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POVZETEK 
 
Življenje usmerja ritem, intonacija nakazuje čustva, rima združuje, metafora povezuje… 
Vse to je poezija, je ljubezen, je utrip življenja. 
Ljubezen je težko izraziti. Kako povedati nekomu, da si mu naklonjen? Katere besede 
uporabiti, da bo vedel-a, da ti je všeč? Kako zdržati ob žgočem plamenu v tvojem srcu? Mi, 
navadni smrtniki, povrhu vsega še nerodni najstniki, samo trpimo in streljamo s pogledi. 
Pesnik pa zna to čustvo zaviti v celofan, ga okrasiti z rožnato pentljo, pa če je še tako srce 
trgajoče.  
 
Toneta Pavčka sva spoznali že v mladih letih, ko nama je mama prebirala njegove Besede za 
sladkosnede in naju ozmerjala s čenčačema iz Čenčarije. Že takrat naju je prevzel z odličnimi 
besednimi igrami in metaforami. Prav na kožo pa nama je pisana pesniška zbirka Majnice za 
najstnici v težavnem obdobju.  
 
Pesniško zbirko Bogdana Novaka sva zasledili zgolj slučajno in njen pomenljivi naslov – Jaz 
sem blazno vate – naju je takoj vodil k nastali nalogi. Zanimalo naju je namreč, kako se 
pisatelj odreže v vlogi pesnika.  
 
Z raziskovalno nalogo sva želeli dobiti večji vpogled v moderno ljubezensko pesem, ki še 
vedno izraža trpljenje in bolečino, vendar skozi prizmo ravnodušnosti, igre in mladostniške 
naivnosti.  
 
Za izhodišče sva uporabili prej omenjeni pesniški zbirki, v pomoč pa nama je bilo veliko 
napisanega in izrečenega predvsem o Tonetu Pavčku in veliko manj o Bogdanu Novaku, 
pesniku. Pregledali sva veliko člankov, v časopisih, revijah in na spletnih straneh, prav tako 
sva prelistali veliko strokovne literature o sodobni slovenski književnosti. 
 
Za uresničitev zadanih ciljev sva uporabili deskriptivno in komparativno metodo ter metodo 
dela z besedilom.  
 
Raziskovanje nama je razkrilo nova obzorja. Na ljubezen sedaj gledava drugače, tudi če je 
nesrečna, te krepi in ti da nova krila, zagon za nov začetek. Življenje in smrt sta ciklična – 
smrt ni konec, je začetek. Enako velja za neljubezen – je le začetek ljubezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1 UVOD 
 
Ker sva v tistih letih, ko slišiva travo rasti, vidiva cvetoče kamenje in občutiva tiste drobne 
ščemeče metuljčke v popku, sva se odločili, da sprostiva svoja občutenja ob ljubezenski 
poeziji. Pritegnili sta naju pesniški zbirki dveh avtorjev, ki nekako na prvi pogled ne sodita v 
te vode. To sta Tone Pavček in Bogdan Novak. Prvega poznava predvsem po otroški poeziji: 
čenčanje v Čenčariji, umazani Juri Muri, Slon v žepu in Polž pred nebotičnikom, Marko na 
belem konju... Gre torej za naslove in pesmi, ki burijo predvsem otroško domišljijo. 
Bogdana Novaka pa sva do sedaj spoznavali le skozi napete pustolovske zgodbe zvestih 
prijateljev, mami pa sta pripovedovali o njegovi čudoviti sagi Lipa zelenela je. 
 
Pesmi sva analizirali z vidika rabe jezika in jezikovnih sredstev, vsebine in zunanje zgradbe 
oziroma oblike. V pomoč so nama bili različni leksikoni, slovarji ter veliko strokovne 
literature priznanih slovenskih literarnih kritikov. Internetno raziskovanje sva uporabili kot 
podporo svojemu delu, a večinoma sva se naslanjali na izsledke knjižnih in časopisnih izdaj. 
 
Glede na naslova obeh pesniških zbirk, ki slengovsko nagovarjata mlade zaljubljence, 
predvidevava, da naju bodo pesmi resnično nagovorile in da bova  v njih našli zdravilo za 
ljubezen, katerega je že pred več kot 150-leti iskal France Prešeren. Le-ta je ljubezen videl kot 
tragično, nesrečno, ki svoje zadnje zatočišče najde v smrti, Pavček in Novak pa jo po najinem 
mnenju vidita kot svetlo luč, ki si utre svojo pot skozi še tako gosto temo.  
 
Glede na dosedanje izkušnje z obema umetnikoma pričakujeva, da bo Pavčkov jezik 
hudomušen, lahkoten in zabaven, Novakovo pisanje pa morda s pridihom skrivnosti in 
pustolovščine. 
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2 TONE PAVČEK  IN NJEGOVA POEZIJA 
 
´Najlepša na svetu je gospa poezija,´ so Pavčkove besede. (Pavček, 1997). 
 
Svojo prvo pravo pesem je Tone Pavček napisal pri svojih osemnajstih letih (Pavček, 1997). 
Takrat je bil v obdobju, ko je pisal za velike, odrasle, saj je sam hotel biti velik. Kasneje pa je 
svojo neizčrpno moč posvečal ta malim, tistim sladkim. (prav tam) 
 
Denis Poniž pesnika uvršča v obdobje, ki je 'v navzkrižju pomenskih struktur' (Poniž, 2001: 
72). Zadravec pa v obdobje 'med angažmajem, 'zlatim standardom' in eksperimentom' 
(Zadravec, 2004: 145): 'Tone Pavček je morebiti najsugestivnejši nadaljevalec 
novoromantične tradicije v slovenski literaturi.' (str. 182): Označuje ga tudi kot ustvarjalca 
'pesmi v ljudskem tonu'. (prav tam, str. 182) 
 
Obdobje po vojni je bilo burno, polno sprememb, prelomnico pa je pomenil izid pesniške 
zbirke Pesmi štirih ('temeljni kamen slovenskega intimizma' (Rejc, 2005: 145), v kateri je kot 
avtor sodeloval tudi Tone Pavček. Meniva, da so tudi Majnice neke vrste prestop v drugo 
sfero, sfero mladostne zasanjanosti, želja in optimizma, čeprav je pesnik zbirko izdal že ne 
več rosno mlad, a kljub temu z veliko mero razumevanja mladega človeka ter njegovih stisk 
in (ne)izpolnjenih hotenj. Morda pa se je te tematike lotil, ker mu je 'sanje o otroštvu in 
mladosti...uničil  kruti čas vojne' (Prav tam: 80): Kljub nekaterim temačnim občutjem, ki 
skorajda napovedujejo neizprosen konec, pesnik najde optimistične tone, ki izzvenijo v 
nadaljevanje življenja. 
Pesnikovo optimistično naravnanost velikokrat prekine melanholija in refleksija. Veliko 
'razmišlja o človekovi usodi in ujetosti v prostor in čas'. (Fatur, 1992; 343)  
 
Idrizović (1984) Pavčka opisuje kot povezovalca tradicije s sodobnostjo. To je po najinem 
mnenju dokazal s pesmimi za najstnike, ki jih je pravzaprav ustvaril že v svojem tretjem 
življenjskem obdobju. Kljub temu pa je temu svetu še vedno blizu, s svojo domišljijo in 
igrivostjo se zna približati mlademu človeku in njegovemu gledanju na stvari. Pavček ima po 
mnenju Idrizovića tri lastnosti, ki ga delajo izvrstnega pesnika za otroke: 'domišljijo, 
hudomušnost in občutek za sedanji otrokov svet'. (prav tam; 301) Te besede so bile zapisane 
pred več kot dvajsetimi leti in veljajo še danes, tudi za zbirko Majnice. 
 
Pavček po besedah Rejčeve (2005, str. 144) jeziku pripisuje veliko vrednost. Zanj je vsak 
jezik dvogovor. Ljubezen je zanj dvogovor s človekom, jezik otrok pa označuje s prisrčno 
oznako – 'ljubeznivo neumljivi esperanto vseh pogovorov'. (prav tam; 144) Rejčeva (2005; 
145) povzema besede Kajetana Koviča, ki je za Pavčkovo liriko dejal, da jo določa govor in 
ne pisava. In prav to se odraža v njenem razgibanem ritmu. 
Bernik (1992) navaja Pavčka, ki v pesmih vselej čuti in vnaša glasbene prvine. 'Preden 
napišem pesem,... me prevzame melodija verza.' (prav tam;  241) 
Branko Hofman (1978) Pavčku pripisuje pomembnost zvena verzov, na podlagi česar pesnik 
'izbira ustrezne besede in besedne zveze'. (prav tam; 347) 
 
Pavček sam pravi, da je že zelo zgodaj začel pisati sonete, ki so bili malo Kettejevski, malo 
Murnovski, malo Prešernovski...' (Košir, 2006;10) Vodi ga vodilo: 'treba je živeti in življenje 
rad imeti'. (prav tam; 11) Vse to pove s svojimi verzi: Dober dan, življenje! Silno in milo. Kot 
na praznik prihajam v tvoj hram in ti zašepečem na uho besedilo zaljubljenih: Rad te imam. 
(prav tam; 11) 



  

 
Pavček pesem napiše ne iz hotenja, temveč se morajo njegove besede združiti kot 'dva 
ljubimca, potem nastane verz, pesem'. (Splichal, 1996; 13) Vsaka pesem nato odkriva in 
razkriva pesnika in ne obratno.  

2.1 MAJNICE 
 
Pavček je za svoje obsežno pesniško pa tudi prevajalsko delo prejel vrsto nagrad (Rejc, 2005; 
145): trikrat Levstikovo (1958, 1961, 2003), nagrado Prešernovega sklada (1965), Sovretovo 
nagrado (1979), veliko Prešernovo (1984) ter večernico prav za zbirko Majnice (1997). 
Ta nagrada se podeljuje 'najboljšemu mladinskemu izvirnemu leposlovju' (Horvat, 1997; 8). 
Horvat (1997; 8) je na kratko opisal bistvo celotne pesniške zbirke z besedami: 'Majnice so 
gotovo ena Pavčkovih najlepših in najboljših del za mlade, napisane z značilno avtorjevo 
igrivostjo in toplino, toda tudi z modrostjo pesnika, ki zna povezati svet otroških čutenj ter 
svet odraslih, v katerih še živi sposobnost neponarejenega, prvotnega dojemanja. To je zbirka 
ljubezni...Najvažnejša podoba Majnic je 'sanjajoči' otrok, ki vsaj spočetka namesto ljubezni 
občuti lepoto sveta, svojo rast, nato prve dileme življenja, poezijo. Gre za čudežnega dečka s 
srebrnim rogom, čigar pesem očara ptice in ljudi – ampak pesem, ki jo ustvarja, ni več pesem, 
temveč 'ena sama ljubezen'...'  
Njegovo nagnjenje do mladega človeka najbolje opisuje Idrizović (1984): 'Ni pesnil o 
odtujenih otrocih in lažni ljubezni, za vsako pesmijo stoji izkušnja in humana, plemenita misel 
pesnika, ki želi objeti svet, izžarevati dobroto, jo podariti malim ljudem, jim dokazati, kako 
neskončno lepo je živeti, kako je od vsega najlepše biti mlad in ljubljen. Mlad po občutenju 
sveta, na široko odprt in s srcem, polnim zanosa in ljubezni.' (prav tam; 302) 
 
Naslov Majnice naju je spomnil na maj, mesec ljubezni, fulaste pesmi pa na frfotavo, neresno 
mladost, ki v življenju vse zajema s 'ful' polno žlico. Zakaj pa se zbirka dejansko tako 
imenuje, je razkril pesnik sam v intervjuju z Mitjem Koširjem (1997; 13) Sprva jo je 
poimenoval le s sedanjim podnaslovom, torej Fulaste pesmi, nakar je naslov spremenil v 
večne Majnice, ki zbirki dajejo 'skrivnostnost, lepoto, mladost in zaljubljenost, hkrati pa 
sodobnost, vpetost v sedanji čas'. (prav tam; 13) 
Značilno za Pavčka, je, da se zna poistovetiti z mladim človekom, ki imajo v očeh 'mile ptice 
mladosti' – nedolžnost, skrivnost in hrepenenje. (prav tam; 13) 
Kljub temu, da gre za pesmi za mladostnike, pa je vendarle čutiti, da bi pesmi lahko prebirali 
tudi odrasli, saj govorijo ne le o brezskrbni ljubezni, temveč tudi doživljanju mladosti s 
prizvokom minljivosti. Pavček priznava, da je 'zadnjih deset let hotel pesmi za odrasle 
združiti z otroško poezijo' (Splichal, 1996; 13).To pa mu uspeva le iz enega razloga: 'dokler je 
človek živ v sebi in čuti rasti trave, dokler vonja jutranjo roso, se čudi dekletom in ga 
vznemirja piš vetra, potem je to radost in veselje, ki ga ohranjajo mladega. In če čutiš vse to, 
potem otrok v tebi ne bo nikoli umrl....Kajti če bi otroci umirali tudi v nas, potem življenje ne 
bi imelo smisla.'. (Pavček, 1993; 436) 
 
Saksida (2005, str. 34) Majnice označuje kot slengovske, kjer gre predvsem za opazovanje 
osrednjega najstniškega lika. Zanimiva so opažanja sodobnih pesnikov, kaj zanje sploh je 
mladinska literatura in v čem se razlikuje od literature za odrasle. Niko Grafenauer uporablja 
različna jezikovna sredstva in način njihove uporabe, Kajetan Kovič in Boris A. Novak med 
obema bralcema ne potegneta stroge ločnice, Dane Zajc in Saša Vegri enačita doživljajski 
svet otroka in pesnika, France Forstnerič pa, zanimivo, vidi mladinsko literaturo kot 
razvozlavanje kod in različnih informacij v obliki simbolov in metafor. (Saksida, 2005; 35): 



  

Pavček pisanje za mlade opisuje kot 'beg iz sveta vsakdanjega realnega življenja v neki drugi, 
lepši svet'. (prav tam) 
Pavček po Saksidovih besedah (2005;37) v pesmih vzporeja lepo dušo in nelepo resničnost. 
Mitja Mejak pesnikovo otroško liriko opiše z naslednjimi besedami: Naivno neposreden in 
odkritosrčen odnos do sveta, čutna in čustveno razgibana pesnikova narava, vitalizem in 
optimizem, melodiozna ritmičnost in figurativna igrivost...izredna fantazijska razgibanost ter 
humor'. (Saksida, 2005; 37-38) 
Saksida Majnice označuje kot presenetljive in inovativne pesmi za mladostnike (prav tam; 
49): Pesniška zbirka je razdeljena na tematske razdelke. Podoba dečka (spomini na sina, 
razkorak med  motivi otroka in lirskim subjektom), Rojstvo, Nit (rojevanje in minevanje), 
Ljubezen (odraščanje in .ljubezen), Dan (modrost otrok) 'To so sodobne, 'mestne' 
mladostniške pesmi, postavljene v okvir predstavnosti šole in sodobnega sveta  (zvezki, grafit, 
računalnik, kavbojke, Mc Donald's, Dairy Queen, Dajdam, znaki najstnic in najstnikov, srce s 
puščicami, inicialke na drevesu.' (Saksida, 2005; 49) 
Cikla Rojstvo in Podoba dečka sta bila zbirki dodana kasneje, Drobtinice pa kot filozofski 
zaključek, 'odraslo osmišljanje sveta', a v otroku razumljivem jeziku (prav tam; 13) Podoba 
dečka v zbirki Majnice je spisana za sina, ki ga je tragično izgubil. Kljub bolečini, s katero so 
pesmi prepletene, pa gre na prvi pogled za lahkotne, ljudske pesmi, ki opevajo junaštva in 
odraščanje dečka. Če pogledamo pobližje, dečkova brezskrbna mladost poteka na sicer 
prijazni cesti, a na razpotju ne ve, kam. Zato obstane v plahem presenečenju in na koncu 
postane ena izmed zvezd. Ta filozofski vidik videnja vsebine pesmi pa je vseeno toliko 
prikrit, da nobena od pesmi ni mračna. Kot pesnik pravi, 'se tema neke smrti spreminja v luč, 
svetlobo, ki sije, ki ožarja, ki plemeniti, ki tudi kliče. Tako so pesmi kljub vsemu bolj svetle 
kot temne, ...bolj na zarji kot na temoti'. Zanj je 'smrt rodovitna'. (Splichal, 1996; 13). 
Pavčkov moto 'vse mineva in vse traja' (Malečkar, 2004; 47) je dobro viden v zbirki Majnice, 
kjer eno življenje mine in se že rojeva novo – smrt je začetek novega. 
 
Pavček zelo ceni Prešernovo poezijo. Predvsem naju je presenetilo, da verz iz Sonetov 
nesreče, kjer pesnik nagovarja smrt, Pavček vidi kot 'ljubezenski poziv nekomu, naj pride in 
ga reši'. (Malečkar, 2004; 43) Murnov 'trepetajoči dih vetra skozi polje' in ajdo, rdečo od krvi 
prav tako vidi kot ljubezensko pesem. (prav tam; 43). 

3 USTVARJANJE BOGDANA NOVAKA 
 
Bogdana Novaka poznamo predvsem kot mladinskega pisatelja, ki je po vzoru Enid Blyton 
ustvaril slovenski ciklus Zvesti prijatelji, ki ima značilne poteze trivialne pripovedi, katere pa 
je po besedah Sakside (2005, str. 11) popestril in nadgradil s svojim inovativnim jezikom – 
mladostniškim slengom, katerega prav tako srečamo v njegovi pesniški zbirki. 
Zanimivo pa je, da Bogdan Novak ni začel z zgodbami, prav pesem je bila njegova prva 
stvaritev. Pesem o Rožni dolini, ki je bila nekoč jezero, je spisal pri enajstih letih. (MG, 2004; 
15) 
 
Zelo zanimiva se nama je zdela avtorjeva trditev, da je pomembnejše branje kot pisanje knjig. 
Nenazadnje je bralcev več in ko nekdo seže po določeni knjigi, zvrsti pisanja, jo s tem odobri 
in vpliva na nadaljnji razvoj zvrsti oziroma ustvarjalnost dotičnega pisatelja. (Novak; 868) 
Ko bereš knjigo, v njej iščeš sebe, tisto, kar sam želiš. In vedno najdeš samo tisto, kar iščeš! 
Vse tisto, kar iščemo, pa je že v nas samih. (prav tam; 869)  
 
Pisatelj piše iz ljubezni za otroke, ker se zaveda, da se ljubezen vrača z ljubeznijo. S svojim 
optimizmom spodbuja otroke k vztrajanju pri doseganju zadanega cilja. (Novak, 2001; 102)  



  

3.1       JAZ SEM BLAZNO VATE 
 
Čeprav so pesmi Bogdana Novaka s svojimi slengizmi in pogovornim jezikom na videz 
lahkotne, v sebi skrivajo stiske ob nesrečnih ljubeznih, šolskih neuspehih ter težavah doma. 
Pesmi izzvenevajo iz ust mladostnika, kateremu se v nekaterih pesmih podira svet, spet v 
drugih sije sonce. (Novak, 2001) 
 
Avtor sam o svojih pesmih pravi, da so 'neobičajne' (Novak, 2001; 98), a ne toliko po obliki 
kot po vsebini. Razpenjajo se od grozljivk, do težav za domačimi zidovi, šolskih ljubezni in 
izletov. Mnoge so nastale kot spomin na njegovo otroštvo ali se nanašajo na dogodke iz 
življenja njegovih otrok  (prav tam; 98).  
 
Zbirka pesmi, predvsem pa razdelek za starejše smrklje in smrkavce, je nastala zgolj slučajno, 
ko se je pesnik ubadal z mislijo, kako s pesmijo na enostaven in razumljiv način 
štirinajstletniku približati pojem in doživljanje ljubezni (prav tam; 99).  
 
Sami sva Novakovo pesniško zbirko obdelali veliko podrobneje kot Pavčkovo, saj nisva o njej 
zasledili skoraj ničesar. 
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4 ANALIZA MAJNIC 
 
NEKAJ JE V ZRAKU 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska oklepajoča 
- število kitic: 5 
- število vrstic: 4 
- ritem: neenakomeren 
- samogovor 
- oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- okrasni pridevki: lepega, nežnega, skrivnostni 
- primera: kot dih in drget, kot šum in šepet, kot vonji cvetlic, kot lučke kresnic 
- personifikacija: odseva v očeh, odmeva v ljudeh, njen (od ljubezni) dih in vzdih 
- anafora: nekaj, kot, kar 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: ljubezen 
- tema: ljubezenska 
- sporočilo: ljubezen 
- osebe: / 
 
NOVO 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna 
-število kitic: 3 
-število vrstic: 4 
-ritem:  prost 
- samogovor 
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede:  
-narečne in pogovorne besede: namalale, plave, malo 
-okrasni pridevki: srčne, malo, ljubko, plave 
-primera: kot ni dosihmal  
-metafora: paleta dne, srčna zarja 
-personifikacija: naplavile plave barve, roke namalale novo resnico 
-nonsense: nihče nič ne ve, a vsakdo ve 
-simbol: srce, prebodeno s puščico – simbol ljubezni 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: nova zaljubljenost 
-tema: ljubezenska 
-sporočilo: Odraščajoča fant in dekle postaneta zrela za ljubezen in se kot nikoli dosihmal 
opazita. 
-osebe: deklica, deček 



 

DEKLICA IN DREVO 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: ženska prestopna 
-število kitic:  4 
-število vrstic:  4 
-ritem: daktil z odstopanji 
- samogovor 
-oseba:  prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede:  
-narečne in pogovorne besede: bogvekoga 
-žargonske besede: 
-skovanke: mladoletje 
-okrasni pridevki: zeleno, srčni, rahločutnim in čvrstim, neskončno milo 
-primera: obstala kot v razodetju 
-metafora: baldahin neba 
-personifikacija: drevo je obleklo, se je nad njo sklonilo, veje kar naprej ljubkovale 
-simbol: prvi cvet na srčni strani, vrezane iniciale v drevesno lubje – simbol ljubezni 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: mladostniška ljubezen 
-tema: ljubezen do deklice 
-sporočilo: Avtor nam govori o svoji prvi ljubezni in mladostni zasanjanosti. 
-osebe: deklica, pesnik 
 
 JUNAK 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna 
-število kitic:  5 
-število vrstic:  4 
-ritem: daktil z odstopanji 
- samogovor 
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: odštekan, kiks, popenijo, žur, kompjuter 
-narečne in pogovorne besede: bučman, buči, super 
-žargonske besede: kompjuter, Be Iks 
-okrasni pridevki: super, slabih, kratkih, sladkih 
-primera: koder kot živec na buči svedra 
-metafora: ovinke seka, zvezda, ki gre v zenit, večna Eva 
-personifikacija: koder na buči svedra 
-simbol: večna Eva (ženska) 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv:zaljubljeni najstnik 
-tema:najstniki, zaljubljenost 



  

-sporočilo: Avtor nam govori o navadah sodobnega najstnika, ki pa ima kljub nastopaškemu 
odnosu do sveta šibko točko – ljubezen. 
-osebe: fant, Eva 
 
NOVA FACA 

 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic:  4 
-ritem: neenakomeren 
-samogovor 
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: ful, bedno, krulo, faco 
-narečne in pogovorne besede:vkraj, mulo, cvika, nabasal 
-okrasni pridevki: mulasto, čedno 
-metonimija: srečal je faco čedno 
-metafora: leze vase 
-nonsense: izredno in bedno 
-simbol: je Amor izprožil lok – simbol ljubezni  
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: nesrečna ljubezen 
-tema: slaba volja najstnikov in vzroki zanjo 
-sporočilo: Avtor sporoča, da je lahko v ljubezni ves svet hkrati izreden in beden. 
-osebe: pesnik, zaljubljeni najstnik 
 
FUL GAZELA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: rimani sodi verzi, moška rima 
-število kitic: 1 
-število vrstic: 12 
-ritem: trohej 
- samogovor 
-oseba: druga 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: ful, guliš, faca, klapa 
-žargonske besede: kravl, kapo 
-okrasni pridevki: dobra 
-metafora: iti v klas, loviti nesrečo z vabo 
-personifikacija: padeš v enko in v ogabo 
-fraza: skakati preko jarka, kjer je most – mladost 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: dobra stran ljubezni 
-tema: ljubezenska 



  

-sporočilo: Vse je 'ful', ko si zaljubljen. 
-osebe: najstnik/najstnica 
 
ZVEZEK Z ZVEZO 

 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: ženska oklepajoča 
-število kitic:  4 
-število vrstic: 5 
-ritem: amfibrah + daktil 
- samogovor 
-oseba: druga 
  
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: naklada, klapa,  
-narečne in pogovorne besede: brez zveze 
-okrasni pridevki: sitni, matematični, črnooke 
-primera: označen kakor s štampiljko 
-personifikacija: kjer domuje ljubezen, do zveze z glasom deklice 
-anafora: čisto vse, kar 
- epifora: zveze 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: brezbrižnost do vsakdanjih stvari, kot je šola in domače razmere 
-tema: Brezvoljnost do vsega, razen ljubezni 
-sporočilo: Avtor sporoča, da ljubezen ponavadi prevlada nad vsem vsakdanjim. 
-osebe: deklica, pesnik 
 
OSVAJANJE 

 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem:prost 
- samogovor 
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: haj, frajer, OK, zaštekana 
-narečne in pogovorne besede: mula, tečen, star(i) 
-skovanke: kartjavendan 
-zmerljivke: mula, star 
-okrasni pridevki: tečen, važen, kratek, večen 
-primera: važen kot kakšen star 
-nonsense: za kratek (a tako večen) čas 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: zaljubljenost 
-tema: izpoved dekleta 



  

-sporočilo: bodi moj par 
-osebe: dekle 
 
NJENA ZGODBA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: neenakomeren 
- samogovor 
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: žuru, zatrapana 
-narečne in pogovorne besede: pojava 
-žargonske besede: 
-skovanke: cvizli 
-oksimoron: pekoče sladka bol 
-okrasni pridevki: pekoče sladka, modre, super  
-metonimija: super dragulj 
-personifikacija: opazi ta super dragulj, kdovekaj cvizli 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: zgodba o ljubezni nekega dekleta 
-tema: ljubezenska 
-sporočilo: Dekle, ki je močno zaljubljeno, ne ve, kako si pridobiti fanta. 
-osebe: dekle 
 
SOŠOLKA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: prosta (abaccb) 
-število kitic: 3 
-število vrstic: 6 
-ritem: daktil, amfibrah 
-samogovor 
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: fučkam, zaštopam 
-narečne in pogovorne besede: mahne 
-okrasni pridevki: nora, miline 
-primera: kot da se ji fučkam 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: ljubezen do sošolke 
-tema: ukraden poljub sošolki 
-sporočilo: Ker fanta dekle ni želelo uslišati, ji je ukradel poljub na silo. 
-osebe: sošolka, pesnik 



 

REPETENT 
 

OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: amfibrah, daktil 
- samogovor 
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: faca, štos, frend 
-narečne in pogovorne besede: zadane 
-okrasni pridevki: neumen, najboljši 
-primera: kakor neumen štos, kot slab repetent, lepša od vseh pesmi in proz 
-metafora: mi vzela je pol srca, me je treščilo v lice 
-ironija: moj najboljši frend 
-fraza: kosati se z usodo, če ne zlepa, pa zgrda, se mi utrga 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv:izgubljena ljubezen 
-tema: ljubezenska 
-sporočilo: Avtor nam sporoča, da v ljubezni tudi najboljšemu prijatelju ne moreš zaupati 
-osebe: Vida, pesnik in njegov najboljši prijatelj 
 
MOŽATOST 

 
OBLIKOVNA  ANALIZA 
-rima: prosta  
-število kitic: 3 
-število vrstic: 5 
-ritem: prost  
- samogovor 
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: fučka, težim 
-narečne in pogovorne besede: ham-ham 
-žargonske besede: Mac Donald, Dairy queen 
-okrasni pridevki: ljubezenski 
-primera: kraljica, mali bog 
-metafora: solze spreminjam v kamen, zadušim ljubezenski plamen 
-oksimoron: vroče od ledu 
-aluzija: amen (molitev) 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: neuslišana ljubezen 
-tema: ljubezenska 
-sporočilo: Zadušena ljubezen–fant se pretvarja, da ne ljubi več. 
-osebe: pesnik in njegova ljubezen 



 

MODRINA 
 

OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: pretrgana 
-število kitic:  5 
-število vrstic: 4 
-ritem: amfibrah z odstopanji  
- samogovor 
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-narečne in pogovorne besede: 
-žargonske besede: jeans 
-okrasni pridevki: poštirkanem, skupno, intimno 
-primera: kot se je dogajalo njihovim očetom in dedom, kot predniki 
-metafora: hlačajo v jeansa skupno modrino 
-personifikacija: jeans vlada, intimna rima 
-aluzija: ugajajo hlače kakšne sošolk-v svetek in petek 
-anafora: dandanes 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: fantje nekoč in danes 
-tema: oblačila fantov 
-sporočilo: Avtor nam sporoča, da ljubezen ni odvisna od mode. 
-osebe: fantje, očetje, dedi, sošolke 
 

PISMA 
UVOD 

 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: ženska zaporedna 
-število kitic: 3 
-število vrstic: 10-5-3 
-ritem:  neenakomeren 
- samogovor 
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-okrasni pridevki: sijajno, trajno, dolgo, domače, šolske, barvnih, črnobelih, poslednjega 
-anadiploza s  
stopnjevanjem:dolgo, dolgo in še bolj dolgo 
-fraze: od začetka do kraja 
-anafora: čez, prek 
-epifora: od začetka, do kraja, eno samo, dolgo 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: pisanje pisma 
-tema: ljubezenska 
-sporočilo: Ko bereš pismo, si si vedno na nek način blizu s tistim, ki je pismo napisal. 
-osebe: Vanja, pesnik 



 

1. PISMO 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: ženska prestopna 
-število kitic: 5 
-število vrstic: 4 
-ritem: daktil z odstopanji 
- samogovor 
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede:  
-narečne in pogovorne besede: skoro 
-žargonske besede: faks 
-zmerljivke: prismodi, pisarjenje 
-okrasni pridevki: odlična, ljubka, resnična, zaželena 
-primera: kakor post skriptum, tako je ljubka in tako zaželena, bolj kot petica, vsak video, 
karkoli najboljšega, vsa druga dekleta 
-stopnjevanje: Tisoč skrivnosti. In povrhu še ena. 
-metafora:  
-personifikacija: pisma so fina in zaupljiva, povedo več kot beseda 
-anafora: bolj kot 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: intimnost pisemskega pisanja 
-tema: ljubezenska 
-sporočilo: Avtor želi povedati, da kljub tehnološkemu napredku v obliki raznolikih medijskih 
sredstev  v pisanju pisem vidi večjo romantično noto. 
-osebe: pesnik in dekle 
 
2. PISMO 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: prosta 
-število kitic: 6 in en verz 
-število vrstic: 3 
-ritem:  trohej 
- samogovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-pomanjševalnica: ušesce 
-okrasni pridevki: prvo, lepo, čisto, dobro, blaga, bela, puhlih, zeleno, drobni, lepi 
-primera: gre kot blaga sapa, kot bela vila, kot samozvanka 
-metafora: krtine nesmislov, oblaki puhlih ciljev, senožet otroštva, travniki deklištva 
-personifikacija: da se (pismo) ustavi, skloni in poreče(moji) Vanji 
-anafora: Vanji pišem, vanj polagam, naj zdaj, tja na, da se 
- epifora: pismo, Vanji  
 
 



  

VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: pisanje pisma dekletu 
-tema: ljubezenska 
-sporočilo: Pesnik našteva čustva, ki te ob pisanju pisma ljubljeni osebi prevevajo. 
-osebe: Vanja, pesnik 
 
3. PISMO 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna  
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: neenakomeren 
- samogovor 
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-narečne in pogovorne besede: fino 
-žargonske besede: diktira 
-okrasni pridevki: neznani, resničen 
-primera: kot da nekdo jih diktira, kakor da nisem čisto čist, lepše kakor resničen pomenek 
-personifikacija: same so šle besede na list 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: občutja ob pisanju prvega ljubezenskega pisma 
-tema: pisanje ljubezenskega pisma  
-sporočilo: Pisanje ljubezenskih pisem je prijetno opravilo. 
-osebe: pesnik in dekle, kateremu piše 
 
4. PISMO 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna  
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: amfibrah 
- samogovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-narečne in pogovorne besede: majnik 
-okrasni pridevki: zaupljivi, lepi, prečni 
-personifikacija: zaupljivi zenici, je vse vzel nabiralnik 
-stopnjevanje: videl sem, slišal sem, čutil sem  
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: pogovor preko pisma 
-tema: sanjarjenje ob pismih 
-sporočilo: Ko pišemo pismo, se na nek način pogovarjamo z osebo, kateri je le-to namenjeno 
-osebe: pesnik 



 

5. PISMO 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna  
-število kitic: 5 
-število vrstic: 4 
-ritem: trohej, prost 
-samogovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-okrasni  pridevki: mučna, majhen, droben, zoprn, lepa 
-primera: je kakor zoprn terorist 
-stopnjevanje: Do hiše. Do sobe. Čez prag. 
-personifikacija: papir je kakor zoprn terorist, ki me k pisanju priganja in vame uperja rafal, se 
lepa misel sprehaja, pri tebi ostaja 
-anafora: vsak dan 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: težave pri pisanju ljubezenskih pisem 
-tema: razlogi za pisanje pisem le v sanjah in mislih 
-sporočilo: Za obstoj neke ljubezni niso potrebne zapisane besede v pismih, temveč le lepa 
misel na drago osebo. 
-osebe: pesnik, njegova ljubezen 
 
6. PISMO 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: ženska prestopna (dve moški) 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem:  neenakomeren 
- samogovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-narečne in pogovorne besede: žlahte, šobo 
-okrasni pridevki: čist, mehak, čipkaste, tenek, srebrn, vesele 
-primera: žubori, kot da se deklica smeje 
-metafora: zapreden v čipkaste preje, potok misli žubori, srebrn trak 
-personifikacija: mehak dan 
-aluzija: Sneguljčica in sedem palčkov 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: užaljenost dekleta 
-tema: lajšanje užaljenosti dekleta, ki ji fant ne piše 
-sporočilo: Avtor sporoča dekletu, da jo ima še vedno rad, čeprav ji ne piše. 
-osebe: pesnik, njegova ljubezen 

 
 



  

7. PISMO 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje ženska in moška prestopna  
-število kitic: 5 
-število vrstic: 4 
-ritem: prost 
- samogovor 
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: bluzil, OK, tipom 
-narečne in pogovorne besede: tečnarim, zanalašč 
-primera: kot da me ni, kot ti znaš 
-nagovor: Razumi 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: ljubosumnost 
-tema: opravičilo za ljubosumen izpad 
-sporočilo: Pesnik piše pesem kot opravičilo za včerajšnje vedenje, ko je svoje dekle videl, 
kako se smeji drugemu in ga ogovarja. 
-osebe: pesnik, neko dekle 
 
8. PISMO 

OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: ženska prestopna  
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: prost 
- samogovor 
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: fora, fori 
-narečne in pogovorne besede: mimo Dajdama 
-žargonske besede: kazino, kino 
-okrasni pridevki: zaljši, dobri, polni, pravi 
-primera: hodim kakor ob polni luni 
-metonimija: roka sama pravi zvonec poišče 
-personifikacija: roka sama pravi zvonec poišče 
-stopnjevanje: zvonec-krik-sirena-plamen 
-fraza: se vsi računi izidejo–se vse stvari uredijo 
-anafora: odkar 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: obisk dekleta 
-tema: prvi obisk pri dekletu 
-sporočilo: Avtor opisuje svojo srečo, ko gre prvič k dekletu in želi, da to izvedo vsi. 
-osebe: pesnik, dekle 



 

 
KONEC PISEM 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: ženska oklepajoča  
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: trohej, amfibrah z odstopanji 
- samogovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-žargonske besede: dvostišje 
-okrasni pridevki: gluho, lepe, neolikani 
-primera: kakor od njenih šobic 
-metafora: dvostišje, kamrica srčne hiše 
-personifikacija: mi jo gluho zatišje iz srca briše, dnevi nosijo brade, ima žalost mlade, prihaja 
vonj 
-simbol: vonj ovenelih vijolic – simbol ovenele ljubezni 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: umirajoča ljubezen 
-tema: počasno »odljubljanje« 
-sporočilo: Avtor želi povedati, da ljubezen umre, če se zanjo ne trudimo več. 
-osebe: Vanja, pesnik 
 

PODOBA DEČKA 
 
PRIJAZNA CESTA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna 
-število kitic: 3 
-število vrstic: 4 
-ritem: daktil, amfibrah 
- samogovor  
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-narečne in pogovorne besede: tepihu  
-žargonske besede: asfalt 
-skovanke: mladoletje 
-okrasni pridevki: narodni, zdrav, poln, rdeč, sončna 
-primera: kot Marko v narodni pesmi 
-metafora: sončna prha 
-personifikacija: cesta je sama zavila čez plan in se znebila, zrak je zdrav, pljusknila vanj 
sončna prha in cvetje 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: odraščanje dečka 



  

-tema: pot dečka 
-sporočilo: Avtor mlade ljudi vabi v naravo, stran od asfalta, v naravo med cvetje. 
-osebe: ciciban 

RAZPOTJE 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna  
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: daktil, amfibrah 
- samogovor  
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-narečne in pogovorne besede: zaresno 
-okrasni pridevki: majhen, velikim, židane 
-metafora: obstal pred velikim razpotjem 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: življenjske odločitve 
-tema: razpotje in deček, ki se mora odločiti, v katero smer bo šel 
-sporočilo: Kakorkoli se bo deček odločil, življenje ga bo vodilo dalje.  
-osebe: deček 
 
TO NI PESEM 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska zaporedna 
-število kitic: 9  
-število vrstic: 2 
-ritem: neenakomeren 
-samogovor  
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-žargonske besede: bajalice 
-okrasni pridevki: praznih, majhen, drobcen, ubog, pomladni, žalostna, mila, hude, strmi, 
previsni, temni 
-oksimoron: čudno mila  
-metafora: srebrni rog 
-personifikacija: pesem se je čez svet potočila, so prisluhnile v gozdu ptice, vztrepetale 
bajalice, so obstali hrasti in bori med hojo 
-anafora: prišel, da 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: ljubezen kot pesem 
-tema: petje ljubezni 
-sporočilo: Ljubezen je kot najlepša pesem. 
-osebe: deček, ljudje 



 

SEME 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje ženska in moška prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: jamb 
-samogovor  
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-okrasni pridevki: zvezdnimi, večnih, prastari 
-primera: kot Marko, kot da nas vabi na pot, kot seme 
-metafora: zvezdni obok, tepih trav, križpotja sveta 
-oksimoron: zraste, kadar umre, bližina večnih daljav 
-simbol: sedma nebesa – užitek brez primere 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: otrok, ki odrašča 
-tema: odraščanje otroka, ki stoji na razpotju  
-sporočilo: Pesnik govori o sinu, ki išče pot v nebesa in nam sporoča, da tudi po smrti živiš. 
-osebe: otrok 
 
LJUBEZENSKA KNJIGA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje ženska in moška prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: amfibrah z odstopanji 
-samogovor  
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-okrasni pridevki: otroškem, sočne, srčnih, travnate, ljubezenskih 
-metafora: baklada srčnih svetilk, travnata rjuha 
-personifikacija: zgodba puha mu v nos 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv:branje ljubezenske knjige 
-tema: ljubezenska  
-sporočilo: Branje   
ljubezenske poezije  
oziroma literature nasploh buri mlada srca in jim prižiga ogenj ljubezni. 
-osebe: fant 
 
 
 
 
 



  

PRESLICA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje ženska in moška prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: amfibrah  z odstopanji 
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-okrasni pridevki: majniško 
-primera: kot bi zrasla marjetica, hodil kot veter za njo 
-metafora: gristi grenke zeli 
-personifikacija: vetrov ples 
-simbol: mavrica – skrivnost, povezovanje posvetnega z duhovnim 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: podobe iz narave – mavrica, marjetica, preslica 
-tema: razočaranje v ljubezni 
-sporočilo: Pesnik primerja izkušnje v ljubezni z naravo. Mavrica je most, po katerem pride 
ljubezen, marjetica s številom listov 'pomaga' zaljubljencem do ugotovitve, ali jih ljubljena 
oseba ljubi, grenka preslica pa je dokončno spoznanje o izgubljeni osebi. 
-osebe: tretja 
 
MED OLJKAMI 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje ženska in moška prestopna 
-število kitic: 3 
-število vrstic: 4 
-ritem: amfibrah  z odstopanji 
-samogovor  
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-narečne in pogovorne besede: hosta 
-okrasni pridevki: temne, nebesna 
-metafora: istrski  
muzikant, temna hosta, namenjen v luč in dan, luč nebesna 
-personifikacija: med oljkami hodi veter, drevo miru ga je poklicalo in poskrbelo zanj 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: istrska pokrajina 
-tema: spokoj fanta v naravi 
-sporočilo: Pesnik najbrž opisuje svojega sina, ki je v 'spanju' končno našel mir. 'Temo' bo 
zamenjal za 'dan' in postal zvezda na nebu, ki bo še dalje svetila in kazala pot. 
-osebe: fant 
 
 
 



 

DVOGOVORI 
 
1. DVOGOVOR 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: prost  
-nagovor 
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-žargonske besede: banana split 
-stopnjevanje: tisočem, milijonom, miljardam 
-okrasni pridevki: 
 najlepšim 
-metafora: neuslišano jadram 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: fant, ki bi za dekle sklatil vse zvezde z neba 
-tema: osvajanje  
dekletovega srca 
-sporočilo: Kadar fant ljubi, bi za dekle naredil čudeže. 
-osebe: fant in njegova ljubezen 
 
2. DVOGOVOR 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: ženska prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: amfibrah  z odstopanji 
-samogovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: frajer 
-narečne in pogovorne besede: zafarbam 
-primera: (fant ni) hit melodija, princ med princi, super dobitek 
-personifikacija: gomazijo po hrbtu mravljinci, srce mi pravi 
-oksimoron: srečna nesrečna mora 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: razmišljanje o fantu 
-tema: ljubezenska 
-sporočilo: Čeprav se dekle zaveda, da je fant, ki ji je všeč, lump, ga ima vseeno rada in ji je 
njegova ljubezen v užitek. 
-osebe: prva 
 



  

3. DVOGOVOR 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: amfibrah z odstopanji    
-samogovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: frend, happy end 
-okrasni pridevki: črn, pusta, lepih, čistih, čudovitih 
-metafora: s poljubom je svet polno naseljen z zaselki samih lepih dvojin 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: poljub 
-tema: ljubezenska 
-sporočilo: Poljub ima čarobno moč – združuje ljudi, ima srečen začetek in konec. 
-osebe: pesnik 
 
4. DVOGOVOR 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: amfibrah z odstopanji 
-nagovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: OK, hodil z mano 
-zmerljivke: preklasta prekla 
-okrasni pridevki:  
preklasta, razpuščena, ponesrečen, lep 
-primera: vse prej kot OK, kot bi jo škrati oblekli, kot kakšna gos, kot  
razpuščena vojska 
-fraze: pokati od zavisti, vihati nos 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: opis tekmice 
-tema: ljubosumnost 
 dekleta 
-sporočilo: dekle se burno odziva na dekle, ki jo ogroža v ljubezni njenega fanta. 
 
5. DVOGOVOR 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: ženska prestopna 



  

-število kitic: 5 
-število vrstic: 4 
-ritem: amfibrah z odstopanji 
-nagovor 
-oseba: prva 
 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-narečne in pogovorne besede: šub 
-oksimoron: v zatemnjeni dvorani je svetlo, bije svetlo in temno 
-okrasni pridevki:  
zatemnjeni, tuje,  
enkratno, ljubezenske, ostro nasilna 
-primera: kot da se božje in zemno v enem telesu brati 
-metonimija: moja roka čuti 
-personifikacija: bitje ljubezenske ure, je luč ostro nasilna razdrla čar 
-simbol: ura – minevanje časa, odštevanje trenutkov 
-anafora: še zmeraj 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: par med ogledom filma v kinodvorani 
-tema: ukradeni dotiki med ogledom filma 
-sporočilo: Ogled filma z ljubljeno osebo pričara silovite odzive v telesu, ki jih pesnik 
ponazarja z ljubezensko uro, divjo in nežno hkrati. 
-osebe: fant in dekle 
 
6. DVOGOVOR 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: ženska prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: daktil, amfibrah   
-nagovor 
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: ni ničesar z nama 
-narečne in pogovorne besede: viš 
-metonimija: me je vsaka faca glodala 
-okrasni pridevki: nezabrisana, novi 
-personifikacija: me je vsaka faca glodala, se je zmenek sfiži 
-metafora: novi film v kinu 
-ironija: nezabrisana sled po zločinu, sveže pleskano 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: dekle, ki zaman čaka pred kinom 
-tema: razočaranje nad praznimi obljubami 
-sporočilo: Pesnik  



  

sporoča, da ne smemo prehitro obupati, kadar nas kdo pusti na cedilu. Jutri bo na programu 
nov film, nova priložnost za začetek. 
-osebe: dekle 
 
7. DVOGOVOR 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje ženska in moška prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: prost   
-samogovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: žur 
-okrasni pridevki:  
nesrečnih, previsno, slana, skrajni, mila 
-metafora: previsna stene resnice, sedem svetlobnih let, se stočila čez skrajni rob, mila ptica 
-personifikacija: prelita solza je kriva, mila ptica prišla pet 
-simbol: mila ptica – ljubezen 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: trpljenje  
zaljubljencev in njuna sprava 
-tema: ljubezenska 
-sporočilo: Solza ima očiščujočo moč, saj izpere vse hudo in človeka pripravi na novo.  
-osebe: pesnik 
 
8. DVOGOVOR 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje ženska in moška prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: daktil, amfibrah   
-nagovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-okrasni pridevki: 
 belogruda, čarni, 
 skrivnostno, svetih 
-metafora: bela ptica 
-personifikacija: belo ptico, ki za obzorje beži 
-simbol: bela ptica – svoboda, sanje, ljubezen 
 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: sledenje beli ptici, ljubezni 



  

-tema: ljubezenska 
-sporočilo: Pesnik  
vzporeja banalne stvari, kot so pica, kokta in pomfrit z vzvišeno ljubeznijo, ki se mu zdi sveta 
in dela čudeže. 
-osebe:  fant 
 

DVOJINA 
TOŽBA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: ženska zaporedna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 8-10-1-4 
-ritem: daktil, amfibrah   
-samogovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-narečne in pogovorne besede: méni 
-primera: kot da so vsi gluhi in nemi 
-personifikacija: zemlja se pogovarja s kmetom, čebela s cvetom, jutranja ali večerna zarja z 
nebom, knjiga z bralcem, igra z igralcem… 
-anafora: vsak, le 
- epifora: pogovarja 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: pogovarjanje 
-tema: odnos do pesnika 
-sporočilo: Pesnik se čuti osamljenega, saj se zanj nihče ne meni, medtem ko imajo celo stvari 
svojega sogovornika. 
-osebe: pesnik in  
obdajajoči svet 
 
PTICE 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje ženska in moška prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: neenakomeren, prost   
-samogovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-narečne in pogovorne besede: čul 
-stopnjevanje: danes in jutri in zmeraj 
-okrasni pridevki: zelene, mile 
-primera: majhen kot mravlja, velik kot ocean 
-metafora: proslavlja sonce svoj rojstni dan 
-personifikacija: proslavlja sonce svoj rojstni dan 



  

VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: zeleneče drevo in poječe ptice 
-tema: mogočnost narave 
-sporočilo: Človeka  
pesnik primerja z mravljo in oceanom. Dve  
skrajnosti, ki povesta, da je človek še vedno del narave. 
-osebe: pesnik 
 
ŽELJE 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna 
-število kitic: 3 
-število vrstic: 4 
-ritem: daktil z odstopanji 
-samogovor  
-oseba: druga 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-okrasni pridevki: dobra, mila, hudobna 
-personifikacija: pridejo cvrkutat ptiči, pride s poljane drevo, pride hudobna miš in te s 
kremplji ogrebe 
-anafora: če 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: dogajanje čudežev 
-tema: hrepenenja in želje 
-sporočilo: Vsak, ki v sebi goji močno željo po nečem, se mu slej ko prej uresniči. Pesnik pa 
najbolj graja tistega, ki ostane brez želja, saj s tem izgubi tudi svojo istovetnost. 
-osebe: pesnik, sogovorec 
 
LASJE 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna 
-število kitic: 5 
-število vrstic: 4 
-ritem: prost 
-samogovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: hodila skup, špon, odštekan 
-zmerljivke: zarukanost 
-okrasni pridevki: ljubka, mirna, neizmerna, dolgi, blesteči, srebrn, zlat 
-stopnjevanje: dolgo in še bolj dolgo 
-metonimija: se od las najtežje poslavljam 
-personifikacija: segel je k meni prijetni vonj, dolgi, blesteči ji padajo preko ram, dišijo po 
sreči, ga skrije njena obleka 
 



  

VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: zaljubljenca 
-tema: ljubezenska 
-sporočilo: Vsak, ki ljubi, na ljubljeni osebi najde nekaj lepega, kar ga neustavljivo privlači. V 
tej pesmi so to lasje, ki poosebljajo dekletovo podobo. 
-osebe: pesnik, dekle 
 
POŽAR 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: prost 
-samogovor  
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-narečne in pogovorne besede: zaresno, čez dolgo 
-okrasni pridevki: prasketajočimi, suhi 
-primera: se krasta obraste kot znak, je vse kakor odmev za gorami ali kot suhi listi rož 
-metafora: izbruhne v srcu požar 
-personifikacija: žgejo v pamet in žamet plameni, trga liste marjetic zaman in jih sprašuje 
-simbol: znak v  
drevesnem lubju – srce – ljubezen 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: ljubezen v mladih in zrelih letih 
-tema: ljubezenska 
-sporočilo: Ljubezen na začetku svoje poti vžiga svoje plamene in žge v prsih. Ta plamen s 
starostjo, zrelostjo počasi prerašča krasta, postane le še spomin na nekaj davnega. 
-osebe: človek 

NASELJEVANJE ZVEZDE 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: ženska zaporedna 
-število kitic: 9 
-število vrstic: 2 
-ritem: prost 
-samogovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-narečne in pogovorne besede: tata, nono 
-okrasni pridevki:  
bleščeča, srebrne 
-personifikacija: sreča  
gnezdi na tisti zvezdi 
-simbol: zvezda – luč v temi, svetloba, upanje 



  

VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: opazovanje  
najsvetlejše zvezde 
-tema: ljubezen do družine, prijateljev, 
 predvsem pa do dekleta 
-sporočilo: Fant želi  
zaživeti življenje s sebi ljubimi ljudmi. Pri tem izpostavi problem  
sodobnega časa – starša imata zanj premalo časa in na oddaljeni zvezdi bi bila vselej z njim, 
kar sedaj nista. Prav zaradi tega razkola med ljubeznijo in  
osamljenostjo si fant želi na zvezdo povabiti le Ano, ki pa je z njim vedno prijazna. 
-osebe: fant, družina, prijatelji, Ana 
 
ČEZ SOLINE 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje ženska in moška prestopna 
-število kitic: 3 
-število vrstic: 4 
-ritem: prost 
-samogovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-okrasni pridevki: manjša, daljša, tanjša, nevidna, žalostnem, pusti 
-personifikacija: nevidna sirena golči, srh morske gladine vzvalovi še pene v pozdrav 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: odhajajoča ladja, soline 
-tema: jemanje slovesa od dekleta 
-sporočilo: Pesnik  
doživeto opiše odhajanje dekleta, ki ga zapušča z ladjo. Tudi morje čuti srh ob tej ločitvi. 
Soline s svojo samotnostjo  
dodatno prispevajo k občutku žalosti in slanih solza. 
-osebe: fant 
 
FANTOVA ZGODBA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje ženska in moška prestopna 
-število kitic: 5 
-število vrstic: 4 
-ritem: prost   
-samogovor  
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-slengovske besede: ful 
-oksimoron: kako zaboli dotik rok in še zlasti usten 
-okrasni pridevki: zapuščenih, osamljen, slani, vročični, nežnost, preresno, bel, visok, sam 
-primera: je potem kot lepa Vida 



  

-metafora: osamljen galeb 
-personifikacija: jadra…fantova želja z njim 
-simbol: lepa Vida – hrepenenje 
-anafora: jadra galeb, rekla je 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: soline, osamljen galeb 
-tema: bolečina ob dekletovem odhodu 
-sporočilo: Pesnik opisuje fantovo bolečino, ker ga je zapustilo dekle. Njegovi žalosti se 
pridružuje tudi narava. 
-osebe: fant, dekle 
 
ŠKOLJKA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: ženska in moška prestopna 
-število kitic: 5 
-število vrstic: 4 
-ritem: prost   
-samogovor  
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-narečne in pogovorne besede: smotan 
-metonimija: Venera 
-okrasni pridevki: fulasta, smotan, smešen, čarno, srčni, neizpolnjeno, beli 
-primera: kot spomin z ljubeznijo čarno, je prešla kot vse na tej zemlji beli, lepši kot Venera 
-metafora: je lepota  
radirala stvarnost 
-personifikacija: je…vstajala lepota pred njim in radirala stvarnost 
-simbol: Venera – ljubezen 
-anafora: še zmeraj 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: lepota dekleta, podobna Veneri 
-tema: ljubezenska 
-sporočilo: Fant je zaradi lepega dekleta bil velikokrat zasmehovan, a njegova ljubezen se 
dolgo ni ohladila. Ker pa na svetu vse mine, je prešla tudi ta ljubezen. Ni mu več mar za 
Venerin videz, raje sliši Botticellijev glas. 
-osebe:  fant, dekle 
 
ŠE ENO SONCE 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje ženska in moška prestopna 
-število kitic: 5 
-število vrstic: 4 
-ritem: prost   
-samogovor  
-oseba: prva 



  

 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-okrasni pridevki: topel, svetal, nebeško, osvetljenih, izgubljenih 
-primera: kakor sonce, kakor nebeško sonce vse okrog sebe grel 
-metafora: deklica sreča 
-personifikacija: zasmoli se tema, mene strese na mah zima čarovnica, prek izgubljenih steza 
-simbol: sonce – življenje, svetloba 
- epifora: sonce 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: sonce, sreča, hlad 
-tema: osrečevanje ljudi 
-sporočilo: Pesnik želi v sebi čutiti toplino in ljubezen, s katero bi osrečeval ljudi okoli sebe. 
Če bi sam širil to občutje, se zaveda, da bi sreča sama prišla do njega. 
-osebe: fant 
 

ROJSTVA 
NIT 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje ženska in moška prestopna 
-število kitic: 3 
-število vrstic: 4 
-ritem: prost   
-samogovor  
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-metafora: poteče skoz votek življenja neznana nit, se večnost preliva skoz vsakega izmed nas 
-personifikacija: dogodek…v belino plenic povit, neutrudno šiva čas 
-aluzija: zbor rojenic, Videk 
-anafora: vsak 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: rojevanje in minevanje 
-tema: minljivost časa  
-sporočilo: Novo življenje se nenehno rojeva, čas pa usmerja nit življenja. Vsak tudi po 
svojem bivanju postane del večnosti. 
-osebe: človek, čas 
 
TRAVA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: ženska prestopna 
-število kitic: 3 
-število vrstic: 4 
-ritem: prost   
-samogovor  
-oseba: prva  
 



  

 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-narečne in pogovorne besede: micena 
-okrasni pridevki: sinje, zelena 
-primera: z vonjem po porodu dišečem 
-metafora: ležišče 
 ljubečim 
-personifikacija: se je pognala zelena trava, mravlja…tebi in meni nazdravlja 
-simbol: trava-narava,  
mravlja-delo 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: trava, mravlja 
-tema: novo življenje 
-sporočilo: Pesnik govori o drobnih vrednotah, kot je trava in drobna mravlja. Tudi take 
malenkosti lahko naredijo življenje bogato. 
-osebe: fant in dekle 
 
DAN 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje ženska in moška prestopna 
-število kitic: 3 
-število vrstic: 4 
-ritem: amfibrah   
-samogovor  
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-okrasni pridevki: rožnato bled 
-primera: kot mame otrok 
-metafora: mavrica sanj 
-aluzija: Pedenjped 
-personifikacija: rojstvo dne, porodne rose na bilkah dobrodošlico jutru žele, kobaca izza 
slemena prvi svit 
-anafora: tako, nov 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: jutro, svitanje 
-tema: rojevanje novega 
-sporočilo: Z vsakim jutrom nastaja nekaj novega, neznanega. Otrok z vso preprostostjo  
sprejema to dejstvo, se predaja svojim sanjam in upom, navzlic  
modrovanju odraslih. 
-osebe: otrok 
 
LJUBEZEN 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: ženska zaporedna 
-število kitic: 8 



  

-število vrstic: 2 
-ritem: daktil, amfibrah   
-samogovor  
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-okrasni pridevki: 
 dobrotljivih, zlo, nemilo, čarno, milih, brezgrešnim, preprosto, nezaigrano,  
blesteči, nebeško 
-primera: sam kakor kamen ob poti 
-metafora: kupola  
nebeška, pijanost,  
ljubezen za vzglavje 
-aluzija: z brezgrešnim grehom (Marija), odrekel stari veri (Črtomir) 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: prva ljubezenska izkušnja 
-tema: ljubezenska 
-sporočilo: Ljubezen vodi iz brezupa v up, ko se že odrečeš življenju, te lahko prebudi in da 
nov zagon. 
-osebe: deček-fant 
 
BESEDA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje ženska in moška prestopna 
-število kitic: 3 
-število vrstic: 4 
-ritem: daktil, amfibrah   
-samogovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-okrasni pridevki: črnem, beli, zelena 
-primera: kakor iz davnih pracelic 
-metafora: polna zibel komaj rojenih besed 
-personifikacija: o črnem kosu, marjetici beli sanja zelena senožet, kako neutrudno hodi ena k 
drugi v objem (beseda), se rojeva njih pravi zven, se lušči v jutri nova poved 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: senožet, narava, marjetica 
-tema: nastajanje novih besed in povedi 
-sporočilo: Pesnik v sozvočju z naravo  
sestavlja sporočila.  
Narava se dopolnjuje, v njej nenehno nekaj nastaja, se rojeva. Na enak način se v pesniku 
budijo vedno nove in nove besede, katere povezuje v besede. 
-osebe: pesnik 
 
 
 



  

 
SIN 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje moška in ženska prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: daktil, amfibrah 
-samogovor  
-oseba: prva 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-primera: kakor nekoč v Betlehemu, kot da rešuje svet 
-metafora: bo sam v sebi celo vesolje 
-personifikacija: mi vonj mokrih plenic pravi 
-stopnjevanje: novica novic, beseda besed 
-aluzija: Betlehem, Marija, svete volje 
-simbol: kodrolašček zlat – angel – simbol  
nedolžnosti, križ – trpljenje 
-anafora: in Rožamarija 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: rojstvo sina 
-tema: povezanost matere z otrokom 
-sporočilo: Pesnik  
poudarja povezanost  
matere z otrokom, ki mu da sebe, a na koncu vseeno sam pojde za križem s svojim vesoljem v 
sebi. 
-osebe: pesnik,  
Rožamarija, novorojenček 

DROBTINICE 
1. -10 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: izmenjaje ženska in moška prestopna 
-število kitic: vsaka drobtinica ima 1 kitico 
-število vrstic: 4 
-ritem: amfibrah (7), prost (2,4,5,6,8) 
jamb (1,3) 
-samogovor  
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-okrasni pridevki: prijazna, topla, vesele 
-metafora: da sam si sonce, da s sveta odganjaš sence, sam svoje vesolje, dozori do svojega 
obraza, rama ob rami 
-personifikacija: kri po žilah polje, nobena pot ni revna, ko me s srcem pogleda, vse 
porodnišnice vesele, sonce je dolžno, da sveti nam, gre…svetloba z nami, hiša je neminljiva, 
usode trdi prijem, besed nenajdenih zven 



  

-metonimija: hiša, v kateri duh biva 
-oksimoron: nezdravo bele, ko zamižiš, šele vidiš 
-simbol: sonce – življenje 
-anafora: Na svetu,  
Nobena pot, Toplo, Tisoč 
- epifora: sonce 
 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: sonce, zrak, pot, ljubezen, rojstvo, dozorevanje, mama, svetloba, družina, usoda, 
pesništvo 
-tema: drobne reči, ki delajo življenje veliko 
-sporočilo: Pesnik skuša s kratkimi prebliski izraziti bistvo bivanja. Na svetu si zato, da si 
poln svetlobe in toplote, kot je sonce, ki ga pesnik enači z ljubeznijo, ki prebuja naravo in 
človeka. Prav tako potreben je zrak. Kljub temu, da dihamo enakega, pesnik pozdravlja 
razlike med nami. Opozarja nas na neravne poti, polne preizkušenj, ki pa človeka le krepijo, 
saj človek dozori le skozi preizkušnje in trpljenje. Posebna hvalnica je namenjena mamam, 
katerih dolžnost je, da so dolgo na svetu in dajejo porodnišnicam veliko otroškega joka. 
Življenje in usoda sta za pesnika trdi, a človek mora v sebi imeti trdega duha in topli zven 
besed. 
-osebe: človek 

TULIPANI PRED LJUBLJANSKO SODNIJO 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
-rima: ženska prestopna 
-število kitic: 4 
-število vrstic: 4 
-ritem: prost  
-dvogovor 
-oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA  ANALIZA 
-zmerljivke: telebani, odrasli trdonja, starina 
-okrasni pridevki: beli, rdeči, rumeni, oranžni, koštrunasto ljubki 
-metonimija: kihavcem zbranim 
-metafora: nam je vsa zemlja vonjava 
 
VSEBINSKA  ANALIZA 
-motiv: razcveteli tulipani 
-tema: razkol med 
 otrokom in odraslim 
-sporočilo: Otroci imajo drugačno dušo in videnje sveta. Nad vsem se še čudijo, v sebi imajo 
sposobnost zaznati tisto, česar odrasli več ne vidi, čuti ali tega preprosto ne želi več. Za otroka 
je vse čudežno in vse sprejema z vedno novo vznesenostjo. 
-osebe: otroci, odrasel  
 
 
 
 



  

5 ANALIZA ZBIRKE JAZ SEM BLAZNO VATE 
 

ZA MLAJŠE SMRKLJE IN SMRKAVCE 
 
FRČAFELA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: zaporedna ženska  
- število kitic: 7 šestvrstičnic – sekstin, razen zadnje kitice, ki je kvartina (tirivrstičnica) 
- število vrstic: 6 
- ritem: neenakomeren, prost 
- samogovor 
- oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: naslovna beseda Frčafela, blazno, težiti, »Miha ji je dal dvojko« - 
slengovski frazem, nakladati, štosi 
- zmerljivke, slabšalne besede: kahla 
- pomanjševalnica: drobna deklica, kitke, pegice, nogavičkasta 
- okrasni pridevki: lasje valoviti, pisani čevlji 
- frazemi (fraze): »Miha je pamet izgubil«, »je kot dež govoril«, »kot mačka se je s fanti 
igrala«, »voziti za nos«, »dati dvojko« - slengovski frazem,  gledati za kom = biti zaljubljen, 
plesati z metlo 
- primera: »frčafela« je primerjana z manekenko, njena ljubezenska igra je primerjana z igro 
mačke z mišjo 
- metonimija: »se je v njen smeh zaljubil« – zaljubil se je vanjo, ne v njen smeh 
- satira oz. ironija: pesnik se iz dekleta norčuje, smeši njen vzvišeni odnos do fantov, zato je 
do nje ironičen. 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: V pesmi se pojavlja motiv otroškega spogledovanja, prvih simpatij, ki pa ne 
prerastejo v velike ljubezni, ampak sežejo le do držanja za roke, mrščenja las in skupnih 
obiskov. 
- tema: Tema je ljubezenska, vzeta iz vsakdanjega življenja v šolskih klopeh, kjer se več 
šolarjev zaljubi v vzvišeno, spogledljivo, a nepristopno Špelo, ki je nekako podobna 
Prešernovi Urški  v Povodnem možu. Le da je Urška veliko prevzetnejša in bolj domišljava, 
zato je na koncu tudi kaznovana z ugrabitvijo v podvodni svet. Tudi Špela je v Novakovi 
pesmi kaznovana, vendar nekoliko blažje: ostane sama. 
- sporočilo: Pesem sporoča, da so fantom všeč posebna, lepa dekleta, vendar se v zapeljevanju 
sčasoma utrudijo, če dekleta ne pokažejo odziva. Fantje si poiščejo druga, bolj dostopna 
dekleta, tiste, ki pa so preveč izbirčne, ostanejo same. 
- osebe: Poleg vzvišene Špele nastopajo še vanjo zaljubljeni fantje, Miha, Peter, Andrej, ter 
dekleta, ki so nadomestila nedostopnico: Vojka, Marica, Mojca. 
 
ŽIVLJENJE JE TEŽKO 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: zaporedna ženska 
- število kitic: 14 
- število vrstic: 4 



  

- ritem: prva vrstica – trostopični trohej, druga vrstica četverostopični trohej, tretja vrstica – 
trostopični trohej, četrta vrstica – četverostopični trohej 
- samogovor 
- oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: foter, pfroksa  
- narečne in pogovorne besede: trapa, cukati, blazno, špikati, teve 
- zmerljivke: trapa, tuliti, bedak, rit, sošolci so norci 
- okrasni pridevki: presnet, podivjan, razglašen, vražji, fin 
- primera:  ura je primerjana s konjem in kuro: ura kokodaka kakor kura in rezgeče kakor 
konj, sošolec Miha je primerjan s pavliho, sošolci so poistoveteni s podivjanimi škorci  
- metafora: foter bere levite 
- fraza: brati levite, pobrati se v šolo, dobiti po riti, napolniti možgane 
- spremenjena fraza: naj ga vzame huda gripa 
- pomanjševalnice: kitke 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: motiv vstajanja, motiv jutranjih opravil, motiv poti v šolo, motiv pouka, motiv 
domačih opravil, motiv odhoda v posteljo 
- tema: pesem pripoveduje deklica, ki nam govori o svojih vsakodnevnih dolžnostih, težavah 
in nevšečnostih z drugimi ljudmi (domačimi in sošolci) ter opravili (pomivanje posode, 
delanje domače naloge) 
- sporočilo: Avtor nam skuša skozi otroške oči prikazati vsakodnevne dolžnosti, ki otrokom 
niso prav nič všeč. Všeč niso niti deklici, ki pripoveduje, saj se pritožuje čez vse ljudi in 
opravila. 
- osebe: foter, sestra, Luka, prfoksa, Miha, sošolci, Frenk, mama 
 
BAJK 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska zaporedna, z občasnimi moškimi  
- število kitic: 7 
- število vrstic: 8– 10– 14– 4 – 6– 12 – 4 
- ritem: neenakomeren, prost 
- samogovor 
- oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: bajk, slovarca, foter 
- narečne in pogovorne besede: bicikel, pedalo, ketna, zic, špic, džiro, čao bao 
- zmerljivke: kripa, gobec 
- stvarna imena: Šimano, Rog 
- okrasni pridevki: presnet  
- anafora: bajk 
- primera: tenis žogice med naperami ob vrtenju zgledajo kot bog  
- fraza: zmatrati kot svina 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: Motiv iskanja sopomenk za besedo kolo, motiv opisovanja kolesa 



  

- tema: Pesnikova glavna tema je kolo, ki nam služi, če smo mladi ali stari. Pripoveduje skozi 
fantovske oči in nam predstavi zgradbo, trike, shranjevanje in prednosti kolesa. 
- sporočilo: Avtor nam sporoča, da se splača imeti kolo, ki nam služi kot prevozno sredstvo, 
saj moramo drugače hoditi peš npr. do trgovine. 
- osebe: slovarca, foter, brat, stric, Miro, Andrej, Mirka, tatovi, mama 
 
ČENČE 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska zaporedna 
- število kitic: 8 
- število vrstic: vse kitice imajo 3 vrstice, razen zadnje, ki ima 4 vrstice.  
- ritem: neenakomeren, prost 
- dvogovor 
- oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- žargonske besede: zašpecati, posuflira 
- zmerljivke: pacek, počvekati, čvekati, grdavš, pujsa, zgobca 
- okrasni pridevki: šmentan 
- metafora: zakaj toliko vetra 
- anafora: o tem, tega 
- epifora: različni glagoli za prenašanje sporočil 
- fraza: vrteti jezik, biti v nekoga  
- spremenjena fraza: naj ti edina bolha shira 
 
VSEBINSKA ANALIZA  
- motiv: Pojavlja se motiv izdaje skrivnosti 
- tema: Pesnik govori o zaupanju, širjenju govoric, ugibanju, kdo je v koga zaljubljen. 
- sporočilo: Pesem sporoča, da moramo paziti, komu povemo skrivnost, za katero nočemo, da 
jo izvedo drugi. Tukaj lahko omenimo tudi pregovor: baba čula, baba rekla, ki nam prav tako 
kot ta pesem govori o bliskovitem širjenju govoric. 
- osebe: Peter, Mojca, Miha, Joža, Dare, Damjan, Berta, Nina 
 
NAPIHNJENA ŽABA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska prestopna  
- število kitic: 14 
- število vrstic: 4 
- ritem: trostopični trohej 
- samogovor 
- oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- narečne in pogovorne besede: cepniti 
- okrasni pridevki: kopast, leden, svilen, mlečen, tanek, večen, črn, bel, siv 
- primera: oblaki kot da so svileni, oblački so tanki kot koprena, drugi so kot tančice, mavrica 
se vije kakor žabji kraki 



  

- metafora: oblaki so kuštrave ovčice, mojstri za nevihte, pokrite rihte, snežinke so bele 
potepinke 
- personifikacija: oblaki plavajo, lezejo, so igrivi, snežinke delajo smučino, žaba zna govoriti 
- simbol: žaba – simbol modrosti (pesnik se poigra s poimenovanjem glavne osebe: namesto 
modre sove se pojavlja modra žaba) 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: Motiv je vzet iz podob na nebu in iz obnašanja žabe. Žaba je modra, izraža ljudsko 
modrost in je po tem podobna simbolu sove. Je sodobna basen. Ljudska modrost pravi, da bo 
deževalo, ko žabe krakajo.  
- tema: Pesem govori o poosebljeni žabi (regi) in o dogajanju na nebu (oblaki, dež, snežinke, 
sonce, mavrica) 
- sporočilo: Kot vsaka basen, tudi ta vsebuje nauk. Ko žabe regljajo, bo dež.  
- osebe: žaba 
 
BALADA IZ ŽIVALSKEGA VRTA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska zaporedna (prvi dve kitici v zaporedni moški rimi) 
- število kitic: 11 
- število vrstic: od prve do desete kitice: 4 vrstice, enajsta kitica: 6 
- ritem: četverostopični trohej v prvih dveh kiticah, v ostalih pa tristopični 
- samogovor 
- oseba: prva 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: bajla, bajlarca, tret  
- pogovorni jezik: Mihata 
- zmerljivke: motovilo, sekret  
- okrasni pridevki: krvav, grozljiv, preklet, grozni, velikanski, krokodilski, tečen, rdeč 
- personifikacija: sreča se smeji 
- fraza: pospraviti nekaj/nekoga (pojesti nekaj/nekoga) 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: Motivi so grozljive podobe iz živalskega vrta: lev odgrizne glavo Metki, krokodil 
požre Miho, tiger gloda Petrovo nogo, tigrčki valijo njegovo glavo, slon pohodi čuvaja, volk 
zadavi bajlarco, medved pospravi Ano, orel zgrabi Špelo za kite, hijene snedejo Jožo, ris 
skoči na Matijo, udav ovije Andreja, mravlje požrejo Silvano, Boga požira levinja, Borisa pa 
divja svinja, piranje imajo za kosilo Aleša. 
- tema: Eksistencialna (preživetje) – obisk živalskega vrta in grozljiva smrt otrok iz tretjega a.  
- sporočilo: Pesnik nam na grozljiv sporoča, da so vse živali v živalskem vrtu kanibali, čeprav 
v resničnem življenju ne napadajo ljudi. Pričakujemo, da se bo pesem morda zaključila kot 
vrsta sanj, toda pesnik grozljivih podob ne spremeni. Ker je konec smrten za vse junake, je 
pesem v resnici balada. Živali  se nahranijo z otroki iz tretjega a: odgriznejo glavo, žrejo, 
glodajo, zadavijo, snedejo, dušijo človeka s stiskanjem žrela, požirajo.   
- osebe: Vse osebe so stranske in v nemilosti pri okrutnih živalih.  
 
 
 
 



  

SMETARSKA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska zaporedna 
- število kitic: 5 
- število vrstic: 8- 6- 10- 6- 6 
- ritem: peterostopični trohej (izjema je peta vrstica v tretji kitici, v kateri je ritem  
 četverostopični trohej) 
- samogovor 
- oseba: prva 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- narečne in pogovorne besede: meti (imeti), čik 
- žargonske besede: tron (glava) 
- zmerljivke: starec, proletarec 
- okrasni pridevki: gnusen, posvinjan 
- metafora: zamrazil 
- personifikacija: leta grejo, nekaj mi je šepetalo 
- fraza: pometati z nekom, občutiti na lastni koži 
- zamenjan vrstni red: Si morda smeti postal zbiralec? 
- medmeti: oh, primojdunaj 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: Odnašanje smeti. 
- tema: Govori o delovni obveznosti fanta v družini.  
- sporočilo: Pesem sporoča, da se deček, ki mora sodelovati pri gospodinjskih opravilih, s tem 
da odnaša smeti, nikakor ne more navaditi na svojo obveznost. To ne postane njegova 
prostovoljna delovna navada, ampak prisila. Moti ga, da mu starša vsak dan določata to delo. 
Namesto odnašanja smeti bi rad delal vse drugo, postal celo mornar (čeprav bi na ladji najbrž 
moral prijeti še za kakšno opravilo po ukazu kapitana, ki bi bilo še bolj umazano in 
dolgotrajno od odnašanja smeti). Čeprav pesnik piše o fantu, ki ne mara svojega dela, hoče 
najbrž opozoriti na to, da nekateri otroci sploh nimajo delovnih navad ali pa jih ne marajo.  
- osebe: Naveličani fant. 
 
BOLJŠI TRG 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska zaporedna 
- število kitic: 4 
- število vrstic: 4 
- ritem: četverostopični trohej (izjeme so prva vrstica v prvi kitici in četrta vrstica v četrti 
kitici – trostopični trohej ter druga vrstica v drugi in tretji kitici – peterostopični trohej) 
- samogovor 
- oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- narečne in pogovorne besede: šlapa, kocina 
- okrasni pridevki: starem, bolšji, strgan, ubog, zadušljiv, pasji 
- personifikacija: bolhe grejo po bolšjaku, si potešijo skomine 
- aluzija: prodajajo se suhi smrklji, pasje dlake in bradavice 



  

- onomatopoija: grejo hopsa 
- fraza: potešiti skomine 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: Pojavlja se opis trga, sprehod bolh po bolšjaku ter motiv vrednosti stvari  
- tema: Pesnik opisuje bolšji trg. Primerja tudi cene različnih stvari, ki naraščajo. Najmanj so 
vredne pasje dlake, bradavice, suhi smrklji, stare nogavice in pero od papagaja.  
- sporočilo: Pesnik se norčuje iz imena Bolšji trg. Najbrž je razmišljal, od kot je trgovanje s 
starinami dobilo ime po bolhah, zato se je pošalil (ironija), da je bolšji trg trg, na katerem 
trgujejo bolhe. Pošalil se je tudi iz sebe (avtoironija/samoironija), da je njegova kocina vredna 
dva cekina, vsekakor manj od čevljev Smolarja (upava, da mu Adi Smolar tega ni zameril, če 
je to pesem kdaj prebral).  
- osebe: bolhe 
 
STRAH 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska zaporedna (s štirimi primeri moške rime) 
- število kitic: 4 
- število vrstic: 5 
- ritem: trostopični trohej 
- nagovor 
- oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- zmerljivke: osel, spaka, potepulja 
- okrasni pridevki: votel, pecljat, bled 
- primera: sika grm kot iz kač lasulja, obraz kot spaka, skrbno te spravi v škatlo kot metulja 
- personifikacija: strah je votel, strah je črn, strah sika grm,  
- fraza: vzeti pamet v roke, planiti izza vogala. Pregovor: Strah je znotraj votel, zunaj pa ga 
nič ni. 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: strah 
- tema: strah dobi človeško podobo 
- sporočilo: Pesem strah je pojmovna pesem, v kateri je glavni motiv naslovni pojem. Pesnik 
se zaveda, kaj je strah. Ve, da ga mnogi ljudje ne marajo in bi se mu radi izognili, zato se 
tolažijo z mislijo, da je strah zunaj votel, znotraj pa ga nič ni. Ker ve, da jih ta misel navadno 
ne odreši strahu, napiše, kako si strah predstavlja: črno bitje z lasuljo iz kač, z očmi iz krede, s 
spačenim obrazom, ki za vogalom preži na »potepulje« in jih zadavi. Pesem je zelo srhljiva in 
spominja na grozljivko. 
- osebe: Mojca Pokrajculja, strah. 
 
USPAVANKA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: izmenjaje ženska in moška zaporedna 
- število kitic: 4 
- število vrstic: 8-8-8-3 



  

- ritem: na vsaki dve kitici se izmenjujeta četverostopični trohej in četverostopični jamb. V 
zadnji kitici se pojavi trostopični jamb 
- nagovor 
- oseba: druga 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- starinske besede: spavaj 
- pomanjševalnice: sinko, sine 
- okrasni pridevki: pijan, zlati, srečna 
- geminacija ali podvojitev: Spavaj, spavaj 
- metafora: moj zaklad 
- stopnjevanje: sine moj – sinek zlati – moj zaklad 
- satira oz. ironija: Aja, tutaja, oče prihaja… 
- anafora: Spavaj, spavaj 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: alkoholiziran oče   
- tema: Pesem opozarja na nekdanjo in sedanjo stisko v družinah, kjer ima veliko vlogo 
alkohol, ki zasvoji starša, prepogosto kar oba.  
- sporočilo: Pesnik v pesmi sporoča, kako velik je strah pred vsakim prihodom vinjenega 
očeta domov. 
- osebe: mati, sin, nenavzoči oče 
- nasprotja: V pesmi je jasno izraženo nasprotje med ljubeznijo in sovraštvom. Ljubezen z 
mamine strani do svojega ljubljenega sinka, sovraštvo pa skozi očetovo grobost. 
V pesmi Uspavanka mati sinku govori oziroma poje pesem pred spanjem. Vsebina pesmi je 
žalostna, saj izvemo za gorje, ki se dogaja v družini. Alkoholizirani oče mater pogosto pretepa 
in mati od sinka pričakuje, da ji bo v tolažbo in da jo bo branil 
 
OBLAČNA PESEM 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska zaporedna  
- število kitic: 5 
- število vrstic: 4-6-6-4-4 
- ritem: prosti 
- samogovor 
- oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: foter 
- zmerljivke: bi mu osle kazal in se pačil 
- okrasni pridevki: sitne, zeleno, modro, rumeno 
- satira oz. ironija: V mačka poslal bi strelko, da bi ga v kožuhu pogrelo, mu sitne bolhe 
pocvrlo 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: želja fanta, da bi postal orel in dosegel višave 
- tema: 'obračun' z mačkom, odnos do družinskih članov 
- sporočilo: Vsaka otroška nedosegljiva želja po nečem je vedno pogojena s stisko ali 
hrepenenjem v vsakdanu 



  

- osebe: Korel, sestra, mama, ata, mačka 
 
Pesem govori o razvajenem, nagajivem in porednem sinu Korlu, ki počenja vse mogoče. Rad 
bi postal orel, da bi v mačka poslal strelo. S tem je negativno nastrojen do živali, ki jo hoče 
mučiti in ji tako škodovati. Do mame bi bil prijazen (naredil bi ji mavrico), pred očetom pa bi 
pobegnil, da ga ta ne bi dosegel s palico. Korel daje vtis fanta, ki ima preveč energije, ki 
nikoli ne more biti pri miru in pri svojih igrah pretirava, s čimer kaže na nevzgojenost ali 
neukročenost. 
 
BOLHAČKA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska zaporedna 
- število kitic: 7 
- število vrstic:4 
- ritem: četverostopični trohej 
 - samogovor 
- oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- narečne in pogovorne besede: drnjohati 
- skovanke: grizolada, pogrizljot 
- pomanjševalnice: čokoladka, kolaček, smrček  
- okrasni pridevki: sladek, dober, mali, mladi, stari, črni 
- primera: bolhe zbere in drobtine kot največje dragotine 
- metafora: kot z očmi bi govorila 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: motiv lene in sladkosnedne psičke 
- tema: Pesem opisuje psičko Tačko, ki rada je sladke stvari. Obožuje vse od piškotov do 
čokolade in kolača.  
- sporočilo: Pesem govori o navadah sladkosnede in lene domače ljubljenke – psičke. 
- osebe: mačka 
 
Pesnik opisuje mačko Tačko, ki rada  je sladke stvari. Obožuje vse od piškotov do čokolade 
do kolača. Ker je glavna junakinja žival mačka, sodi pesem med živalske pesmi, ker pa ni 
poosebljena in ne sporoča pomembnega moralnega nauka, ta pesem ni basen, ampak lirska 
živalska pesem. Pesem sporoča, kakšne so po navadi mačke: sladkosnede, lene … 
 
VAMPIRSKA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: moška prestopna  
- število kitic:6 
- število vrstic:4 
- ritem: izmenjujeta se četverostopični jamb in trostopični trohej  
- samogovor 
- oseba: druga 
 
 



  

JEZIKOVNA ANALIZA 
- okrasni pridevki: črno 
- primera: vampirju česen ne diši, kot dihur mu zasmrdi 
- metonimija: je zdravilo glogov kol 
- personifikacija: vampirja strah bo vzel 
- simbol: križ 
- zamenjan vrstni red: križa zbal se bo moči 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: uničevanje vampirjev 
- tema: fantastična, povezana z vraževerjem in starodavnimi obredi 
- sporočilo: Pesnik želi otrokom zmanjšati strah pred vampirji. 
- osebe: prvoosebni pesnik nagovarja bralca 
 
V tej pesmi je pesnik upesnil staro vražo za ubijanje vampirjev. V njej na pesniški način pove, 
da se pred vampirjem branimo s česnom okrog vratu in križem oziroma s pokrižanjem. 
Ubijemo pa ga lahko tako, da mu v srce zabijemo kol. 
Za to pesem si je pesnik izbral motiv, ki se ga otroci bojijo, saj jim misel na vampirje, ki so 
povezani z grofom Drakulo iz romunske Transilvanije, povzroča strah. Otrokom ponuja 
preprost »recept«, kako uničiti vampirja, da bo izgubil moč »in videl več ne bo sveta, da 
otroke bi strašil«. Bogdan Novak v tej pesmi pokaže, da pozna marsikateri otroški strah, ki bi 
ga na lahkotno grozljiv način rad zmanjšal ali celo odpravil. Otroci bi se po branju te pesmi 
počutili močnejši in varnejši. 
 
TUJSKA (za poliglote) 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: izmenjaje ženska in moška prestopna 
- število kitic: 3 
- število vrstic: 4 
- ritem: trostopični trohej  
- samogovor  
- oseba: / 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
Celotna izštevanka sestoji iz skovanih kratkih, ritmičnih besed. 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: igra ob izštevanju 
 
Ta pesem ima podnaslov v oklepaju: za poliglote.1 Bogdan Novak je zanjo skrbno izbral 
naslov, saj je sestavljena iz besed, ki nimajo nobenih pomenov. Naslov je ironičen, saj tudi 
poliglot pomena posameznih besed ne bi mogel ugotoviti (»Papa rati vati / Tidi aj danga nej 
…«). Ker se je najbrž zavedal, da so ljudske izštevanke popularne med otroki pri igri, si je 
sam zamislil umetno izštevanko. 
 
 
 

                                                 
1 Poliglot je človek, ki zna več jezikov. 



  

OSEMLETKARSKA IZŠTEVANKA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: trojna, zaporedna, moška nakopičena rima 
- število kitic: 8 
- število vrstic: 4, zadnja 3 
- ritem: prost, neenakomeren 
- samogovor  
- oseba: / 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: cvek 
- narečne in pogovorne besede: tret, kokr, po šol, kt, sedm, kt enbeden, ponosn, špon 
- slengovske fraze: biti zadet 
- skovanke: špononosn 
- zmerljivke: požrl, sekret 
- primera: zadet kakor smet, the best kot arest 
- metafora: obut na horuk 
- nonsense: zadet kakor smet 
- anafora: ponavljanje števil na začetku vsake kitice 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: označevanje učencev posameznih razredov 
- tema: vrsta šolske izštevanke 
- sporočilo: Pesnik hudomušno, a tudi žaljivo, opisuje, kaj smo osnovnošolci v njegovih očeh 
- osebe: učenci 1.-8. razreda 
 
Podobno kot prejšnja pesem je tudi ta pesem brez jasnega pomena. V nasprotju s pesmijo 
Tujska se v tej pesmi pojavljajo besede, ki imajo pomen, vendar skupaj z drugimi besedami 
ne pomenijo nič. 
 

ZA STAREJŠE SMRKLJE IN SMRKAVCE 
 
JAZ SEM BLAZNO VATE  
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska zaporedna 
- število kitic: 5 
- število vrstic: 6 
- ritem: trostopični in četverostopični trohej 
- samogovor  
- oseba: pesnik sam 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: žurka 
- narečne in pogovorne besede: jaz sem blazno vate, rad bi hodil s tabo 
- okrasni pridevki: blazno, zasanjan, razsvetljena, fino 
- metonimija: moja miška 
- metafora: me od strahu bo konec, svoje sanje zibam, svet mi nevede podiraš 
- anafora: jaz sem blazno vate 



  

 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: podokenski motiv, hrepenenje po simpatiji 
- tema: ljubezenska 
- sporočilo: Mlada ljubezen je po navadi enostranska, saj ljubljena oseba po navadi sploh ne 
ve, da nekdo veliko misli nanjo. 
- osebe: Lirski subjekt je mlad fant, ki ljubi dekle, ta pa misli na drugega fanta, tako da se v 
pesmi pojavljajo trije liki. 
Bogdan Novak je pesniško zbirko naslovil  po tej pesmi, ki govori o neuresničeni mladostni 
ljubezni in o otroški sramežljivosti. Prvoosebni izpovedovalec izpoveduje svoja močna čustva 
do dekleta (»sem blazno vate«), katerih pa se le-ta sploh ne zaveda. Navaja dogodke, ki so 
povezani z dekletom: hodi v bližino njenega doma, vendar ne upa pozvoniti; rad bi jo 
nagovoril, da bi šla skupaj v kino in na zabavo, rad bi ji izpovedal ljubezen, vendar si ne upa. 
Ker se nahaja pod njenim oknom, misli nanjo in hrepeni po njej, je pesem podoknica ali 
serenada.  Ker pa je v dekletovih mislih drugi fant, s katerim se spogleduje, lahko govorimo o 
ljubezenskem trikotniku, v katerem ima glavni junak tekmeca pri svoji sicer močni, vendar 
platonični ljubezni 
 
MAŠČEVANJE 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska oklepajoča 
- število kitic: 10 
- število vrstic: 4 
- ritem: četverostopični trohej 
- samogovor  
- oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: prfoksi 
- narečne in pogovorne besede: punce, bajk 
- žargonske besede: repetent 
- zmerljivke: bajta, cape 
- okrasni pridevki: šolski 
- primera: zbrani so junaki kakor čredica v oboru, z maskami kot teroristi, kot da kolo plesali 
bi folkloristi, črno direktor gleda 
- metonimija: prestrašeni obrazi upajo se iz razreda 
- metafora: bogovski grom 
- personifikacija: hrast vzdiguje vrh, dim se po hodniku plazi, udaril je grom, šola je napad 
prestala 
- oksimoron: besno bledi 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: »teroristični upor« ponavljavcev v šoli in napad nanjo 
- tema: šolsko življenje 
- sporočilo: Ponavljavci  mislijo, da se jim je s tem, da morajo ponavljati, zgodila krivica, zato 
s preprostimi in manj škodljivimi sredstvi od terorističnih napadejo šolo. 
- osebe: »Junaki« ponavljavci, šolarji in šolarke, ravnatelj, učitelji 
 



  

Pesnik si je za pesem Maščevanje izposodil ritem in besede Prešernove Turjaške Rozamunde. 
Medbesedilno je v svojo pesem prenesel jedrne besede začetnih verzov in tako naredil vtis, da 
se na Prešerna namenoma sklicuje. V pesmi predstavi dogajanje v šoli, kakor bi jo zajela 
teroristična tolpa in v njej pustila razdejanje. Toda izkaže se, da so teroristi s petardami in 
močnimi pestmi pravzaprav ponavljavci (repetenti), ki jih pesnik v začetku pesmi opiše: 
zavihajo si ovratnik suknje, na glavo si poveznejo kapo z luknjami za oči in se sami sebi zdijo 
junaki.  
Ponavljavci se maščujejo učiteljem in ravnatelju, ker se jim je dozdevno zgodila krivica, zato 
v zmotijo šolski red in naredijo zmedo.  
 
POLONA S TELEFONA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska oklepajoča (a b c c b a) 
- število kitic: 10 
- število vrstic: 6 
- ritem: prost 
- samogovor  
- oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: žurka, kul, ful 
- pogovorne in narečne besede: maš 
- zmerljivke: trapast, zafnano 
- okrasni pridevki: fin 
- primera: se kot rešilne bilke oklepa telefona, potem se dere kot sraka, kot hitra plošča z gramofona, 
sedi kot na tronu 
- personifikacija: beseda steče 
- fraze: dati nekomu dvojko, deliti prazne obljube, bo vsak fant vanjo 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: Polonini telefonski pogovori 
- tema: Vsakdanji prosti čas mladega dekleta 
- sporočilo: Pesnik ugotavlja, da mladi preživijo veliko prostega časa s telefoniranjem. 
- osebe: Polona ter njeni prijatelji in prijateljice na drugi strani telefonske zveze 
 
Pesnik hudomušno in humorno predstavi junakinjo Polono, ki je zelo zgovorno in klepetavo 
dekle. Kadar je doma, se s prijateljicami pogovarja po telefonu in zato mora oče plačati visok 
telefonski račun. V jedrnem delu pesmi navaja teme Poloninih pogovorov s prijateljicami in 
jih imenuje z lastnimi imeni: z Jako se pogovarja o ljubezni, zavrne Milana, ki jo je povabil v 
kino, s Tanjo se pogovarjata o svojih ljubeznih (o prvih poljubih, zabavi, seksu), z Nino 
govori o modi in opravlja Dunjo.  
 
SPRIČEVALO 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: moška zaporedna 
- število kitic:12 
- število vrstic:4-6-6-4-4-6-6-6-8-4-4-4 
- ritem: trostopični trohej 
- samogovor 



  

- oseba: prva 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: špon, kol, bajla, bajlarca, zgodlar, anglarca, zadet, zemlja, zemljar, fizka, 
fizkar, šus, mata, matarca, rimski kol, slova, kema, kemar, tela, čik 
- narečne in pogovorne besede: mam, golfal 
- žargonske besede: turk 
- zmerljivke: afna, režal, gumpec, gobcati, drek, stari 
- primera: je zgodlar vpil kot Rus, telovadim kot lesen 
- satira oz. ironija: fizkar ma za špone dar, prodati šus 
- aluzija: 'To ni voda, niti krop, je slovenskih fantov grob.' – Doberdob (Soška fronta) 
- epifora: ponovitev prvega in zadnjega verza 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: Slabo spričevalo. 
- tema: Dogodki pri posameznih predmetih. 
- sporočilo: Pripovedovalec je skozi šolsko leto 'sejal' same enice. Za vsako od teh našteva 
vzroke. In ko jih vidi nanizane v spričevalu, se zave, kako ga je strah posledic doma. 
- osebe: Pripovedovalec in učitelji posameznih predmetov. 
 
Pesem Spričevalo govori o izpovedovalčevem slabem učnem uspehu in predmetih, pri katerih 
je dobil same nezadostne ocene. Je predrzen in problematičen fant, ki brez dlake na jeziku 
učiteljem govori izmišljene domislice v povezavi s snovjo, ti pa mislijo, da se norčuje iz njih 
in iz učnega predmeta. Pesnik problematizira odnos neprilagojenih posameznikov z učitelji, ki 
konflikte marsikdaj rešijo s slabimi ocenami. Toda pesem ni temačna, saj lirski subjekt govori 
odkrito, lahkotno in humorno o težavah pri določenih učnih snoveh. Navaja učne predmete in 
učitelje (»bajlarca«, »zgodlar«, anglarca«, »fizkar«, »matarca«, »kemar«, »stari«), pri katerih 
je dobil nezadostne ocene, katere jih poimenuje s slengizmi: spon, kol, šus, cvek. 
 
NIKOLI NI PRAV 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska oklepajoča 
- število kitic: 3 
- število vrstic: 8-8-4 
- ritem: neenakomeren, prost 
- samogovor  
- oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: blazno, tip 
- narečne in pogovorne besede: pogledu, Mihetu 
- zmerljivke: šanta 
- okrasni pridevki: divje 
- primera: se je sklonila, kot da se zanj zanima 
- metafora: griva 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: Mladostna zaljubljenost. 
- tema: Koketiranje deklet in zavajanje le-teh. 



  

- sporočilo: Pesnik opisuje mladostniško letanje 's cveta na cvet' in njihovo neodločenost, 
komu nakloniti svojo ljubezen, 
- osebe: Marička, Jana, Peter, Jože, Miha 
 
Nikoli ni prav je lirska pesem o neuresničenih mladostnih ljubeznih. Mladostniki so 
zaljubljeni, vendar vsak v napačnega, saj imajo le-ti drugo izbrano  simpatijo (Marička v fanta 
v sosednjem razredu, ta v Jano, Jana v Petra in v Jožka, prijazna pa je tudi z Mihom. Nobeden 
od njih ni zadovoljen, saj ljubezen pri nikomer ni uresničena. Pesnik zaključi pesem s 
sporočilom, da vsakemu zaljubljencu srce divje utripa, ko »gleda njo ali tipa, ki ti ljubezni ne 
vrača«. 
 
STARA ZGODBA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska zaporedna 
- število kitic: 5 
- število vrstic: 6-4-20-12-2 
- ritem: štiristopični trohej z izjemami 
- samogovor in dvogovor 
- oseba: prva in tretja 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: žurka, fintira 
- narečne in pogovorne besede: parkrat, al, fina 
- okrasni pridevki: sladko, svilene, nežna 
- primera: je lepa kakor slika, kot na nebu kos oblačka, kot na vodi nežna račka 
- metonimija: nezavzetna trdnjava 
- metafora: jezik mu namazan teče, punci kakšno sladko reče, trdnjava nezavzetna, je mačka 
- fraza: zardeti do ušes, dati dvojko, nisem vate, biti igračka, bolan od ljubezni 
- simbol: Don Juan 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: Zaljubljen fant. 
- tema: Zapeljivec, ki sicer zapelje vsako dekle, ob Ani naleti na trd oreh, ki kljub 
vsemogočim trikom ne nasede njegovim zvijačam. 
- sporočilo: Pesnik ne odobrava fantovega menjavanja deklet in uživa ob Anini zavrnitvi. 
Našteva veliko klečeplaznih dejanj, ki pa dekleta ne ganejo. 
- osebe: Miha, Ana. 
 
Stara zgodba je lirska pesem o mladem osvajalcu dekliških src, ki zna dekletom spretno 
laskati. Ko jih osvoji z besedami, jih povabi v kino, potem pa se jih naveliča. Pesnik uporabi 
zanj primerjavo z Don Juanom, ki je v svetovni književnosti znan kot velik zapeljivec. Ko pa 
spozna Ano, se zaljubi vanjo, ji na vse načine dvori, a je ne more osvojiti. Pesnik izraža misel, 
da se vsak človek, ki se poigrava s tujimi čustvi, slej ko prej tudi sam zaljubi in lahko na svoji 
koži izkusi neizpolnjenost ljubezni. To je primer romantične ljubezni, o kakršni so pisali 
romantiki v evropski književnosti (npr. Goethe in Puškin). Romantična ljubezen je praviloma 
goreča, toda enostranska, neuresničena in boleča.  
 
 
 



  

SONET LJUBEZNI 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska oklepajoča in prestopna 
- število kitic: 4 
- število vrstic: 4-4-3-3 
- ritem: šeststopični jamb 
- samogovor  
- oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- narečne in pogovorne besede: krota 
- zmerljivke: lazil, baraba 
- okrasni pridevki: sladke, črna 
- primera: počutim se, kot da bi stisnil v dlan mi črno žabo 
- metafora: z obljubami lovil jo je, za dar ji v dlan je stisnil črno kroto 
- personifikacija: zloba obrodila je sadove 
- simbol: Hudobni princ, Dobrota 
- fraza: za nekom laziti, loviti nekoga z obljubami, šteti nekoga med bogove, očarati z 
besedami, odriniti v pozabo 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: Osvajanje dekleta. 
- tema: Fant, ki dekletu obljublja gradove v oblakih in jo nazadnje zapusti. 
- sporočilo: Naivno dekle nasede lažnim obljubam in prepozno spozna neresničnost obljub. 
- osebe: fant in dekle 
 
Pesem Sonet ljubezni je alegorija, v kateri je pesnik za ponazoritev dveh pojmov (vrednot), to 
je Hudobije in Dobrote, uporabil konkreten primer iz življenja in ju poosebil, tako da sta 
predstavljeni kot človeka. Ženska, Dobrota, je v nasprotju z moškim, Hudobnim princem. 
Pesem ima tudi pravljične sestavine, saj so princi običajno pravljični junaki. Ko pa dobrota 
spozna njegove prave, sprva prikrite lastnosti, se počuti, kot da bi bila imela opravka z grdo 
žabo (tudi to je pravljični motiv, saj se v pravljicah princi pogosto spremenijo v grde žabe), 
toda ta pesem nima srečnega konca kakor pravljica, kjer navadno dekle s poljubom odreši in 
odčara hudobnega princa. 
Pesnik izraža misel, da se zaljubljenci sprva pogosto sprenevedajo, igrajo, se kažejo v lepši 
luči, kot v resnici so. Ko pa partner spozna pravo osebnost človeka, s katerim ga veže 
ljubezen, je ta obsojena na propad, če človek spozna preveč negativnih lastnosti partnerja. 
Takrat se poprejšnja zaljubljenca navadno razideta, saj se eden počuti prevaranega in 
ogoljufanega. 
 
OSMI A NA IZLETU 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: zaporedna 
- število kitic: 6 
- število vrstic: 2-8-10-10-14  
- ritem: neenakomeren, prost 
- samogovor  
- oseba: tretja 



  

JEZIKOVNA ANALIZA 
- narečne in pogovorne besede: šalco kofeta, košta 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: kosilo 
- tema: učenci naročajo jedi za kosilo 
- sporočilo: Pesnik na duhovit način vsakemu učencu določi različno hrano glede na ime ali 
osebne lastnosti. 
- osebe: učenci 8.a 
 
V pesmi Osmi a na izletu humorno piše o kulinaričnih željah učencev. Zdi se, kot da bi rime 
iskal kar z gostilniškega jedilnega lista. Uporablja osebna imena šolarjev in zanje išče rime o 
jedeh, npr.: za Mico pico, za Stanka prežganka, za Miča fižol brez radiča. Zajame vse vrste 
hrane od juh do sladic in pijač. S tem je posredno kritičen do izbirčnosti mladih, ki si ne 
naročajo samo zdrave prehrane, ampak tudi eksotično, zato je najbrž serviranje hrane za 
učence celega razreda za natakarja precej težavno. 
 
ZA DEVET 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: moška zaporedna 
- število kitic: 4 
- število vrstic: 4 
- ritem: neenakomeren, prost 
- samogovor  
- oseba: prva  
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: dvojka 
- fraza: živeti v raju, obrniti svet, verjeti v nekoga 
- metafora: večni maj 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: uresničena ljubezen 
- tema: ljubezenska 
- sporočilo: Pesnik uporabi pravljično število devet, simbol popolnosti in enotnosti 
(Chevalier, 1994;106), ki označuje njuno resnično ljubezen. Hkrati zanj ne obstaja dvojka, ki 
je simbol nasprotovanja (prav tam;126) in namiguje na slengovsko frazo 'dati nekomu 
dvojko'. 
- osebe: fant in dekle 
 
Za devet je ljubezenska pesem, ki v nasprotju z nekaterimi prejšnjimi (npr. Sonet ljubezni, 
Stara zgodba, Nikoli ni prav) govori o uresničeni ljubezni. Izpovedovalec v celotni pesmi 
nagovarja svoje dekle in verjame v njuno ljubezen. Zase in zanjo vseskozi uporablja dvojino, 
ki kaže, da sta resnično povezana. Prepričan je, da tudi ona verjame vanj. Pomeni  mu vse na 
svetu, saj pesem sklene z mislijo, da je rojena zanj, in ji izpove ljubezen. 
 
 
 
 



  

SPREMEMBA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska zaporedna 
- število kitic: 6 
- število vrstic: 6-8-8-8-6-8 
- ritem: peterostopični trohej z izjemami 
- samogovor s premim govorom 
- oseba: prva 
 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: bajk, klapa, blazno resno 
- narečne in pogovorne besede: fina, Miheta 
- žargonske besede: evergrini, Ganse, tehno, rok 
- zmerljivke: čvekati, koza 
- primera: nič več se ne dere kakor kanja, kot da bi zbolela, vsa je bleda, kot da za veselo gre prigodo 
- fraze: z jezikom v prazno  opletati 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: telefoniranje, opravljanje domačih opravil, sestajanje s prijatelji 
- tema: odnos brat-sestra 
- sporočilo: Pesnik opisuje čudeže, ki jih v vsakem povzroča ljubezen. Najstnica postane v 
bratovih očeh nenormalna, v očeh staršev pa priljudnejša in prijaznejša. 
- osebe: Manja, brat, starši, prijatelji 
 
Lirsko pesem Sprememba govori brat o svoji starejši sestri, ki se je zaradi zaljubljenosti v 
Miho povsem spremenila. Pravi, da je postala prijaznejša in bolj delavna (»sama je pomila že 
posodo«) in vesela. Ker sprva ne ve, kaj je v tej pesmi, ki govori o odnosu med bratom in 
sestro ter drugimi družinskimi člani, razlog za spremembo, mu z razlago pomaga mama: 
»Naša Manja se je spremenila, / ker se v Miheta je zaljubila. Brat je prepričan, da bo treba 
zaradi nenadne spremembe poklicati rešilca, s čimer pesnik doda sicer lahkotno napisani 
pesmi nekoliko humorja. Sestre še vedno ne razume, zato poišče družbo vrstnikov, ki »vsaj 
niso še katastrofalni, / nič zaljubljeni, ampak normalni«. 
 
ZAPRTEGA PSA TOŽBA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska zaporedna 
- število kitic: 5 
- število vrstic: 4-7-5-4-7 
- ritem: četverostopični trohej z izjemo prvega in predzadnjega verza pesmi, ki sta pisana v 
peterostopičnem troheju 
- samogovor  
- oseba: tretja 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: frčafela, zatreskan 
- zmerljivke: fakin, trapa 
- anafora: lažejo, da  v šolo grejo 



  

VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: zaprt pes, zaljubljena Nina 
- tema: razočaran domači ljubljenec in zaljubljena gospodarica 
- sporočilo: Pesnik pripoveduje, kako najstnica pozabi na hišnega ljubimca in raje teče v 
objem novega vrstniškega ljubimca, pri čemer pes kaže svojo ljubosumnost. 
- osebe: pes, Nina 
 
V pesmi s tem naslovom Bogdan Novak kritično ugotavlja, da otrok (deklica Nina), lastnik 
psa, ne opravlja svojih nalog do psa tako, kot bi želel pes, ki je v tej pesmi izpovedovalec. 
Pesnik skozi pasjo perspektivogovori o težavah, ki jih doživlja pes, ker se Nina ne zmeni zanj, 
ker je zaljubljena in preživlja čas s fantom. Meni, da bi ga Nina lahko vzela s seboj, da bi se 
igral s fantovo psičko Tačko, ona pa egoistično misli samo nase, sam pa sanjari o dolgih 
sprehodih, potepanjih in o klobasah. Naslov pesmi spominja na Gregorčičevo pesem Ujetega 
ptiča tožba, v kateri se lirski subjekt  v duhovniškem poklicu počuti tako ujet kot ptič v kletki. 
Rečemo lahko, da je Bogdan Novak medbesedilno prenesel nekoliko spremenjen Gregorčičev 
naslov v svojo pesem. 
 
GAZELA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska pretrgana zaporedna 
- število kitic: 4 
- število vrstic: 7 
- ritem: četverostopični trohej 
- nagovor  
- oseba: prva 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: anglarca 
- okrasni pridevki: modre, bele, črne 
- primera: lepa kot gazela 
- personifikacija: strela je priletela, mi duša je zapela, mične jamice na ličkih, dvojka bi me 
zabolela, enka ni me prizadela 
- fraza: zadeti v srce, nekdo te prevzame, nekdo te z eno roko da v koš, dobiti dvojko, vzeti 
mere, nekdo te znori 
- simbol: Amorjeva strela – ljubezen 
- anafora: ker si lepa kot gazela 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: ljubezen v šolskih klopeh 
- tema: ljubezenska 
- sporočilo: Zaljubljen fant popušča pri pouku in je popolnoma zaljubljen v sošolko s 
čudovitimi modrimi očmi.  
- osebe: fant, dekle 
 
Gazela je prvoosebna izpoved šolarja, ki se zaljubi v sošolko. Zdi se mu, da ga je zadela 
Amorjeva strelica (Amor je starorimski bog ljubezni, ki je v ljudi sprožal puščice ljubezni, da 
so se zaljubili.). Vanjo se zaljubi, ko jo nekega dne pogleda v oči. Od takrat se ne more več 
učiti tako, kot se je prej, posledica česar je negativna ocena pri angleščini.  



  

Glavna pesniška figura v tej pesmi je primera, ki jo pesnik zapiše na koncu pesmi, njen 
temeljni pomenski del pa uporabi tudi v naslovu: dekle se mu namreč zdi lepa kot gazela. 
 
TRKAJ, TRKAJ NA NEBEŠKA VRATA 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska prestopna, refren zaporedna 
- število kitic: 8 
- število vrstic: 4 + 4 x 2-vrstični refren 
- ritem: neenakomeren, v refrenu peterostopični in četverostopični trohej 
- samogovor s premim govorom 
- oseba: prva 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- narečne in pogovorne besede: sej, zagledu, s', reku, u, ratati, gledu, povedu, norc, s, razbrcu, 
sanjau 
- zmerljivke: norec, norc 
- fraza: biti pri pravi, trkati na nebeška vrata, čas doktor jo zdravi 
- okrasni pridevki: nebeška, plavi 
- metonimija: biseri plavi 
- metafora: s trav si roso razbrcal, solze v srcu 
- anafora: Sej nisi pri pravi! 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: mlada ljubezen 
- tema: ljubezenska 
- sporočilo: Dekle skuša spametovati fanta, ki zaradi zaljubljenosti počenja same neumnosti. 
- osebe: fant, dekle 
 
Naslov te pesmi je del refrena,  ki se v njej štirikrat pojavi:  
»Trkaj, trkaj na nebeška vrata, 
takim norcem včasih rata.« 
Pesem govori dekle, v katero je fant tako močno zaljubljen, da govori neumnosti. Ni povsem 
jasno, ali je vanjo tako močno zaljubljen in iz njega govori pesniška duša ali pa ima tako 
močne iluzije o njuni ljubezni. Izpovedovalka nagovarja zaljubljenca, ki govori in dela 
nesmiselne stvari (v pesmi iz njegovih nesmislov nastajajo metafore): za regrat v travi pravi, 
da so zvezde na nebu, njene oči so biseri, rosa v travi so solze. Dekle mu pove, da ga daje 
pubertetniška ljubezen, ki jo bo tako kot vsako drugo ozdravil čas. 
 
SONET NESREČE 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska oklepajoča 
- število kitic: 4 
- število vrstic: dve kvartini, dve tercini 
- ritem: laški ali italijanski enajsterec 
- samogovor  
- oseba: prva 
 
 



  

JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: matkar, špon, popravci, deliti špone 
- pomanjševalnica: ovčica 
- okrasni pridevki: milo, toplo, stekel 
- primera: kot da bi angeli z neba igrali, klal je kakor stekel volk med nami 
- metonimija: morilec 
- metafora: prebira luknje na piščali 
- personifikacija: volk-morilec 
- simbol: volk-ovčica (zlo-nedolžnost) 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: pastir z ovčicami in njihov pokol, učitelj in učenci v razredu 
- tema: motiv klanja volka je primerjan z učiteljevim izživljanjem nad učenci 
- sporočilo: Pesnik primerja učiteljevo stresanje nejevolje nad učenci s primero iz narave, kjer 
se nad nedolžnimi ovčicami znese hudobni volk. 
- osebe: pastir, ovce, volk, učitelj, učenci 
 
Pesem je sestavljena iz razširjene primere na vsebinski ravni. Štirivrstičnici v sonetu govorita 
o pastirju, ki mu volk pokonča ovce. V tercinah se dogajanje prenese v šolo, kjer matematični 
učitelj tako kot volk daje nezadostne ocene otrokom. Učitelj je v pesmi negativno prikazan.  
Naslov pesmi je delno spremenjen medbesedilno prenesen iz Prešernovega cikla Sonetje 
nesreče, v katerem pesnik toži o svojem nesrečnem življenju. 
Pesem je po obliki sonet, sestavljen iz kvartin in tercin. 
 
NAŠA MAMI 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska zaporedna 
- število kitic: 4 
- število vrstic: 6-8-6-2 
- ritem: neenakomeren, prost 
- samogovor  
- oseba: prva 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- slengovske besede: laver, metati koga 
- narečne in pogovorne besede: telefonariti, sekira 
- fraza: razganjati od sreče, sijati od sreče, ostati večno mlad 
- metafora: jo na luno odnaša, ostane vsa zlata 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: nemočna hčerka ob materini zasanjanosti 
- tema: mamina zaljubljenost 
- sporočilo: Pesnik opisuje, kako zaljubljenost vpliva tudi na naše starše. Tudi ti se začno 
nerazumno obnašati, pri čemer pozabijo na lastne otroke in njihove potrebe. 
- osebe: mama, otrok 
 
V pesmi otrok opazuje ponovno zaljubljeno samohranilsko mater. Do njenega čustva ni 
nenaklonjen in ne sovražen, ampak jo sprejema tako, kot je. Iz nje se celo prikrito norčuje, 
rekoč, da jo odnaša na luno. Njeno zaljubljenost predstavi z dogodki: mama veliko telefonira, 



  

njemu nalaga gospodinjska dela (pospravljanje), v telefonsko slušalko pošilja poljube 
svojemu »laverju«. Mame tudi ne odvrača od njenega novega ljubimca. Na koncu pesmi 
ugotavlja, da bi mame rade večno ostale mlade, s čimer prikrito zatrjuje, da ljubezen 
pomlajuje ljudi. 
 
MED V OČEH 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: moška in ženska zaporedna 
- število kitic: 5 
- število vrstic: 4 
- ritem: neenakomeren, prost 
- samogovor  
- oseba: prva 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- okrasni pridevki: medene, prešeren, sladek 
- metonimija: mojo dlan v laseh 
- metafora: med imaš v očeh 
- personifikacija: zvezde se ti iskrijo, tvoja lica žarijo 
- fraza: srce v grlu razbija, v želodcu zvijati 
 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: oboževanost sošolke 
- tema: ljubezenska 
- sporočilo: Fant obožuje medeni vonj sošolke, njene oči medene barve in zvezde, ki se ji 
iskrijo iz njih. 
- osebe: 
 
Lirska pesem med v očeh ne vsebuje toliko dogodkov kot druge Novakove pesmi, zato je med 
najbolj lirskimi. Po čustvih je podobna pesmi Gazela. V obeh namreč izpovedovalec govori o 
sošolki in je zagledan v njene oči. Zaljubljenost čuti v želodcu: »mene pa v želodcu zvija«. To 
misel bi lahko nadomestili s frazo ’metuljčki v trebuhu’, ki jo uporabljamo za vznemirjenost 
in hrepenenje zaljubljencev. 
 
LJUBEZEN 
 
OBLIKOVNA ANALIZA 
- rima: ženska zaporedna 
- število kitic: 10 
- število vrstic: 4 
- ritem: neenakomeren, prost  
- samogovor  
- oseba: druga 
 
JEZIKOVNA ANALIZA 
- primera: celotna pesem temelji na primerah oziroma različnih oblikah ljubezni 
- fraza: pamet izgubljaš, če ti drhtijo kolena 
- personifikacija: ljubezen je nešteta, nikoli prešteta 
- anafora: Ljubezen je 



  

 
VSEBINSKA ANALIZA 
- motiv: izkazovanje ljubezni(vosti) na različne načine 
- tema: vrste ljubezni 
- sporočilo: Pesnik opisuje, da ljubezen ne pomeni le naklonjenost med spoloma, temveč tudi 
drugačne oblike izkazovanja ljubezni, kamor sodi tudi naklonjenost, prijateljstvo, pomoč 
drugim ali občudovanje narave. 
- osebe: družina 
 
Lirska pesem Ljubezen je optimistična in vedra in govori o tem, kaj je ljubezen. Pesnik 
zapisuje nekakšne definicije ljubezni v literarnem jeziku in ljubezen enači s srečo, ki ni velika 
in vseprežemajoča, ampak se kaže v majhnih drobnih stvareh: če te oblizne kuža, če te poboža 
mama, če te objame oče, če si zaljubljen, ko krmiš ptice, pomagaš starki na poti čez cesto. 
Pesnik navaja spoznanje, da ljubezen ni samo prejemanje, ampak tudi dajanje. V zadnji kitici, 
kjer poudarja da je ljubezen »v oblikah mnogotera, / najmanj tisočera«, je hkrati  prepričan, da 
je ljubezni dovolj za vse ljudi in je nikomur ne more zmanjkati. Zato je pesem tudi spodbudna 
in vliva voljo, upanje v srečno življenje. Izraža podobna spoznanja kot Niko Grafenauer v 
pesmi z enakim naslovom v zbirki Skrivnosti.  
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6 PRIMERJAVA OBEH PESNIŠKIH ZBIRK 
 

6.1 OBLIKOVNA ANALIZA 
 
Pri oblikovni analizi sva pesmi primerjali glede na rimo, ritem, število kitic in vrstic, v ozir pa 
sva vzeli tudi pripovedovalca. 
 

6.1.1 RIMA 
 Pavček Novak 

ženska oklepajoča 3 5 
izmenjaje moška in ženska 
prestopna 

34 1 

ženska prestopna 9 3 
prosta 3 0 
ženska zaporedna 3 16 
rimani sodi verzi, moška 
rima 

1 0 

Pretrgana ženska 1 1 
moška in ženska zaporedna 1 1 
Občasna moška oziroma 
moška zaporedna 

0 6 

Moška nakopičena, trojna 
zaporedna 

0 1 

 
Novak (1991; 96) rime deli na: 
- zaporedno (aa bb), 
- prestopno (a b a b), 
- oklepajočo (a b b a), 
- tekočo (a a – trizložna), 
 
- krepko moško (dva rimajoča zloga z zadnjim naglašenim), 
- šibko žensko (dva rimajoča zloga z zadnjim nenaglašenim). 
 
Kmecl (1996; 90) pa omenja še pretrgano rimo (a b c b), ´ko se med rimama verza vrine 
neriman stih´. (prav tam; 90) Med drugim prestopno imenuje tudi kot navzkrižno rimo, 
oklepajočo pa objemajočo. Ponavljanju prestopne pravi verižna, povratna rima pa označuje 
ponovitev istih zvočnih skupin (prav tam; 92).   
 

RIMA V PAVČKOVIH MAJNICAH 
V večini pesmi se pojavlja prestopna rima, oklepajoča se pojavi v štirih primerih (Nekaj je v 
zraku, Zvezek z zvezo, Konec pisem, 3. kitica Drobtinic), v treh pesmih (Naseljevanje zvezde, 
To ni pesem in Ljubezen) najdemo zaporedno rimo, se pa najdejo tudi pesmi, katerim ni 
mogoče določiti čiste rime (Sošolke, Možatost) oziroma pesem sploh ni rimana (npr. 2. pesem 
v ciklu Pisma).  



  

Pri večini pesmi je čutiti zanimiv ritem izmenjevanja moške in ženske rime, pri čemer je a 
pogosto ženska, b pa moška rima. Taka prestopna se pojavi v kar 34-ih primerih. 

RIMA V NOVAKOVI ZBIRKI 
Rime v Novakovi zbirki so veliko bolj pestre. Najbolj pogosti sta ženska in moška zaporedn, 
oklepajočo najdemo v petih pesmih (npr. Maščevanje, Nikoli ni prav). V Osemletkarski 
izštevanki je pesnik uporabil tekočo rimo, Polona iz telefona pa ima nečisto rimo.  
Dvozložne rime v Novakovih pesmih so večinoma ženske, moška se pojavi poredkoma. 

6.1.2 ŠTEVILO KITIC 
 Pavček Novak 
1 2 0 
3 12 2 
4 27 8 
5 10 6 
6  1 3 
7 0 3 
8 1 3 
9 2 0 
10 0 3 
11 0 1 
12 0 1 
14 0 2 

6.1.3 ŠTEVILO VRSTIC 
 Pavček – pesmi Novak – kitice 
1 1 0 
2 3 7 
3 0 13 
4 54  110  
5 2 5 
6 1 39 
7 0 6 
8 1 14 
10 2 4 
12 1 2 
14 0 2 
20 0 1 
 
Novak (1991; 52) kitice razvrsti glede na število verzov. Tako lahko imamo dvostišja ali 
distihe, trivrstičnice ali tercine, štirivrstičnice ali kvartine, nato sekstine, oktave in decime. 
Moderna poezija velikokrat nima kitic, vsaj ne simetrično razdeljenih, tako nekatere sestojijo 
le iz enega verza, spet druge pa iz štirinajstih.  
Za ljubezensko poezijo sta najbolj primerni stalni pesniški obliki gazela in sonet. Novak 
(1991; 43) razloži rojstvo gazele z zgodbo o beduinih. V arabščini gazela namreč pomeni 
´pogovor fantov in deklet´ oziroma v prenesenem pomenu ´dvorjenje ali ljubimkanje´. (prav 
tam; 43) Kitica gazel pa je dejansko ponavljanje dvostišij.  
Sonet je sestavljen iz dveh štirivrstičnic in trivrstičnic, njegov pomen pa izhaja iz 
italijanščine: sonetto – mali zven. (prav tam; 118) 



  

Novak (1991; 120) sonet označuje kot najprimernejšo obliko za izražanje ljubezenskih čustev. 

KITICA V PAVČKOVIH MAJNICAH 
Pavčku je očitno pri srcu štirivrstičnica, saj jo je uporabil kar v štiriinpetdesetih pesmih, 
tercina se pojavi le enkrat, prav tako sekstina in dvanajstvrstičnica, petvrstičnico je uporabil 
dvakrat, distih trikrat.  
Pavčkove pesmi so po večini kratke, saj so največkrat sestavljene iz štirih kitic, nato sledijo 
trikitične. 
Od stalnih pesniških oblik je uporabil le gazelo. Sicer pa je njegova pesem tradicionalno 
oblikovana, kar pomeni, da je vselej kitična in rimana. (Fatur, 1992; 343) 

KITICA V NOVAKOVI ZBIRKI 
Pri Novaku  je opaziti svobodnejšo uporabo kitic. Štirivrstičnice se ne pojavljajo kot pravilo, 
prej velja, da kitice sestojijo iz različnih števil verzov: 5-14-vrstične. Razgibanost posameznih 
pesmi doseže z izmenjevanjem kitic z različnim številom stihov. Zanimivo je visoko število 
štirivrstičnih kitic, ki pa se pogosto izgubljajo med večvrstičnimi pesmimi. 
Novakove pesmi imajo po navadi večje število kitic, čeprav številčno prevladujejo 4- in 5-
kitične. 
Uporabil je dve stalni pesniški obliki, primerni naslovu zbirke. To sta sonet in gazela. 

6.1.4 VERZ IN RITEM 
 Pavček Novak 
amfibrah 24 0 
daktil 15 0 
trohej 4 19 
jamb 3 4 
neenakomeren, prost  30 13 
 
Slovenci so poleg Germanov razvili akcentuacijski sistem (Bajt, 1986; 201). Kmecl (1995) ta 
metrični sistem opiše kot ritmično gibanje naglašenih in nenaglašenih zlogov, ki ima 
sopomenko v toničnem sistemu. 
 
Novak (1991; 132) verz oziroma stih označuje kot vrstico, ki se ponavlja in ustvarja neko 
valovanje oziroma ritem. Le-ta temelji na številu zlogov in naglaševanju le-teh.  
Kmecl (1996; 69) postavlja za osnovo pesmi verz, ki sestoji iz stopic, le-ta pa iz zlogov.  
Novak (1991; 100-101) razloži nekaj osnovnih stopic in njihovih kombinacij:   
a) –  U    trohej 
b) U – jamb 
c) U – U amfibrah 
č) – U U daktil 
d) U U – anapest 

VERZ IN RITEM V PAVČKOVI ZBIRKI 
Pavčkove pesmi so ritmično izredno razgibane, saj ima zelo malo osnovnih jambskih in 
trohejskih stopic, predvsem prevladuje amfibraški in daktilski ritem. Za Dolenjsko sam pravi, 
da je edina dežela s posebnim verzom – daktilom. (Splichal, 1996; 13) Največ pesmi ima 
prost, neenakomeren ritem.  



  

VERZ IN RITEM V NOVAKOVI ZBIRKI 
Ob pregledu pesmi se največkrat pojavi trohejski ritem (tro-, četvero- ali petstopični). Opaziti 
je tudi jambski verzni sistem, medtem ko se velikokrat pojavlja prost, neenakomeren.  

6.1.5 SAMOGOVOR, DVOGOVOR, NAGOVOR 
 Pavček Novak 
samogovor 50 28 
dvogovor 0 2 
nagovor 5 3 

6.1.6 PRIPOVEDOVALEC 
 Pavček Novak 
Prvoosebni 37 12 
Drugoosebni 3 3 
Tretjeosebni 16 16 
Brez osebe 0 2 
 

PRIPOVEDOVALEC V PAVČKOVI ZBIRKI 
Celotna pesniška zbirka je v večini sestavljena iz samogovorov, nagovor se pojavi le petkrat. 
Zanimivi so dialogi, pri katerih pa gre dejansko za neke vrste samogovore oziroma nagovore 
ljubljene osebe.  
Pesnik resnično nam skozi svoje pesmi resnično govori, saj jih je večina napisana v prvi 
osebi. S tem je bralec še bolj povezan s pesnikom. 

PRIPOVEDOVALEC V NOVAKOVI ZBIRKI 
Bogdan Novak prav tako večinoma uporablja samogovor, v dveh pa se za razliko od Pavčka 
pojavlja tudi dvogovor. Presenetilo naju je, da so tudi v tej zbirki prvoosebne pesmi tako 
številne. Novak pa dodaja še dve, pri kateri osebe ni moč zaslediti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

7 JEZIKOVNA ANALIZA 
 
Ob prebiranju obeh zbirk sva se osredotočali na jezikovna sredstva, ki bodisi pripomorejo k 
večji zvočnosti oziroma izražajo umetniško moč avtorja. 
Pri besedni analizi sva upoštevali:  
a) slengovske besede: besede mladih 
b) narečne in pogovorne besede 
c) žargonske besede 
č) skovanke: nonsense 
d) zmerljivke: slabšalne besede 
e) okrasne pridevnike 
 
Od besednih figur sva analizirali: 
a) primero ali komparacijo  
b) metonimijo   
c) metaforo 
č) personifikacijo 
d) oksimoron 
e) fraze 
f) anafore in epifore 

7.1 SLENGOVSKE BESEDE 
 
 Pavček Novak 

Šola (guliti, špon, kompjuter, 
prfoks, poimenovanje 
predmetov in njihovih 
učiteljev, rimski kol, cvek, 
šus, popravc) 

3 29 

Ljubezen (zatrapan, hoditi 
skup, frčafela, zatreskan, 
laver, biti v koga) 

4 4 

Prosti čas, družina (žur, 
klapa, frajer, tip, frend, faca, 
foter, bajk) 

11 12 

Izrazi navdušenja, 
(ne)strinjanja, pozdravi (ful, 
haj, happy end, OK, štos, 
fora, kul, špon, blazno) 

13 10 

Različna stanja (fučkati, 
nakladati, težiti, odštekan, 
bedno, zadet, popeniti, 
fintirati) 

9 4 

 



  

SLENGOVSKE BESEDE V PAVČKOVI ZBIRKI 
Kljub temu, da pesniška zbirka sestoji iz ljubezenskih pesmi za 'fulaste' najstnike, pesmi niso 
zaznamovane z ljubezenskimi slengi. Več jih je zaslediti v povezavi s prostim časom in 
izražanjem navdušenja mladih ljudi. 

SLENGOVSKE BESEDE V NOVAKOVI ZBIRKI 
Daleč največ besed iz slengovskega besednega zaklada se v tej pesniški zbirki nanaša  na 
šolo, kar naju preseneča, glede na to, da zbirka namiguje predvsem na ljubezen, na katero pa 
se nanaša občutno manjše število slengizmov. Skorajda enakovredno sta zastopana prosti čas 
in izražanje navdušenja. 

7.2 NAREČNE IN POGOVORNE BESEDE 

NAREČNE IN POGOVORNE BESEDE V PAVČKOVI ZBIRKI 
Pavček v svojih pesmih uporablja izredno lep jezik, prečiščen in brez odvečne navlake. 
Narečne besede se uporabljajo redko. Nekatere najdemo zaradi humornega efekta (npr. ham-
ham), druge želijo poudariti neko ljubezensko stanje ali zadrego (zafarbati, zaresno), veliko je 
narečnih izrazov (mula, nona) ali pa prevzetih popačenk (cvikati, žlahta, cukati). 

NAREČNE IN POGOVORNE BESEDE V NOVAKOVI ZBIRKI 
Novakove pesmi vsebujejo veliko pogovornih izrazov, predvsem za prosti čas (bajk, ketna, 
zic, špic, džiro). Vanje vključuje tudi pogovorno ljubljanščino z izpuščenimi vokali, u 
namesto –el, stopnjevanje moških imen na -a (kokr, kt, po šol, reku, sej, Mihata). 

7.3 ŽARGONSKE BESEDE 

ŽARGONSKE BESEDE V PAVČKOVI ZBIRKI 
Pavček uporablja zelo malo žargonskih izrazov. Zasledili sva le nekaj poimenovanj (Mc 
Donald's, Dairy Queen, banana split, kravl). 

ŽARGONSKE BESEDE V NOVAKOVI ZBIRKI 
Žargon pri Novaku se na nek način prepleta s slengizmi, saj so največkrat uporabljeni s 
področja šole (suflirati, repetent, zašpecati), nekaj pa jih je glasbenih (tehno, rok, evergrin). 

7.4 OKRASNI PRIDEVKI 
 Pavček Novak 
Barva 20 14 
Velikost 10 2 
Čutila/čustva/občutja 14 18 
Kakovost 16 12 
Duhovno/zemsko 7 3 
Značaj 12 6 
Žival 1 5 

OKRASNI PRIDEVKI V PAVČKOVI ZBIRKI 
Pavček samostalnike rad 'okrasi' z različnimi pridevniki. Le-ti so največkrat barvni, izražajo 
kakovost ali občutja. 



  

OKRASNI PRIDEVKI V NOVAKOVI ZBIRKI 
Glede na to, da je Novakov jezik bolj konkreten, naju je presenetilo, da uporablja veliko 
epitetonov, in to takih, povezanih z občutji. Pesmi kar velikokrat tudi 'obarva' z barvnimi 
pridevniki. 

7.5 ZMERLJIVKE 

ZMERLJIVKE V PAVČKOVI ZBIRKI 
Kot že povedano, Pavček piše v visokem poetičnem jeziku, ki v ušesih pušča prijetna občutja. 
K temu vsekakor ne sodijo zmerljivke. Zaslediti je bilo mogoče le nekaj nižjih izrazov 
(starina, prismoda, zarukanost, teleban, trdonja). 

ZMERLJIVKE V NOVAKOVI ZBIRKI 
Ker se Novakove pesmi dotikajo mladostniškega sveta, v katerem pa žal prevladuje veliko 
nizkih besed, se to odraža tudi v njegovi zbirki, kjer je moč zaslediti veliko zaznamovanih 
besed s slabšalnim pomenom (trapa, bedak, rit, norci, kripa, gobec, pujsa, grdavš, sekret, 
starec, osel, bajta, afna, drek, šantati). 

7.6 PRIMERA 
 Pavček Novak 
Iz narave 9 16 
Čutila/čustva/občutja 4 5 
Čas 5 0 
Zemsko/duhovno 4 8 
Z liki iz drugih literarnih del 3 1 
Onomatopoetični 1 2 

PRIMERA V PAVČKOVI ZBIRKI 
Pavček se v svoji zbirki zelo veliko obrača k naravi, zato ni nič čudnega, da je veliko primer 
zajetih prav iz narave, kjer je človek v skladju z njo in dogajanjem v njej (kot vonji cvetlic, 
kot blaga sapa, kot mravlja, kot ocean, kot suhi listi rož . 

PRIMERA V NOVAKOVI ZBIRKI 
Zanimiva je slika primer v Novakovi zbirki, kjer občutno ponovno prevladujejo slike iz 
narave, ki pa svet kažejo v bolj kruti obliki (sika grm kot iz kač lasulja, klal je kakor stekel 
volk med nami). Nezemske primere to občutje malce blažijo (kot da bi angeli z neba igrali). 

7.7 METAFORA 
 Pavček Novak 
Stvari 4 6 
Narava 27 9 
Čutila/čustva/občutja 14 6 
Zemsko/duhovno 5 3 
 
 



  

METAFORA  V PAVČKOVI ZBIRKI 
Že prej sva omenili veliko povezanost Pavčka z naravo, zato ni nič čudnega, če so tudi 
metafore v veliki večini vzete iz narave (krtine nesmislov, oblaki puhlih ciljev, senožet 
otroštva, travniki deklištva). 

METAFORA V NOVAKOVI ZBIRKI 
Pesmi Bogdana Novaka so prav tako polni metafor iz narave, duhovnega sveta in izražanje 
čustev (mojstri za nevihte, bogovski tron, za dar ji v dlan je stisnil črno kroto, med imaš v 
očeh). 

7.8 METONIMIJA 

METONIMIJA V PAVČKOVI ZBIRKI 
Pavček metonimijo uporablja večinoma v zvezi z ljubljeno osebo (roka sama pravi zvonec 
poišče, srečal je faco čedno, se od las najtežje poslavljam). 

METONIMIJA V NOVAKOVI ZBIRKI 
Tudi Novak največ metonimij uporablja, kadar fant laska dekletu (se je v njen smeh zaljubil, 
moja miška, biseri plavi). 

7.9 PERSONIFIKACIJA ALI POOSEBITEV 

PERSONIFIKACIJA V PAVČKOVI ZBIRKI 
Ker se pesnik zelo rad naslanja na naravo in iz nje črpa vir energije, je tudi personifikacij iz 
narave veliko (drevo se je nad njo sklonilo, veje so jo ljubkovale, so obstali hrasti in bori med 
hojo, med oljkami hodi veter, vetrov ples, drevo miru ga je poklicalo). 

PERSONIFIKACIJA V NOVAKOVI ZBIRKI 
Novakove pesmi se poslužujejo veliko personifikacij iz narave (oblaki plavajo, lezejo, so 
igrivi, snežinke delajo smučino, žaba zna govoriti), nekaj pa je tudi takih, ki se nanašajo na 
naša občutja (sreča se smeji, zloba obrodila je sadove). 

7.10     OKSIMORON 

OKSIMORON V PAVČKOVI ZBIRKI 
Pavček uporablja veliko oksimoronov v zvezi z življenjem in smrtjo, kjer rad izpostavlja, da 
je smrt le začetek novega, enako kot rojstvo (zraste, kadar umre, ko zamižiš, šele vidiš, bližina 
večnih daljav, v zatemnjeni dvorani je svetlo, srečna nesrečna mora). 

OKSIMORON V NOVAKOVI ZBIRKI 
Novak se v pesmih oksimoronov ne poslužuje, edini se nanaša na izbruh čustva, kjer rdečico 
zamenja bledica (besno bledi). 

7.11  ALUZIJE 
 Pavček Novak 
Religiozni 2 0 
Pravljični 4 0 
Junaki 3 1 



  

ALUZIJE V PAVČKOVI ZBIRKI 
Pavček se poslužuje aluzij iz religioznega (Marija) ali pravljičnega sveta (zbor rojenic, 
Sneguljčica in sedem palčkov), pa tudi junake iz drugih literarnih del (Videk, Pedenjpe, 
Črtomir). 

ALUZIJE V NOVAKOVI ZBIRKI 
Novak ne uporablja aluzij, zasledili sva le Mojco Pokrajculjo in namigovanje na znano 
bojišče na Soški fronti (To ni voda, niti krop, je slovenskih fantov grob). 

7.12 FRAZE 
 
 Pavček Novak 
Pregovori 0 1 
Idiomi 9 40 

FRAZE V PAVČKOVI ZBIRKI 
Pesnik je v verze vtkal veliko ljudske modrosti v obliki pregovorov ali idiomov (kosati se z 
usodo, če ne zlepa, pa zgrda, pokati od zavisti, vihati nos, skakati preko jarka, kjer je most). 

FRAZE V NOVAKOVI ZBIRKI 
Tudi Novak uporablja ljudske modrosti, a zanimive so se nama zdele tiste, ki so uporabljene 
drugače, kot smo jih sicer vajeni (naj ti edina bolha shira). Sicer pa se dotika naših občutij in 
vpliva na nas (voziti za nos, napolniti možgane, potešiti skomine, vzeti pamet v roke). Kot se 
spodobi je moč najti tudi fraze, ki se nanašajo na ljubezen (zardeti do ušes, razganjati od 
sreče, srce v grlu razbija, izgubljati pamet, bolan od ljubezni). 

  7.13  SIMBOLI 
 
 Pavček Novak 
Verski 2 2 
Ljubezenski 8 2 
Življenjski 6 1 
Narava 2 3 

SIMBOLI V PAVČKOVI ZBIRKI 
Največ simbolov se pri Pavčku pojavlja v zvezi z ljubeznijo, kot je bilo pričakovano (iniciale 
v drevesnem lubju, srce, prebodeno s puščico, je Amor izprožil svoj lok, večna Eva). 

SIMBOLI V NOVAKOVI ZBIRKI 
Novakovi simboli se prav tako večinoma nanašajo na ljubezen (voditi za nos, Amorjeva 
strela). 
 
 
 
 



  

8 VSEBINSKA ANALIZA OBEH PESNIŠKIH ZBIRK 
 
Pri vsebinski analizi sva se osredotočali na: 
- motiv, 
- temo: o čem delo govori (ljubezenska, politična, vsakdanja, osnovnošolska), 
- sporočilo: kaj avtor sporoča, 
- osebe. 
 
Veliko podrobneje sva analizirali Novakovo pesniško zbirko, saj je o Pavčku in njegovem 
pesniškem jeziku že veliko napisanega. Že v teoretičnem delu sva napisali veliko stvari, ki 
veljajo ne samo za njegovo poezijo na splošno, temveč predvsem za Majnice. 
 
V Pavčkovih pesmih se največkrat pojavi motiv zaljubljenega najstnika ali najstnice. Prihaja 
do prvih poljubov, dotikov in zbliževanja. do prvih zmenkov, skupnih ogledov filmov, 
sprehodov. Dekleta si šušljajo po telefonu, pišejo pisma in zardevajo. Fantje pa se po drugi 
strani važijo in hvalijo pred puncami.  
V Majnicah se Pavček loteva vseh tem, tudi smrti, a na način, ki mladostnika ne teži, temveč 
skozi prizmo lahkotnosti, ki pa še vedno razkriva dovolj resnobnosti. Pesnik nenehno 
komunicira z mladim bralcem, ga opazuje in nakazuje rešitve. Do njega čuti spoštovanje in 
naklonjenost. 
Veliko pesmi je takih, ki vsebujejo nek vzgojni, socialni moment in sporočilno noto, kako 
ravnati v določenih situacijah oziroma kako reagirati ob pojavih, ki jih mlad človek še ni 
sposoben razumsko sprejemati in utemeljevati.  
Pavček se v pesmih skuša čim bolj približati mladostnikovemu doživljanju in sprejemanju 
sveta, vanj se vživlja in zanj govori, kar je predvsem opazno v rabi slengovskih besed. 
Mladostnik je postavljen v mestno okolje, povezan pa z ljubeznijo in zaljubljenostjo, nenehni 
perpetum mobile, odkar stoji svet. Mladi so prikazani kot razigrani, a tudi čuteči, v neki meri 
odgovorni, predvsem pa tu in tam nemočni v rokah usode. Kljub občasnemu klonjenju je 
vedno opazna optimistična naravnanost lirskih subjektov, ki iščejo resnico in modrost. Usoda 
ubira svoja pota, a človek mora vztrajati na lastni, pri čemer mu je v veliko pomoč prav 
ljubezen. 
Pesmi se berejo tako skozi oči odraslega kot otroka. Otrok v njih vidi svojo situacijo, odrasli 
pa skozi njih podoživlja svojo mladost, ki ne prizanaša z udarci usode. 
 
V Majnicah pesnik razmišlja o ljubezenskih čustvih, o skrivnosti in cikličnosti življenja in 
smrti, opeva mladostno vznesenost. Njegov pogled na obravnavane teme je veder, 
optimističen, jasnost njegovega izražanja pa je popestrena s simbolizmom in metaforiko, tudi 
slengom, ki še dodatno prispeva k občutku bližine in razumevanje mladega človeka. V pesmih 
je moč najti veliko hudomušnosti, humorja in naivne preprostosti ob globokoumnih 
spoznanjih in prebliskih minevanja. 
Po mnogih otroških pesniških zbirkah se zdijo Majnice odstopajoče tako po tematiki kot tudi 
figurativnosti. Vsi ostali naslovi nagovarjajo mlajšega bralca z bujno domišljijo in 
pustolovskim duhom, Majnice:fulaste pesmi pa želijo odkriti tančico z najstniškega sveta 
doživljanja.  
 
 
Večina pesmi Bogdana Novaka govori o otrocih šolarjih in z njimi povezanih dogodkih, 
razpoloženjih, čustvih, predmetih in živalih. Pretežni del pesmi vsebuje ljubezensko tematiko. 
Ta ljubezen je naivna, platonska in najpogosteje neuresničena. V njej je veliko emocij, ne pa 
tudi senzualnosti, saj se v njegovih pesmih bolj kot resne ljubezni pojavljajo prve simpatije, 



  

toda tudi te so lahko močne in velike. Ker si veliko likov v njegovih pesmih izbere simpatijo, 
ki ne mara zanj, je govor o romantični ljubezni, ki je nedosegljiva, skrivnostna, neudejanjena 
in zato za zaljubljenca boleča. V nasprotju z znanimi romantičnimi zaljubljenci iz romantične 
književnosti (Lorelaj pesnika Heinricha Heineja, Jevgenij Onjegin pesnika A. S. Puškina, pa 
tudi našega pesnika Prešerna) ljubezen junakov Bogdana Novaka ne pušča usodnih in 
tragičnih posledic. Običajno preteče nekaj solz, nato pa fant ali dekle preženeta žalost in v 
nadaljnjem življenju normalno delujeta. Med pesmi z neuresničeno ljubeznijo sodijo: Nikoli 
ni prav, Stara zgodba (o velikem zapeljivcu, podobnem Don Juanu, ki se kasneje na vso moč 
zaljubi),  Frčafela, ki je nekakšen ženski tip Don Juana in vodi fante za nos, Sprememba (o 
dekletu, ki se v zaljubljenosti močno spremeni v odnosu do družinskih članov), Gazela 
(zaljubljeni šolar opazuje sošolko, ki se mu zdi podobna gazeli, in ne more misliti na nič 
drugega kot nanjo), podobno hrepenenje je izpovedano tudi v pesmi Med v očeh; Trkaj, trkaj 
na nebeška vrata (enostranska pubertetniška ljubezen fanta, ki si goji iluzije). Neuresničeno 
ljubezen izpoveduje tudi izpovedovalec v pesmi Jaz sem blazno vate. Pesem Za devet v 
nasprotju s prejšnjimi pesmimi opisuje obojestransko uresničeno ljubezen, kjer zaljubljenca 
gojita misel, da sta rojena drug za drugega. V pesmi Naša mami govori o ljubezni odraslih, in 
sicer med njegovo materjo in njenim »laverjem«. Ta pa ni nič drugačna kot pri mladostnikih: 
veliko telefoniranja, zmenki, pošiljanje poljubov po telefonu ipd. 
V pesmi Polona s telefona, ki govori predvsem o prijateljstvu, se Polona s prijateljico po 
telefonu pogovarja tudi o ljubezni 
Med ljubezenske pesmi lahko, vsaj po naslovu sodeč, uvrstimo tudi pesem Ljubezen, vendar 
pesem ni toliko čustvena kot je miselna, saj izraža spoznanja in življenjske resnice o ljubezni 
in sreči.  
 
V nekaterih Novakovih pesmi je večji pomen kakor človeku pripisan živalim. Za te pesmi 
lahko rečemo, da je pesnik znani rek »Pes je  človekov najboljši prijatelj« spremenil v »Pes je 
otrokov najboljši prijatelj«.  
 
Med pesmimi s šolskimi dogodki se pojavljajo dogodki in predmeti, ki so povezani s šolo: 
spričevalo (Spričevalo), upor ponavljavcev (Maščevanje ), šolski izlet (Osmi a na izletu). S 
sošolci je povezano tudi zaupanje oziroma njegovo nasprotje in izdaja: razkrivanje skrivnosti 
v pesmi Čenče. V šoli se odvije pokol, ki ga uprizorijo živali, ki imajo v pesmi Balada iz 
živalskega sveta otroke za kosilo. Podobno grozljiva je tudi pesem Maščevanje, v kateri 
ponavljavci napadejo šolo in se tako maščujejo za slabe ocene. 
 
Družinske pesmi so povezane z družino. V pesmi Sprememba izpovedovalec (fant) 
spregovori o sestri Manji, v pesmi Naša mami piše o mami, mama in oče sta omenjena v 
pesmi Ljubezen. Med družinske pesmi se uvršča tudi besedilo Življenje je težko, čeprav poleg 
družinskih članov (foter, sestra, mama) dekle razmišlja tudi o drugih ljudeh izven družine 
(Luka, prfoksa, Miha, sošolci, Frenk). V pesmi Smetarska je izpovedovalec nezadovoljen s 
starši, ker mora doma odnašati smeti. Pravi, da se oče dere, za mamo pa se mu zdi, da ga je 
rodila zato, da bo postal smetar. 
Veliko nasprotje z ljubečo materjo, ki v pesmi Uspavanka poje sinku pesem, predstavlja oče 
pijanec. Uspavanka govori o družini, v kateri je zaradi očetovega alkoholizma veliko trpljenja. 
Med družinske pesmi sodi tudi pesem o nagajivem in razposajenem sinku, Korlu. Ker je 
poreden, ga oče večkrat natepe s palico. 
 
V Novakovi zbirki najdemo tudi pesmi o predmetih (Bajk), o pojmih (Strah, Ljubezen), pesmi 
s fantastičnimi, nerealnimi motivi, kot je Vampirska, kjer je tematika povezana z uroki in 
vraževerjem. Tudi izštevanke najdemo v zbirki (Tujska, Osemletkarska izštevanka). V tujski 



  

je pomen pesmi povsem nerazumljiv, v drugi pa Novak povezuje sicer pomenske besede, 
vendar v sobesedilu, ki nima pomena. 
 
Junake Novakovih pesmi lahko razdelimo na: otroke – šolarje, učitelje, starše in druge 
družinske člane, ponekod pa se kot glavni liki pojavljajo tudi živali, na primer pes (Zaprtega 
psa tožba). 
Junake Novakovih pesmi lahko razdelimo v tri skupine: v prvo sodijo pridni in vzorni otroci 
brez negativnih lastnosti: Življenje je težko (glavna junakinja sodi med pridne otroke, vsi 
drugi pa ji nagajajo in ji otežujejo življenje). 
Drugo skupino sestavljajo posebneži, skrajneži, ki imajo vsaj eno negativno lastnost. Njihove 
slabosti so najpogosteje moralne narave, vendar jih Novak ne obsoja, ampak jih pogosto 
predstavi brez moraliziranja, humorno in igrivo. To so: zapeljivec, podoben Don Juanu (Stara 
zgodba), dekle, ki vodi fante za nos (Frčafela). Nekateri med njimi postanejo posebneži zaradi 
tega, ker se v njih prebudijo posebna, enkratna čustva. Priden šolar se zaljubi v sošolko in se 
odtlej ne more več učiti, zato dobiva nezadostne ocene (Gazela). V pesmi Sonet nesreče je 
negativec učitelj matematike, ki otroke kaznuje z nezadostnimi ocenami. Negativno lastnost, 
da ne znajo ohraniti skrivnosti, imajo tudi sošolci, ki razširijo Petrovo skrivnost (da je 
zaljubljen v Nino). Po nagajivosti in razposajenosti je poseben mali Korel, ki počenja 
vragolije, tako da ga oče večkrat natepe s palico.  
V pesmi Polona s telefona je naslovna junakinja posebna pri pretiravanju pri uporabi telefona, 
saj mora oče ob koncu meseca plačati visok telefonski račun, njena očitna lastnost je namreč 
klepetavost. 
Drugi otroci so povprečneži, ne ravno dobri, a tudi ne slabi, ki največkrat opazujejo koga 
drugega z odklonskimi dejanji. So nekakšni statisti. Povprečen fant je glavni junak v pesmi 
Smetarska, ki toži zoper delovno opravilo: odnašanje smeti. Čeprav je malo len in se smili   
samemu sebi, je sicer v redu fant. 
Izrazito negativni so v pesmi Maščevanje repetenti (ponavljavci), ki zaradi slabih ocen 
napadejo šolo. 
 
Dogajalni prostor v Novakovih pesmih je šola, dom, narava ali pa ni določen. 
 
V prvoosebnih pesmih govori izpovedovalec sam o sebi.  To so t.i. čiste lirske pesmi: 
Spričevalo, Zaprtega psa tožba (lirski subjekt je pes), Gazela (govori jo zaljubljeni fant), 
Smetarska (deček toži o tem, da mora odnašati smeti), Jaz sem blazno vate. 
V drugoosebnih pesmih izpovedovalec sicer piše v tretji osebi, zaključek pa ponavadi napiše 
v drugi osebi: Nikoli ni prav (»Tako se ta svet obrača, da ti srce divje utripa, / ko gledaš njo 
ali tipa, / ki ti ljubezni ne vrača.« /). 
V tretjeosebnih pesmih izpovedovalec govori o nekom drugem in ne o sebi. Piše o dogajanju, 
razmišljanju ali čustvih tretje osebe. 
Omeniti velja še t.i. brezosebne pesmi. Takšna je na primer pesem Ljubezen, kjer je sicer 
uporabljena tretja oseba, a pesem daje vtis, kot da gre za brezosebno, splošno pesem, ki velja 
za vse in vsakogar, ne le za izpovedovalca. Brezosebni sta tudi Novakovi izštevanki, Tujska 
in Osemletkarska izštevanka, saj nimata osebe. 
 
Zanimivi se nama zdijo uporabljeni liki iz življenja ali drugih literarnih del, kot je Mojca 
Pokrajculja, ki je v pesmi metafora (z njo izraža sporočilo, da je lahko človek varen pred 
strahom, tako kot je bila v svojem lončku varna sama). V pesmi Bolšji trg pesnik omeni 
samega sebe in je tako avtoironičen. Ko govori o dogajanju na bolšjem trgu in o vrednosti 
prodajanih predmetov, ugotovi, da je »Novakova kocina / vredna najmanj dva cekina«. 
Omenja še znanega pevca Adija Smolarja. 



  

V pesmi Življenje je težko Bogdan Novak primerja Mihovo pačenje s pavlihovim, kar pomeni 
nekoga, ki rad uganja norčije.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 V Slovarju slovenskega knjižnega jezika ima pavliha dva pomena: 1. šaljiva, burkasta figura v 
lutkovnem gledališču: burke veselega pavlihe 2. ekspr. šaljiv, hudomušen človek: v vsaki družbi  
ga imajo radi, ker je tak pavliha. 



  

9 ZAKLJUČEK 
 
Ob primerjavi obeh pesniških zbirk sva ugotovili, da se kljub obravnavani isti, ljubezenski 
tematiki, pesmi v svojem bistvu kar razlikujejo. Pavček gleda na otroka z veliko mero 
strpnosti in razumevanja, pušča ga na razpotjih, saj mu zaupa oziroma ve, da bo sam našel 
pravo pot. Po drugi strani Novak otroke doživlja kot 'majhne nadloge', ki jih je povsod polno, 
predvsem pa bi se radi osvobodili vseh obveznosti in živeli le v svojem najstniškem svetu.  
 
Ljubezenske pesmi Pavčka se večinoma odvijajo v naravi in v sozvočju z njo. Le-ta nad 
zaljubljenci bdi, jim daje zavetje in skriva njihovo sladko skrivnost. 
Pri Novaku najdemo zaljubljence večinoma v domačem ali šolskem okolju, kjer se ne samo 
spogledujejo, temveč si kar nagajajo in zmerjajo, namesto da bi si zaupali svoja nagnjenja. 
 
Pavček ljubezen vidi kot sveto stvar, vzvišeno vodilo vsega gibanja na svetu. Zanj je 
mladostnik nežen cvet, ki ga je treba negovati, mladost pa obdobje, ki prinaša poleg 
vihravega, nestanovitnega vedenja tudi odgovornosti in lastno voljo, ki jo odrasli mora 
spoštovati. Pavček do pubertetnika goji izjemno zrel odnos. Prepušča ga svojim potem, saj ve, 
da ga bodo izkušnje naučile, kaj je prav in kaj ne.  
Odraščajoči otrok Bogdana Novaka je na prvi pogled manj odgovoren, saj se v pesmih ne 
znajde na križpotjih in ne sprejema pomembnejših odločitev. Novakov najstnik je otrok, ki ga 
ne pestijo hujše stvari kot nesrečna ljubezen in težave v šoli, kljub temu da je v nekaterih 
pesmih zaznati ironično socialno noto, kjer pesnik pove, da tudi otrokom ni vselej lahko. 
 
Brati poezijo nam, mladim, ni najbolj pri srcu, a prebrane pesmi so naju prevzele in v njih sva 
dejansko začutili vse svoje stiske, želje in hrepenenja. Oba pesnika sta nazorno in z dobro 
izbranimi pesniškimi sredstvi prikazala mladostniške viharje, ki majejo naše krošnje, a ob 
razumevajoči družini in okolju, ki nas obdaja, ne prodrejo do korenin. 
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