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PAVEL MIŠMAŠ

PESMI IZ MOJIH VECEROV

I.

Vkovani v oklepe sonca
s krvaVimi, zlatimi meči
'v rokah z obrušenimi hele—
,bardami neuničljivosti so mrtvo stopali
bogovi V svetišče krvi. _

Oči so si zakrili s prošnjo besa.
Drhženje neminljivosti _

so nastavljali svoje skrhane meče,
da jih obrusi.
Svetišče je zvenelo v smehu orožja.
Posrednje sveče molitve_
so izgorevale.
Ječale so sence tišine.

Divji žvenket —

krik v vzgibu krvi —

žvenket razbite vaze,
v kateri prebivajo mrtvi duhovi.

Zaplale so duše bogov.
Kri na njihovih mečih se je strdila
v rezino smrti —

'

pričeli so divji nesmiselni boj,
bogovi, ki jih ni —

zlagani so sami sebi
še dalje hoteli živeti.
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II.
Težko bobni reka noči.
Tiho poje vmes
.flavta tišine.
Zvezde sikajo—
Daljni votli krik †,
petelini s-prerezapimi grli
kličejo dan.
Mrtvo hropejo krvava grla.'
Kri lije.
'Oči leskečejo zadnjo luč.
Srh polje v duši.
Kri odteka.
Pridite, da pokopljemo trupla.
Fanfare molka naj nas spremljajo.
Poklonite se
in blagoslovite prst
s svojim poljbom.
Potem pojdite.
Dež je izpral kri
in sledi morilcev.
Zarja se je razbila ob bobnu noči.
Mrtvo hropebnje
ne more priklieati Jutra.

MOJ—CANKAR
(šolska naloga)

Spozuala sva se tistega dne "Na klancu", tistega
dne, ko sem ga prvič res do dna razumela. Ne vem
več dobro, kaj se je zgodilo, spominjam se le, da
mi je bilo neizmerno hudo. In v trenutkih, ko sem
bila čisto sama, mi je podal svojo roko in mi po—
magal preko ozke brvi. Od takrat sva prijatelja.
0, pri3atelj, kako smo si pravzaprav enaki! Ne žaluj!Nisi samo ti zatajil matere. In tudi mi smo si že
neštetokrat zaželeli skodelico kave. Vendar smo si v
nečem različni. Ti si se kmalu zavedel svojega daja—'
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nja , nam pa je bilo potrebno mnowo čas;. in last—
nega trpljenja, da smo se zavedli svojega rabelj—
skega delaj Se smejiš? Ne, samo Tvoje oč J, 30 posta—le vesele. "Rablji!" boš.rekel, — ne bodite no ta-ki!" Toda, ali ni res, ali nismo skupaj obglaviliveselja materi, ko nam je prenesla skodelico kave,ali nismo skupaj umorili materine požrtvovalnostiin utrujenosti, konas je prišla obiskat, pa smo
se prikrili.
Da, da, vsi smo enaki v dejan , o v kesanju nasTi daleč prekašal. Tu si naš u telj, Ali
lo lepše dati materi za rojetni dan Tvoji;Batelji, 'Eater je zatajil, Skodeli cc kavo.
nesti šopek rož?
Morda svojih dejanj nismo jemali resno
nam povedal, kakšno bolest so oCVzršo.l"_rat smo zakopali obraz v materino naic ' Hvala Ti!
Vem ,mnogo jih je se ki si bo do žealeli Jelica ka-ve,-toda marsikdo od njih bo rap pot k leti.

{7

Takrat, 'ko si jih potreboval, ni — v 1]teljev. Sedaj jih je že cela vrsta 1 jojo,"Zakaj?" bostevprašali_ Zato ker ti t ko-si osamljen in praZen, poda leO in mi be—
sedami spet vlije vero vaso 'n nireš zapustiti, vedno ti zvena besede:

"Imava vsak svojo skrivnost}
vvem, ',in neko trpljenja sta dćd'dnx _po_;>

NEDOKONČAI 11 Poe,31117;v
(5h obletnici po-tove-smrui,

Dan za dnem začenjam'i1
Vedno je enak začetekzaključka sploh ni. Veono prder ne vem nikamor več nt;rojniti, kaj je bilo potem, Spa
končan razgovol.

, ŠD **

UC spom—
11 n:? koli

"Že spet ti vidim v oceh Vp:
10 v šoli?" "Dobro: Pisali smo
ne boš hud, Malo sem vseeno
prav si me opozoril, da to {'
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saj sem se le hotela prepričati, če je prav. Dru—
gič pa ne bom več. Vprašana nisem bila nič. Oh, veš,
sedaj bomo imeli zabavo. Bom smela iti? Pa novi čev—
lji? Stari " ' '

"... puščajo vodo in v dežju imam mokro v njih."
"Vem", me je prekinil. "V resnici pa imaš samo zato
mokro, ker pač hočeš nove.? "No ja, vse moje prija—
teljice imajo take, kot sva jih gledala zadnjič. Uh,
očka, danes igra-tako lep film. Ali bom smela..."
"Ti, veš kaj, najprej naredi svoje dolžnosti za jut—
ri, potem pa se bova naprej pogovarjala." "No, če ti
praviš tako, se bom pa res spravila k učenju."
Potopim se v psihologijo: kako se razvija otrokovo
mišljenje. Toda kmalu se spet obrnem k njemu:

"Ti, očka, bova šla gledat telovadni nastop?"
Zakaj mi nihče ne odgovori? Predramim se iz zamišlje—
nosti. Sama. Vse to je bilo le v moji domišljiji.
In očka? Samo njegova slika na steni. In nič več.
In pred menoj še vedno odprt zvezek - psihologija.
Tako se pogovarjam dan za dnem, a vselej se zavem
nekje na sredi. ln neham. Toda že drugi dan pono—
vim natanko isto. Slišim njegov glas, Vidim ga in
nehote se začnem pogovarjati z njim - v sebi.
Imam mu toliko povedati. Ko se vrnem s hribov do—

mov, pravim:
"Bila sem prav na vrhu. Se spomniš, saj si

slikan tam. Še vedno sameva tisti klin, ki sta ga
zabila s tvojim prijateljem." In nato poiščem al—
bum. Ne morem se spomniti, od kdaj te imam rada.
Vedno se mi pomenil nekaj velikega. In kadar si
zapel, zaigral na harmoniko ali violino, kadar si
se z nami igral, si bil prav tako razigran, kot
mi. In skupaj smo kot poklaplani kužki poslušali
mamine pridigo, ker smo ubili šipo. Naučil si
nas, da smo priznali vse prekrške sami, brez obo—
tavljanja. Naučil si nas tudi to, da ni lepo, če
se na športni tekmi navdušuješ nad nasprotniko-
vimi spodrsljaji. Naučil si nas ljubiti glasbo
in gore. Naučil si nas ... mnogo. Bil si edini,
ki nas je poznal do dna. In vendar smo bili pre—
malo časa Tvoji učenci: jaz samo 12 let, brat
in sestra nekoliko več.
Vsak dan smo se vsi trije vračali k Tebi — v šo—

lo, dokler nismo nekoč, ne da bi naredili zrelost—
ni izpit in dobili spričevala, ostali brez učite—
lja — sami. In še zdaj nam pomagaš. Vedno se vpra—
ršam, kako bi kakšno stvar naredil Ti in ta način
me ni še nikoli izdal.
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Tako se že šest let vsak dan vračam k Tebi. Kaj iščem-tako vztrajno na Tvojem grobu? Pomoč, sanje; ljubezen?Ne vem. Spominjam se le, da sem na Tvojo krsto po—ložila svoje srečno otroštvo. Grohar je zasul vse.
ODI

POJDI VA T_JA

Pojdiva tja,kjer sva pred letom zapustilabožajoči veter sredi trav !

Pojdiva tja:tiha dolina naju čaka
in reka —

-tudi-ta skuša najtivsak-večer—
tvoj smeh,
šum mojih stopinj poleg tvojih,šepet
in srečo,
ki je polnila dolino.

Pojdiva dragi,
vse naju čaka -
tam ni ljudi,ni zla ...Pojdiva tja — sama !

?—

SPET SEM SAMA

Ni dolgo,
'kar si šepetal v slovo —

draga,
nikdar v pajčevino
ne bo zašla .

silhueta tvojega,obraza'
v moji duši.

Lepo je ob tebi
vrnem se — in še
verjemi !

Zdaj ne čakam več
besed
in drobnih modnih pisem.
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Razumem,
takrat bilo je vse
tako preprosto in lepo,
da moral reči si
besedico poleg ostalih:

Verjemi !

Spet sem sama,
in ti,
vem . . .
Spremenil nisi svoje duše,le siDWeta mojega obraza
je v pajčevini '

prehitro našla zatočišče.

VTISI S PRAKSE

Pot do službe je za vsakega človeka potrebna in nujna.Delo in uspeh v službi prineseee v življenje čestokratsrečo in zadovoljstvo. Morda zvenijo te besede le kotfraze, vendar vsebujejo neizpodbitna dejstva.Danes bomagisala nekaj doživetij ingobčutkov iznaše prakse. *}
_UPred menoj je stala velike preizkušnja,_prvi poizkusiuspeha na službenem mestu ! Vsakdo izmed'nas je želelčim uspeš neje preživeti mesec prakse, službe, predpravo službo, ki nas čaka jeseni. Tudi jaz sem že—

lela tako in moja želja se je izpolnila, saj sem sevrnila zadovoljna. 1
Iz vrveža v Ljubljani sem pred mesec dnevi od—šla v mirno prijazno vasico nad kočevskini hribi. Kra—ja se nisem predstavljala. Na poti tja sem pred ciljemzagledala iz avtobusa majhno vasico na hribčku ob so—teski, v katero sem bila namenjena. "Kako majhen krajmed tako širnimi gozdovi," me je prešinila misel. Te—mnilo se je, ko sem stopala proti vasici. Stresla semse od nestrpnosti'in pričakovanja. To je povzročalov meni napetost in najraje bi se obrnila nazaj. Todakam ? Počutila sem se osamljeno. Mogoče smešno, todazazdelo se mi je, da sem prišla v deveto deželo. Kjeje šola, trgovina, pošta ? Pred menoj je stala vas

z desetimi majhnimi.kmečkimi hišami in ena izmed tehje bila šola. Takd je bilo moje prvo srečanje z vasjo



' Vimol, ki je oddaljena od Kočevja 21 km. Poznam krajeineživljenje na deželi in rada imam podeželje, samatam
apreživela Svoja otroška leta. Vendar 0 tako zapušče—

nem kraju nisem nikdar sanjala. Sprva sem mislila, da
se ne bom mogla vživeti.— Otroci v šoli so me gledali z
boječimi očmi; bili so redkih besed in skopih odgovorov.
Zanje je bil moj obisk posebno doživeteje. Iz razreda
nisem stopila zadovoljna — kar zna:jti se nisem mogla.
Premišljevala sem: "Človek mora najti pot do človeških
src. Res je najti pot ... Ali bom jaz to zmogla?" Ne-
hote sem mislila:"Kako bedno je lahko življenje učite—
ljice na vasi!"

Kmalu se je obrnilo na bolje. Po četrtem, petem
dnevu sem se približala otrokom. S prijazno besedo in,
z raznimi igricami pri telovadbi. Tako sem strah prema—
gala in odtujitev iz preprostih otroških src. Potem sem
zmeraj naletela na prijazne otroške obraze. Zdi se mi,
da take srečaš samo na deželi. Tudi učiteljica mi je
postala v oporo in veliko pomagala pri delu. Tako sem
prebila let in v sebi sem čutila posebno zadovoljstvo.
Zanimivi so bili ciganski otroci. Ne začudite se. Da,
cigančki. V bližini vasi je majhno cigansko naselje,zato obiskuje šolo tudi nekaj nadebudnih ciganov. Po
svoji zmogljivosti in vedenju prav nič ne zaostajajo
za ostalimi otroki. Vendar so hudo prizadeti, če jim kdo
reče, da so cigani. (Kljub temu pa ne morejo skriti svo-
jega ciganskega temperamenta. Zelo radi pojejo in sehitro ujezijo). Nekoliko pozneje sem prišla v stik z .

ljudmi v vasi. Ljudje so rbvni, preprosti, toda dobri!
Največ se ukvarjajo z izsekavanjem gozdov.

samo delo v šoli je naporno, ker je kombiniran
pouk. Vendar nad svojim poklicem nisem razočarana. Na
koncu moje prek-se sem ugotavljala: "Saj je bilo vsetako, kot sem si želela! Težko sem se ločila od teh
ljudi. Tudi tu je življenje zanimivo. Zdi se mi, da sem
za marsikatero stvar bogatejša. Našla sem pot do člo—
veških src in si jih usvojila."

Kakor težko sem prišla, tako težko sem se poslo—
vila od tega kraja, ki sem ga res vzljubila. Tu sem
pustila delček svojega življenja inlep spomin na otro—
ke.
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POGOVORI S SODELAVCI!

'Objavljamo pismo, ki nam ga je poslal dijal F.P. izIII. letnika:
.:.Cenjeno Uredništvo "Resljeve 12"!

Kot dijak Učiteljišče redno prebiram vaše glasilo,zato se vam tudi oglašam. Nočem biti Levstik našim mla—
dim literatom in pesnikom, a vseeno bi rad opozoril na
nekatere pomanjkljivosti, ki sem jih opazil.
Vem, da je delo Uredniškega odbora zelo težko, ker jedosti učenja, zato prosim, da prejmete moje pismo kot
zdravo kritiko in ne kot zabavljanje.
Z vsako številko narašča število pesnikov, pisateljev,ki pišejo pesmi v vseh mogočih oblikah in stikih, ki
so bralcem večkrat nerazumljivi. Mnogo pišejo o ljube—
zni — večni in neminljivi — premalo pa o našem stvarnem
življenju v šoli in doma. Saj razumem, da je ljubezen
v naših letih naraven pojav, vseeno bi se uredniški od—
dbor moral večkrat sestati s svojimi mladimi sotrudniki
in jih_poučiti, da človek ni še umetnik, če napiše pet
pesmic, pri katerih se rima ujema, čeprav je napisana
v atomskem veku. Vesel bi bil, če bi moje pismo objavi—li.
DRAGI TOVARIŠ !

Veseli smo vsake, še tako skromne kritike o našem glasi—lu. Praviš, da je delo našega uredniškega odbora težko.
Res je, samo ne le zato, ker zahteva delo okrow nekega
glasila veliko časa, ampak zaradi vsekaj drug za vsa—

v . V . ,. \., . .ko steVilko našega glaSila dooimo kakin deset esmi inkakih pet proznih sestavkov, Pesmi, ki jih pre emo pa
so v veliki večini vsebidsko ozke, zelo ozke, neoriginal—
ne, naivne, oblikovno pa zelo revne. Prozni prispevki paniso večinoma nič več kot slabe šolske naloge. ln med
temi prispevki uredniški odbor izbira in izbira, kar
se sploh da izbrati, kar res vsaj nekaj pove.
Seveda, tudi dobre prispevke prejme Uredništvo, samo teh
je malo. V svojem pismu praviš, da v našem glasilu z vsa-
ko številko narašča š evilo pesnikov in pisatelje . Ve—
di, da smo mi tega veseli, Veseli smo vsakega novega so-
delavca v našem glasilu, še bolj pa vsakega sila



v,; _ ..,, .

, skopo odmerjenem prostoru za "ieq

katerega delansokvalitetna7 katerega dela obogatijo našlist.
Praviš, da so pesmi, ki jih objavljamo, bralcem večkrat
nerazumljive. Nerazumljivih pesmi v našem glasilu ne ob—
javljamo. Res je, da je v nekaterih pesmi, ki jih objav—
ljamo precej drzre,mčasih tudi nekoliko abstraktne meta—
forike in tudi velikOrsimbolike. (To je značilo za mo—
derno poezijo). Bralec pa, ki se bo poglobil v tako —

o površnem branju "Berazumljivo" — pesem, jo to lahko
razumel.
Strinjamo pa se s tebo, da so ml nkrat
ozki v svojeln pisanju, toda če bi bisa le "o našem
stvarnem življenju v šoli in doma " bi bili potem še ved—
no zelo ozki.
Tvoj predlog, da bi se Uredništvo večkrat sestalo s
svojimi sodelavci, in svetovelo pri njihoyzn { ssnju,in povedale mnenje o njihovih stvaritvah (ne le, da bi
jih poučilo, da črvak če ni UM/tnik, če napiše pet
pesmic, pri katerih se rimq ijema — kot praviš dalje),
z veseli: zpiejnemo, če ga sprejmejo tudi naei dode—

),

'lavci. Saj bi se lahko veliko več pogovorili z njimi
osebno, kot jim moremo povedati z nekaj besedatii v

Jvora-w

_B_xe 59323le !.

Sporočamo vam, da bomo ukinili pogovore e
Zdi se mi, da bi bil neposredni stik z V?
vitejši. Zato bomo organivirali lebGlilui
bo gotovo rodil bogatejše sadove,
Obenem vas obveščamo, da nepodpis
objavljamo» Prispevki naj bodo čitlj

TVICA ŠMEJL
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POROČIQA MLADINSKE ORgANizAciJA NA UČITELJIVČU

POROČILO O DELU MLADlNE RK NA UČITELJIŠČU

Delo mladine RK na učiteljišču v Ljubljani postaja
z vsakim šolskim letom bolj pestro. Vendar RMK našegaZavoda aktivno dela tudi med semenstralnimi in glavni—
mi počitnicami. Osem aktivistov RK se je udeležilo mla—
dinske delovne akcije z II. slovensko MDB, RK "STANE
ŽAGAR", ki jo je organiziral GO RKS. Od teh osmih smobili kar štirje člani brigadnega štaba: komandant bri—
gade, ekonom, sekretar, in komandir prve čete. Ponosni
smo, da smo tudi mi prispevali, da je naša brigada do—
segla vsa najvišja priznanja, ki so bila možna: udarni—
štvo, specialno pohvalo, nekaj diplom in pohval, trakrevolucije ter od maršala Tita FLRJ ORDEN RADA SA SRE—
BRNIM VENCEM.
Udeležili smo se centralne proslave 20 — letnice vsta-je v Titovem Užicu, ter mladinske delovne akcije naSutjeski z MDB "DR. SIMA MILOŠEVIČ", ki jo je formiral
CO HKJ.
Tudi letos se bo 22 mladincev, ki so vsi člani RK ude—
ležilo zvezne delovne akcije v mladinski delavni briga—di RK — "MRAVLJA$ Dr. MROŽ", ki jo formira GO RKS. Ne—
kaj jih bo šlo tudi na Sutjesko.
V tem šolskem letu nam je uspelo pridobiti vse dijakenašega Zavoda v članstvo RK (petstodeset). Od tega
nas je kar 82 aktivnih. V okviru RK smo imeli v vseh
Vrazredih predavanja o šolski in osebni higieni._Pre—davala je tov. prof. VALENTINČIČEVA. V septembru nam
je dr. MISS v okviru RK predaval o škodljivih vplivihalkohola. Predavanje je poslušalo llA;dijakov in se jezaključilo s filmom "ALKOHOLIZEM IN NFRODNI OBIČAJI".
Glede šolske higiene smo dali pobudo za nabavo higien—skih posod v WC.
Za pomoč ponesrečencem v Makarski smo zbrali 25.000
dinarjev. 40 članov RK se je udeležilo krvodajalske ak—
cije. Pomagali smo pri urejevanju mladinske sobe inarhiva. V novembru smo Obiskali Dom invalidne mladine

v Kamniku, ki smo jo obdarovali in ji priredili kulturnozabavni program. Članom glasbenega krožka Doma invalidne
mladine iz Kamnika smo na našem Zavodu pripravili Kovo—
letno pogostitev, naleteri smo želeli izmenjati kultur—
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no zabavni program. Vse je bilo skrbno pripravljeno,
vendar zaradi izredno slabega vremena in hude poledice
niso upali na pot. Sodelujemo z mladino RK na učiteljišču
V Murski Soboti. Pomagali smo V. Šentviški gimnaziji pri
ustanovitvi organizacije RK. Sodelujemo tudi z osnovno šo—
lo Ledina, ker smo organizirali tečaj Prve pomoči. Sode—
lujemo še z FBK na osnovni šoli Janeza Mraka na Vrhniki.
V tednu TBC smo prodali l.ooo listkov in 20 pivnikov.
Po ljubljanskih podjetjih in prodajalnah smo raznosili
loo lepakov v tednu boja pro al koholizmu.
25;8. 1962 smo dali ekppo po PP pri tekmovanju s sla—
lom za pionirje in mladince, ki sta jo organizirala klu—
ba enotnoot in novinar.
Iskali smo pQVvaavr * Štannvinjsko skupnostjo Ajdovščinoter jo seznanili s tem, da ji lahko nudimo sledeče usluge:
l) inštrukcije,
2) varstvo otrok,
3) urejevanje knjižnic,
4) prinašanje potrebščin iz mesta starčkom in bolnikomhq
53 nudenje pomoči pri negi bolnika na domu.

Posebno skrb smo posvetili prvim letnikom, in ga vpeljali
v naše delo. Med vse naše člane RK smo razdelili članske
izkaznice. Nekaj naših članov RK je poslušalo zanimivo
predavanje o Zg RK, ki ga je organiziral RK Občine — cen-
ter. V letošnjem šolskem letu smo navezali tesnejše sti-
ke s RK občine — center, ki nam je za izvajanje našega
programa nakazala 20.ooo.— dinarjev, zakar se jih ii—
kreno zahvaljujemo, ker nam je omogočila doseči take
rezultate in želimo, da bi še naprej tako tesno sodelovali.

NIVES VIDQV

*Pesz Na ?2— 5.530 v. ___ {* féfrak








