
 

Eva Gros 

POMLAD 

 

Pomlad za zimo belo pride, 

vendar se konec maja pred poletjem skrije. 

Je sončna in cvetoča, 

a zato aprila kar malo zavajajoča. 

 

Zvončki že veselo cingljajo, 

marjetice naznanjajo mavrični čas, 

trobentice glasno trobijo, 

mačice žgečkajo nas. 

 

Ko ptički pojejo, 

ko češnje cvete, 

takrat se res zaveš, da nisi sam, 

da s tabo je sonce, ki ti polepša vsak dan. 

 

 

Rok Rebec 

PRIJATELJ 

 

Najboljši prijatelj 

te zmeraj brani 

in ti stoji ob strani. 

Ko ga potrebuješ, 

je vedno ob tvoji rami. 

 

Prijatelj je kot sonce, 

ki ponudi ti toplo dlan. 

Prijatelj je kot zvezda, 

ki v noči kaže ti, kako in kam. 

 

Ko pa ta prijatelj odide v svet, 

za njim ostane večna sled, 

spomin prijateljstva. 

 

 

Ula Prosen 

TOPLE DLANI 

 

Lepo je vedeti, 

da nikoli nisi sam, 

da je vedno ob tebi nekdo, 

ki mu je mar. 

 

Lepo je čutiti nežen objem 

in se veseliti življenja z ljudmi, 

ki ti pomenijo največ. 

 

Prijetno je vedeti, 

da ljubljen si, 

saj te večkrat pobožajo tople dlani. 

 

 

Mirjam Legat 

 

Gledam skozi steklo, 

opazujem ples snežink 

in spominjam se leta, ki se je izteklo, 

ob pogrinjku čokoladnih palačink. 

 

Poraja se mi misel, 

da bi te objela, 

drugim se to zdi nesmisel, 

a jaz bi si si tega močno želela. 

 

Ko se bom čez nekaj let 

spominjala na ta trenutek, 

smejala se bom spet, 

kako sem iskala ljubezenski občutek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maja Peternel 

PRIJATELJSTVO 

 

Priznam, s prijateljstvom se nisem nikoli 

obremenjevala, 

vedno sem imela mamo in mi je ona 

probleme reševala. 

A zdaj sem šolo in okolje spremenila, 

in se mi je nekakšna želja po prijateljih 

porodila. 

 

Čeprav je na naši šoli veliko ljudi, 

me za moje upanje o prijateljih močno skrbi. 

Ko sem bila prepričana, da bom eno punco 

ogovorila, 

sem jo naslednji trenutek že videla, da je 

alkohol pila. 

 

Po pouku sem na postaji čakala, 

se ozirala in kakšno osamljeno dušo iskala. 

A tudi tu nisem imela sreče, 

lahko sem le opazovala neznancev nasmehe 

žareče. 

 

Tako da sem že obupala nad tem 

in si rekla: »Jaz se tega več ne grem.« 

Pa mogoče prijateljstvo vendarle ni to, 

kar meni v življenju pomagalo bo. 

 

A vendar vsakič, ko slišim kakšno šalo, 

bi mi verjetno pomagalo, 

če bi jo lahko nekomu povedala smeje, 

a kaj, ko je ta oseba Bog ve kje. 

 

 

Nika Smolej 

POMLAD 

 

O, prelepa ti pomlad! 

Ko nate pomislim, 

na češnjeve liste, ki brstijo v rožnati lepoti, 

pomislim na preteklost svojo, 

ko bil sem mlad. 

 

Ko bil sem mlad, o, pomlad, 

bilo je lepo, lepo kot ti, 

ko požene prva trava, 

na poljih zamuka prva krava, 

ko pivo, cvetje zadiši skozi zrak, 

ko pogledam v nebo, 

ki ga ne zakriva noben oblak. 

 

Lepa si, pomlad, in kljub temu da nisem več 

mlad, 

lahko obujam spomine na takrat, 

ko sem bil. 

Ko pogledam v svet, 

vidim tebe – pomlad! 

 

 

Vito Sporn 

LJUBEZEN 

 

Kaj sploh je ljubezen? 

je ljubiti, je imeti rad? 

ljubezen je več – 

pomeni imeti vse, kar imaš rad. 

 

 

Živa Grimšič 

POMLAD 

 

zelena trava 

ptički pojejo pesmi 

narava vstaja 

 

 

 

 

 



 

Matevž Seršen 

POMLAD 
 

Sneg počasi se stalil je v dolini naši, 

kot leto za letom v dolino našo je pomlad prišla, 

življenje v naravi se veseli, 

z njim pa tudi mi. 

 

Narava zaživi na svoj čaroben način, 

prebujajo se trave, grmi, drevesa okoli nas, 

vse zeleni, brsti in cveti, 

svetloba, vedrina toplejših dni prevzame tudi 

nas. 

 

Ptice radostno pojo nam serenade svoje, 

zaspanci zimski lezejo na plano iz svojih 

skrivališč, 

življenje v dolini naši v lepotah narave zaživi. 

 

Opravila spomladanska se začno, 

orjemo, sejemo, sadimo, 

da narava še lepša bo, 

to dolina naša je v tem pomladnem času. 
 

 

Matija Frelih 

LJUBEZEN 
 

Oh, ta ljubezen, 

res težko je biti trezen. 

Ti spati mirno ne pusti, 
saj iščeš njene vse sledi. 

 

Ljubezen je nekaj posebnega, 

utrne se kakor zvezda z neba. 
Vedno sladka je kot med, 

a včasih mrzla kakor led. 

 

Vsak želi spoznati tak svet, 
kjer od ljubezni si zadet. 

Želiš neskončno jo čutiti 

in je nikoli izgubiti. 

 
Naj le traja ta občutek, 

zato izkoristi vsak trenutek. 

Ko v srce ljubezen boš sprejel, 

njen pomen boš razumel. 
 

Biti ljubljen in ljubiti – 

ne da se tega pozabiti. 

Ljubezen ima le pozitivno energijo, 
zato ne moreš reči ji adijo. 

 

Brez ljubezni nam živeti ni, 

zato na široko vrata ji odpri. 
Naj odpre ti vrata tudi ona na stežaj, 

da srce bo srečno vekomaj! 

 

 

Matevž Lenarčič 

POMLAD 
 

Pomlad je letni čas, 
o njej pišem pesmice jaz. 

Berem ji na ves glas, 

da sliši me sosednja vas. 

 
Pomladi je lepo, 

ker ptički spet pojo. 

Jeseni listi z drevja padejo, 

spomladi zopet zrastejo. 
 

Rožice zacvetijo, 

čebelice letijo, 

da cvetove oprašijo, 
da med dobijo. 

 

Med se cedi, 

iz dimnikov se nič več ne kadi. 
Nestrpno čakamo poletje, 

da ne bo potrebno gretje. 

Poletje gre naproti, 

kosa je v roki. 

 

 

Teja Humar 

LJUBEZEN 
 

Ljubezen je kot reka – 

ko se nekaj pri nekomu zgodi, 

se ravnovesje poruši. 

 

Ljubezen je lahko trpljenje, 

kot reka, ki poplavlja domove, 

lahko pa osvežitev 

v vročih poletnih dneh. 

 

Ljubezen pride hitro 

in lahko tudi hitro gre. 

Nikoli ne veš, od kod te bo zadelo, 

a ko te zadane, 

jo lahko čutiš kot vročo čokolado v mrzlih dneh 

ali pa kot nož v srce. 
 

 


