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Sedim med zidovi varna in zadovoljna. 

Sedim med zidovi varna in zadovoljna.  

Zidovi so povsod z mano.   

Nad stropom zagledam okno in nekaj nad njim. 

 Povedo mi, da je to sonce.  

Pred sabo imam še eno okno in nekaj zunaj. 

Povedo mi, da je to metulj na roži.  

Čudim se čudnemu svetu.  

Čutim zatohlost prostora.  

Moti me temačnost moje sobice. 

Boli me občutek ujetosti.  

Moti me vonj lastne preznojenosti.  

 

 

 

 

Bila je težka noč. Jutro je še Težje.  

Le kakšen bo dan. 

Razmišljam. 

Kako naj podrem zidove lastne kletke? 

Nimam kladiva, ne bagerja.  

Nimam lopate,   

ne vrvi, da bi splezala na strop.  

Zaprem oči in ne razmišljam več.   

Grem do stene, in se je dotaknem.   

Roka gre skozi steno, ki je iz sladkorne pene.  

Sladkoba me ne premami. Grem skozi   

in pridem ven. 

Povonjam rožo  in sonce me objame.    

Barbara Lešnik   

 



       

 

                                           Avtorica/avtor: Blanka Božič 

Iz besede se  

pesmi zven razvija 

sonce zasije 

 Katja Zadravec 

  



  

 

                                                         Avtorica/avtor: Barbara Lešnik 

I have been thirsty 

The water of my knovledge 

'ne pitna voda' 

  

Bil tukaj vesel 

z besedo veliko in  

mala slika jaz. 

  Alex Gorbenko 



 

 

                                    Avtorica/avtor: Igor Dacinger 

Da ni greh grajsko 

vino grofu  

poskusiti takoj. 

Breda Slavinec 



      

 

                                           Avtorica/avtor: Saša Bezjak 

The nature exsist 

joung dog enjoys the nature 

men enjoys the wine. 

 

Son looks down the earth 

ful moon hides behind the sun 

people comunicate. 

Alex Gorbenko 



 

                     

                         Avtorica/avtor: Blanka Božič 

Na vrh, le na vrh  

le od tam se da pasti 

kakor utrinek. 

Eva Perko 



 

 

                                     Avtorica/avtor: Blanka Božič    Zvon si zapoje 

pesem o starem gradu 

zidovi molčijo. 

Katja Zadravec  



Veter šelesti 

roža na trati cveti 

korak odmeva 

 

 

vse lepe sanje 

so v kamen dane 

birič udarja 

 

 

sonce je vroče 

telo si vode želi 

pesem si zapoje 

   

Katja Zadravec 



               

                  

                                                              Avtorica/avtor: Darja Cotič 

 

Poletna rosa. 

Trava dehti po tebi. 

Že greš. Umiram. 

 

 

Že greš. Umiram. 

V drobovju čutim vakuum. 

Duša gre s teboj. 

Darja Cotič 

 



 

                                               

                      Avtorica/avtor: Darja Cotič 

                     

 

Duša gre s teboj. 

Krik iz globin. Ostani. 

Ozreš se. Smeh. 

 

 

Ozreš se. Smeh. 

Zlovešč kvadrat odmeva. 

Poletna rosa. 

Darja Cotič 



 

 

 

 

Nebo, zakaj ždiš. 

Kaj ne krvaviš z menoj. 

Suh list odpade.  

 

Suh list odpade.  

Na grob dveh, ki jih več ni.  

Ne njiju – mene. 

 

 

 

 

 

Ne njiju – mene. 

Smrt mene ne pozabi 

ko zopet prideš. 

 

Ko zopet prideš, 

nabrusi koso zame. 

Nebo, zakaj ždiš.  

 

Darja Cotič 

 



           

             

                                                      Avtorica/avtor: Darja Cotič 

 

Mrk v polmraku 

prezgodaj je, a vendar  

je že prepozno. 

 

 

Stoletja že je, 

stoletja že obstoja. 

Stoletij več ni. 

   Eva Perko 



 

 

 

Evropska zima. 

In v kljunu črne vrane. 

Trepeta kraljič. 

 

Trepeta kraljič. 

Pred topotom črede konj. 

Toča spira kri. 

 

Toča spira kri. 

Grom, Evropa ledeni: 

Vzhodni medved gre. 

 

 

 

Vzhodni medved gre, 

lomasti, lomi, ruši, 

vse kar zeleni.  

 

Vse kar zeleni, 

pomete preživelo, 

evropska zima.  

 

  Darja Cotič 

 

 

 



 

Saj ni huda, kaj? 

Ni se pustil odgnati. 

Bevsk, bevsk, hrsk, hrsk, avč.  

 

Skromni začetki. 

Sinje-plavi ščit dvigne. 

Mrcvari skalpe. 

 

Pet, sedem in pet. 

Spet in spet in spet. 

Kot da je zaklet. 

   

Eva Perko 



 

 

Avtorica/avtor: Saša Bezjak 



 

Rdeči kostanj se suši,  

gledam v grad,  

na nebu medli oblaki. 

 

V grajskem objemu  

občudujem  

okoliška drevesa,  

a tesnoba je na čakanju. 

   

Na zadnji strani krožnika  

popisujem nič  

in stokanje odhaja v 

džunglo. 

  Boni Logar 



 

 

Avtorica/avtor: Saša Bezjak 

 



 

  

              Avtorica/avtor: Manja Sgerm 

 

Modra luna bledi 

lepušno lebdi ravnotežje 

dan za dnem. 

  Manja Sgerm 

  



Za interno uporabo avtorjev in grad Negova uredila Manja Sgerm.  

(Izdano 22. 9. 2018) 

Nastalo na gradu Negova 28. 7. 2018 v sodelovanju z zavodom Kultprotur Gornja Radgona. 
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