
Pozdravljeni! 

Včeraj ste prebrali Pavčkovo pesem Pesem po naročilu. Vam je bila všeč? Danes vam 

pošiljam še nekaj njegovih pesmi iz zbirke Majnice. Preberite jih in si eno izberite. Prepišite 

jo v zvezek za spisje. Napišite, o čem govori, opišite zunanjo zgradbo (število kitic, verzov) in 

iz nje izpišite pesniška sredstva. Za vsako pesniško sredstvo poišči primer v pesmi in ga 

izpiši. Ko boš vse to naredil, slikaj in mi pošlji. 

Uspešno delo. 

 

Junak                                                                                  Nova faca 

Naš bučman je moder:                                                       Danes je ful bedno,                                                                                                                  

zna tudi tisto, česar ne zna,                                                je rekel in vrgel torbo vkraj                                                                                                             

pa se mu po petelinje koder                                               in ni se mu zdelo vredno                                                                                                            

kot živec na buči svedra.                                                    reči, kako in zakaj 

Nikoli ne misli, da je odštekan,                                          kuha tako mulasto mulo.                                                                                        

da je napravil najmanjši kiks,                                             Je slabo pisal test,                                                                                       

četudi divje ovinke seka                                                     nabasal na kakšno krulo,                                                                                         

njegov super Be Iks.                                                           mu je prijatelj nezvest? 

Četudi zaradi ugleda razreda,                                             Nič. Čisto nič. Mulo pase                                                                                 

slabih testov in redovalnih ur                                             in malo cvika, se zdi.                                                                     

kdaj popenijo – starši seveda! -                                          Zoprno leze vase,                                                                           

pa ne puste ga na žur.                                                         a se dela, da ne boli. 

Sicer pa je bolj ali manj super,                                           Ja. Srečal je faco čedno                                                                 

zvezda, ki gre v zenit.                                                         in je Amor izprožil lok.                                                                        

Za šalo obvlada kompjuter                                                  Zdaj je vse izredno in bedno                                                                         

ali zažvižga poslednji hit.                                                    od njenih oči in rok. 

Le včasih narahlo zardeva                                                                                                                  

in je čemeren in pust.                                                                                                                               

Baje je kriva večna Eva                                                                                                                        

kratkih las in sladkih ust. 

 

Ptice 

Sredi zelene trate                                     Jaz sem ga slišal davno,                                                                                                    

raste zeleno drevo.                                   ti ga poslušaj zdaj.                                                                      

Na njem zame in zate                              V njem je zapeto glavno,                                                                                                        

mile ptice pojo.                                        važno na vekomaj: 

Če jih nisi čul včeraj,                               da si majhen kot mravlja                                                                                                      

jih poslušaj nocoj.                                    in velik kot ocean                                                                                                

Danes in jutri in zmeraj                            in da v tebi proslavlja                                                                                                

njihov ščebet je tvoj.                                 sonce svoj rojstni dan. 



 

Tožba 

Vsak se s kom pogovarja:                                                                                                                           

Babica z dedom,                                                                                                                                        

mama z očetom,                                                                                                                                

zemlja s kmetom,                                                                                                                                      

čebela s cvetom,                                                                                                                                             

a z nebom                                                                                                                                                          

jutranja ali večerna zarja.                                                                                                                               

Vsak se z nekom pogovarja.   

Knjiga z bralcem,                                                                                                                                 

igra z igralcem,                                                                                                                                                

pa še z gledalcem,                                                                                                                                 

pavček s kazalcem,                                                                                                                                           

pa še z mezincem,                                                                                                                                              

ali z žvečilcem,                                                                                                                                                   

pivec z veho,                                                                                                                                                        

pevec z mehom,                                                                                                                                        

šef pa s sefom,                                                                                                                                            

če je v njem kaj denarja. 

Vsak se s kom pogovarja. 

Le zame nihče se ne zmeni,                                                                                                                       

le z mano se nihče ne meni,                                                                                                                              

le mene nihče ne ceni,                                                                                                                                   

kot da so vsi gluhi in nemi.                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                


