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Glas podzemlja, 2018 

Želim po rovih se plazit', 

skozi ožine lazit', 

na kapnike okoli sebe pazit'. 

 

Želim videti podzemeljski svet 

s čelado na glavi, 

čutiti glino pod mojimi 

nogami in rokami. 

 

Želim priti bliže 

vsej lepoti, ki jo jama ponuja, 

zreti v temno globino – 

to v meni srečo vzbuja. 

 

Obujanje starih praks je včasih težje, kot se zdi. V prejšnji 

številki Glasu podzemlja (2016) smo razpisale dva 

natečaja: literarnega Jamarstvo brez meja in fotografskega 

V dvoje je lepo, v troje je lepše. Morebiti smo poslale 

premalo mailov, morebiti je prijave požrl velik magnet … ali 

pa smo bili Člani preveč zaposleni z raziskovanjem 

podzemlja, kar se bo gotovo odrazilo v centimetrih 

letošnjega kupčka. Najsi bo tako ali drugače, na dva 

natečaja je prišla ena prijava. Uredniški odbor z veseljem 

podeli prvo mesto Matiji Pernetu za prijavljeno delo 

Globalno segrevanje in jame. Nagrado, priročen jamski 

gorilnik, bo slovesno prejel na Občnem zboru 2018. 

Ker smo večne optimistke in še zaupamo v vas, drago 

Članstvo, razpisujemo nov natečaj. Morebiti se boste to pot 

le opogumili – nagrade bodo še lepše! Tokrat vas bomo 

omejile še manj: prijavite lahko literarno delo, risbo, 

fotografijo, štrudelj ali gobelin. Pod vplivom zadnjega 

sestanka pa smo določile ključni besedi, okrog katerih naj 

se splete ideja: »Kibuba« in »GiCiPi.« Želimo vam obilo 

ustvarjalnih užitkov in komaj čakamo na prijave! 

Prispevke pošljite na e-mail: gp.urednistvo@gmail.com 

s pripisom: natečaj 2018. 

Rok za oddajo je 1. 1. 2019. 

Maša Rački 

ŽELJA NOVOPEČENE JAMARKE 

Špela Borko 

LITERARNI IN FOTOGRAFSKI NATEČAJ 

USTVARJALNI JAMARJI 

Želim spoznati 

to živemu bitju »neprijetno« okolje, 

v katerem se sama 

počutim bolje. 

Vonj po jami me prevzame, 

dušo in telo k sebi vzame. 

 

Želim občutiti svobodo gibanja, 

raziskovanja, 

veselim se odkrivanja, 

adrenalin me naprej poganja. 

Nekaj me vleče tja, 

kjer le pustolovska srca so že bila. 

 

Nekaterim te želje niso po volji, 

jamarstvo se jim zdi čuden hobi – 

ne teh poslušat', 

zberi pogum in »probi.« 

 


