami in devetimi vodami, ki 
jih sploh ni bilo, je stala sladoledna vas. V njej so 
živeli čokoladni prebivalci: ženske iz čokolade in 
čokoladni moški. Iz tolmunov so tekli karamelne 
reke in potočki z okusom karamele, hribi pa so 
bili iz sladoleda. Del hiš je bil iz medenjakov, del 
pa iz piškotov z okusom medu. Iz enih dimnikov 
se je kadila sladkorna pena, iz drugih pa pena iz 
sladkorja. Otroci v sladoledni vasi so bili tako 
naivni, da so jedli sami sebe, drugi pa tako požrešni, 
da so pojedli še svoje starše. In tako je izginila naša 
sladoledna vas, ki je pravzaprav sploh nikoli ni bilo.

Ilhana Ljubijankić, Lea Davidović in Lejla Šabačkić

Bratje

Ko mlajši brat te maltretira
in starejši te nadira,
veš, da v družini vse je prav.

Ko nimaš rojstnega dne
in brat prinese ti darilo,
pričakuješ kakšno grozno strašilo.

Ko pa rojstni dan imaš
in bratov ni še od nikoder,
hodiš sem in tja ves zelen in moder. 

Ko brat najde tvoje sladkarije,
ti jih pojé brez demokracije.
Táko je življenje z brati.

Tevž Peče 

Zvočniki, ki so lagali

Nekoč so živeli zvočniki. Bili so prijatelji. To niso 
bili običajni zvočniki, kakršnih smo vajeni – bili so 
zvočniki iz mesa in krvi, a škatlaste oblike. Njihovi 
možgani so razmišljali ravno obratno, kot bi morali. 
Zvočniki so na primer prebrali, da laganje ni lepo, 
njihovi možgani pa so to pretvorili  v »govorjenje 
resnice ni lepo«. Od tedaj so se zlagali vsakomur, ki 
je prišel mimo.

Nekoč je turist mikrofon vprašal zvočnike, kje 
je hotel, v katerem naj bi spal. Zvočniki so se mu 
zlagali, da je v smeri restavracije s hitro prehrano. 
Sklenili so, da bodo ustvarili zvočno lagarno. Ko 
so nad lagarno izobesili napis, so spodaj nastavili 
posebne naprave za dim, tako da se napisa ni 
dobro videlo. Nekateri so zato mislili, da vstopajo 
v lekarno. Neka gospa je na primer želela nasvet, 
kako naj premaga glavobol. (Glavobol je pri 
zvočnikih pomenil slabo ozvočenje.) Zvočnik pri 
pultu je dal gospe nasvet in kmalu je o tem govorilo 
celotno glasbeno mesto – zvočniki, mikrofoni, 
radio, glasbila in ostala čuda glasbenega mesta. 
Novico so objavili v vseh časopisih. A kmalu lagarna 
ni imela več prometa, zato so jo zvočniki zaprli. 
Odšli so v gledališče, kjer so si ogledali predstavo, 
v kateri so igralci (kot del scenarija) lagali. Naslov 
predstave je bil Lepo je lagati. Ker so zvočniki 
vse pretvarjali v nasprotne pomene, odtlej nihče 
izmed druščine ni več lagal. Meščani so jih zaradi 
tega imeli raje in tega so se vsi razveselili. Vsem 
prebivalcem so se opravičili za preteklo laganje.  

Od tedaj so živeli resnično življenje brez vsakršne 
laži.

Živa Filipič
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Ona

Ognjeno rdeči lasje v vetru letijo,
v luninem siju zelene oči žarijo,
v sončnih žarkih se bleščijo – 
vsi, ki jo vidijo, to trdijo.

Ko je sama, še ni osamljena,
daleč od tega – kaj šele pozabljena.
Veliko ljudi je ne pozna,
njene ljubezni ne zazna.

Bleda polt in temna krila,
milina nežna, mehka kakor svila.
Poguma več kot vojska, ki je pravkar vstala,
njenega prijateljstva ne bi nikoli izdala. 

Lara Vincetič

Moja pesem 

Moja pesem – o čem naj pišem?
Naj zraven tudi kaj narišem?
Mogoče mi bo pa uspela,
če z mislimi vse besede
bom v eno pesem zajela.

Zunaj sneži, 
tu pa razmišljam,
kako naj se pesem naredi.

Oh, kako mi bo sploh uspelo? 
Prej bo še vse okrog mene zarjavelo!
O, poglej, pesem je kar nastala,
ne da bi prej nekaj papirjev zmečkala.

Kaja Del Medico

Moje dekle 

Ona moje dekle bo – 
če kdo mi oporeka,
zabodem ga v oko.

Če koga vidim z njo,
še žal mu bo,
saj skočim nanj
hitro kot iz sanj.

Ne bo mu jasno, kaj ga je zadelo,
le nekaj ga za vrat bo prijelo
in mu praskalo oči
ves dan, do noči. 

Ko zgrudil se bo na tla,
vpil bo, kakor ve in zna.
Takrat pa jaz v dir,
vanj se zaženem kot sam hudir.

In ko v bolečinah
na pomoč bo vpil,
naj za kazen ve,
da ona moje bo dekle. 

Jurin Filip Paučič
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Pesem

Pisalo piše pesmi,
ne pa pesnik. 
Barvica riše pesmi,
ne pa ilustrator.

In te pesmi nisem napisal jaz,
temveč pisalo, 
ki me je za pesnika izbralo.

Zato mu rečem hvala.
In še posebna zahvala
vsem pisalom, ki so izbrala
druge pesnike po svetu.

Gal Bodanec

Dež

Dež je nadležen, res neizbežen.
Nihče ga ne mara, vsak ga le kara.
Joj, ta dež, spet bom čisto moker.
Jaz pa sem hotel na koncert,
kjer bo nastopal slavni roker.
Spet rabim dežnik in škornje, pelerino,
to naredi že celo dežno skupino.
Spet vse kaplja od mene,
ker dež me je ujel.
Zato vklopim radiator, 
nato še topel ventilator.

Nika Zadnek

Bajka o Luni

Luna je vse življenje krožila okrog Zemlje. 
Podnevi očem skrita, ponoči pa so jo ljudje videli 
popolnoma golo. Tega se sama niti ni zavedala, 
dokler ji boginja lepote tega ni povedala. Luno 
je postalo zelo sram, zato se je pokrila s temnim 
ogrinjalom. Od tedaj je bila ponoči popolna tema 
in ljudi je bilo strah, zato so bogove zaprosili za 
pomoč.

Boginja lepote je Luni predlagala, naj se obleče 
in tako oblečena sveti ponoči. Vilam tkalkam je 
naročila, naj ji stkejo obleko iz srebrne niti. Ker 
je bila Luna zelo velika, tkalk pa malo, so ji vsak 
dan uspele narediti le en del oblačila. Za celotno 
obleko so potrebovale dva tedna. Luni je bila nova 
podoba zelo všeč, zato jo je takoj želela deliti z 
ostalim svetom. Vsak večer, ko je bil narejen nov 
del oblačila, je malo bolj odgrnila ogrinjalo, dokler 
ga zadnji dan ni popolnoma odvrgla in zasijala v 
vsej svoji lepoti. Naslednjo noč je opazila, da ji je 
prvi narejeni del oblačila odpadel, zato je goli del 
telesa hitro pokrila z ogrinjalom. To se je dogajalo 
vsako noč, dokler ni bila spet popolnoma gola in 
spet pokrita z ogrinjalom. Spet je poklicala tkalke 
in ponovno so ji tkale obleko, hkrati pa jo je noč za 
nočjo tudi izgubljala. 

Še dandanes ji tkalke vsako noč tkejo del oblačila iz 
svetlečih srebrnih niti. Ljudje to imenujemo lunine 
mene.

Nika Mohorič
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Spoštovanje

Človek! Odpri oči,
ozri se okrog sebe,
saj toliko ljubezni
in sreče je okoli tebe.

Človek! Prižgi luči,
svetlobe svoje ne skrivaj,
zbudi se in strezni,
je od sebe ne odrivaj.

Človek! Ne bodi slep,
ne boj se spoštovati.
Vsak od nas je lep,
če se ga naučiš prebrati. 

Martina Ronja Usenik

Ljudje

Ljudje se veselijo zahoda,
ljudje se bojijo vzhoda.
Ljudje temnijo svetle luči,
ljudje čakajo temne noči,
saj v temi ne vidijo vsega,
kar je na tem svetu zlega.
Zato ljudje čakajo temne noči.
Zato ljudje temnijo svetle luči.

Martina Ronja Usenik

Ne obupuj, ne objokuj 

Ne obupuj, 
ne objokuj,
veliko rib je v morju,
sonce se še vidi na obzorju!

Srečo imaš, da ne živiš v puščavi,
temveč v bujni in prostrani naravi.
Tvojemu svetu ne vlada suša,
čeprav srce to laž posluša.

Misliš, da ne boš več vedel kam,
če ostal boš sam.
A upam, da se zavedaš, 
da same bedarije stresaš.

Tvoje srce se ne bo ustavilo,
tvoje srce ne bo počilo,
če on ne bo tvoj.
Hej, mogoče bo pa moj!

A vse to je nepomembno,
že ves čas ti sporočam posredno.
Najbolje, da ti povem tako, kot je,
četudi pobere ti upanje vse. 

Te pač ne mara – 
ne objokuj in obupuj kot vdova stara!

Martina Ronja Usenik
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Soba večne sreče

Bil je človek, ki nikoli ni bil 
srečen. A ne mislite, da je 
imel obupno življenje. Ne. Le 
zadovoljen ni bil nikoli … Imel 
je službo, v kateri je užival, a 
se je pritožil nad plačo. Imel je 
pametno dekle, ki ga je razumelo, 
a se je pritožil, da ni dovolj lepo. 
Imel je prelepo dekle, a se je 
pritožil, da ga ne razume. Vedno 
je kaj našel.

Nekega dne je slišal zgodbo, da 
nekje obstaja soba večne sreče, 
zato se je odločil, da jo bo poiskal. 
Iskal jo je sedem dni in vseh 
sedem dni se je pritoževal nad 
vsem mogočim. Ko je presmrčal 
štirinajst noči, je končno našel 
vhod v neizmerno srečo. Pred 
vhodom je sedel starec. Ko je 
človek želel vstopiti, mu je starec 
to preprečil. »Spusti me noter. 
Želim imeti popolno življenje!« je 
kričal, a ni pomagalo. Čez nekaj 
časa je starec odgovoril: »Če res 
želiš vstopiti, obstaja možnost. 
Za to potrebuješ tri stvari: oči 
nekoga, ki še ni videl bolečine, 
črevesje nekoga, ki ni nikoli 
okusil ničesar grenkega, in srce, 
ki še nikdar ni bilo zlomljeno. A 
naj te opozorim – ko si enkrat 
notri, ni poti nazaj.« Ko se človek 
kljub svarilu ni obrnil, mu je 
starec dal bodalo ter dejal: »To je 
bodalo odpuščanja. Ko najdeš vse 
tri predmete, se vrni.« Človek je 
vzel bodalo ter se odpravil na pot. 
Iskal je po vsej deželi in končno 
našel vse potrebno. Z nasmehom 
na obrazu in s krvavimi oblačili 
se je vrnil k vratom. Ob vhodu 

je starec preveril vse, kar je 
moral prinesti, ter ga s tem 
spustil v notranjost. Tam je stala 
prečudovita ženska in človeku 
pomignila, naj pride bliže. Ko se 
ji je približal, mu je dala vrečo, 
torbo in šatuljo. »To je vreča 
trpljenja. Primi jo,« mu je rekla. S 
svojimi dolgimi nohti je človeku 
iztaknila oči in jih nadomestila 
z ukradenimi, ki jih je prinesel s 
seboj, njegove pa je vrgla v vrečo 
trpljenja. »Zdaj je na vrsti torba 
grenkobe.« Spet je segla proti 
človeku in mu iztrgala črevesje. 
Nadomestila ga je z ukradenim, 
njegovo pa je pospravila v torbo. 
»Zdaj pa še šatulja bolečine.« 
Iztrgala mu je srce, mu namestila 
novega, njegovega pa previdno 
položila v šatuljo. Še bolj krvav 
in s še večjim nasmehom se 
je človek opotekel naprej in 
previdno nosil predmete. Vstopil 
je v belo sobo brez znakov 
življenja – v njej je bil le angel, ki 
mu je vzel predmete in odšel. 

Človek še vedno »srečno« živi v 
beli sobi. Na videz je res srečen, a 
če bi se lahko še enkrat odločil, bi 
pobegnil daleč stran in se nikoli 
več ne bi vrnil, saj v sebi še vedno 
čuti svoje stare organe, ki so v 
sobi, ki se imenuje Obup. 

Martina Ronja Usenik
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»Sonet« za luno

Gledam v mračno, temačno nebo,
na skali večerni v Piranu sedim,
počutim se, kot da med zvezdami spim
ter v sanjah s tabo plešem mehko.

Na vrhu, na nebu luna lebdi,
svetlobo prinaša svojim ljudem.
Če z mano zares bi plesala, ne vem,
mi tvoja podoba po mislih roji.

Spominjam se tebe in tvojih oči,
v mojih mi mislih vse lepo želi,
ko luna brezbrižna postala si ti.

Ostani na nebu zdaj, luna, za zmeraj,
na Zemlji si prostor svoj izgubila,
a kot kraljica si moje srce osvojila.

Eva Kočar 

Prešerni pesnik

Odvetnik, pesnik, doktor prava – 
kdo je on, je b’la razprava.
On dan za dnem le knjige prebira,
pero je njegova mera.
Kakšna je njegova vera?
Dan za dnem se s kom prepira.
Ko pa po mestu se sprehaja, 
iz žepa otrokom fige daja.

Kaja Viršek

Pot

Ko pot ob mraku se stemni, 
ob njej deklica stoji. 
Nobena ideja se ji ne porodi, 
kako se znajti sredi noči. 

Začenja stopati počasi z upanjem, 
da minejo težki časi. 
Postaja hladno, vzdihuje: 
»Oh, ko le ne bi bilo tako!« 
Sedaj že naprej teka, 
z nogami se opoteka. 

Končno se le zgrudi na kolena
in zasliši se jok. 
Mošnjiček ji pade iz rok. 

Iz grmovja skoči lisica 
in ji oblizne objokana lica.
»Ljubi otrok, le zaspi, 
luč vedno posije ob koncu noči, le potrpi!« 
ji reče in jo pokrije, 
nato v grmovje se skrije. 

In res, ko se deklica zbudi, 
nič več ni teme ne noči. 
Sedaj mirno steče po poti do svojega 
s soncem obsijanega doma, 
varna je – brez dvoma. 

Ula Lučka Jambrek
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Na gladini

Tam na morju,
tam na obzorju
so barčice doma,
s katerimi se tu in tam
vetrič poigra.

Vetrnica na gladini 
se zabava, 
z vetričem se poigrava.
Ob morju uživa,
se z valovi poliva.

Bor Valek

To je moj svet

To je moj svet, 
Okrog plesa ujet, 

Je naporno, a tega ne smemo pokazati,
Edino končni rezultat gledalcu predati.

Marsikdaj mislim, da ne morem več,
Odplešem pa do konca, 
Ja, ker balet mi je všeč.

Seveda je treba velikokrat potrpeti,
Vso bolečino pozabiti, 
Edino, kar pa na koncu velja, 
To je končni uspeh – veselje do plesa.

Janja Šinkovec

Bodi drugačen

Vsak je drugačen,
sam ve, kako je in kakšen.
A malokrat ljudje drugačni smo v dobrih rečeh,
ker prav pogosto mislimo enako o slabih stvareh.

Je torej res, da vsak je drugačen?
Enaki smo v mišljenju,
drugačni le v imenu in razpoloženju.
Resnice še nisem odkrila, če enaka sva jaz in ti,
učim se še, kako drugačen od mene si.

Govori se, da brez drugačnosti bilo bi dolgočasno,
absolutna beda, to je jasno.
Častno torej biti je drugačen
ekstravertiran ali ne, nikoli napačen.
NIKOLI NAPAČEN, ČE SI DRUGAČEN.

Ana Eržen

Trpljenje (blues)

Trpljenje hudo srce razjeda.
Trpljenje, kakšna grozna beda.
Zaradi trpljenja je v moji glavi zmeda.

Ko pogledam te, hudo trpim.
Ko pogledam te, se komaj zadržim.
Zaradi trpljenja ob pogledu nate ponoči ne zaspim.

Ana Eržen
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Oda za mamo

To je hvalnica mami,
ki vedno z menoj joče in raja.
To je hvalnica dami,
ki v dobro osebo me vzgaja.
Da v dobro voljo me spravi 
in vedno se zame postavi,
stokrat za to ji hvala.
Naj prav vsaka mama živi
dolga leta z bolj malo skrbmi.
To je za vse mame moja zahvala.

Ana Eržen

Odraščanje

Odrasli samostojno živijo, 
Dojenčki pa se mame držijo. 
Risanja se otroci veselijo, 
A najstniki raje na telefonu visijo.

Šolo končati se prav dobro zdi,
Čas je, da v službo začnemo hoditi. 
A najlepše je svojo družino imeti, 
Nasmeh na otrokovem obrazu videti.

Jasno, da odraščanje vedno najlepše ni, 
Edino, ko odrasteš, se lepo ti zdi.

Špela Kukovič

Molk

Molk je beseda, ki sama sebe prekrši. 
Molk nam pove veliko več kot stavki.

Žalitev z besedo sicer boli,
a žalitev z dejanjem nas povsem uniči.
Obema pa molk sledi 
in ta najhujši se zdi.

Špela Kukovič

Življenje v očesu 
sodobnega optimista
                                    

Bo jutri dober dan, zakaj pa ne?
Mogoče obogatim čez noč, zakaj pa ne?
Ko iz šole domov bom hodil,
naj si novo snov ponavljam, zakaj pa ne?
Če imam kaj presežka dobrot,
naj jih beraču na cesti dam, zakaj pa ne?
Ko rojaki in tovariši imajo enoten glas,
naj se pridružim tej enotnosti, zakaj pa ne?
Ko mi nekaj ni po godu in mi škodi,
naj s tem odneham, zakaj pa ne?

Sergej Stijović
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Prebujanje (brisana pesem)

Najprej budilka zakriči kot vihar.
Ker pa budilka je zoprna stvar, 
ima ta dar,
da na mah
spremeni sanje v prah.

Nato sledi še spanje do pol,
saj spanja ni nikoli dovolj,
kot bi bil spalni molj,
si želim na kilometre spalnih polj.

Budilka seveda spet zazvoni,
vse v soseski zbudi,
ko s svojim drdranjem mori.

Nato pa se začne jutranji smuk, 
ker kmalu začne se pouk.

Med poukom pa … se spati več ne da.

Tim Oštir

Pet minut

Vremenska napoved
včerajšnja kopija razkriva
meglena noč
nima pomena
le igra
voščenih lutk
na njih nitke
v barvi džinsa.
Trd rock
se odmika
steklena slika
v daljavi
razgaljene breze
sem kot tuba iztisnjene majoneze
glava polna
slame.
Le misel
povzame
popolnost je minljiva.
votel zvok se ojačuje
počila je lupina.

Star kalup 
iz katerega se izliva
neuporabna glina.

Obup,
ki ga nihče ne sliši,
se ponavlja
spravlja v jok
izplahnjen v lijak
nemočen
vzdih
vsak hip
plane
iz zarasle planjave,
bela tišina.

Lucija Baša
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Hej, človek

Hej, človek tam v daljavi!
Hej, človek tam v puščavi!
Čez obraz ti tečejo trpljenja sledovi,
te mar stiskajo preteklosti okovi?

Hej, človek v meglici!
Hej, človek z nečim v desnici!
So mar upi tvoji strti?
V srce stihi trdno zaprti.

Hej, človek, ki stojiš!
Hej, človek, ki predse – v prazno strmiš!
Kaj vidiš?
Mar me slišiš?

Hej, človek, prebudi se!
Predrami se iz temine.
Pretrgaj verige, ki te vlečejo v globine.
Hej, človek, predrami se!
Zate je še upanje!

Gnezdo – kje si?
Opora,
let v prostranstvo je nevaren. 

Lucija Baša   
 

Vse najboljše 

Draga Ema!
Želim ti, da bila bi srečna in vesela 
in da dobre prijatelje bi imela. 

Želim ti, da bi se soba pospravila sama, 
da srečna bi bila še tvoja mama. 

Želim ti zdravja obilo 
in vsak dan dobro kosilo. 

Na koncu pa še dobrih ocen veliko, 
za zvezdico, ne za črno piko. 

Zarja Bricelj

Maček vegetarijanec 

Miš in maček se lovita, 
čez dvorišče se podita, 
maček miški kremplje kaže, 
kmalu jo na kruh namaže.
“Dober sendvič to je bil,” 
mucek naš si reče, 
za večerjo mišji rep 
popraži si in speče.
Zvečer nikakor ne zaspi, trebušček ga preveč boli, 
od miši teh ga zlepa ne premaga spanec, 
če bo lažje spal, bo pa že raje vegetarijanec.

Zarja Bricelj
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Nagrajenci 13. festivala otroške poezije

1. mesto: Ekaterina Mihajloska za pesem Glasba
2. mesto: Ana Eržen za pesem Vrečka iz trgovine
3. mesto je bilo odvzeto Juliji Zorman, ker je bilo naknadno 
ugotovljeno, da je njena pesem Deli teles plagiat pesmi Roke 
skupine Dan D. 

Pohvale:
Špela Kukovič za pesem Mamina zvijača
Jakob Zein Alhady za pesem Trinajst let v svetu celic
Naja Šterban za gazelo Kot svetloba vse hiti
Vitan Gogič za pesem Ata debeli
Katjuša Jordan Nadižar za pesem Pesem
Aljaž Grošelj za pesem Pesem na ukaz
Helena Škrlep pohvala za pesniški začetek za pesem
 Narava je mavrična 
Noel Žvegla pohvala za pesniški začetek za pesem 
 Sonce zlato pručko nese
Miha Škrlep pohvala za interpretacijo celotnega opusa

Sodelujoče šole:
OŠ Dob
OŠ Komenda - Moste
OŠ Koseze
OŠ Krtina
OŠ Mengeš
OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana
OŠ Simona Jenka Kranj
OŠ Toma Brejca Kamnik
OŠ Trzin

Mentorji:
Marta Keržan in Barbara Vidmar, OŠ Dob; Mateja Ipavec in Bea 
De Cecco, OŠ Komenda - Moste; Anja Kokalj, OŠ Krtina; Nada 
Cotman, Draga Železnikar in Urška Mihajloska, OŠ Mengeš; 
Andreja Molan, OŠ Simona Jenka Kranj; Barbara Baša, mati,  
Margit Podvornik Alhady, mati, Tanja Bricelj, mati; Bernard 
Škrlep, oče, Peter Škrlep, ata

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

Temna noč

Bila je temna temna noč, 
če vas je strah, 
pokličite mamo na pomoč. 
Kdor bo ostal, 
celo noč ne bo spal. 
Bil je strašen večer, 
po mestu potepal se je sam hudir. 
Naenkrat se zasliši krik 
in vidimo neke sence premik. 
Odprimo vrata 
in pokličimo brata, 
a brata ni. 
Bratec, kje si? 
Na ulici nas čaka strašen prizor, 
boječke, pozor! 
Bratec ni sam, 
hudič ga drži za eno od ram, 
bratec zgrudi se na tla, 
mrtev je, kajpada. 
Ti na hudiča se jeziš, 
skoraj od groze omedliš ... 
nato pa ... 
se zbudiš! 

Bratec v svoji sobi spi, 
nič hudega se mu ne godi. 

Pa si rečeš: »Sr**je, 
na srečo so bile le sanje!« 

Zarja Bricelj
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Kazalo
Janez Škrlep, Mestni muzej Mengeš

13. festival otroške poezije, Mengeš 2018
Ekaterina Mihajloska (OŠ Mengeš, 8. razred)

Glasba
Kako nastane pesem

Ana Eržen (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)
Vrečka iz trgovine

Špela Kukovič (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)
Mamina zvijača

Jakob Zein Alhady (OŠ Koseze, 7. razred)
Trinajst let v svetu celic, ki stalno se delijo

Naja Šterban (OŠ Mengeš, 9. razred)
Gazela

Vitan Gogič (OŠ Mengeš, 3. razred)
Ata debeli

Katjuša Jordan Nadižar (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)
Pesem 

Aljaž Grošelj (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 7. razred)
Pesem na ukaz

Helena Škrlep (OŠ Mengeš, 3. razred)
Narava je mavrična 

Noel Žvegla (OŠ Komenda-Moste, 1. razred)
Sonce zlato pručko nese

Miha Škrlep (OŠ Mengeš, 8. razred)
Festival otroške poezije
Tri sestre
Ograje
Recept za hišo
Najstniške težave

Lucija Kovač in Jerneja Škarja (OŠ Dob, 4. razred)
Sladka pesem

Katarina Kepec (OŠ Dob, 7. razred)
Ped za pedjo
Moja soba

Teja Nemec (OŠ Dob, 8. razred)
Življenje
Letni časi
Brez alkohola

Nina Dodig in Iza Resnik (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
Oblaki
Ura zvoni
Vilinska dežela

Tinkara Vister (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
Kuža

Neža Vogrinc (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
Osamljeni psiček

Gaja Oplotnik (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
Ljubezen

Izidor Maleš (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
Žaba na reki
Veseli klovni

Jošt Šimenc (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
Žalostni klovni
Na travniku

Luna Stele (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
Čokolada in marmelada

Vesna Peterlin (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
Urška

Jan Berguš (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
Muca 
Kuža
Konjiček

Lovro Pogačer (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
Pišem pesem

Tom Šalej (OŠ Komenda - Moste, 1. razred)
Predno mokri grički

Juš Dolžan (OŠ Komenda - Moste, 2. razred)
Metuljček in čebelica

Lucija Serko (OŠ Komenda - Moste, 2. razred)
Šola

Matic Jaušovec (OŠ Komenda - Moste, 2. razred)
O šoli

Maruša Dyvinets (OŠ Komenda - Moste, 2. razred)
Noč in jutro

Mina Jenko (OŠ Komenda - Moste, 2. razred)
V šoli se učimo

Manca Petrič (OŠ Komenda - Moste, 2. razred)
Muca Maca

Tjaša Ham (OŠ Komenda - Moste, 2. razred)
V šoli

Neli Oblak (OŠ Komenda - Moste, 2. razred)
O Muci Maci

Lovro Jenko in Bor Kremžar (OŠ Komenda - Moste, 2. razred)
Glava

Ajda Petek (OŠ Komenda - Moste, 2. razred)
Banana

Eva Kotnik (OŠ Komenda - Moste, 2. razred)
Pust
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Ula Koželj (OŠ Komenda - Moste, 2. razred)
STOP!

Jaka Jagarinec (OŠ Komenda - Moste, 2. razred)
Metuljček

Jakob Zein Alhady (OŠ Koseze, 7. razred)
Razpoloženje v vetru
Nova atmosfera za človeka

Lovro Blažič (OŠ Krtina, 1. razred)
Ribja uspavanka
V živalskem vrtu
Noč in dan

Ema Slekovec (OŠ Krtina, 1. razred)
Mačja uspavanka

Neža Vozel (OŠ Krtina, 1. razred)
Ježkova uspavanka

Neža Prašnikar (OŠ Krtina, 1. razred)
Žabja budnica

Ajda Potočnik (OŠ Krtina, 1. razred)
Zajček in medved
Luna
Nagajiva paša

Oskar Berlec (OŠ Mengeš, 3. razred)
Neka gos

Alja Hribar (OŠ Mengeš, 3. razred)
V šoli bo lepo

Liam Tai Vrečar (OŠ Mengeš, 3. razred)
V šoli

Helena Škrlep (OŠ Mengeš, 3. razred)
Konec sveta
Današnji dan
Prvi izlet
Dan

Filip Škrlep (OŠ Mengeš, 4. razred)
Ljubezen      
Zarepajmo prjatla   

Mojca Škrlep (OŠ Mengeš, 5. razred)
V šoli v naravi

Erazem Ručman (OŠ Mengeš, 6. razred)
5elinček
Dolgčas
Učiti se je treba
Zunaj
Možgani

Julija Gregorc (OŠ Mengeš, 6. razred)   
Usta

Filip Getov Samardžija (OŠ Mengeš, 6. razred)
Brez idej

Lara Plevel (OŠ Mengeš, 6. razred)
Jezik

Marko Mušič (OŠ Mengeš, 6. razred)
Krava
Mrzzzla bolezen
Skrivnostni stolp
Svinčnik

Patrik Gorjak (OŠ Mengeš, 6. razred)
Učilnica
Dojenček

Tijan Kompare (OŠ Mengeš, 6. razred)
3m steza

Miha Marinček (OŠ Mengeš, 6. razred)
Noge

Gaja Paš Šergan (OŠ Mengeš, 6. razred)
Srce
Možgani

Blerina Bytyqi (OŠ Mengeš, 6. razred)
Srce
Hel1

Eva Jemc (OŠ Mengeš, 6. razred)
Jezik

David Groznik (OŠ Mengeš, 6. razred)
Nos

Jan Jeločnik (OŠ Mengeš, 6. razred)
Oči

Tai Oslakovič (OŠ Mengeš, 6. razred)
Nos

Tjaša Lesjak (OŠ Mengeš, 6. razred)
Jezik

Urban Štepec (OŠ Mengeš, 6. razred)
Roka prijateljstva
Atlon
Ljubezenski dar

Tavita Mihajloska (OŠ Mengeš, 6. razred)
Prijatelji

Aljaž Kokalj Jeretina (OŠ Mengeš, 6. razred)
Ne sprašujem te

Eva Jemc (OŠ Mengeš, 6. razred)
Mengeš
Zasačena

Kaja Supej (OŠ Mengeš, 6. razred)
Mengeš
Jezik
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Aleks Temnikar (OŠ Mengeš, 6. razred)
Roke

Valentina Pavlović (OŠ Mengeš, 6. razred)
Život kao semafor

Žana Planinšek (OŠ Mengeš, 7. razred)
Ljubezen
Žana se predstavi

Jure Kragelj (OŠ Mengeš, 7. razred)
Neozdravljiva bolezen
Jure 

Sebastjan Jeretina (OŠ Mengeš, 7. razred)
Ljubezen
Svetilnik

Petra Mušič (OŠ Mengeš, 7. razred)
Petra se predstavi
Ljubezen 

Martin Jereb (OŠ Mengeš, 9. razred)
Vrtenje časa
Jutro
Gazela

Anej Pavlič (OŠ Mengeš, 7. razred)
Ljubezen 

Nejc Labignan (OŠ Mengeš, 9. razred)
Gazela

Jakob Štruklec (OŠ Mengeš, 9. razred)
Gazela

Manca Drgan (OŠ Mengeš, 9. razred)
Gazela
Slike spomina

Alma Hribar (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)
Roke, ročice

Lara Marič (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)
Maček
Dva debela dimnikarja

Eva Bernardič (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)
Nesmiselnica

Nik Ceglar (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)
Ničasti nič

Ilhana Ljubijankić, Lea Davidović in Lejla Šabačkić 
(OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)
Sladoledna vas

Tevž Peče (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 7. razred)
Bratje

Živa Filipič (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)
Zvočniki, ki so lagali

Lara Vincetič (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 7. razred)
Ona

Kaja Del Medico (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 7. razred)
Moja pesem 

Jurin Filip Paučič (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 7. razred)
Moje dekle 

Gal Bodanec (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 7. razred)
Pesem

Nika Zadnek (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 7. razred)
Dež

Nika Mohorič (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 7. razred)
Bajka o luni

Martina Ronja Usenik (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 8. razred)
Spoštovanje
Ljudje
Ne obupuj, ne objokuj 
Soba večne sreče

Eva Kočar (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 8. razred)
»Sonet« za luno

Kaja Viršek (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 8. razred)
Prešerni pesnik

Ula Lučka Jambrek (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)
Pot

Bor Valek (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 8. razred)
Na gladini

Janja Šinkovec (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)
To je moj svet

Ana Eržen (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)
Bodi drugačen
Trpljenje (blues)
Oda za mamo

Špela Kukovič (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)
Odraščanje 
Molk

Sergej Stijović (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)
Življenje v očesu sodobnega optimista

Tim Oštir (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)
Prebujanje (brisana pesem)

Lucija Baša (OŠ Toma Brejca Kamnik, 9. razred)
Pet minut
Hej, človek

Zarja Bricelj (OŠ Trzin, 3. razred)
Vse najboljše 
Maček vegetarijanec 
Temna noč
Nagrajenci 13. festivala otroške poezije
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13. festival otroške poezije, Mengeš 2018

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, 25. maja 2018, 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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