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KJE JE POMLAD?

Po razmočeni cesti se v vlažnem dnevu počasi pomika dolge ko—lona ljudig Obrazi vseh so mračni in njihove obleke so žalne.
Vsa ta dolga kolona sledi črnemu pogrebnemu vozu s številni—mi venci. Za tem vozom, ki ga s premišljenimi koraki vlečetadva konja, stopajo štirje otroci — dve dekleti in dva fantan
Njihove oči so rdeče od solza, ki jim vro po licih. Uprte sov črno krstog S strahom zro v to črnine in s pričakovanjem,da se bo morda še kaj premaknilo.
"Mami, mami—i-i". Njihovi pritajeni vzkliki, ko se zazirejov mračno krsto, ki im jo zakrila mamo — za vedno.j
Vsem pogrebcem drgetejo prsi in noge so jim šigijo ob mislina štiri neoogljene otroke, ki jim je smrt iztrgala za oče—
tom še mater.
Niso več tako majhni, vendar so potrebni toplo materine Opomre; toplo materine ljubezni,
Zeke je smrt tako okrutna? Nikogar ne vpraša, niti ne izbiwJ

re, Tako ne smiljona je_

jubeč h materinih oči, ko pa iz njih sevata smrt in groze
Še teh nekaj kratkih trenutkov, potem bo tudi to črno krsto
& akrila prst in vsako upanje ne materino vrnitev bo zaman,
Dan je pust in mračen. Rahlo rei deže Cvetje vencev se zgen_Tj

zu a*aj dež lahko pomaga le cvet—EUin zaživi, ko ga ovleži d

o

e k
ju? Zakaj ne oživi prezg daj zatrte materine ljubezni?

Čas teče mirno naprej in ne ozira se na jokajoče obraze otrok,Otroci pa ne pozabijo dneva, ko so na poslednji poti spremlja»li mater.
(

Njihov dom je postal skromna zapuščina. Postal je mirno gre»li) "_če, kjer trpijo štiri mlad: srca, željne življenje in sram
žkllltlllllll IIINWMII
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Včasih le zamolklo zeječe vrata in hripevo zapoje motor. Ti—

sti trenutek dvorišče oživi. Potem postane spet tiho in ne—
mo.

Cas počasi celi rane, Zelo počasi izginja to v pozabo. Ziv-
ljenje teče, & vrzel, kamor je smrt posegla s svojo strupe—
no roko, je še vidna in zijau KOt pelin so grenki občutki,
kot strup so strupenim

bledi in resni. V njih
je tako kratekv

V lice se dolbejo resne poteze življenjai Oči so hladne in
nemo brez upa strme v bodočnost.

Irena

KOMARJI VISOKa DREVESL

Nekaj komarjev
sem zmazel na stegnu, ne stOpnicgh
Žabe kvakago, ospcho, «.
škržqti žagajo_ crni Mddezl po tleh
Oljke se pregibajo v vetru., Pomešam % odpadlimi
Komnite ograje VCJGMlI

režejo nasadec
Lune se je ujela
v valovjeu
Odgnal sem komorje
pa so prišli novi,
cele jate
brenčečih vragov. Drevesa *

M. Veber

v drevoredu
izgubljencevb

Mc Veber



itvjimc Gledam mrtveca na tleh. Prekrit je s polivinilom.Kri
potcmneva i; počasi polzi proti jarku. Kos ceste je zaprt.
Mvtew "ec Zdrobljeho kolo. Padel je in obležal. Smrti3

se je zgodilo? Zakaj ne pokličejo rešilnega avta? Ka d

si= Kar tako.
gre na bruhanje, Nihče ga le poznabMi—
pripovedujejo. Nihče ga ne Pozna,

je pobegnil: Prijeli so ga. Ster je Lhi-i—
&; ;» ;q;tg lahkomiselnež. Pijan je bil. Povozil ga jer grin

izdavilc Ni tajil. Ni priznal. Poetajal ;?
razmetavati besede. Stanje pa se ni i'premo—J

— EW'Slmo. Nimaš kej videti. Mrtev jel Tega ne izpremeniš

_ _u me sclol ne brigam Zakaj sploh govorimo o tem? Mrtav
' ,*,v;. .ga; mruew ln among

se, Tudi cnadvz



Tudi onedvs sta se smejala.
- Pojdive se lovit.
Sreča. Kako blizu je smrti. Zeniksm smrt? Prezirem jo. Bo—

jimo pa se je vsi. On je mrtev. V lastni krvi leži. Mrtev
je.
Vsak den†srečujemo mrtve. Veselimo se, se poljubljemo in ke—

dar nekdo od njih izgine, potočimo nekaj solz in nesvidenje.
— Vrnimo se.
Nihče me ni slišal, nihče več poznal. Zeredi dveh besed. Vr—

nimo se. Sam sem šel.
Truplo so odpeljali. Kri se je strdile. Ljudje razšli. Foto-
graf je slikal in se odpeljal. Tikoger več ni bilo.
Pa je vendarle umrl človek na tem mestu. Svoje življenje je
pustil delu ceste. Zaradi česa? Zaradi objestnosti se je živ—

ljenje ustavilo. Tudi mi smo ga izločili. Kar tako. Umrl je.
M. Veber

STRAST

Skozi temi divje kobila Tkozi temć rezgeti kobile.
krvavih oči. Zdig so njene oči globoke in
vse plemeneče in strastne plane.
divje skozi noč, Tiho je legle kraj belega
ožgane od majskege neba cvetja
pijana od belega cvetje. in hotela umreti.
A tem za deljnimi polji Veber

se nekaj prebuja.
Krvevo in veličastno
vzdiguje roke proti
mrzlim zvez em

proti samotnim drevesom,
ki so gole sremujeje sonca.



JESEN

Na zapuščenih poljih
tožijo vrane.
Kozolci so trudni starci,
travo so mrtve,
vrbe plokejo.

TEBI

Klečim
V temni katedrali ljubezni,
rnočem prižgati luči
in ubiti svetlobe
lepi angel
v tvojih očeh.
Kej mečejo
po hladnih
poljubljal
z zadnjimi

žarke
tleh,
jih bom

upi leži.

AVA]; S ' "ki TEC) B]

Nekje na obronkih senj
sem te čutil
in z bolečino želel.
Poljuhljel sem tvoje sledi
ne jutranjih skalah
iskal tvoje ime
v morskih poneh.
Čakel sem te.

\n

lz grap strme
votle oči.
Sive in hladno
poljubljnjo svet.

Veber

Klečim in molim
in moja molitev ječi
v praznih klopeh.
Ne bom ti pogledal v oči
sklonil se bom pred resnico
brez vsake trohice vere.
Popil bom svoje solzé
iz pekoče & kelihe noči
to p er
in odše vetrom.

V šepetu jeseni
je zamrl tvoj lik
z njim tvojo ime
in bolečine.
Zaman
sem te čakal.

Veber



POMLAD

Snega ni več. Oblaki se rezklepejo
in zgrinjejo.

Drevo je golo,
samo nekaj vej leži pod njim. ln dež je konec
Motike so zečutile hlad zemlje, in začetek.
, . .konjski smrad M.Veber
se je razširil prek polj.

ŽIVLJENJE NA DEZELI

Den je preganjal noč in nad obronkom gozda se je prižgala
jutranje zarje. Precej mračno je še bilo. Nekje v daljavi
je zateglo lejel pes. Ne sosedovem gnojišču je petelin že

pel jutranjieo. Med listi dreves, ki so se lahno pozibava-
li je šuštel veter in si pel melodije novega dne.

Med košatim drevjem so počivale kmetije. Skozi napol zastr—
to okno se je svetila luč. Težke vrata kmetijo so se hreščeč
odprle. Na betonski prag je stopil sosed Franc in se zazrl
v polmrek. V hlevu je zetulile lačne krave in konja sta hr—

zala.
"Nets, lep dan bo dones", je rekel mož ženi, ki je v veži
prestavljala posode za mleko.

"Treba bo na polje. Poiskel bom nekej ljudi, da bomo obsuli
krompir". Med vreti se je pokazalo Mete v temni halji z na—

zej povezano rdečepisano ruto. Po dvorišču, kjer je stal mo—

gočen oreh, poleg njega pa vodnjak, je Meto stopile v hlev.
Prižgsle j' luč, kajti ni bilo še dovolj svetle, sej je bi-
le ure komej štiri. Iz hleve se je toplo pokedilo in zedi-

o po toplem gnoju.
Franc je za ženo stopil v hlev in kmalu pripeljal ne gnoji-
šče samokolnico gnoja lz hleve se je slišale šumenje zele—

nih koruznih stebel, ki jih je Mete polagole živini v žle-
-ove. Konje sta v kotu pričakovala dete ljeŽ)



lz hiše ste—pri šla
kna pod kozolec, je

Naredil se je že da
žarke. V hlev jo s
ti. Prijetno se je
ko.
Pod kozolcem so je
bel hlod.
V kuhinji jo mlcjš
hole zajtrk nr raz
lz kamre sta prišli lvone in Lojzka.
nato pa sta
lo se je pranje.

_7__

sinova France in Primož. Bila sta nameije—
sta imela še nekaj nerezžaganege lesa.
in sonce jo poslalo svoje prve blede

posodo priteklf hči Nicka iL začele molz—

»dilo iz posooe, kjer se jo pokilo mle—

moreče oglasila žaga in se zarezal: v de—

e Francka oo.iv5la fe poso 0 iz obenem ku-
beljenem Zidanem štedilniku

si na dvorišče prim 9

da, ki sta jo nujno potreboveli.
Matija, ki je bil
391 prazne kanglje,
šičem.
Ob S.uri so imeli

prvi na

zajtrk,

v katerih
nogah

:l

ie:,

Po

V svinjski kuhi.ji je

kukali 5

i perilo in po
; v kuhinjo,
o'ode. Zače—

v kotlu že vrela vo—

iz svinjekega hleva prine—
je iesel hrano dvanajstim pra—

potem pa na polje.
ostali rranoka ki je riprevliela kosilo in9 3 p (.

desetletnene posle in pa šos

Okrog poldneva sta
spravljali sta okr
(*. (.: Ul Q.. ") 53

W }.n. U) !__A C.} (V! LJ

Ko je topel večer
kosila detelje za
Ze popolna noč je

tletni Janez
lvene in_o
og hiše.

poljubil
konje in
legla na

delom in kazalec na uri je
polnomo utihnila.

Da, tako in podobn
za polje. Večno da
otrok mora biti pr

H0 je živ
16, ki Se

ilagoje n

eljr in ajdovih žgan
je bilo kaj Opraviiti,
z

in
z{a Z

V kuhinji so
opravljala hiš—
Roz

e obesili p

to in ono.
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mehke
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ki

Ex p)

orilo in po—

lnem kosilu
& leena živi—

in Primož na-

končali z

je hiša po—

Skrb za živino,
braniti. Kmečki
ki je v zimi



ravno tako potrebno kot poleti in, ki ga za
praznik.
Kmetje so ponesni na svoje kmetije, na svojo živino in na
delo. Radi eprevljajo dele, samo da bi se lahko pokazali
skrbne gosptdorje.
Lepo je živeti v naravi, med kmečkimi hišami in kozolci, ki
se behevo dviga jo med pClji. Odd.ljono je t: življenje od
mstnog: vrveža
trišnjege. Ni čase
je in morda le
stre jše in bolje življenj (TJ

Ireno

REQIUIEM ZA TOŽSARJA

Reqiuiem za boksarja in jue boxa.
brez pesti Razbili so ga
V pivnici in policija hodi ponj.
za vogalom. ' Pijane arene.
Rezbija kozarce
. v. . , Jue box:in steklo pTSl po Elen.

.reqiuiem za
Pijana arena. boksarja.

\ n—r' '
__Glas so mu Tinylll. &. Veber

Razbili ušesa
in ne sliši violine

ENKI KRUH

Gledam življenje brez maske in zečenjam slutiti, zakaj s
mi čelo gube in roke tr '

Vidim Življenje kot del
popotnike na njej. Da, katerega si—

je danes sonce, včeraj pa bo umiral
od žeje in lakote za cesto ter hre a.eče zrl v daljavo,
kjer bo čutil zavetje in streho, tOplo sobo in roxo, ki mu
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bo ponudile če Za defjom bo prišlo son-
ce in ga zope cesti, večnon Mpeneče gat
po miru in udob konce, ': bo zawtja, ne

1
ju,

bo postelje pot bo in cilj. Ko lene mu bodo kle cela in
srce mu bo krvnvelo ob neizpovedanem hrepenenju, ki bo po—

tešeno, ko bo našel popotnika, sebi enakega, ki mu bo po—

del roko. In hodila bosta dalje, z roko v roki ter se ob

urah počitka naslanjale drug na drugega. Krajše in lepša se
jima bo zdele pot, čeprav se boste izmenjevala dež in son—

ce, lakote in veselje prev tako ot prej. Čutila boste, da
klinci niso več tako strmi in ki,menje pod podplati ne ved
Ostre, če boste hodila v dvoje.

pote, to vem, ker gledam in vidim, čeprav se nimam

je stala pred mojo met erjo ter ne—

v daljavo Čez obrez, poln drobnih gubio
, so ji počasi drsole solze. Njeni

strastno okle ali kodrasto_glnvioo,ki
skrivala v ponošeno materino krilo.
vorisce zee lišel globok, hrešče51 d

pijinski glas. Obe neogljeni postavi sta se streeli v na-
ipadu krMČv toge joka. Takrat sem prvič zeglede lvelike, od

_tr hu ezfirj malega bitje in stisnila me je
v prsih. Glede « 'b'foče oči, ki so božnle zgubani
materin obraz da niso rezu.nml ostudnih
pijenih besed, ivo padale po trosoči se že-
ni. Videm sem tudi pijenca. Stal je ne oglu hiše, neobrit,
poveljan, zebuhlege obraza in dvignjenih rok. Kričal je,na-
t pe izginil v hiši.
Odšla je *pognjenega hrbte, s sklonjeno elivo.
Videl sem j potem še večkrat: oče, mati in dekle. Srečna
družina, bi sodil po smehljeju oč'bovem in če ne bi videl
trpkih gub okrog materinih ust. Srečne družine bi sodil, če

ne bi slišcl psovk in joka, ki ga ne omenjajo več, čeprav
ne bo nikoli pozabljen



judje, bi dajal, če bi ne vedel, da je takih nepo—
r 1 a je, bi dejal, če ne
n sréčc pri'a sovraštvo in pre—

.evom noč in za ;ežjem sonce.
_;9 so pota človeka"c in trpkc je njegovo Sp"znanje, ce—

Jinez Odar

ati iz—
"Na

prve zbir—»

Kir mi je blizu, Ne bOm sa mnsg: izpremonil,
ne bcli le klicali že ne bsdc več

in tišine moja.
("Na bcm —

'
x . nil").
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drat moči, turbine misli). Oblikovno so preproste. Zato lah—
ko začuti vsakdo to, kar doživlja sam, čeprav se ne zaveda.

ŠPOR "JL—IO DR vemo
Z delom športnega društva ne moremo biti povsem zadovoljni.Nismo dosegli tistega, kar smo želeli. Še vedno niso tekmo—
vanja v redu; Ekipe so odstopale od tekmovanja, premalo smo
usposobili sodnike. Ze razliko od prejšnjih let je bilo le—
tos precej medšolskih tekmovanj.
l,oram pou&riti, da je odbojka zamrla in d: je trebe tošportno panogo znova oživiti. Lo spomnimo so, d: je nekoč(zensle ekipa csvvjile nekajkrat zeporedorma prvo mesto ne
3 rednješolskem prvenstvu.U

Z delim košarkarskega društva smo kar zadovol'
[57139117

in genske lige. Reprezentannea nr

Igrali smo dve- tekmi z ekip-3 DI —a. Obakrćt je Učiteljišče
zmagalo z visokimi rezultati (102 4) ter (74234). Tekmova—
li smo še z II. gimnazijo, s 1. gimnazijo ter z drugimi.
Najbolj razveseljivo pa—je to, da v ekipi igrajo le trijeigralni iz V. letnika. To so Kralj, Kobal in Kokalj, Čop
pa je iz IV. letnika.
Ostali igr alcci so iz tretjega letni Ti bodo drugo leto
uspešno predstavljali šolo.
Ženska koša ka je prav tako napredovala.
Isto kot za moško ekipo V lje za žensko.(L
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DELO LITERARNEGA KRO'ZKA

Literarni krožek bil letoje s ej deloven. Sestanki
so bili redno vsako soboto. Te sest

r

r e

anke a jo obiskovalo
kar precej članov. Prebirali smo p ispevke za Resljevo l2,
jih kritično ocenili in popravili. Razgovarjali smo se tu—
di o aktualnih dogodkih v naši kulturni javnosti.
Pregledovali smo tudi nove knjige. Vsi člani smo knjiga pre—
brali, nekdo pa je pripravil o njej kratek referat, po tem
referatu pa smo povedali vsak svoje mnenje o knjigi. Letoš—
nje šolsko leto smo pripravili tudi literarno popoldne, ki
je odlično uspelo. Vsi naši pesniki in pisatelji, ki smo jih
povabili, so se odzvali vabilu in nam posredovali delček
svoje umetniške besede. Nabito polna risalnioa je pridala,
da se učiteljiščniki Še zanimajo za naše ustvarjalce. To je
bil grob prikaz našega dela, In to res grob, kajti bilo je
še veliko malenkosti, o katerih smo razpravljali na našem
literarnem krožku.
Največja težave v tem šolskem letu je bilo vsekakor pom j
kanje prispevkov, ki nas je ovirala pri izdaji našega lista,
zaradi tega je trpela tudi njegova kvaliteta.

MLADINSKE URE

Mladinske igre so postale zadnji čas ena najpriljubljenej—
ših oblik šolskega dela, kjer dijaki lahko spoznavajo tisto,
kar jih zanima. Zaradi tega so postale mladinske ure sesta—
vni del pouka. Na naši šoli je bila zaradi mladinskih ur
formirana posebna komisija, ki jo sestavljajo 3 dijaki in
2 profesorja. V začetku šolskega leta je ta komisija pri—
pravila program tem za mladinske ure. Vse te programe so
dobili v roke razredne skupnosti, ki so poleg 5 obveznih
tem lahko poljubno izbirale teme, ki so jih želJlč. Razre—
dne skupnosti so tudi same izbirala predavatelje. To so bi—

li tovariši profesorji, dijaki in nekaj drugih družbeno—po—
litičnih delavcem
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Razvoseljivo dejstvo je, da so dijaki izbrali tudi več pre-
dateljov iz svojih vrst.
Najbolj so uSpele mladinske ure v prvih letnikih, kar je vse-
kakor zelo pohvalno.
Največ zanimanja je bilo za predavanja prof. Hubada, ki so
jih poslušali vsi, razen enega razreda, najmanj po 2 uri.Mi—

slim, da jo način mladinskih ur, ki smo ga izbrali letos,do-
ber, saj daje dijakom vso možnost izbiro snovi, ki jih res
zanima in pri tem dOpolnjujejO svoje znanje, ki ga ni nikoli
dovolj.

F. Ravnikar

RESLJEVA 12 — glasilo dijakov učiteljišča in pedagoško
gimnazijo v Ljubljani
Izdaja literarni krožek

GLAVNI UREDNIK : FRANC RAVNIKAR

UREDNIK ZA PROZO: JANEZ ODAR

UREDNIK ZA POEZIJO: SLAVKO STDNKOVIČ

ETNIČNO VODSTVO: BORIS KnVČIC IN VINKO CnDlLKIK

Izšlo v maju 1965.

Številka 4. * Cena 50 din
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