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15. festival otroške poezije, 2020
“Festival otroške poezije bo, čeprav malo drugače”
je rekel Peter. Kako se je to prileglo po toliko dneh
negotovosti in strahu, da ne bi koga okužili.
Bil je - kot vsako leto - zadnji petek v maju.
Nelagodno sem se počutil, saj vas ni bilo zraven: ne
vas, ne vaših mentorjev, ne domačih, ne prijateljev.
Rad bi vas vse pozdravil, vam segel v roke. Prisluhnili
bi vašim pesmim tam pri razvalinah prastare grajske
kapelice sv. Lovrenca na Gobavici nad Mengšem. Tam
je vedno lepo. Včasih silovito, grozeče, ponavadi pa
tiho in skrivnostno, visoki borovci med seboj nekaj
mrmrajo s hrasti in lipami o Drmavovem Janezu in
Staretovi Francki, o Ivanu Veselu, ki je svoje rojake
učil manir (napisal je prvi slovenski bonton) in je bil
doma na Zgornjem gradu. Tudi letos je završalo tam
na obronkih mengeškega hriba. Kot ponavadi se je
tudi dež ponujal. Nikogar ni bilo: ne vas, ne nas, ne
vaših prizadevnih mentorjev in ne dežja. Bila je le vaša
poezija.
Več dni smo jo prebirali. Nekatere pesmi po večkrat.
Res so dobre.
Pa nagrade? Vsi jo zaslužite.
Veste za strah, za pogum in za nasmeh? (Maks Rode)
Ne zaradi sprevržene predrznosti, zaradi
odgovornosti smo bili v karanteni.
Zato bova spet šla na cesto, v mesto, stiskala se bova v
gneči (Nika Mohorič) in
Ko jutranje sonce
obsije prve soline
se zbudiva objeta. (Ruta Kogovšek)
Hvala vsem, ki ste sodelovali, posebno Jaku
Korenjaku, ki je omogočil neposreden prenos dogodka
na YouTube. Vidimo se, če bo vse prav, prihodnje leto.
Mengeš, 1. 6. 2020
Janez Škrlep, Mestni muzej Mengeš
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Rutina
Budilka. Kopalnica.
Zajtrk. Glavnik.
Vsak dan vse isto.
Moj nemi krik.
Šola. Naloga.
Domov ista pot.
V glavi ni reda,
gmota iz gmot.
Vaja. Kosilo.
Vaja. Večerja.
Moje življenje
je sama norčija.
Spanje. Počitek.
Časovni zamik.
Budilka. Kopalnica.
Zajtrk. Glavnik.
Anna Butseva
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Koledar

Dilema

Na steni so cifre,
ki štejejo dneve,
v svetlo prihodnost
simbol naše vere.

Ali sem ugasnila pečico?
Ja, sem.
Ne, nisem.
Ja, sem.
Ne, nisem.
Ja, sem.
Ne, nisem.
Ja, sem.
Ne, nisem.
Ja, sem.
Ne, nisem.
Ja, sem.
Ne, nisem.

Prekrižan kvadratek
minuli je dan.
In datum za križanje
dobro je znan.
V brezkrajnem prostoru,
ki znan je kot čas,
vse vodi za sabo,
rešitelj za nas.
In moj koledar
v kratki poemi
zasluži si mesto
kot križani dnevi.
Anna Butseva

Ups, hišo sem zažgala.
Mia Čabraja

Definicija
Postelja najboljši izum je na svetu.
Na njej se spočiješ, pozabiš skrbi.
In to je najboljša stvar na planetu,
sanjati sanje, sošolce, ljudi.
Ana Štular
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Pravljična luna

Kelih, kruh

Ne spim...
Ležim in ne spim.
(Samo da ne poveste mami.)
Zvezde kot zamrznjen ognjemet
lebdijo nad gorami.

Kelih in kruh,
a človek je krut.
Kladivo pristavi
in svet je sesut.

Ampak jaz ne gledam zvezd,
od nestrpnosti gorim:
čakam, kdaj se lahko z okna
v Luno belo zastrmim.
Ker na Luni beli
veliko je zgodb:
tam nad vsemi kraterji
na tisoče podob.
Tja se bom odpravila
do roba kamenega morja,
po Luninih poteh
do škrlatnega obzorja.
Tam od boga Sonca
medaljo zlato bom prejela,
jo obesila na steno
in v njej pravljice ujela.
Irina Vehovec

Haiku
Da poln si dvoma
o magiji v sebi,
je vse, kar vidim.
Brina Likar

Avguštin Pavel Sedej
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Človek pleše
Zazrem se v temno jamo,
ki pred menoj se grozeče razprostira.
Le kaj ta jama skriva?
Je zmaj, je škrat, je vila?
Morda je to le lovska past,
ki divjo zver bo ujela,
morda hladan je grob,
morda je Alice čudežna dežela.
Morda je senca,
ki vedno mi sledi,
morda pa zver,
ki ponoči me straši,
morda je le tema,
ki nikamor ne pelje,
morda pa je le kompostnik za zelje.
Ne razmišljam več.
Skočim.
Nekaj časa le tema me obdaja,
a naenkrat uzrem majhno lučko,
ki vse bližje mi prihaja.
In to lučko trdno objamem
in takrat v deželi čudežev pristanem.
Maša Rajk
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.
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Oblike dežja

Znanje

Kapljica pada
počasi, previdno
in zadane ob tiho, mirno mesečino.

Znanje je vse, kar vemo in znamo,
kako se odzovemo, kako ravnamo.
Učiš se povsod, tudi ko greš v Dramo,
celo ko pospravljaš svojo staro kramo.

Nato padeta dve in tri,
potem cela tolpa naš dežnik lovi.
A po strehi padajo nežno, brezskrbno,
kot da se jim nikamor ne mudi.
Če na trdih tleh stojimo
brez strehe nad glavo,
takrat zadane nas val neskončnega
dežja –
tako hitro, kar se le da!
A ko mraz nas oblije,
padajo mehke, puhaste snežinke,
ki obute imajo balerinke,
da padec na tla ublažijo
in tam mirno zaspijo.
Včasih pada
surova, brez milosti toča,
ki lepo se blešči,
a če zadane te, res boli.
Drevesa od bolečin sklanjajo veje,
tako jih manj boli
in so skoraj brez skrbi.
Še zadnja kapljica pada –
počasi, previdno –
in zadane ob tiho, mirno mesečino.
Iva Soršak

Začne se s prvo besedo,
naslednja stopnja je prvi korak,
s petimi leti znaš že abecedo,
v prvem razredu znaš napisati že oblak.
V prihodnjih letih nastopijo računske enote,
da ne pozabimo na poglavje slovenske lepote,
v višjih razredih vlogo odigra še puberteta,
ki nam življenje dodatno zapleta,
da ne pozabimo na vrhunec leta,
ki je nepozabna valeta.
Po štirih letih se tem spominom smeješ pred maturo,
znoj po tebi teče, da bi lahko zapolnil Muro
in ker imaš matematiko ena,
moraš hoditi na dodatno uro.
Zatem pa na fakulteti prvi izpit,
ki je težak kakor kit,
že oddajaš diplomsko delo
in zdi se ti, kot bi ti možgane mlelo.
Ne zavedaš se, koliko znanja si pridobil,
spomniš se le, kako si s knjigami se boril.
A predstavljaj si neizobraženo življenje,
predstavljaj si, da ne veš, kaj je tvoje mnenje,
da ne veš, kako se sklanja, in
da je tvoja glava brez znanja.
A nikdar ne boš vsega vedel,
saj tudi, ko boš star, boš med knjige sedel.
Tako boš potoval po življenjskem toku
in reševal boš le še križanke in sudoku.
Na stara leta
dom upokojencev se ti obeta,
nekega dne pa poletel boš na tisti oblak,
ki v prvem razredu bil je tvoj prvak.
Allegra Vučurević
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Dvojina

Narobe pravljica o treh muhah

Ko smo manjši,
uporabljamo ednino in množino.
Potem pa kar naenkrat
odkrijemo dvojino.

Nekoč so živele tri muhe. Dve sta bili debeli, tretja
pa ni bila suha. Te tri muhe so rade jedle. Imele so
tri krožnike. Dve sta imeli praznega, tretja pa ga je
imela brez hrane. Nekega deževnega popoldneva,
ko ni deževalo, so se odpravile v tri gostilne, ki so
bile pravzaprav dva smetnjaka, ena pa kanta za
smeti. Dve muhi sta tja leteli počasi, ena pa ni bila
hitra. Odločile so se, da se najedo hrane, ki je ni
bilo. Vrnile so se do doma, ki ga niso imele, in legle
v posteljo, ki je ni bilo. Dve sta ostali budni, tretja
pa ni zaspala. Pravljice je konec, ker je počil lonec.

Takrat ni važno več,
če moja samo je čokolada.
Naredil bi karkoli,
da le ona rekla bi: »Imam te rada.«
Tudi tistega ni več:
»A gremo metat na koš?«
Bolj važna sva midva
in to: »Ali jutri še moja boš?«

Živa Bobnar

Aljaž Šolar

Soba

Strah

Si predstavljate sobo –
veliko, belo, zeleno,
nabasano z robo,
ki zakrije celo preprogo?

Pride počasi, pride potiho,
pride takrat, ko ga najmanj želimo.
Včasih je velik, hrumeč in kriči,
vedno vesel sem, kadar ga ni.
V temi ima velike oči,
človek majhen in velik se ga boji.
Ko krila razširi, se ogrne kot plašč,
pogoltne nas vase, v strašen čas.
Strah se človeku vidi v očeh
in širi bliskovito se po kosteh.
Strah se pokaže najhuje v ljudeh,
vzemi mu moč in pokaži nasmeh.
Maks Rode

V kotih se šibijo omare,
napolnjene s prtički za zabave,
na njih pa kupi rokenrol kitar
zaradi popustov, ki prišli so v Spar.
Želite spati?
Odmaknite kupe igrač –
vključno s copati,
ki zapirajo prehod od vrat.
Se vam zdi to grozno?
Začeli ste razmišljati prepozno!
Stopite do naslednjih vrat,
kjer ima sobo moj brat.
Če boste potrebovali zdravniško pomoč,
sem vam na voljo dan in noč.
Alma Hribar
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Kons: Korona
Svet obsoja Kitajce.
Potovanja Kitajcev so prepovedana.
Selitve so nevarne?
V Ljubljani se ne objema.
Druženje ljudi se kaznuje.
Bližina je nevarna?
Italija, Španija, Amerika.
Ljudje zbolevajo.
Množice umirajo.
Policija z dodatnimi pojasnili.
Vojska s policijo.
Ljudstvo mora ubogati.
1: 2 metra narazen
2: 10 X umivanje rok
3: 14 dni karantene
Stojimo 4 metre drug od drugega.
Roke umivamo vsakih 5 minut.
V karanteni za vedno.
Šla bi na cesto.
Šla bi v mesto.
Stiskat se v gnečo.
Korona,
nevidni zid, si nas razdvojila.
Odidi,
da postanemo zopet ljudje.
Nika Mohorič
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Slovenija
So vprašali me nekdaj,
ko po svetu sem hodila,
kje je moj domači raj,
kakšno pot ubira.
Pa jim povem naglas:
tukaj srečni smo zelo,
vsak ima domačo vas,
kjer je noč in dan lepo.
Alpe tu v modrini zablestijo,
morje od njih ni daleč stran,
v Primorju breskve že cvetijo
in vino pridelujejo tam vsako leto.
Kjer Ljubljana se ponaša z zmajem,
kjer Tromostovje je doma,
kjer svetla se prihodnost nam obeta,
tukaj naužiješ se lepot sveta.
Slovenci res smo gostoljubni,
v hišo z veseljem tujce vabimo,
pridite kdaj k nam domov,
prijaznost res vam jamčimo.
Poskusite jedi naše;
od kranjske klobase pa do potice,
če lačni ste še od poti,
za konec so še sladice.
Kjer srečni smo vsi,
stari, mladi in pa tudi tisti,
ki počivajo v zemlji svoji.
In lepa misel po glavi nam roji.
Četudi tam navadni so ljudje,
z napakami, ki jih imamo vsi,
sem raje tu, ne kje drugje,
saj sem tu doma.
Veronika Debevec
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Dežela moja

Mengeš, moj domači kraj

Slovenija, dežela moja,
za vedno v srcu bom le tvoja.
Kamorkoli bom potovala,
v mislih s tabo bom ostala.

O, Vrba, srečna, draga vas domača,
to vije se kot kakšna dolga kača.
Ta pesem glasna je kot miška,
a v Vrbi ne stoji moja hiška.

Svet se res lep mi zdi,
a najlepše se mi tu pri tebi, Slovenija, godi.
Srčno upam, da še mnogo dni
lepote tvoje zrle bodo moje oči.

Mengeš, o, to je pravi srečni kraj,
v srcu zanj imam postavljen mlaj.
Ta kraj je kot prelepa roža,
ob kateri se ti naježi koža.

Naja Kalušnik

Na Gobavici so ruševine,
ki zares so fine.
Znamenitosti še veliko je,
ki prav vse veselijo me.

Ljubezen
Ljubezen ti je svet,
z ljubeznijo je treba živet.
Nikoli je ne preziraj,
nikoli je ne oviraj!
Naj razvije čustva vsa,
vsa, kar jih pozna.
Pusti jih, naj te prevzame,
naj te s svojimi čari objame.
Naj te razveseljuje,
čeprav se včasih moleduje.
Ljubezen je čustvo srca,
vsako živo bitje jo pozna.

Tujec, ki po Mengšu hodil je, reče mi:
Res je, da nisem večen,
toda res čutim,
da sem tu in zdaj naposled srečen.
Ta kraj ima posebno moč,
tudi ko nastopi noč.
Mengeš bo zlato medaljo dobil,
ker je tako srečen in marljiv.
Tjaša Kalušnik

Ne pozabi, tudi prijatelji so del ljubezni.
Jo s tabo delijo,
se s tabo veselijo.
Majhno prijateljstvo spoznaš,
če nekoga rada imaš.
Ella Čataković
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Ljubezen

Če je življenje sreča

Ljubezen je lepa,
kot sonce žari,
ne moreš je izsiliti,
ker pobegnila bi.

Stare pravljice vedno se srečno končajo,
saj na koncu vse dober nasvet še imajo.
Danes pa ljudje srečo bi radi le zase.
Kje ste, pravljice, da spremenite nam čase?

Le kako bi jo dobil,
če ne potrudiš se.
Poglej malo stran
in našel jo boš tam.

Če je življenje sreča,
potem vam sreče ne prodam!
Lahko jo tisti dobi,
ki se pod srečno zvezdo rodi.

Lepa ali grda,
to vprašanje ni,
zato raje ne sprašuj
takih stvari.

Če je življenje sreča,
ljubezen naj bo srečelov!
Naj vedno znova nas zavrti,
naj vsakdo srečen, ljubljen in vesel živi.

Ljubezen je.
ko nekdo te rad ima,
napiše ti pesem
ali darilo ti da.

Moja pravljica se kot usoda ponavlja,
rosa jutranja s prvim se soncem poslavlja.
Čakam tisti dan, ko mi bo zvezda sijala,
ti boš princ iz sanj, srečo bom svojo ti dala.

Patricia Ereš

Tamara Ereš

Pot do resnice

Moja prva pesem

Pot do resnice je ena sama laž,
edina pot do resnice je,
da prehodimo dolgo pot neresnice.

Pišem svojo prvo pesem,
zame to problem je resen.
Ker ne vem, o čem naj pišem,
zato vedno raje rišem.

Resnica je že tukaj.
Da jo dojamemo,
sem moramo najprej izviti
iz omota neresnice.
Poti sploh ni,
vse je že tukaj.
Ko spoznaš resnico, ugotoviš,
da ti ni vseeno.

Pesem potrebuje konec
kot pokrovka rabi lonec,
ker pa nimam lonca,
ta pesem bo brez konca.
Zoja Vuga

Resnica je samo ena,
čeprav jo vsak dojema
skozi samega sebe.
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Patricia Ereš
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Rima

Ustavil se je čas

Če se pesem ne rima,
je kot dimnik brez dima
in kot pesem brez pomena,
smisla in refrena.

Vsi sprašujemo se, od kod je to prišlo,
mogoče pa z razlogom,
mogoče kar tako,
da nas spomni na to, kaj v življenju je pomembno.

Rime ne vidimo, ampak jo slišimo,
hodi po vrsticah in išče svoj par.
Rima pozimi ne spi,
čaka, čaka in ne zaspi.

Prikradel se je tiho
in ustavil čas,
vzel nam je šolske dejavnosti, treninge, svobodo
in dokazal, da je ranljiv vsak izmed nas.

Če pa se slučajno zgodi,
da rima po nesreči zaspi,
takrat ves svet ponori
in rima se v hipu zbudi.

Pokazal nam je pot v naravo,
da prisluhnemo petju ptic
in pridemo do spoznanja,
da je družina tista, ki nam daje varno zavetje
v poplavi vseh krivic.

Tia Purnat

Misel
Včasih pride enkrat,
včasih pa nikoli več.
Včasih pride tolikokrat,
da sploh ne štejem več.
Kakor meseci v letu,
vsak lahko je čisto svoj.
Ničesar treba ni predvideti,
ker ta misel dober je napoj.
Ne boj se nič, ne trepetaj več,
da tako mora biti, ne sprašuj zakaj.
To je samo takšna misel, ki vsak jo doživi.
Misliš, da si hraber, pa povej, zakaj?
Tea Dittmer

Postavili so meje in pravila
pa šolo na daljavo …
Vsak dan šolska navodila,
naloge, ocenjevanja in skrbi,
a vsa tehnologija tega sveta
stikov s sošolci ne nadomesti.
Zdaj se vleče čas v neskončnost,
nič več se nam ne mudi,
želimo se vrniti v šolo,
družiti se s prijatelji.
Ida Kariž

Sladoled
Sladoled je otroški med,
ki v ustih splahni
ter se po grlu zakotali.
Tijan Dremelj
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Igrišče

Stolpnica

Igrišče je otroško bivališče.
Vsak mali škrat
se gre malo igrat,
zbeži v svoj svet,
ki je v mavrico odet.

Tista siva, čudna.
Stoji v dežju in soncu
z enim obrazom.
Vsa naduta
in nič dogajanju
pod seboj ni podobna.
PORAZNO!

Tijan Dremelj

Življenje
Zakaj se človek rodi?
Zato, da živi.
Življenje je nekaj takega,
kar lahko dva pretakata.
Najprej sta prijatelja,
potem pa skladatelja.
Včasih se spremo
in težko živimo.
Zakaj pa človek živi?
Da dobre stvari naredi
in tudi umre
ter oči zapre.
Irina Vehovec

Tam spodaj pa …
… je klop in na njej
rdeče srce.
Kako ne paše ta
sivina z ljubeznijo
v objem.
GORJE!
Pa vseeno si dva
izbereta ta kraj
čudni.
Na stolpnici,
čim bližje nebesom
se ne moreta umiriti
OBUPEN …
… je ves ta svet,
ki ne zna preprosto živeti
brez objemov
in ljubezenskih ekstremov.
Irina Vehovec

Oblak

Ocean črnega,
Brez mene odide stran,
Luknja, v kateri sem ujeta,
Absorbira svojo črnino.
Končno lahko zadiham.
Brina Likar
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Naštevanka

Prijatelji

Vsem gre že na živce,
in meni
in tebi
in njemu
in njej
in nama
in vama
in njima
in nam
in vam
in njim,
ta prav zoprna karantena.

Prijatelji smo se zbrali,
da bi malo pokramljali.
Na hribčku smo sedeli in se
prav lepo imeli.
Vsak je eno željo imel,
da nekaj svojega bi počel.
Jaz pa sem dejal,
da rad bi nekoč direktor postal.
Da živel bi brez skrbi,
saj te ima mnogo ljudi.

Brina Likar

Denar
Denar je sveta vladar,
saj za večino ljudi čar ima,
ker jih za kratek čas zadovolji,
vendar kasneje svoj čar izgubi.
Ljudje se zavejo, da šteje le zdravje,
ki je mnogim vzeto.
Tega pa se na žalost zavejo prepozno,
takrat pa postane že grozno.
Ko imajo denar, jim ni mar za zdravje,
kasneje pa jim je še preveč.
Kdo bi razumel ta svet,
ki mu danes ni za verjet’.
Katarina Androjna Venigar

Marcel Rogelj

Karantena
Do sedaj nismo poznali tega imena.
A kot strela z jasnega nad nas je prišla,
da moramo biti sedaj doma.
Moramo se reda držati
in navodila spoštovati.
Če to bomo sedaj storili,
bomo kmalu svobodno naokoli hodili.
Marcel Rogelj

Šolarji
Šolarji pred šolo stojijo,
da hitro v učilnico pohitijo.
Tam že učiteljica stoji,
da jim nalogo naroči.
A to za šolarje je mali problem,
saj vsak si reče, saj vse to že vem.
Marcel Rogelj
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Orlando in Patricija
Nekoč, nekoč, nedolgo še nazaj,
tam blizu sredozemskih je obal
mogočen rimski imperij stal,
plemiški rod mu gospod’val,
Apeninski polotok se takrat še ni imenoval.
Tu tudi dva zaljubljenca sta živela,
ki sta se strašno rada imela,
nobenega bogastva si tadva želela,
le drug z drugim srečna biti sta hotela,
po ničemer drugem nista hrepenela.
Patricija, mladenka, prelepo je dekle bilo,
bilo iskreno in svoj’mu možu zvesto,
ljubila njega, svojega Orlanda, je samo
in vsi lepotci drugi jokajo za njo,
ker z dolgim nosom vsi zavrnjeni gredo.
Vse kot v pravljici po maslu teče,
nihče nikdar nič ne reče,
vse dokler Orlando novice ne izve,
da v Mediteran je oddaljeni on poklican it’,
ker turški sultan ukaz poda, da on tam mora bit’.
Mladenič povabilo jezno odklanja
in čas ga že hudo preganja,
a se z odločitvijo obotavlja,
saj misel na ljubljeno ga ustavlja
od načrtovanega popotovanja.
Naposled žalost popusti,
na dolgo pot ga ljuba le pusti.
Za njim obupano ihti,
ko on na ladjo že hiti
brez kakršnih koli skrbi.
In takoj ko ladja odplove,
Patricija brez njega več ne zmore,
na tolažbe več se ne odzove,
nič več ni taka, kot bila je,
nič več se ne nasmeje.
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Medtem na ladji prav vse gre,
ta že cilju skoraj bliža se,
a ravno ko v zaliv prispe,
vihar sovražni pihal je,
Egejsko razburkal je morje.
Se kasneje ladja potopi,
le Orlando zjutraj na obali se zbudi,
Patricija pa se zgrudi,
ko prijatelj novico sporoči,
da potnikom na ladji ni bilo pomoči.
Melita Brvar

Lepotica
Na gradu velikem lepotica bila,
snubcev imela na stotine ona.
Snubca ni hot’la noben’ga sprejet’,
ker želela kmečkega Staneta je imet’.
Se lepotica s Stanetom dobi na skrivaj,
zaljubljena rok ne želita spustiti,
plan za pobeg mor’ta nar’diti.
A ne da bi vedela, da za njima stoji
kraljev stražar, ki vse to sliši.
Stražar lepotico kralju pripelje,
kralj pa ravno za mizo je zelje.
Ko kralju stražar vse razloži,
kralju skoraj zagorijo oči.
Kralj zapre lepotico v grad,
da spamet’vala lahko se bo enkrat.
Kralj pa pomislil ni na to,
da iz gradu pobegniti je lahko.
Lepotica že je pobegnila
in pri Stanetu se skrila.
Lepotica in Stane sta pobegnila,
se iz svojega skrivališča nikoli vrnila,
po treh srečnih letih otroka dobila.
Klara Luštrik
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Romanca

Definicije

Grad mogočen, s soncem obsijan,
stoji tam na gori s starimi hrasti obdan.
Žive tam grajske sestre tri,
lepotice, da takih daleč naokoli ni.
A kaj, ko stari kralj se kar naprej jezi,
ker prežive so nravi.
Kako, le kako naj jih ukroti?

Sanje
so vstop
v spanje.

Pride jutro, pride dan, s soncem obsijan,
sestre vesele odpravijo se v gozd zaspan,
da dolgčas preženejo si stran.
Radoživo se lovijo, prepevajo si pesmi in se smejijo.
A nesreča dolgo ne počiva,
srednja, najbolj zala, zdrsne v globel
črno, vsem skrito.
Obup in žalost sestri zaobjame …
Le kaj, le kaj storita naj?

Skrivnost
je zamolčana
modrost.

Zasliši v daljavi se kopit ropot.
Hitro, hitro, na pomoč!
Prijezdi mimo vitez mlad.
Zagleda dekleti, začuti strah.
“Kaj se je zgodilo?”
“Sestra najina v črno globel zdrsnila je!
Pomagaj, prosim! Rotiva te!”
Hrabro spusti se v globel in prinese princeso
srednjo, ki brez življenja je.

Sreča
je najboljša
ne hiteča.

Manca Košir

Skrivnost
je lahko
prijateljeva slabost.
Ana - Lara Ceferin

Šalica
je majica od kavice.
Tijan Dremelj

Položi jo na mah mehak
in stori, kar bi junak vsak.
Kmalu princesa odpre oči in vidi,
česar še nikoli ni: njegove prelepe, sanjske oči!
Svet obstane in ljubezen se zgodi.

Ustnice

Sara Radikovič

Zagledam jih, kadar
se pogledam v
zrcalo,
ampak najlepše mi je,
ko me poljubijo na
lice ali dlan.

Ustnice so
okras celotnega obraza.

Ana Tia Torkar
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Človek pleše
Ples in čudni gibi,
senca jih ne mara,
zato je pa kvadrat postala.
Marcel Dolar Kunc
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Rdeča in siv krog
Rdeča praznina,
v sivo zavita,
polna spominov,
črke bežijo.
Lili Marija Kovačič
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

V ogledalu vidi se odsev,
a sliši se odmev,
le v sebi.
Zala Čeh
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Zrcalni odsev.
Odseva me – podobo
osamljene duše.
Sara Trobiš
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Krutost sveta končana je,
v neskončni sivini
ostanejo le spomini.

Pogled v ogledalo,
tišine odmev,
plamen od sveče,
samote odsev.

Ajda Lombardo
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Lana Kolar
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Siv, navznoter rdeč,
brez dna, popisan
in znanja hoteč.

Tam stoji in me gleda,
v mojo glavo stopi zmeda.
Kaj bo, če me ne bo sprejel?
In me k sebi ne vzel?

Zala Čeh
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.
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Oranžen človek, ki gleda v
ogledalo

Ruta Kogovšek
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.
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Pastir

Puščava

Ko jutranje sonce
obsije prve soline,
se zbudiva, objeta.
Ruta Kogovšek
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Rumena kot sonce
in vroča kot ogenj.
Čakala od nekdaj,
da pride povodenj.
Da dež bi zalil rodovitno zemljo,
iz katere bi zraslo rumeno zlato.

Sprijaznjen z usodo
potaplja se v vodo,
večni mir.

Na sredi puščave dve zarezi ležita,
kot dva obnemela kipa stojita.
Prestrašen sem hipoma obnemel,
saj zarezi kažeta grob,
v katere nekoč stopiti bom smel.

Ajda Lombardo
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Filip Peršolja
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Molivec
Zrem v nekaj, v nekoga,
v rumenem soncu mene gleda,
midva isto hočeva,
midva isto moliva.
Iza Dolenec
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

V temni noči
moli človek.
Praznina.
Osama ga žre.
Kje je?

Križ stoji sredi
oceana peska,
modro je nebo.
Ruta Kogovšek
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Puščava neskončna
kot naše besede,
nesmiselne, trde,
polne so bede.
Neli Škerl
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Sara Trobiš
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.
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Črna cerkev
Temne sivine,
naše globine,
misli srca nam zatrle.
Zala Čeh in Katarina Demšar
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Grobišče duš,
nič se ne premika,
saj trupla le leže.
Tu grozen je raj,
ljudje povsod so samo
zakopani pod zemljo.
Sara Trobiš
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Tema, žarometi samote
mečejo svetlobo.
Pod križem skriti poskušajo uiti.
Neli Škerl
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Bež človek
Kot kuščar izgleda.
Je bleda in tiha.
A vse to presega.
Avguštin Sedej
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Težko breme,
v skrivnost zavito.
Telo očem skrito.
Lili Marija Kovačič
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Črte,
samota,
človek brez sanj.
Ne čutim utripa
in stečem stran.
Z roko posega,
za upanjem gleda,
boji se …
spusti …
Neli Škerl
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Pod težo bremena
tema ga objema,
s tesnobo vanjo se pogreza.
Oprime se še zadnje vezi,
preden svoj obraz
v temo potopi.
Ajda Lombardo
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Iščem in ne najdem
izgubljenega srca,
sivina polni mojo dušo.
Toda vem: premagal bom življenja sušo.
Axel Kristjan Grčar
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.
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Papež

Rožnati človek

Modri mož za mizo sedi
okrnele prste pred sabo drži.
Vse življenje te prste je imel,
povprašati za odgovor poslednjič bi jih smel.
Plešast in zguban je kot razvalina,
čaka, da vzame ga smrtna boginja.
Čaka, da z Zemlje ga hitro odvede
in vse najdražje v žalost odene.
Koliko časa mu je ostalo,
mogoče ura ali dan,
prosi prste, naj mu odgovorijo,
preden bo za večno zaspan.

Rožnata čepica
elegantno stoji
na moji sivi glavi.

Filip Peršolja
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Roza in črna nam data poraz.
“Mene poslušaj!”
je božji ukaz.
Neli Škerl
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.
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Razmišljam …
samo jaz sem rožnat.
Ali to kaj pomeni?
Andraž Zorko
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Čas
Gledam v prihodnost,
ne vem, kaj sledi,
za nami preteklost,
ki nas mori.
Čas za premislek je sedanjost,
za težave ni kriv čas,
temveč tvoja hitrost.

Beli križ

Grozno se sliši, ko izrečeš prihodnost,
za njo se skrivajo neznana dejanja,
ki za nas so velika skrivnost,
z dnevom pride kot jutranja zarja.

Kot zvezda se sveti
in kaže nam pot,
tja dol do križa,
kjer bela je noč.

Ko zopet začutiš preteklost,
nekaj močno te zaboli ‒
ali je to spomin, modrost ali pa norost,
imena spominov veš le ti.

Avguštin Pavel Sedej
Pesem je nastala ob pogledu na sliko Janeza Bernika.

Lucija Jurcan
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Kje sem, kdo sem ... jaz?

Kako napišeš pesem?

Pišem pesem.
Tokrat bo preprosta
in grenko-sladka in vesela
kot življenje, ki sem ga doživela.

Najprej svinčnik vzameš,
si zaskrbljen videz nadaneš,
potem vzameš papir
in začne se ustvarjalni nemir.

Moje rime vedno večje so od mene;
sem le mlada,
a znam obračati napihnjene besede,
da izgledajo iskrene.

Atraktivno temo poiščeš
in jo podrobno raziščeš,
nato iščeš besede,
da pride do črkovne zmede.

Pa vendar niso laži:
pišem, kar čutim,
in pesmi pomagajo,
ko boli.

Besede prestavljaš,
na novo sestavljaš,
jih lomiš, prepogibaš in spregaš,
dokler še sebe čisto ne zbegaš.

Moje kratko potovanje
polno čebeljih je žel,
ki sicer nadležno me zbadajo,
a niso dovolj, da uničijo sanje.

Iščeš rime in šteješ zloge,
da lahko pesem postaviš na noge.
Ko navdiha zmanjka,
ti pomaga besedna banka.

Pomeni, da mi gre kar v redu ‒
to ni noben epski izraz,
saj moje življenje ni legenda, le šepet;
včasih je zmaga, včasih poraz.

Skozi okno gledaš
in nejevoljno vsem najedaš.
Ko se navdih končno vrne nazaj,
je tukaj pravi ustvarjalni direndaj.

Čisto običajno, lepo
in tako običajna sem jaz na pogled.
Šele znotraj je tisto, moje bogastvo,
zaradi česar živim pisan svet in svetel razgled.

To se ponavlja in se vrti,
lahko traja celo več kot tri dni.
In ko napišeš zadnjo piko,
upaš, da si delo opravil z odliko.
PIKA.

Za očmi je skrita domišljija,
ki skriva svetove, večje od tega;
tam se skrijem in nasmejem,
ko mi odgovornost voljo ubija.

Vida Kralj

In vse zgodbe, verze, pesmi, ideje, spomine in sanje
ona zaobjema, odseva moje bistvo,
ko pokažem izza platnic knjige svoj pravi obraz
in rečem: To sem jaz.
Brina Mohar
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Žlica

Sanje

Žlica ena in edina
je lahko velika,
da kar svet premika.
Ali pa je majhna,
tej pravimo čajna.
Žlica je lahko steklena
ali pa morda celo lesena,
srebrna ali zlata,
važno je, da s krožnikom se sklada.
Če žlica ne bi obstajala,
bi juha v krožnikih ostajala.
Ker pa žlica zdaj živi,
take nočne more pri nas ni!

Danes sem sanjala,
da sem zopet samostalnike sklanjala,
da sem zopet odšla v šolo,
in občutek je bil sladek,
kot da pijem kokakolo.

Ana Bešter

Morje

Zopet sem prijatelje objela,
zopet bila sem delavna kot čebela,
zopet bila sem vesela,
da bi od veselja kar zapela.
Vse je bilo tako lepo,
svet se je svetlikal kot zlato,
vendar potem je budilka zazvonila,
ki je konec sanj naznanila.
Allegra Vučurević

Ko oddrvim proti morju,
gledam samo še proti obzorju.
Misli mi odletijo,
razmišljam samo, kako me bo morje po nogah
zalilo.
To so počitnice prave,
da hodiš na morske odprave.
In ko vzameš še kakšno dobro knjigo si,
je samo pikica na i.
Na plaži ležim,
tam kar zaspim.
Ko pa prideš domov, si čil in spočit,
pripravljen naproti novim izzivom odit’.
Alina Karlin
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Sova Udova

Ocean

Sova Udova je prava gospodična,
vedno je olikana in lična,
ima dobro razčesane peresne konjice
in se kot feministka bori za ženske pravice.

Ocean prav nikoli ni zaspan,
dan in noč z valovi je obdan.
Oblikuje klife in obale
in dom je za velike in male.

Hodila je v šolo samo za sove,
preselila se je v ženskospolne domove,
ne mara nobenega čuka, sovaka, ki vanjo dreza,
sovraži, če ji kdo omeni besedo ZVEZA.

V njem plavajo kiti,
pogosto povezani z miti.
Kako bermudski trikotnik deluje,
prav vsak se sprašuje.

Vseh nočnoptičjih demokratičnih volitev je deležna,
izbira za župana je precej obsežna:
Sovak Žak, Čuk Kapitan Huk
in seveda Sova Udova.

Po oceanih plujejo ladje,
ki prevažajo sadje.
Tam se najde tudi kakšen pirat,
ki išče zaklad, da je že ves kosmat.

Sovak Žak možnosti ni imel,
saj je tako ali tako oplel,
ko se je v ptičjem časopisu razjasnilo:
»Žak je svojo ženo obravnaval s silo!«

Brina Babnik

In ravno ko z Žakom se je vse pomirilo,
gospodu Huku se je po življenju razlilo črnilo.
Vsi so pravili:
»Za agresivca in depresivca ne bomo volili!«
So vpili.
Zato največ gasov je zbrala gospodična Udova,
ki pa pravi, da v našem mestu sta dva rova.
Eden je pozitiven, drugi negativen,
a eden kot drugi je zelo aktiven.
Jaz vam lahko le predlagam in
na srce polagam:
Kje to piše, da moški stoji višje?!
Allegra Vučurević

Domovina
Kaj je domovina?
Za nekoga vrlina,
tvoj rojstni kraj
ali namišljen raj.
Za bogataša limuzina,
za kmeta živina,
za starše tišina,
za vrtnarja rastlina.
Kraj, kjer se dobro počutiš,
težav nobenih ne slutiš.
Kjer si odraščal,
od veselja, radosti kričal.
Moja domovina je Slovenija,
kraj veselja brez meja.
Z gorami obdana,
s soncem obsijana.
Hana Pavlin
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Domovina

Sanje

Naša domovina je tukaj, kjer smo,
kjer radi živimo in se veselimo.

Vsi imamo lepe sanje,
ki vstopajo v naše spanje,
ampak kaj sploh so sanje?

V Sloveniji – lepi državi živimo,
tukaj zeleno je skoraj vse.
V njej lahko najdemo, kar si želimo,
od morja do gore, vse tukaj je.

Sanje so stanje nočne domišljije,
v kateri smo, kar si želimo.
Tam ni meja in ne ovir,
razen če se na sredi zgodbe zbudimo.

Čudovita je tudi prestolnica naša,
Ljubljana vzbuja v srcih ponos.
Ogromno turistov, taksistov, statistov
obišče Ljubljano za kulturni doprinos.

Sanje so kot beli oblaki,
na katerih brezskrbno lebdimo.
So edina novica v naši glavi takrat,
ko močno zaspimo.

Za Slovenijo živimo,
zanjo vsi se borimo,
kadar ji je kaj hudo
zaradi vojne ali kar tako.

Nemogoče postane mogoče
takrat, ko sanjamo lepe stvari.
Lahko letimo visoko v vesolje
ali obiščemo Ledeno morje.

Hana Re Gačnik

A sanje niso zmeraj sladke,
lahko so prave pošasti.
Takšnim, nesramnim, pravimo more,
ki hočejo sanje napasti.
Zaradi njih se lahko v spanju zbudimo
in v objemu teme končno ugotovimo,
zakaj ob dveh zjutraj sploh bedimo.
Da nismo prestrašeni, lepe spomine obudimo
in v trenutku nazaj zaspimo.
Hana Re Gačnik
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Domovina

Ljubezen

Domovina res je fina,
boljša kot čokoladna pralina.
Ima planine, gore, reke, morja,
ki širijo naša obzorja.

Ljubezen je zanimiva,
včasih igriva in iskriva.
Lahko je takšna ali drugačna,
včasih na žalost napačna,
a vedno drugačna.

Včasih se ne zavedamo, kako je pomembna
in za vsakega državljana posebna.
Moramo jo spoštovati
in ne onesnaževati,
če mislimo jo obdržati.
Lahko bi zašli tudi v podrobnosti,
saj ima še veliko sposobnosti.
Nasploh pa je zelo lepa
in po njej se vsak lahko potepa.
Mina Zalokar

Ljubezen
Približno dva meseca nazaj
začel se je ta korona direndaj.
Spoznala sem nekoga, ki zdaj pomeni mi zelo veliko,
saj obesila bi v muzeju še njegovo sliko.
Vsakič ko pogovarja se z menoj,
mislim, da mi s čela teče znoj.
To je nekdo, ki čakala sem ga vse življenje,
ne mogla sem pred njim zaskriti hrepenenje.

Ko si zaljubljen,
nikoli nisi izgubljen.
Si to, kar si,
in ne misliš na to, kaj mislijo drugi.
Ko že misliš, da sanjaš,
se zbudiš v toplem objemu,
ki veš, da pripada samo njemu.
Včasih nas ljubezen zapelje na druge poti.
Tiste, ki jih nočeš niti v sanjah,
po katerih žalosten preživiš dolge ure v banjah.
Tiste, po katerih tvoje srce krvavi,
po katerih še dolge ure v jutro se ti spi.
Ljubezen je ljubezen,
lahko prava ali napačna,
včasih sanjava, drugič solzna poplava,
a zmeraj bo med nami ostala.
Tija Levstek

Ko enkrat je bil lep, sončen dan,
sem mislila, da vsa ta ljubezen je bila zaman.
A še tisti dan je rekel, da zaljubljen je vame,
takrat so vse druge misli ušle iz glave same.
Od tistega dne in do sedaj
med nama ni bil nikakršen direndaj.
Zdaj sva par postala
in spominjava se, kako sva se spoznala.
Lara Logar Karner
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Včasih pride dan …

Kuhanje

Včasih pride dan,
ki ne gre zlahka stran.
Tako je težek in zaspan,
da čisto vsak je ves zgaran.

Vse sestavine pripravim
in rezanje zelenjave vadim.
Korenje in čebulo vržem v lonec,
vedoč, da kuhe še dolgo ne bo konec.

A le minuto si vzemite,
pomislite,
morda dobro je,
da na slabosti pozabite,
saj vse dobro v trudu skriva se.

V velikem loncu se kuha
nič drugega kakor zelenjavna juha.
Z juho rižoto bom zalila,
se potrudila, da je ne bom polila.
Medtem pripravim še olive,
vsekakor izpustim pa slive.
Zraven še paprika paše,
tokrat ne bo ajdove kaše.

Izboljšati se tak dan potrudite,
četudi se zelo utrudite.
Vedite, da ne uspe vedno,
a poskusiti je vredno.

Le mizo je treba še pripraviti,
na krožnike hrano spraviti,
na pogrinjek pa vilice pristaviti
in estetske podrobnosti pripraviti.

Ne bo vedno ista težava.
Lahko je majhna kot pri šahu trdnjava
ali pa velika kot prava puščava.
Vsakič pa je tista nadležna pojava.
A vedno lahko nekaj spremenimo,
tudi če se prav tega zelo bojimo.
Težava pride k nam neposredno,
odpraviti pa jo je vedno vredno.
Živa Drenik Bogdanović

Živa Drenik Bogdanović

Čas

Ko radost te prevzame, vse hitro se zgodi, čas beži.
A ko žalost te objame, vse počasi se godi, čas beži.
Časa tok neskončen ni, zato ga pametno izkoristimo vsi.
Vedno s tabo je in na tebi pusti sledi, čas beži.
Časi se hitro spreminjajo in z njimi tudi mi.
Veliki malega lovi, lahko kot pesek skozi ozko grlo polzi, čas beži.
Ali pa se sončni žarek v senco spremeni.
Dragocen je, a to opaziš šele, ko zbledi, čas beži.
Je najboljši učitelj, ki nauči te s časom, ki mine.
Zato naj se ti ne mudi, čas beži.
Živa Gašperlin
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Čas

Čas hiti kot najhitrejša ptica, čas leti.
Zvit je kot najbolj zvita lisica, čas leti.
Ne vrača se nazaj v daljne čase,
hiti naprej in se ne obrača, čas leti.
Ljudje se sprašujejo, ali v resnici sploh obstaja.
Nekateri mislijo, da je samo igrača, čas leti.
Časa še nihče ni prehitel.
Po njegovi poti ga vodi neskončno dolga stezica, čas leti.
Ljudje si težko predstavljamo, kako teče čas,
zato o njem morda nikoli ne bo znana resnica, čas leti.
Oskar Ivanec

Sanje

Kadar zaprem oči, odplujem, v sanje ‒
skozi gozdove pohajkujem, v sanje.
Tu je vse mogoče.
V dežele daljne odpotujem, v sanje.
Tu je lepo.
Kot mornar po morju plujem, v sanje.
Junakinja sem svoje zgodbe,
zgodbo, v kateri jaz stanujem, v sanje ‒
čeprav živim v svojih mislih.

Ljubezen

Odkar te poznam, vem, da vsak strup zate bi spila, ljubim te!
Da pod svojo čedno opravo skrivaš angelska krila, ljubim te!
V sebi od tistega dne čutim frfotanje metuljev z ogromnimi krili.
Zate bi vsako noč na ledenem snegu prenočila, ljubim te!
Verjetno si greh kot jabolko iz raja, a ne bi obžalovala izgnanstva.
K tebi me veže neka moč, neka vez, neka sila, ljubim te!
Zala Tepež

Neka mala sirena Lena

Sem sirena, a nisem prav nič lena, skočim v svoj svet!
Toni in Boni pravita, da sem prav klena, skočim v svoj svet!
Skrivalnice imajo zame največji mik.
Prav mi pride puhasta pena, skočim v svoj svet!
Uspelo je! Spet prva zakličem: “Zapik!”
Karte meša že morena, skočim v svoj svet!
Igro otvorim: “Pik!” Že voham zmago na kubik!
Prepoved me ne ustavi nobena, igriv je ta moj svet!
Anja Marinšek

Neža Novak
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Skoraj gazela

Strah

Novim dogodivščinam naproti … hitro se osedlava,
ujemiva sanje, Lilsi!
Lepo nama je … se spogledava, pobožava in 		
zajahava, ujemiva sanje, Lilsi!
S čuti se ujameva, srci bijeta, skupaj že kasava,
v naravi se utapljava, sanje kujeva, v mislih 		
razgetava, ujemiva sanje, Lilsi!
V melodiji najini zgodba dneva se konča, ko s hrbta
skočim spet na tla in se objameva, res nama
je lepo, Lilika!

Strah je vedno z nami,
vsak dan ga nosimo na rami.
Spremlja te celo noč in dan,
tudi kadar si nasmejan.

Anja Marinšek

Strah
Strah te ustraši,
strah te preplaši,
strah ne beži,
tik pred vrati stoji.
In ko te je strah,
se ti glava vrti,
te panika zgrabi
in te ne izpusti.
Strah zelo rad straši,
res je grozljiv,
a včasih se tudi strah ustraši
in postane manj škodljiv.
Teja Zore

Ko kdaj kaj narediš drugače,
ti včasih srce kar pade v hlače.
Strah te je, ko osamljen si
in ob tvoji strani nihče ne stoji.
Strah te je novih reči,
in če te kdo za seboj pusti;
ko za seboj zaslišiš korake
in se spomniš grozljivke vsake.
Vita Valenčič

Strah
Kdo ponoči se zbudi,
kdo otroke in nas straši?
Sanje v moro prelevi,
strašne zgodbe govori?
Strah je tista strašna reč,
ki straši nas do kosti,
zjutraj pa lepo zaspi,
dela čiste se vesti.
Joj, je strašen tale strah!
Vendar v jutro gre res plah,
ko prestrašiš ga še ti ‒
se na ves glas zasmeji.
Marjetka Rakar
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Strah

Strah

Včasih, ko sama v temi ležim,
skoraj ponorim,
saj temne sence me strašijo,
ki po sobi se podijo.

Strah je noter votel,
zunaj pa ga ni,
a ima tako zelo velike oči,
da te njegov pogled boli.

Kar naenkrat nekaj v omari poči
in meni srce v hlače skoči.
Hitro zaprem oči,
a pošast me še v sanjah lovi.

Nekoč so rekli mu bojazen,
saj strah ni nikoli prijazen.
Lahko zleze ti v kosti
in se treseš kot šiba na vodi.

Trepetam, se tresem in skoraj jočem,
da bi šla pošast stran, samo to hočem.
Takrat pa nekaj zaškripa pred vrati
in v sobo stopi moja mati.

Mama mu pravi panika,
zanjo je strah kot prah,
ko ga zagleda,
je v hiši preplah.

Ula Pirc

Zdravnik poimenuje ga tesnoba,
ker je strah grda grdoba,
ko vdihneš ga,
srce ti prehitro trepeta.

Strah
Iz teme se sliši kratek vzdih,
potem pa krik!
Krik, ki popoka kosti
in še naprej doni, doni.
Srh me spreleti,
ko pomislim: kaj tako doni?
Kaj bi v grlu vzbudilo tak krik,
se morda pošast skriva v temi?

A ko sonce posije,
strah pod kavč se skrije
in čaka, da se spet noč zbudi,
da strašno straši že prestrašene ljudi.
Maks Žibert

Srce mi bobni, bobni,
hitreje, hitreje,
potem pa v čisti temi
zagledam majhne črne oči.
Veronika Tonin
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Strah

Strah

Gledam v temo
in se sprašujem:
kaj tam tiči,
da vse nas vedno tako skrbi?

Strah zelo je strašen
in nikoli ne preplašen.
Vse on rad straši,
kot so hiše v Trsti.

Da vsi postanemo tako mrzli,
kot da v filmu igramo,
kot da bi vsi naenkrat duhovi postali?
Zakaj se spomnimo vseh nočnih mor,
ki smo jih prestali?

Strah straši ponoči,
iz omare on ven skoči.
Otroci se ga bojijo
že takoj, ko se rodijo.

Koža bleda, ledena,
siva kot pepel,
na otip pa tako krhka in svilena,
v meni zbudi strah,
da vedno kar zadrhtim.
In jaz drhtim, drhtim,
da skoraj znorim
in v mislih se utopim,
ko se spomnim na dan,
ko sem ga skoraj že pozabila ...

Punčka je jezna na njegove zvijače,
saj razmetal ji je vse igrače.
Strahu bomo pokazali,
ko se ga ne bomo več bali.
Jan Rojc

Neža Aleksandra Sušnik

Strah

Strah

Nekoga biti strah pomeni,
da ponoči on ne spi,
da podnevi on drhti,
da v duhu ga duši.

Strah, zunaj poln znotraj prazen,
a vendar v vsakomer od nas
je ta golazen.
Kar naenkrat se priplazi,
ko ležiš ti tam na plaži.
Pride mimo dečko s prečko,
ti pa dal na glavo bi si vrečko.
Ko pa on odide mimo,
strah se utopi v plimo.
Oddahnem prav za hipec si,
medtem ko drugi maha mi.
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Otroci ne marajo strahu,
saj pred njimi nimajo miru.
Fantek k mamici beži,
da za njim se kar kadi.

Gaja Ručigaj

Strah vsakogar lovi,
ki se zavetju oddalji,
in se vanj naseli
ter ga več ne izpusti.
A ko strah ne zmore več,
ko proti sreči ni močan
in se skrije v brlog siveč,
spet je lep po starem dan.
Nejc Plevel
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Strah
Strah je večen,
ampak ni srečen.
Včasih črn, včasih bel,
a vedno grozen in debel.
Ob uri strahov prihiti,
ko vse mesto trdno spi.
S strahom se moraš bojevati,
zato ne smeš zaspati.
Strah je zelo različen,
ampak ne pravičen.
Vsi se nečesa bojimo
in s strahom živimo.
Strah po celem svetu hiti
in vsakemu leže v kosti,
zato močno se ga otresi,
da te nikoli več ne dohiti.
Urh Brodar

Zdravljica

Zdravljica
Fantje, zdaj je konec,
šola naša je naš up.
Nihče je ne sme utopiti,
ker zdaj nas
kakor vas
jo branili smo ves čas.
Žive naj vsi razredi,
ki žele dočakat’ zadnji dan,
da koder učitelj hodi,
neznanje iz sveta bo pregnan’.
Da vsak ‒
tako ti kot jaz ‒
ne vrag, le sošolec bo mejak.
Nazadnje še, prijat’lji,
sokove zase dvignimo,
ki končali smo jo,
ker znamo vse!
Za vse dni
naj živi
naš legendarni 9. b!
Črt Bajc

Mnogo
sošolcev jaz rad
imam, vsem vam nazdravljam,
ker odhajam drugam. V vseh teh letih
bilo je lepo, spomini ostajajo, luštno je b’lo.
Nazdravljam učiteljem, trudili so se, znanje podajali,
muč’li so se. Vem, da vam zmeraj ni b’lo lahko, zdaj ko odhajam,
zahvalil bi se.
Nazadnje nazdravil
bi staršem lepo, saj z nami
je delati včasih težko. Ko vse
odpove ti, te gor dvignejo in
k novim nam zmagam
pomagajo.
Jošt Jenko
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Zdravljica
O pr’jatli,
č’mo mi zdej nazdravit’
na našo šolo in učitelje,
ki so nam ob strani stali
in nam
vse to znanje podali.
Č’mo nazdravit’
na naše vse prelepe,
drage te sošolke, ki
z nami so bile,
so stale
nam ob strani.
Č’mo nazdravit
na naše vse prijazne,
drage te sošolce,
ki vedno
so
nam v pomoč.
Nazadnje
nazdravimo še
sami sebi, ki
uspešno
smo
šolanje končali.
Maj Jerman

Zdravljica

Nazdravljam čisto VSEM učencem,
ki so presedeli, pretrpeli (znoreli) 9. razred.
VSEM praznim glavam, ki so se močno trudile in trudile,
da letos devetega razreda ne bi tako preveč hudo zabile
in namesto, da bi se trdo učile, so k vsemu znanemu molile.
VSEM, ki so se dejansko trudili in tako preveč, preveč učili,
da vse možne petice bi ulovili, na testu znanje svoje vse prelili.
VSEM učiteljem (učiteljicam tudi, naj le ne bodo hude), ki so trpeli,
ko smo mi znoreli in si želeli, da bi lahko iz razreda oddrveli,
ampak mi že vemo, da so si oni prav tako kot mi srčno želeli,
da bi bilo pouka konec in bi lahko iz razreda zelo hitro odleteli.
VSEM čudaškim dogodivščinam, ki smo jih kot prijatelji prestali,
ko smo se kot mali zunaj igrali, mogoče kdaj v avte kamne metali,
kaj umazanega s tal pobrali, veliko neumnih idej vsi skupaj odigrali,
zato (bili smo drugače pridni, verjemite!) bomo prijatelji ostali
in ne nazadnje VSEM, VSEM, VSEM, ki so težko vstali
in ker so ti seveda res najbolj od vseh nas garali,
da le nejevoljo, to reč, iz šole so zmetali,
so raztreščili, razbili in razmetali:
Zdaj,

ves razred ter obedve omari,

še sledeče:

a nejevoljo so le izgnali.

ker mi res nimamo sreče,
nazadnje obvestilo kar boleče:
Naslednje leto se ne vidimo prav vsi,
a čeprav vest ta me boli, mi v spominu ostanete vi.
Rebeka Košir
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Zdravljica Koronajunakom

Jezik

Korona je napadla svet!
Noben vojak ji ni več kos,
vsi mi smo padli v isti zos,
le kdo bo rešil naš planet?

Včasih je jezik tako dolg,
da kar ne neha govoriti.
Včasih je kratek
in dolgo časa ne spregovori.

Junakom vsem nazdravimo,
da rešijo državni zlom,
novinarjem, politikom,
trgovcem, sestram, doh’tarjem ...

Včasih reče kaj grdega,
ne da bi premislil.
Včasih stvari izreče,
ki so tako lepe,
da ti gre kar na jok od sreče.

Nestrpno čakamo na lek!
Tableto, sirup ali strup,
če ne ‒ zavladal bo obup,
da to ne bo se vleklo v vek.

Anaya Petrič Vidmar

Kuhar

Neža Novak

Devet let
Živijo, sošolke in sošolci,
pred davnimi

devetimi leti,

ko mislili, da pravi

smo rokoborci,

takrat, ko še nismo

znali dobro peti,

a le naše čevlje zapreti,

Ula Sterle

počutili smo se kot junaki,
ko pa smo starejši postali,
smo veliko premišljevali,
v spominu pa bomo vedno junaki.

Kuhar rad peče lazanjo,
zvečer pa se namoči v banjo.
Makaroni in špageti
se ujemajo z lososom v bombeti.
Rad kuha piščance v omaki,
ki so med gosti pravi prvaki.
Rad skuha govejo juho,
najraje pa govedino s prikuho,
korenje, krompir in zelje.
Vse skupaj skuha v loncu,
zato se pesem bliža koncu.

starejši postali.
premišljevali
junaki.

Zala Tepež
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Peki

Srce

Peki v kuhinji tako pečemo,
da vedno naokoli tečemo.
Uporabljamo sladkor, moko, jajca,
da je na koncu umazana vsa maj’ca.
Prodajamo hlebce, pice in rogljiče,
sosedovi psi pa imajo mladiče.
Ko pridejo domov,
jih čaka hov-hov.
Ko pa domov pridemo peki,
nas naslednji dan žene
namakajo v reki.

Srce je kot majhen stroj,
ki ne prenese vsega.
Lahko mu je včasih zelo tesno,
včasih zaigra kot najlepši ptiček
ali pa mu kdo zabode nož
naravnost v srce.

Taja Tovornik

Brez srca bi bil človek kot pošast,
nekako tako kot metulj brez kril,
ki zato ni več najlepši na svetu.
Srce je treba čuvati,
tako kot to počne zver za slapom,
ki čuva zaklad.

Človek

Živa Bobnar

Človek je ptica,
ki leti kot špica.
Človek je ura,
ki zaostaja ali prehiteva.
Človek ima ime,
kot je na primer Ula.
Človek včasih joka
in se drži kot čebula
ali pa je trmast kot mula.
A človek je na koncu le ČLOVEK.

Mini deklica

Zoja Gorenšek

V Mini mestu je živela mini deklica po imenu
Mini. Imela je enega brata in eno sestro. Bratu je
bilo ime Matic, sestri pa Manca. Živeli so v mini
hiši, ki je bila zanje velika, v resnici pa ne. Mini je
hodila po Mini mestu, da bi spoznala mini ljudi.
Preden je odšla od doma, ji je mama naročila, naj
si speče tri mini palačinke. Dve sta bili narejeni
iz zraka, tretja pa ni imela nobenih sestavin. Dve
je namazala z marmelado iz malin, tretjo pa z
malinovim džemom. Te tri palačinke je dala v svojo
mini torbo in si obula mini čeveljce. Ko je hodila po
Mini mestu, je zagledala tri dečke. Dva sta v rokah
držala moder dežnik, tretji pa plavo marelo. Mini
deklica je šla naprej ter hodila in hodila. Na poti
se je trikrat spotaknila. Dvakrat se je spotaknila
ob kamen, tretjič pa ji je bila v napoto mini skala.
Prispela je do Maksi mesta. Ker je bilo preveliko, se
je ustrašila in zbežala domov.
Freja Usenik
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Življenje

Kača

Nekoč nas ne bo več.
Nikjer. Nikdar.
V življenju naj bi delali,
se trudili, uživali,
umrli pa naj bi spokojno.

To
bitje
je včasih
strašno, včasih
nevarno, je kakor
tvoj prijatelj, ki vodi
tovarno. To bitje
je seveda kača, ki
ni nobena mačka
domača. Je dolga
in zvita, včasih
pa neumna kot
Ameriška pita. Kača
je nepredvidljiva in
ima veliko skrivnosti,
je kakor vrtna cev
kriva in ima enake
slabosti. Včasih
je topla,
včasih
je hladna,
a vedno je
gladka in
nenavadna.

Zdaj je nekdo umrl,
zdaj se je nekdo rodil.
Ta trenutek nekdo trpi,
nekdo pa sladko in mirno spi.
Pritožujemo se,
namesto da bi uživali
ter veselo rože zalivali.
Vsak dan lahko je zadnji
ali pa le ‘dan navadni’.
Življenje je lahko lepo le,
če težave počimo
in če se sami tako odločimo.
Živa Filipič

Nik Ceglar
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Bajka o nastanku Tivolija

Čas – peščena ura

Nekoč so bogovi in vile imeli nogometno tekmo na
oblakih. Bogovi vil niso marali, saj so jim vedno kaj
ušpičile, poleg tega pa so bili tudi boljši nogometaši.
Vile so že pred tekmo sklenile, da jim jo bodo
zagodle, saj so želele zmagati z zvijačo. Bogovi so
vodili s 5 : 2, bili so zelo tekmovalni in seveda tudi
boljši. Med polčasom so vile bogovom na športne
copate skrivaj nalepile žvečilne gumije, zato med
tekmo niso mogli hitro teči, saj so se jim copati
lepili na podlago. Rezultat se je spremenil na 5 : 5,
nato se je povišal na 5 : 8, na koncu pa so vile slavile
zmago s 5 : 12. Bogovi so bili tako jezni, da so kar
cepetali, bog vseh bogov, Zevs, pa je od besa kar
odtrgal travnato podlago z igrišča in jo z vso jezo
zalučal na Zemljo.
Travnato igrišče je z neba padlo v Ljubljano – točno
tja, kjer je danes Tivoli, in prekrilo zemljo. Nastal
je prelep travnik, kakršnega imamo zdaj v Tivoliju.
Jakopičevo sprehajališče pa je nastalo tako, da je
bela sredinska črta nogometnega igrišča pristala
točno na sredini parka. Od tedaj imamo v Ljubljani
park Tivoli.

Čas je relativna stvar, a v sebi
skriva čar. Teče, kakor se
mu zdi, nima ovir in
ne skrbi. Kaj, ko večnost je nemogoča,
vse se z minljivostjo
začne. Vsak, ki
modrost premore,
ve, da čas ga
v srce načne.
Čas je nenasitna
zver. Ni ga konca
ne začetka, ki od
časa bil bi vzet. Za
vse, kar v obstoju sije,
za vse to čas je svet. Čas
je svet in svet se času klanja,
vsak na koncu pride do spoznanja,
da čas je svet in svet je čas. Od zmeraj.
Čas, ki teče, je minljiv. Minljiv je za vse nas.

Lea Davidović

Problem
Nacizem, seksizem, rasizem.
Problem?
To vsak sam pove.
Mej veliko se postavlja.
Problem?
Ne vem,
zgodovina se ponavlja.
Bati se sočloveka.
Problem?
Imaš ga, če si vesel,
ko nanj pade opeka.

Jurin Filip Paučič

Kons
Smrti rastejo,
rešitev nepoznana.
10 x 0 = 0
Kitajska?
V parlamentu nesoglasja!
Razlog?
Stari ven, mladi v karanteni.
3 tedne v stanovanju.
Država izčrpana,
posledice?
↑ Razlog = ↓Posledice
Ah, zakaj ti ni vseeno?
Obsojanje potrebno?
Jurin Filip Paučič

Voranc Mandić
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Stephen Hawking
Hawking znanost je raziskoval,
veliko novega odkril, spoznal,
veliko skrivnosti je razodel,
da človek kar bi onemel.
Poučne knjige je napisal,
meje znanosti zabrisal,
nasploh bil je ustvarjalen
in kar se da genialen.

Lana Bojić Tepina

Fizično bil je omejen,
a o fiziki najbolje poučen.
Pred dvema letoma bil je v grob položen,
z vsemi častmi bil je počaščen.
Spominjali se ga bomo vsi
kot dobrega človeka,
ki je poskrbel za razvoj znanosti
še do naslednjega veka.
Jurin Filip Paučič

Aljaž Grošelj
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Ljubezenska

Preteklost

Jaz nimam ravno neke prevelike volje,
da bi vam razlagala, kdo mi je vesolje,
o kom razmišljam
kdaj tud’ po cele dneve,
ob katerem so vsi drugi fantje
dolgočasne šleve.

Zarjavela pipa,
košček mila v roki.
Iz omare gleda
maček črnooki.

To je obsesija,
moj lajf je fantazija,
postal je moja droga,
v ljubezni sem do roba.
In takrat ko zraven njega stojim,
najraje kar molčim.
Ker ‒ kaj, če bi kaj takega rekla,
bi se kot v jezik spekla ...
Kaj, če je slišal???
Ana Štular

Srna in volk
Volk je lačen bil zelo,
izkopal past je prav zato.
»Naj se kakšna srna ujame
in naj danes kdo dojame,
da jaz lačen sem zeló,
da kravo bi pojedel celó.«
Naslednji dan odide do jame,
z listjem prekrite in skrite ukane,
pa pozabil je, kje se nahaja,
zato hodi od kraja.

Porcelanast gobček
družbo dela babi,
ki mi bere knjigo
v strgani vezavi.
Vonj potonik rdečih
hranim v srcu skrbno,
maminih najljubših
zmeraj in za vedno.
Šole stare stene
in neskončni hodnik.
V suknjiču ravnatelj
mi tedaj je bil sodnik.
Nedotaknjen sneg
potepta stopalo.
Zimski čaj in dete
pridno bo zaspalo.
Zdaj vzhaja sonce,
noč se je končala
in spomin iskreni
preteklosti predala.
Anna Butseva

Nazadnje v svojo past zgrmi,
ker pa tako vrešči,
pride srna do roba jame,
v njega zrejo oči njene pretkane:
»Vidiš, hotel si nam vsem slabó,
zdaj pa imaš kazen svojó.«
Ana Štular

72

73

Dnevnik

Definicija

Dragi prijatelj!
Nežni spomini,
Enkratne ideje,
Velike misli,
Nate računam
In te potrebujem,
Ko nimam nikogar,
Da čustva varujem.

Sanje so vrata v nočni svet,
lahko poletiš na tuj planet.
Ko odpreš oči, se ti zazdi,
da je to, kar si videl tam,
bolj resnično kot to, kar je tu.

Anna Butseva

Skrivnost

Blues

Skrivnost se skriva pod mizo rumeno,
to, da jo najdeš, ni zaželeno.
Vabi me, da jo ujamem,
včasih ji tudi težko verjamem.
Ko skrivnost se svetlobi pokaže,
mi dih od sramu zastane
in skrivnost nikoli več skrita ne ostane.

Solza po obrazu polzi,
solza po obrazu grenko polzi
in pušča sled bolečine.
Ko pade na tla,
ko zapusti obraz in pade na tla,
me spomni, da sem vredna več od tega.

Aljaž Šolar

Tian Perko

Mia Čabraja

Nič

Fantazija

Nič je nič.
V njem nič ne obstaja
in vanj nič ne zahaja.
Ko postaneš nič, si nič.
Čutiš nič, vidiš nič,
izgineš v nič,
ki je brez časa in prostora
kot tema brez teme.

Fantastično se je realnosti upirati,
Ampak še lepše je fantazirati.
Nočem živeti izven svoje glave,
Tam znotraj je namreč največ zabave.
A posvetiti se moram resničnemu življenju,
Zato se mnogokrat odpovem namišljenemu norenju.
In se v morju normalnosti utopim,
Jati ostalih se podredim in normalno živim,
A s tem ves svoj smisel izgubim.

Tian Perko

Mia Čabraja
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Podatek

Čuj, Filip

Podatek v računalniku živi,
meni informacije deli.
Podatki so številke brezmejnosti,
ki se v glavi mi iskrijo.
V igro me potegne,
mi domišljijo raztegne.
Podatek nima svojih misli,
zato mi nikoli ne pobegne.

Čuj, Filip ti, ki lezeš
doma, ki prosiš, če greš
lahko en giro.

Tian Perko

Žoga

Čuj, Filip, ki nas
žgečkaš ves dan
in celo noč.
Čuj, Filip,
ni pomembna šola,
pomembno je življenje.
Peter Pavel Škrlep

Žoga moja velika strast
in ljubezen je,
nanjo vedno mislim,
četudi v tistem trenutku se to ne sme.
Ima take – lepe,
nemirne oči,
z njimi me gleda
in me v hipu zasvoji.
Njeno usnje
je mehko in vabi me.
“Primi me v roke,”
kliče me.
Ne zameri mi nikdar,
če jo brcnem močno,
le roti me proseče,
naj še velikokrat jo.
V šoli, v hiši
le ena misel preganja me:
“Moja draga žoga,
kdaj spet srečal bom te?”
Nejc Torkar
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Nagrajenci 15. festivala otroške poezije
1. mesto: Anna Butseva za pesmi Rutina in Koledar
2. mesto: Mia Čabraja za konkretno poezijo Dilema
3. mesto: Ana Štular za pesem Definicija
Pohvale:
Alma Hribar za pesem Soba
Iva Soršak za pesem Oblike dežja
Maša Rajk za pesem Človek pleše
Brina Likar za haiku Poln si dvoma
Živa Bobnar za narobe pravljico O treh muhah
Nika Mohorič za pesem Kons Korona
Irina Vehovec za pesem Pravljična luna
Allegra Vučurević za pesem Znanje
Aljaž Šolar za pesem Dvojina
Avguštin Pavel Sedej za pesem Kelih in kruh
Maks Rode za pesem Strah
Voranc Mandič za likovno pesem Aktualno
Sodelujoče šole:
OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana Šentvid, OŠ Dob,
OŠ Mengeš, OŠ Orehek, OŠ Preserje pri Radomljah,
OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, OŠ Simona Jenka Kranj
Mentorji:
Urška Oražem in Maja Keržič, OŠ Mengeš;
Katjuša Ručigaj, OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana;
Sara Drnovšek, OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana Šentvid;
Nataša Cotman in Tanja Kastelic, OŠ Preserje pri Radomljah;
Andreja Molan in Barbara Baša, OŠ Simona Jenka Kranj;
Marta Keržan, OŠ Dob; Simona Merljak, OŠ Orehek Kranj
Komisija:
Helena Škrlep, Katarina Marin Hribar in Janez Škrlep
Prenos podelitve:
Jaka Korenjak, Filip Škrlep in Peter Škrlep
https://www.youtube.com/watch?v=UnlFybBkuww
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Kazalo
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Janez Škrlep
Uvodnik
Anna Butseva (OŠ Simona Jenka Kranj, 8. razred)
Rutina
Koledar
Mia Čabraja (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)
Dilema
Ana Štular (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)
Definicija
Irina Vehovec (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)
Pravljična luna
Brina Likar (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)
Haiku
Avguštin Pavel Sedej (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Kelih, kruh
Maša Rajk (OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana Šentvid, 8. razred)
Človek pleše
Iva Soršak (OŠ Dob, 6. razred)
Oblike dežja
Allegra Vučurević (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
Znanje
Aljaž Šolar (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)
Dvojina
Maks Rode (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)
Strah
Živa Bobnar (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)
Narobe pravljica o treh muhah
Alma Hribar (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 8. razred)
Soba
Nika Mohorič (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
Kons: Korona
Voranc Mandič (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
Aktualno
Veronika Debevec (OŠ Mengeš, 7. razred)
Slovenija
Naja Kalušnik (OŠ Mengeš, 7. razred)
Dežela moja
Ella Čataković (OŠ Mengeš, 6. razred)
Ljubezen
Tjaša Kalušnik (OŠ Mengeš, 6. razred)
Mengeš, moj domači kraj
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Patricia Ereš (OŠ Mengeš, 6. razred)
Ljubezen
Pot do resnice
Tamara Ereš (OŠ Mengeš, 6. razred)
Če je življenje sreča
Zoja Vuga (OŠ Mengeš, 6. razred)
Moja prva pesem
Tia Purnat (OŠ Mengeš, 6. razred)
Rima
Tea Dittmer (OŠ Mengeš, 6. razred)
Misel
Ida Kariž (OŠ Mengeš, 7. razred)
Ustavil se je čas
Tijan Dremelj (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)
Sladoled
Igrišče
Irina Vehovec (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)
Življenje
Stolpnica
Brina Likar (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)
Oblak
Naštevanka
Katarina Androjna Venigar (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)
Denar
Marcel Rogelj (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)
Prijatelji
Karantena
Šolarji
Melita Brvar (OŠ Simona Jenka Kranj, 8. razred)
Orlando in Patricija
Klara Luštrik (OŠ Simona Jenka Kranj, 8. razred)
Lepotica
Sara Radikovič (OŠ Simona Jenka Kranj, 8. razred)
Romanca
Manca Košir (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)
Definicija
Ana - Lara Ceferin (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)
Definicija
Tijan Dremelj (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)
Definicija
Ana Tia Torkar (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)
Ustnice
Marcel Dolar Kunc (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Človek pleše
Lili Marija Kovačič (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Rdeča in siv krog
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Ajda Lombardo (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Rdeča in siv krog
Zala Čeh (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Rdeča in siv krog
Oranžen človek, ki gleda v ogledalo
Sara Trobiš (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Oranžen človek, ki gleda v ogledalo
Lana Kolar (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Oranžen človek, ki gleda v ogledalo
Ruta Kogovšek (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Oranžen človek, ki gleda v ogledalo
Pastir
Ajda Lombardo (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Pastir
Iza Dolenec (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Molivec
Sara Trobiš (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Molivec
Filip Peršolja (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Puščava
Ruta Kogovšek (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Puščava
Neli Škerl (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Puščava
Zala Čeh in Katarina Demšar (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid,
8. razred)
Črna cerkev
Sara Trobiš (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Črna cerkev
Neli Škerl (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Črna cerkev
Avguštin P. Sedej (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Bež človek
Lili Marija Kovačič (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Bež človek
Neli Škerl (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Bež človek
Ajda Lombardo (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Bež človek
Axel Kristjan Grčar (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Bež človek
Filip Peršolja (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Papež
Neli Škerl (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Papež
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Avguštin Pavel Sedej (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Beli križ
Andraž Zorko (OŠ Alojzija Šuštarja Lj-Šentvid, 8. razred)
Rožnati človek
Lucija Jurcan (OŠ Dob, 6. razred)
Čas
Brina Mohar (OŠ Orehek Kranj, 9. razred)
Kje sem, kdo sem ... jaz?
Vida Kralj (OŠ Orehek Kranj, 9. razred)
Kako napišeš pesem?
Ana Bešter (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)
Žlica
Alina Karlin (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)
Morje
Allegra Vučurević (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
Sanje
Sova Udova
Brina Babnik (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
Ocean
Hana Pavlin (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
Domovina
Hana Re Gačnik (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
Domovina
Sanje
Mina Zalokar (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
Domovina
Lara Logar Karner (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)
Ljubezen
Tija Levstek (OŠ Preserje pri Radomljah, 7. razred)
Ljubezen
Živa Drenik Bogdanović (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)
Včasih pride dan …
Kuhanje
Živa Gašperlin (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)
Čas
Oskar Ivanec (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)
Čas
Neža Novak (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)
Sanje
Zala Tepež (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)
Ljubezen
Anja Marinšek (OŠ Preserje pri Radomljah, 6. razred)
Neka mala sirena Lena
Skoraj gazela
Teja Zore (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)
Strah
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Vita Valenčič (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)
Strah
Marjetka Rakar (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)
Strah
Ula Pirc (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)
Strah
Veronika Tonin (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)
Strah
Maks Žibert (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)
Strah
Neža Aleksandra Sušnik (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)
Strah
Gaja Ručigaj (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)
Strah
Jan Rojc (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)
Strah
Nejc Plevel (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)
Strah
Urh Brodar (OŠ Preserje pri Radomljah, 8. razred)
Strah
Jošt Jenko (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)
Zdravljica
Črt Bajc (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)
Zdravljica
Maj Jerman (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)
Zdravljica
Rebeka Košir (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)
Zdravljica
Neža Novak (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)
Zdravljica Koronajunakom
Zala Tepež (OŠ Preserje pri Radomljah, 9. razred)
Devet let
Anaya Petrič Vidmar (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)
Jezik
Ula Sterle (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)
Kuhar
Taja Tovornik (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)
Peki
Zoja Gorenšek (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)
Človek
Živa Bobnar (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)
Srce
Freja Usenik (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 6. razred)
Mini deklica
Živa Filipič (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 8. razred)
Življenje
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Nik Ceglar (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 8. razred)
Kača
Lea Davidović (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 8. razred)
Bajka o nastanku Tivolija
Voranc Mandić (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
Problem
Jurin Filip Paučič (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
Čas – peščena ura
Kons
Stephen Hawking
Lana Bojić Tepina (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 8. razred)
Polž
Aljaž Grošelj (OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 9. razred)
Kons
Ana Štular (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)
Ljubezenska
Srna in volk
Anna Butseva (OŠ Simona Jenka Kranj, 8. razred)
Preteklost
Dnevnik
Mia Čabraja (OŠ Simona Jenka Kranj, 9. razred)
Blues
Fantazija
Aljaž Šolar (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)
Definicija
Tian Perko (OŠ Simona Jenka Kranj, 8. razred)
Skrivnost
Nič
Podatek
Nejc Torkar (OŠ Simona Jenka Kranj, 7. razred)
Žoga
Peter Pavel Škrlep (OŠ Mengeš, 3. razred)
Čuj, Filip
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15. festival otroške poezije, Mengeš 2020
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, spletni prenos.
Čas izvedbe: 29. maj 2020 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.
Drugi 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.«
15. festival otroške poezije sta organizirala Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš in
Mestni muzej Mengeš v sodelovanju z JSKD OI Domžale
15. festival otroške poezije
Izdalo in založilo Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš, zanj Peter Škrlep
Urednik: Janez Škrlep, Mestni muzej Mengeš
Jezikovni pregled: Helena Škrlep
Oblikovanje: Peter Škrlep
Ilustracija na naslovnici: Jana Šmajc
Slika na zadnji strani naslovnice: Štefan Jež, Ravbarjev drevored, pastel
Prelom: Kulturno društvo Franca Jelovška Mengeš
Fotografija: Peter Škrlep
Naklada 200 izvodov
Cena: 5 EUR
Mengeš, 2020
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    [Petnajsti festival otroške poezije]
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