
Maurer, NeĤa: Ljubezenski triptih             

Ljubezenski triptih je delo iz treh sklo-

pov, katerih zbirka pesmi je nastajala 

več desetletij. Ustvarjalna Neža Mau-

rer ga je zapolnila s čutnimi verzi, polni-

mi ljubezenskega hrepenenja.  

Milľinski, Frane: Sonľna ura                              

V zbranih pesmih, ki se zberejo pod kro-

vom Sončne ure, izboru, ki ga je najti v 

pesemski knjigi  Preprosta ljubezen , pri-

damo 150 novih pesnitev, satiričnih 

utrinkov in hudomušnih osti.   

Pavľek, SaĢa: Obleci me v poljub 

V pesmih zbirke Obleci me v poljub naj-

več govori o ljubezni. In to na način, ki 

nagovarja dušo. Z občuteno iskrivostjo, 

ki se prepleta s trpkostjo, o ljubezni 

spregovori prepričljivo in realno.  

Zlobec, Ciril: Biti ľlovek            

Zbirka se je pesniku zapisala iz globoke 

življenjske izkušnje v povsem konkret-

nem času in prostoru. Gre torej za inti-

mno, doživljajsko liriko, ki pa je ves čas 

nevsiljivo odprta v dialog z bralcem .  

Babaľiļ, Esad: Divan            

V zbirki je zbral pesmi, ki so nastajale v 

daljšem obdobju in predstavljajo poglo-

bitev in razširitev njegove poetike, kjer 

so v ospredju neposredna čustva in mini-

malističen jezikovni izraz.    

Pikalo, MatjaĤ: Bile                   

Te pesmi so zaznamovane z otrokovim 

rojstvom, s šepetajočim slavljenjem 

zmage življenja nad smrtjo, s čudenjem 

nad rojstvom in s čudenjem rojenega... 

 

POEZIJA 

ġalamun, TomaĤ: Sinji stolp         

Gre za raztelešeno poezijo telesa v 

nenehnem gibanju. Mobilis in mobili. Pes-

niški subjekt vselej »hlepi po ježi« in v 

svoj tok oz. sliko zajame kraje, ljudi, 

predmete, celó razpoloženja... 

Perat, Katja: NajboljĢi so padli               

Če so najboljši že padli, kdo še preosta-

ne? Intelektualci na robu živčnega zlo-

ma, rudarji, ponesrečene identitete, 

črede ljudi brez ljubezni...                  

Makaroviľ, Svetlana: ZeliĢľarka                                 

Zelišča zdravijo, obenem pa vemo, da so 

lahko tudi osnova močnega, usodnega 

strupa. V knjigi so zbrane rastline, ki 

grenijo, pečejo ali zbodejo, zeli, ki so 

rasle iz Svetlanine poezije.  

LainĢľek, Feri: Ne bodi kot drugi    

Gre predvsem za ljubezensko liriko raz-

deljeno v cikla Njena dvojina in Njegova 

dvojina, zapisano v klasičnih pesniških 

formah.   

Jesih, Milan: Lahkoda                 

Tu je pesnik razstrl svoje besedišče, 

odprl skrinjico z nekdaj rabljenimi pogo-

vornimi izrazi, tudi Pandorino kdaj za 

hipec, nasul je ostí vsepočez in nastala 

je ta hudomušna in špičasta knjiga.   

Pengov, TomaĤ: Drevo in zvezda                

Pengovove pesmi, večinoma zapisane 

brez ločil, kot njegova misel žuborijo, se 

penijo s previsov, ponikajo v temnino in 

tišino.  


