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PROSTO PO PREŠERNU 
 

Prosto po Prešernu, 
s Prešernom zveze nima. 

Tu je le zato, 
da se vsaj približno rima. 

 
Prešeren je bil velik mož, 

to zdaj vemo vsi. 
A ni bil velik kakor mrož, 

vsaj tako se zdi. 
 

Prosto po Trubarju lahko bi bilo. 
A to ne obstaja, 
ker je pač tako. 

 
Prosto po Prešernu nas včasih zavaja. 

Napišeš lahko, 
karkoli se ti v glavi poraja. 

 
VID POTOČAN 
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OB TEBI 

Ko bolečina močna te preplavi, 
vedi, da bom vedno tam ob tebi, 
da v svoje dlani vzamem tvoje, 

da tvojo bolečino prenesem na rame 
moje.  

 
 
 

ŽIVA KOBAL 

SAMOTA PESNIKA 
 

Pesnik sem osamljen,  
še  mačke ni doma, 
žena me zapustila  
že dolgo je tega. 

Zdaj sem sam, brez otrok, 
brez ljubeče duše,  

ki bi dajala občutek sreče. 
 

Nasedel sem kot kit, 
izhoda več ni, 

a imam vsaj te pesmi, 
da grejejo me v srca 

globini. 

PORUŠENE SANJE  
Oče pozno domov pride, 

okoli njega je ta odurni smrad, 
ki v zraku obvisi. 

Včasih s steklenico vina, vodke, 
včasih cigaret so polne roke. 

 

Potem oče na tleh obleži 
in kar cel dan prespi. 

Zvečer pa prošnja je za dar, za novo steklenico 
vina ali pa denar. 

Če daru mu ne dam, 
name položi svojo težko dlan. 

Tako je iz dneva v dan, 
brez konca porušenih sanj.  

 
 

DOM  
Če bi znala leteti, 
če bi znala ujeti, 
tisti košček srca, 

bi bila doma. 
 

 



ŽIVETI ALI PREŽIVETI 
 
 
Rajati, jokati, 
živeti ali se bati. 
karierno uspeti ali ljudi izsiljevati, 
delaj le kar ti gre bolj po glavi. 
  
Življenje je tvoje, 
srčnosti več ni, 
z glavo naprej, 
hodi vse dni. 
 
Hodi, deli, 
ohrani mirno kri, 
strumno in urno, 
da se kar kadi. 

EMA MOVRIN 
 

Beli oblaki nad  
mano drvijo, 

beli oblaki  
nad mano počasi 

sapo lovijo. 
 

Rdeče strehe pod 
mano stojijo, 

rdeče strehe pod 
mano se svetlijo. 

 
Črni gozdovi  

v daljavi mi dišijo, 
črni gozdovi  

v samoti me učijo. 
 

Le kaj naj ta pesem pomeni? 
Nič in vse, 

vprašanje je le 
kako in komu. 

 
 

 

Pesem o ljubezni 
Ljubezen je bolezen, 
je kot enciklopedija, 
dolga in zapletljiva. 

 
Je nerazumljiva, 

a ko pride ta ljubezen, 
v trebuhu metuljčki žmrgolijo, 

in ljudje se veselijo. 
 

O, ljubezen, ta ljubezen, 
kdaj je lepa kot sončen dan, 

a ko ljubezen ta ljubezen, 
nesrečna je, 

je kot deževni dan. 
 

STAŠ ZUPANČIČ 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tvoje srce je kot Milan Borjan. 
Nobenega strela ne spusti v gol, 

Ti pa nobenega fanta v svoje srce. 
 

Tvoje oči se bliskajo, 
kakor je Ben bliskovit v napadu. 

Ob pogledu nate gorim, 
tako kot gori Marakana ko pade gol. 

 
Vsa lepa pisma in darila odbijaš, 

kot Savić in Degenek v kazenskem prostoru. 
Tvoj pogled pa me v srce zadane, 

kakor predložek Rodića in Stojkovića, Pavkova v glavo. 
 

Ljubezniva si kot Marko Marin, 
predrzna pa kot Jovičić, 

s prijateljicami se poigravate s fanti, 
kakor Krstičić z igralci Napolija. 

 
Kako omrežit fanta imaš taktiko svojo, 

kot jo ima Milojević za premagat Liverpool. 
Kljub temu da je Marakana odlična, 

Je ljubezen do tebe resnična. 
 

NIK MAKOVEC 



  
        AMADEJ ČIŽMAN  
 
POHOD V SONČNI ZAHOD 
 
Prav zdaj ko končujem, 
sem ravnokar začel. 
Ker sem prej pel, 
že dolgo zdaj praznujem. 
 

 
Božič mi je bil blizu, 
ker sem bil v Parizu 
in vse sem videl lepo, 
in ničesar slabo. 
 
Ne najdem rime na lepo, 
prav ta ne sme biti slabo, 
ker slabo ni lepo, 
ker je grdo. 
 
Vhod, prav ta vhod,  
ki zgleda kot sončni zahod, 
pripelje te tja, 
kjer vsak nekaj velja. 

 
Betonski bloki, hiše, stene, 
to ni življenje, 
to je trpljenje, 
in to ni iz volje njene. 
 
Ko sem hodil, sem hodil, 
ko sem prišel, sem prišel, 
ko sem iskal, sem iskal, 
in ko sem našel, sem videl. 
 

 

 
 
 

O, Domžale, lepo mesto nas domače, 
kjer hiša mojega stoji pradeda, 
bodi zdrava zemlja naša, 
saj cenimo te, domovina. 
 
Domžale so lepo mesto, 
ko greš čez cesto, 
vidiš, Domžale so za glavno mesto. 
 
Mesto polno dobrih ljudi, 
v Domžalah je vse, kar srce poželi. 
Daj, pridruži se še ti.  
 

TIM KOKALJ 


