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Slavko Krajnc (ur.), Zbrana dela Zdenke 
Serajnik - 12. Steiner, Karlin, Schreiber.  

 

 
PESMI, PREVODI ŠTEFAN STEINER 

 

1. Župnikovo novoletno voščilo - Spletel sem pisani venček želja. Dobri naj bog izpolnitev 

jim da! (g. Steiner je župnikoval na gomilskem v Savinjski dolini od 1. sept. 1965 – 15. sept. 

1968) 

2. Ob petindvajsetletnici, 25. jun. 1978 v Beltincih - Petindvajset let  II.: Petindvajset let 

poganja mlada lipa v nebo – poganja proti soncu in raste v njem 

3. 24. 6. 1978 - Veliko veselje nas danes navdaja, ko praznik vsa naša župnija obhaja: 

4. Ob petindvajsetletnici, 25. jun. 1978 v Beltincih - III. Calicem salutaris accipiam (ps. 

115, 13 a); Kaj naj ti povrnem, Gospod, kako naj se ti zahvalim, o moj Bog 

5. Rokopis: Beltinci 6/7 Dom. V. p. Pent; Nebo – Polje - Nič gora, nič pregrad – Neskončni 

modri ocean in v nedogled zelena plan 

6. Rokopis: Murska Sobota (psalm) 7.7. Dom V.p. Pent - Nebo izlilo je na nas zlato – Bogati 

sončni žar nam Bog poslal je v dar 

7. Rokopis: 7.7. + Enajst sto let Murska Sobota – Enajststo let je že prešlo, ko nam poslalo 

je nebo svetniška blagovestnika, ljubeča vas apostola – Pridita Ciril, Metod, da blagoslovita 

naš rod. 

8. Rokopis: D. p. Pent - Name se Gospod ozri, nikogar Bog ne zapusti, ves sem sam in 

zapuščen 

9. Rokopis: 25. let - 25. junij 1978 ob 10 ur, Beltinci - Neko sveto in svetlo jutro sem se 

odzval klicu večnosti v sebi 

10. Vsa srca so danes vesela Gospodu zahvalo zapela, saj šestdeset mimo je let, ko 

duhovnik postali ste svet 

11. Spremna beseda (pred korekturo, febr. 1984) - Znano je teološko in znanstveno delo 

profesorja Štefana Steinerja,, le redki pa vedo za njegovo pesniško ustvarjanje. (5 listov) 

12. Spremna beseda (daljša) - Znano je delo profesorja Štefana Steinerja, teologa in 

vzgojitelja,…(5 listov) 

13. Spremna beseda (krajša) - Znano je delo profesorja Štefana Steinerja, teologa in 

vzgojitelja, (2 lista) 

14. Rokopis in tudi pretipkano - Nov. 1982, Kazalo (3 do 232 pesmi )(na 3 listih) 

15. Prvotno – febr. 1984 zavrnjeno (prof. Mahnič) Kazalo (3-223 pesmi) (na 5 straneh) 

16. Spremna beseda, 17. marec 1984 - Znano je delo profesorja Štefana Steinerja, dušnega 

pastirja, teologa in vzgojitelja,…; Viri za izbor pesmi: Glavna znanstvena dela: Osebna 
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molitev: Kaj je osebna molitev?: Sadovi osebne molitve: (predavanje v Mariboru, dne 11. 

nov. 1974) (7 listov) 

17. Prof. Dr. Štefan Steiner, Seelsorgen der Slowenischen Gemeide in Berlin. RIAS BERLIN – 

»Wort für den Tag«; Verehrte Hörerinnen und Hörer. In der jugoslawischen Stadt Maribor 

trafen sich im Gefängnis ein deutscher Offizier und ein slowenischer Theologiestudent. 

18. Prof. Dr. Stefan Steiner, Seelsorgen der slowenischen Gemeide in Berlin. RIAS BERLIN – 

»Wort für den Tag«; Verehrte Hörerinnen un Hörer. Die ausländlischen Arbeiter in Berlin 

kommen fast alle aus dem Süden. 

19. Hamburg, l. 1598 Adventna - Veselite, pravični, se blaženega dne, ko Bog, Najvišji, Večni 

prišel bo iz nebes,… 

20. Val. Schamann l. 1539 – Starega leta dan. Minilo leto je, prešlo. Gospodu se zahvalimo, da 

nas je srečno še do zdaj v nevarnostih obvaroval. 

21. Spremna beseda - Znano je delo profesorja Steinerja, dušnega pastirja, teologa in 

vzgojitelja, le redki pa vedo za njegovo pesniško delo. (5 listov) 

22. Misli k izdaji pesmi Simona Čergiča (1765 – 1806) (Jože Smej, Maribor 1982) Svet med 

Muro in Rabo je le malo znan, še manj njegove gospodarsko-družabne-kulturne razmere, 

zato je dobrodošla detajlna študija o pesnikovanju Čergiča, ki je, po rodu Hrvat, pastiroval 

v Beltincih,…. 

23. V imenu katere metode in morale? A, 5. okt. 1980: V pisanju z ambicioznim naslovom 

»Materializem in morala« (Teorija in praksa, 1980, št. 2-3, str. 263-280) obdeluje J. Šter 

predvsem »teološko mladež« (prim. str. 265 itd.) in ne tisto, na kar kaže naslov.. (4 listi) 

24. Uvod - 1. Razpravljati o predzakonski in zakonski ljubezni, spolnosti in zakonski zvezi je 

danes moda…. 

25. »Gospodovi plameni« (Vp, 8.6) Mnogo velikih filozofov in teologov je pisalo o ljubezni 

dolge razprav…. 1. Razna pojmovanja ljubezni; 2. Pojmovanje ljubezni v pokoncilski 

teologiji; 3. Zakonska in predzakonska ljubezen; 4. Smernice za apostolat; Ko se poročita 

»CARITAS IN SEXUS; 1. Razna pojmovanja spolnosti; ». Osebnostna narava spolnosti; 

Zakonska spolna dejavnost; 5. Smernice za apostolat 

26. »Globoka skupnost življenja in ljubezni« (CSS 48, 1) 1. Zakonska zveza – velika verska 

in življenjska skrivnost; 2. Zakramentalnost zakonske zveze; 3. Smisel in namen zakonske 

zveze; 4. Nerazvezljivost zakonske zveze; 5. Zakramenti in nekatoliško poročeni; 

27. Samota – sreča: Samota, ti boš sreča prihodnjih mojih dni 

28. Na vrtu - Marjetice bele, lepi, veliki so vaši cvetovi 

29. VK 28 - Zdaj bi rad: Noč je polna hrepenenja 

30. Zapoj, o Mati,  poobhajilna - Tudi jaz sem samega Boga prejel 

31. »Bolan sem bil in ste me obiskali« (Mt 25,36) Hvaležno Kristus je slavil Očeta, ker 

»malim« je skrivnost »kraljestva« razodel. (v težki bolezni jeseni 1980) 

32. Prišel boš - Prišel boš in spet bomo vsi le otroci, čakajoči in proseči 

33. Prvoobhajanska - Vsi veseli prihiteli smo pred tabernakelj zlat 

34. Posvetitev - Marija, za svoje sinove nas prejmi, vsi prosimo te 

35. Tvoja dobra beseda - Tvoja dobra beseda je podpora jablani preobloženi. (Steiner) 

36. Repatica -  Skoz misli švignila je repatica in temni labirint je razsvetlila 

37. Zjutraj - Planine se otresejo težkih megla, kmalu bodo zakipele z mladostno silo naproti 

obokom neba 

38. Sonet - (Večni mostovi); Brez tebe, Bog, sem kot piščal brez votka, sem hiša, ki ji 

zmanjkalo je kruha 
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39. Prihod – prošnja - VK 34; Jezus! Ne odidi, prižgi mi še belino dneva, prižgi zlato večera 

40. Marijin trio - 1. Presvetli me; Ko prebudi se v jutru zlata zarja in s svitom svojim roso 

presvetli 

41. Prišel boš - Prišel boš in spet bomo vsi le otroci 

42. Želja ob božiču - Priselil se nam Betlehem je v hišo. Od daleč smo ga v radosti zazrli 

43. Betlehemska otroška pesmica - Med palmami vetrček tiho šumlja, na nebu pa zvezde 

žarijo svetlo, 

44. Ki si ga, Devica, od Svetega Duha spočela (pesem v prozi): Ali je jutro poslalo svojo 

čudovito zarjo, da pokaže k tebi, o Marija, božjemu znanilcu pot? 

45. Ki si ga, Devica, v templju našla (pesem v prozi); O, Mati, vidim te, vidim te v obupu, kot 

padajoči slak, ki je izgubil oporo, 

46. Meditacija za osmi december - Ko bi sedajle Marija stopila  med nas in v rokah imela bi 

lilije bele, 

47. Velika prošnja, Brezmadežna, I. preludij; Iz noči so čolni splavali, naši čolni splavali 

48. II. Prošnja: Brezmadežna, tako mehka so nam srca kot glina. 

49. Velika prošnja 2; Vsak lilijo od nas bi rad, da z njo okitil bi pomlad življenja svojega, 

50. Velika prošnja 3; Bi nas radi ujeli. ti, Mati, nas vodi k sebi v obljubljeni raj, preganjalce 

naše pa v morskih globinah pokončaj! 

51. Velika prošnja 4 - Ti, vztrajna iskalka zlata po počrnelih rušah, po divjih gora, po rekah 

blatnih, 

52. III. POSTLUDIJ - Iz sija so čolni priplavali, iz sija so čolni priplavali, čolni veseli, čolni 

veseli, in v njih je pesem plameneča 

53. Vriskajoči kres - Dediči svetih Bratov: To vasi so, griči in doline, to gozdovi, polja zlata, 

koder v zori naše zgodovine sta hodila sveta Brata: Ciril, Metod 

54. Večerni Ave - Na vsemirski reki splav je večerni Ave. Z lahkoto lastavice priplava po nas 

55. Narcise - Hodili smo po polju v veseli noči; bili smo kot napevi skrivnostni 

56. Narcise 2 - Bil travnik sem, ves razkopan od krtin. Cveta nisi našla na meni 

57. Narcise 3 - Dobra beseda je skrita kot smaragd. Pri tebi ne, prijateljica v Bogu 

58. Narcise 4 - Tvoj glas bi znal zapovedati viharju tihoto, tvoje oči bi znale stopiti mraz v 

južno toploto, draga, vem 

59. Narcise 5 - Zdaj si žalostna… Če bi vprašal te, zakaj, bi storil greh 

60. Narcise 6 - Vidim jo, veliko, veliko, kot cerkveni steber močno 

61. Narcise 7 - Mimo je šla in si zakrila oči, kot če bi pokrilo nebo svoje zarje z belim oblakom. 

62. Sestra si mi - Tudi ti si sama? Morda zato je med nama najlepše bratstvo prijateljstva, 

63. Zastrta otožnost - Zastrta otožnost poplavlja tvoje lep oči… Te so že mnogo videle 

64. Ki spreminjaš v meni - Položil sem srce na svilo svojih misli. ko sem ga vzel z nje, je svila 

zacvetela kakor kri 

65. Doma; Prebudil bo cvetice, čeprav je pozno v noč - »Razkrijte, cvetke, lica, jaz mlad sem 

kot nekoč!« 

66. Tvoja dobra beseda - Tvoja dobra beseda je podpora jablani preobloženi 

67. Tiha ljubezen - Tiha ljubezen je velika kot tiha bolečina. Moja bolečina je tiha 

68. Meditacija I - Brodovi so zaspali na pernicah Mure, valovi ne počivajo nikdar 

69. Vsa sijajno posrebrena (meditacija II.) - Vsa sijajno posrebrena teče Mura v svetli noči 

70. Tam zunaj na polju - Tam zunaj na polju pa križ stoji, tam zunaj na polju pa Bog visi 

71. Kje je sreča VK 37 - Življenja sreča je teko minljiva: trenutek traja in že spet izgine 

72. Z Bogom, ravan - Z Bogom, ravan, moja ravan, prehitro je prišel moj dan 
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73. Zdaj bi rad - Noč je polna hrepenenja, njene oči so kipeče 

74. Pustite me - Pustite me, ostal bom tu! Pšenični klasi so voljni 

75. Ko v srcu vriska kres - Nocoj počiva divja tolpa, ki ropala mi je luči  

76. Med klasjem - Po osredku grem mimo žit, ki žetve čakajo 

77. Srce - Srca ne boš nikdar razdal… Lahko ga slehernemu daš 

78. Tvoj sem, o Gospod - Posvečam ti, moj Bog, življenje svoje: ne bom več smet vrtinca 

nebogljena 

79. Izročitev - Vodi me, Dobri, da se bom našel. Tvoja roka je mehka 

80. Pri Tebi - Pri Tebi, moj Jezus, je mirno srce, pri Tebi mi želje več v svet ne hlepe. 

81. Kriki 5 - IVJE: Noč je okitila drevje z ivjem kristalnim, jutro je lepo, odsev je doma lepote, 

nebes. 

82. Nemirna noč - Nemirna noč… In duša ne miruje, v očeh solza se zvezde lesketajo 

83. Nad mano - Nad mano so veje zelene, nad mano je jasno nebo 

84. Prostosti - Ta megla okoli mene dušo mi mori, njena zla moč pod koprene obupa me tišči. 

85. Prošnja zvezdam - Približajte se k meni, zvezde lepe, prijateljice moje in oči nebes, 

86. Pesem - Samo krik je pesem. Krik je poezija boli, je umetnost radosti. Samo krik je pesem. 

87. Krik - O Bog! Strašne so globine obupa in strašne so globine smrti. 

88. Prošnja - Moja pot, Gospod v tvoj dom je kakor obstreljene ptice let: niham, omahujem, 

spet in spet 

89. O Bog, miru - Zmučili so me jezdeci slepih nagnjenj s ponorelim zbadanjem ostrog 

90. Težko mi je - Težko mi je, kot znal bi, da v minuti naslednji za vselej umre lepota in da 

pred mano bodo blazna pota, kjer srce nikdar sreče ne občuti 

91. Vedno več iskanj - Vedno več iskanj, vedno več poti navskriž, vsak dan manj znamenj na 

križiščih stoji, vsak dan manj odrešilnih spoznanj 

92. Zjutraj - planine se otresajo težkih megla, kmalu bodo zakipele z mladostno silo naproti 

obokom neba 

93. Zakaj - Oblak srca se ne more razjokati. kristal veselja se ne more zalesketati 

94. Opravičilo; Ne morem odtrgati oči od temnega lesketanja. Za to gladino je svet, ki me kliče 

kakor dom 

95. V globinah - Sence vrb so v Muri potopljene, v opoldanski svetli Muri. 

96. Upanje - kako globoke so kotanje naših želja, kako visoko hite sanje naših hrepenenj 

97. Želja - Ko bi se ena mi želja spolnila, ki v srcu nemirnem že dolgo mi tli in upe dvomeče še 

vedno živi 

98. Trpljenje in življenje - Če preklinjaš, preklinjaj samo hrepenenje, edino trpljenje. Če 

blagoslavljaš, blagoslavljaj edino hrepenenje, edino življenje. 

99. Švigni - Švigni, stiskani plamen, udari iz mojega srca, udari z močjo orkana 

100. Domov, domov - Zdaj, ko sem sam, si ne želim drugam, samo domov, domov 

101. Na vrtu - Marjetice bele, lepi, veliki so vaši cvetovi, vaše oči so odkrite, vesele 

102. Počival bi - Utrujen sem, počival bi do smrti… Na trati bi domači legel vznak in zastrmel se 

v dobrohotni mrak, prisluhnil melodiji bi zastrti 

103. Večni mostovi - Kartuzijani; Psalmov večno lepi stihi so odmrli v miru kapelice 

104. Notre Dame de Paris - Krog kipa tvojega, Gospa, v radosti umira žrtvovanja zbor luči… 

105. Sonet hipa - Ti, narcisa, duše Njene si odtis 

106. Posvetitev - Marija, za svoje sinove nas sprejmi, vsi prosimo te 

107. Prišel boš… - Prišel boš in spet bomo vsi le otroci, čakajoči in proseči 

108. Božična - Lepi svetli angelci prileteli so z neba k betlehemski hišici molit Dete Jezusa 
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109. Božična sreča - Lučke smo prižgali na zelenih smrečnih valih 

110. Ti si Peter - Prišli v Filipovo so Cezarejo…Odrešeniku Simon tu prizna 

111. Na pokopališču (pesem v prozi) - Čudno, da mi vedo mrtvi toliko povedati. Med obiskom 

njihovih grobov se moja duša bogati 

112. Radost se za radostjo utrinja - Radost se za radostjo utrinja…Življenje je jesenska polna 

jablana 

113. Pred Dobrim - Eden od bratov je sveče prižgal in tema se je nasmejala 

114. Ti vidiš - Ti veš, moj Bog, kako je z menoj, ti vidiš v duši ves silni boj 

115. Izgnanec - Bogastvo tvoje, v meni naloženo, zapravil se, brezskrbni postopač 

116. Krik v nebo - Ugasnila so znamenja srebrna na poti, ki v domove božje vodi 

117. Pred oltarjem noči - Onemel sem pred oltarjem bleščeče se noči 

118. Repatica - Skozi misli švignila je repatica in temni labirint je razsvetlila 

119. Skrivnost - Kdo mi je zašepetal skrivnost? V njej je upanje kot posvečeno 

120. Živim - Višine hrepenenja so odprte, globine želj slepivih so zravnane 

121. Verujem - Govori! Ni ga objema resničnejšega, kot tvoj je na Gori 

122. Res je malo to za tebe - Res je malo to za tebe, o Neskončni, kar ti dam 

123. Po oživljenju - Tisočkrat si razbil se, Ikarus, na pečini greha 

124. Pot je odprta - Pot je odprta, roke razprostrte, srce je odprto 

125. Jutranji pozdrav - Razigrano jutro z menoj čeblja. Spremlja me mimo žive meje, nad 

katero trepeta cvetoči val breskvine veje 

126. Marijin Trio - 1. Presvetli me; Ko prebudi se v jutru zlata zarja in s svitom svojim roso 

presvetli 

127. Marijin Trio - 2. Mati na Golgoti; Obsij me, kadar stopam pred oltar, Brezmadežna, z 

lepoto duše svoje 

128. Marijin Trio - 3. Magnificat; Devico duša mi poveličuje, ki je bila brez madeža spočeta 

129. Le ena - Cvetice vse zvenijo, le ena večno cvete in Bogu slavo plete 

130. Ti si up edini moj - Ti si up edini moj, Mamica preljuba, tu vodeči, močni soj, ko preti 

poguba 

131. Prišel boš…- Prišel boš in spet bomo vsi le otroci, čakajoči in proseči 

132. Dnevi pred božičem - Dnevi pred božičem so lepi kakor otroci, v bele obleke oblečeni 

133. Želja ob božiču - Priselil se nam Betlehem je v hišo. Od daleč smo ga v radosti zazrli 

134. Božič - Poti so vse bele. Tesno zaviti možje v kožuhe, žene v robce debele, otroci s 

kapucami na goro drse 

135. Božična - Lepi svetli angelci prileteli so z neba 

136. Božična (Ogrejte, mili angelci); Ogrejte, mili angelci, s perutnicami mehkimi prelepo Dete 

v jaslih teh, ki v mrazu mu zamira smeh 

137. Tvoji smo - Tvoji smo, Detece sveto, v jaslicah molimo te, tebi zaupamo stiske, vsako gorje, 

ki nas tre 

138. Betlehemska otroška pesmica - Med palmami vetrček tiho šumlja, na nebu pa zvezde 

žarijo svetlo 

139. Božična sreča - Lučke smo prižgali na zelenih smrečnih valih 

140. Sveta noč - Rim, 1959; Vse je tvoj dom in vendar….To noč si se udomačil med nami 

141. Zatemnjeno srce - Pesem odpora - Pesem, bodi rog odpora, v pest orožje, v boj nad 

krivce 

142. Molčati - Molčati, samo molčati, stisnjeno molčati 

143. V sprevodu - Mi smo vedno v pogrebnem sprevodu, črna zastava je na obodu naših dni 
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144. Muza moja, ne počivaj - Muza moja, ne počivaj, naj ne plaši smrt te, boj 

145. Sedanjost - Rušijo svet, zdivjano, brez ozira, nekdanjo pamet je upokojila uničujoča in 

okrutna sila 

146. Moj Bog, kri - Vse poti so polne krvi, ne moram več stopiti na suho 

147. V živem grobu - Zaprli so globoko me, globoko, kjer sonce nikdar ne poboža z mehko roko 

148. Slovenska rapsodija - To vam je narod:stalno krvavi, pa le živi! Saj pač zato živi, da krvavi 

149. V suženjstvu - Spet bom pesnil, ko povrnil v svoj se bom domači kraj 

150. Otroci atomske dobe - V žalnem sprevodu. Črna zastava naših oči. Zor zvonov ječi 

151. Domovina, ljubim te - Oj, domovina, vedno ostal sem ti ljubeči sin, iz krutih časov težek, a 

čist mi je spomin 

152. Nastopila bo - Nastopila bo svoboda, Slovenec, bori se za njo 

153. Svoboda -  Svoboda, pozdravljam te z rdečimi cvetovi, s cvetovi vsemi, kar oči odpira jih v 

naši domovini, sončno novi 

154. Rapsodija - Kaj si rekel, brat, da se zori? O, glej, tema tvoje je kresilo 

155. Valovi - Ne vriskaj - Ne vriskaj pred mano, cvetoča pomlad, ti nimaš za mene, ne sreče ne 

nad 

156. Tožiš, kitara - z menoj, kitara? Tvoje petje je polno boli 

157. Spomin pomladi - Veja jablane je val cvetoč…Rahlo pljuska v okno mi odprto 

158. Nikoli nočem jaz kloniti - Nikoli nočem jaz kloniti, zapojte, pesmi, kot zvonovi 

159. Včasih…. Včasih me oklesti kot v neurju toča brsteče drevo sredi aprila 

160. Srce prižiga - Večerne lestence prižiga nebo, srce pa prižiga luči hrepenenja 

161. Sanje - Duša, veslaj noč je dobrotna, polna svobode, polna utehe 

162. Tako se trga - Tako se trga, trga, trga od srca, kar je bogatega 

163. Kako je čudno, ko si sam - Ponoči vstaneš in besede želiš si dobrega človeka 

164. Nikogar ni - O, noč je trda, mrzla mačeha, ko sam si, daleč od človeka 

165. Osamela ruša - Greš, greš…naenkrat dalje onemijo in znamenja goreča oslepijo 

166. Tudi mene naj kdo ljubi - Tudi mene naj kdo ljubi s plameni kresa iz pomladne noči… 

167. V hrepenenju - Dom, večer, pomlad, sanje…Tujina, lačna vsakdanjost, bol 

168. Ob lepoti - Srce se potaplja v tajni moči mesečine 

169. Moje knjige - Moje knjige so se zasvetile, dobile so sestrinske oči… 

170. Odločitev - Naj drugi spravljajo si doktorate in se potijo v dirki za naslove 

171. Prej ne bom zaspal - Pesem, prej ne bom zaspal, dokler ne prideš v moje srce in v njem 

zravnaš prepade vse 

172. Hiti - Vrbe v snu rahlo dihajo, potok nikdar ne spi, čeprav vse drugo počiva… 

173. Srce je kot oblak; Srce je kot oblak pred porodom…Čez hip ga ne bo več tiščalo z obodom 

molčanje… 

174. Doma - Prebudil bom cvetice, čeprav je pozno v noč… 

175. Samota – sreča - Samota, ti boš sreča prihodnjih mojih dni, ti daš mi utešenje, ti rešiš me 

skrbi 

176. Sonet (Usoda mnogo mi gorja grmadi); Usoda mnogo mi gorja grmadi, naj bo to bol srca, 

naj bo telesa, prečesti trud in vsak dan teža kesa 

177. Najti srce…- Najti srce, pa čeprav eno, eno samo srce, ki vse ve, vse razume 

178. In vendar… - Nekateri smo vedno otožni…Doma nas žeja po skrivnostih tujine, v tujini nas 

žeja po toplini doma…; Rim, 10. 6. 1960 

179. Tam zunaj na polju ( VK 24); Tam zunaj na polju pa križ stoji, tam zunaj na polju pa Bog 

visi 
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180. Pot med vami: Domov, domov; Zdaj, ko sem sam, si ne želim drugam, samo domov, 

domov 

181. Ti si up edini moj… - Ti si up edini moj, Mamica preljuba, ti vodeči, močni soj, ko preti 

poguba 

182. Kje, prijatelj, naj te iščem ( Utrinki III); Kje, prijatelj, naj te iščem, kam so odpeljali te, pa 

čeprav ves svet preiščem, mora najti te srce 

183. O srcu - Včasih se le dotakneš srca in iz njega teče, teče, teče potok, reka, veletok gorja ali 

misli ali sreče 

184. S prijateljem - Videl sem v tvojih očeh obup, v tvojih besedah dušo berača 

185. Ženinu in nevesti - Veseli in cvetoči maj razliva se v naravi zdaj, ko mašnik srci vajini in 

roke povezal z zakramentom je poroke 

186. Prijatelju za 50 – letnico - Že pol stoletja ti življenje teče po strugi, ki jo božja roka zate z 

ljubeznijo je večno izkopala 

187. V spominsko knjigo - Ko kdaj spomine te boš vzel v roke, morda zato, da utešiš srce 

188. Dve pesmi - Zarja nočnega ognja nad srebrnim lubjem breze migeta 

189. Pot; Nikdar utrujene roke tlakujejo pot z iztehtano pravico in prožno dobroto 

190. Rad se srečujem - rad se srečujem z mladimi očmi, iz njih silni plamen moči plapola… 

191. Razumeti brata - Razumeti brata, to je več, kot imeti odprta vrata iz vseh labirintov 

znanosti… 

192. Oba; Tvoje oči vro od ognja, ki srce pepeli 

193. Pesem o resnici - Naš pogled je zabit v tla kamena, na tilniku nosimo grehe sveta 

194. Kako si majhen, svet - Kako si majhen, svet, čisto majčkeni svetček 

195. Zdravica - Ti si mlad in jaz sem mlad, dvigni čašo, zazvoniva, naj pred nama dolgo skriva 

lepe se mladosti tat 

196. Miroslavu (pesniku Miroslavu Baši); Prišel sem na grobišče rob, tu imaš ti prerani 

grob… 

197. Idealist; Na mojem oknu so bile cvetlice, na mojih vratih je bilo vabilo… 

198. Imel sem svetlo srce… - Imel se svetlo srce, kot svetlo zrcalo in mavrične žarke lovil sem 

z njim 

199. Sreča - Nekdo je vrgel srečo na cesto življenja kot usmiljena starka kos kruha golobom 

200. Brazde – strune - Ob zarjah jutranjih orač na njivi s plugom je oral, kot ubiral bi goslač z 

lokom strune na glasbilu 

201. Sebi v spominsko knjigo - Priznaj, da si kamen, ki nikoli ne postane kruh, razen če se ga 

dotakne čudodelna Kristusova roka 

202. Zastrta otožnost - Zastrta otožnost poplavlja tvoje lepe oči…Te so že mnogo videle, te oči 

so gledale globoko, te oči so videle svetove, ki so drugim neznani 

203. S srcem…-  Z besedami jaz nisem prijatelj, besede so iškarjotske, besede so premehkužne 

204. Rokopis: Mati - Mati, jaz k sreči ne vem več 

205. Materi po srečanju - Mamica, saj si že videla morje…Kadar pri meni si, nimam besed 

206. Apostoli Gospodovi (birmska) - Na svet pošilja svojega Duha Gospod 

207. Pozdrav škofu - Prisrčno vse vas danes pozdravlja, prevzvišeni, prihod vaš veseli vdano 

pozdravlja 

208. Pred začetkom birme - Enajst apostolov je, ki jih tesni Gospoda blagega odhod 

209. Prevzvišeni - Prisrčno vas naša župnija pozdravlja na dan, ko častitljivi praznik proslavlja 

210. Sedmeri darovi (birmska) - Ker Odrešenik je svoje ljubil, Tolažnika, Svetega Duha pred 

odhodom v raj nam je obljubil 



S.K. (ur.), Zbrana dela Zdenke Serajnik – 12. Steiner-Karlin-Schreiber 
 

8 

211. Štefan Steiner – Pesmi - Geslo; Ne boš, življenje, vzelo mladosti lepe mi… 

212. Pesem - Nekje se je pesem sprostila med sencami svetle noči, iz dalje se mehko privila je k 

hišam pokojne vasi 

213. Ravnina - Topoli hrepeneči, silje v zlati gneči, travnati kolniki vmes, raztresene dlani 

dreves 

214. Pri nas - Pri nas so visoki topoli, pri nas so široka polja 

215. Dediči svetih Bratov - To vasi so, griči in doline, to gozdovi, polja zlata 

216. Topoli - Med vami bi hodil, topoli, nikoli drugje, višine bi brodil 

217. Ave - Ko bil bi na domači trati bratec med brati 

218. Večerni Ave - Na vsemirski reki splav je večerni Ave 

219. Prisluškovanje - Slišim sukanje jerebic med ajdo počrnelo… 

220. Vrbe in potok - Oj, vrbe, prijateljice stare, zakaj ste zopet v misli mi prišle 

221. Hrepenenje - Ptice letijo nad topoli…Topoli so hrepenenje srca, ptice pa cilji, ki jih nikoli 

ne ujemo velikani polja… 

222. Ceste; Kako jih ljubim, dolge, bele ceste, ki s senco jih prestrezajo topoli 

223. Na vozu večera - Po vrhovih smrek je priplaval večer in seje vsevprek cvetje iz temnega 

zlata 

224. Želja; V smrtni krsti mi denite rožni venec na roke, dostikrat so prošnje skrite mi po njem 

k Mariji šle. 

225. Napis na spomeniku; ''Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle!...; Mt 

24, 35) 

226. Zedinjenje - Po treh strahotnih urah muke, boja, so s križišča sneli te, Gospod, mehko…; (v 

težki bolezni avg. – okt. 198x) 

227. Oporoka (ki jo moram sam izvršiti) - Prišla bo ura, ko osvinčen korak, telo se v svežo 

jamo opoteče 

228. V molitvi; V tej uri molitve sva z Gospodom sama. Večne luči so priča sprostitve srca… 

229. Na pokopališču; Večer se je v spokojno slavje zleknil. Na grobu se neba vsak čas prižge 

voščenka 

230. Zmagovalec… -  Zmagovalec! Ti edini zmagovalec! Svet molči 

231. Daleč… - Daleč so sončne in zvezdne luči, daleč je plamen, v temi kažipot 

232. Izropani oltarji - Z močjo ljubezni prekipevajoče, Vsevišnji, duše si ljudem ustvaril 

233. Toneči Peter; Zagledal sem, Gospod, te na obzorju, kako si po valeh naproti šel… 

234. Nisem vreden…- Jaz ne morem razumeti, kako zlato in blato se moreta sprijeti 

235. Pri meni si, Jezus - Zdaj me več ne briga svet ta zamegljeni 

236. Res je - Grob je pogoltnil božjega Sužnja. Grob je rodil božjega Svobodnjaka 

237. K Bogu…(Bližanje) - Čim bliže sem ti, tem bolj so oči žejne tvoje lepote brezmejne 

238. Peta postaja - Sami privid in same sence…Med njimi umiram pod križem 

239. Križanje - Moje življenje, robati, golgotski križ 

240. Pojdiva, brat…! - Zakaj čez noč je gora zacvetela, zakaj se z vencem rož rdečih je odela 

241. Molitev bogoslovca - Tvoje čelo je krvavo, v duši bol, strah, ne pokoj 

242. Na Brezjah - Mir večerni se naslanja na stebre cerkvene 

243. Sonet hipa - Ti, narcisa, duše Njene si odtis 

244. Sonet o Mariji - Opevali so tvoj obraz, Marija, z okrasjem besedi iz slonovine 

245. Mati moja - Če bil pribit na vrh najvišje bi gore, mati moja, o – mati moja 

246. Psalm 56 - Usmili se me, o moj Bog, usmili, pri tebi moja duša varstva išče 

247. Na pokopališču ( pesem v prozi) - Čudno, da mi vedo mrtvi toliko povedati 
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248. Mati moja – sveta sužnja - Mati moja! Sveta sužnja! Ob motiki sanjajoča pesnica! Velika 

Žanjica!...; prevod iz madžarščine; pesem Pavla Avgusta, pesnika rojenega l. 1886 v 

Cankovi  v Slovenski Krajini, slavist in profesor v Szombathelyu, velik ljubitelj Slovencev in 

Slovanov. Umrl l. 1946 

ALMA KARLIN, THEA SCHREIBER 

249. Pozabljena Alma Karlin - Giovani Rinaldo, grof Carli, imenovan tudi Carli – Rubi, se je 
rodil 11. aprila 1720 in je umrl v Milanu 22. februarja 1795; Prof. Thea Gamelin, Celje 18. 
januarja 1973 

250. Von Hachmut - Es war nur eine kurze Bemerkung eines Freundes oder einse Frenden 
251. Von den Sternen - »Ueber dem Sternen da wird es einst tagen da findest du alles 

enträtselt, enthüllt…« 
252. Rokopis: »Alma Karlin, Samotno potovanje MK Lj 69 - poleti 1919 proda svoj prvi 

roman –Celje – Trst; 24. nov. 1919 odpotuje: Genova – Gribraltar, Sev. Afrika – Vihar na 
Atlantiku 

253. Rokopis: Partizanska ljudska pesem - Lepa si, slovenska zemlja v svoji tihi molčečnosti 
254. Alma Maximiliana Karlin - Geb. 12. 10. 1889 in Cilli/Celje/ gest. daselbst auf dem 

Pečkovnik am 14. 1. 1950; Vater Major, Mutter Lererin, Alma das einzige Kind ihrer 
hochbetagten Eltern 

255. Erhaltene Spuren. Eine Partizanengeschichte von Amla M. Karlin; ''Heida…brrr, 
heida…brrr 

256. Alma Karlin, V čaru Južnega morja - Benetke Daljnega vzhoda (Bangkok pred 
štiridesetimi leti); Vsaka primera nekoliko šepa. Bangkok res leži ob široki Čao Phia 
Menam…; prevedla ZS 

257. Iz dnevnika Alme Karlinove. Prvič v neznano - Moj oče je bil zelo podjeten, čeprav tih, 
skoraj vase zaprt človek; 17. 1. 1950; Thea Gamelin /Boža 

258. Rokopis: Cerkev za svet - II. Ali je sploh še mesto za obrede (Mite)? 
259. Pravda o češnjevem cvetju – prispevek k japonski haiku liriki; Kako je z vami, češnjevi 

cvetovi? Čez noč ste kot sneg pobelili naša drevesa in zdaj smo v zadregi. Ali naj vas 
občudujemo kot humanizem, kot reizem ali kot zen?; Zdenka Serajnik, Slo. Konjice 

260. Srečanje z japonsko liriko - Pred drugo svetovno vojno smo z gledaliških desk poznali 
komaj ljubko Madame Butterfly in nekaj del v prozi, ki so govorila o življenju na Daljnem 
vzhodu; ( 2 lista) ZS 

261. Pod košatim očesom - Napisala Alma Karin, Prevedla Zdenka Serajnik, Za oder priredil 
Peter Simonit; Osebe: budistična redovnica, starejša žena, dekle iz čajnice (4 listi) 

262. Pax et bonum! Celje, 9. 8. 1968 - Hochwürdigster Her Bischof, Ergebenst; Thea 
Schreiber – Gamelni; brie am Bischof Grmič. 

263. Na spominsko svečanost na grobu Alme Karlin na Svetini ob 40-letnici smrti svetovne 
popotnice, ki bo v nedeljo, 10. 6. 1990, ob 11:30 uri 

264. Pax eb bonum!, Celje 24. 1. 1972 - Meine liebe Serefina, Die schonen…; Deine Thea 
265. Rokopis »Dem Ochsen ist nichts geschehen, Als ich 1930 zum ersten Mal nach Celje 

kam,… 
266. Serefini v spomin!; Jelislava - Von Thea Gamelin.; Es war unten in Bosnien. Sie war drei 

Jahre alt als ihr Augenspiegel jenes Bild auffing,… 
267. Serefini v spomin! Eine Begegnung. /Nach wahrer Begebenheit./von Elizabetta; Ein 

strahlend biauer Himmel uber der ewigen Stadt. 
268. Die singenden Brunnen. Ich kenne zwei singende Brunnen, die rausehen ihr ewiges 

Lied. 
269. Ein Kindlein steht im schneidenden Wind… - Eind Kindlein steht im schneidenden 

Wind verlasen und arm; Elizabetta 
270. Alma potuje okrog sveta - Katera ''Alma''? Nemara nov tip vesoljske rakete? Ne. Čisto 

preprosta ženska, pravzaprav neporočeno dekle. Kdo neki? (2lista) prof. Thea Gamelin 
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271. Zmorem, kar hočem – odlomki iz dnevnike Alme Karlinove - Napisala ga je leta 1931 
na željo tistih, ki so brali njeno Samotno potovanje in v čaru Južnega morja, pa bi radi 
spoznali pisateljico 

272. Pozabljeni sledovi; Giovanni Rinaldo, grof Carli, imenovan tudi Carli – Rubi, se je 
rodil 11. 4. 1720 in je umrl v Milanu 22. 2. 1795; prof. Thea Gamelim, v Celju, 18. 1. 1973 

273. Rokopis: Marija pomagaj na Brezjah - Sredi 15. st. pozidali cerkvico sv. Vida 
274. Alma Karlin; Pomladni sen – japonska povest - Nova mladika, 13.15.7.1974 (Kleiner 

Frühling, eine Geschichte aus Japan, 1937,  Max Mohring, Leipzig); Nekaj grmenju 
podobnega je O Haru zbudilo iz sanj ki so bile tako lepe, da je še naprej zatiskala oči, da 
ne bi prehitro zagledala resničnosti.(5 listov) 

275. Alma Karlin - Pod košatim očesom - (nemški izvirnik: Unter dem Augenbrauenberg 
1938, Leipzig); Znana svetovna potnica se je nekaj časa mudila tudi pri budističnih 
redovnicah na tibetanski visoki planoti (5 listov) 

276. Alma Karlin; Frančiška Kladovalec - Karlinova je v tem lepem, domačem delu očrtala 
hčerko revnega kmetiča 

277.  
278. Alma Karlin; V čaru Južnega morja - Na smrt obsojena: Vsa strta, bolna in zapuščena 

sem končno pristala na Tulagiju; ZS 
279. Alma Karlin; Na Suvi, 1. poglavje iz knjige V čaru Južnega morja - Pol ure, preden je 

ladja odplula, še nisem vedela, ali bom lahko odpotovala ali ne, čeprav sem imela že 
kupljeno vozovnico… 

280. Alma Karlin; Pot v neznano - V čaru južnega morja; 2.poglavlje; Vse v življenju pride, 
kakor mora priti, dobro in slabo… 

281. Alma Karlin, V čaru Južnega morja - Na samotnem otoku (v skupini Fidži); Sama sebi 
sem se zdela kot Robinson, le da nisem imela zvestega spremljevalca, temveč sem bila 
samo gostja dveh postarnih zakoncev. 

282. Alma Karlin, V čaru Južnega morja - Balolo leilei (nenavadni ribji lov); Za Nanitu vava 
(Hudičevo nogo), kakor se imenuje prvi vrh za naseljem, se je pokazal zadnji krajec… 

283. Alma Karlin, Romantika ob robu pragozda - (iz knjige: V čaru južnega morja); Malaita 
je podolgovat otok, najbolj porasel z gozdovi in najbolj gorat v vsej skupini otokov; SZ 

284. Alma Karlin, V čaru Južnega morja - V sencah smrti; Doslej sem se srečno prebila 
skozi vse težave in moj duh je krepko ukazoval telesu…; SZ 

285. Alma Karlin, V čaru Južnega morja - Na Otoku kaznjencev; Nekega dne sem se kljub 
svarilom zbrala in napotila na policijo, da bi dobila dovoljenje za obisk Otoka kaznjencev. 

286. Halo, dijaki in študentje! Tukaj Alma - Rada bi vam povedala nekaj iz svojega življenja; 
prosto po dnevniku Alme Karlinove iz Celja; Z. Serajnik 

287. Japonska Haiku – lirika (5 strani); Sogi (1421 – 1502)….(3 listi) 

Avtorica Thea Schreiber Gammelin ZWEI LEBEN EIN ZIEL 

288. Dvoje življenj – en cilj; spremna beseda. Knjigo pišem samo zato, ker mi najrazličnejši 
ljudje že več let prigovarjajo, naj opišem življenje Benedikte in Arhibalda.; pisatelj; v 
jugoslovanskih gorah, ob novem letu 1972 (159 listov) 

 


