
 

POGOVOR Z MLADIMA PESNICAMA, S SANDRO KUMER IN Z ANO ZEMLJIČ 

 

So za kvalitetne pesmi nujno potrebne življenjske izkušnje?  



Kakšni občutki vaju prevzemajo ob dejstvu, da vajina pesniška zbirka začenja svojo 

pot med bralce? 



Zmeraj je zanimivo slišati, kako avtor izbere naslov za svoje delo. Sandra, kako si se 

domislila naslova Rumeno, ki te hočem rumeno? Ana, zakaj si se odločila, da bo 

naslov tvoje pesniške zbirke Ona je poet? 

Je bilo težko usklajevati šolo in svoj prosti čas, v katerem sta ustvarjali svojo 

zbirko? 

Ana, kaj te je gnalo k ustvarjanju, kakšne so tvoje izkušnje?  



Sandra, kako pa ti umetniško rasteš? Kako se je začela tvoja ustvarjana pot? Je bila 

ta  žilica za pisanje vedno prisotna ali se je ta ljubezen razvila kasneje v življenju? 

Ob pisanju sta imeli okoli sebe veliko ljudi, ki so se zbirke zelo veselili in vaju pri 

pisanju močno podpirali. Komu sta najbolj hvaležni za podporo?  



Kje najdeta ideje in motivacijo za pisanje pesmi? Imata kakšne idole, po katerih se 

zgledujeta?  

Za ustvarjanje zbirke je potrebno veliko časa in predvsem truda. Kaj je bil najtežji 

element v ustvarjanju? Je bilo to pisanje, časovne omejitve ali morda kaj drugega?  



Sandra, nam lahko predstaviš, kako je zgrajena tvoja zbirka, katera rdeča oziroma 

»rumena« nit jo plete? Kako se narava, ki jo naravnost obožuješ, spaja v likovne 

svetove in biva v besedah? 

Domovine sin 
 

Dom to naš je slovenski, 

Od morja in gorovja dan, 

Mogočna ladja vetra kriva, 

Odpluje z nami v pristan, 

Vino v srca se izliva, 

Ino ajda tam zori. 

Nežne solze nam popiva, 

Ena iskra k`še gori. 
 

Slovenci! Pospravite jezike in podajte ji roko. 

Izbira trdna je kot hrast, 

Narod slovenski, moja čast. 
  

    Sandra Kumer 

 

  



Sandra, večino slik si naslikala kar sama, pri tem te je vodila profesorica Janja 

Rudolf. Kako ti uspeva povezovati pesmi in ilustracije? 

SINICA  
 

 Biti živ v opoju cvetja,  

kaplje dajejo življenje v vročini poletja.  

Rosa, odeja, s katero pokriva jutranja meglica,  

sončni vzhod, Feniks – goreča ptica.  

Nebo preletava sinica  

in razlega se glas njenega petja ode svobode,  

ko se okopa v kristalno čisti lužici vode.  

Ta iz nje spere pepel iz gorenja peči,  

iz nje spere strah, žalost, trpljenje in vse druge reči,  

ki jih sinici naprta življenje.  

Izguba poletja in pot v neznano  

je kot sol, ki se meša z vodo in se zliva na rano.  

Boli! A celi.  

Kakor vzgonski veter za mlado dušo polno poguma,  

kričijo besede, ki so prevelike, da bi prišle iz kljuna.  

Čaka jo še ena noč.   

Tokrat sije polna luna,  

a jutri zjutraj se zopet okopa v rosi, cvetju, petju,  

da jo krila poneso čez poljane.  

vso lahko in čisto, v nove svetove,   

za katere ne vedo ne škorci ne vrane,   

odšla bo na jug kakor solza,  

ki teče po licu. Zate in zame.  
 

Sandra Kumer 



Sandra, v tvoji zbirki najdemo stavek »O pesnik, razočaran boš, če v denarju ti bo 

sreča.« Vidimo, da pišeš res iz ljubezni in ne zaradi denarja. Ali si morda kdaj 

razmišljala, da bi pesništvo postalo tvoj pravi poklic? 

Sandra, moj najljubši verz v tvoji zbirki je: »Ne boj se, jaz sem tvoj dnevnik in ti si 

moja Ana Frank.«, ki zelo lepo zaključi celotno potovanje po tvoji »rumeni deželi«. 

Ali ima ta verz kakšen poseben pomen?  

Imaš morda najljubši del v zbirki? Ti je bilo bolj všeč pisanje ali likovno ustvarjanje? 

Lahko v prihodnosti pričakujemo še kakšno zbirko, morda celo roman? 

Ana, vsa leta svojega ustvarjanja si se vključevala v literarne natečaje, nastopala na 

literarnih dogodkih. Česa vsega si se v preteklosti udeležila, kje vse sodelovala?  



Ana, tvoja zbirka je zelo minimalistična. Kako si izbirala drobne grafike, ilustracije? 

Kdo jih je ustvaril? 

Od kod črpaš ideje za pisanje? Se ti samo utrnejo ali je to dolgotrajni proces? Kdo 

je pravzaprav »poetinja«, o kateri pišeš? 

Samo 
 

Vsaka beseda 

je samo beseda, 

če ne najde pravega verza 

in vsak verz 

je samo verz, 

če ne najde prave pesmi 

in vsaka pesem 

je samo pesem, 

če ne najde prave knjige 

in vsak človek 

je samo človek, 

če ne najde sebe. 

 

Ana Zemljič 



Velikokrat pišeš tudi o sebi. Ali je bilo težko izpostaviti svoja čustva in jih objaviti v 

zbirki, kjer jih lahko prebere ves svet? 

Imaš pesem, ki ti največ pomeni? 

Pridi v sanje 
 

Pridi v sanje 

imam prostor za dva, 

pridi v sanje 

bova skrivat se šla, 
 

pridi v sanje 

tu se nikdar ne spi, 

pridi v sanje 

bova šla med ljudi, 
 

pridi v sanje, 

ko mene ne bo, 

pridi v sanje, 

je veliko nebo, 
 

pridi v sanje, 

tu je vse mogoče, 

pridi v sanje, 

moj svet te hoče. 
 

Ana Zemljič 



Kako naprej? Prepričana sem, da imaš na zalogi še ogromno pesmi, ki se niso 

uvrstile v zbirko.  

Kaj bi želela povedati bralcem svoje zbirke, ki v verzih morda najdejo tudi sami 

sebe? 

Česa se najraje spominjata ob pisanju zbirk? Bi sedaj, ko sta zbirki izšli, naredili kaj 

drugače?  

Kaj želita sporočiti (bodočim) bralcem vajine poezije?  



Prav gotovo so v vajinih stvaritvah izpovedana merila, maksime za življenje, ki 

izvirajo iz vajinih dosedanjih življenjskih izkušenj in spoznanj. Kaj je vajino vodilo v 

življenju? 




