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Bober Bor si je za osrednjo temo 10. ljubljanskega festivala kulturno-umetnostne vzgoje
Bobri izbral poezijo.
V okviru festivala je potekal pesniški natečaj. Bober Bor je otroke in najstnike pozval,
naj mu pošljejo svoje pesmi ali opišejo oziroma narišejo pesmi, na katere so naleteli na
prireditvah v sklopu festivala. Na natečaju so lahko sodelovali tudi z rapovskimi pesmimi.
Vseh prispelih izdelkov je bilo nekaj manj kot petdeset. Z igralko Slovenskega mladinskega
gledališča in pesnico Anjo Novak sva jih z navdušenjem prebrali ter se odločili, da jih
dvaindvajset deliva z vami. Nekatere izmed njih so naju presenetile, druge nasmejale.
Otroška domišljija res ne pozna meja.
Vsem otrokom in njihovim staršem se zahvaljujemo za sodelovanje.
Upam, da ne bodo nikoli nehali pisati pesmi in da jih bodo tudi v bodoče delili z nami.
Z veseljem jih bomo prebrali.
Tadeja Pungerčar,
vodja programa in koordinacije festivala Bobri

Kaj je nič
Nič je nič.
Tam ni nič stvari.
Le velikan, ki ga ni.
Skriva se v deželi,
a tudi te dežele ni.
Leži v tebi.
Dan Novak, 10 let

Pesem
Pesem ni živa
pesem ni stvar,
pesem je nekaj,
kar skoči v raj
in pleše z menoj
in pleše in pleše,
dokler ne pade
in zaspi.
Lola Nabergoj Pavlović, 8 let

Otroci radi se igramo,
pojemo in plešemo.
Včasih mami razjezimo,
včasih pa ji ljubčka damo.
David Judež, 7 let
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Rov pod skalo
Nekoč je živela majhna podgana.
Rekla je pa še tole za čas.
Skopala bi rovček zame in za vas.
Nima pa pojma, kdo bi prišel.
Kdo od srak?
Najprej bi jedli mačke in kosti.
Mačka pa pojma nima o tem.
Jedli bi tudi kačje pastirje.
Pečene, ledene kocke na žaru.
Potem pa bi jedli še zmajev repek
na koncu sveta.
Potem pa podgana prišla je do kamna.
Pa ni in ni mogla naprej.
Kamen pa sploh ni bil kamen.
Ampak je bil navaden ogromen
rdeč diamant.
Sto metrov pod zemljo bila je podgana.
Ampak je vedela, kako ga izkopati.
Šla je iz rova naskrivaj.
Zunaj sije sonce na glavo.
Pride do skalce zakladov, vpraša.
Pri skalci zakladov so se učili
podganje govorice.
Slišali so, da je našla
ogromen rdeč diamant.
Šli so še skupaj
na tisti konček,
kjer je bil tisti rdeči ogromni diamant.
Rekli so, opa, to pa je
večje kot 30 blokov.
Potem pa so izvedeli v časopisih
in dogodkih.
Potem pa so še to naredili, da so
postavili ogromni diamant.
Ena hiša od njih je imela ogromen, ogromen dimnik,
zato so pa oni naredili drugje manjši dimnik,
v tisti ta velik dimnik
pa so postavili ogromni rdeči diamant.
Jakob Lešnjak, 5 let
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Pogled
Pogled je razgled,
ki ga vidi oko.
Vidi ga svet in ti.
Ko pogleda ni,
vse zaspi.
Ko pa je,
se vse zbudi.
Pogled ti kaže pot do neba.
Vidiš zvezde, vidiš strani
in tudi rožo, ki cveti.
Neža Terčič, 9 let

Nelijina pesem
Štorček in babica na stolu sta sedela
in v lonček eno ribico ujela.
Neli Zemljič, 8 let

Sanje
Če hočeš k bratrancu in sestrični odhiteti,
greš v sanje in tam te čakata na strehi.
Če hočeš na morje odhiteti,
greš v sanje in tam te čakajo polpeti.
Če hočeš na bobrov festival odhiteti,
greš v sanje in tam te čakajo junaki doživeti.
Zato pa, če hočeš tudi ti v sanje odleteti,
hitro zaspi in nikoli ne veš, kaj se ti lahko zgodi.
Ela Pestotnik, 9 let
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Prijateljstvo
Je edina možnost, da greš lahko naprej,
je edini prijeten šum, šelestenje listov z visokih vej,
in vedno bo tam, kjer sanjaš, kjer si res želiš,
te boža po laseh, preden zaspiš.
Prijateljstvo je največji dar!
Prijateljem za nikogar drugega ni mar.
Vedno ko padeš, ti podajo roko,
vedno te potolažijo, kadar je hudo.
In potlej se pobereš,
z njimi ubereš srečno pot.
Nobena temna sila vas ne ustavi!
Vi ste skupaj vedno in povsod!
In tudi če bodo kdaj odšli,
bodo za vedno v tvojem srcu ostali.
S tabo bodo jokali,
s tabo se bodo smejali.
Kaja Rudolf, 10 let

Bober Bor
Bober Bor se je usedel na štor.
Gleda ptice,
ki letijo.
Vidi mavrico.
Na njej pa pravljico.
Julija Cevec, 7 let
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Dom
Dom je domovina,
moja je družina.
Vse mi je domače,
tudi kruh ali potica iz peči.
Dom je del življenja,
brez njega se ne da živeti!
Dom je lahko pod hruško,
pod hrastom, pod smreko,
še bela breza ti poleti senco podari.
Bodi hvaležen, če imaš dom,
bodi vesel, če imaš dom,
bodi spoštljiv, če imaš dom,
bodi prijazen, če imaš dom.
Nekateri ga nimajo,
od zunaj stradajo.
Poleti jim je vroče,
pozimi mrzlo.
Greje jih raztrgana odeja,
klopi v parku pa njihove so postelje.
Zato bodi hvaležen, če imaš dom.
Bodi ponosen na svoj dom.
Ne sramuj se, če si od kod drugod,
sploh pa ne, če imaš
DOM.
Tjaša Trebše, 11 let
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Nekdo
Bil je nekdo,
nikdar ni nič vedel,
ko kdo ga je vprašal,
je samo sedel.
Šel je po svetu
in potoval,
videl stvari je
in hitro zaspal.
Prišel do gradu,
kralj je imel prav,
dal mu je knjigo
in ta je že znal.
Spoznal je, da knjiga
je taka kot morje,
iz nje se učimo,
nam širi obzorje.
Terra Ferro Seliškar, 10 let

Radirka
Radirka radira,
karkoli zradira.
Radirka ni samo radirka,
je neskončna moč,
ki jo je naredil Bog.
Dan Novak, 10 let
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Jerman
Bil je liberalec,
tudi intelektualec.
Gorenjsko ʼmel je kri,
Lojzka mu diši.
Ljubil je svojo mater.
Kalander je bil njegov najboljši prijatelj,
ki mu ni bilo para.
Župnika pa ne mara.
Želel je nove ideje,
medtem ko se mu župnik smeje,
klerikalci zmagali so volitve,
on pa videl ni rešitve.
Mati je umirala,
ležeče se je zapirala.
Jerman bil je žalosten,
sklenil, da je konec s tem.
Val Njegovan, Samuel Jonathan Box, 14 let

Povsod je ljubezen
Pod nebom so oblaki,
pod oblaki je sonce,
pod soncem so rože,
pod rožami je srce
in pod srcem je ljubezen.
Zoja Mihelič Syed, 6 let
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Moja mami
Mami zlata, imam te rad,
ti si moj zaklad.
Ura dela tik tak,
ti si moj junak.
Šah večkrat skupaj igrava
in od tega še nekaj imava!
Kaj je to? Da skupaj sva lahko!
Kuhaš res izvrstno,
zato jem hrano raznovrstno.
Pri pingpongu zablestiš,
kot zvezdica se zdiš!
S tabo rad se igram
in ti še poljubčka dam!
Tvoj Jaka
Jaka Bobič, 8 let

Korenčka zebe
Zebe, zebe, brž ven iz sklede,
ker juhica je proti koncu,
zebe, zebe, zebe.
Eliza Benko, 8 let
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Dragi Bober Bor! Pesmica zate!
Bober, Bor, res je dober,
ful je kul,
skejta sem in tja,
par pa,
poročevalec, je,
na Kriškrašu, res zanimiv, je,
ko, ga gledaš, nikoli, da se ne smejiš.
Vsako jutro, ob sobotah, on, pride, s ščetko. Ščetka, pridno, si zobe, ščetka, njegova
najljubša je.
Rad, je korenje, še bolj pa zelje, noro, je lep, je vsake, bobrike, šarmer.
Ko, nagrajuje, zelo razveseljuje.
Fantastičen, faca, bolj, kot, kakšna, raca.
Rad, ima knjige, tako, kot vsi otroci, sveta.
Najraje, se s kriškraševci igra.
Bolj, ko ga gledaš, bolj, se smejiš, nikoli, ni dovolj smeha.
Takšen je Bor,
saj ni nor,
globalno osveščen,
bolj ni veščen,
saj takega fanta pač ni,
kot bober Bor se drži.
Šviga, ga osvaja,
oh, ne on odhaja,
Šviga, vsa žalostna je,
joka, vsak dan se,
on, jo zavrača.
S Črtkom, najboljša prijatelja, sta.
Nikoli, boljša, nista, bila.
Smešna, oba, ja in kul.
Bolj, ne moreta, biti kul.
Hja, pa, bober, Bor, pade, pa, se pobere, ker, ne ve kje se ga glava, drži, saj toliko dela, ne
zdrži, festival, Bobri, v letu 2018, je zares, naporen, res, ni od, muh, zakaj, pa mislite, da je
bober, Bor suh.
Vendar, vse tako, slabo, vse, ni,
še, ve kje se ga, glava, drži.
Vedno, pokaže, na Bobrih vse od, sebe,
ni mu para,
radosten in vesel, bolj ga ni, da,
vse, naredi, postori,
da ljudje smejali se bi.
Boljšega ni, hja.
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Njemu, glavo tarejo, druge, skrbi,
Šviga, leti, hjoj,
kaj, bom, zdaj,
ali, je konec.
Mogoče, z ladjo odplul v daljne, kraje,
kjer ni pare.
Tako, zgodbica, konča, se,
Bober, Bor, smehlja, se,
kajti, spat, je, odšel,
ni napora,
ni tegob,
bober, Bor,
res srečen,
konca, teh tečnob,
kajti je ljub,
piše, dnevnik, ta,
ki se, nikoli, ne konča.
Ta, pesem, lahko, še, nadaljevala, bi, se še, ah, ko napočil, konec, je že.
Oh, že,
ja, da,
bobru, Boru, napočil, je, zvonec, že odbil je konec, bober, Bor, zdaj, s Švigo, z baronico, živi,
kaj, lepšega, bi še lahko, bilo.
Kot, lep, par, ki, danes, na klopci, sedi.
Sedaj, me sprašujete, ali, bober, Bor, še živi, seveda, da živi, v hišici, topli, zdaj, sedi.
Nič, se mu ne da, oh, zato, leži, da in spi, ter gleda, ter, gleda, tv.
Oh, bober, Bor, obišči, me, še, darilce, ti, podarim, risbico, na kateri si, ti, le, obišči, me,
dragi, čakam, te.
Lepe pozdrave iz Qulandie,
papa. Čaw, bawww.
Veronika Plankl
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Mačka z drevesa kokodaka
Mačka visi z drevesa.
Pa pride oče pujs,
mačka pa reče ko, ko, ko,
pujs pa zakruli in si izreče kru, kru, kru.
Mačka pa reče čiv, buh, pah.
Brodi po vodi ta mačka brezglava.
Nima še prav nič zveze z duhovi,
mačko bi jedli prav vsi strahovi.
Črtal s seznama bi mačko iz kletke.
Jakob Lešnjak, 5 let

Janezkova pesem za Bora
Ko vse zasije, bober Bor Črtu peče pomfri.
Živi v krtinici.
V studio k Črtku prileti.
Krtačka reče: Zobe si umij.
Koza Zaza šopek poje.
Janez Aleksander Vrhovec, 9 let

Morska
Rakci, polžki, ribice na plano,
otroci še ne gredo v Ljubljano,
prišli so se igrat,
po morju čofotat,
jupi, jupi, jupi, jupi-ja,
ha-ha!
Maksim Golob, 4 leta
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