
1 место, категория 14 -17 лет 

Larisa Kosi 
»POTOVANJE« V RUSIJO 

 

V šolski knjižnici listam po učbeniku za ruščino. Pred mano se vrstijo  slike 

ruskih znamenitosti, o katerih sem že veliko prebrala. V mislih zaplavam proti 

vzhodu ... Podobe Rusije letijo mimo mene s svetlobno hitrostjo …  

Na mednarodnem letališču Šeremetjevo je nepopisen vrvež, pogled mi bega po 

napisih v cirilici. Še dobro, da se učim ruščino! Sedem na hitri vlak in blisknem 

v središče Moskve, že skoraj 20-milijonskega mesta, ki ga je ustvaril Jurij 

Dolgoroki, danes simbol v mestnem grbu. Ko se znajdem na Rdečem trgu, 

prostoru, kjer Rusi zborujejo, prirejajo parade in koncerte, pritegne moj pogled 

plakat za  razstavo v Ruskem muzeju. Pred neoklasicistično zgradbo slovitega 

GUM-a glasno vabijo na ekskurzije po mestu, pred slikovito cerkvijo Vasilija 

Blaženega pa se množično fotografirajo številni turisti. Pomešam se mednje.  

Rdeče opečnato obzidje obdaja Kremelj, srce mestnega središča, kjer se 

navdušim nad orjaškima zvonom in topom, nato pa občudujem pravoslavne 

katedrale z bogatimi freskami, kjer so kronali vse ruske carje. Ura na enem od 

štirih velikih stolpov obzidja, imenovana Moskovskie kuranty, me opozori, da 

čas teče, zato hitim naprej.  

Ustavim se v Državnem muzeju A. S. Puškina. Lepota slik največjih svetovnih 

mojstrov me pusti brez besed. V Tretjakovski galeriji me navdušijo velike 

krajine in izjemni portreti.  

Zunaj neka posebna svetloba kot prosojna tančica prekriva nebo nad Moskvo. Z 

enega od mostov čez reko Moskvo uzrem v daljavi Vrabčje gore in veličastno 

poslopje Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova.  

Na Poklonski gori stoji Napoleon in gleda na Moskvo … Ne, ne … to je prizor 

iz Tolstojevega romana Vojna in mir … Danes je tam Spominski muzej druge 

svetovne vojne, ki priča o izjemni požrtvovalnosti Rusov ob nemškem napadu 

leta 1941…  

Zdrznem se in pogledam na uro … Joj! Čez minuto bo zvonilo za pouk … Malo 

še polistam … pred mano se vrstijo slike Borodinske bitke, katedrale Kristusa 

odrešenika z osupljivimi ikonami, metrojskih postaj, podobnih galerijam, Petro-

Pavlovske trdnjave v Sankt-Peterburgu, Petrovega dvorca ob Baltskem morju, 

spomenikov velikanov, kot so bili Puškin, Dostojevski, Gogolj, Turgenjev … 

Zvooooooonec! Nič ne pomaga, moram k pouku. Po stopnicah grede me 

spremlja melodija Uverture 1812 skladatelja P. I. Čajkovskega … Popolna 

lepota!  

Sklenem: Popoldan bom pobrskala za kakšnim dobro plačanim počitniškim 

delom, da si bom lahko plačala ekskurzijo. Rusijo moram obiskati čim prej! 

 

 



2 место, категория 14-17 лет 

Алина Бресквар 

Nekoč pred davnimi časi je v eni slovanski vasi za katero nihče ne ve, da je kdaj obstajala, rodil otrok. 

Otroku so dali ime Aleksander. Ob njegovem rojstvu so na nebu močno žarele zvezde, kar je 

pomenilo, da bo nekega dne postal mogočen in pomemben človek. Za to novico je izvedel knez 

sosedne dežele, ki se mu je novica zdela zelo zanimiva, zato je naročil naj dečka opazujejo. Tako so 

tekla leta. Aleksander pa je postajal vedno večji in močnejši. Z njegovo močjo pa je rasla tudi 

ljubezen vaščanov. Tako je Aleksander postal junak in zaščitnik vasi. Nekega dne pa je junaka k sebi 

poklical sam knez. Ugotovil je, da je Aleksander prava grožnja zanj in njegov prestol, zato se je 

odločil, da se bo z njim dogovoril. »O dragi moj mladenič, v ogromno čast si vzamem, da si sprejel 

moje povabilo in prišel tako daleč.« »Ne spoštovani knez meni je v čast, da ste me povabili sem. S 

čim sem si zaslužil to čast?« je s prijaznim glasom vprašal Aleksander. »Kar takoj k delu všeč mi je. 

Zanimalo me je, če bi se vaša vas pridružila moji kneževini. Seveda vam nebo treba plačevati tako 

visokih davkov, kot ostalim, vi pa boste pomagali meni. NO, kaj praviš, sprejmeš mojo ponudbo?« 

Aleksander ga je z začudenjem pogledal ,nato spustil pogled in rekel:« Z vsem spoštovanjem ne 

morem sprejeti te ponudbe.« »Zakaj ne? Kaj je narobe?« ga je že dokaj jezno vprašal knez. 

Aleksander je dvignil pogled in odgovoril še vedno z mirnim glasom:« Ker jaz ne odločam o tem, o 

tem odločajo vaščani, veste naša vas je svobodna. V imenu naše vasi moram zavrniti vašo ponudbo.« 

Knezu odgovor ni bil všeč računal je nato, da bo ponudbo sprejel, ampak za vsak primer je imel 

pripravljen rezervni načrt. »Tudi meni je žal, no ampak to ne pomeni, da si ne moremo pomagati 

med sabo. Rad bi te prosil z pomoč. Veš naši mornarji nikakor ne morejo oditi v morje, ker tam v 

zalivu sedi sirena. Čudovita sirena z neverjetni glasom, ki začara vse mornarje, ki se ji približajo, nato 

pa jih potegne v vodo in utopi. Že veliko junakom je bilo tam a njeni čari so preprosto premočni. Bi 

nam želel ti pomagati?« je vprašal knez, »Seveda vam bom pomagal« je rekel Aleksander in se 

odpravil domov. Doma je vzel nekaj orožja, hrane, vode in se poslovil od svojih najbližjih ter se 

odpravil na pot. Pot je bila dolga in težka, ko je hodil po gozdu je naletel na kočo na starko. Starka na 

začetku mladeniča ni opazilo, ko pa se je obrnila pa videla mladeniča. Odpravila se je proti njemu in 

rekla: »O mladi mož, a slučajno nimate malo kruha, tako sem lačna.« Aleksander ni rekel ničesar 

samo, pomolil ji je malo kruha. Starka se mu je v zahvalo priklonila in začela jest, ko je končala pa je 

rekla: »Gotova si utrujen od dolge poti, pridi k meni in se naspi.« Aleksandru se je sicer mudilo, 

ampak se ni želel prepirati z to starko, zato je šel za njo. Prišla sta v hišo, ko se je ta kar naenkrat 

dvignila, je junak videl obraz starke. To ni bila navadna starka to je bila Baba jaga. V tistem trenutku 

se je odpravil proti vratom, ko je ugotovil,da nikamor ne more, je v kotu zagledal metlo je zgrabil in 

že želel zlomiti, ko ga Baba jaga ustavila in rekla: »Ne, v redu lahko greš, samo ne zlomi moje metle 

celo dva napoja ti bom dala. Prvi te bo pustil brez čustev, drugi pa te bo vrnil nazaj v navadnega 

človeka.« Aleksander je spustil metlo vzel napoja in se odpravil naprej. Čez nekaj dni je prišel na svoj 

cilj in tam na skali zraven morja je sedela čudovito dekle z lepimi dolgimi lasmi in obrazom brez ene 

same gube, namesto nog pa je imela lep ribji rep. Sirena je opazila svojega gosta in zapela. Iz njenih 

ust je prihajal čudovit zvok in Aleksander, ki ni vedel kaj počne, se je že odpravil proti njej. V tistem 

trenutku pa je vzel prvi napoj, ki mu ga je dala Baba jaga, in ga spil. V tistem trenutku je ostal brez 

vseh čustev, ko je sirena videla, da njen urok nima učinka je nehala pet. Aleksander se ji je približal, 

da bi jo ubil, ko je iz sireninih oči pritekla solza. V tistem trenutku, ko je solza padla na roko junaka. Je 

tam spet začutil. Sirena se mu je zasmilila. Takrat je sirena rekla: »Prosim ne ubij me, za nas sirene ni 



po smrtnega življenja , saj smo brez duše. Dušo pa si tudi vse želimo. Ljudje ste srečneži vi imate 

dušo in po smrti greste k svojim prednikom, mi pa ne kako si želim, da bi imela dušo.« V tistem 

trenutku je sirena začela jokati njene solze so se spremenile v bisere. Aleksander je pogledal sireno 

in ji rekel: »Ne joči prosim ne joči. Duše ne boste našle v človeku, za dušo moraš ljubiti in ščititi 

ljubljene« Sirena je pogledala nanj z presenečenjem in vprašala: » ljubiti sirene ne znamo ljubit.« V 

tistem trenutku se je junak spomil na drugi napoj in ga dal sireni, le ta ga je spila in čez nekaj 

trenutkov je imela na mesto repa dve nogi. Vstala je in v zahvalo poljubil Aleksandra. Skupaj sta se 

odpravila proti domu, kjer ju je pričakal knez. Bil je zelo presenečen ko je videl, da junak ni sam. 

Aleksander je povedal vse kar se je zgodilo in kneza zgodba ni niti malo navdušila, a tega ni povedal. 

Nekaj mesecev kasneje sta se Sirena in Aleksander, tudi poročila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 место, 14 – 17 лет 

Katarina Matičič  

POPOTOVANJE 

Kdo sem? Kaj sem? 

Ta vprašanja si pogosto postavljam. 

Jaz sem popotnica, sem kot veter, ki pozna vsak kotiček tega skrivnostnega, a lepega mesta. 

Čeprav me ljudje ne opazijo, sem tu, med njimi, ob tebi. Seveda imam sanje, a za zdaj so to 

lahko le sanje. Želim si potovati. Nimam denarja. Sanjam. Vsako noč ležim na strehi in sanjam. 

Le tako lahko potujem. 

Sprva se ne zavem, kje sem. Nato zagledam prostor, ki začenja dobivati obliko, zvoke ... 

Stojim v nabito polni čakalnici tujcev. Vsi govorijo različne jezike. Ne razločim vseh. Iz zvočnika 

pritajeno zapiska in začnemo se premikati. Kam gremo? Ne vemo. Pot je neznanka. Je to pot v 

nesrečo? Ali pot v svobodo? 

Kmalu se zavem, da sedim na usnjenem belem sedežu, a ob meni ni nikogar. V daljavi zaslišim 

kovinski glas, ki bi lahko bil pilotov, vendar je vse nejasno, kot koprena mi leži preko oči in ušes. 

Zaprem oči. Zaspim. 

Ko se prebudim, sonce že sije. Zagledam prelepo jutranjo svetlobo. Kmalu pristanemo. Iz letala 

me noge kar same ponesejo proti svežemu zraku. 

Takrat se zgodi. Odgrne se koprena, ki mi je prej prekrivala oči. Razlijejo se barve, cela paleta 

se sestavi. Ugledam prelepo rusko pokrajino in od veselja zajočem. Tako lepe dežele, kot je 

Rusija, ni na svetu. V naslednjem hipu sem v mestnem vrvežu, obkrožena z množico pisanih 

obrazov. V daljavi se svetlika pisana čebulnata streha. Pozorna sem na jezik, ki me obkroža. 

Prepoznam posamezne besede, melodijo. V trenutku se mi vse slike sestavijo. V Moskvi sem. 

V realnost se vrnem šele ob pisku lokomotive. Zavem se, da je že pozno. V mislih se poslovim 

od lokomotive, ki pelje v neznano. Želim si, da bi njena pot vodila v Moskvo. 


