
ŠPELA GORENC GOSTJA CENTRA ZA POEZIJO  

TOMAŽA ŠALAMUNA, LJUBLJANA 
 

V četrtek, 21. marca 2019, na svetovni dan poezije je bila devetošolka Špela Gorenc gostja Centra za 

poezijo Tomaža Šalamuna v Ljubljani. 

Špela je bila povabljena na branje besedila Na poti, s katerim je postala ena izmed petih finalistov  

32. ROŠEVIH DNEVOV. 

 
 

Špela: (Sedi na klopici in joka.) 

Prihodnost 1: Zakaj jočeš, kaj te muči? 

Špela: Nikogar nimam. V mojem življenju pa se ne vidim več. Čutim le bolečino, ki biva v meni. 

Prihodnost 1: Saj vendar nisi sama. Pred sabo imaš še dolgo življenje in marsikaj lepega te čaka. 

Prihodnost 2: Nikar ji ne govori laži. Sama dobro veš, da je življenje težko. Sama že vem, kako je to. 

Prihodnost 3: Tebi pa že ni nič hudega. Življenje prinaša dobre in slabe stvari. Le od človeka je odvisno, 

na katero stran se bolj obrača. 

Prihodnost 2: (Govori Prihodnosti 3.) Ne oglašaj se ti, ki ti je vseeno. Pri tebi so vedno neke odločitve 

drugih. Sam moraš gledati nase in na svojo prihodnost. Špela, ti le meni zaupaj. Jaz ti bom povedala  vse po 

resnici. 

Špela: In kaj mi boš povedala? Saj ne veš, kako se počutim. Sama sem in ne najdem prave poti. Najbolje bi 

bilo, da me ne bi bilo več. 

Prihodnost 1: Nikar ne razmišljaj tako. V vsaki stvari se najde rešitev. Zaupaj mi. Vsi ljudje imajo kakšne 

dvome in vsi najdejo rešitev in odgovor. 



Prihodnost 2: Daj, daj. Kaj ji spet lažeš?! (Špeli.) Nikar je ne poslušaj. V življenju je samo zlo in sovraštvo. 

Ne hodi v prihodnost. 

Prihodnost 3: Nehajta! Ne ena ne druga naj ji ne govori, kaj je prav. Sama se naj odloči. To je njena stvar. 

Sama se mora odločiti, kaj bo naredila. 

Špela: Kako to misliš sama? Ne razumem. In kako naj vem, komu naj zaupam, ko pa vsak drugače govori. 

Prihodnost 2: Meni, meni zaupaj … 

Prihodnost 1: Nikar. Ti si največja lažnivka in prevarantka. 

Prihodnost 3: Zaupaj tistemu, ki mu sama najbolj verjameš. Enega od nas si izberi in ga poslušaj. Tako boš 

z odločitvijo sama odločila o svojem življenju. 

Špela: Prav. (Razmišlja, komu naj zaupa.) Ti (Pokaže in pogleda Prihodnost 1.) si tako pozitivna. Ne 

verjamem, da je v življenju res vse lepo in prav. Vsaj do zdaj je bilo videti tako. Nikoli nisem bila srečna, 

zato tudi v naprej ne bom. 

(Prihodnost 1 odide.) 

Špela: Ti, (Prihodnost 2.) ti pa si tako negativna oz. razmišljaš samo o slabih stvareh, da ti ne verjamem. 

Mislim, da v življenju le niso samo slabe stvari. 

Prihodnost 2: Prav, a še vedno mislim, da se motiš. Tele tepke pa tudi ne smeš poslušati. (Pokaže na 

Prihodnost 3 odide.) 

Špela: No, ostala si mi samo še ti. Tebi še najbolj zaupam. 

(Tišina.) 

Špela: Kaj misliš, kakšno je življenje, ki je še pred menoj? 

Prihodnost 3: Veš, to ne smeš gledati na splošno. Vsak človek si gradi svoje. Kakršno življenje si želiš, 

takšno boš gradila in imela. Vse je odvisno od tebe in tvojih dejanj. 

Špela: In kaj naj naredim, da ne bom sama? 

Prihodnost 3: Nisi sama. Poglej okoli sebe. Vsak dan gre veliko ljudi mimo tebe. Nameni jim pozdrav ali 

kakšen nasmeh in v srcu ti bo lažje. Počutila se boš kot svobodna ptica, ki nima meja. 

Poišči si tudi prave prijatelje, ki bodo hodili s teboj v svet. Skupaj boste odkrivali lepote sveta in gradili 

svoja življenja. Vsi skupaj se boste počutili kot ena velika družina. 

Špela: Ja. Ja. Prav imaš. Vendar … Kako naj vem, da mi v življenju ne bo težko? 

Prihodnost 3: Glej. Ti si v dvomih in dokler jih ne boš rešila sama pri sebi, življenje ne bo imelo smisla. 

Zberi pogum in stopi v nov svet, ki ga še ne poznaš. Pozabi na starega in živi na novo. Premagaj vse strahove 

in upaj na srečo. Prava pot te bo pripeljala do lepega in srečnega življenja, kakršnega si sama želiš. 

Špela: In … Kako naj vem, kaj je prava pot? 

Prihodnost 3: Zaupaj vase in v svoje srce. Ljubezen in čas te bosta pripeljala do ljudi, s katerimi si boš 

delila pot. Skupaj boste padali in se pobirali in bili drug drugemu v oporo. Pravi prijatelji ti bodo vedno stali 

ob strani in ti zaupali. Velika ljubezen in potrpljenje te bosta pripeljala do srečnega konca. 

Zato nikoli ne obupaj in hodi z dvignjeno glavo v svet. Srce te bo vodilo v življenje in ne ustavi se pred 

vsako oviro. Živi svobodno in brez strahu. 

Špela: Hvala. Hvala ti. Zdaj si mi res spremenila pogled na svet in življenje, ki me še čaka. 

Prihodnost 3:  Že zdaj lahko vidiš, da si se prav odločila, da si izbrala mene. V življenju ti bo veliko lažje, 

če boš zaupala le tistim ljudem, ki jim sama najbolj verjameš. 

Špela: Ja, prav imaš. 

(Prihodnost 3 odide.) 

Špela: Zdaj vem, kaj sploh je življenje. To je še dolga pot pred menoj, ki mi bo prinesla veliko novih 

spoznanj. Nikoli se ne smeš ustrašiti prihodnosti. Raje upati na boljšo prihodnost, kot pa gledati na 

preteklost. 

(KONEC.) 



 

V prijetnem ozračju je potekalo branje besedil ter pogovor z avtorji. Na prireditvi so predstavili tudi 

mnenja, ki so jih o avtorjih zapisali njihovi mentorji.  

In kakšna je naša Špela? 

 

Špela je pridna in vestna učenka, ki je vedno pripravljena pomagati. Je dobra prijateljica. Je zelo ustvarjalna in 

ima ogromno dobrih idej; z marsikatero pa nas tudi uspe nasmejati. Zelo dobro piše in ima nekakšen »čut« za 

to. Poleg tega zelo dobro razume vse ljudi in uspe ji vse, kar si zada. 

Klara Žaga 

Špela je vedno pozitivna. Vedno je pripravljena pomagati, sama precej ne rada prosi za pomoč. Ona mi/nam je 

zelo dober zgled. Zelo je pridna, delavna, vestna. V šoli je precej tiha, a se zelo rada nasmeji; zelo rada nam pove 

kaj, da bi se še mi nasmejali. Uspe ji vse, kar hoče doseči. Vse. Ima dober posluh za soljudi, za naravo. Špela piše 

vedno bolje. Njena domišljija je v otroških razsežnostih, njen pogum je pogum leva, njena modrost je enaka 

starčevski. Špela. 

Tina Kraljić 

Kot mentorica se strinjam z zapisanimi besedami. Špelo spremljam že od šestega razreda in njen napredek v 

pisanju je res neverjeten. V teh letih se je vestno lotila vseh nalog, ki so ji bile zadane in njen trud je dandanes 

poplačan. Lahko rečem, da ji pero gladko teče, napredovala pa ni samo v pisanju, temveč na vseh področjih. 

Špela je danes dekle, ki se lahko loti česarkoli in vse tudi maksimalno dobro opravi. Pri tem pa moram poudariti, 

da je ostala skromna, dobrosrčna deklica, ki ji je resnično mar za ljudi okoli sebe. 

Mentorica Irena Pleterski 


