
                                                                        
 
 
                                                                  GLAZERJEVI                              Ruše, 20. marec 2015 
 
S  tem svojim prispevkom želim samo osvežiti vedenje o še  eni iz ustvarjalne družine Glazerjevih, o pesnici 

Ivanki Glazer. Je edinka Vinka Glazerja, bratranca bolj znanega Janka Glazerja, in Marije, roj. 
Zorko.  
 
Zgodnje otroštvo je preživljala v Bistrici ob Dravi. Bila je rahločuten otrok, dojemljiv za 
lepoto narave, čuteč in občutljiv za različne tesnobe in strahove, pa tudi selitve v druga 
okolja so v otroku burile domišljijo. 
 
S šolanjem je imela visoke načrte; želela se je poglobiti v širine slavistike, zgodovine, a se ni 
izšlo in se ji ta želja nikoli ni izpolnila. 
 
Že v srednji šoli se je začela izražati skozi pesem in njene stvaritve so bile sprejete z 
naklonjenostjo. To jo je opogumilo, da se je pričela predstavljati na literarnih večerih in 
sodelovati na radijskih literarnih oddajah Radia Maribor in Radia Ljubljana. 
 
Prvo pesniško zbirko – KRATKO POLETJE, je izdala leta 1991. Pesmi prevevajo občutja žalosti 
in obupa, a vedno je prisotna tudi prevladujoča želja po življenju in vera vanj, kar se odraža  
tudi v naslovu njene druge zbirke   SVETLICE V MRAKU, ki je izšla 2002. leta. 
 
Pesnica sama pripoveduje, da je s pisanjem pesmi pričela že zelo zgodaj, nastajale so ob 
trenutnih doživetjih in so odsev njenih mlajših dni. Kratko poletje se je čedalje bolj 
prevešalo v jesenski hlad, ki so ga zaznamovale izgube najbližjih in čedalje bolj se je 
zavedala, da je ostala sama. Prav ta občutek samote, razočaranja a tudi upanja in vere 
zasledimo zelo pogosto v njenem delu. 
 
Prej povedano sem povzela po predgovorih v obeh knjigah in moram priznati, da z njeno 
poezijo dolgo nisem bila seznanjena. A ko sem pričela prebirati njene pesmi, so me kar 
prevzele. Posebej še zato, ker se mi zdi, da kdorkoli te pesmi prebira, je  marsikaterega teh 
občutkov v določenih trenutkih doživel tudi sam, le da nismo vsi sposobni vse to izraziti in 
umestiti v tako čudovito obliko,  z besedami, ki se dotaknejo, pobožajo, in z besedami, ki 
zadenejo natanko tisto, kar čutiš. 
 
In, ko želim predstaviti katero od njenih pesmi, ni vprašanje katero bi izbrala, ampak katero 
bi sploh lahko izpustila, zato je moj izbor  več ali manj naključen. 
Prebrala jih bom le nekaj. 
 
KRATKO POLETJE : 
 
 
 



 
 V MUKAH                                                                                NEKOČ IN DANES 
 
Na natezalnico                                                                   Kaj vse je bilo že nekoč 
so dajali ljudi,                                                                                     nad mano v raztrgani mori, 
0, včasih so                                                                                         ko v snu me je begala noč, 
drobili jim kosti.                                                                                 brezup me hromil je ob zori. 
In koliko bilo 
je muk, krvi                                                                                           A zdaj kot prosojen oblak 
a še nebo jim                                                                                       se mirno čez dušo razpenja, 
prošenj, krikov čulo ni.                                                                      ko mehko mi poje korak                                                                      
                                                                                                              po polju v preprogi zelenja. 
A danes osamela 
bol človeka žre,  
o, dušo muči mu, 
kot ogenj žge. 
In tudi zdaj človeka  
nima ne neba,  
ki prisluhnilo 
bi stiski mu srca. 

Pred predstavitvijo naslednjih treh pesmi pa še misli, ki nam jih je pesnica uvodoma zaupa 
ob izdaji svoje druge zbirke. 
                                                
              ZAKAJ SVETLICE V MRAKU ? 
 
V življenju skoraj vsakdo kdaj doživlja hude trenutke. Včasih se zdi vse 
 tako mračno, kakor da svetlobe za življenje ni mogoče več najti. Toda 
 kdor ne obupa, zazna v mraku drobne svetlice, ki postajajo vse gostejše 
 in vodijo na svetlejšo pot. Tako je, kot bi tavali v temnem gozdu pa  
 prodre sonce skozi goste veje dreves in nas v mraku razvesele svetlice, 
 ki nam kažejo pot proti svetlobi                                  Ivanka Glazer 

 
SEN                                                                                                         UTRIP ŽIVLJENJA 
 
Sanje mehko so žarele,                                                                  Zdaj dan že ugaša 
zdaj jih nikomur ne dam,                                                               v rumenem nemiru; 
le če kje kdo je utrujen,                                                                 A vem, da v vesolju drsi vse 
bedi obupan in sam.                                                                       po ustaljenem tiru. 
                                                                                                           A mi smo kot prah 
Sen nam pomaga živeti,                                                                iz vesolja razsut; 
lepša mrtvilo noči,                                                                          A kaj je življenje zbudilo 
dvom preneha skeleti,                                                                   in zaiskril se nam čut. 
ko v upu sen veže ljudi.                                                                   
                                                                                                                    In vem, da tam zgoraj                                                                                            
                                                                                                          ne bo nič umrlo,  
                                                                                                          nič v pravilnem 
                                                                                                          se teku zavrlo. 
                                                                                                          A v meni zbudilo 
                                                                                                           je nekaj življenja utrip 
                                                                                                           v tem večnem nemiru 
                                                                                                           za kratek, razkošen le hip.  



 


