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BESEDA SELEKTORJA

Za sodelovanje se je letos odločilo sedemindvajset literatov. Enega 
od kandidatov je organizator izločil, ker ni ustrezal razpisnim 
pogojem. Med prispelimi teksti prevladujejo pesmi (osemnajst), 
nekaj je proznih zapisov (osem) in en krajši dramski tekst. Z 
organizatorji smo se odločili, da v knjižno izdajo uvrstimo vsaj en 
prispevek vsakega sodelujočega avtorja (pri proznih zapisih gre 
zaradi dolžine običajno za izsek iz teksta). 
Kakovost pesniških prispevkov zelo niha. Med zapisi najdemo 
začetniške poizkuse, nekaj piscev je že prešlo na višji ustvarjalni 
nivo in uporabljajo temeljne pesniške oblike in prijeme. Nekaj 
pesmi pa presega srednji nivo in njihovi avtorji bi lahko razmišljali 
o samostojni publikaciji. Pisci pesmi so večinoma poslali dovolj 
prispevkov, da sem si lahko ustvaril mnenje o njihovi pisavi.
Pri proznih prispevkih sem pogrešal več in daljše odlomke. Skoraj 
nemogoče si je na podlagi ene in pol tipkane strani ustvariti 
poglobljeno mnenje o zapisanem. Pri proznih tekstih se največja 
težava pojavi pri prehodu iz šolskega spisa do kratke zgodbe. 
Avtorji večinoma izbirajo zanimivo tematiko, težave se pojavijo 
pri bogatosti jezika.
Dramski tekst je precej nedodelan, po dolžini ga lahko opredelimo 
kot skeč.
V ožji izbor sem izbral tri avtorje pesniških besedil. Za njih je 
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značilna slogovna in jezikovna dodelanost. Med prispelimi teksti 
izbrana besedila močno izstopajo predvsem po kakovosti.
Vsem udeležencem Lepota besede 2017 čestitam za pogum, da 
so obelodanili svoje literarne stvaritve. Včasih se izkaže, da so 
prvi literarni prispevki začetek poti k dolgotrajnejšemu  pisanju 
literature.
Iskrene čestitke in še obilo literarnih snovanj želim!

Samo Dražumerič   
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Dežuje.
Monotonost moti

čivkanje mokrih ptic.
Melanholija

na krilih vetra.
Telo se prepušča

zaprtih oči.
Grom zdrami

miselno potovanje.
Soparen val

prekrije z mokroto,
sanjarjenje
se razprši.
Rojeva se 

ZARJA,
ožarjena

s sončevimi solzami.

Jožica Kapele
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Oddaljujeva se.
Ne pomagajo 

prošnje,
želje,

ne zlomljen pogled.
Postajaš TUJEC,

ki diši
po mojem naročju.

Počakaj
 še kakšen dan,
preden spolziš

v temo spomina.
Sivino bo

razpihal veter,
ko bova 

v navideznem svetu 
šepetala s sencami.

Jožica Kapele
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Z debelimi vrvmi
okoli vratu,

vlečemo za sabo
BREME PRETEKLOSTI.

Trpkost zapuščine!
Skrivamo se 

v lastni senci,
čakajoč,

da spone popustijo.
Ne zavedamo se,

da jih 
iz dneva v dan,

vse bolj 
in bolj zategujemo.

Jožica Kapele
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TELESI V LEBDENJU

Ko sta telesi tesno objeti 
in ko roke oklenejo voljna hrbta, 
se ubrano igrajo prsti po napeti koži.
Sedeči si nasproti razgaljeni telesi, 
ustnica na ustnici sladkata dar darovan, 
prsi ob prsih ognjenega dotika, 
kot vrtinec ju odnaša v nevihtni oblak 
in dve nabrekli, trdi bradavici 
valovite črte rišeta na njem.
Ko sta tako en na drugega priklenjena 
in sta en sam valujoči val, 
ko sta samo še dih v večnosti 
in ko se vse zgodi, sta še samo 
drhteč objem – pomislil bi, če pomislit 
smem, ko sta dve v enem, da sta 
videti kot živa umetniška podoba.

Nace Mervar
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ČAS

Čas teče – kot da plava v zvenečem krogu, 
gong nam odšteva odmerjene udarce, 
niti za hipec se ne zaustavi, okoli nas se
ovija, vrti v bliskih nadzemeljske stvarnosti.
Teče in teče skozi nas, po nevidnih kapljah 
curlja, vse hitreje in hitreje se odliva 
mimo lune toneč nad mrenastim oblakom 
in mi z njim odtekamo v nepremično trajanje.
Samo zaradi nas ima svoj pomen, 
izteka se z nami ali brez nas 
v nepovratno večnost in zazdi se 
nam, da dirja mimo nas 
in mi z njim v neskončno minevanje.

Čas nam odšteva odmerjene ure – 
pa kaj nam mar.
Jutri se bo zemlja znova zavrtela 
in spet bo dan in spet bo noč.
Na prvi strani časopisa je priobčena strašna novica: 
ubogi motorist, saj si je sam kriv, 
pešec na prehodu – kri.
Kamni pod podplatom žulijo do skeleče rane, 
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oči polne goljufije kopljejo grob bednim – 
pa kaj nam mar.
Voda planinskega vodometa prhuta, 
kapljice se lesketajo kot citati Akvinskega,
nočni metulj neutrudno išče izhod 
iz uročenega kažipota v ničevost – 
pa kaj nam mar. 
Vse se giblje, vse je povezano v časovni mreži, 
vse izginja v začaranem krogu slepila.
Oglašujoča stopinja odstira toliko solza,
ampak na tem svetu ni res ničesar.

Nace Mervar 
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KRHKE VEZI

Utrip nekega časa – 
končno se mi je začelo svitati, 
povozili so me naši vesoljni vsevedi,
izračunaj, koliko je 1 + 1, so mi rekli, 
jaz pa sem poklical Frana v Butale.

Odsotnost: širi se v gnilo razjedo, 
globoko do samih korenin, 
je prikazen, krhke vezi razpadajo v negibne sence.
Čas kotali udarce trenutka, 
moja zavest izpuhteva, 
puhlice plezajo proti vrhu neba.

Resničnost: ideje se razpočijo, 
postanejo strašilo v strmoglavljenju, 
dirjajo k oblastnosti, se razigrajo, 
na koncu se razblinijo v okruške časa.
Odprl sem oči, od nekod slišal
in že sem sam v sebi, 
resnično je, kar vidim 
in premlevam v svojih mislih.
Ta svet še ni resničen.

Nace Mervar 
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DREVO

Samota poljublja usta.
Starost guba moj čas.

Odletele so ptice mladosti.

Drevo pred hišo si vzamem za 
prijatelja.

Na njem spletam gnezdo za 
stihe,

krošnja je polna čarovnije.
Nad vejami so lestve do nebes,

oblaki se drže za roke
in razcvete se pesem.

Luna ponoči obeša nanj 
spomine …

Veter ima glasen jezik
in oblizuje razigrane liste.

Žlahtna, pomirjajoča mirnost
se name zlije.
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Drevo moje,
nebu brat, v zeleni obleki,
posuti s sončnim prahom,

stkan iz petja, ščebeta!
Z vetrom in pticami si ga delim.

Prinašajo mi sporočila,
ki ustavijo prasketanje 

samotnosti.

Rajske ptice pletejo zibke na 
vejah,

molijo ljubezenske prerokbe,
vetrova harfa koncertira.

Metulj,
jadrajoči dragulj,

pleše s tišino
in

išče na njem deveto deželo.

Neurje,
ki prihaja od reke,

tepe veje.
Če se odlomijo,
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jih vzamem v naročje
in popestujem kot umrle 

otroke.

Vrani, črni pogrebci,
zaidejo kdaj v vrh krošnje,

kjer je dovoljeno jokati
in skupaj se tolažimo.

Žejne dlani napojim na deblu,
naslonim se nanj.

Razklano je.
V smolnato ureznino

vtiskujem še svojo bolečino,
kadar jo brusi žalost.

Ko je zapuščenost pretežka,
sem bršljan.

Z drevesom se objameva.
Tišina drsi med nama,

utripava navznoter.

Lepo je imeti Drevo za 
prijatelja!

Rezka Povše
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DOGORELO JE POLETJE

Ponoči je pohleven dež
šepetal o rasti.

Krožil in pretakal se je po žilah trav,
blagoslavljal rast.

Moje Drevo je trepetalo
od korenin do vrha.

Lahko šumi
so se pomenkovali.

Drhteli so listi,
nemir je bil med zelenjem,

da je zahrepenela žejna prst.

Zjutraj sem se napila rose pod Drevesom.
Še sama sem ozelenela.

Rezka Povše

PAPIRNATE SOLZE

Nekaj je v knjigi zajokalo.

Posušen list mojega Drevesa?

Shranila sem ga med pesmi
za spomin na žalostno jesen.

Je njegov razmočen odtis
kaplja solze?

Kdo ihti?

List Drevesa?

Pesem?

Rezka Povše 



1512

DOGORELO JE POLETJE

Ponoči je pohleven dež
šepetal o rasti.

Krožil in pretakal se je po žilah trav,
blagoslavljal rast.

Moje Drevo je trepetalo
od korenin do vrha.

Lahko šumi
so se pomenkovali.

Drhteli so listi,
nemir je bil med zelenjem,

da je zahrepenela žejna prst.

Zjutraj sem se napila rose pod Drevesom.
Še sama sem ozelenela.

Rezka Povše

PAPIRNATE SOLZE

Nekaj je v knjigi zajokalo.

Posušen list mojega Drevesa?

Shranila sem ga med pesmi
za spomin na žalostno jesen.

Je njegov razmočen odtis
kaplja solze?

Kdo ihti?

List Drevesa?

Pesem?

Rezka Povše 



1612

MODRA POLICA

Naj bo modra polica kot reka
naj teče in objema ljudi.

Naj bo modra polica kot otrok
kot zagleda materine prsi.

Naj hrani nas z branjem
naj nas zjutraj zbudi.

V posteljo naj prinese sanje
od pesnikov, pisateljev in 

dobrih ljudi.

Milica Steković
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ZRAK

rečemo zmesi plina. Pa tudi nečemu, česar ni, a nas drugi na 
vsak način želijo prepričati, da je. Če nekaj nepojasnjeno izgine, 
je izpuhtelo v zrak. Če nekdo na primer vrže v zrak most, to ne 
pomeni, da s herkulsko nadnaravno močjo pograbi most in ga 
zaluča v zrak, ampak je posredi kakšen eksploziv. In - nekaj je v 
zraku, ne pomeni mostu, ampak slutnjo, da se bo kaj zgodilo. Ja, 
morda tudi most …
Brez razloga se še zrak ne premakne, rečemo. In žarki svetlobe 
so tisti nagajivci, ki zmeraj znajo požgečkati. Zato se vedno kje 
kaj vrti, vzdiguje, pada. Skozenj se dviga vodna para, da bi se, 
nakopičena v velikanske sklede sredi ničesar, zlivala nazaj po 
tleh.
Veter, rečemo. Gibanje. Če tukaj piha iz zahoda, mora kje 
drugje nazaj. Ker zrak je del planeta, penasti ovoj krogle, skrbno 
zavarovan, da ne izpuhti v neskončnost teme.
Zrak je kot čokoladni preliv na lešniku. Skupaj sta čudovita, 
slastna poslastica. Lešnik brez preliva bi se sčasoma posušil v 
neokusno, trdo kroglo, nevarno za ostarele zobe časa.
Pogosto se v zrak ujame tudi sebičnost. V sebi ljubosumno 
zadržuje naboj, ki nastaja med nestrpnimi kapljami. A ko se ga 
nabere več kot ga zmore objeti naročje zraka, se zapodi nazaj v 
zemljino drobovje. Zrak zaječi od ugodja, da daleč odmeva.
Zrak ljubi barve. V brezpotju širine pogleda ponuja odseve. 
Čiste, umite, kot se ponujajo sami. Zamegljene, s pridihom 
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skrivnosti. Mračne, ko tema stisne misli v klobčič dvoma in 
brezupa. Prav svetloba je tista, ki prinaša barvam značaj. 
Nikoli niso ravnodušne, barve. Nasprotno, barve spodbujajo 
misli zavihteti se v skrajnosti. Zrak pa vso to živost omogoča in 
zamaknjeno uživa v neponovljivosti trenutkov, ko se barve s 
svojo neomejenostjo zares potrudijo.
Najmočnejši lomilec dolgčasa pa je zvok. Vse je glasba. 
Šum tisoče listov, ki se, vzburjeni z vetrom, dotikajo. Žvižgi 
daljnovodnih žic, jambornih vrvi. Škrebet prvih kapelj poletne 
nevihte, ki se razvije v glasen ledeni žvenket toče. Vse je glasba, 
trepet, nihaj zračnih valov, šifrirano nevidno sporočilo. Šele v 
mislih se razkrije nežni ton violine, akord bas kitare, ali tlesk s 
prsti.
Zjutraj je zrak negiben. Žito je tiho, pogled čez dolino se zdi, 
kot bi z drevesa otresel listje, s cvetov osul cvetne liste. Pusto, 
mrtvo, kot slika neveščega slikarja. Kot bi čez hribe raztegnil 
kopreno trenutka, ki traja. Ki traja vse do prve sape, ko se 
premakne žitni klas, list v krošnji, ko zaniha mak. Takrat se jutro 
prebudi v dan.

Milan Novak
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MAK

Sem mak sredi polja. 
Kot narcis se ogledujem 
v kaplji rose. 
Pokončno stojim, le veter 
nežno pihlja in maje mi telo. 
Tebe se bojim, da streseš mi 
glavo 
in lat po lat odneseš moj 
škrlatni plašč. 
Tako postal bi zopet gola bilka
in čakal novo rojstvo nekoč, 
nekega dne.

Marija Planinc
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OBRISI

Nejasne hiše in ljudje.
Ob robu gozda srna beži.

Obrisi preteklih dni samote in 
žalosti.

Lucija Reščič
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PO POMLADI DIŠI

Po pomladi diši,
trata za hišo,

na njej zaplate snežene,
zvončki cingljajo,

v zlati obleki
trobentica trobi,

z belo glavico teloh dehti,
vijolica sramežljivo,

si družbo želi,
a drobna sinička
po veji skaklja,

išče črvičke za želodčka dva.
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Korak za korakom
stopam po trati,

k cvetlicam se sklanjam,
z dlanmi jih objemam,

dih pomladi me omamlja,
z lepoto se hranim,

grem naprej,
kjer čmrlji, čebele,

od cvetke do cvetke letijo,
z metulji si jih delijo.

Zasanjana sedem v travo,
spomini nizajo se na leta,

ko bila sem cvetoča, 
kot trata je sedaj.

Anica Mušič
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RIME     

Mlad poet 
spet sanja svoj sonet,

besede išče, 
išče rimi sled:

 
A ljubezen kdaj umre?

Mladenič rimo išče,
da poveže svoj sonet,

gleda v nebo, 
vidi vodo,

rime ni tu, rime ni tam,
povsod jo išče zaman.
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A ljubezen kdaj umre?

Mimo pride mlado dekle,
fant vanjo se zazre,
besede  se  zvrste

prava je prišla,
rima zdaj se je našla,

SONET 
je zdaj odpet.

A ljubezen kdaj umre?

Anica Vidmar
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BREZ BESED

Kaj dobiš, ko molčiš,
tisočim odgovoriš,
sam pa izgubiš …

Prazni odsevi v stenah 
domovja,

tišina pogubna se plazi v telo,
v labirintih zablod je beseda 

zamrla,
jenja svetloba, je sonce zašlo.

Molčiš … 
Tisočim odgovoriš.

Očanci stoletja so vreščali,
za zaveso lastno sami pali,

ne vedoč -
brez besed ostajaš 'zgubljajoč.

Mladen Babič



2612

O VILI ROZALKI (ODLOMEK)

Že dolgo tega, daleč nazaj, je vila Rozalka prebivala na zelenih, 
s soncem obsijanih gričih, na robu Krškega polja. Zlato rumenih 
las in pisano rožnatega oblačilca je sijala v jutranjem soncu, ko je 
na sončnih žarkih potovala od gričkov pa tja dol do krških ravnin. 
Tam je skoraj vsak dan, ko je posijalo prvo pomladansko sonce, 
sipala semena tisočih rožic. Zasejala je nešteto cvetlic, ki so 
krasile krške ravnice.
V tistih časih je polje sijalo v čudovitih mavričnih barvah 
vsemogočega cvetja, na katerem se je napajalo nešteto pisanih 
metuljev, čebelic in drugih prijaznih žuželk. Sladko medičevje je 
bilo hrana mnogim, pa tudi vila Rozalka se je sladkala z njim. Po 
polju je žgolelo ptičje petje, ljudje pa so tam, sredi pisanih trav, 
iskali mir in radost.
Vila Rozalka ni poznala počitka. Nenehno je potovala po 
najdaljših sončnih žarkih naokrog in opravljala svoje delo.
Kadar ni sejala semen, je ob sončnih dneh, ko je bilo obilje 
svetlobe, pobirala žarke z grmičkov na obronkih Krškega polja in 
jih spravljala v tančico ovit Osončnik. Tam jih je hranila za čas, ko 
bo polje prekrila meglena koprena in bodo ljudje iskali toploto. 
Neutrudno je hitela, da bi nabrala čim več svetlobe in toplote.

Antonija Amon
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PREŽIVETI JE TREBA (ODLOMEK)

Lani se je v našo ulico priženil inšpektor, vase zagledan moški. 
Z majhnim ščenetom vohljata po ulici, če le zagleda koga, samo 
sprašuje in poizveduje..
Moj mladi sosed se je z lopato ravno lotil parkirišča, ko se je 
prihulil izza žive meje; najprej tisti cucek, za njim pa še gorilasta 
postava Inšpektorata. Takoj se je zapodil v Gregorja, češ da je 
kidanje snega malo delo, da mora imeti študentsko napotnico, je 
nakladal. 
»To je prostovoljno delo. Še ti poprimi za lopato!« se mu moj 
študent ni dal.
To pa ne! Takoj sem vedela, da se bo zdaj spravil name. In res!
»Kako pa kaj zdravje vašega soseda krojača? Sem slišal, da 
se je pozdravil, da spet lahko dela. A kaj veste?« se je slinil in 
prilizoval. 
»O, ne boš me, kanalja, ne boš!« pomislim, a v istem trenutku 
zagledam, kako se njegov cucek napihuje in v moji živi meji 
kupček dela. Že sem mislila z metlo nadenj, ko se z lopato v roki 
oglasi moj študent: 
»A izločkov pa na inšpektoratu ne pospravljate za sabo?« 
Kar odneslo ga je naprej. Nekaj časa po naši ulici zagotovo ne bo 
več vohljaril. Komaj sem se zadržala, da mu nisem, tako kot oče 
pred petdesetimi leti, zabrusila, da je pač treba preživeti.
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Gregor je skidal sneg do konca, postregla sem ga s kuhančkom, 
malo sva še poklepetala in obujala spomine, kako se je po našem 
dvorišču kot otrok učil rolkanja, saj veste, mladi in stari smo se 
vedno razumeli. Ko je odhajal, sem mu u v žep stisnila nekaj 
evrov in zašepetala:
»Boš imel za eno laško flaško!« 
Na široko in iskreno se mi je prav po zavezniško zasmejal in že 
sta z lopato izginila za valom.

Marinka Marija Miklič
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NE POZABI

Samo nocoj
bodi z menoj,
samo nocoj
bodi moj,

v prekrasni tej noči
zvezdne poljane.

Ko boš odšel,
naj ti ta noč

v srcu ostane …

Terezija Balaževič
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POT DOMOV (ODLOMEK)

»Sreča boža!« je v mislih zahvalila in šla naprej. Vsaj pred temo 
bi bila rada doma, da še naredi, kar je treba a kje je še hiša …
»O, soseda! Kaj se gre zdaj damuh?« 
»Vrabec sakramenski, kako si me strašil!? Od kda ti tod hodiš, 
sem mislila, da tod nihče več ne hodi,« je odgovorila Joži Dolcu, 
ki jo je pošteno a nehote prestrašil. Joža Dolec je vsakemu, ki ga 
je srečal, rekel sosed ali soseda, čeprav so sami živeli na samem, 
in so bili brez bližnjih sosedov. 
»Od kod ga mahaš?« ga je vprašala, čeprav je vedela, da je bil v 
trtju, pri bratu je podbiral mladje. Za hrano in streho. Drugače pa 
je dopoldne redno delal na žagi, v prostem času pa pil. Toda Joža 
Dolec je svoje obveznosti poravnaval redno, resno in z mislijo, da 
je bratu treba pomagati, ker je tega tri leta nazaj izgubil službo, 
ima družino in je zdaj nekako potreben pomoči, ker vse bolj pije. 
Denarja ni in kdo bo, ako ne on, ki zmore in če. 
»Čujte, bil sem gori, mladje divja, pa ta vlaga ga če, sama 
bolezen. Treba bi špricat, zakaj ne bo »pup´ke« na jesen, ne bo 
groz´dka,« je Joža Dolec zavil z očmi v samem strahu, ker pil ga je 
pa rad, redno in koristno, čeprav drugače ni bil slab človek. Rad 
je pomagal, kjer je bilo treba, z vsemi si je bil v žlahti in, če je kdo 
kaj navrh natočil, ni bilo nič slabega.
»Dakaj, saj mi tudi nismo še podbirali, buhzna kako je pri nas. Ja 
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ne morem na vse. Tisto je zadnje, bomo kako bomo, trgali maraj 
bomo!?« je na glas razmišljala, bolj sebi v razmislek kot Joži 
Dolcu.
»A da, vam je tudi buh lepo dal. Kaj čemo, tako je i ne bo bulje!« 
je zaključil Joža Dolec. »Pa zdravi bojte, pa se vidimo iše kaj, ako 
ne prej, na vaši veselici!« Joža Dolec se je že obrnil proti dolini, 
ne da bi čakal odgovora, misleč na to, kako bo na gasilski veselici 
čez tri tedne stal za šankom, nazdravljal s praznim glažem in 
čakal na dobro dušo, ki bo dala za drugega.
»Treba je meni veselice. Božiga mera, tega mi je treba, ne pa 
veselice!« je sama s sabo mrmrala, prestavljajoč vrečo na drugo 
ramo. »Deset jih je, deset mladih, ja pa tako, pa stari, pa teta, pa 
vsa žlahta, ki čakajo ko jastrebi na jesen. Treba je meni veselice, 
ja je imam celo leto dosti. Pa vse znosi na ramah in na hrbtu. 
Oni pa doma, muzika na ves glas, pa samo iz avta v avto, stara 
pa teci, od njive na njivo, pa v trtje, pa kuhaj, pa h kravam, pa 
svinje. Pa deri, da se če život raztrgat na dvoje. « V trenutku 
redkega soočenja same s sabo, ki ga je povzročil Joža Dolec, se 
je potožila sama sebi in svojemu trpljenju. Če bi jo kdo opazoval, 
bi lahko rekel, da je jokala, sama tega niti ni pogruntala, saj znoj 
je tudi slan, le peklo je, tako zelo, kot če bi se nečesa grenkega 
napila.
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S korakom na cesto si je oddahnila a prejšnje misli so ostale v 
njej. Že je videla hišo, kamor se je bila priženila. Perilo je bilo 
vrvi, rdeča kokoš, ki jo vsak večer išče, je še kljuvala za hrano. 
Pes je veselo mahal, ko jo je zavohal. Z vsakim korakom, ko je 
bila bliže domu, je bila tudi muzika iz avta vse glasnejša in je lepo 
preglasila lačno mukanje živine.

Lidija Basarac
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DEDEK IN BABICA ODLOMEK)

Ko sem gledala te sence, se mi je zdelo, da po stenah plešejo 
škrati in razne pošasti. Bilo jih je zabavno gledati. Škrati so 
spreminjali svoje postave in svojo obliko. Enkrat so čepeli, nato 
so spet tekli, postali so majhni, spet strašno dolgi. Enkrat so bili 
okrogli kot žogice, spet delgi kot palice, ki tečejo za pošastmi. Na 
vseh stenah so se premikale podobe. Vrtela sem se in gledala 
zdaj na eno, zdaj na drugo steno in povsod jih je bilo polno.

Kako je dedek srečen, sem pomislila. Toliko dehtečih rož, sveče, 
toliko podob na stenah. Tudi jaz bi tako ležala, med rožami. 
Doma nismo smeli trgati rož, te so bile za okras vrta in oken. 
Dedek ima toliko rož. Ležala bi pri dedku in okrog mene bi bilo 
polno ljudi in bi me gledali.

Anica Perme
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KUKAVIČJA ODLOČITEV (ODLOMEK)

Spomnila sem se. Bilo je kmalu po vojni. Čutila sem svobodo 
v vsakem lasu na glavi in jo videla v vsaki cvetlici na travniku. 
Trepetala je v meni, me zjutraj zbudila in me na krilih 
vznesenosti nosila čez dan. Kolikor je že bila sladka, jesti se je ni 
dalo.
Morda se jo je dalo piti. Bila je namreč opojna, ta svoboda, po 
letih izgnanstva. Želel jo je vedno več in izpiti jo je bilo potrebno 
do zadnje kapljice. Trije veliki polni kozarci, v katere je pomakal 
kruh, so bili za zajtrk. Blažen poročni dan pred vojno se je zdel 
tako daleč, tista sreča pa z drugega sveta, spomin po nenehnem 
obujanju pa tako obrabljen, da sem se spraševala, kolikšen del 
tega dne je le moja umetno ustvarjena iluzija. Kje je človek, ki mi 
je puščal pisemca med jajci in se kopal z mano v mrzli reki, ko so 
okoli naju šele cvetele češnje? 

Upala in čakala sem tega človeka. Pogrešala sem ga in bolelo 
me je, ko sem videla, da njegova slika vsak dan bolj bledi pred 
mojimi očmi, on pa se preobraža v nek surovi, nesramni stvor, ki 
je psoval mene, medtem ko je preziral sebe. In ker iz njega nisem 
mogla potegniti vina, sem vino iz soda. 
Odločitev je padla, jasna in trdna, iz upanja in obupa. Z žlahtno 
kapljico sem zalila travo, da je plavala v rdečem vinu, in sod je bil 
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prazen, ko se je vrnil domov. In zgodilo se je prvič. Z modricami 
po obrazu sem stekla po vinogradu, za seboj pa sem puščala 
sled, rdečo kot vino.

Monika Bukovec
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»ČEPRAV JE KONEC, NE POMENI, DA SE NI ZAČELO«

In zdi se, kot da počasi hodiš skozi mehkobo zamegljenih ulic, 
ki prepoznajo prekrasno otožnost, 
ki preplavlja tvoje telo, 
te izniči  
in obnovi.

In dotiki se počasi vnamejo, 
nič manj kot popolni, 
in nič manj kot lepo 
je dejstvo,  
da si ljubil … 
… kot življenje samo, 
ki je pospremilo tvojo ljubezen, 
na nov dan, 
za nov začetek –

»Čeprav je konec, ne pomeni, da se ni začelo«

Karmen Hribar
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NI ČASA

Mama po besedi
 topli hrepeni,

a časa ni, 
a časa ni.

Oče po dlani 
mehki hrepeni,

a časa ni, 
a časa ni.

Ko  iskra se v pepel sesuje,
utrujeno srce

razkošja v cvetju
ne potrebuje.

Albina Sonja Štraus
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JAZ SEM

zemlja sem …
sprejemajoča, plodna in temna …

voda sem …
nežna, bistra in motna …

ogenj sem …
topla, strastna in uničevalna …

zrak sem …
med zemljo in nebom lahno, milo in 

divje potujoča …

sonce in luna čas mi določata …
mid štirimi smermi neba sem doma …

živali, rastline, kamenje, ljudje so moji 
bratje in sestre …
kolo plešemo …

Romana Andrejka Kavčič
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ČAS EMŠO-JA

Noč ima čarobno moč. Takrat je moja fantazija v polnem teku, 
posebno, kadar ne morem spati.   Po tihem vstanem iz postelje, 
da ne prebudim moža, ki zadovoljno smrči. Hitro napišem, kar 
mi roji po glavi, ker bi bilo zjutraj že vse pozabljeno. Spet ta moj 
nesrečni EMŠO.
Druga velika sprememba, ki se je zgodila v tem letu, je vidna na 
stenah našega stanovanja. To so slike, ki sem jih ustvarjala pri 
slikarskem krožku Univerze za tretje življenjsko obdobje. 
Že od nekdaj rada rišem in šolske klopi so bile vedno počečkane 
in porisane. Sedaj so pa še prsti popacani z barvo.  Pridno sem 
slikala in risala. Televizija je bila za nekaj časa pozabljena, kar je 
pravo čudo. Hvala ti, EMŠO, se je splačalo. Tudi moje slike so bile 
na razstavi ob koncu študijskega leta.
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Ker sem pri slikanju presedela preveč časa in to škoduje zdravju, 
sem morala poslušati pridige družinskih članov o zdravem 
življenjskem slogu. Zato sem pričela še z vadbo Tei Tcija. Trajalo 
je samo dva meseca. Prehitro so se oglasile boleče kosti in s 
prijetnim gibanjem ob kitajski glasbi ni bilo nič. Tako sem čez čas 
prenehala obiskovati tečaj. Res škoda. 
S težkim srcem sem se morala odpovedati tudi hoji v hribe oz. 
gore. Sem rojena Gorenjka in planine so moj »domači kraj«. No, 
z vzpenjačo in sedežnico so gore še vedno dosegljive, a včasih bi 
vseeno rada pomladila svoj EMŠO.

Ivana Jana Cvirn
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ODPRTA POT

Odprta pot
ogledalo srca
ozkih stezic
strmih poti
sivih ulic.

Odprta pot
odpri oči
poslušaj

pesem ptic
poglej

utripajočo svetlobo sveta
zaznamovano v neskončnosti
polno nedojemljivih čudes.

Vladimira Vladić
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JUTRO 

Prebudil sem se 
po zelo kratki noči, 

preznojen in utrujen. 

Pomel sem si oči in pozorno
pogledal. 

In kaj sem videl?

Stal sem 
na nevidnem robu prepada 
mojega bednega življenja. 

Bil sem čisto sam!

Nato se vprašam:

Sem mogoče prišel
iz drugega sveta, sveta, ki ne

obstaja?

Ivan Korponai



4312

DROBNE SPOMINČICE

Pomlad prinese nam na tisoče cvetov,
a  meni najbolj všeč so drobne spominčice.
Podobne so kapljicam vodenim in drobnim
kristalnim kamenčkom, spominjajo me na 
modre zvezdice, ki v travi ležijo, 
kakor drobni modri biseri.
Meni prekrasne so te drobne spominčice.
Ko zagledam jih, spet si zaželim
še tisoč neizsanjanih pomladi.
Vrne se mi volja do življenja.
Ta modrina, ta belina, ta zlato rožnata,
s pticami lebdim in se življenja veselim. 

Berta Logar
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ZA VEDNO TVOJA

Za vedno tvoja. 
To si mi rekla, ko si v mraku

plaho hodila
proti odhajajočemu vlaku.

Za vedno tvoja,
si ponovila, mahajoč skozi 

okno.
Gledal sem dolgo za tabo,
a tvojo podobo videl sem 

motno.

Za vedno tvoja,
je pisalo na belem papirju, 
ko sem tvoje prvo pismo 

prevzel pri portirju.
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Nič več tvoja,
sem kmalu slišal govoriti jezike.

Da našla si mi zamenjavo,
zavrgla vse najine slike.

Nikoli več tvoja,
si mi dala jasno do znanja,
ko si mi, z drugim držeč za 

rokó, 
odprla oči bridkega spoznanja. 

Izidor Volf
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PESMICA

Ko po hiši gor 
in dol divjam,
me sprašujejo,
kam pa kam.

Odgovor moj, 
v Semič, v Metliko hitim.

Čaka me ekipa stara,
da bom skupaj z njimi 

pesmice brala.

Katarina Ogulin
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NJEGOVE TRTICE

Videl je samega sebe, kako z železnim drogom dviguje skalo, ki 
je grozila, da mu zmečka obe stopali, če ne bo močnejši od nje. 
Zarjul je kot vol in z nečloveško močjo prevalil skalo. Sesedel se 
je na tla, preteklo je kar nekaj časa, da je prišel k sebi.
Trte so bile posajene. Strumno kot vojaki so stale v vrstah.
O groza, kaj je to?!
Ena vrsta je bila izruvana. Nekdo je populil trte. Katica se je 
zaman trudila, da bi ustavila plaz kletvic, ki so letele iz njegovih 
ust.
Trte so zrasle, že so bile obložene z grozdi. Sredi poletja je 
iznenada od Kolečaja prihrumela nevihta. V trenutku je gorico 
pobelila toča. Joža je klečal ob trtici, solze so se mu mešale z 
dežjem, ki ga je pral.
»Ne obupaj, Joža! Trtice se bodo obrasle!,« ga je tolažila Katica. 
In so se.

Slišal je zvon, ki je pospremil njegovega drugorojenca k 
prezgodnjemu počitku.

Joža je trznil. Je mar zaspal, je sanjal?! Ne, to niso bile sanje. To 
so bili resnični drobci iz njegovega življenja. Še mnogo bi se jih 
zvrstilo, če ne bi odprl oči. Toda mora naprej, sonce se je nagnilo 
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nad Kolečaj. Še malo, pa bo zadnjič v svojem vinogradu. Že je s 
pogledom objel svoje ljube trtice. Stopil je k prvi, jo čvrsto stisnil 
z levico, z desnico je visoko dvignil sekirico in zamahnil. 
Prišla je Katica, v tistem rožnatem predpasniku. Hitela mu je 
naproti in klicala: »Joža, Joža, ne sekaj trtic, saj niso nič krive! 
Pridi k meni Joža!«
Naslonil je glavo na njene prsi, z robcem mu je utirala potne 
srage. Smehljala se mu je kot takrat, ko sta bila zaljubljena.
»Joža.«
Drugi dan so ga našli z očmi uprtimi v nebo. Muhe so se pasle 
na krvavi peni, ki se mu je posušila na bradi. Z levico je še vedno 
objemal trto, desnica pa je izpustila sekirico.

Terezija Lovrin
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