
NAGRAJENCI LITERARNEGA NATEČAJA NA TEMO DOTIK LJUBEZNI 

 

 

Ventilator besed, revija za kulturo, vzgojo in izobraževanje, v sodelovanju z založbo Primus  

je razpisala nagradni literarni natečaj na temo DOTIK LJUBEZNI, in sicer v obdobju od  10. 

03.-15. 9. 2022. 

  

 

 
 

15. 09. 2022 smo pri Ventilatorju besed zaključili literarni natečaj na temo Dotik ljubezni, ki je 

bil namenjen ustvarjalcem od 12. leta naprej. Prejeli smo precejšnje število iskrenih zapisov in 

zahvaljujemo se vam, da ste nam dovolili prisluhniti vašemu srcu. Nagrajence smo razdelili v 

dve starostni skupini. Pa preverimo, kdo je prejel nagrado. 

  

Nagrajenci literarnega natečaja od 12- 17 let: 

 

nagrado – knjigo Vihre mladih, založbe Primus, in knjigo Potovanje nemih obrazov, založbe 

Ventilator besed, prejme Nadja Bajde, 16 let, za prispevek pod številko 15. 

nagrado – knjigo Za petami, založbe Primus, in knjigo Železna volja, založbe Ventilator besed, 

prejme Jaka Čekada, 8. razred, OŠ Knežak za prispevek pod številko 99. 

 

nagrado – knjigo Presneti deveti, založbe Primus, prejme Tobija Lakić, 9. a, OŠ Kidričevo 

Mentorica: Sonja Lenarčič za prispevek pod številko 97. 

  

Čestitamo! 
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TA POSEBEN STRAH 

  

Po navadi pesem začnem z vprašanjem: 

Kdo sem jaz? Kaj je čas? 

Ampak danes se mi tako ne zdi, 

saj v trebuhu metuljček mi leti. 

  

Metulj se kar pojavi, 

seveda ne dobesedno, je le občutek v glavi. 

Ta poseben strah, da se slučajno ne spotakneš, 

da se na sredi povedi z govorjenjem ne zatakneš. 

  

To ljubezen naredi, ko v družbi si osebe, 

za katero upaš, da isto čuti do tebe. 

In hočeš ji pokazati, da si močan in korajžen, 

da si boljši od ostalih in da prav nič nisi ganjen. 

  

Ko z drugim fantom srečna okoli se sprehaja, 

v disku z njim pleše in do ranih ur raja … 

Predolgo si čakal, ljubezen je ena. 

Če ta ni ta prava, potem ni nobena. 

  

Se ti sreča le nasmehne, njen fant jo zapusti, 

zdaj sama na klopci v parku sedi. 

S strahom jo vprašaš, če svoje srce bi ti dala … 

… z nasmehom ti reče, da je tebe čakala. 

  

 

 


