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7. Festival otroške poezije Mengeš 2012 
 

Aprila so v Kulturnem društvu Mengeš razpisali že 7. Festival otroške poezije. 

Ciljna skupina so bili učenci osnovnih šol vseh starosti, ki so bili povabljeni, da za 

festival pišejo pesmi oziroma kratko prozo. Tema je bila prosta, prav tako 

dolžina pesmi in število le-teh. Naša šola na tem festivalu oziroma literarnem 

natečaju še ni sodelovala, zato smo se odločili poskusiti. Poslali smo pesmi treh 

avtoric: Katharine Carole Pavlin iz 8. a ter Eme Herlec in Tjaše Možek iz 8. č 

razreda.  

 

Konec maja smo na šolo dobili sporočilo, da so bile vse tri avtorice izbrane za 

nastop na festivalu in 1. junija so se z mentorico odpravile v Mengeš. Izkazalo se 

je, da je festival čisto nekaj posebnega. Nastopajoči, njihovi starši in ljubitelji 

poezije smo se zbrali pri razvalinah kapele sv. Lovrenca na hribu Gobavica nad 

Mengšem. V prijetnem vzdušju sredi gozda smo poslušali pesmi, ki so ji prebrali 

mladi avtorji in avtorice. Nastopajoči so bili vseh starosti. Ob koncu prireditve 

so organizatorji podelili pohvale in nagrade za najbolj izvirna dela. Med njimi so 

bile tudi vse naše tri avtorice, ki so še posebej dobro nastopale in požele 

prisrčen aplavz občinstva.  

 

Čestitke! 

Mentorica Andreja Molan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preberite, kaj so napisale. 
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Katharina Carola Pavlin 

 

 

LJUBEZEN 

 

Ljubezen je tiha, sramežljiva in radostna,   

je tudi hitro lomljiva, lepa  in skrivnostna. 

 

Ljubezen ima krhko srce, 

zato pazi, da delaš z njo samo, kar se sme. 

 

Saj nočeš uničiti sijaja srca, 

saj nočeš sklatiti vseh zvezd naenkrat z neba. 

 

Ljubezen na prijateljstvu temelji, 

saj šele, ko je zaupanje, pride iskrica v oči. 

 

 

MLADOST 

 

Mladost je nežen vetrič, ki se lahko obnaša tiho in tišje,  

je sončni nasmeh na obrazu, življenje se pred  nami piše. 

 

A mladost ni samo smehljanje pod nežno odejo, 

lahko je močan vihar, ki v trenutku zlomi vejo. 

 

Mladost je lepa, a nevarna, 

zahteva, da je oseba pametna in preudarna. 

 

Saj v mladosti storiš veliko napak, 

ki se kasneje zlijejo nad tabo kot črn oblak. 

 

Sprejemati moramo pametne odločitve v tem času, 

a kdo pravi, da se moramo odpovedati ljubezni, otroštvu, 

stasu? 

 

Vse lahko imamo, če želimo, 

s pravo mero vsega napak ne storimo. 

 

Težko je biti pameten v mladosti,  

a ravno to je bistvo te skrivnosti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjaša Možek 

 

 

SANJE 

 

Sanje so tisto, kar si najbolj želiš. 

Kadar spiš, ko nad oblaki letiš, 

ko duša tvoje telo zapusti 

in se končno enkrat povsem sprosti. 

 

Lahko si kjerkoli in kadarkoli -  

v Parizu, Londonu, New Yorku, 

ali pa kar v sosednjem parku. 

 

Sanje so lahko kot plašen metulj, 

ki z jutrom vzleti, 

ali pa večnost, 

ki z nami živi. 

 

V sanjah si, kar si, 

kar hočeš, za kar moliš, živiš, 

in ne to, kar tudi v resnici živiš. 

 

 

SMRT 

 

Je smrt, kadar premineš 

in zapustiš svet, 

ko ugasne luč v tvojih očeh, 

ko potihne še zadnji smeh? 

 

Umreš, ko te nekdo ubije? 

Ubije s čustvi, da se počutiš mrtvega? 

Ti zlomi srce 

ali označi tvoje besede za laži? 

 

Ko odide ljuba ti oseba 

in se te dotakne beda? 

Ali kadar ne najdeš več poti 

iz soja večnosti? 

 

Umreš, ko odideš na drugi svet, 

kjer se ne poznajo več sledi let. 

Ko si ujet v večnosti 

in nič več v resničnosti. 
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 Ema Herlec 

 

MISLIM NATE … 

(in pišem cikel sonetov) 

 

… ZJUTRAJ … 

 

Mislim nate, ko se zjutraj zbudim, 

celo jutro, ko zajtrk jem, 

ko se napravim in v šolo grem.  

Od te ljubezni kar norim. 

 

Ob misli nate, čeprav te ni, zardim. 

in zate grda biti ne smem 

in »poln kufer« imam že teh krem 

in porabim celo stekleničko najboljšega parfuma, da ti 

dišim. 

 

Ptice žvrgoleče kot kraguljčki, 

sonce vzide nad glavo, 

v trebuhu zbadajo me metuljčki. 

 

Skozi okno vidim mavrico, 

moj zvezek je porisan s srčki, 

jaz pogrešam te zelo. 

 

 

… ČEZ DAN … 

 

Mislim nate ves dan. 

Ko v glavi imam polno skrbi, 

si domišljam, kaj vse ti pristoji, 

vsa vesela hodim po mestu Kranj. 

 

Razbijam ogledala, posode, a še vedno zaman. 

Iščem pikapolonice, da sreča nasmehnila bi se mi,  

da bi bila skupaj do konca svojih dni. 

Joj, kako sem zaljubljena vanj! 

 

Vidim letalo, ženina in nevesto, 

in da našla bi štiriperesno deteljico,  

prehodim celo mesto. 

 

Vidim nosečnico, dimnikarja – gumb zasukam, 

a kaj, ko črna mačka je šla čez cesto. 

Joj, kaj vse bi dala, da bi bila skupaj! 

 

 

 

… PONOČI … 

 

Mislim nate preden zaspim. 

Ko sem v postelji, ko ugasnem luči 

in ne morem spati ponoči, 

se močno trudim, da mižim. 

 

Luna sveti, a jaz še vedno bedim. 

V mislih imam tvoje lepe oči,  

zaslišim tvoj smeh in malo manjka do polnoči, 

premetavam se po postelji in norim. 

 

Končno preštejem vse ovce, pridem v nov svet, 

končno sva sama, greva na dolg sprehod 

po obali, greva tudi na sladoled. 

 

Skupaj postaneva eno – kot sotočje dveh vod, 

poljubiva se, ogenj med nama je vnet … 

A še vedno sama v pižami, čeprav sva v sanjah gledala 

sončni zahod. 

 

 

… VEDNO … 

 

Ko pa končno vidim te, 

tvoj nasmeh me prevzema, 

kako si želim tvojega objema! 

Vse, čisto vse v meni zavre! 

 

Tvoj pogled mi usta zapre, 

skupaj bilo bi lepo obema, 

nasmehnem se ti brez problema, 

v upanju, da bi pogledal me. 

 

Nate bom mislila noč in dan. 

Brez tebe težko živim. 

Vedno ti bom v bran. 

 

Mislim nate, ko se zjutraj zbudim. 

Mislim nate čez cel dan. 

Mislim nate preden zaspim. 

 


