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1.  
V kakšno podnebje sem to padel, 
naivno navijoč za univerzalizem, 
iz brezogljičnega sveta izpadel, 
v katerem zmaga kak – šarcizem. 
  
Napaka najbrž je na moji strani, 
v tem svetu zgleda sem novinec, 
famoznih trgovinskih vojn nebralec, 
še žena me s tem vsak dan gnjavi. 
  
Zastavil drugo bom življenje bolje, 
milenijec ne bom s prisilko, 
skiro bom vzel, napumpal ga s tlačilko, 
plenilski volk postal, in dobre volje. 
 
(Objavil uporabnik Krimsky kot komentar pod člankom 
https://www.rtvslo.si/stevilke/imamo-10-finalistk-za-besedo-leta-2019 in sicer dobre pol 
ure po objavi članka.)  

 

2.  
Andraž Zorko  

Kdo je ta, 
brezogljični nebralec, 
kdo je ta novinec? 
Briga ga prisilka. 
Briga ga trgovinska vojna. 
Briga ga šarcizem. 
On sploh ne ve, kdo je, Šarec. 
 
On vozi skiro. 
Zanima ga volk, 
in koliko giga. 
Zanima ga podnebje, 
vsak petek opoldan. 
To je on, to je milenijec, 
brezogljični novinec, nebralec. 
 
An Dr. Až Zorko 
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3.  
Aleksandra Kocmut  

 
BREZogLjIČNA POVEST 

 
Podnebje nam pravi, 
da ni več pri pravi, 
ker golta preveč CO2, 
a v družbi narcizem 
in zraven šarcizem 
polento in drek mešata. 
  
Zdaj vsak že nebralec 
je hud poznavalec 
vseh strok in vseh ved in vseh ver; 
koristi različnih, 
vozil brezogljičnih 
pa ni od nikoder nikjer. 
  
In vsak bi novinec 
kot kakšen mladinec 
rad sedel na novi skiro, 
a vojna bencinska 
in še trgovinska 
končala se hitro ne bo. 
  
In niti prisilka 
ni prava budilka, 
ki stresla bi narod iz sna; 
milenijci bledi 
in drugi vsevedi 
svare: »Ne izzivaj volká!«  
 
 
 

4.  
Marjetica Kovšca  
 
Brezogljični  milenijec 
rešuje podnebje. 
Nebralec. 
Novinec na skiroju 
Posluša šarcizme. 
Trgovinska vojna. 
Volk prisilki! 
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5.  
Jasna Pangerc  
 
Volk se osamljen ozira okrog,  
ga zmedlo je podnebje,  
izgubil je svoj trop,  
mimo pridrvi nebralec,  
volk mu stopi na pot,  
v jezi izusti par šarcizmov, 
komaj ustavi svoj skiro.  
Volk ga milo pogleda 
in ga vpraša: "Gospod, 
ste kaj videli skupino miroljubnih volkov?" 
"Jaz se tropov izogibam, 
niti jih ne prepoznam!" 
V hipu proč zdrvi, kot da bi 
pred prisilko bežal.  
Se milenijec približa, 
da bi volka potolažil: 
"Prišel sem, da bi popravil, 
kar moj prednik je onesnažil,  
krčil vaše je gozdove 
brez nobene vesti,  
ampak jaz ti bom pomagal 
poiskati tvoj trop,  
to pa šlo bo bolj počasi,  
ker imam brezogljični prevoz!" 
Kot bi rekel Marjan Šarec: 
"Vsako cvrtje se enkrat konča", 
vse se srečno je izteklo,  
volk je s svojimi spet doma,  
tudi trgovinska vojna več na svetu ne divja, 
naš Luka, ki nekoč je bil novinec,  
že dolgo zvezda je NBA! 
 

6.  
Zoran Vetrih  
 

Brezogljični sem izpustil zrak, 
milenijec več nisem, ne se bat, 
nebralec zdaj postaja skoraj vsak 
novinec, ki prihaja k nam kot tat. 
 
Podnebje tema vsem je znana, 
prisilka šerifa zlagana,  
skiro zadeva je dognana, 
šarcizem težka umska hrana. 
 
Trgovinska vojna me ne briga, 
volk al' janček, itak, ista figa, 
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7.  
Marko Nemec  
 
 GAZELICA ZA BESEDO LETA  
 
Le kaj izbral boš bralec ti  
– beseda leta  
Katera zdaj najbolj blesti  
– beseda leta  
Izločil bi – nebralec volk novinec  
In trgovinska vojna ne zveni  
– beseda leta  
Skiro z električnim pogonom  
Prisilka prej duši kot diši  
– beseda leta  
Politike smo siti – šarcizem naj odpade  
Milenijec – favorit zdaj ni  
– beseda leta  
Če bi glasovala Greta – za podnebje  
Zmagovalec brezogljični zablesti  
– beseda leta 
 
 

8.  
Janez Pirnat  
 
PODNEBNI SONET 

V brezogljični družbi ni prostora, 
za sanje v dvoje ob večernem ognju, 
ki bi končale se v brezskrbnem branju, 
saj skrb o preveč dima je pokora. 
 
Prisilka misli danes je podnebje, 
ki tare bolj kot trgovinska vojna, 
ko zdi se, da doni že himna bojna, 
ki je protestov petkovih obnebje. 
 
Milenijec postal je vsak gledalec, 
ki ga šarcizem slepo navdušuje, 
zato beseda leta je nebralec. 
 
Novinec, mojster, se zavijta v molk, 
skiro postalo naše bo vozilo, 
a podnebni valpet sočloveku volk. 
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9.  
 
Vid Rovšek  
 
EKO ODA 
 
Vsi milenijci vedo, 
da viri brezogljični,  
naravnost so odlični, 
za naše telo  
in to okolje. 
 
Kajti vsako polje, 
po katerem se razlije naftno olje, 
nam je ljubo. 
Da ne bi šlo v pogubo, 
dajmo vse naftne družbe v prisilko, 
da rešimo še zadnjo poljsko bilko,  
ki stoji tam bolje. 
 
Ne pridruži se lenuhom, 
ne dodajaj k izpuhom, 
kaj avto ti bo, 
raje kupi si skiro. 
 
Bralci in nebralci, 
vsi postali bomo talci, 
te tople grede, 
ki spreminja podnebje,  
spreminja tebe. 
 
Premier šarcizme kvasi, 
planet pa segreva se počasi. 
Ko veliki bijejo trgovsko vojno, 
Med tem le Greta 
kaže voljo bojno 
za rešitev našega planeta. 
 
Rešimo amazonske in vse gozdove, 
medvede, kače in volkove, 
saj vsak - celo novinec ve, 
da nimamo planeta Be. 
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10.  
Nežka Gec  
 
ČLOVEK ČLOVEKU … 
 
Trgovinska vojna med črnimi in belimi 
traja že vrsto let. 
 
Črni, milenijci, prežeti s šarcizmom, 
želijo graditi nuklearke. 
 
Beli, novinci, s skirojem 
se borijo za brezogljični svet. 
 
Črni lovec na volkove pride na f2, 
beli žrtvuje kmeta in ogrozi kraljico. 
 
Nebralec, ne bo te prisilka pahnila v prepad, 
podnebje ti bo zadalo šah mat! 
 
 
 

11.  
Dana Ivančič  
 

Ne veš nebralec, da je često 
človek  volku volk, 
da vsak cinizem nima vzdevka 
že šarcizem, 
da podnebja nam ne greje 
Greta aktivizem. 
Ne veš, nebralec, 
da vojna- trgovinska vojna 
ni kakor ti novinec- je 
brezogljični svet prevar vrtinec. 
Zvest bodi sebi, imej modrost, 
ki vedno pravšnja je hitrost. 
Po mestih vozi se s skirojem 
v veselju poln zanosa- milenijec 
in  tvoj postanek pred NUK-om ni 
prisilka, je le budilka iz lepih 
sanj : ne bralec. 
Vstopi!!! 
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12.  
Andrej Janc  
 

PESEM IZ 10 BESED KANDIDATK 

Da svet bolj brezogljični bo, 
namesto avta vozite skiro. 
Saj podnebje je trhla bilka, 
za ohranitev potrebna bo prisilka. 
Nebralec pa nikoli ne izve, 
če volk Rdečo kapico požre. 
Če za peko krofov novinec si. 
rešitev  šarcizem brž ti ponudi. 
Milenijec pa naj dobro se pripravi, 
da trgovinska vojna ga na kant ne spravi. 
 

13.  
Sara Drakulić  
 
Kot milenijec pravi 
Preslišim skoraj vse, še posebej 
kar mi govorijo ta stari 
Saj me sploh ne morejo razumeti 
Da bi pa šarcizem uporabil 
Tega res ne nameravam početi 
Namesto knjig se raje držim elektronskih naprav 
Sem čisto pravi nebralec 
In to sem v resnici nerad priznal 
A vsa ta tehnologija ni tako slaba 
No ja, tega ne morem reči za električni skiro 
Včasih je res dvomljiva njegova uporaba 
Sam ga nimam, čeprav si ga želim 
A cena je prevelika 
Trgovinska vojna je kriva, odgovorno trdim 
Očitno je, da ekonomija ni moja močna stran 
Inflacija, recesija, prisilka 
O vsem tem lahko govorim tja v en dan 
Morda sem res novinec na sceni 
A svet kmalu ne bo več stal na vas, temveč na meni 
Čeprav nas mlade krivijo za skoraj vse 
A za podnebje, o to pa ne 
V prvih vrstah na protestih 
Po celem svetu, v vseh velikih mestih 
Mi se za brezogljični planet borimo 
Za boljši jutri 
Skupaj pokončno stojimo 
Da bi naša Zemlja lepšo prihodnost imela 
Ali kot bi stari rekli 
Da bo volk sit in koza cela 
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14.  
Drago Kompan  
 
PESEM ZA BESEDO LETA 

 
Brez ogljika ni življenja, 
brezogljični bi pa radi b'li. 
A tudi brez ogljika in gorenja, 
nas ne greje ogenj, ako  ne gori 
 
Enijec v Šempetru spi, 
milenijec pa selfije deli, 
kakor da je kak igralec, 
sam pa velik je nebralec. 
Vse ima, ker je edinec, 
igrice igra pa kot nekak novinec. 
 
Trump ignorira tudi  podnebje, 
enako velja za njegovo osebje. 
Pravijo, da so najbolj bogati! 
Vse hočejo svetu prodati, 
tudi mir in demokracijo,  
ki jo najraje z bombami delijo. 
Pri tem jim pomaga letalonosilka, 
ki je za mnoge »mirovna« prisilka,  
in je za mir brezpogojna, 
tako kot njihova trgovinska vojna. 
 
Naj Šarec vzame svoj skiro, 
in z njim se pripelje v igralski biro, 
kjer bo svoj politični šarcizem 
spremenil v žlahtni butalcizem, 
sicer ga bo požrl desni volk, 
zato naj raje se zavije v molk! 
 

15.  
Sandi Ritter  

 
ŠARCIZEM JE BESEDNA SKOVANKA 
NEBRALEC JO BO TEŽKO RAZUMEL 
IZUMILA JO JE MILENIJSKA STRANKA 
KATERE ŠEF BO S PRISILKO ZAČEL 
BREZOGLJIČNO PODNEBJE BO PRIORITETA 
NOVINEC BO S TRGOVINSKO VOJNO ZAČEL 
VOLKA, KI ZA RDEČO KAPICO LETA 
PA BO LOVEC NA SKIROJU UJEL 
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16.  
Nataša Markovič 
 
DEPÉŠA 

Kdo si človek, ki ne vidiš? 
Milenijec, nebralec, okoljski novinec ali le nepopisan list? 
 
Že dolgo se več zgolj ne šepeta, 
da smo okoljsko nevzdržna družba, 
da se zemlja segreva in  
ni več ista, kot je nekdaj bila. 
besede o brezogljični družbi odmevajo  

v nas, 

opozarjajo na iztekajoči se čas. 
 
Kdo si človek, ki ne vidiš?  
Nebralec, milenijec, okoljski novinec ali le nepopisan list? 
Kje je tvoj fokus, kaj boš naredil, za podnebje, trajnost, družbo to? 
 
Ne, nisem milenijec, nebralec, okoljski novinec  ali  nepopisan list.  
To je tvoja besedna vojna nam mlajšim,  moralist. 
Vem, da so nujni premiki, 
a ne z javnimi linčanji,  floskulami in šarcizmi. 
Vsak od nas je lahko navdih, 
v  izdihu dneva mala sprememba,  ki ni nepomembna. 
 
Lahko je začetek namesto avta - skiro, 

v alejo zasadil bom še eno  drevo. 
Morda z letali res eno leto ne bom potoval, 
a te male spremembe  bom namesto v javnosti, zase varoval. 
Vse preveč je naglas govorjenja,  
a stanje je isto - odraz ustaljenja. 
 
In vem, čeprav sem zate milenijec, nebralec, okoljski novinec in nepopisan list; 
da nimamo dveh zemlja, 
prisilka ene ne bo v poštev prišla. 
 
Bolje bi bilo, da bi se v tej besedni trgovinski vojni razšla,  
kakor da pri teh vznikanjih še vztrajava.  
 
Morda pa.. kot volk brez sovražnika, 
se zemlja  z manjšim ogljičnim odtisom čez čas izvleče, 
a vsak pri sebi ve ,  
če je naredil dovolj, da prepreči to stanje pereče.  
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17.  
Silva Uršič  
  

BESEDA LETA 

 
Bolj kot trgovinska vojna, 
nas brezogljični boj sedaj skrbi,  
saj podnebje se kazi. 
Zato šarcizem avto odsvetuje,  
za prevoz nam skiro daruje. 
A za te težave le nebralec nič ne ve, 
še o lačnih volkovih  
se mu ne sanja,  
čeprav gleda posnetke o kmetu novincu, 
ki jih po gozdovih preganja. 
Na facebooku ga milenijec sprašuje: 
-Zakaj se vse to pred mojim pragom odvija? 
-Je brezogljični čas sedaj prisila? 
Na vse to odgovor se glasi: 
 -Ah, kaj ti to mar? 
-Prisilka ni nikoli dobra stvar! 
 
 

18.  
Katja Cingerle  
 

MILENIJEC 

 
Skiro omogoča brezogljični prevoz,  
voznik na njem pa naj bi skrbel za podnebje,  
vendar se v resnici sprašuje le,  
kakšen bo ta mesec finančni donos.  
 
Trgovinska vojna je daleč stran,  
še bližnji volk mu ne povzroča ran.  
Šarcizem ga nasmeje v satiričnih oddajah,  
prisilka pa se mu zdi kot slab bend na vajah.  
 
A ne krivite ga, starejši mu niso znali dati vsegà.  
Niso vedeli, da bo v svetu novih pravil  
uspešen le nebralec, zavit v polivinil.  
Izobražen milenijec, motiviran in marljiv,  
se je pač iz novinca v napačen kader razvil.  
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19.  
Liljana Ipavec  

 
ŠAREC POMETA SVET 

 
Iz Slovenije na drugi konec Zemlje 
Šarec se s skirojem pelje. 
Metlo pripel si je na skiro, 
ves svet želi pomesti z njo. 
Vozi se skozi države, kjer se odvijajo trgovinske vojne, 
spoznava, kaj je mir in kaj razmere bojne. 
Tudi podnebja na poti srečuje različna, 
niti cesta ni enolična –malo ovinkasta, malo brezogljična. 
Gospodarstvo ponekod cveti, 
drugod pa v propad drsi: 
stečaji, likvidacije, prisilke se vrstijo, 
ljudje za preživetje se borijo. 
 
Šarec res nikogar se ne ustraši, 
niti volk, ki mu nasproti pride, ga ne preplaši. 
Ni milenijec, ni podoben kakšnemu novincu, 
vidi se, da pometanje ima v mezincu. 
Ja, on je več kot le igralec, 
je pravi, izkušen pometalec. 
Je znan Slovenec, saj vsak, bralec ali nebralec, 
ve, kdo je Marjan Šarec. 
Pozna njegov cinizem in ve, kaj je šarcizem. 
 
 

20.  
 
Tanja Grubač  
 
V svetu izbranem za pohlepne ljudi,   
se volk sredi mesta s skirojem mudi.   
Nakupuje, izsiljuje, trguje in se prisilke poslužuje.  
Nenadoma se volku nezemeljski milenijec v biznis vmeša.    
Bitka, kdo bo komu večji del plena snedel se začne.   
Med obema se velika trgovinska vojna prične.   
Kot bi sredi tropskega podnebja udarila toča,  
se v prepir vmešata okrutni nebralec in sveži novinec iz pohlepniške koče. 
Čemu sploh bitka trgovinska? 
Mar za vlado Marjana Šarca ali za svežo družbo brez ogljika? Tej uganki je zdaj konec. 
V tem mestu in dolini sta ljubki šarcizem in brezogljična družba pristavili nepogrešljivi 
lonec. 
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21.  
Karmen Tašner  
 
TVOJE LJUBKE BESEDE 
 
Od nekdaj sem rada tvoje besede štela, 
jih jaz poslušala in jih ti govoril... 
Sem vrstni red jim pomešala, 
a ti samo smejal si se in me objel. 
 
O trgovinski vojni govoril si, 
o prihodnosti, ki nam preti, 
o novi skovani politični smeri, 
baje šarcizem se reče ji. 
 
Pa sem samo te poslušala, 
kot novinec, a lahkotna kot pero. 
V sebi tiho se smehljala, 
nebralec sem, mi mar ni pač za to.  
 
A nobena tvoja beseda ni prisilka 
in noben tvoj stavek ne preveč, 
presladka je vsaka tvoja beseda, 
od drugih bila bi mi odveč. 
 
Čeprav milenijca oba sva, 
nama različno teče čas... 
Jaz od nekoč in ti od zdaj si, 
brezogljični je za naju čas. 
 
A še naprej, dragi, mi govori 
pa četudi o podnebju, volku, omari... 
Ker moje srce pretopi vse sivine 
in vsaka tvoja beseda dobi nove obline. 
 
Obline, ki same so nastale, 
ko ob ljubezni so se izklesale. 
O dragi, ne vzemi skiro, ne odidi v daljavo, 
ker po vsaki tvoji besedi tako lepo je zadišalo. 
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22.  
Tomaž Gosar  

Podnebje se segreva in nič ne vpraša, 
kako se milenijec nebralec  na  skiroju obnaša. 
Upanje nam daje novinka Greta, 
ki  brezogljično  dobo nam obeta. 
V tujini trgovinska vojna res je groza, 
upajmo da bo volk  sit in cela koza, 
a doma nas razveseljuje Ilka, 
a bolj skrbi nas podjetij prisilka, 
in vprašanje kaj obeta nam šarcizem, 
novo krizo ali optimizem ? 
 
 

23.  
Živka Komac  

MILENIJSKI OBJEM ZEMLJE 
  
Podaj mi desno roko sestra, 
podaj mi levo roko brat, 
ob pesmi ode zaplešimo, 
skupen naj bo naš korak. 
  
Zaobjemimo s telesi Zemljo, 
 - zeleni, radodarni gaj, - 
ki hrani in živi rodove 
barv vseh od vekomaj. 
  
Z ljubeznijo svet prevetrimo, 
v ritmu src naj se vrti 
in mu zdravja zaželimo 
za bilijone novih dni. 
  
Ustvarimo verigo rok 
kjer varen v njej bo vsak otrok, 
z željo za bolan planet, 
da z nami zdrav bo dihal spet. 
  
Podaj mi desno roko sestra, 
podaj mi levo roko brat, 
naj v srcih se luči prižgejo 
in dvignimo se v novo rast. 
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24.  
Franc Jamnik  
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25.  
Jure Gombač  

Nad volkove s prisilko, 
nad podnebje z brezogljičnimi vozili, 
milenijci nad nami s skiroji. 
 
Nebralci bodo siti če volki ne bodo ostali celi #sarcizem 
Milenijci bodo plačevali trgovinsko vojno,  
med njimi pa bo izbran novinec leta. 
 

 

26.  
Ksenija Bratina  

KO BO VSE NEKOČ, V DAVNIH ČASIH 

Skozi krajino časa 
tečejo življenja, 
drdrajo in potresavajo na nevidnih tirnicah. 
 
Dobro, da imamo otroke. 
 
Oni so tisti, ki 
lovijo besede, 
ko jih vrtinči po krajini ur, dni in let. 
 
Zajemajo jih z mrežo za lovljenje razpoloženj, 
zaližejo v biserovinasto hišico,  
kamor bodo čez  čas hodili kukat v blage spomine. 
 
Dobro, da imamo otroke. 
 
Skoznje bodo besede, 
ki frfotajo v krajini današnjih dni, 
( pa naj bo to brezogljični, podnebje, šarcizem, skiro,  
prisilka, novinec, nebralec in volk, 
mogoče trgovinska vojna ali milenijec) 
čez veliko let oživile spomin 
 na  neko davno ropotanje posode, 
 ko se pripravlja kosilo, 
na sprehod v Tivoli, 
na snežaka,  
narejenega iz snega, pomešanega s peskom, 
na pravljico za lahko noč,  
ki se pritajeno hihita pod odejo… 
 



Pesem iz besed finalistk za besedo leta 2019   ZRC SAZU  
 

27.  
Matjaž Mavrič  

Pustošijo požari, poplave in suše; 
za podnebje skrbi nas, mnoge duše. 
Utopija zdi se brezogljični svet, 
lahkomiselnež pa pravi: »vsaj ne bo več treba gret«. 
  
Misleci predlagajo različne rešitve, 
a v realizaciji vse so plitve.  
Električni avto, električno kolo, 
milenijec pa vozi električni skiro. 
  
Celo medgeneracijski so spori -  
ljudje postajamo vse bolj nori. 
Čakata nas prisilka in sprava, 
sicer se maščevala bo narava. 
  
Zdaj je vojna tudi trgovinska, 
sicer pa vedno bila je svinjska. 
Od nje peščica bogatí, 
večini pa ta gnoj samo smrdi. 
  
Zveri napadajo živino, 
protesti so, da preveč posegamo v divjino. 
Zajec sobivati z volkovi želi, 
a pod pritiskom odstrel odredi. 
  
Na začetku leta, še podcenjevali so novinca, 
ki pa vsem diskretno kaže sredinca. 
Po svetu širi se imperializem, 
nebralca pa začaral je šarcizem.  
 
 

28.  
Jože Žitnik  

Novinec izvedel je prisilko, 
začel je trgovinsko vojno, 
delali bomo samo še brezogljično 
ali pa bo milenijec prešel na skiro. 
Tako bo volk sit in podnebje celo, 
a nebralec izjavil bo šarcizem : 
Dokler zajec teka po gozdu, ne kuri ražnja. 
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29.  
Marija Švajncer  
 
RAZGRAJANJE IZBRANIH BESED 
 
In prilomasti volk, 
ham ham po ovcah. 
Brezogljični? 
Prisilka? 
Ni mu mar. 
Nabiralec zla pomeri vanj,  
ga odvzame iz narave, 
nihče solze ne potoči,  
še milenijec umolkne 
in se dela, kot da volkove smrti ni opazil.   
Novinec vztrajno brzi s skirojem. 
Ga bo doletela trgovinska vojna?  
Poganjal bo svoje vozilce 
in se hahljal kot pečen maček.  
Podnebje pa kar po svoje, 
zvončki v pozni jeseni, 
smog, dim in megleni pogled. 
Sočni šarcizem za dober dan,  
zajec teče po gozdu, 
žar zanj še ni prižgan.  
Slej ko prej bomo umrli, 
na dolgi rok smo vsi mrtvi.  
Pa kaj zato,  
nebralec preklinja 
in meče knjige v keson. 
Bralci, predvsem pa bralke pa se ne dajo.   
Tako prvi kot druge so sami svoji, sitni in nasršeni,  
včasih tudi nasmejani 
ter slovenski kokoši in blagozvočni slovenščini 
bolj redko, pa vendarle kar trajno predani.   
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30.  
Martin Žibert  

NORI SVET, 
 
Brezogljični milenijec šarcizme govori 
Za podnebje se s skirojem proti volku bori 
Nebralec se knjigi iz telefona smeje 
Novinka v vladi presega vse meje 
Trgovinska vojna nad nami visi 
 Kitajec Ameru pa brat govori 
Na tem svetu problemov več ni 
Saj prisilka za vse poskrbi. 
 
 

31.  
Tatjana Robič Pikel  

Radi v šarcizmih nam kaj govorijo, 
a vedno denar je vladar prav vsega. 
Bratstvo trgovske nam vojne bledijo, 
sodstvo prisilko vsak dan kje prizna. 
  
Podnebje kazijo potrošne razvade, 
narava divja v neznano globel. 
Grozijo volki, požari, poplave, 
nebralec pri tem pa je ves otopel. 
  
Stran od ekrana milenijec mladi 
je zdaj kot novinec odmaknil oko, 
naenkrat postal bi rad ves brezogljičen, 
zato si je hitro nabavil skiro.     
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32.  
Klemen Berus  
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33.  
Katja Pevec 

MILENIJEC 

Z ihto in s solzami v očeh, 
zdrvel je od doma, 
bil je ves na tleh. 
 
Mislil je že, 
da je konec gorja, 
da minili so časi neviht in dežja. 
Mislil je, 
da se je oče spremenil, 
obljubil je da ne bo več pil! 
˝ni moja krivda, da je firma šla v 
prisilko˝, 
tiho reče mama, 
on pa zakriči naj se iz težav zdaj reši 
sama! 
 
Še včeraj bi vsem rekel, 
da je oče prerojen človek, 
pa naj ga vpraša kdorkoli! 
A volk dlako menja, narave pa nikoli. 
 
Vozi se po mestu, 
globoko vdihne zrak, 
s skirojem drvi naprej, 
v daljavi sliši vlak. 
Zrak ki ga diha, 
žal ni več enak. 
 
Misli mu odtavajo k drugim skrbem, 
Kdo bo poskrbel za podnebje? 
Ali je sploh mar ljudem? 
 
V brezogljično prihodnost 
bi morali vložiti vso našo moč in znanje, 
poskrbeti za mlajše generacije, 
skrbeti in verjeti vanje! 
 
V milenijca je sicer težko verjeti, 
Že njegovo obnašanje je nemogoče 
razumeti, 
nosi se kot pav, 
hodi kot plesalec, 
v resnici pa je glede življenja pravi 
nebralec. 
 
Globoko vzdihne, 

zbistril si je misli. 
Le kaj bo z družino? 
Kaj naj si izmisli?  
 
Ne kaže nam preveč dobro.. 
trgovinsko vojno je novinec povzročil, 
sedaj pa v beli hiši počiva, 
namesto da bi se s posledicami soočil! 
Poskuša biti zabaven, 
na nek svoj način bi rad uporabljal 
šarcizem, 
vsekakor mu pa gre bolje od rok 
egoizem. 
 
Sebičnost pa v fantovem srcu 
prav nič mesta ne zaseda, 
poskrbel bo za družino, 
v to prisega! 
 
Odpelje se domov, 
zadnji trenutek se pred avtom ustavi, 
˝kaj ti je mladenič?! Saj nisi pri pravi!˝  
Obsedi na pločniku, 
srce mu razbija, 
voznik ga miri,  
deluje nanj kot čarovnija. 
 
Vse mu pove! 
Vse težave, ki jih nosi v sebi, 
ta trenutek ga niti vojaške sile utišale ne bi! 
 
Moški, pomoč mu ponudi, 
žarek upanja v fantu prebudi! 
 
Končno, veseli se nečemu, 
drvi k svojim domov, 
za vrati je mati v očetovem iskrenem 
objemu. 
 
Milenijec naš, 
zlate ste izjeme, 
ki mislite na druge in njihove potrebe. 
Vreči vse v isti koš? 
Ne,ne, ni prav in ne smemo.  
 
Na takih ljudeh prihodnost stoji. 
Lepa prihodnost. 
Brez solz in skrbi. 
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34.  
Alojz Škerbec  

Milenijec je računalnik na noge postavil, 
trgovinska vojna se med celinami razplamti. 
 
Strokovnjaki o brezoglični družbi govorijo, 
šarcizem pa se med ljudmi močno krepi. 
 
Volk iz gozda na pašnike prihaja, 
podnebje pa se spremeni. 
 
Skiro na cesti gužvo dela, 
novinec v novi službi pa se veseli. 
 
Nebralec ne ve kaj se po svet dogaja, 
saj prisilka zaposlene v podjetju razdvaja. 
 
 
 
 

35.  
Kajetana Bevc  

Milenijka sem. 
Zgrabim vsako priložnost, 
da borim za brezogljično se prihodnost. 
Vsi nevedni novinci slišali so že za podnembne spremembe, 
a nekateri delajo so kot da niso vredne omembe. 
Tako nebralci zanikajo krizo  
zavračajo rešitve in skrivajo se pod mizo... 
Medtem odvija trgovinska se vojna 
o kateri ljudje nimajo pojma. 
Povsod so le še reklame 
oglasi za nakupne omame 
ki potrošna so prisilka 
politiki pa križem rok čakajo kot Motovilka! 
Milenijka sem 
s svojim skirojem ogibam se šarcizmom 
v obupu predajam se nihilizmom... 
Tako sanjam o razdrtju okov 
in zaprtju kapitalističnih volkov! 
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36.  
Sonja Golob  

V kakšnem času pravzaprav živimo? 
Vsako jutro v službo hitimo, 
z avtobusi, vlaki, avtomobili… 
Daleč je še brezogljična družba, 
ko vsi bi peš hodili in kot milenijci s skiroji se vozili. 
Kadar časopis odpremo,  
šarcizmi v nas letijo: 
krofi, hrčki in polena, človek lahko se le smeji, 
kaj novincu v politiki se porodi. 
Nato potresi, katastrofe, ker podnebje se spreminja, 
in smeh se v žalost spremeni… 
Beremo o  prisilkah, trgovinski vojni med državami – 
človek človeku volk. 
Morda bi bolje bilo, ko nebralci bi bili. 
 
 
 
 

37.  
Mihelj Edvard Danjel   

PODNEBJE  
 
Podnebje se spreminja,  
zima in poletje,  
nas nato opominja.  
Sneg bomo kmalu stopili,  
Morje smo čez ovire spustili,  
Ptice so odletele  
Mladičev niso več imele,  
Ker jim jesti nimamo kaj dati,  
Ogenj zemljo uničuje  
Za gasit počasi vode zmanjkuje  
Kmalu je za piti ne bomo imeli  
Takrat bomo vsi onemeli.  
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38.  
   
Miha Veršnjak  

ODRAZ MILENIJA 

Milenijec mlad, 
ki rad postal bi brezogljični,  
odločen za napad, 
z električnim skirojem se približa gospodični mični. 
 
Kot novinec za balanco brez čelade 
med približevanjem zdrsne, pade. 
Hitro se pobere, srajco si popravi, 
z mobitelom v roki v osvajalsko pozo se postavi 
 
A glej ga, on, nebralec, 
le teveju zvest gledalec, 
da očaral bi nasprotni spol, 
spusti šarcizem... bolj na pol: 
 
"Punči, zate bi sprožil tudi vojno trgovinsko, 
čeprav ta povzroča nam podnebje svinjsko. 
A prideš z mano na en krof? 
Pokažem ti, da jaz sem grof. 
Spekla jih je moja mama 
v kuhinji zaprti in pa topli, 
da med cvrtjem kakor vlada vsi smo sopli. 
A zato okus je cela drama" 
 
Bejba ne vda se govoričenju 
Misli si: "Zakaj, čemu?" 
Vidi to bolj kot prisilko, 
a ni čas še za rešilno bilko. 
"Ko ti krofa ne bi spekla mama, 
morda bila bi tvoja dama." 
S tem ošabno se obrne, 
pogled nazaj v ekranček zvrne. 
 
Glej ga zlomka, razočaran, 
na ovinku zopet mu zdrsi 
in skiro spod nog zleti. 
Vrne se domov razparan. 
 
Gre v sobo raje selfi en nardit. 
Ga objavit, se pred svetom skrit. 
In si misli: "Bolje na tinderju volk 
kot na cesti zlomljen kolk." 
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39.  
Petra Jordan  

milenijci ne vedo več 
kaj je to zakajen lokal 
je rekel 
je za milenijce šarec konj ali mitraljez 
in kaj bi na to rekel minister zajc 
če je danes bralec tisti  
ki prebere deset knjig na leto 
je nebralec tisti  
ki nebralec pomotoma prebere neobralec 
neobralec je bralec neologizmov larpurlartizma 
novoreka neoliberalizma 
kot je pluralizem  
ameriških jezikoslovcev  
ki so izbrali zaimek oni 
v svetu  
kjer vsi kdaj potegnemo črtico 
eni mimogrede 
celo premočrtno vzporednico 
poševnico pa samo novinci 
in tašče 
kajti v nastalem položaju tistih spodaj 
je inkluziven podčrtaj  
oni niso naši so vaši 
mi in Drugi 
kdor je z nami je volk 
proti nam je podnebje  
kot da je to kaj čudnega 
podnebje sili s severnega tečaja 
nas pa v prisilko 
oni pa požar gasijo z netenjem 
trgovinske vojne 
sram vas bodi je rekla 
to je samo osnutek 
to ni prisila 
to je vojna napoved 
kajti v resnici je pravi šarcizem cinizem 
in e-skiro potuha 
ni res da je danes po spletu vse samo vtis 
toda vtis je vse 
in kakšne odtise naj bi torej pustili s skiroji 
v letu brezogljičnih politik 
brezobličnih plaščev v trgovini 
in brez ogljikovih hidratov 
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40.  
Rajko Sršen  

 
VOLK 

V diru presune me NEBRALEC, se zaustavim, vprašam se, sem VOLK jaz še pravi. 

Jaz vem! Za hip se zasučem, da obsveti me BREZOGLJIČNI sev zvezd radovednih, 

V sebi še enkrat isti odgovor dobim. Nagon pravi, PRISILKA se v meni prebudi. 

Že sem daleč u gozdu globokem, navdih po moči, PODNEBJE že novih prostranih 
ozemljih v meni budi. 

Krdelo mi kmalu sledi. Pomislim, ko bil sem NOVINEC, vem vrnil se bom še večji in ne 
bom potreboval SKIRO, 

da bom močnejši kot je TRGOVINSKA VOJNA, ostal bom na čelu krdela me niti 
ŠARCIZEM ne bo premagal, kakor MILENIJEC neomajen na čelu krdela volkov ostal.   

 

41.  
 
Irena Sivka Horvat  

 
PESEM IZ 10.-tih IZBRANIH SLOVENSKIH BESED 

Milenijec, ljubezen je v tebi in  veselje, 
da očistiš to podnebje 
sovraštva, jeze in trpljenja. 
Tega ne bodo rešila politična trenja. 
Okolje bomo varovali,  
če se pogosteje s skirojem bomo peljali. 
Če misliš, da smo lahko povsem brezogljični,  
smo silno nepravični,  
le kako bomo brez CO2 preživeli,  
če bomo z izvajanjem sprememb brez strategije hiteli? 
Uči se, potuj, beri, saj neuki nebralec,  
zlahka trgovinske vojne postaneš talec. 
Za tvojo izbiro ni kriv ne šarcizem  
in ne drug ideologizem 
Je to prisilka? 
Ni, to je za mnoge rešilna bilka.  
Človek, ne bodi volk sosedu, 
Če je novinec, mu pomagaj,  
Da lahko sledi tvojemu zgledu.  
Ljubezen je v tebi in veselje. 
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42.  
Mojca Zadravec  

Se nam (res) mora muditi? 

Danes se mi spet zelo mudi, 
kot vse druge dni; 
ker s skirojem  hitro in daleč se ne pride, 
z avto oddrvim 
in  že se v dimu za ovinkom izgubim. 
A, ko moja dizel gara bo za na odpad, 
bo  novi  eko avto prodan za nas. 
 
Saj vem,  
prehod v brezogljični svet elite  
bo utopično težak, 
zato pospešimo korak, 
saj nismo brez napak. 
 
Vreme je že čisto podivjalo, 
podnebje že dolgo ni več ta pravo; 
dežuje, 
sneži, 
sonce se smeji, 
toča bobni, 
naposled naš Planet zagori. 
Borba v plamenih se rodi. 
 
Prisilka, da vsi postanemo vegani, 
šla bo mimo nas, 
želja, da rešimo Svet 
bo  še tlela v nas. 
 
Vzplamtele bodo vojne; 
za planet in hrano, 
za trgovino in denar, 
za prevlado in oblast. 
 
Temne misli tik pred 12. niso v pomoč, 
naj izgubijo se v temno brezzvezdno noč.  
 
Na sceni petelinijo se novinci, 
Konkvistadorji novega sveta,  
med bliščem in bedo, 
s  sladkimi besedami o rešitvah silijo v nas.  
Perje frči na vse strani; 
naj padajo besede 
in ne težke pesti. 
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Tu so še  milenijci, 
v primežu kaotičnega sveta,  
ko hiter tempo narekuje njihov vsakdan; 
za delo in zabavo, 
za lajke, tvite in fb je čas, 
za romane bo še prišel ta čas. 
Paradoks pa tak; 
izobraženi nebralci so izgubljeni bralci. 
 
Skrajni čas,  da  v  stilu šarcizma končam;  
»Zakaj tokrat teče volk za zajcem in ne pes?« 
 
 
 
 

43.  
Tea Furlan  

Pesem z naslovom Novi človek, so sestavili pri pouku v  8. in 9. razredu OŠ Draga Bajca 
v Vipavi.  

 
NOVI ČLOVEK 
 
Novinec med volkovi 
začel je trgovinsko vojno. 
S skirojem se podal je 
na brezogljično osojno. 
Tam na ves glas kričal je  
milenijcem šarcizme, 
saj je menil,  
da le tako ne bo prišlo do kataklizme. 
Želel je, da smo zdravi,  
da sledimo živi naravi! 
A ker je nebralec, 
je vse bilo samo čez palec. 
»Dokler zajec teka po gozdu, 
bo zdravo tudi podnebje! 
S prisilko si zagotovimo, 
da bo bahavo naše ledje!« 
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44.  
Rehar Igor  

 

 

45.  
 
Miodrag Djurdjević  
 
Novin'c na skiroju šarcizme išče, 
ko milenijec je nebralcu volk...: 
če je podnebje brezogljično, 
ni prisilk ne trgovinskih vojn. 
Ničesar brez karbona ni. 
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46.  
 

Ajda Vybihal  

Brezogljičen svet bil bi za znoret, 
Zato zbrali so se vsi politiki sveta na nujen posvet. 

Spoznali so, da se preveč milenijcev zaveda ogroženosti sveta, 
Zato ukrepati so morali hitro, kakor se le da. 

Razdelili so se: jaz sem za, ti pa proti toliko izpustom, 
Saj bodo vsi, ne glede na žreb, nesli veliko si k ustom. 

Tako so zmenili se naši politiki slavni, 
Saj so na svetu vendar glavni. 

S tem povzročili trgovinske so vojne, 
Pa spreminjanje podnebja kakovosti dvojne. 

Zdaj smo pod prisilko, da poravnamo Zemlji dolg, 
Drugače nas bo ona za vedno zavila v molk. 

Povzročili so tudi begunce podnebne, 
Od teh nebralcev ni velike koristi za politike zavedne. 

Zato postavili so žico, ograjo, 
Ki preprečuje nemočnim ljudem v tujo državo. 

Ti novinci v Sloveniji nam dragi 
Od šarcizma bili so kot volkovi kruto odgnani. 

Zato ta kolona neskončna pomika se počasi naprej, 
Peš, nekateri pa tudi s skiroji, naprej, 

Do drugih zagrajenih mej. 
 

 

47.  
 

Lilijana Lipnik  

 

2020 se jih zapisuje pa se marsikdo sprašuje:« 

»Saj človek komaj MILENIJEC je bil«, ko se je vsak NEBRALEC bal, da svoj bo cvenk 
izgubil.« NOVINEC v novem tem začetku se zaveda:« TRGOVINSKA VOJNA glasna je 
znanilka!« Kot PRISILKA Greta se pojavi. Glasno žuga, pravi:« »Trump, na PODNEBJE 
ne pozabi!« «Pusti avto!« » Raje sedi na SKIRO!« A on je BREZOGLJIČNI. To nikakor ne 
bo šlo. ŠARCIZEM  sije mu z obraza. » Greta, vrni se domov in bodi mamina spet maza!« 
Iz Mrzle Moskve Putin-VOLK doda: » mi poskrbimo, da zemlja kmalu bo kot nova vsa.« 

 

 

 

 



Pesem iz besed finalistk za besedo leta 2019   ZRC SAZU  
 

 

48.  
 

Pino Pograjc  

BESEDE V DNEVU 
 
lepa pentlja na koščku zgodovine, 
prečiščene, oštevilčene, arhivirane, 
je tam zato, da ima smisel, 
da se cikel ponovno vžge 
in z vsako uro navleče nove dokaze 
za večno rast, da bo le res 
 
lahko jo stisnem v seznam, 
v dan, v minuto, v sekundo 
 
10. trola, na kateri se vozim, je uboga, revica, ker bi bila tako zelo rada brezogljična, 
ampak je le hibridna 
 
9. ljudje se premikajo, skiro povozi moje prste na nogi in to še preden spijem kavo, 
prekleta greta 
 
8. me prav zanima, če bi kakšne izjave mojih profesorjev in profesoric označili za 
šarcizme, če bi jih posnel, ampak je tudi res, da govorijo o bolj pomenljivih stvareh, kot 
pa da smo vsi na dolgi rok mrtvi 
 
7. s sošolci in sošolkami sedimo na kavi in pogovor se v nekaj sekundah preusmeri z yoda 
dojenčka na tretjo svetovno vojno, morda naš letnik res ne spada več med milenijce 
 
6. ali naj vzamem kos pice ali sendvič? to je prava trgovinska vojna, ne pa tisto prcanje 
velesil 
 
5. doma brat igra igrice z novim prijateljem, novincem na šoli, in pravi, da se družita, 
odkar ga je premagal v košarki 
 
4. na sprehodu psa sem zelo srečen, da niso lovci stoletja nazaj odstrelili krdela volkov, v 
katerem je bil njegov praded 
 
3. ob poročilih si mislim, kako lepo bi bilo, da imam poenostavljeno prisilko v žepu 
 
2. nebralec sem, zavit v deko in s čajem v roki skrbim, da vseh 250 pesniških zbirk, ki je 
letos izdanih, ostane neprebranih 
 
1. bolščim v ognjen prizor, migetajoče tople barve, groza, kakšen konec, podnebje se 
maščuje, kakšen klavrn epilog, a je le sončni zahod 
 
 
 
 


