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PREHOJENA POT
Zgodovina Župančičeve frulice je bogata. Zavod za izobraževanje in
kulturo Črnomelj (ZIK) je leta 1991 pričel s projektom Srečanje
recitatorjev osnovnih in malih šol Bele krajine, s katerim je želel
spodbujati govorno ustvarjalnost mladih in njihove veščine javnega
nastopanja. Sčasoma je prireditev prerasla svoje ime, saj so mladi
pričeli pisati svoje pesmi, zgodbe in pravljice. Preizkusili so se tudi
v dramatizacijah in lutkovnih uprizoritvah. Ugotovili smo, da je
ukvarjanje s slovensko besedo dragoceno v rani mladosti, ko
otrokom res lahko vzbudimo veselje in ljubezen do pisane in
govorjene besede.
Pomembna strokovna pridobitev za projekt je bila povezava s
sorodno prireditvijo na Hrvaškem, Goranovim proljećem, s katero
uspešno sodelujemo od leta 2001. Gre za ugledno manifestacijo z
dolgoletno tradicijo, ki združuje mlade pesnike z že znanimi in
uveljavljenimi ustvarjalci. Zmagovalci Župančičeve frulice nastopijo
na osrednji prireditvi Goranovega proljeća v Lukovdolu, zmagovalni
učenci in dijaki Goranovega proljeća pa na zaključni prireditvi
Župančičeve frulice, ki je bila vsa leta junija v Vinici, od leta 2016
dalje pa v Črnomlju.
Do leta 2002 so v projektu še sodelovali predšolski otroci – mladi
šolarji, ki jih kasneje nismo več vključili. Odtlej smo dali večji
poudarek lastni ustvarjalnosti mladih in širitvi projekta na celo
Slovenijo. Osnovno vodilo projekta se ni spremenilo, še vedno smo
ohranili pomen pridobivanja in razvijanja veščin govornega
izražanja.
Leta 2003 se je projekt preimenoval v Župančičevo frulico z novo
celostno podobo, kar je prineslo tudi nekaj vsebinskih izboljšav. K
sodelovanju smo pritegnili avtorje, pesnike in pisatelje, katerih dela
so mladi prebirali, o njih razmišljali in jih na svoj način
predstavljali. S tem smo želeli prispevati k razvoju ustvarjalnosti
mladih v Sloveniji in k aktivnemu odnosu do prebranega.
Župančičevo frulico spremljajo prizadevanja organizatorja, da v
projekt ob mladih pesnikih in recitatorjih aktivno vključuje tudi
njihove mentorje in šole, iz katerih prihajajo, kakor tudi
strokovnjake, ki sodelujejo kot člani
strokovne komisije.
Sodelovanje, uvrstitev na zaključno prireditev in zmaga na
Župančičevi frulici pomeni strokovno priznanje predvsem mlademu
pesniku ali deklamatorju, zagotovo pa tudi mentorju, ki strokovno
vodi mlado osebo na njeni poti ustvarjanja in osebnega izražanja.
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Ugled, uspešnost in odmevnost projekta je spodbudil organizatorja,
da je v letu 2008 prvič povabil k sodelovanju tudi srednješolce.
Prijave kažejo, da nekdanji uspešni udeleženci Župančičeve frulice,
ki so danes dijaki, še naprej zavzeto pišejo pesmi in prozo ter
razvijajo svoj pesniški potencial. Z večletnim sodelovanjem v
projektu dobivajo povratne informacije od strokovne komisije, kar
dodatno pripomore k njihovemu razvoju. Po oceni strokovne
komisije gre za nadarjene in obetavne mlade ustvarjalce.
Vsa leta Župančičevo frulico podpira ustanoviteljica ZIK, Občina
Črnomelj. Zaradi pridobivanja dodatnih finančnih sredstev
organizator redno spremlja ustrezne javne razpise, na katere se
prijavlja. Tako je bil projekt večkrat sofinanciran še iz drugih virov:
Ministrstva za kulturo, takratnega Urada Vlade RS za slovenski jezik,
enkrat tudi od Ministrstva za šolstvo in šport, nekaj let ga je
podpirala Javna agencija za knjigo RS (JAK). Prireditev podprejo
tudi manjši sponzorji in podporniki, sicer ne v denarju, ampak v
naravi.
Tradicija daje Župančičevi frulici dodatno odgovornost za nenehno
rast, razvoj in skrb za izboljšanje kakovosti. Župančičeva frulica bo
gradila na preteklih dobrih izkušnjah in si pridobivala nove ideje in
sodelavce. Odmevala bo še naprej v naši državi in preko njenih
meja. Mladim bo omogočala, da svojo inovativnost in ustvarjalnost
pokažejo širšemu krogu ljubiteljev pisane in govorjene slovenske
besede.
Skrb za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika je poslanstvo vseh
nas, ki nam je mar za enakopravno umeščanje slovenske kulture v
evropski in širši prostor.
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O jubilejni 30. ŽUPANČIČEVI e-FRULICI
Epidemija koronavirusa je pred organizatorja, ZIK Črnomelj,
postavila zahteven izziv, kako in če sploh organizirati jubilejno 30.
Župančičevo frulico, srečanje najboljših mladih pesnikov in
deklamatorjev. Kako narediti izbor deklamatorjev, ki je vrsto let
potekal na različnih osnovnih šolah širom Slovenije in
najpomembnejše, kako pripraviti zaključno prireditev, kjer se
srečajo finalisti – s strani strokovnih komisij izbrani najboljši pesniki
in deklamatorji? Kako z Župančičevima frulicama sploh okronati
najboljša mlada pesnika ter s pastirskim rogom najboljšega
deklamatorja leta?
Rešitev je ponudila sodobna tehnologija. Deklamatorji so svoje
nastope posneli z mobilnimi telefoni, strokovna komisija pa je na
podlagi ogledov le–teh izbrala finaliste. Pesniška komisija je imela
podobno delo kot prejšnja leta. Po pregledu šifriranih pesmi je
izbrala najboljše, ki so se nato posneli ob branju oz. deklamiranju
svoje poezije. Organizator se je odločil namesto zaključne
prireditve, kjer bi se zbrali vsi najboljši mladi umetniki, posneti film
oz. e-prireditev in jo premierno predvajati na portalu Youtube na
dan smrti Otona Župančiča, 11. junija 2020, ob 19. uri. E-prireditev
jubilejne 30. Župančičeve frulice je imela vse elemente klasične
prireditve: voditelja, ki ni bil nihče drug kot sam Oton Župančič,
glasbene goste, gostujočo uveljavljeno slovensko pesnico, mlado
pesnico hrvaškega Goranovega proljeća in seveda najpomembnejše:
finaliste - petnajst najboljših mladih pesnikov in deklamatorjev leta
2020, obe strokovni komisiji pa sta kar preko posnetka razglasili
najboljše. In ker je šlo za jubilejno 30. izvedbo, so priložnost za
predstavitev dobili tudi nekateri nekdanji zmagovalci. Zaradi načina
izvedbe se je v ime prireditve vrinil »e-», torej 30. Župančičeva
e-frulica, ki ni bil prvi literarni e-dogodek, natečaj ali branje v
Sloveniji, zagotovo pa prva čisto prava e-prireditev z voditeljem,
glasbenimi in literarnimi gosti v obliki filma.
Na razpisu za jubilejno 30. Župančičevo frulico, ki ga je organizator
ZIK Črnomelj poslal slovenskim šolam, je sodelovalo 90 mladih
pesnikov (65 osnovnošolskih in 25 srednješolskih) in 82
deklamatorjev iz skupno 77 slovenskih osnovnih in srednjih šol.
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Tema pesniškega ustvarjanja jubilejne 30. Župančičeve frulice je
bila OSAMITEV, SOLIDARNOST MED LJUDMI IN UPANJE. Za izhodišče
so služili verzi Daneta Zajca iz pesmi Sreča samota:
»in reče ena samota drugi samoti
si mi dala vse kar si imela samota
zdaj se bom odlepila zdaj bom sama samota
počakaj ji reče druga samota
počakaj preden postaneš sama samota.«
Mladi deklamatorji (učenci druge triade slovenskih osnovnih šol) so
za svoje govorne nastope lahko izbirali med pesmimi Barbare
Gregorič Gorenc: Vitez, Dolgčas, Čakalna pesem, Včasih, Up in
brezup, Izkušnje in Domotožje. Vse pesmi so objavljene v pesniški
zbirki »Trenutki \ občutki« (Založba Mladika: Ljubljana, 2012).
ZIK Črnomelj je s tem dokazal, da ima projekt Župančičeva frulica
veliko zmožnost prilagajanja različnim družbenim razmeram in da
so mladi še vedno željni ustvarjanja in ukvarjanja s kulturo ter
umetnostjo. Župančičeva frulica bo v prihodnosti s pridom
uporabljala izkušnje, ki si jih je nabrala med letošnjo posebno
»koronsko« izvedbo in mladim še bolj zavzeto omogočala možnosti
za osebnostni in umetniški razvoj.
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STROKOVNA KOMISIJA JUBILEJNE
30. ŽUPANČIČEVE e-FRULICE
Pesmi je ocenjevala strokovna komisija za izbor najboljšega
osnovnošolskega in srednješolskega pesnika Župančičeve frulice
2020 v sestavi:
Igor Divjak,
dr. ameriških študij, literarni kritik in prevajalec,
letošnji predsednik komisije

Veronika Dintinjana,
pesnica in prevajalka

Janko Lozar,
dr. filozofije in univ. dipl. prevajalec
Videoposnetke nastopov deklamatorjev je ocenjevala strokovna
komisija za izbor najboljšega deklamatorja Župančičeve frulice
2020 v sestavi:
Gašper Jarni,
dramski in filmski igralec, lutkar, pevec ter
sinhronizator, letošnji predsednik komisije

Tjaša Koprivec Vuga,
pripovedovalka in pesnica, radijska
voditeljica

Mateja Perpar,
prof. angleškega jezika, prevajalka, radijska
napovedovalka, glasbenica in pravljičarka
9

NAJBOLJŠI OSNOVNOŠOLSKI PESNIKI
TANJA KOLMANČIČ
Dobitnica Župančičeve frulice 2020
za najboljšo osnovnošolsko pesnico

Laura Markič
Amra Huremović
Anaisa Sterle Laignel
Gaja Germavc Pušnar

Pohvale strokovne komisije:
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Tija Tamše (Kidričevo),
Manca Čepin (Črna na Kroškem),
Ana Kumperger (Šempeter v Savinjski dolini),
Aljaž Mulec (Radenci),
Eva Bremec (Čepovan),
Mariša Kos (Tržič),
Aljaž Zorc (Rodica),
Jerneja Pogorevc, (Maribor),
Eva Grmič (Ljubljana).
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DOBITNICA ŽUPANČIČEVE FRULICE 2020
Najboljši osnovnošolski pesniki

TANJA KOLMANČIČ
Ptuj

Sem Tanja. Ponosno povem, da sem s Ptuja.
Sem preprosto, skromno in hitro zadovoljno
dekle. Stara sem petnajst let. Sem zelo
pozitivna. Najraje nosim nasmeh in svojo
narodno nošo. Svoje mesto na tem svetu sem
našla v kulturi in umetnosti. Folkloro plešem
že osem let, v pisanju poezije in pesmi pa
sem nova. K pisanju me je poleg družine
vzpodbujala tudi moja učiteljica, Tamara
Završnik. Življenja si ne predstavljam brez
glasbe, plesa, pesmi, poezije in ljubezni.

Strokovna utemeljitev dr. Janka Lozarja, člana strokovne komisije

Pesniška govorica Tanje Kolmančič s svojo preprostostjo, ki se brez
zapletov spogleduje tudi z narečno pogovornostjo, bralca prevzame
in brez pomisleka preseli v diamantno trdi svet samote. Če je
samota neizprosna, je presunljivo neizprosen tudi nagovor pesmi,
zaradi česar bralec ne ve več natančno, ali samota pripada pesmi ali
njemu samemu. Čeprav so pesmi brez rime in vsake otipljive
geometrije, s premišljeno izbranimi besedami, hvaležno natančno
dikcijo spominjajo na preciznost japonskih vrtov. In to je nemara
največja odlika teh pesmi: da se v hipu počutiš doma, v svetu pesmi,
v pesmi in svetu v poeziji, ki zna brez nemirne odvrnitve pogledati
naravnost v trpkost in trdoto življenja in uobličiti nevidno vladajočo
lepoto.
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30. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki

Tebe pa ni
Sama.
Snežne plahtice počasi padajo dol.
Čist sama.
One majo ena drugo,
fajn se majo, plešejo.
Tudi jaz bi plesala,
ampak sn sama.
Sama nemrem plesat.
Režala bi se tvojim foram,
tvojim bednim foram.
Samo se nemrem,
ker sem sama,
tebe pa ni,
zato sem čist sama.

Upaj
Upaj, si mi rekla —
pa sem te vprašala:
S čim?
Kdaj? Kje?
Na kaj?
Obrnila si se, s solzami v očeh.
Ganjeno si mi rekla: upaj.
Z vsemi svojimi močmi,
vedno, povsod.
Za srečo, za mir.
Za složnost, za ljubezen.
Za več smeha po vsem svetu.
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30. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki

Pridem, ko pridem
Pusti mi.
Pusti, da enkrat slepo verjamem,
da enkrat slepo upam.
Da si enkrat slepo želim,
da enkrat nebo prosim.
Samo enkrat, da slepo se predam,
da v neznano odidem.
Pridem, obljubim.
Pridem v tvoj mehak objem.
V tvoj topel, varen objem.
Le pusti mi, prosim.
Pusti, da slepo odidem.
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30. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki
LAURA MARKIČ
Čepovan (mentorica: Zdenka Plesničar)
Ker se moram predstaviti, razmišljam … Kdo
pa
sploh
sem?
Sem
Laura.
Sem oseba, ki preseneča.
Imam tisoč
talentov in ravno toliko napak. A zato sem to
jaz.
Kot
petnajstletnica
sem
zelo
vsestranska. Vsaj tako mi pravijo. Vidijo me
povsod. Z gledališkega odra skočim še na
kakšno tekmovanje iz kemije in matematike,
uspešna sem na Cankarjevem tekmovanju in
igram kitaro. Obožujem živali in obožujem
šport. Na stolu ne zdržim več kot uro.
Življenje teče, kliče in ne čaka nate. Čeprav
sem poskočna, se znam tudi umiriti in usesti.
Navdih pride in ne čaka. Nisem tip človeka,
ki pesem pomni in pisanje odloži na pozneje.
Zame je tukaj in zdaj. Pesem stresem iz
rokava. Berem dobre knjige. Dobra knjiga
ima nepredvidljiv konec. Če vprašamo avtorja o koncu zbirke, ki jo
piše, nam tudi on ne bo odgovoril. Pa ne zato, ker noče, ampak ker
ne ve. Konec je pristen, ker ga spoznaš, ko pride čas za to. Pisatelj
ga napiše z neprekinjeno nitjo in s šivanko in ne z že vnaprej
zavezanim vozlom.
Strokovna utemeljitev dr. Janka Lozarja, člana strokovne komisije

Laura Markič jedko, zgroženo in mestoma z blago ironijo nagovori
ujetost globalnega človeštva med štiri stene, ki zaradi današnje
pandemije stojijo na robovih sveta. Svet ne sega več do roba
neskončnosti, ampak trči ob stene in samoizolacijo. Impresija te
ujetosti naslika duše vseh generacij, tako da se prikloni starim
staršem in njihovi modrosti, staršem in njihovi nosilni moči ter
najmlajšim in njihovi stiski.
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30. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki

Štiri stene
Otroci!
Aha, otroci …
otroci so doma!
Najprej veseli vsi,
ker šole ni.
A mame? – Stokajo.
In od napora skoraj jokajo.
Študentje doma garajo …
Kako v parlamentu? Se igrajo?
Opazke jim letijo v obraz!
Ali res le zapravljajo čas?!
Nihče nima zdravila …
Mogoče ga bo nona najprej izumila.
None vedno vedo, kaj je treba naredit,
pa čeprav se v vojni z boleznijo ne moreš skrit.
Nobenemu se v osami biti več ne da,
samo bolezen vztraja in se ne preda.
Se ne preda …
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30. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki

AMRA HUREMOVIĆ
Šoštanj (mentor: Tomaž Repenšek)
Štirinajst let se vrtim, včasih na vrtiljaku,
včasih v pralnem stroju, včasih sama, včasih
s pisanimi barvami okoli sebe. Včasih se
želim izgubiti v gozdu, se pa kmalu spomnim,
da si ne upam biti sama niti v zavetju svojega
doma. Če bi me spoznal, bi si najbrž mislil,
da sem zaprta vase, sRaMEžLjiVa, vendar bi
ti kar kmalu postalo jasno, da to pač ne drži.
Nisem se
predstavila, ne maram se
predstavljati, še sama ne vem zakaj. Vseeno
najbrž želiš izvedeti še kaj drugega o meni.
Torej. Prihajam iz Šoštanja, saj veš, tam kjer
je tista velika termoelektrarna. Tukaj
obiskujem Osnovno šolo Karla Destovnika –
Kajuha Šoštanj. V šoli mi še kar gre. No, ne
maram matematike, fizike, kemije.
Številke meni ne povejo nič, raje se utapljam v besedah, besedilih,
plavam v toku rek poezije, dokler ne najdem več poti ven. Rada
prisluhnem ljudem, upam, da bova lahko enkrat imela lep pogovor
ob skodelici kave, raje čaja, ker tudi kave ne maram. Opažam, da
več govorim o stvareh, ki jih ne maram kot tistih, ki jih imam rada.
Oprosti. Povej mi še ti kaj o sebi.

Strokovna utemeljitev dr. Janka Lozarja, člana strokovne komisije

Pesem Nosijo nas v nebo Amre Huremović uspe v enem samem
zamahu ujeti neujemljivi trenutek igrivega otroštva, ki je najraje –
in v pesmi povsem otipljivo – nošeno v nebo, pripadajoče najlažjemu
elementu sveta, zračnosti zraka, kamor pripadajo tudi ptiči in vsi
lahki, okriljeni duhovi. Tudi padec na koncu pesmi pripada tej
otroški okriljenosti, saj ni obremenjen z moralo ali naukom zgodbe.
Prej s hudomušnostjo naklonjenega pogleda od strani. In v tem je
posebna, zračna moč pesmi.
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30. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki

Nosijo nas v nebo
Vrtimo se
in vrtimo
na vrtiljaku
sredi karnevala.
Vse barve se skupaj zlivajo
kot po lijaku.
Besede nam tečejo iz ust,
se penijo
ob stiku z zrakom.
Poljubi letijo,
srca razblinjajo,
letimo k oblakom.
Vrtimo se
in vrtimo
na vrtiljaku.
Nepremični konji
nas nosijo na hrbtih,
strmijo v daljavo.
Vse je veselo,
zabavno,
dokler nekdo ne pade.

17

30. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki

ANAISA STERLE LAIGNEL
Ljubljana
Kaj naj povem o sebi? Res ne vem. Sem le
normalna osnovnošolka z mogoče malo
pretirano skrbjo za ocene. Nekateri bi me
označili kot t.i. piflarja, čeprav učenje na
pamet ne spada med moje najljubše
dejavnosti. Verjetno bi morala povedati
tudi to, da sem na pol Francozinja (od tu
nenavaden priimek). Večinoma sem pesimist
in perfekcionist, z rahlim ščepcem sarkazma.
Pišem, ker imam preveč nepovedanega,
zgodbe in pesmi. Lahko bi se reklo da veliko
berem, ure in ure se lahko potopim v
namišljene svetove. Besede so ključ za
pobeg iz realnosti, da mi ni več treba
poslušati ljudi. Da še bolj udušim medlo
resničnost, si za dobro mero nataknem
slušalke in se tako rekoč izklopim. Moj največji sovražnik je dolgčas,
zato v vojno z njim odhajam s peresom in črtastim listom papirja,
da do konca popišem njegovo praznino.
Strokovna utemeljitev dr. Janka Lozarja, člana strokovne komisije

Pesem Upanje Anaise Sterle Laignel po pripovedni moči zlahka
spomni na poezijo Emily Dickinson, ki govori o upanju kot o
peresastem stvoru. Le da so v pričujoči pesmi peresa nadomestila še
tanjše, še lažje in še bolj izmuzljive luskice s kril metuljev. In še bolj
prepričljivo in pesniško nenavadno zrelo uspele nagovoriti plahost
narave upanja.
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Upanje
Upanje je kot metulj.
Imaš ga na roki,
a uide. Odleti.
Z drobnimi krili,
proti vetru v svet,
povsod ga je polno,
a težko ga je ujet.
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GAJA GERMAVC PUŠNAR
Maribor (mentorica: Lidija Štrucl)
Sem Gaja Germavc Pušnar, ne Pušnar
Germavc. Obiskujem 8. razred na OŠ
Franceta Prešerna v Mariboru. Poleg tega
sem vpisana še v en klub in glasbeno šolo.
Treniram karate in igram bobne. Čudna
kombinacija. Poleg proizvajanja veliko hrupa
na bobnih in potenja na treningih, rada
počnem še nekaj drugih reči. Npr. rada
rišem, slikam, olepšujem (predvsem zvezke
med urami in svojo sobo), najraje pa
ustvarjam mandale. Z veseljem se spravim
tudi k branju, zadnje čase še posebej knjig v
angleščini. In pa rada nosim svoj klobuk, če
le ne piha preveč. Ena izmed mojih
najljubših dejavnosti je poslušanje glasbe.
Poslušam jo skoraj povsod. Nekaj najboljšega mi je igrati na
koncertu, čeprav se včasih ne izide ravno po mojih željah. Spet moj
drugi hobi je izvedeti čim več o zgodovini. To me tako zanima, da bi
rada šla študirat arheologijo. Že od začetka šolanja sem vodila
proslave. Prvič, ko so me tako postavili na oder, je bilo že v 3.
razredu, od 7. razreda dalje pa v bistvu vodim večinoma vse šolske
prireditve. Seveda tega ne počnem sama. Tako se je večkrat zgodilo,
da je bilo treba deklamirati tudi kako pesem. In ni trajalo dolgo, da
sem začela pisati še sama. Večinoma pišem le za šolo. Enako je tudi
s pisanjem zgodb. Redko kdaj se zgodi, da se sama spravim pisati.
Če pa se že, vzamem svojo skicirko, grem na streho našega bloka in
pišem. Od tam se vidi vse od Pohorja pa do Piramide na drugi strani.
In še lepše je ob sončnem zahodu.
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Strokovna utemeljitev dr. Janka Lozarja, člana strokovne komisije

Nekatere pesmi prepričajo s slikovito prebujenimi jasnimi konturami
sveta, druge z oblikovalsko močjo preigravanja in osupljivo
nepredvidljivega rimanja besed in ukrivljanja verzov. In takšna je
pesem Sence Gaje Germavc Pušnar. Tu pa je seveda potrebno
dodati, da poigravanje z besedami, če je to na višini svoje naloge
(kakor pričujoča pesem), ni le prazno preigravanje besedilnih prvin,
saj se – in v tem je prepričljivost pesmi – z vsakim neobičajnim
posegom v jezik preoblikuje tudi svet sam. Pred nami je tako svet
sence, ki pogleda naravnost v bralca.

SENCE
Prazne ceste,
mesto vse naokoli,
sonce na nebu.
Oblaki gredo
mimo neopazno
tako kot dnevi,
v katerih je vse prazno.
Med našo distanco
odnosi razpadajo v senco.
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NAJBOLJŠI SREDNJEŠOLSKI PESNIKI
LARA GOBEC
Dobitnica Župančičeve frulice 2020
za najboljšo srednješolsko pesnico

Hana Bujanović Kokot
Nina Bohnec
Nika Gradišek
Urška Bahor
Pohvale strokovne komisije:
�
�
�
�
�
�
�

Ana Stergar (Ljubljana),
Pia Zala Meden (Murska Sobota),
Tia Krhlanko (Celje),
Lan Gradišek (Celje),
Vid Kavčič (Črnomelj),
Urban Kočevar (Metlika),
Urška Jurajevčič (Črnomelj).
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DOBITNICA ŽUPANČIČEVE FRULICE 2020
Najboljši srednješolski pesniki

LARA GOBEC
Celje (mentor: Kristian Koželj)
Številni me imajo za večino časa prijetno, a
na trenutke tudi nemogočo. Takrat me je po
navadi treba nahraniti. Svežih kolin se ne
branim. Kljub temu da se imam za bodočo
intelektualko, poslušam Ceco in tega se ne
sramujem. Najraje bi postala partizanka in
padla v kakšnem krvavem gverilskem boju.
Verjetno mi je usojeno postati pravnica in bo
edina kri moja menstrualna. Živim za
prepotene objeme. Ni me sram jokati v
javnosti. Kadar kričim, ne sporočam nič
feminističnega. Jagode se mi zdijo
precenjene. Včasih kihnem tudi štirikrat
zapored. Še vedno si grizem nohte in ne
mislim nehati.

Strokovna utemeljitev Veronike Dintinjana, članice strokovne komisije

Jezik v pesmih Lare Gobec je gibek, živ in nenarejen. Sproščen ritem
besed daje pesmim dovolj prostora, da s svojim dihom nevsiljivo
prestavijo bralca v njeno izkušnjo jutra, mesta, poletja. Preprostost
izraza podkrepijo posamezne izvirne in iskrive podobe in metafore.
Svet, ki ga pesmi odkrivajo, je svet vsakdanjika, ki neprestano drsi
mimo nas. A je tudi poln nasprotij in ambivalentnih odnosov, ki
pogosto presegajo naše razumevanje. Vse to se brezšivno preliva
skozi verze. Pod lahkotnostjo izraza pa je čutiti nujnost izrekanja:
najti svoj glas, potrditi svojo drugačnost in hkrati pripadnost,
povezanost, ki temelji na pristni medčloveški ljubezni.
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saj bi lahko rekla
da ni težko biti lezbijka na
poljskem
da rada delam za tekočim
trakom
ti zvijam cigarete
jih kadim s tabo
sesam svoje žulje
okus me spominja na
krompir in zelje
ki ga je mama vedno zažgala
še vseeno je bil dober
in me zanima kaj bi rekel oče
vedno je verjel vame
pravil mi je da sem njegov pob
in da bom nekoč takšen kot on
na rame mi je nastavil puško
s katero je streljal srnjad
skoraj sem padla po tleh
in rekel da mi bo pokazal
kako se strelja komuniste
mogoče je vedel da imam rada
punce
pa mu je bilo vseeno

najraje bi ga
pobrisala s prstom
kot umazan prah
in ne vem več
kaj sem poslušala
samo to
da sem šla v napačno smer
in potem spet v pravo
tržnica je prazna
slišiš zvon
sedem je
ne moreš vedeti
ali si pozna
ali ne
nek moški
te prosi za drobiž za parkiranje
izgleda umazan
in prepoten
seveda mu ga daš
zdi se ti
da te razume
potem garsonjera
ne spomnim se hišne številke
in nisem si mislil da boš prišla

***
še pred jutrom
se v najlonkah

***

in tisti živo roza pižami
ki ti jo mama
vsako leto kupi za božič
skotališ iz hostla
na ulice
ki jih pokriva
nekakšen belkast film

24

30. Župančičeva frulica
Najboljši srednješolski pesniki

marko,
roke imam kosmate od pisanja. kosmi besed se zažirajo v moje pore.
migetajo. kresnice poleti, ko je zrak prevroč, da bi se pogovarjal.
pivo prehladno, da ga ne bi stolkel v enem zamahu. bivajo tam.
imajo otroke in sestrične v drugem kolenu. pečejo potice in se
sprašujejo, ali ima njihova zgornja soseda umetne joške. kartajo.
smejejo se. nekdo jih žgečka že celo jutro in potem razišče njihove
doma ostrižene lase. jočejo. nekdo ima modre oči in modro kožo. ga
več ni. pošiljajo pisma tetam v nemčiji. vdirajo v zapuščene
skednje. stiskajo mozolje. lovijo metulje. grizejo ustnice v spanju.
ljubijo. ne vedo koga. ali kako. samo da morajo.
lara

25

30. Župančičeva frulica
Najboljši srednješolski pesniki
HANA BUJANOVIĆ KOKOT
Kranj

Ko sem bila majhna, sem najprej želela biti
znanstvenica,
potem
profesorica
matematike. Ko sveta nisem več razumela,
sem posegla po poeziji in zdaj ne vem, kaj si
želim. Pogosto si barvam lase, nosim mamina
oblačila in pomerjam obleke, ki jih ne bom
kupila. Najraje imam imena, ki se začnejo s
črko h, a nikoli Hana. Rada imam koktajle,
ampak samo brezalkoholne, rumeno, ampak
samo specifičen odtenek, pse, ampak samo
svojega. Ne razmišljam preveč, večino
odločitev je kljub dolgim pripravam
spontanih. Rada pišem zgodbe, a nikoli o
sebi. Ne rada česa ne vem, takrat se počutim
majhno. Rada bi bila nižja, ampak ne
manjša. Mogoče bom nekoč pes. Tako sem
lahko neumna in vseeno ljubljena.
Strokovna utemeljitev Veronike Dintinjana, članice strokovne komisije

Prva pesem v izboru jasno kaže ekonomičnost pesniškega izraza,
predvsem pa zrelost uvida, ki odlikuje pesmi Hane Bujanović Kokot.
Pesmi govorijo indirektno, precizno odmerjeno, bralcu pa dopustijo,
da pomembna spoznanja, ki jih nosijo, izreče sam. Druga izrazita
odlika pesmi pa je učinkovita uporaba metafor: cvet in cvetenje nas
vpeljeta v doživljanje sveta, kjer "ne ljubiti" nikoli ni bila možna
izbira. Avtorica se skozi sicer znano metaforiko, ki pa jo uporabi na
učinkovit, svež način, sooča z žensko perspektivo, vstopa v svet
skozi žensko izkušnjo, ki vedno naslavlja bolj ali manj oster konflikt
med biološko danostjo, kulturno pogojenostjo in procesom
indviduacije.
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Svojo maternico bom popisala s soneti hvaležnosti in travnih bilk
in ljubezni,
gojila bom marjetice in štela lihe cvetove – ne ljubi nikoli ni bilo
na izbiro,
čutila bom cvetenje in cvetenje, hrepenenje.
Priplazili se bodo kot majhni rdeči gobelini in polzeli po stegnih
navzdol
vijugali bodo in plesali in cveteli. S prstom jim bom sledila,
vsem izgubljenim priložnostim, iz katerih se nekoč rodiš.
Do takrat razumi, da ne zmorem,
da ne vidim cvetja in čutim le korenine, ki prodirajo skozme in
rušijo in rušijo in
vse, kar mi polzi po stegnu je s krvjo prežeta nit.
In če ne prideš, oprosti mi, ne zmorem,
učim se ljubiti in cveteti in vesti in ljubiti, ne zmorem.
Obljubim ti, nekoč boš čutila cvetenje in cvetenje,
meni pusti hrepenenje.
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NINA BOHNEC
Črenšovci (mentorica: Boža Ivanuša Trajbarič)
Besede so zrak, ki se zagozdi v mojih pljučih.
Poezija je drobec sveta, kjer jim pustim
dihati. Kdaj pa kdaj jih stlačim v črnilo in
zaklenem na papir. Včasih se z njimi prelijem
še sama. Zaupam interpretaciji, ne
definicijam. Če se kdaj slučajno odločiš, da
me želiš prišteti med svoje spomine, pristopi
s perspektivo. Prisegam na trenutke, ne na
čas. Verjamem v matematiko, ne v številke.
Raje se ukvarjam z vprašaji kot s pikami.
Morda bom v življenju nekoč dovolj
ustaljena, da bom znala odgovoriti na
vprašanje, kdo sem. Do takrat pa ti posojam
presojo, pa se sam odloči, pod kakšnim
imenom se uvrščam v tvoje vesolje.

Strokovna utemeljitev Veronike Dintinjana, članice strokovne komisije

Ob branju pesmi »Na mestu, kjer so bili nekoč odtenki tvojega
otroštva« Nine Bohnec se mi nehote v mislih pojavijo polni listi in
stebla eksotičnih pokrajin Henrija Rousseauja. Čutno nazorne,
snovne besedne prvine pričarajo podrobnosti naravnega sveta lilije, krizanteme, ciprese, čričke, hrošče, žabe - v vsej njihovi
polnosti. Vpete v ritem pesmi, se zdi, da natančno zajamejo
dinamiko življenja, pomladno in poletno hitenje, buhtenje,
hlepenje. Sproti se jim ob bok postavljajo strahovi, samota in
neizrečena, zgolj slutena bližina smrti. Kontrasti pomenov in
disonanca z živostjo podob popeljejo bralca do zadnje vrstice, kjer
ga pričaka morda malce ironičen zasuk.
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Na mestu, kjer so bili nekoč odtenki tvojega
otroštva, zdaj cvetijo lilije in krizanteme.
Nad zelenim horizontom se je zagozdil oranžen balon,
kakor da bi želel odgrizniti še
tisto zadnjo silhueto pomarančnega cvetja,
ki je spolzela z luninega krajca.
Po zraku se lepijo neizrečene besede,
pesem lanskih čričkov se je vzpela po vetru.
Gosenice so odvrgle kokone iz časa,
hrošči izpili zemeljski nektar,
gnezda štorkelj so zasedle srake,
žabe so med vrvežem pozabile prečkati cesto.
Še zori mesto, kjer si se nekoč igral z mravljami,
hlastal za njimi in raztopil njihov dom,
jih stlačil v žepe in jih prosil,
da ti na samotne večere delajo družbo.
Bogovi so se takrat potuhnili med ciprese
– pustil si jim in zdaj razumeš, da bo zadnja vrstica
tvojega notnega črtovja ostala kriva in nedokončana.
Obračaš se po zemlji, dihaš njeno gostoto,
praskaš po pepelu in kričiš, tiho in pridušeno,
ker se bojiš, da bi frekvenca razlila tvoje želje,
ker te je strah, da bi se bogovi vrnili med oblake
in bi bil primoran odgovarjati za svoje grehe,
kričiš, ker je krajec preluknjal balon,
ker so tvoji žepi zadušili mravlje in ni nikogar več,
da bi namesto tebe dokončal pogrebno serenado.
Čakaš, da srake izpijejo cvetje, črički preglasijo zven kosti,
hrošči izbljuvajo nektar, metulji odnesejo čas.
Sediš na oglišču ceste, goltaš spomine,
požiraš samoto in med prsti preštevaš mrtve mravlje.
Iz pepela izraščajo lilije in krizanteme,
kujejo se v tebi in te razjedajo.
Prerasle so te.
Žabam je uspelo prečkati cesto.
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NIKA GRADIŠEK
Kozje (mentor: Kristian Koželj)
Ljubiteljica električnih loparjev proti
muham, sicer pa pacifistka, feministka
tiste
zgovorne
sorte,
samooklicana
psihoterapevtka
in
obupna
frizerka,
hoarderka rabljenih kosov oblačil in knjig, ki
jih bom „zagotovo“ prebrala, občasno
problematična kombinacĳa perfekcionizma
in prokastinacĳe, absolutno nezmožna
počakati, da se mi lak na nohtih posuši do
konca. Kozjanka, ki bi v gozdu raje srečala
medveda
kot
vardovca.
Lastnica
stopedesetih beležk, ki obsesivno izgublja
nalivnike. Letos sem ob prvi kukavici v žepu
prenašala vrečko za pasje kakce in kuli.

Strokovna utemeljitev Veronike Dintinjana, članice strokovne komisije

Svoboda domišljije in asociativnih preskokov, svežost in gibkost
ritma, ki jo omogoča prosti verz. To so prvi vtisi ob branju pesmi
Nike Gradišek. Avtorica uspešno kombinira različne figure, od
personifikacij, metonimij do metafor, toda ključno vezivno tkivo
vseh figur in pesniških postopkov je ritem. Natančno odmerjeni
prelomi vrstic v pesmi "Tema diši po bezgu in novih obrazih"
poustvarijo dih počasnega približevanja, ki nadgrajuje metaforo
pume. Divjost nastopa kot element primarnega, pristnega, ki se
kaže v opoziciji s civilizacijo in kulturo, na meji obeh pa vznika
presenetljivi, vznemirljivi svet pesmi.
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Tema diši po bezgu in novih obrazih
ulične svetilke poznajo
najboljše robnike za hojo po prstih
v ponošenih športnih copatih
in ti puma stopaš počasi
krožno
nihaš z boki
uživaš v utripu pod kožo
ujeda
ostriš nohte
poznaš te robnike
dihaš tresljaje
pĳeš poglede
jelen
z dvignjeno glavo
sama kita te je
sama roževina
japonski krap
tvoja pozlata odpada
njeni privzdignjeni robovi
so tvoj najljubši del
gazela s čekani
in švicarskim nožem v rokavu
preveč levov bi puščavo potisnilo v pustinjo
naravna selekcija ima rdečo manikuro

31

30. Župančičeva frulica
Najboljši srednješolski pesniki

URŠKA BAHOR
Črnomelj
Definicija osebnosti je predvsem težko
oprijemljiva. Introspekcija se po navadi
razlikuje od vizije ostalih ob poznavanju ali
pogledu drugega bitja. Nenamerno retorična
eksistencialna
vprašanja
se
vedno
postavljajo nam samim ali pa nam jih postavi
nekdo ali nekaj. Opredelila bi se kot
preprosto
zakomplicirana
in
pasivno
zmedena. Vendar verjamem, da bi me vi
opisali drugače. Zato na postavljeno nalogo,
opis sebe, ne bi imela odgovora. Če pa kdo
ima, mi ga lahko zaupa.

Strokovna utemeljitev Veronike Dintinjana, članice strokovne komisije

Pesmi Urške Bahor segajo od danes "običajnega" prostega verza z
dokaj prozno lego in kratkimi verzi do drugačnega, bolj grafično
pogojenega zapisa pesmi in lomljenja vrstic, do prave prozne pesmi.
Pripravljenost na eksperiment, ki pa ne gre v skrajnosti, mestoma
dopolnjujejo zametek ironije ter lirični elementi. Tako v pesmi
"lahkotno visi skozi dneve" avtorica kombinira svetle podobe sonca
in dreves (naravnega sveta) s podobo telesa, umeščenega v prazen
prostor. Vse te različne lege, ki jih avtorica nakaže v svojih pesmih,
dajo slutiti, kam vse se ta poezija lahko še razvije.
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LAHKOTNO VISI SKOZI DNEVE
lahkotno visi skozi dneve
nikoli ne bo zapustila štirih zidov hiše
mislim da je nekaj več kot le faza
občasno bi jedla, tako kot bi, ko bi bila sama
drsi med stenami
in ko bere na glas, ji gležnji visijo s postelje
vendar nikomur ne bo prebrala svojih misli
ona je kot drevesa, sonce, ki plazijo skozi moje okno
pozna svoje telo, takšno, ki se zlije v zlato
ljubosumen sem na njene noge
način, kako se sprehaja skozi morje
in kako te bo spravila v jok
način, kako ne beži od nikogar
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NAJBOLJŠI DEKLAMATORJI
Strokovna komisija je izbrala pet finalistov, ki so se pri
deklamiranju pesmi Barbare Gregorič Gorenc še posebej izkazali:

LIAM ČELOFIGA
Prejemnik Pastirskega roga Župančičeve frulice 2020, simbola
dobrega govorništva in javnega nastopanja

Enej Peček, Logatec (mentorica: Špela Voljč)
Sofia Žižmund, Ljubljana
Vid Lamovšek, Trbovlje (mentorica: Urša Bajda)
Uma Učakar, Krško
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Madhu Marie-Louise Hadžić, Petrinja, (HR)
(mentorica: Kata Sužnjević)

Skladatelj
Motriš kako padaju zlatne sjene
Zarobile te na tlu u tamnim plohama
Između tankih čipki
Divim ti se kao da su tvoje
Kada promatram taj sjaj
Znatiželja mi žudi pitati
Krije li se okrilje
Pod lepršavim tvojim krilom
Kada polažeš smiraj na moja ramena
Što ti kroz pogled šaraju treptaji duše
Krilate želje neskrivene a daleke
U nutrini klupko ushita koji žure dobiti oblik
Hoćeš li ikada preteći ojađenost
Ako ih ne ostvariš do smiraja dana
Ili ćeš ih svako malo naći kako te čupkaju za obraz
Hoće li ti jednolične slike
Kroz drhtaj napuknutih vjeđa
Biti dovoljne za zaborav
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30. Župančičeva frulica

GOSTJE ŽUPANČIČEVE FRULICE
S svojo prisotnostjo so nas v 30 letih počastili:
Gost
Tone Kuntner
Jerca Mrzel
Tone Pavček
Edi Majaron
Saša Vegri
Alenka Vidrih
Ljoba Jenče
Vojko Zidar
Violeta Tomič
Aleš Valič
Irena Zagajšek
Saša Pavček
Desa Muck
Andrej Rozman - Roza
Vinko Möderndorfer
Barbara Gregorič Gorenc
Anja Štefan
Janez Mušič
Ervin Fritz
Boris A. Novak
Miroslav Košuta
Zvezdana Majhen
Peter Svetina
Maja Novak
Andrej Rozman - Roza
Bina Štampe Žmavc
Neža Maurer
Andreja Borin
Barbara Gregorič Gorenc

Leto
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
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Zbral in uredil:
Tadej Fink
Lektorski pregled:
Nastasja Schweiger
Oblikovanje:
Uroš Novina
Izdajatelj:
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
Tel.: 07 30 91 392
Predstavnica izdajatelja:
Mag. Nada Žagar, direktorica

Tisk:
Print 1A

Naklada: 120 izvodov

Črnomelj, junij 2020

Projekt sofinancira:

OBČINA ČRNOMELJ
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Izdajatelj:
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
tel.: 07 30 61 390
e-naslov: info@zik-crnomelj.si
www.zik-crnomelj.eu

