
POBEG 
Že dolgo čakam in sanjam 

o dnevu svojega pobega, 

o tem, kako mi bo nočno nebo 

preplavilo oči 

in veter mi bo nežno kuštral lase. 

Nekega dne bom odšla 

in pozabila na vse okoli sebe, 

od skrbi in strahov bom poletela 

z nežno nočno ptico, mojo resnico, 

ki me bo ponesla v moj svet, 

v svet, v katerega sodim samo jaz in nihče drug. 

Končno bom lahko zadihala 

in bom lahko to, kar sem, 

sprostila bom lahko vse svoje občutke, 

občutke, ki se me oprijemajo,  

kakor se mladiči oprijemajo svoje mame. 

Zaplavala bom med zvezde … 

Nenadoma se zdrznem 

in vidim le še svojo sobo, 

spet stopim skozi vrata svojega vsakdana. 

Še danes razmišljam in se sprašujem, 

kdaj bo prišel ta dan. 

Že dolgo čakam in sanjam 

o dnevu svojega pobega … 

 

ALINA SOVINC, 7. A 

 

 



POBEG 

Pobeg rad pobegne 

v svoj svet 

in ključavnico dobro zategne 

v svojo domišljijsko klet. 

 

Pobeg se umakne 

tudi takrat, 

ko kdo ga zanalašč spotakne 

in mu hoče škodovat. 

 

Strah je velikokrat 

vzrok za pobeg, 

čeprav je nemalokrat 

le v glavi nateg. 

 

MAKS ŠTERK, 8. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSIN POBEG 

 

Beg pred modrimi zasloni, 

zjutraj mestni trk zvonov, 

ko zavedam se strahov, 

nudijo mi izhod bojazni. 

 

Modro, važno ter umetno, 

vseh oblik, ocen in barv, 

mene, tebe kakor vrv 

vleče v bolestno cono; 

mrežo plete agresivno, 

spleta cvet iz mladih misli. 

Jaz izmikam se bojazni, 

zaigranemu mišljenju, 

spolzko hodim kot po ledu – 

beg pred modrimi zasloni. 

 

Hrup razlega se iz mesta, 

zven ljudi duši mi ušesa, 

zven brenči mi kakor osa. 

Kakšna njena je poanta? 

Hrupna glasna ambulanta. 

Žepi polni so cekinov, 

mlade mami beg možganov, 

pogorišče v zadnjih metrih, 

žolč zastaja mi v jetrih – 

zjutraj mestni trk zvonov. 

 

Ko si tarča krut'ga smeha, 

jedkega okusa slave, 



obtičan na robu ploskve, 

ploskve žalosti in greha. 

Smeh prijateljev odneha, 

nelojalnost, kon'c zvonov, 

na ramenih kletka trnov, 

suva te na prag tunela. 

Lučka sveti lepa bela, 

ko zavedam se strahov. 

 

Ptičje petje, travna rosa, 

vetrič blag in mehko sonce. 

Pod drevesom spletam vence, 

vence radosti ponosa. 

V njih vpletena je narcisa, 

smeh njen slišim nežni bežni, 

njej zaupam jaz edini 

moje krepke misli klica. 

Njen objem, svetleča lica 

nudijo mi izhod bojazni. 

 

MAJA BIZJAK, 9. C 


