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ROJSTVO
Stopite narahlo kakor v copatih

Naravnost pri glavnih vratih

V ta lepi dan,  kot bi šli v pesem.

Svet naokrog je vabljiv in vonljiv,

čudno resen in nemalo slovesen:

Nekdo se je pravkar  rodil.

In to je najlepša pesem.

Stopite narahlo in pustite k nebesom.

Odprta vrata.

Naj skoznje lije botrinja bogata-

novorojenčeva pesem



NEKAJ JE V ZRAKU

Nekaj je v zraku.

Lepega. Nežnega.
Mimobežnega.

Nekaj je v zraku.

Čuti se. Sluti.

Kot dih in drget.

Kot šum in šepet

v slednji minuti.

Nekaj je v zraku,
kar odseva v oceh,
kar odmeva v ljudeh
na vsakem koraku.

Je to za pesem
skrivnostni navdih?
Ali ljubezen?
Njen dih in vzdih?



ŽELJE
Če si močno želiš,
Se ti vse uresniči:

V stolpnico kjer živiš, 
pridejo k tebi cvrkutat ptiči,

Pride s poljane drevo,
Pride iz bajk dobra vila.

Če želiš si močno,
ti je usoda mila 

Če pa ničesar si ne želiš,
Če si izgubil želje in sebe,

Pride hudobna miš
In te s kremplji ogrebe.



DAN

Petelin, jutranja kava, budilka
Naznanjajo rojstvo dne.
Porodne rose na bilkah
Dobrodošlico jutru žele.

In že kobaca izza s, semena
Prvi svit, rožnato bled

In se z roko gor oprijema
kot mame otrok-pedenjped.

Tako se zmeraj na novo rojeva
novo. Nov up. Nova misel. Nov dan

Tako modrece prehiteva
Otrok po mavrici svijih sanj. 



ŽIVLJENJE
• Tone Pavček se je rodil 29. septembra leta 1928 v 

Šentjuriju pri Mirni Peči, kjer je živel do svojega 
16. leta. Prvi razred osnovne šole je obiskoval v 
domačem kraju, naslednje leto pa so ga prešolali 
v internat k nunam v Ljubljano. V Ljubljani je 
končal klasično gimnazijo, se po maturi vpisal na 
pravno fakulteto in diplomiral leta 1954, vendar 
pravne službe nikoli ni opravljal. Umrl je 21 
oktobra 2011. 



POKLIC
• Poleg pisateljevanja je bil Pavček zelo dejaven tudi na 

drugih področjih. V letih 1955–1957 je bil novinar 
pri Ljubljanskem dnevniku in Ljudski pravici, nato pa do 
leta 1972 novinar in urednik na RTV Slovenija. Med 
letoma 1963 in 1967 je bil ravnatelj Mladinskega 
gledališča v Ljubljani. Od leta 1972 do upokojitve leta 
1990 je bil odgovorni urednik Cankarjeve založbe, od leta 
1979 do 1983 pa je bil tudi predsednik Društva 
slovenskih pisateljev.



PESNIŠKE 
ZBIRKE 

ZA 
OTROKE



Trije bratje in zlata ptica, Mladinska knjiga, 
Ljubljana, 1956



Maček na dopustu, Mladinska knjiga, Ljubljana, 
1957 



• Velesenzacija, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1961



• Vrtiljak 1965



• Čenčarija, 1975



• Mokedaj, 1976



• Slon v žepu, 1979



• Prave (in neprave) pesmi, 1986



• Besede za sladkosnede, 1991



• Majhen dober dan, 1992 



• Sonce in sončice, 1993



• Majnice, fulaste pesmi, 1996



• Deček gre za soncem, 1998



• S črko čez Krko, 2003 



• Majnice in majhnice, 2009



• Po morju plava kit, 2010



• Sončece v žepu, 1960



• Strašni lovec Bumbum, 1969



• Marko na belem konju jaše, 1984



• Juri Muri v Afriki, 1993



• Živalski ringaraja, 1994



PESNIŠKE
ZBIRKE 

ZA ODRASLE



• Pesmi štirih, 1953



• Sanje živijo dalje, 1958



• Ujeti ocean, 1964



• Zapisi, 1972



• Iskanje sveta, 1973



• Poganske hvalnice, 1976



• Pesmi, 1978



• Dediščina, 1983



• Goličava, 1988



• Temna zarja, 1996



• Dolenjske bližine, 1998 



• Upočasnitve, 1998



• Darovi, 2005



• To je, kar je, 2008



• Same pesmi o ljubezni, 2008



• Samo tu lahko živim, 2008



• Angeli, 2012



ESEJI



• Čas duše, čas telesa, 1994



• Čas duše, čas telesa: drugi del, 1997 



• Čas duše, čas telesa: tretji del, 2004



• Čas duše, čas telesa: četrti del, 2008, 2010




