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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 2002. 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 – mali
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 deklamatorjih aktivno vključuje tudi
njihove mentorje in šole, iz katerih prihajajo, kakor tudi
strokovnjake, ki sodelujejo kot člani
strokovne komisije.
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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.
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. Projekta
ni zaustavila niti epidemija leta 2020 - jubilejna 30. Župančičeva
frulica je bila izpeljana kot ena prvih literarnih e-prireditev v
Sloveniji.
Vsa leta Župančičevo frulico podpira ustanoviteljica ZIK-a, 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, v materialni obliki.
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 31. ŽUPANČIČEVI FRULICI
Epidemija koronavirusa je pred organizatorja, ZIK Črnomelj, že
drugo leto zapored postavila izziv, kako organizirati Župančičevo
frulico 2021, srečanje najboljših mladih pesnikov in deklamatorjev.
Po odmevni e-prireditvi Župančičeve frulice 2020 smo leta 2021
želeli ponovno pripraviti zaključno prireditev v živo. Za gostujočega
pesnika smo izbrali Ferija Lainščka, aktualnega dobitnika
Prešernove nagrade. Predizbore deklamatorjev, ki so po navadi
potekali na različnih šolah po Sloveniji, smo izpeljali na daljavo –
deklamatorji so svoje nastope posneli z mobilnimi telefoni,
strokovna komisija za izbor deklamatorjev pa je finaliste izbrala na
podlagi ogleda videoposnetkov. Prepoznavnost avtorja pesmi in
možnost sodelovanja na daljavo sta prispevali k rekordnemu številu
sodelujočih deklamatorjev. Le-ti so za svoje govorne nastope lahko
izbirali med Lainščkovimi pesmimi: 1. Brez veze, 2. Nočem, 3.
Maska, 4. Oslovska, 5. Ni res, 6. Samota, 7. Sanje, 8. Konec. Vse
pesmi so objavljene v pesniški zbirki »Ne« (Založba Litera, 2018).
Pesniška komisija je imela podobno delo kot vsa leta doslej. Po
pregledu šifriranih pesmi, ki so jih osnovnošolski in srednješolski
pesniki poslali na razpis, je izbrala finaliste. Tema pesniškega
ustvarjanja 31. Župančičeve frulice je bila DALEČ JE BLIZU in se je
navezovala na trenutni čas, ko na drugačen način iščemo bližino
sočloveka. Za izhodišče so služili verzi ameriškega pesnika
Lawrencea Ferlinghettija iz pesmi Populistični manifest:

»Zdaj je čas, da se soočite z zunanjim svetom
v polnem lotusovem položaju
in s široko odprtimi očmi,
čas, da odprete usta
za nov odkrit govor,
čas, da najdete stik z vsemi čutečimi bitji.«
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Na razpisu za 31. Župančičevo frulico je sodelovalo 82 mladih
pesnikov (58 osnovnošolskih in 24 srednješolskih) in 289
deklamatorjev iz skupno 92 slovenskih osnovnih in srednjih šol.
Ob izvedbi zaključne prireditve Župančičeve frulice 2021 je ZIK
Črnomelj izdal obsežno publikacijo »Beseda je mladost, zbornik ob
30. obletnici projekta Župančičeva frulica«, kjer je zbrana bogata
zgodovina, spomini, razmišljanja in zmagovalne pesmi dosedanjih
izvedb Župančičeve frulice.
ZIK Črnomelj je 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 svoje
izkušnje ter mladim še bolj zavzeto omogočala možnosti za
osebnostni in umetniški razvoj.
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STROKOVNA KOMISIJA
31. ŽUPANČIČEVE FRULICE
Pesmi je ocenjevala strokovna komisija za izbor najboljšega
osnovnošolskega in srednješolskega pesnika Župančičeve frulice
2021 v sestavi:
dr. Janko Lozar,
filozof, letošnji predsednik strokovne komisije,

Veronika Dintinjana,
pesnica in prevajalka,

dr. Igor Divjak,
literarni kritik in prevajalec.
Nastope deklamatorjev je ocenjevala strokovna komisija za izbor
najboljšega deklamatorja Župančičeve frulice 2021 v sestavi:
Mateja Perpar,
prevajalka, radijska napovedovalka, glasbenica in
pravljičarka, letošnja predsednica strokovne komisije,

Tjaša Koprivec Vuga,
pripovedovalka in pesnica, radijska
voditeljica,

Gašper Jarni,
dramski in filmski igralec, lutkar, pevec ter
sinhronizator.
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NAJBOLJŠI OSNOVNOŠOLSKI PESNIKI
ZARA KAVČIČ
Dobitnica Župančičeve frulice 2021
za najboljšo osnovnošolsko pesnico

Slavko Hysz
Gaja Germavc Pušnar
Matej Purkart
Tobija Lakić

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

Anaisa Sterle Leignel (Ljubljana),
Lara Kucler (Ljubljana),
Romi Romič (Ljubljana),
Eliza Grubar (Šenčur),
Tamara Vajngerl (Zgornja Velka),
Ajla Dervišević (Velenje),
Katja Špiler (Velenje),
Neja Habjanič (Sladki Vrh),
Mia Krajner Šikar (Sladki Vrh),
Mia Domajnko (Kidričevo),
Miha Vaupotič (Kidričevo),
Neja Vogrinc (Kidričevo),
Eva Ostrež (Kresnice),
Lana Kristovič (Markovci),
Andrea Tamaši (Ljubljana),
Aljaž Šolar (Kranj).
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DOBITNICA ŽUPANČIČEVE FRULICE 2021
Najboljši osnovnošolski pesniki

ZARA KAVČIČ
Črnomelj (mentorica: Maja Kunič)
Sem Zara. Stara sem … no, saj ni važno
koliko. Zelo rada berem, predvsem
fantazijsko literaturo, in pišem kratke
zgodbe ter poezijo. Igram tamburico in
violončelo. Vse počnem zadnji trenutek in s
tem velikokrat razjezim svojo vestno
mentorico Majo Kunič, ki me pri pisanju
močno podpira. Od nekdaj sem hotela biti
igralka, zadnja leta pa me je poleg igralstva
močno pritegnilo tudi pisanje. Všeč so mi
besede, vsaka ima svoj poseben zven, svojo
barvo. Pisanje lahko naredijo izredno
zabavno, lahko pa tudi izredno naporno, če
se mi izmikajo. Rada imam mucke in
OGROMNO sanjam.

Strokovna utemeljitev dr. Igorja Divjaka, člana strokovne komisije

Ogrodje pesmi Zare Kavčič tvorijo ekspresivne podobe, kot so žretje
snega, zmrznjena duša, okus po krvi, ledeno srce, lajež psov,
trohneče drevo, krvave dlesni, prežvečena ušesa. Njen pesniški svet
je tragičen in usoda, kot se kaže v teh pesmih nesrečna. Polno je
nasilja, krvoločni psi odslikavajo krute razmere na tem planetu, a
zdi se, kot da zlovešče napovedujejo, da se te lahko še zaostrijo.
Kljub temu avtorica ne beži nekam drugam, v neko namišljeno
duhovnost, ampak je telesno vsa v tem svetu, tukaj in zdaj. Iz pesmi
izstopajo izvirne podobe in bralec dobi občutek, da morda ta izrazna
moč prinaša kanček upanja, da pesem vsaj za hip porazi nesrečo in
trpljenje ter da zmaga pesniška svoboda. Je »žerem sneg« sploh še
metafora, se da metaforo jesti? Avtorica pesniških izraznih sredstev
ne podreja ustaljeni lepi rabi, ampak v pesniški jezik vnaša tudi grde
prizore in ga začini s pogovornim jezikom, saj se zaveda, da se le z
živim jezikom lahko razpremo resničnemu svetu.
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31. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki

Sneg
Žerem sneg.
Dobro mi dene,
grlo mi otrpne,
zmrzne duša.
Žerem sneg.
Žerem sneg.
Z njim se spajam.
Polzi po mojem grlu
kakor med.
Žerem sneg.
Žerem sneg.
Ugaja mi.
Všeč mi je njegova trpkost,
okus po krvi.
Žerem sneg.
In vedi:
z vsako kapljico stopljenega snega
prisegam.
Požrla bom vsak kos tvojega ledenega srca.
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31. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki

Trohneče drevo
Že slišim divji lajež psov v daljavi,
slinijo se in renčijo,
ne vedoč, da jih poslušam.
V krinki starega trohnečega drevesa
jih opazujem in jim prisluškujem,
zvijajo se v blatu,
kri se jim pretaka v ustih
in bridke solze lijejo jim s smrčka.
A vselej bodo jezni in okrutni,
vselej si bodo žvečili ušesa
in si praskali oči.
Saj bi jih ustavila,
a staro drevo trohni daleč od psov,
daleč od laježa v daljavi,
daleč od krvavih dlesni
in prežvečenih ušes.
Že slišim divji lajež psov v daljavi,
slinijo se in renčijo,
ne vedoč, da jih poslušam.
Veliko dreves je začelo trohneti,
odkar so začeli lajati.
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31. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki

SLAVKO HYSZ
Šentrupert (mentorica: Janja Jerovšek)
Sem Slavko in živim v Šentrupertu na
Dolenjskem. To je tam blizu Dane. Sem
vztrajen, bister, pogumen, iznajdljiv …
Skratka, zelo talentiran tip. Ukvarjam se z
vsem. Rad imam matematiko in druge
naravoslovne predmete, ukvarjam se s
športom, znam sestaviti več rubikovih kock,
igram več inštrumentov, rad pojem in
navsezadnje pišem še pesmi. Toliko je vsega,
da sploh ne vem, kaj najraje počnem.
Čudno, da mi ne zmanjka časa. Po mojem je
s tem tako: več časa porabiš, več ga imaš, a
vseeno ti ni dolgčas. To je tako nelogično, jaz
pa tako rad razumem stvari. Vendar me take
stvari še bolj privlačijo. Za primer - moj oči
je s Poljske. Večkrat mi rečejo, da sem pol Slovenec in pol Poljak,
vendar jaz čutim, da sem cel Slovenec in cel Poljak. Podobno je tudi
s pesmimi. Nenavadno je, kako lahko pesnik iz besed ustvari nekaj
tako lepega. To je nemogoče razumeti, lahko se le trudimo.

Strokovna utemeljitev dr. Igorja Divjaka, člana strokovne komisije

Slavko Hysz pogumno preizkuša meje tega, kaj je pesem. Zakaj ne
bi ta spregovorila o matematičnem problemu in oporekala
matematičnim trditvam? Morda bo kdo rekel, saj to sploh ni poezija,
če govori o številkah. Toda ali je to matematika? Najbrž se večina
matematikov z njegovim drznim sklepom, da ena in ena ni dve, ne
bi strinjala, In morda ravno zato, ker to ni matematika, pa tudi
logika ne, ne more biti kaj drugega kot poezija. In o čem naj bi
poezija pravzaprav sploh govorila? Zakaj pa ne o poeziji sami, o
skrivnosti, ki jo v sebi nosi pesem? Ta je večja od našega umevanja.
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31. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki

NE PA NI!
Ena in ena je dve.
Ena in ena je dve.
Ena in ena je dve.
Ena in ena je dve.
Ena in ena je dve.
Ena in ena je dve.
Ne pa ni.

Pesem
Vsakdo ima svojo žival.

Moja pesem je mešanček.

Hišnega ljubljenčka – a ga nihče
ne ljubi.

Nima stalne oblike,
ne barve in ne velikosti.

Samo igrača je,
samo dekoracija.

Moja pesem je vedno z menoj,
a ne vedno cela.

A kakšen je moj ljubljenček?

Z mano živi,

Ni mačka, ni riba ni pes –

a z mano ne umre.

je PESEM!
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31. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki

GAJA GERMAVC PUŠNAR
Maribor (mentorica: Lidija Štrucl)
Sem Gaja Germavc Pušnar iz Osnovne šole
Franceta Prešerna v Mariboru, kjer
obiskujem 9. razred, moje zadnje leto na tej
ustanovi. Moram reči, da se kar veselim
srednje šole. Nekaj novega. Novi ljudje,
novo okolje in novi navdihi. Lani sem se
Župančičeve frulice tudi udeležila in moram
priznati, da se od takrat ni kaj veliko
spremenilo. Še vedno treniram karate, igram
bobne in pesnim na strehi. Čeprav se je letos
dodal še ukulele. Nikoli se nisem res učila
pesništva. Tiste osnove v šoli že, drugače pa
sem skupaj nametala kar se mi je dobro
slišalo in da se je le rimalo. Izgleda, da je to bilo dovolj. Pravijo, da
so moje pesmi globoke. Tako kot dno morja so po navadi otožne,
temačne in žalostne. To je tudi verjetno, ker se spravim pesniti ob
najslabšem vremenu in počutju. Inspiracija je čudna reč.

Strokovna utemeljitev dr. Igorja Divjaka, člana strokovne komisije

Gaja Germavc Pušnar se je izkazala kot mojstrica retoričnih
vprašanj, ki človeka zadevajo v živo, neposredno. Zaveda se, da
poezija nagovarja tisto, kar je povezano predvsem z našim
čutenjem. In kaj je bilo v preteklem letu močnejše kot občutje
samote? Kako se je ta stopnjevala v času epidemije, lepo ponazori z
likovno pesmijo, s kiticami, ki so oblikovane kot kapljice dežja, ki
počasi prerastejo v naliv. Pesem ima natančno začrtan dramatičen
lok, končni naliv in to, kako samota preraste v hudo bolečino,
napove ostra beseda meč. Vendar pa v razprti obliki zadnjih dveh
kitic lahko vidimo tudi roke, ki se stegujejo k sočloveku in
napovedujejo novo zbližanje ter upanje v lepšo prihodnost.
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Najboljši osnovnošolski pesniki

Rahel dež
Stik s človekom,

Kakor rahel, topel dež,

krˈ pomembna reč.

ki počasi pada

Danes nemogoča,

tako, počasi shaja.

obsojajoča.

Počasi nastaja
kakor meč.

Kakor rahel dež,
počasi narašča,

Kakor rahel topel dež

se sama v sebi obrača,

ima vonj.

nemogoča,

Lahko ima občutek veselja,

kakor rahel dež.

sreče, smeha
ali pa samote,

Kakor rahel dež,

brez toplote, (dobrote)

ravno dovolj mrzla

samo majhne kapljice.

za še eno odejo,
za še eno idejo.

Te kapljice so kakor
ta naša samota.

Kako potrpeti

Na začetku malo, majhno,

do konca,

neškodljivo.

do poleti,

Potlej se jih nabere,

ko polni bomo svetlega sonca.

in streha je kar naenkrat
za dva odtenka sive, temnejša.

Kako obdržati
tisto, kar razpada?
Kako ugoditi
tistemu, ki sanja?
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MATEJ PURKART
Maribor (mentorica: Karina Juder)
Sem Matej. Moj rojstni kraj je Maribor. Star
sem štirinajst let. Družim se le z nekaj zelo
dobrimi prijatelji. Kot vsi mladi, sem zelo
rad za računalnikom ali na telefonu.
Rad imam živali in moja največja želja je
bila postati veterinar, a me je v življenju
izguba naših hišnih ljubljenčkov vedno
preveč
prizadela.
Sedaj
me
veseli
oblikovanje uporabnih predmetov, predvsem
igrač. Zato sem se vpisal na šolo za
oblikovanje v Mariboru. Rad imam košarko,
judo, plavanje, kolesarjenje. Rad rišem,
izdelujem predmete in gledam Youtube
posnetke.
Pesmi pa pišem le redko, največkrat me k temu spodbudi mama ali
šolsko delo. Za vsa svoja pesniška dela sem bil do sedaj pohvaljen.
Kljub temu v svojo pesniško žilico (in vase) ne zaupam preveč in mi
zato prepoznanje in pohvala mojih del zelo dosti pomenita. Vse to
mi pomaga graditi samozavest.
Strokovna utemeljitev dr. Igorja Divjaka, člana strokovne komisije

Matej Purkart se je lotil večne in verjetno najtežje pesniške teme –
teme smrti. Ta je v času pandemije prizadela ves svet in našo državo
še posebej hudo. Lirski subjekt prostodušno pove, da njega sicer ne
povoha, vendar pa je tudi njega oplazila s svojo praznino. Moč te
pesmi je v tem, da pove vse bistveno z le nekaj besedami, ki pa
čustveno izredno močno učinkujejo. To avtor doseže z epiforami
besed smrt, črna, tema in sam, ki tvorijo klimaks na koncu pesmi.
Tudi v drugih pesmih, ki jih je poslal, je pokazal, da zna izraziti
bistvo s preprostimi ponavljanji na začetku in koncu verza. To
izrazno sredstvo pa prepričljivo dopolnjuje s kratkimi stavki in
včasih tudi pogovornimi izrazi, ki bralca neposredno nagovorijo.
20
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Smrt
Nekaj si izmisli iz tega.
Meni je dolgčas.
Še smrt te ne povoha,
ko korona straši nas.

Smrt me ni strašila,
smrt me nikamor ni podila
in smrt me v nič ni silila.
Le žalost me je zaradi smrti večkrat po vsem telesu prepojila.
Črna praznina ostala je za njimi,
črna kot najbolj temna noč pozimi.
Tema je povsod
in v temi sem jaz.

Tema je moj dom.
Črna praznina je v meni.
Sam sem.
Sam.
In nikomur ni mar moj glas.
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TOBIJA LAKIĆ
Apače (mentorica: Sonja Lenarčič)
Ime mi je Tobija, prijatelji me kličejo Tobi.
Marca sem praznoval 13. rojstni dan. Živim v
kraju Apače. S prijatelji se družimo v
Kidričevem, v novo zgrajenem parku, lakoto
si pa potešimo pri Fetiju, lokalnem mojstru
kebaba. Ko smo že pri prijateljih ... Moji bi
vam najbrž rekli, da sem piflar, a jaz se s tem
ne strinjam, saj za učenje porabim manj
časa, kot oni mislijo. Sam se nimam za
pesnika, pisanje pesmi je zame šolsko delo,
a ko mi uspe zložiti dobro pesem, je občutek
res odličen. V prostem času se najraje
ukvarjam s svojo "mašino" - z računalnikom,
seveda. Lahko bi rekli, da sem igričar in da
sem z računalnikom malo zasvojen, a jaz
temu rečem zabava in možnost, da se družim
s prijatelji, ko sem sam v svoji sobi. Možgane rad pretegnem tudi z
rubikovo kocko, pri kateri je barve težje spraviti skupaj, kot najti
dobro rimo na koncu verza. Aja - pa kitaro igram!

Strokovna utemeljitev dr. Igorja Divjaka, člana strokovne komisije

Pesmi Tobije Lakića preveva igriv najstniški duh, ki se predaja
zapeljivim ugankam življenja, za katere se zdi, da so jih odrasli,
starši in učitelji, pozabili. Svoboda, ki jo opeva, je svoboda
mladosti, ki sama v sebi najdeva dovolj razlogov za to, da odraslih
ne posluša preveč. Ustvarjalno spretnost izkaže s tem, da zna
zanimivo pesem zgraditi iz čisto preprostega motiva, kot je besedna
zveza »nekaj je ...« Pesnik je pokazal tenkočuten posluh za to, da
se mladostna igrivost pravzaprav skriva tudi v samem jeziku, če mu
le znamo prisluhniti. Pesem v razgibanem, komunikativnem jeziku
spretno ritmizira in dopolnjuje z naravno tekočimi rimami. Čeprav
sklene pesem z mislijo, da beseda nekaj ne more pomeniti nič, lahko
med vrsticami razberemo, da avtor posredno spregovori o radosti in
zapeljivosti življenja, ki se skriva v preprostih rečeh.
20
22

31. Župančičeva frulica
Najboljši osnovnošolski pesniki

NEKAJ JE ...
Nekaj je beseda,
nekaj je izraz,
nekaj je tak univerzalen odgovor.
Na primer, ko te mama vpraša:
„Sinko, kaj ste delali v šoli?“
„Nekaj že ...“
Ali pa, ko te učiteljica
med dopoldanskim dremežem
v šoli zbudi z vprašanjem:
„Koliko je tri plus tri?“
„Nekaj!“
Beseda nekaj
je prava uganka.
Lahko pomeni karkoli;
lahko je avto, kolo,
lahko je ptič.
A beseda nekaj,
pa če se še tako trudiš,
ne more pomeniti nič.
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NAJBOLJŠI SREDNJEŠOLSKI PESNIKI
BRINA PODGAJSKI KAMPUŠ
Dobitnica Župančičeve frulice 2021
za najboljšo srednješolsko pesnico

Ana Stergar
Manca Marinko
Vid Kavčič
Asia Prijanovič
Pohvale strokovne komisije:
�
�
�
�
�
�

Zala Ilovar (Šmarješke Toplice),
Ana Kumperger (Šempeter),
Luka Gaber (Loče),
Amra Huremović (Šoštanj),
Eva Šubic (Novo mesto),
Nina Bohnec (Črenšovci).
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BRINA PODGAJSKI KAMPUŠ
Murska Sobota (mentorica: Nina Medved)
Ne vem, kaj napisati. Sedim v kavarni in
strmim v počečkan papir, na katerega bi že
zdavnaj morala zapisati svoj opis, se
predstaviti. Pa kaj, saj ne vem, kdo sem.
Moj list z opisom je kakor moje življenje tvori ga ogromno nepovezanih točk - in
medtem ko opazujem vrstnike, kako
nekateri že zaključujejo svoje umetnine in
jim dodajajo le še zadnje linije, sedim in se
trudim povezati vsaj dve točki. Res sem
glasbenica, violinistka in komponistka
predana umetnosti, pa vendar ne morem
zanikati, da neizmerno ljubim učenje
jezikov ali da se zanimam za znanost. Tako
mi je do sedaj uspelo le nabrati in
prepoznati različne točke sebe, tega, kako
jih povezati, pa še nisem ugotovila. Ne vem, kako bo na koncu
izgledala moja umetnina in verjamem, da nisem edina, ampak, saj
je že življenje samo po sebi nepovezano in se nenehno spreminja,
zato je morda tako še najboljše.

Strokovna utemeljitev Veronike Dintinjana, članice strokovne komisije

Brina Podgajski Kampuš opisuje drobne detajle naravnega sveta:
marjetice, mravlje, pikapolonice, ki so kot nekakšno zavetje pred
tistim, kar neimenovano čaka na drugi strani pesmi. Prav odsotnost
opisa najbolje ubesedi tisto drugo stran, pri tem se opira na
impliciten kontrast med polnostjo naravnega sveta in razglašenostjo
človeške izkušnje, med svetom otroštva in svetom odraslih.
Numinozni svet narave in otroštva je pravzaprav del idealiziranega
spomina, toda obenem tudi oporna točka za premislek, za obrat
perspektive: božično drevo, nekoč simbolno središče sveta, je danes
le artefakt za potrošnjo. Svet se ne vrti okoli dreves, niti okoli
človeka, vesolju smo oboji nepomembni. Kljub temu ekspresivnost
izrazja oživi sočnost jagode, polnost trenutka, ki izgine, ko jo
použijemo. Premene in levitve so stalnica živega sveta. Izziv pa je,
kako z venci marjetic ali atomi mravelj ubesediti temo zrkel.
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Ob temo zrkel
moje črno v očeh je kričalo
in se zvijalo od bolečin
ki so se povzpenjale po strunah živcev
vpetih v srce
v vseh jezikih je klicalo mimoidočim
a ti so gledali le na asfalt pred seboj
kakor da se bodo zdaj
zdaj
spotaknili ob temo mojih zrkel

O marjeticah, mravljah in pikapolonici
Vrnila bi se.

Največja tragedija

Na travnik

bi bila odhod pikapolonice

pred babičino hišo,

s konice mojega prsta.

kjer bi me laneni senčnik varoval
pred zunanjim svetom,
venec belih marjetic,
s katerimi sem okronana,
pa bi mi dal moč
se jeziti nad vojsko mravelj,
ki se z drobtinami peciva na hrbtu
vrača domov.
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Eksistenca božičnega drevesca
nepomembnost jelke
ki jo vzameš iz narave in postaviš na sredo svoje sobe
opazuješ, kako se ji povešajo veje
s katerih pričnejo padati okraski
vse dokler je ne odneseš iz hiše
že naslednje leto pa jo nadomesti nova
z vejami še lepše smaragdne barve kot ta poprej
še opojnejšega vonja
a vendar nič manj minljiva od nje
nič manj minljiva od nas
ki smo sedeli v dnevni sobi

nepomembni vesolju
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ANA STERGAR
Ljubljana (mentorica: Mirjam Šemrov)

Ime mi je Ana in sem dijakinja tretjega
letnika Gimnazije Vič. Že več kot deset let
treniram balet, pesmi pa sem začela pisati
v devetem razredu, ko sem na listu papirja
med uro slovenščine premetavala besede,
da bi pregnala dolgčas. Pišem o tistem, kar
čutim; o tistem, kar me duši, kar bi rada
spravila iz sebe, a tega ne znam ubesediti,
povedati naglas. Verzi, ki jih zapišem, so
kot reševanje matematičnega problema –
šele ko jih dokončam, pogledam z
distance, lahko vidim njihov odgovor.
Moja profesorica slovenščine, Mirjam
Šemrov, je bila prva oseba, ki sem ji
pokazala svoje pisanje, in ona me je od
prvega letnika spodbujala v mojih
poskusih, za kar se ji iskreno zahvaljujem.
Strokovna utemeljitev Veronike Dintinjana, članice strokovne komisije

Atmosfera pesmi Ane Stergar je anksiozna. Gre za strah pred
prestopanjem pragov, kjer se od junaka ali junakinje zgodbe, to je
pišočega ali pišoče, zahteva, da odgovori (ali natančneje, da kar
naprej odgovarja, morda vsakič drugače) na vprašanje, kdo je.
Samostalniki drvijo v več smeri hkrati, občasno kakšen zaimek krika
poblisne iz tekočih, ritmičnih sklopov besed. Kompleksnost sveta se
nenadoma razpre, ob izteku otroške dobe se prvič jasneje
razplastijo odtenki lastne sence. Toda pesem usmeri svoj pogled tudi
v nas, bralce. Se lahko zanese na nas? Na skupnost, na svet, v
katerega se podaja? Čeprav se zdi, da beseda izgublja svoj pomen v
svetu proti vsemogočnosti številk in števnega, nas poezija vedno
znova izzove s svojimi vprašanji. Včasih so med vrsticami tudi
odgovori.
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Poglej me v oči,
ti, ki nisi jaz, in mi povej
kaj je bilo prej,
začetek ali konec.
Ko se nebo razlomi na kose
in reke pobegnejo v puščavo …
boš pobegnil?
Boš ostal z menoj
v ruševinah mojega kraljestva?
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MANCA MARINKO
Dobrova
Dejstvo, da ta opis pišem v zadnjih urah
zadnjega dne, do katerega ga je potrebno
oddati, pove mogoče že malo preveč o meni.
Ampak brez skrbi, od tukaj naprej se bom
samo še romantizirala. Imam »zanimivo«
pisavo, ki jo prištevam k svojim osebnostnim
lastnostim, ampak tisti, ki želijo v šoli od
mene prepisovati, so se jo naučili (raz)brati.
Zaskrbljujoče veliko število ljudi meni, da če
bi bila barva, bi bila oranžna. Če vam barva,
s katero sem asociirana, slučajno ni dovolj,
sem tudi vegetarijanka, nosim bolj kot ne
izključno oblačila iz mladosti svojih staršev,
včasih fotografiram, ampak samo črno-belo
in skoraj samo portrete, berem, ampak še
raje samo brskam po knjižnicah. In da, sem
feministka, ker bi morali biti vsi.
Strokovna utemeljitev Veronike Dintinjana, članice strokovne komisije

Manca Marinko piše brez ločil, brez odvečnih besed. To je jezik, ki
je za las odmaknjen od pogovornega jezika. Izbira izraza je
primerna vsebini: prozaičen izraz, banalna vsakdanjost. Brez
poskusa olepšav. Direktna. Iskrena. Brez zadržka poimenuje stvari,
kot so, ne kot bi radi, da so. Ni poker, temveč enka. Niso odrasli,
temveč otroci. In prababice prijateljic umirajo. To je svet, kot ga
slikata tudi Auden v Musée des Beaux Arts ali Miłosz v Campo di fiori,
kjer se vse, tako trpljenje kot veselje, dogaja sočasno. V izrekanju
neolepšanega sveta je, se zdi, še vedno nekakšna moč. Morda moč
resnice? Sposobnost jezika, da izrazi človeško izkušnjo v vsej njeni
protislovnosti. In nam morda da občutek, da smo resnični, četudi
najpogosteje nemočni. Toda vsej nemoči in nepomembnosti
navkljub je tu tudi čas, ki nam daje neverjetno darilo: vse je
neponovljivo. In zato dragoceno?
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(brez naslova)
I
pogrešam neznance
s katerimi si deliš zadnjo cigareto
preden za vedno izginejo v podhod
ki ti v skoncentrirani množici
po nesreči stopijo na čevelj in zakričijo v uho
nekaj podobnega oprosti
ki ti plačajo za vse za kar jih prosiš
samo zaradi laži
da je danes tvoj rojstni dan
II
prababice prijateljic umirajo
medtem ko nadstropje nižje
ležerno igramo poker
oziroma govorimo da igramo poker
ampak v resnici igramo enko
ker smo še otroci
ki po roza dnevnikih brskajo za datumom
ko so nas prvič spustili
same na igrišče
III
všeč mi je
ko se mi krušijo delci laka
z nohtov na rokah
to mi da občutek časa
občutek
da se nekaj pa le dogaja
če ne drugega
si vsaj temeljito
umivam roke
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VID KAVČIČ
Črnomelj (mentorica: Maja Kunič)
Naj otvorim s tem, da se nikoli pred
pisanjem tega nehvaležnega sestavka nisem
počutil bolj nezanimivega. Pa morda s tem,
da do včeraj nisem vedel, kaj neki je to Em
in em, pa moram reči, da sem kljub tej
zamujeni priložnosti noro dobro shajal z,
denimo, šansonom o Mademoiselle Adeli.
Izjemno rad provociram svoje prfokse, sploh
pa slovenistke. Neznansko me iztiri
nepravilna raba pomišljaja pri zapisu
odpiralnih časov trgovinic, frizerskih salonov
in ostalih lekarn. Sem tudi izvedenec v
grobem žaljenju, najraje pa to počnem s
sluzastimi nevretenčarji. Rekli so mi
največji znanstvenik med umetniki in
največji umetnik med znanstveniki, mi grejo
pa naravoslovno-poetične fore na živce. Na
dnevni ravni pogosto rešujem svet z nakladanjem in čvekanjem, pa
naj bo to po telefonu, ali pa v živo v kakšni dobri kavarni, na bureku
zunaj na klopci pred dijaškim domom, v šoli na hodniku 5 ali morda
10 ali morda 15 minut po zvonjenju …

Strokovna utemeljitev Veronike Dintinjana, članice strokovne komisije

Vid Kavčič slika meglo, močvirje. Podobe so jasne, tu so obrati rime,
osnutki prozodije. Če prisluhneš natančno, lahko slišiš odmev nečesa
starejšega, tako v obratih besed kot v podobah. Jasno se kaže
premislek o formalnih izzivih pesništva, kakor tudi želja doseči
obrtno spretnost mojstrov kot so Kosovel, Makarovič, Strniša.
Odločenost učiti se od mojstrov je najboljša popotnica za pesnika ali
pesnico. V pesmi »nastaja glivje« se besede nizajo v kratkih
vrsticah, pomen se tke prek verznih prelomov navzdol in navzgor,
vrstice se prepletajo in razpletajo kot hife. Pesem sledi organskemu
principu rasti. Glive se naselijo na razpadajoči organski snovi. Na
meji med živim in neživim razgrajujejo obstoječe strukture in delce
le-teh uporabljajo za gradnike novega. Toda gnitje je šele začetek
alkemičnega procesa.
32
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nastaja glivje
tam nastaja
v močvirju
so pognali
mlačnem
s štora
trhlega
iz mrhovine
zgnite
iz sluzi
se vili
bohotali
pletli
tja ter sem
črvički beli
mrežasti miceliji
ta zlezel gor
pa tale dol
pletejo se
niti
sline kačje
in gamet
spletale so
mošnjo
iz semen
scale
spore
in plodile
črno prst
v njej trosile
vlažno
mehko
gnilo
in plesnivo
glivje
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ASIA PRIJANOVIČ
Ig (mentorica: Maja Kunič)
Kličem se Asia.
Humoristi me naslavljajo z Azija, verjetno se
jim to zdi neizmerno duhovito. Sem dekle
mnogih talentov in včasih se izživljam tudi s
poezijo. Zelo pri srcu so mi falafli moje
matere, naša mačka Ferdinand in Rex
Maćkurson, ženske, figurice žab in balkan
glasba.
Sredi junija dopolnem 16 let in sem klasik na
poljanski gimnaziji. Strastno ljubim rastline
vseh vrst, ampak se mi je enkrat posušil nek
puščavski kaktus. Oče so mi enkrat rekli, da
izgledam kot “lgbt [neo] nazi”, moja
najljubša barva je rjava.
Strokovna utemeljitev Veronike Dintinjana, članice strokovne komisije

Prvi vtis pesmi Asie Prijanovič je polnost, nagajivost, določen
erotični naboj. Metafora (»mokra potepuška dekleta«) je
učinkovita, čeprav se giblje znotraj patriarhalno začrtanega sveta,
kjer je ženska nedoumljivi Drugi. Izreka hrepenenje po skrivnosti,
po spoznanju, po drugosti. Toda ob diametralno nasprotnih čustvih,
ki jih pesem izreče v zadnjih vrsticah, se razleti. Hrepenenje
spremljata strah in odpor. Izvor trepeta je pravilno najprej umeščen
v govorca, šele nato ga ta premesti na objekt metafore – tu se v
pesem prikrade ščepec moraliziranja, skrivnosti namesto »spolzke«,
neobvladljive, postanejo »opolzke«, družbeno označene kot
nesprejemljive, celo nedovoljene. Zanimiva besedna igra odraža
nezavedno družbeno strukturiranost odnosa do neznanega,
skrivnosti, sence. Pesem deluje kot poseben fotografski aparat, ki
zmore zabeležiti nevidno, nezavedno.
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Mokra potepuška dekleta
Zvonijo na vsa vrata v moji ulici
In se prodajajo za vlažne, spolzke skrivnosti.
Po polnoči med stenami
Odmeva njihovo sladko, igrivo hihitanje.
Zjutraj razgaljena pobegnejo neznano kam
In od njih ostanejo zgolj še odtisi bosih stopal
In nepotešeno hrepenenje po ponovnem srečanju.
Želim si jih
Njihovih mehkih ustnic, spretnih prstov
In v mesečini bledih silhuet trebuhov.
Sovražim se
Sovražim ves svet in dekleta.
Ker ne premorem dovolj opolzkih skrivnosti.
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NAJBOLJŠI DEKLAMATORJI
Strokovna komisija pod vodstvom Mateje Perpar, je izbrala pet
finalistov, ki so se pri deklamiranju pesmi Ferija Lainščka še
posebej izkazali:

Uma Učakar, Krško
Urban Prevc, Ljubljana
Izak Pirih, Kranj
Luka Verhovec, Notranje Gorice
Neža Rikke Rutar, Rakek

Na zaključni prireditvi bo znana zmagovalka ali zmagovalec
Župančičeve frulice 2021, ki bo prejel/a »Pastirski rog« kot
simbol dobrega govorništva in javnega nastopanja.
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NAJBOLJŠA OSNOVNOŠOLSKA PESNICA
GORANOVEGA PROLJEĆA 2021
Nora Weygand, Zagreb, (HR)
(mentorica: Željka Dragčević Takač)

PROMJENE
Promijenilo se pogledom, dodirom, pokušajem.
Sve što vidimo u nečijem oku
ili osjetimo pod nečijim dlanom.
Kroz što sve prođemo, pokušamo li.

Poput sjemenke.
Jednom je nevidljiva u zemlji.
Potom izlazi iz tame i vidi boje.
Zatim joj sve postaje jednako.
I na kraju odleti, promijeni se.
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31. Župančičeva frulica

GOSTJE ŽUPANČIČEVE FRULICE
S svojo prisotnostjo so nas v 31-ih 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

Feri Lainšček

2021
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