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jo lahko razkrijemo. In jo vsak dan znamo 
uporabljati. Ker je to naš jezik. Kdo pa bo 
znal govoriti slovensko, če ne mi, Slovenci? 

Kako ste začeli pisati leposlovje? 
Nekega petkovega večera, ko so otroci 

že spali in je mož blizu mene igral klavir. 
Začela sem s kratko prozo za odrasle. 

Všeč mi je bilo, da ima vsaka beseda svoje 
mesto in moč. Šlo mi je dobro od rok, kajti 
ko sem pošiljala zgodbe na literarne na-

tečaje, sem dobila nagrado. Vseeno se mi 
je zdelo, da ne pišem dovolj dobro za sa-
mostojno knjigo. Šele letos bo izšla moja 
zbirka kratke proze pri tržaški Mladiki. In 
en mladinski roman, Ime mi je Jon, ta pa 
pri slovenski založbi Mladika. In Polonca 
pri Družini. Pred nekaj dnevi sem zaklju-
čila roman za odrasle, Bog ga blagoslovi. 

Nekega drugega petkovega večera sem 
napisala prvo zgodbo za otroke. In jim 
ostala zvesta. 

Vaša najnovejša knjiga je Polonca, 
mala in velika. Kako bi opisali Po-
lonco? 
Tri hčerke imam, veste to? Otroških 

modrosti so me naučile one, jaz pa njih 
veščin, ki so nujne za življenje, vsaj upam. 
Polonca je vesela, da živi, čeprav je treba 
to življenje kdaj splakniti s solzami, da se 
spet sveti. Taka je, kot so moje punce. In 
še katera, ki jo srečam v šoli. 

Vaši otroški liki (Matic in Meta, 
Tinka detektivka, Polonca …) so 
vsi navihani in polni življenja. Od 
kod črpate navdih, ideje? Imate pri 
ustvarjanju zgodb pred sabo kon-
kretne bralce? Koga? 
Okrog sebe poglejte, tam so vsi. Matici, 

Mete, Tinke, Joni … Ene Polonce zrastejo, 
druge šele prihajajo, tretje so že odrasle. 
Otroci so navihani v našem odraslem 
svetu, v svojem pa so samo raziskovalci. 

Kaj želite posredovati bralcem sko-
zi svoje zgodbe? Vas vodijo posebne 
vrednote?
Vsako jutro z besedami sv. Tomaža 

Akvinskega zaprosim Boga za prave be-
sede. In z materjo Terezijo, da smem biti 
svinčnik v rokah Boga. Pri pisanju me 

vodi iskrena želja, da sem vsa božja. To 
niso posebne vrednote, to so preprosto 
– vrednote. 

Ali lahko staršem vaše knjige poma-
gajo pri vzgoji otrok? 
Upam. Trudim se. 

Kaj opažate: ali otroci in odrasli radi 
berejo? 
Vedno je bilo tako, da so nekateri radi 

brali, drugi pa počeli kaj drugega. Ne vzne-
mirjajmo se zaradi »onih drugih« – morda 
počnejo kaj koristnega, na primer pečejo 
malinovo pito. Če pa kdo rad bere, se rad 
sprehaja po domišljiji, po drugih svetovih. 
Ko beremo, potujemo po svetovih, v kate-
rih ne živimo, vendar tako postajajo del 
nas. To je čudovita razsežnost, ki bogati. 
Vstopamo v druga življenja, spoznavamo 
veliko novega. 

Z branjem se tudi naučimo izražati, 
prepustiti tok misli iz možganov do besed. 
Če ne beremo, težko opišemo svet občut-
kov, spoznanj in doživljanja. Osiromašeni 
besed ostajamo reveži. 

Otrok je iskalec. Če mu v rosnih letih 
beremo, bo tudi sam rad posegal po knjigi, 
ker bo v sebi imel izkušnjo poti v domišlji-
jo. Če so to zamudili starši, lahko popra-
vijo učitelji. Če oboji odpovedo, se zgodi 
velika, težko popravljiva škoda. 

Radi in veliko berete. Ali imate svo-
jo »najljubšo« knjigo? Katera je to? 
Rada berem, res. Vendar zadnje čase 

nimam časa. Ker več pišem kot prej. Pi-
šem pa to, kar bi rada brala. Dobro, toplo 
literaturo, s pozitivno močjo. Ampak naj 
pomislim … 

Moji dve knjigi sta debeli, gostobese-
dni. K njima se rada vračam. Ena je bo-
goiskateljska – Dostojevski, Bratje Kara-
mazovi. Druga je umeščena v slovenski 
prostor – Kovačičevi Prišleki. Čista lite-
ratura. O drugih smem govoriti? Veliko 
berem, res … In mnogo poezije: Kosovel, 
Gradnik, Neruda, Sarajlić … Vseeno je to 
nemogoče vprašanje za obsedenko, ki 
rada in veliko bere. 

Zakaj vas je roman za mladostnike 
Kaj sploh veš o ljubezni nagovoril?
Ko sem ga brala (vso noč, do konca), 

sem pred seboj videla svoje dijake in sem 
si želela, da bi ga brali tudi oni. In sem ga 
prevedla. 

Kako ste doživljali prevajanje tega 
romana? 
Ko sem brala roman, sem občudovala 

lep, poetičen jezik. To je bilo v času moje 

»besedne utrujenosti«, ko sem se ob kon-
cu šolskega leta utrudila govoriti in pisati. 
Zato mi je bil to izziv, da si spet napolnim 
svojo vrečo z bogatimi besedami. 

Lepo ga je bilo prevajati, a zapletlo se 
je že pri imenih, ker dasta pisatelja obe-
ma glavnima osebama pomen. Oba sta 
iskalca bližine. Dekle je Even, kar izhaja 
iz it. »neve«, tj. sneg. Prinesli so jo v ma-
terinski dom, ko je snežilo. Zato je v slo-
venščini postala Snežna, hči snega. On je 
v originalu Rocco, kar pisatelja povezujeta 
z it. »roccia« (skala), ki lahko nudi oporo. 
Postal je Rok, skalo pa sem prebesedila v 
»roko«, ki jo ponuja Snežni v prijateljstvo. 

Roman Kaj sploh veš o ljubezni go-
vori o duhovnih vrednotah na ne-
vsiljiv način. V čem vi vidite pred-
nost, kaj roman prinaša v slovenski 
prostor? 
V ospredju sta dva mlada lika, fant in 

dekle, dramatično povezana v krogotok 
življenja. Vsak po svoje iščeta svoje mesto 
na tem svetu, med prijatelji in družino. 
Tako vsakdanja, da bi lahko bila sošolca 
mojih dijakov in kogar koli, in hkrati tako 
posebna, kot je vsak od mladih danes. 
Hkrati pa je njuna usoda nevsakdanja in 
jo rešujeta namesto nas. In po drugi stra-
ni namesto nas najdeta, kar iščemo tudi 
mi:  bližino, ljubezen, družino. Zaradi tega 
zrcala se mi je zdelo dobro, da pride ta ro-
man med slovenske bralce.  

MOJCA PURGER

OTROCI SO NAVIHANI V 
NAŠEM ODRASLEM SVETU, 
V SVOJEM PA SO SAMO 
RAZISKOVALCI.
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