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Je pesem tam nekje, a se izmika, 

v nedosežju misli pritajenih, 

glasov poznanih, a kot izgubljenih, 

ko izostri za hip v očeh se slika.  

 

Premakneš okular in že odmika 

drugam se nikdar dorečena, 

kot v neprijaznem snu se lepa žena 

razblini, ko k njej seže dlan dotika. 

 

Hitiš za njo in spet se zasvetlika 

na nebu tisočerih zvezd edina, 

od blizu nedosežna pokrajina, 

 

pretanjeno ujeta v gibkost stihov; 

je pesem, onkraj brezpoti in vzdihov, 

ko čudežno se razcveti tišina. 
               Bina Štampe-Žmavc  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Preberite vsaj pet knjig, tri s seznama, 
 dve pa po lastni izbiri. 

 
PROZA 
 Backman, F.: Tu je bila Britt-Marie 
 Catozzella, G.: Nikoli ne reci, da te je strah 
 Clement, J.: Molitve za ugrabljene 
 Djilas, I.: Hiša 
 Ferrante, E.: Genialna prijateljica 
 Flisar, E.: Dekleta, ki se jih spomnim 
 Golob, T.: Jezero 
 Groen, H.: Skrivni dnevnik Hendrika Groena … 

(1. in 2. knjiga) 
 Honeyman, G.: Eleanor Oliphant je povsem v redu 
 Houellebecq, M.: Podreditev 
 Jančar, D.: In ljubezen tudi 
 Kumerdej, M.: Kronosova žetev 
 Lunde, M.: Zgodovina čebel 
 Maron, M.: Animal triste 
 Marshal, O.: Ljubezen kot tujec 
 Mazzantini, M.: Sijaj 
 Mrvar, N.: Speči spomini 
 Patrić, A. S.: Črna skala, belo mesto 
 Rakovec-Felser, Z.: Na valovih sreče in pogube 
 Riley, L.: Hiša orhidej 
 Schroff, L.: Nevidna nit  
 Suceavă, B.: Miruna 
 Šega, V.: Nikogaršnja 
 Širovnik, A.: Pusti otrokom, naj se smejijo 
 Treloar, L.: Salt Creek 
 Vojnović, G.: Figa 

 
POEZIJA: 
 Gradnik, A: Pesmi – ob 50-letnici smrti 
 Štampe Žmavc, B.: Pol sonca 
 Župančič, O.: vse zbirke – ob 140-letnici rojstva 
 

             

Prosimo, vpišite naslove prebranih knjig: 
 

 

 

 

 

 

   

 

Zapišite svoje mnenje o prebranih knjigah. 
 Kakšen se vam sicer zdi ponujen izbor knjig? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


