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NAVODILA ZA PISANJE RAZLAGALNEGA SPISA 

 

Čas pisanja: 90 minut 

 

 

PA VESTE, ZAKAJ SEM TAKO MILEGA SRCA?  

Ko se je vrnil v cukrarno, ga je tam čakalo pismo. Pismo cenjene gospe Tavčarjeve. Vabila ga 

je na Visoko na počitnice. V pismu je pisalo: 

 

»Dragi pesnik Josip Murn! 

Skupaj z možem Ivanom te ob velikonočnih praznikih vabiva na Visoko, kjer je tako lepo, da boš 

zagotovo spesnil kako novo pesmico. 

Tvoja vdana oboževalka Franja Tavčar!« 

 

Josipu se je sicer zdelo zelo lepo, da ga je velecenjena gospa doktorjeva vabila k sebi v 

počitniški dvor, še posebej pa, da ga je imenovala dragi pesnik. Gospa Tavčarjeva je znala biti res 

izjemno prisrčna, človeško topla, literarno razgledana. Veliko bolj kot njen mož, ki se je nosil kot 

ponosen meščan in velecenjen literat, na mlajši rod, vključno s Cankarjem, pa ni dal veliko.  

Josip ji je njeno naklonjenost vračal s tem, da ji je – kadar mu je ostalo kaj cvenka v žepu 

oziroma kadar koli je bil doma – pošiljal pesmi. Tako se je pri njej nabralo tudi veliko takih Josipovih 

umotvorov, ki še niso bili natisnjeni, njemu pa se je zdelo, da bi bili vendarle tega vredni. Tu so bile 

med drugim pesmi Bajka o materi, Ne ljubim blišča, Kukavica, Mimogrede, Nočna pot, Oj vi doli na 

Visokem … 

Murn ji jih je podarjal zato, ker je bil prepričan, da bo z njimi vzbudil pri gospe Tavčarjevi 

tako veliko pozornost, da bo to povedala Almi. Ona pa se mu bo potem oglasila z navdušenim pismom  

in … 

(I. Sivec, Modra vrtnica, 2020, str. 207–208.) 

 

                                                                                                       

Prebrali ste knjigo Modra vrtnica in zgornji odlomek. 

Predstavite osrednji književni osebi iz odlomka in ju povežite z naslovom Pa veste, zakaj 

sem tako milega srca? Svoje ugotovitve pojasnite in utemeljite z dogodki iz knjige.  

Razložite, kako je 19. stoletje zaznamovalo mlade slovenske pesnike in pisatelje. 

Pojasnite, kaj menite o vlogi književne ustvarjalnosti in/ali branja danes. 

 

Želimo Vam ustvarjalno pisanje. 


