Neža Maurer
NEKAJ ZELO ZELO LEPEGA
Ilustrirala Barbara Ogrič Markež
Zbrane pesmi za otroke
Zbir verzov pesnice vitalizma in radožive pisateljske krojačice za mlade
bralce bo iskal kukavico, ljudomilo poizvedoval, kje spi veverica, zasledoval
Kostanjevega škratka, meril dolžino laži, teden skrajšal za polovico ...
Nagajive, šaljive in dobrosrčne vrstice umetniško raznorodne ustvarjalke
se toplo vgozdijo v spomin; njihova živopisanost, a tudi človečnost,
nevsiljiva poučnost in, ne nazadnje, z modrostjo predihana sporočilnost
so hvalevredno izročilo, ki le težko najde primerjavo.

»Ta knjiga je resnično nekaj zelo, zelo lepega. Je zakrament Lepote. V
blagozveneči poeziji pristne človečnosti se Neža Maurer srčno sklanja k
resničnostim našega življenja, da bi v njih ne bili tako zelo sami in v
izjemnih ilustracijah Barbare Ogrič Markež je blagost, ki v najglobljih
kotičkih naše bitnosti prebuja z mehkobo podob toplo prijaznost, da bi jo lažje
bolj žlahtno med sabo delili. Neža in Barbara prinašata s to knjigo v naš čas
in prostor, v naše domove nekaj zelo, zelo lepega.«
- pater Karel Gržan, magister teologije in doktor znanosti s področja
literarnih ved
Neža Maurer (roj. 1930) je pisateljica, pesnica, novinarka, slavistka,
publicistka in pedagoginja. Obsežni literarni opus, ki zajema poezijo,
prozo in pesmi, gradi že 60 let. Ustvarja tako za mladino in otroke, kot
za odrasle bralce. Delovala je kot prevajalka, predvsem iz nemščine
in slovanskih jezikov, bila je prva urednica šolskih TV oddaj in tudi
samostojna svetovalka za kulturo pri Komiteju za informiranje SR
Slovenije.

»Kaj je v daljavi?
Kaj je tam onstran?
Kaj je za robom sveta?
Ah,
nekaj zelo zelo ...
nekaj prelepega ...
»Na dveh tankih vejicah
luna visi
in se guglje.
Vsa srečna žari
in se tako smeji
da se komaj
komaj še vejic drži.«
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