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LITERARNO POPOLDNE (28. 5. 2020) 

 

Ura pričetka: 13:00 

Prisotne: Martina Senekovič, Nika Kramžar, Mojca Bračun, Maruša Nartnik, Miša Podberšič, 

Zala Virant, Klara Zevnik, Nuša Cesar, Lara Praznik, Ana Kovačič, doc. dr. Jasna Potočnik 

Topler. 

V četrtek, 28. 5.  2020 je bilo izvedeno 7. literarno popoldne za Projekt ŠIPK – Slomškov 

literarni festival. Predstavljeno je bilo dosedanje delo, obravnava morebitnih težav ter glavni 

namen literarnega popoldneva – predstavitev literatov ter njihovih del s katerimi želimo 

spoznati njihovo delovanje ter udejstvovanje na področju Posavja. 

V nadaljevanju so predstavljeni avtorju ter izbrani odlomki: 

1. IVANA JANA CVIRN – PO GOBE 

Jana Cvirn rojena Zaplotnik je svoje otroštvo preživela v Tržiču zdaj pa že 51 let živi in 

ustvarja v Sevnici. O svojem literarnem ustvarjanju pravi takole: »Rada pišem, pisanje mi 

pomeni duhovno zadoščenje in dopolnjevanje mojega uma. Pišem predvsem pesmi, ki jim 

dodam moralni nauk in jih tudi objavim, je pa res, da se preko proznega dela lahko bolj 

bogato izrazim.« Jana je članica sevniške literarne skupine Sev. Leta 2019 je njeno delo 

Gregorjevo nekoč in danes bilo prvonagrajeno na natečaju Zgodbe mojega kraja: Spomini 

na praznovanja in običaje. Sodeluje na skoraj vseh kulturnih prireditvah, ki se odvijajo v 

občini in širše. 

Po gobe 

September je bil topel in moker, a gobe vseeno niso hotele rasti. Z možem sva zaman 

hodila na oglede v najin gobji revir. Šele oktobra se je situacija popravila, ko je 

nasto¬pilo babje poletje. 

Kmalu je bilo v naših gozdovih več gobarjev kot gob. Jasno med njimi tudi midva. Z leti 

sem namreč postala vneta nabiralka gob, ki pa jih rajši iščem, kot pa jem. 

Gobar vstane zelo zgodaj, da mu drugi ne poberejo vseh gob. Torej le nisem prava 

gobarka, ker sem se zbudila bolj pozno. Vreme se je pričelo kisati, a vseeno sva se 

odločila, da jih greva iskat. Mogoče bo pa kakšna le spregledana. Napravim se po 

»lovsko«. Glavo obvezno pokrijem s kapo, da mi slučajno pajek ne zleze za vrat. Bilo bi 

grozno. S seboj vzamem pleteno košarico in nožek, to vse po novih gobarskih pravilih. O 

dovoljenem enem kilogramu nabranih gob pa itak lahko samo sanjam. 

»No, pa sem kot Rdeča kapica iz pravljice«, se na glas pošalim in namenoma preslišim 

možev komentar o starem sivem volku. Odpeljeva se. 

V gozdu se ločiva. Vsak za sebe pregledujeva teren. Zavzeto gledam v tla, ko hodim v 

krogih okoli dreves. O mojih jurčkih pa niti sledu, same »ne prave« gobe. Med njimi so 

gotovo tudi strupene. Zato jih pustim pri miru. Včasih mi mož prinese meni nepo¬znano 

gobo. Ker trdi, da je užitna, jo pripravim, a pojesti jo mora sam. Ne bi šla rada prehitro 

»po gobe«. 

Ne vem, zakaj mi spet hodi po glavi Rdeča kapica. Ta me spomni tudi na volka. On pa

  ni več samo v pravljici, ampak se resnično potepa naokoli in dela škodo. Čeprav je                                          

daleč na drugem koncu Slovenije, mi postane tesno. Začnem se ozirati naokrog. Hitro  

poberem debelo palico, tako malo za korajžo in spet zakolovratim po šumečem listju. 

Nato se spomnim se medveda, ki je lomastil nad Lazami. Opazil ga je moj zet, ki je lovec. 

Namesto s puško je meril nanj s kamero telefona. Medveda je pustil, da je mirno odhlačal 

dalje po gozdu. Ta kosmatinec se občasno klati po okoliških gozdovih in v njih se nič več 

ne počutim sproščeno. Za tolažbo, da se pomirim, pokličem mola. Vprašam ga, če ima že 

kaj gob. 
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»Jasno, da jih ima. On jih najde tudi tam, kjer jih ni«, zagodrnjam in nadaljujem z 

iskanjem. 

Že kar pisano gledam, ko me pot zanese v hrib med gosto praprot. Iz nje pa skoči 

kosmatinec in jo ucvre med grmovje. Še vedno z mislimi na gozdne zveri se močno 

prestrašim, a je bil le preplašen dokaj velik zajec. »Trapa neumna, bom morala po nova 

očala«, si mislim, ko se malo umirim. Znova pokličem moža in mu povem za zajca, ki sem 

ga splašila, o prividu sem pa raje tiho. Skleneva, da se vrneva domov. 

Slabe volje stopam proti avtu in pogledujem v prazno košarico. Še vedno do sedaj sem 

nabrala vsaj dve ali tri gobe, danes pa nič od nič. Prične deževati, zato stečem pod gosto 

krošnjo v zasilno zavetje. Vsa sem premočena, zebe me in tišči me na vodo. Ozrem se 

naokoli, če je kdo v bližini. Nikjer žive duše, zato hitro počepnem. 

Takrat pa ju zagledam. Tik pred mano dva postavna, temna, zdrava, velika – ajdovčka. 

Hitro sta se znašla v košarici. Bila sta mokra, a samo od dežja in ne od ... 

Vsa nasmejana, mokra od nog do glave, stečem. V toplem avtu me že čaka sopotnik, ki je 

prav tako moker. Sprašujeva se, če so gobe vredne prehlada, ali celo pljučnice. Za kaj 

resnega gotovo ne. Malo kihanja pa tudi vroča gobova juhica pozdravi, naju potolažim. 

Ta dan z možem prineseva domov kar nekaj gob, tudi po moji zaslugi oziroma gobarski 

sreči. 

 

2. RAFKO VODEB - Z LAGUNE 

Rafko Vodeb se je rodil 26.7.1992 v današnji občini Krško. Izobraževal se je v različnih 

ustanovah v Mariboru in v Ljubljani. Nato je svoje šolanje nadaljeval v tujini. Študiral je v 

Rimu, kjer je diplomiral iz filozofije in teologije. Nekaj let pozneje je bil posvečen v 

duhovnika. Po opravljeni diplomi je deloval kot predavatelj in podravnatelj 

izobraževalnega zavoda v Rimu. Nato se je odločil za študij arheologije in umetnostne 

zgodovine v Belgiji. Po zaključenem študiju je deloval kot predavatelj o krščanski 

arheologiji, cerkveni umetnosti in umetnosti v misijonih. Bil je tudi voditelj radijskih 

oddaj in sourednik različnih revij. Šele leta 1971 se je vrnil v domovino in do smrti živel v 

Mariboru. Po vrnitvi je predaval še na Teološki fakulteti v Mariboru in opravljal delo 

urednika in tajnika pri Moharjevi družbi v Celju.  

Rafko Vodeb je bil zelo dejaven in aktiven. Zasedal je pomembne položaje in opravljal 

različne naloge. Poleg njegove bogate kariere je tudi pesnil. Pesniti je začel že v mladosti. 

Njegova najbolj plodna ustvarjalna leta naj bi bila takrat, ko je živel v Rimu. Urejati je 

začel tudi prvo slovensko antologijo zdomskega pesništva, ki jo je izdal pod imenom Naša 

pesem. Bil je v stiku z izseljenimi Slovenci po celem svetu. Tudi v tematiki njegovih 

pesmi začutimo izseljenski pridih. Njegova pesniška zbirka Človek sem velja za eno 

najboljših pesniških dosežkov v izseljenstvu.  

Del iz cikla pesmi Z lagune 

 

III 

Votli veter, 

ni me strah daljav! 

Pozabil sem okus domačih brazd, 

slast mirnih sanj, 

odsev večernih ognjev 

v očeh, ki prosijo ljubezen. 

 

Popotnik sem, 

berač po lastni volji, 

sled v pesek pisanih besed 
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in priča drugačnih dalj. 

 

Drugačna luč mi sveti iz samote, 

ko pada noč 

brez senc 

in krvavi nebo 

pod ostrimi perutmi 

gorečih jader. 

 

IV 

 

Na dlani mrtvega morja 

živim. 

 

VIRI: 

Bergles, C. (ur.) (1990): To drevo na tujem raste. Antologija slovenskega zdomskega 

pesništva v zadnjih štiridesetih letih. Ljubljana: Aleph 

Debeljak, T. in Papež, F. (ur.) (1980): Antologija slovenskega zdomskega pesništva. 

Buenos Aires: Slovenska kulturna akcija Buenos Aires 

 

3. JANEZ ŽAKELJ – DOMOVINA 

 

Janez Žakelj se je rodil 11. maja 1976 v Žireh. Po končani osnovni šoli in maturi v 

Vipavi se je vpisal v Ljubljansko semenišče. Po dveh letih je bil poslan v Rim, kjer je 

dokončal študij teologije in je magistriral iz biblične duhovnosti. Vseskozi se je precej 

ukvarjal z literaturo, predvsem Svetim pismom in gledališčem. Nekatere pesmi je 

priložnostno tudi objavljal. Napisal je štiri drame, od katerih sta bili dve tudi 

uprizorjeni (Naš Knoblehar ter Zobotrebec), razne strokovne članke in leta 2007 izdal 

daljše delo o vprašanju trpljenja z naslovom Job. Leta 2008 je nastopil za župnika v 

Cerkljah ob Krki. 

 

Domovina 

 

Tvoje ime je sveto domovina. 

Kaljeno je v pečici s strašnim bojem. 

Utrjeno je s težkim delom – znojem. 

Naj domovina ti ne zmanjka vina. 

 

Tvoj jezik krasni se z nebes izliva 

in pesem, ki odganja tujcev rojev, 

naj v tebi polno pravih bo herojev, 

naj domovina ti ne zmanjka vina. 

 

Ponosen sem na silne te lepote. 

Rad gledam na gozdove in poljane 

in prosim Boga, naj le tako ostane. 

 

Glede pa vina, da ne b'lo bi zmote, 

prav je, da je, a rajši kakor vina 

želim ponosnih mož ti domovina. 
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4. ANDREJ UREK – NEVARNA POT 

Andrej Urek je slovenski pesnik in teolog, rodil se je 28. marca 1794 v Kapelah pri 

Brežicah umrl pa je 6. decembra v Škalah – Šaleška dolina. Po končani gimnaziji se je 

izučil za teologa in je služboval kot kaplan v Gornjem gradu, Zidanem mostu, Pišecah in 

Bistrici ob Sotli nato pa kot župnik v Škalah do smrti. V Škalah je odprl tudi šolo kjer 

deloval kot šolski nadzornik. Med službovanjem je napisal kar nekaj pesmi. Pesmi je bilo 

objavljenih v zbirki Pesme po Koroško ino Štajersko. Pesem Nevarna pot je bila 

objavljena v Slomškovih Drobtinicah po Andrejevi smrti. 

Nevarna pot 

Prijaznost serčna do ljubezni 

Med cvetjem nas lepo pelja, 

Se nigdar solnce ne oblači, 

Veselja dosti svet ima. 

Zi rožcami lepo posjana 

V prihodni raj nam kaže pot, 

S prijetnim petjem nam polepša 

Naš juterni spomladni hod. 

Vse kaže srečo in ponuja, 

Kamor se kolj ogledamo; 

Pozab'mo, da se sreča skuja, 

Le bolje si obetamo. 

Lepo nas z vencami opleta, 

Nas venca z svojmi rožcami, 

Nevedama nas pa zapleta 

Zi skrivnim' serčnitn' željami. 

Iz želj' pa nagnenje prihaja, 

Kot' sad iz cvetja prizori, 

Ljubezin skrivaj v serci vstaja, 

In prej ko vemo, nas v lovi. 

Pa jojmeni ! poglej pušavo, 

V ktero nas zdaj zapelja, 

S skerbjo nam beli našo glavo; 

Namest' veselja žalost da. 

Popotniku od vsak'ga kraja 

Se vstavljajo zdaj gore v bran, 

Povodnja mu nasprotna vstaja, 

Iii mu podera željni stan. 

Zdaj se mu v stezo polno ternja 

Zelena trata premeni; 

Namesto sladkega veselja 

Ga serčna žalost zdaj pekli. 

Oj kratkočasila pot, ki vodi 

Med rožcami v domišlen raj ! 

Le po sainotneni ternji hodi 

Se dolgočasna pot nazaj. 

Pač srečen, se ljubezin skrije 

Iu mu modrost roko pada, 

Razranjeno serce ovije, 

In duši pokoj pripelja. 
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5. NATAŠA ŠEKORANJA ŠPILER - MEJNIKI BIZELJSKEGA 

 

Nataša Šekoranja Špiler se je rodila 13.11.1981 na Bizeljskem. Na Filozofski fakulteti v 

Ljubljani je doštudirala zgodovino in geografijo, trenutno je zaposlena kot profesorica obeh 

predmetov na Gimnaziji Brežice. Je zelo aktivna na področju promocije domačega kraja. 

Skupaj s profesorico Metodo Kemperl in duhovnikom Vladom Leskovarjem je napisala 

knjigo Mejniki Bizeljskega, ki je izšla ob 270-letnici župnijske cerkve in 220-letnici 

samostojne župnije na Bizeljskem. Knjiga služi kot kratka kronika Bizeljskega. Omenjen je 

tudi Anton Martin Slomšek, ki je na Bizeljskem opravljal svojo prvo službo. 

 

 

 

Anton Martin Slomšek je bil po zaključenem bogoslovju v Celovcu in po novi maši v Olimju 

poslan za kaplana k sv. Lovrencu na Bizeljsko. To je bila njegova prva služba. Nastopil jo je 8. 

septembra 1825, ravno v času, ko je bila v župniji trgatev na višku. 

Kaplanovanja na Bizeljskem ni sprejel znavdušenjem, saj so bile razmere v fari precej 

neurejene. Nepriljubljenost župnije v tedanji lavantinski škofiji pa so pogojevali tudi 

razpuščeni negoreči verniki in konzervativni župnik Ludvik Batistič. Življenje faranov je bilo 

šegavo, veseljaško, izrojeno, razuzdano in polno praznoverja. 

Slomšek je nastanitev na Bizeljskem sprejel pokorno, vdano kot svojevrstno preizkušnjo in 

obenem kot veliko zaupnico. Ko je zvedel za dekret, si je v dnevnik zapisal: »Bil sem 

razžaloščen, pa v Bogu potolažen«. 

 

6. ANTON ALEKSANDER AUERSPERG – ANASTAZIJ GRÜN - MOJIM 

SLOVENSKIM BRATAM 

 

Anton Aleksander Auersperg, znan tudi pod psevdonimom Anastazij Grün, se je rodil 11. 

aprila 1806 v Ljubljani, staršema grofu Alexandru Auerspergu in baronici Ceciliji von 

Billichgrätz zu Baumkircherthurm und Hilzenegkh. Odraščal je na leskovškem gradu, ki ga 

poznamo pod imenom Šrajbarski turn. Znal je govoriti slovensko in redno prebiral Kmetijske 

in rokodelske novice. Že v svoji rosni mladosti se je družil tako s slovenskimi kot nemškimi 

pesniki. Med študijem se je spoznal s Francetom Prešernom, ki je postal njegov dober prijatelj 

in tudi učitelj. Ob Prešernovi smrti se je v pesmi Nachruf an Presheren poklonil našemu 

največjemu pesniku. Za moto pesmi si je izbral nam znano Prešernovo pesem Pevcu. 

Bil je pesnik, prevajalec, politik in gospodarstvenik. Pod pesmi se je podpisoval s 

psevdonimom. Znan je po prevodu slovenskih ljudskih pesmi v nemščino, ki so izšle v 

pesniški zbirki Volkslieder aus Krain. Kranjsko je dojemal kot svojo ožjo domovino. Na 

področju kmetijstva je uvedel načrtno pridelavo hrane, nove kulture, prav tako je bil uspešen 

na področju vinogradništva in gozdarstva. 

Kot nasprotnik Metternichovega režima je izdal zbirko Sprehodi dunajskega pesnika v kateri 

je kritiziral takratni sistem in Mattrnicha. Zbirka je bila izdana v predmarčnem času leta 1835, 

cenzurirana in prepovedana. Napisal je tudi druga pomembna dela: Der letzte Ritter: 

Romanzenkranz (Poslednji vitez: venec romanc, 1831), politične pesmi Schutt (Drobir, 1835; 

pesem Fünf Ostern (Pet Velikih noči), Gedichte (Pesmi, 1837), Nibelungen im Frack. Ein 

Gedicht (Nibelungi v fraku. Pesem, 1843), Pfaff von Kahlenberg. Ein ländliches Gedicht 

(1850, Far iz Kahlenberga. Podeželska pesem), Robin Hood. Ein Balladenkranz nach 

altenglischen Volksliedern (Robin Hood. Baladni venec po staroangleških ljudskih pesmih, 

1864), In der Veranda. Eine dichterische Nachlese (Na verandi. Pesniški izbor, 1876). 



Projekt ŠIPK – Slomškov literarni festival 

 

Umrl je 12. septembra 1876 v Gradcu, na njegovo željo je bil pokopan v družinski grobnici, v 

mavzoleju Anastazija Grüna, ki se nahaja na griču v neposredni bližini Šrajbarskega turna. 

Zanimivo je, da je v svoji oporoki določil dve štipendije za nadarjene in nepreskrbljene 

študente Kranjske in Štajerske. 

 

Izbrani odlomek govori o revolucionarnem letu 1848, ko se je na Slovenskem razvila ideja 

Zedinjene Slovenije, kjer bi se slovensko ozemlje združilo v okvir Avstrije. Nasproti njej pa je 

bila prisotna velikonemška ideja, ki je zagovarjala združitev Nemčije in Avstrije. Slednjo je 

zagovarjal tudi grof Auersperg, česar mu Slovenci niso bili zmožni oprostiti. V spodnjem 

pismu grof Auersperg Slovencem sporoča, da naj pošljejo svoje poslance v Frankfurt in 

sodelujejo pri sestavljanju ustave, kar bi jim omogočilo rešitev nacionalne problematike. Prav 

tako jim sporoča, da je to edini pravi način s katerim se lahko potegujejo za nacionalne 

interese in tako zaščitijo slovenski živelj.  

 

Mojim slovenskim bratam! 

 

Pod tem nadpisam v nemškim jeziku (An meine slovenischen Briider! Ein Wort zur 

Verstandigung gelegenheitlich des vom Vereine Slovenja in Wien ergangenen Aufrufes), se je 

oglasil naš slavni domorodec Anton grof Aversperg, (Anastazius Grün) berž ko je iz 

Frankforta v Ljubljano prišel, 26. maliga travna, in si je s krepko besedo dokazati prizadjal, 

de bi bilo napčno in nevarno, ako bi zdej iz Slovenskiga ne poslali poslancov v Frankfort, ker 

to še nikoga ne sili, pri zavezi ostati, temuč vsak narod ima in si lahko zaderži pravico 

odstopiti, kakor hitro se mu zavezne postave nevarne in škodljive zdijo. „Slovenski bratje! — 

pišejo grof Aversperg — moja Vam sicer nasprotna be¬seda izvira iz ravno tako rodoljubiga 

serca, kakor je Vaše. Ne mislite, de ravno Vaša bi mogla prava in resnična biti, zakaj tudi 

rodoljub zabrede včasih v zmote in v svoji gorečnosti zablodi v enostranske misli. Vi pravite, 

de, ako se Avstrijansko Cesarstvo z Nemško deželo združi, bo v ti družbi poginilo. Nej spriča 

in gotovo skaže to, ki tako ošabno od Nemške dežele govori! — V nasledbi svojiga sostavka si 

prizadevajo grof, vse protigovore slovenskiga zbora na Dunaji ovreči, in po¬kažejo, kako 

goreče se je že v pervim zbora v Frankfortu v prid Avstrijanskih Slovanov govorilo, brez de bi 

bili poslanci zato nagovorjeni bili. „Avstrijanskiga Cesarstva se moramo zvesto in terdno 

deržati: so Vaše besede in zares po pravici — pa komej ste to zgovorili, pa že pravite, de se 

hočete pri pervi, veliko pomenljivi stopnji, ktero naše Cesarstvo stori (v družbo nemških 

deržav), od njega ločiti in ga zatajiti! Ali niso to navskriž - besede?? — Če mislite, de bi se za 

našo narodnost v Frankfortu po pravici ne delalo, ali bi bilo, tedej pametno, de bi Slovenski 

poslanci v Frankfort ne šli, kteri bi se potegnili za pravico naše narodnosti? Ali se boste 

mogli čez zgubo pritožiti, ako ste le od deleč stali in gledali, namest de bi se bili krepko 

potegovali za svojo domovino in ji premago pri¬dobili? Ko bi se pa — kar Bog obvari — v 

zboru Frankfortskim slovenski narodnosti kakoršna si bodi krivica godila, je ravno tam pravo 

mesto in slovesna doba, v obličji cele Evrope se krivici zoperstaviti in terjati, de se ta 

zoperstava očitno zapiše, — in če hočete, po tem tudi s krepko besedo svoj odstop iz nemške 

zaveze napovedati. Prevdarite dobro moje besede, ktere vam s serčnim pozdravam pošljem. 

Slava Slovencam in vsim avstrijanskim bratam! Slava našimu Ferdinandu! Slava našimu 

ustavnimu Cesarstvu! Slava Avstrijanskimu Ce-sarstvu v serčni zavezi z edinjeno Nemško 

deželo!” 

 

Vir:  

Zalaznik, Miladinović Mira. Anton Aleksander grof Auersperg – Anastazij Grün: razprave. 

Ljubljana: Nova revija, 2009. 

‘Po sledeh plemiške rodbine Auersperg in Anastazija Grüna’ 
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https://www.posavskiobzornik.si/kultura/po-sledeh-plemike-rodbine-auersperg-in-anastazija-

gruena  

‘Mojim slovenskim bratam!’ Kmetijske in rokodelske novice, 3.5.1848, str. 73–74. 

 

Posavski obzornik. Leto 16, št. 4 (16. feb. 2012), str. 6. 

https://www.posavskiobzornik.si/arhiv-obzornikov/2012/4-12 

 

 

 

 

7. CILKA ŽAGAR: BARBARA 

 

Cilka Žagar je bila rojena leta 1939 v Dobravi ob Krki v občini Krško in je po poklicu 

pesnica, pisateljica in prevajalka. Prav tako je dobra poznavalka avstralskih aboriginov. Leta 

1963 je z družino iz begunskega taborišča odpotovala v Avstralijo. Sprva je bilo mišljeno, da 

bodo šli v begunsko taborišče, a je njen mož dobil delo na plantažah sladkornega trsa. Nekaj 

časa pozneje so si v Canberri uredili dom. Kasneje je dobila službo, kjer so redovnice odprle 

šolo z rednim poukom za otroke aboriginov, in tam ostala 26 let. Takrat se je za njo začelo 

novo obdobje, saj so jo otroci aboriginov sprejeli za svojo, med drugim je začela zbirati 

njihove zgodbe, jih zapisovati, sestavljati slovar njihovih izrazov, priročnik za izobraževanje 

in podobno. Napisala je tudi prvo knjigo o aboriginih z naslovom Growing up Walget. Prav 

tako je napisala knjigo Goodbye Riverbank, kjer so zbrane zgodbe staršev otrok aboriginov. 

Zelo blizu ji je proza, a večinoma piše v angleščini. V slovenščini sta izšla tudi njena romana 

Barbara in Magdalena med črnimi opali. Sedaj ima svoj dom v Avstraliji, vendar se kljub 

temu rada vrača domov (Moja zgodba, 16. 12. 2018).  

Izbrali smo delo Barbara, ki je izšlo leta 1995 in ima približno 380 strani. Original je bil 

zapisan v angleščini, kasneje pa je bil preveden v slovenščino. Roman predstavlja kroniko 

slovenske migrantske skupnosti v Avstraliji, skozi konstrukcijo Snowy Mountains Hydro–

Scheme do trenutnih problemov skupnosti. Skozi oči protagonistke Barbare in njene družine v 

izmišljenem mestu Linden, prejmemo vpogled v žalostno in celo kruto, vendar tudi veselo 

življenje slovenskih migrantov, ki živijo pod Southern Cross-om (Zdravstvena organizacija) 

(Maver, 2014, str. 69). Izbran odlomek opisuje primer življenja otrok v takratni družbi.  

 

Orginal: 

 

“Government provides everything for those that own nothing. When I first came to Australia 

you were charged with vagrancy if you had no work or if you were homeless. Now Sydney 

alone has ten thousand homeless children. Kids don’t want to obey their parents, they go on 

the street and government pays them homeless allowance. Parents don’t dare discipline their 

kids, they are afraid that the government will take them or that the kids will leave home.” “I 

often wonder if the society is getting better as we become more enlightened and prosperous,” 

said Jana. “It is true that more people have more rights and more goods but more also depend 

on their government,” said Franc, not at all certain where he stood. “When I first came to 

Australia we all built our homes and bank accounts for the safe old age. Now people try to get 

rid of their assets in order to get the pension. You are penalised if you own something. Almost 

half of Australians own nothing, they are communists depending on the government. Teachers 

indoctrinate our children at school that it is bad to compete and try to be excellent. Teachers 

write reports in such a way that no parent knows if their kid is smart or if he had tried and 

learned. Their favourite statements are: He works to his ability. He is improving. He is trying 

https://www.posavskiobzornik.si/arhiv-obzornikov/2012/4-12
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harder. What does that tell me?” Ivan tried to discuss the educational system with Janek, but 

his teacher son was the product of the communist indoctrination«(Žagar, 1995, str. 321).  

 

 

 

 

 

Slovenski prevod 

 

»Vlada zagotavlja vse za tiste, ki nimajo ničesar. Ko sem prvič prišel v Avstralijo, so te 

obtožili brezdomstva, če nisi imel dela ali če si bil brez domovine. Zdaj ima Sydney deset tisoč 

brezdomnih otrok. Otroci nočejo poslušati staršev, gredo na ulico in vlada jim izplačuje 

dodatek za brezdomce. Starši si ne upajo disciplinirati svojih otrok, bojijo se, da jih bo 

prevzela vlada ali da bodo otroci odšli od doma. "Pogosto se sprašujem, ali se družba 

izboljšuje, ko postajamo bolj razsvetljeni in uspešni," je dejala Jana. "Res je, da ima več ljudi 

več pravic in več dobrin, več pa je odvisno tudi od njihove vlade," je dejal Franc in sploh ni 

prepričan, kje stoji. »Ko sem prvič prišel v Avstralijo, smo vsi varno zgradili domove in 

bančne račune. Zdaj se ljudje poskušajo znebiti premoženja, da bi dobili pokojnino. 

Kaznovani ste, če imate nekaj. Skoraj polovica Avstralcev nima ničesar, so komunisti, odvisno 

od vlade. Učitelji indoktrinirajo naše otroke v šoli, da je slabo tekmovati in se truditi biti 

odlični. Učitelji pišejo poročila tako, da noben starš ne ve, ali je njihov otrok pameten ali, če 

se je trudil in učil. Njihove najljubše izjave so: Deluje po svojih močeh. Izboljša se. Trudi se 

bolj. Kaj mi to pove? " Ivan je poskušal z Janezom razpravljati o izobraževalnem sistemu, 

toda njegov učiteljski sin je bil produkt komunistične indoktrinacije« (Žagar, 1995, str. 321). 

 

Maver, I. (2014). Selected Essays on Canadian, Australian and New Zealand Literatures. 

Cambridge Scholars Publishing. 

Moja zgodba. (16. 12. 2018). Cilka Žagar – življenjska zgodba. Pridobljeno iz 

http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2018/12/18/16-12-2018-cilka-agar-n-ivljenjska-zgodba, 

27. 5. 2020 

Žagar, C. (1995). Barbara. Pridobljeno iz URN:NBN:SI:DOC-QOXWT1T9 from 

http://www.dlib.si, 27. 5. 2020. 

 

8. NIKA GRADIŠEK – ATLANTIDA 

 

Nika Gradišek je mlada ustvarjalka, ki se že od malih nog ukvarja vse kar ima povezavo z 

literaturo. Nastopa na raznih prireditvah, sodelovala je že tudi na večih literarnih tekmovanjih, 

prejela nagrado za Župančičevo frulico in še bi lahko naštevala. O sebi je zapisala slednje: 

»Sem osemnajstletna gimnazijka in bodoča krizna maturantka I. gimnazije v Celju, debaterka, 

pesnica, ljubiteljica električnih loparjev proti muham, sicer pa pacifistka, prostočasna igralka 

in novinarka, feministka, občasna glasbenica in kronična prokastinatorka. Večino pesniškega 

navdiha dobim iz vsakodnevnega življenja in pretirano aktivne domišljije, občasno ga iščem 

tudi v časopisih in knjigah. Pesmi nastajajo kot mešanica trenutnih idej in načrtnega truda. 

Trudim se ostajati dinamična kot pesnica in oseba.« 

Povedala je, da rada ekperimentira z različnimi tehnikami ter stili, saj ni vsakemu vse všeč, 

zato je posredovala kar dve pesmi. 

Atlantida 

Toliko Dežja se je nabralo 

v prgišču med zlatim gričevjem 

zalilo nas je do vratu 
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tiste v podstrešnih sobicah najprej 

predolgo smo dihali pesmi 

in pozabili na zrak 

predolgo srebali in po jeziku valili Kasiopejo 

pozabili mežikati 

toliko Dežja se je nabralo 

toliko Dežja 

čutiš ga med prsti na nogah 

v popku 

v ušesih 

na tanki koži zapestij 

ki jih steguješ proti oknom 

toliko Dežja 

toliko 

mehurčki kisika imajo okus 

po Pozejdonovi milosti 

v nosnicah nas valujoče ščegeta pesem 

antična in melanholična 

predolgo so umirale Andromede namesto nas. 

 

Tema diši po Bezgu 

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 
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9. CILKA ŽAGAR – LJUBEZEN JE EDINI ZNAK ŽIVLJENJA 

 

(*1939, Dobrava ob Krki). 1960 je končala učiteljišče v Celju. Leta 1963 je odšla v Australijo 

in od leta 1965 do 2000 poučevala na avstralskih šolah. Poučevala je tudi odrasle, predvsem 

priseljence. V Avstraliji je končala Bachelor of education degree na univerzi v Perthu. 

Specializirala se je za medkulturne povezave in se posvetila predvsem staroselcem, 

Aboriginom. Zbrala in izdala je njihove legende in nekaj pesmi, pisala je o njihovi kulturi in 

navadah. Sestavila je tudi slovar njihovih besed. Na isti univerzi je kasneje doštudirala 

kriminologijo za Bachelor of Arts Degree. Knjiga »Growing up Walgett« o življenju 

Aboriginov in življenju njenih učencev je postala obvezno branje za srednje šole v Avstraliji. 

Napisala je Še več zgodb, pretežno o slovenskih priseljencih, in dve pesniški zbirki v 

angleščini in jih izdala v samozaložbi pri Lulu. Historical Society je izdala dve njeni knjigi o 

rudarjih črnega opala. 

 

Ljubezen je edini znak življenja 

 

Sonce se priklati čez hrib na naš vrt 

Ki skromen potrt prešteva 

Če je še kaj življenja 

Vmes gnijočih sadov in uvelih trav 

Preden bo zaspal v meglo skrit 

V snežno odejo zavit 

In nas s cvetjem presenetil 

Spomladi 

 

Sonce se je zaljubilo 

V trato z zvončki 

V polja pomlajena 

Sonce je poljubilo 

Moje rožnato krilo 

Ko sem v srečo zatopljena 

Čakala pomladi 

 

Iztekla se je stara budilka 

Na cesti je odmrla luč 

Mene je objela noč 

Brez čudežnih slik 

Nekje je zaškripalo 

Življenje se je odmaknilo 

Moje telo je zatrepetalo 

Od samote 

 

Včasih mi je tako 

Da bi kam zbežala 

Pa se zazrem v nebo 

In bi jokala od same sreče 

 

Pa pravijo da nisem več otrok 

In da si bom sama kovala srečo 
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A moja sreča beži 

Ne da se kovati 

In zdi se mi da sem pred njo 

Čisto majhen otrok 

 

10. VIDA KRIŽNIK – ZDRAVICA 

 

Vida Križnik se je rodila v kmečki družini v Pokleku nad Blanco.  Je izgnanka in še danes 

aktivno sodeluje v društvu izgnancev – v krajevni skupnosti Boštanj. Spomini na grozote iz 2. 

sv. vojne jo zaznamujejo še danes. Bila je blagajničarka ter članica prvega odbora izgnancev 

in zato imela pomembno vlogo pri vključevanju izgnancev in beguncev v Društvo izgnancev 

Slovenije. Bila je aktivistka na več področjih, med drugim je bila predsednica Aktive kmečkih 

žena Boštanj, je članica Univerze za tretje življenjsko obdobje Sevnica, kot ljubiteljica 

zgodovine pa je skupaj s svojim pesniškim darom doprinesla k prispevkom in prireditvam na 

področju kulture svojega kraja in občine (EPosavje, 2007 - 2019). 

 

Zdravica 

 

Obrana že vinska so polja, 

trta ovita v škrlatni je plašč - 

vinogradnik s pogledom nežno jo boža. 

 

Hvala, trta, 

dovolj si storila, da nežnost objela 

je srca trgačev, 

da grozdje potrgano v kadicah medi. 

 

In pesem prešerno čez griče odmeva 

živela dežela, kjer žlahtna nam trta odi. 

 

Dežela slovenska vsa polna vinskih si cest 

od sevniške, bizeljske, šmarske, kozjanske 

vse tja do Slovenskih goric. In ... 

 

Preko Dolenjske tja na Gorjance, 

v metliško, na Vipavsko in v Brda 

vabi veseli nas Bric. 

 

Od griča do griča poromamo zdaj, 

odprte so gorce, po dobrotah diši, 

prijatelji zbrani; nazdravimo vsi! 

 

Živela dežela slovenska, 

kjer žlatna nam trta rodi. 

 

EPosavje (2007-2019). Prejemniki priznanj občine Sevnica (6): Vida Križnik. Pridobljeno iz: 

http://arhiv.eposavje.com/on/27147-prejemniki-priznanj-obcine-sevnica-5-vida-kriznik.html, 

26. 5. 2020 


