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PIKAPOLONICA NA PRAŠNI CESTI
SIJAJ DRUGAČNOSTI

OBLAČENJE IN MODA
TUDI OTROCI SE OBLAČIJO

METULJ NA DEŽJU
MAČEK MAČEK
ŽUBORENJE SLOVENIJE

KRESNICA NA DLANI
ZGODBA O KNJIGI

TI SI MOJE SRCE
SONCE V BRLOGU

ZEMLJA IMA SRCE
SVOBODA NA IZPITU
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JAVNE OCENE

1972 1974

1978
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V OSRČJU ŽIVLJENJA

2008
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V OSRČJU ŽIVLJENJA

1999
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V OSRČJU ŽIVLJENJA

1981

1977

1996
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V OSRČJU ŽIVLJENJA

1993 1993

1996
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V OSRČJU ŽIVLJENJA

1999
1999

1999
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RAST DUŠEVNOSTI

OTROČÈ

Otročè ni znalo brati
in je v šolo hodilo,
da bi se naučilo.

Težko se je učilo ...
Pa je vseeno ihtelo
ob ptičku z zmečkano glavo ...

Otročè je čutilo.
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RAST DUŠEVNOSTI

MLEKO

– Mama, iz česa je nastalo mleko?
– Iz drobnih bilk.
– Iz ene same?
– Ne. Iz mnogo, mnogo drobnih, dobrih bilk.
Veš, vse zares dobre stvari nastanejo iz mnogo, mnogo drobnih, dobrih stvari.
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ŽIVLJENJE

1959

1967
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ŽIVLJENJE

2004

2004

2005
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1940

1940
ali 1941

1937
ali 1938
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ŽIVLJENJE

2009

2010
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čisti čustveni naboj, spoznanje o tem, kako se človeška intima sooča s svetom, v katerem biva:
njena erotična poezija, preizkušena v silovitem trpljenju izgube in pekočega spomina nanjo, se
izreka skozi posebno nežnost, kakor jo izpove v pesmih Svetloba besede ali O večnosti.

Izbor, ki je pred nami, gradi lok, v katerem se posamezni prameni napajajo drug iz drugega:
nič v poeziji Neže Maurer ne stoji brez povezave z drugimi, pesnici bližnjimi vprašanji, kakor
se ji odpirajo na njeni bogati življenjski poti: dragocene stvari/ imajo obliko srca - s temi verzi
iz pesmi Dragocene stvari nas opozarja, kako pomembno je, da se zavemo svojega bivanja v
celoti, ne samo njegove minljive in varljive površine. Odkriva se nam kot zelo pozorna in
natančna sledilka tistih najglobljih vzgibov, iz katerih rastejo elementarna čustva, tako značilna
za njeno poezijo. To so ljubezen do narave in sočloveka, a brez odvečnega patosa, ljubezen
do življenja, ne glede na to, kako globoko lahko segajo rezila njegove usodnosti, radost
bivanja, ne glede na to, ali je zgolj dar ali se v njem razkrivajo tudi drugačne, manj svetle plati,
s katerimi se mora soočati sleherni človek. Pesmi Neže Maurer tako nagovarjajo tisto, kar
smemo imenovati najboljše bistvo slehernega človeka; dialog, ki ga ustvarjajo je živ, dejaven,
zelo intenziven in tudi odpira mnoge nove in za slehernega bralca izjemno zanimive
perspektive. Pesnica namreč govori v jeziku podob, ki zmorejo sintetizirati osnovno, čustveno
raven, a se ne izmikajo razumski dopolnitvi, skozi katero postajajo pesmi odsevi njene
nenavadno bogate in notranje razčlenjene.

Knjigo pesmi dopolnjujejo tako zapisi kritikov, poznavalcev poezije, a tudi ljudi, ki so skušali na
druge načine približati pesnico in njen pesniški svet publiki, tako doma kot tudi v tujini.
Vse pesemsko gradivo in kritiške zapise dopolnjuje tudi slikovno gradivo, tako da smemo
govoriti o pesničinem albumu, kar je posebna vrednost tega projekta.

DENIS PONIŽ


