
Ti si čist normalen : raperske pesmi za mlade in vse druge. 
Izbral in spremno besedo napisal Aljoša Harlamov ; uvodnik napisal Marko Godnjavec - Jizah 
DaFunk ; slovarček Tjaša Jakop ; prevod besedila Kar si mi Đurđa Strsoglavec ; fotografije 
Maja Aš, Miha Lapanje. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. (Sončnica), 158 str. 
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Prva zbirka, v kateri so zbrane stvaritve slovenskih raperjev, urbanih poetov in pripovedovalcev 
sodobnih zgodb, ki na papirju, brez glasbe, delujejo ravno tako prepričljivo kot takrat, ko se pod njimi 
razlegajo biti. Izvrstna zasedba za koncert med platnicami knjige: SLON IN SADEŽ, EZY-G, 6 PACK 
ČUKUR, GERO, VALTERAP, MURAT IN JOSE, N'TOKO, KLEMEN KLEMEN, KOSTA, STEKLI PSI, TRKAJ, 
DOŠA, TOXSICK, SAMO BORIS, NIKOLOVSKI, PIŽAMA, ALI EN, ZLATKO.  http://www.emka.si/ti-si-cist-
normalen-raperske-pesmi-za-mlade-in-vse-druge/PR/2285502  
 
Knjigo zelo priporočam mentorjem branja!  
 

Spodbude za branje: 
 

- Svojim mladim bralcem iskreno priznam, da je ta zbirka raperskih pesmi zame pravo odkritje; 
prvič se srečujem z njimi tako, da jih lahko preberem in (vsaj v glavnem) razumem; priznam jim, 
da tovrstne glasbe v glavnem ne poslušam (sem že kaj slišala, ampak ...  ). Pričakujem 
začudenje mojih mladih nad izjavo (ali pa tudi ne, morda to pričakujejo in kar vedo) in jih prosim, 
da mi s pomočjo zbirke in predstavitve na Fejstbuku pripravijo (bralno) srečanje, kjer mi bodo 
pokazali rap na način, da me bo navdušil. Mislim si tudi, da vsi mladi ne poslušajo rapa ali pač? 
Morda nekateri tudi sami rapajo. Uuuu! Komaj čakam naslednje srečanje. 

- Na naslednjem srečanju se prepustim: kar bo pa bo ☺ (Če želijo, tokratno srečanje lahko 
organiziramo tudi zvečer, na dvorišču šole, v kleti ... ali kakor bodo pač želeli.) 

- Čakajoč na srečanje obiščem predstavitev na Fesjtbuku: 
http://www.mladinska.com/fejstbuk/komadi/ti-si-cist-normalen,  

              kjer piše: Če si se znašel/a tukaj, potem si verjetno že pokukal/a v knjigo in se nadejaš še izvorne            
              različice pesmi, objavljenih v knjigi Ti si čist normalen – klik, klik po linkih in uživaj!!! In Sledi 20    
              povezav, pač na vse pesmi, katerih besedila so v knjigi. Kuuul!!! (Res nimam več kaj dodat ... že   
              klikam!!!) 
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Spodbude za nadaljnje branje: 
 

- Najbrž sploh niso potrebne; moji mladi bralci zagotovo poznajo tole pesniško zbirko, jaz jim bom  
   pa priskrbela izvirna klasična pesniška besedila. Bomo naredili še en žur, primerjalno ... ehm,    
   razgrajalni?! 

 
Igor Saksida, Rok Terkaj – Trkaj: Kla Kla Klasika (s CD-jem) 
Ilustrator: Damijan Stepančič.  Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. (Domače branje Knjiga pred 
nosom), 144 str. 
 

 
 

»Na 144 straneh prinaša pesmi Trkaja, slovenske ljudske pesmi in izbrane pesmi slovenskih klasikov 
(Prešerna, Jenka, Gregorčiča, Župančiča, Levstika, Aškerca, Murna, Vodnika, ..). Knjigo je z ilustracijami 
opremil Damijan Stepančič in je nenavaden, drzen poskus razmišljanja o slovenski poeziji na drugačen 
način, je soočenje kanonske slovenske poezije s sodobnim slovenskim rapom – ob temah, ki so v slovenski 
poeziji večne.  
Knjiga je izšla v zbirki Domače branje in poleg pesmi vsebuje tudi smernice k razmisleku in boljšemu 
razumevanju pesmi.« http://www.emka.si/kla-kla-klasika-s-cd-jem-domace-

branje/PR/2272337,13547?gclid=Cj0KCQjw7pHLBRDqARIsAFyKPa56gSvTekI263o1NnKwNbJ8mAAkZk18nXvf4zlsOE79wyOYaqaO4r0aAr3dEALw_wcB  

 
 
 
Mag. Tilka Jamnik 
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