
Če sanjaš, dobiš moč, da sanje tudi uresničiš

Na literarnem večeru v četrtek, 6. junija 2019, je potekala 
predstavitev pesniške zbirke Prostor za pesem v OŠ Ivanj-
kovci. 

Prostor za pesem. V tem naslovu se skriva veliko, med drugim je 
pa na zadnji strani prostor za tvojo lastno pesem. Namen celotnega 
večera je bil, da vsaj nekoga napolnim s pozitivno energijo, da vsaj 
nekomu dam navdih za pisanje pesmi in da me ljudje bolje spozna-
jo. Z učiteljico Marjetko sva se pogovarjali o tem, kako vidim svet, 
o mojih začetkih pisanja pesmi, o tem, kaj zame pomenijo ljudje, ki 
so okrog mene. Pogovarjali sva se o sanjah, o pravičnosti, resnici …
Literarni večer je bil nekaj posebnega, moji sošolci so recitirali 
pesmi in jih tudi peli, saj je dve uglasbil učitelj glasbe Leon Lah. 
Zbirka je sestavljena iz 40 pesmi, ki so razdeljene v pet poglavij, od 
najbolj preprostih do najbolj razmišljujočih. Govorijo o šoli, nara-
vi, prvih poljubih, ljubezni, praznini, bolečini … Vsebujejo pa tudi 

fotografije, katere ne bi nastale brez učiteljice Saše Veler. Skupaj sva 
poskrbeli, da so trenutki ujeti v večnost. Recenzijo zbirke je napisal 
Tone Partljič in dejal, da so moje pesmi na ravni najbolj talenti-
ranih najstniških pesnikov. Verjamem, da sem na pravi poti. Med 
predstavitvijo pesniške zbirke so me obiskovalci, ki so me množič-
no podprli,  bolje spoznali z zelo preprostimi vprašanji, na katera 
včasih niti odrasli ne bi znali odgovoriti. Prav tako so skozi reci-
tacije vstopili v moj svet, kot je zapisala učiteljica Brigita: »Odprla 
je svoje srce in dušo ter izlila svoja čustva skozi pesmi. Bile so del 
nje, zdaj jih je pokazala nam. Dala nam je priložnost, da vstopimo 
v njen svet, v njeno srce in razum. Da skozi pesmi najdemo delček 
Anje, morda tudi sebe.«  
Med prireditvijo je bilo veliko solz in smeha in vsi so bili ponosni 
na mojo iskrenost. Velikokrat so me prekinili z aplavzom. Sledilo je 
podpisovanje knjig v knjižnici in takšne vrste še nisem imela nikoli. 
Uživala sem v vsakem trenutku posebej.
Moja pot se je sicer šele začela, ampak to mi ne bi uspelo brez učite-
ljice Brigite Fridl, ki je z mano prehodila največji del poti. Hvaležna 
sem ji, da je verjela vame.
Hkrati hvala staršem, ki so mi ves čas stali ob strani. Hvala rav-

nateljici OŠ Ivanjkovci Nadi 
Pignar za vso podporo in 
spodbude ter županu Obči-
ne Ormož gospodu Danijelu 
Vrbnjaku za sofinanciranje 
pesniške zbirke.
V življenju moraš spoznati 
prave ljudi, ki so do tebe pri-
jazni. Ljudi, ki ti pustijo na 
svet pogledati z dobre strani. 
Ljudi, ki ti ne strejo srca. Ljudi, 
ki ti dajo vedeti, da si poseben 
človek …
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