PISMO UBEDNIŠ TVA!

Pred vami je prva številka našega glasila Resljeva l2.

s precejšnja zamudo. Vendar zamude ni krivo
uredništvo,
ampak sadelavci lista, ki je glasilo cele šole,

njenega

življenja, ustvarjalnosti in problemav. Literarni krnžek, na katerem se srečujejo ustvarjalci in
ljubitelji
umetnosti, skrbi za prispevke, kot vidite, ne z veli—
&

kim uspehom.
Ne moremw

si misliti,

življenja ali

da na šoli ni tako razgibanega
pa pr:r)blemnv, da ne bi imeli kaj razpra"w

ljati ali pisati,

Vendar je komodnost značilna pateza
naših dijakov. Kakor ignorirajo nekateri druge dejav—
nosti, tako se tudi malo dijaknm ljubi kaj napisati.
To je, skoraj bi rekli, znak
neresnosti. Na razrednih

sestankih i1

vo

in

11 111.9nkih šolske skupnosti je vedno ži—
problemov ne zmanjka. Večkrat je razpravljanje

celo neobjektivno. Vendar ni nikogar, ki bi hotel pole—
mizirati s temi dijaki in ki bi Objavil svnja stališča
v našem glasilu. Mnenja smo, da je precej
nejasnih sta—

lišč

glede samf1:_1._u_1jee glede adgnvnrnosti in glede
pravic diiek—v, učenju itd. Malokateri problem zaide v

Vnaš

.ramn

list.

Kvečjemu morda kakšna

naročiti.

perečiln, ci

ga pa

me—

Na, tako je s

te strani naš list lahko le odsev "nedelai
Skwraj ravno tako je s prispevki literarne Vsebine. Ta—
ko je nemognče je bi uredništva kaj dosti
izbirala med
prispevki, ki jih je zelo malo.
Večina

prispevkv v tej številki je satiričnih ali hu—
morističnih i: V1
,,_1;m_edbudnn; saj do sedaj
take vrste prispevkov nismo imeli. Kot izgleda imamn
na šoli nekej humoristav. Manj pa je pesnikov. Ne' iateri
svojili pesm
'emo zanje - nnčejs objaviti, bo—
†
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disi iz sramežljivosti ali iz drugih vzrokov.
Letos pogrešamo tddi poračil - kritik gled. predstav,

filmov - knjig. Prejšnja leta smo imeli precej prizedevnih dijakov, ki so živa spremljali kulturno degaje—
nje pri nas, kar je adseveln tudi v našem glasilu. Če—
prav imamo na šeli kar lepo število ebenentov v Drami,
v Operi, ne kancertih, nikoli ne izvemo stališč dijaknv
do posameznih predstav. Vemo, da jih imajo, pa kdo bi o
tem še pisal, kajne?
Če

želite,

da se be

pri glasilu pridobila

na

vrednosti

in na tehtnosti, pišite o vsem, kar vas teži, o čemer
razmišljate, kar doživljate, pišite.a kulturnih prire—

ditvah, ki ste jih obiskali, n knjigah,-ki ste jih prebrali. In list bo takšen, kakršnega si želite!
Uredništva
VETEd

Svetle zvezde se se prižgale ne pesivelem nebu in leben
veter je pihljel z juga, ko sem slonele na nknu in gledala proti Rožniku, kjer je ugešele rdeče zarja. Glede—
le sem in pogled mi je hladil v motnih daljah in isLal
v neskončni, globaki modrini nekaj, česar nisem pnznela,

občutila.
Veter, ki je prihajal kot hrepenenje, me je nežno gledil
po licih in ko je šepetal z listjem tapel '} 4 nb progi, se
mi je zdelé, da slišim zemirajnčo pesem, ki se zliva s
pluskanjem mnrje, s penečimi valivi, zliva z diham kraških trav in pesmijo senjavih nblekav ne modrem nebu in
s sivo belinn hladnih skal. Bežel me je po licih teko
nežna kot tople prijateljska reke, ki me je v sanjah ne—
štetekret gladila in tolažila in ketere sem cbčutile,
ne da bi ji paznale.
ne

srečne; zepele sem pesem, ketere
je še dolgo trepetal v zraku, kcknr ne bi vedel,

Pomislile sem,

odmev
kam nej

pohiti,

de sem

komu

je namenjen. Glibnkn sem vdihnila
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sveži večerni zrak in znani vonj

je zdramil: vonj
suhe, ožgane trave, vonj temnih berovcev, vonj drobnih
cvetic, ves vonj poletja - ljubezni. Veter, pusti me
sanjati! Zakaj me spominjsš ne tople glasove in na pe—
sem, ki je tako brezskrbno prihajala iz naših src?
Spomin! Kako si hudomušen? Ne karem te, ker si ušel od
borovih gozdov, v meglo si zavit in le moj, le moje sa—
nje. Zato ostani tu, v srcu, in ne begaj mladosti. Veter,

tiše, tiše

Mesečev

...

soj se je
kako bežiš!

Zakaj
očmi.

me

rezlil in razsvetil

me neba tako očitajoče gledaš s
Temno nebo... Temne oči

...

modro noč.

Oh

čas,

svojimi svetlimi

Mar jočem? Ne, to so solze veselja. Veter posuši
jihž,
Našla sem nekaj modrega kot nebo, mehkega kot sanje in
globokega kot spomin; spoznala sem lepoto. Vem, kaj sem
iskala v mnogih hladnih očeh, vem, kaj sem iskale. Tep—

lino in košček modrega nebe, ki mi je tu, sredi sivih in»
pustih hiš odvzet. Veter, božeš me kot roke, ki se me
resnično še ni dotaknila, pa vendar sem občutila v srcu

njen dotik.\Božaš
Trudne veke so

utrudil si

me

kot topel spomin.

postale težke.

Lahko noč veter, spomin,
me. Srečno! Dobro spi moje mesta?

S.L.
VAS

,

I&EDTO

uloviš ptico, ki je živela svebedno, in jo deneš v
kletko, bo preplašeno preskakovala, se zeletavsle in is—
kale izhode. Tako je tudi s človekom, ki je mnogo let
živel veselo, prosto in brezskrbno življenje na deželi,
a mora nenadoma v mesto med zidove in ulice=
Mesto je lepo. Lepe so njegove široke ulice in visoke,
moderne zgradbe. A še mnogo lepša je dežela z zelenimi
travniki, gozdovi in vinogradi. In kako naj človek, poln
Če
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tihega miru, prenese strašen trušč vozil, ki nenehno
drvijo po cestah? Vse ropoče, se preriva in hiti. Na
deželi se živi brez tega. Tem ne kvarijo zraka avtomo—
bili in ne cestni prah. Življenje je mirno in zadovolj—
no. Na vsakem koraku te pozdravljajo ptice in rože se'
ti po cvetečih travnikih smejejb v pezdrav. Tu v mestu
pa vete bulijo le temni zidovi in pogled, ki bi se ho—
tel napasti v daljavi, ti obstane ob črnih stenah._
Življenje je peč tako. Kdor živi v mestu, hrepeni po
prostrani naravi, & kdor živi na deželi, želi v mesto.
Človek

ni nikoli zadovoljen.
M B

L A B H

Grče v podu

O

L'I J

A

tihotne sobice,

semnthe miza,r

'

prt ves tih in vonjave bel,

in zelen in tih in vonjav in
le luč mi sveti

in bel pajčolan sivo zelene svetlobe
se vzpenja v venec čudovitih dni,

ki jin pogrebec zadnjo luč drži.
In venec svežega cvetja

mirni dan se leskeče
na deski, črno pobarvani,
omamno vonjavi,
v

beli, beli, beli.

Le

slika

ne

steni

mi nežno odpeva,

in pesem poje otožno
in se prijetno hehlja

'
,

v

noč,

dexte zebe do kosti,
ds srce me peče, me boli,
de spet sem sem, da,
sem v svoji melanholiji,
da nimam nežnih rok,
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nimam

krvavi in ječe
zvonke jeklenem plesu življenja.

da vse mi
v

Jutri
&

blaga bežejočih besed,

zspet nov dan
neč in tišine

bo

zame

in veter trepetajoč.
PRAV 'rO'l'IHOlaiA SEM
. . . .

Prev patihdms sem se vtihvtapil sknzi akne in sedel na—
sproti nje. Ker je držale glavn sklenjena me ni apszile.
Nekelike sem zernžljel s svojimi kostmi. Dvignile je svajo glave in me pogledala, ter rekle: 17Dejte mi ne mir,
če ne ves nspndim ven, trists mačknv. In kda pa ste
prev
zaprav?2 trn vstanem in se ji predstavim. " Nd še se—
daj nimam miru pred vami. Dovolj sem vse imela že v raz—
redu in mislite, da me beste še sedaj jezili. Kam pa pri—
dem, medene santo sentissimo?"
"Prosim vas, sami svetnikov nikari", sem jo gareče presil il se odpravil ven. "Pa" sem si dejel in si nbrisel
pntnn čeln, Oprostite zmotil sem se. Pazabil sem, da se
me še seme kosti. No pa nič zeta. Odpravil sem
se, da
prestrešim tovariše Statistike. Ko sem vstapil v njegovo
sebe, je prev prijetne vlekel dretn. Spustil sem groma—
glasen krik, tek? da ga je ndnesle skdrej da stropa. Na

sredi poti

je ustavil in padel rezej na posteljo.
"Ne, ne", sem dejal in gs pričel miriti. "P*glej,pnglejš
Kako čudvvit ekvstnjek. Čekej de preštejem in statistič—
no ugetwvim kolike kosti imaš" je dejal, kn se je etresel presesečenja. Stopil je k meni in pričel šteti. Ker
sem pe naravi zelo žgečkljiv, sem se pričel smejati. On
'pa ni odnehal in je nadeljeval svnje delo. Ker sem se
bal, da bi mi kosti pedle iz sklepov zaradi smeha, sem
se

moral na vrst na nas zapustiti njegevn sobo.
Uvidel sem, da nisem preveč dober duh in sem se napotil

_6_
svoj mrzli grob.
Kako se vam je zdelo moje sanjarjenje? Malce dolgnčasno
kajne? No pe nič zato. Pa drugič boljše.
«

nazaj

v

Žolna
ZAKAJ ?

kej naj še počnem? Ima smisel, da se prebijam skozi
ta novi svet, svet brez predsodkov, svet brez vse mora—
le, svet brez zavesti, svet brez vsega, kar bi moral i—
meti?
Le

Ha, mi imamo A— bombo, mi pa H— bombo, mi tudi, tudi mi,
Še dve
pa bomo na luni. Mi pa še preja mi smo vče-

leti,

raj poslali okoli

zmožni. Kaj to: mi

setelit, vi ste

Zemlje l2—tonski

smo pa včeraj zopet
par tisoč kg bomb. Ne bodo nem rumeni
zahodni kulturi. Mi smo pa pametnejši,

vrgli

selili

pa

ne—

na Vietnam
pameti, nam,

le vojne se raje
izognemo. Pa Kulturna revolucija. Pometimo z vsem starimi
Mi smo luč napredka, smo edini, ki imamo živega boge.
Izobčimo umetnike, Ki namesto mul

seje;

lahko

mngoče bom
bom odkril

zidal

dve

rišejoo sle.

Berimo

e—

hiši istočasno, pravi zidar,

zdravilo proti raku, pravi zdrevnik.
,Mlad sem še, pa se mi vse to studi. Posl ušej radio! Glej
TV! Videl boš, kaj se godi po svetu. Kaj iščete
vojno?
Vojno z A—bombo,
novo orožje?

H

ali

Keterimi drugimi boombsM1 . Iščete

še, pa se mi vse to studi. Zakaj ne bi poizku—
sili urejeti ne miren način? Poizkusite z ljubeznijo;
pomirjsjte ljudi mogoče bo to bolj uspešno kot pa na—

Mlad sem

—

silje.

Mogoče, vendar dvomim.

Poglejte Njega in Njo .Ksj imata od ljuvezni? Seme sen
ju veže. Pa po tem, ko se tega neveličata. Ločita se;
med njima vzplamti sovraštvo, prezir. On in Ona zopet'

iščeta partnerja. Partner

prejšnjemu.

mora
Močnejši ima vedno

biti

popolno nasprotje
oblast nad slabotnejšim.

*
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Žalostno je, da se sedaj, ko je devolj prostora za vse
ljudi, ljudje med sebOj uničujejo, da bo lahko eden i—

mel več Kot drugi.
*W,

da bom

de

eesti

Ona, Obema pa

dovalj močen,

da

si

bam

priberil

življenj—

soncem. Imel bom pomnč. Pwmegsla mi bo
pomagala ljubezen. Vem, da sva Midve ena

redkih, ki se ljubita.

tip,

Ona

je moj

ja,

5—7inizem. Zakaj?

Jaz sem njen ideal. To nema zadostuje.
Le zakaj še ni tako v svetu? Bomba, bombe, bombe, kul—
turne revelucija, upori, zatiranje, rasne diskriminaci—
*

Jaz
BALADA

Domsv sem

prišel.

Kje? ZEqu? Kako?
KOlik3?

In

I—\

_

sem

mrzlo ognjišče,

bilo ne vojne,
in ze balezni.

pa s*
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Sknzi dnlge dneve
sma samizr

in noči

meti,

-

'-

:—

:-

Domov sem

mrtvih žilah
in zepet drdranje,
brez vzrska
pomena
m? Vi 0"1 b

—

'.—

v

bi

—

oče

Brez krvi

in

—

,—

-—

—

-—

_-

1-

..

prišel

in našel mrzlo ognjišče
pa ni bilo ne vojne
in ne bolezni.
/

hrano
in oblek?

Le za
—

'

—

—

Janez Oder

—

—

P ROTE S T IRAM
PROTLSTIHAM, čAJ NlbhO AVTOEATI
SAJ AO LJUDJE

&

_

Otrnške reke
ne levu ze ljubezen—
so keknr suhe veje
v

_z

&?

vetru.

nepihnjenim želndeem5
pade mrak

oi

postelj postiljal.

Rojen premnngi
bi še dom preklinjal.

Dom3v sem

prišel

in našel mrzla ognjišče,

ni bila ne vojne
in ne balezni.
Ječi sirote

pa

/__,

še živečih staršev,
zdihuje vćnva

živega može

_—

Jaz pa bi legel
v mrzla soba

in rad bi, rad bi

-že

UmIRAJOCE

zaspal.......

Drevo

Siva zavesa zakriva sonce, zelene

kristalna rase in

tra ite bilke

dan je hdet v nizke mogle,
jesensko whervenim gozdom stapljajo z nevsm.

ve

pwkri—

ki se

za
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Za

starim povešenim kozolcem stoji hruška.

da je to črno drevo, po katerem že

bi vedel,
ne teče

Kdo

dvajset let

življenjski sok, čigar izgubljene veje klesti leto za lc—
tom veter in mu razorano lice umiva
dež, hruška? Osem—
ljene, počrnele veje se kakor brezmočne roke vzdigujejo
proti nebu, kakor da so v obupnom kriku okamenole. Kakor
človek, ki

je zmanjkalo moči, a se je zadnjič vzpel v
volji po življenju in obstal, ne poteptan, ponižan in zatrt, temveč ponosen in pokončen.
Zakaj je

mu

zastalo življenje, zakaj

ki

so

lu

so hrapavo,

so se

posušili sokovi,

odganjali mlado rast, v belo cvetje, zakaj?
Za kratek trenutek je
zatrepetalo listje, samo za trenu—
tek je rdeč plemen oblisnil mlado lubje in ob ravnem deb—

žuljaste roke

zaman iskale opere.. Rdeče
curke je pila črna zemlja? Rdeče rože so pokrilo mlado
okleščena listje. Odlomljen vrh je s pridušenim šumom
padel na zemljo, kot bi ne hotel motiti ugašajočeja živ—
ljenja. Prišli so ljudje in odnesli mrtvo, krvavo

Polzočo kri s hruškinega debla je umil dež, solze telo.
je po—
sušil veter, ki je pridušeno šepetai.skozi strgano škod—

lasto streho kozolca.
Ko

hitim

mimo po

zeleni stezi

mimo

zoranih njiv,

šujem, zakaj je ugasnilo mlado življenje. Zato,

svobodno živim?
Rahlo se dotaknem

so spra—
da

jaz

obraslega lubja in strese me
telesu. Iz razpok v deblu teče vsako pomlad ru—
men sok, jokajo veje brez
listja, suhe vejo iL hranijo
spomin na tisto pomlad pred več kot dvajsetimi latina
Še dolgo bo ta spomenik
stal sredi njiv in se stapljal
z jesenskimi barvami oddaljenega
gozda, še dvlgo bo ve—
med
ter
trohnečimi tremi kozolca govoril z žalostnim
z mahom

po vsem

glasom

o

naproti?

življenju, ki živi ter stopa

mcglenemu

Sibila

2.b=

jutru

Vghhmmnm&mmmnusw1%m
in sama srebrnih strun pajčvlen
se v soncu teme lesketa
in

same osorno

se

z

jeklen glas

estudno resnobn prebije
v

dan,

v

krvavi zerji zenejejnčih &li

življenje veli,

se dim ovenelega

nstudnega in mrzlega,
kat mrzla, zlobne zelene studenčnica.
Skazi veje zelenega listje'
se

lesketate

smrt

in življenje.

Keke

želim

de

da
da

bi bil

sem s

ti

†

v uho

Teda
nečeš tišine,
ne želiš besed in prisege
V

vencu lesketejWČih

se zverinskv

teboj,

bi ubežal divjim akordom valčka, tanga,
bi nežno te vbjel

in šepetal
_

si,

besede

ljubezni.

ljubezni.

belih rož

reži smrt.

Zakaj merel

bi v divji hrup,
med potne razgrete Obreze
besno sikejočih glasav
in zverinsko dnlgih,
krvi željnih prstnv.

ZVONI

pričakovani glavni odmor. Vsi nestrpni se izgnetem0 iz razreda in pričnemo vdihovati sveži
zrak, ki je pri—
hajal skdzi glavna vrata, ki so bila kot ponavadi odprta.
Kaj zato, če nalezeš nahod ali revno; vdihaVaš vendar sve—
ži zrak. Vratar kot ponavadi dremlje v svojem kotu. Nje—
ga ne zebe, saj ima električno peč, ki ga greje. Kaj ga
zanimajo drugi.
No, in končno sem sedel za mizo in pričel
pisati: Ne veste kakšne muke sem trpel poleg tega. Saj veste, časa ima—
mo mi dijaki vedno malo. To se
pozna že, če prideš na kakšen'krožek pa Opaziš samo vodjo krožka in nekaj dijakov,
ki že zaspano gledajo vanj in to je vse. Pa kaj bi se je—
zili zaradi tega, saj vsi radi zjutraj položimo.
Sicer pa smo res ubogi revčki. Profesorji nas preganjajo,
nam prepovedujejo najrazličnejše dejavnosti, ki so
najbolj
aktivna med glavnim odmorom. Sedaj so prizadeti vsi kadil—
"ci naše šole. Saj je bila ta prepoved pntrebna, vendar
jo
je treba izvajati. Ves ta preganjani tobačni svet se je za—
tekel na stranišče. Če prideš vanj, si moraš zatisniti nos,
sicer pričneš pokašljevati kot prehojeni nilski konj in
točiš crokodilske solze. Zadnjič sem bil ne nekem hodniku
blizu stranišča in kaj sem videl? Nežen prizor v tistem
čudovitem okolju, kjer kar mrgoli vabljivih hlapov."0dlič—
no", sem si dejal. Daleč smo prišli, da še primernih kra—
jev za te najnežnejše izlive čustev nimamo in se moramo
zatekati v te hrama kadilcev, adkoder prihajajo tako vabe
ljivi hlapi. Prav imajo tisti, ko pravijo, da je ljubezen
slepa. Jaz pa bi dejal še, da je tudi nahodna. Ljubi Ca—
sanovčič, želel bi ti še mnogo srečnih uric v tem okolju?
Veste, zadnjič mi je nekda poved _, de poskušajo že II.
letniki kaditi. Ko sem stopil v ta hram, kjer se zbirajo
"najmodrejši", je bil poln dima. Saj pravim: lahko bi jih
uporabili, da bi proizvajali ljubljansko meglo, toda te
imamo že dovolj, zato niso-preveč uporabni. Nenadoma se
Težke

_ 12 _

okoli nog nekaj zaplete.-Pogledam navzdel in vidim ne—
kega paglavčka, ki s solznimi učni in zabuhlega obraza
,"vleče" svoje cigareto. "Na, daleč smo prišli", sem si de—
mi

jal in

se

napotil ven.

Poleg prepovedi kajenja je bila še prepsved, ki je velja—
le dekletom. Prepoved se je glasila: prepwvedano lepoti—
čenje, nošenje tesno oprijetih hlač in mini krila. O mimi
krilu je bilo pbpisanega mnngo papirja. Nisem nasprotnik
te meds, vendar dekleta, nosite ga tiste, katerim pristoja. Nekega dne sem stnpal po hodniku, ko mi pride naspro—
ti dekle v mini krilu. Ki sem je zagledal, sem se moral

oprijeti zidu in si odpeti ovratnik srajce. Mislil

sem,

sreči
ddbro srce.,Izped tistega
kap,
krila so molele tako suhe nege knt zobetrebci na mizi.
Hotel sem jJ spoznriti, da bo pevzrnčila še smrt nekemu,
ki ima slabh'srce, če jo bo videl, vendar je odkorakala
mimo kot boginja z Olimpa.
da ma be

pa k

imam

annax

POGRETI VICI _ PA NE BO MOJI KRIVDI

vsi, potrpežljivi in

pogumni, ki ste čakali in u—
pali prijeti naše epedbudno glasilo, prva, ki je izšlo
pod nežna vladavino naše neve urednice - tudi ne po nje—
ni krivdi zvpet se vam nglešem.(dalje v stilu RTV).
,Kdo, pa sami uganite.
Dragi

—

Pogrete vice načelno sovražim, vendar vse bam danes z
njimi moril, kot sem že omenil, ne pa svoji krivdi, kaj—

ti prišli

se mi v meso in kri in jih že vrabci čivkaja
in se, na uho povedano, sladkn smejejn. Jaz bi se tudi,
pa nekateri mejega smeha ne prenesejo, češ, da je sadističen, drugi pa pravijo, da z njim motim pouk.

in nevarno kajenje, za katerega
znanstveniki na zajcih dekazali
(tokrat ameriške društvo za zaščiti živali ni protesti—
ralo), da splnh ni nevarno. Ta potrošniška dejavnost je
bila v naši hiši kontrastov večkrat z obeh strani izgla—
Gre namrec za cigarete
so pa bistri gruzijski
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savane, prepnvedana, a kdo se tega drži, saj smo v sve—
bndni državi. Pa bi stvar čiste razumel, kajti tudi jaz
bi težkw žrtvoval enkrat na teden krepki zaslužena in za

zdravje petrebro pavzicv da bi šel male pskdntreliret...
no ja, saj veste kam. Ea te še ni največji vie. Večji je,
da sme imeli dvakrat v zadnjem mesecu ples z jedača in
mečno pijačo in z devoljenim kajenjem (tudi za nas, ki smd
načelno izglasovali prepeved). In te tak ples prav v 27sr—
cu trdnjaveJ boreev za trdne ne ge in zdrava pljuča. Ke sem
to razmišljal, sem se spomnil zlahnih jezikjv: jugoleran—
ski čevlji na vseh tržiščih tud za U33 ARMY! Vsi smo
—

načelne proti vejni, mi pa zdravirlo TBC z nikdtinnm. Pa
kaj bi ebupsvali, saj pravi bistr tljudska modrest: Klin
se s klinem izbija.

teplo mi je pri srcu, ke pemislim na naše debre sna—
žilke, ki p? vsaki konferenci TRI DNI PO VRSTI stejijo pri
vratih v razred in blaga 1pezarjejn,da je kdnferrnea
sklenila "jdločne" držati red in disciplini in snago po
razredih. Že teden dni pa tem sankeijsken ukrepu pa bi
'nadebudni kolektivi lahko Odprli podružnice črnuške Ope—
Kar

karne v razredu.
To je posmeh vsaki resnosti in teeretični izvedljivosti
načel, ki vise na vseh razrecm vratih. Getevn ste že
uganili, da mislim pravilliik n dnlžnvsti roditelja, ki
bi mera & sedeti v šali ad pbl sedmih zjutraj da pil sed—
mih zvečer. Če pa nebi ndpirali vken v malih odmorih, bi
lahke pevabili sovjetske kozmonavta k nam trenirati brez—
težnn stanje, kajti zrak bi bil po dveh ;dnii"ih tako
gost, da bi ljudje postali lažji od njega in bi splavali

strop.
Se in še bi lahko našteval in pvgreva , a me že rbka bo—
li pa še malo strah me je, ker imam s takimi vici več
ali manj slabe izkušnje. Sicer pa: Podplat je koža čez
in čez pestala. Sicer pa so drugi krivi temu nezaneslji—
vemu pisanju, kajti če bi bila dosti prispevkbv, se jaz
ne bi s pisanjem izživljal, ker sem po naravi lenuh.
pod

—
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bi, kajti end zadošmve nj e pa le imam: vse, Ker
sem izkašljal, je bridko res in skrbi me, da bo take še
dolga -7s t ln. Če pa se bo Spremenila , fi» bedn pa meji
1
loi kleli, da
mžiM1 preskrbel. To pa
me ne skvbi; pol leta bom
Kar be pa

statistik
POT DOMOV

Pnuk je končan.

Profesor ndide Litre z razreda, ker se
vsem ved.1v strašansko mudi. V rezredu nastane hrup. Hit—
.
''ro strpam knjige
.
.
v torbo in
ndVihram
: spastwvane ljub—
Črne
ljanske postaje.
sajaste lvkwmntive rehaijs sem in
tja pW tirih in zastrupljajn zrak s hilngrami ngljikove—
ga in žveplnvega monsMtside in dijksida, «ddajajdč pri
tem rezke vri ke in zleveče
BESKO frekvenco,
pis
leno—1500
približne
nihajev v seiundi. Da se ne zedušim
v smrtinssnih plinih, švignem ne Kočevarje,
saj ga menda
vsak pazna. Sedem na sajaste klop pri sgajestem oknu. E
je vse saja sto: okne, klopi, pr tljažl liki, vegani, posta—
.

,

C_l

in

CL (\J

N(

1.4.::),

C.)

u

()

V

lezLičarji, in vsi potniki

*jačah

3—1

il

jedačeh,

stavraoijehsspl:h

Ki se

ne gevnrimež

vd prvega da

dobiji

v

.

zadnjega,

kilsdvnrskih

ic—

nekaj minutah je Kočevar nabit da zadnjegacotič ka.
Odhaja ob l418, sedaj pa je že ure
treh, pa se se
vedn? ne premakne.
ste, pa se ljudje sploh ne razburje—
V

le

V—e

je, saj
njič le

se vsi nevrjeni na velike zamude. Vlc se sled—
pifemalcne. Sunkevitn, kake? de je XškdO udaril z
glavn nb zadnje steno sajestega vagnna in zejevkal kot
spodbiti maček. Toda kaknr hitre se je vlak premaknil,
se je tudi ustavil. Spet sunkevitn, a ze sprememba je
nekdo na sprednjem delu vagnna preizk,sil trdoto desak.
In tako se navadno nadaljuje vse vožnjo. Iz tega so u—

bogi potniki že

sestavili

neke

vrste tebijvanje.

Kdnr

večkrat udari z glavo v deske, zmaga. ) *w še nisn vse
grezote na Knčevarju. Naj kaj pave m s kis tvrijsl cem zra—
1

- l5
ku v

vlaku, zasičenim

pi, oigoretnim

dimom

—

alkoholnimi in amvnjakjvimi hla—

z

itd.

Nej gnvnrim

pnhajenih kurjih
očesih, uničenih čevljih, nczavestnih, ki siti po tleh
ne mnreja pasti zaradi gneče,—3 kimwlčerjih
ki v lijhujši gneči zahtevajn vxznc listke iz"kindukterjih",
se preriva—
jo med wznnjenimi

gemu koncu.

»

telesi

enega konca vegvna

z
Ne, ne bom vam

givnril

niti zajvečje igralnice

v

Skret

me v

GL

staji.

mu

ZDA

O

proti

bi napisal cel ramen

dru—

teh gnečeh, ki jih

ne premvrc.

Debrepol ju
letim kot letala v hrup žgsnega apna na

gena

Lahko

sem, ko

w

pa—

tet}. 'd nteh
\

dimdv. Niti svoje—
najhujšemu sovražniku nu privn čim ene seme vežnje s
o

UX

Kičevarjem. Kdor ni po naravi odporen, bi po
prvi pasta—
ji izdihnil. Zatn takim mehkužnikom piipdrsčam, da niko—
li ne pogledajo na Kočevarje, če hočejo še živeti in da
počakaji, da se vsaj neknliks paceni pvgrebui zavad.
Drnec

Franci
\

'"ABTIVNOSTJ NASIH "AKIIVNIH" DIJAKOVV

Sedimn

klopeh in poslušame profesarja. Ker se pričnem
nekolik3 dolgnčesiti, si egledujcm razne predmete v raz—
v

redu. Izpnd klopi vzamem risalns desk3 bi si j? pričnem
oglednvati. Keko_čudoviti hieriglifi, kaki lepe slike.

Te

risalne

deske konkurirajw

ljubljanski pnšti.

njih
zaslediš vrsta sparočil: nd ljubezenskih izjav da sndb
raznih "psihiatrov", ki pošiljeje sveje paciente na raz—
na zdravljenje v različna "zdraviliščaU. Naj navedem ne—
kaj primerovt L*Farfc iz 3.a, srčno te ljubi deklica iz
2.b", ali paJVisoki fant iz 4.a ljubi nekoga iz 2. let—
nika . V teh sporočilih pe so tudi grnžnje. Če bi
se vse
uresničile, bi ljubljanska klinika imele precej več dela,

kot ga ima. Nekdo je izpisal
tako, da je 1
koraoijn!

z

Na

raznimi barvami neko ime,
V

smisel za dc—.

16

odhajali iz zgoraj omenjenege r3zrcde, sem ne poti
v naš razred šel mimo vreterniee. Keke nebit prostor, ki
,je nemenjen komaj eni osebi. V njej so namreč poleg mize,
stole, vratarje, pisem, tudi veliki zavitki Iiiadine. Ne
Ko smo

je zadolžen za te

list,

koli, zahvaliti se mu morem. Pomislil je najbrž ne vratarja, ki
sameva in se dolgočasi tam notri, pa mu je pustil Mladino
ze prebiranje. Kako lepo, samo še lepše b.d takrat, ko bo
moral plečeti te izvode in takrat bomo šele zaplesali.
Naš razred gleda ravno na ulice. Med predavanji pogledaš
vem kdo

toda naj bo kdor

cesto, če se pričneš dolgočasiti. Kako zabavno je gle—
dati ljudi brez dežnikov, ki hodijo po dežju, ti pa si

na

lepo na toplem in na suhem. Tode še bolj zabavno je gle—
dati zavese, ki so že zdavnaj izgubile svojo barvo in vi—
se do

polovice oken...

1 0 Ned vhodom lepo pi—
ncu našega hodnika je stran'šč-.
£MObKO
STnAJIoCn Toda nekctera dekleHU
še:
1 hodijo kar tje
notri in ko ti slučajno vstopiš, zeže eja tek krik in vik,

Na

da

misliš,

se jim zdi

potrudijo,
vhodom.

da se je podrlo pol svete. Kaj hočemo, najbrž
pot do svojega stranišče predolge
pc se ne
da bi svoj mili pogled usmer1ile v napis ned

eli

bili

kdaj v mlečni kuhinji, kadar so delili ko—
silo? Še ne? Svetoval vam bi, da si le great e ogledat ti—
sto gnečo pred okeneem, kjer de lijo kosilO. Dijaki se su—
vajo, kričijo in obmetavajo drug drugega z lepimi ivslo—
venskimij izrazi. Kot krona vsega tega direndaje pe so
odprta vre te v WC... Ker je v jedilnici prema lo prostore,
gredo Leketeri jest ne hodnik, ni okne. {ako čudovito!

Ali ste že

†
»—

Dober

tek, dragi ijeki!

Kuaigunde

DELO MLADINSKE ORGANIZACIJE NA ŠOLI
V

obdobju teh mesecev se j

vpeljal

v

to delo.

V

_adinski komite dodobra
začetku je bilo nekoliko te žev, ki

ni

izvirale iz nezados tiegs pnzmimj dela. V komite smo/
bili izvoljer predvs ah +i:v; '
l i, kje in ksso

i

naj paprimcmo za 310.
oknlju hi—
tro znašli in pričeli z delom. lejprej smo estavili ur—
nik mladinskih ur. Učenci passmeznih leti ikov so si sza mi
ko

1

izbrali

teme, medtem kn sn
nika obvezne. Takoj nr začetku

rednih pradscdnikwv, saj
privlači na sestanke; 33

smo
*cn

kskn naj to uro pOtŠkBJOa

za 4. 11 5. let—

e

smo

jih

opazili

ner3531Wst rez—

maral

sestankih

dnbcsedno

smd so

dognvorili,

Opozoril bi rad ne ncre
v maloštevilni udele žbi
nosti izven pouka.
Poleg tega smo poslali tudi
da ne bi dijskom zv
tem dosegli, toda u

peticija

žel:zLi.Ktmu nadjetju,

js drtgi

J

proti mladinsk

kwt da so

;

prati tistim, ki so kot člani
z
vi. Vpili so drug na
v
».

vtis,

30
2

Bolj sao
se udriha

pngf\VCT z

jez tVOje delo

L1.

_,

cndgsvnrni, Vtis

k

Ne vem, mai

ačoli

let—

njimi

l

stsde mučen

,v

'; m

letnikii.

Mislim, ds so
kaj je prav in kaj ni. Ta
konferenca je izzvenela ravno obratno kjt ata pričakovalie
Ni napravila takih zanijućxov, kot bi morale. Vendar smo
Optimisti in pričeku j»m da se v drugih letnikih kaj te?
>—-

H.

:)

na

Kega ne bs DODOVllO

H {3

vse.

"&

dele kor1ite je so vključeni tudi prede dniki I.letniknv
tako, da se bodo seznanili z delom in da se ne hodi znaš—
li pred pjddbrimi težavami, ket sme se mi. "Zahvalil" bi
se 5. letnikom, ki so nem nesebične pnmigali" iL jim že—
lim prijesuo SPEFje in de bi srečne opravili svsjo,živ—

V

ljenjsk ? preizku šnje.

povedati, des ko sme sestav—
ljali program mladinskih ur, ni bila na spregled nobene—
ga predstavnika teh "visokih" letniknv.
Hočem

Poleg nb veznih mladine kil1 tem, pri katerih bndo pre,eve—
telji iz delavske univerze Boris Kidrič, pn smo v .) ? H & C.
Občinskega komiteja erg"
tudi pali ti šne šole, ki
bo Obsegala nekej iznbrezevelnih tem.
Ne keJ1cu oi &va lil ne! erc iz 5. letnrlkev, in teh je
zelo malo, ki bedn pemegeli pri pred;
_

)—'

P-

|.).

čiih

tem na

nižje letnike.

IZVERbOLSKA DEJAVNOST

Tm

*

NAŠI ŠOLI

naši šeli deluje veliko krežkcv. Usp>šnw.dglujejo
merkeis'ični, literarni bielešt _i, fnteg, ski in krožek
RK. _ el? thivnv je tudi šport
društva s svejimi se
Fe

jami,

KUD

*Prance Bevk*

čuti up5d( je
lege prenelele z
se

ZFHiME

delom

delete le klub OZN, ki
.leti eden najbolj aktivnih v občini ljubljana | O D [J ') .
Delo v krnžkih ovira tudi pomaijkenje denarja, saj je zeredi tepe
()
pre nehal z delem medelerski kjnžek.'
Kritiziram pa dela kr žlm Vpe razredih (lutkovni in dre—
metski krežek),!ic er so le interni in ne dnpuščeje, de bi
v njih delovali tudi dijaki, ki jih te za ninie. Če pngle—
dame, kun se udajstvuje v kro'Zlzih, vidimn, &? se to v3dno
eni in gti. Večine dijelcev, ki delujeje v enem rrežku,
so tudi členi drugih krožkov. K'e pa se nsteli dijaki, Le—
_terin bi delo v krežkih koristilo? Na
ne bo enak; usode

'?

C?-

.

i
1

w

tiste peščice dijakov, ki

so člani vsej enega krožka, em—
pak 1—s je 700. Nekateri se izgovarjajo, da so vezeči in
nimajo prostega časa, vendar pe so tudi nekateri vozači
člani krožkdv in se ne pritožujeje nenehno zaradi pumenj—

šeli tudi dijaki, ki
stanujejo v Ljubljani in v njeni bližnji ekeliei. Kje pa
se ti? Ali tudi ti dijaki nimeje prostega časa? thko bi
našli vsaj ena ali dve urici in bi se vključili v krožkc.

kanje časa.

S tem

bi delo

Kot bodoči

vezečev pa se na

Mimo

v

krožkih zepet zaživelo.

učitelji

zavedati, da bomo morali
osnovnih šolah in kaj bo 7 delali

se mereme

voditi krožke na
teh krožkih,'če o vodenju krnžkdv

keč

ue—

v

vedeli ničesar.
Členi krežkdv merejo biti poleg učiteljiščiikov tudi gim-

nazijci, ker

jim bo le

ne bomo

koristilo.

(: . o >( ,Q, [... ;.1 7 |... !"
Sam

in Bella Speweek: Duel TRIue

Knmedije

N

ši trije angeli ste napisala,
Welska

weeh; Vsebina komedije

dzirnme priredi—

kuhinja, zekomce

Spe—

je zelo preprnste;
Dobri trgdvee Felix Dueolet propade v francoski Gvajsni
zaradi svoje dobrote, njegov sorodnik H ry ga hoče ne
vsak način uničiti. Pri tem mu pomaga tudi ne bi Paul, ki
J'e bil zeročen s*trgovčeve hčer'e
a se premisli
: ker ne—
l
i
če izgubiti visoke dediščine. Henryju ti namero prepreči—
jo trije ksznjenoi, ki delajo pri trgnveu ket služabniki.
,

!

sveje spretnestje in raznimi ukanami razrešijo nastala
situacije, pri čemer jim pomaga njihov prijatelj Adelf,
ki keznuje hudebnege Henryja in kasneje tudi ?eule. Tr—
govec je rešen, vse se uredi, keznjenei, ki se pnsteli
naenkrat angeli odrešenje, pe odidejo spet v zapor, ki
S

se obsojeni vanj.

je ta duhovite in prijetna zgodbe. Vseeuv pa se v
nji skriva še neke globlje misel, misel, ki je zanimiva
Teka

1
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in tudi globoko resnična: pravi zlcčinci, ki sn ropali,
ss človeška vrcdnejši ksknr mnogi ljudje. Avtdrjo rsšu

jeta

situacije s pravim humorjem, LiLj
ni opaziti prisiljeno kar ičnih situacij. Vnmcdija Naši
vse zapletene

trije augsli nam Odkriva absurdnost naše morale.
I ralci sn sv0"
3
vlade
o dnbrn ddigrsli , P osebno kazenska
trojica: Janez Skof, Dars Ulaga in Jslcz Eržen.
)

Rnbcrt Bolt:

ČLOVEK ZA

vsa

misa-,

Ljubljani je tudi letos pripravila v okviru
svojcga repcrtnarj? nekaj glcdzliških del, ki na naših
odrih še niso bila uprizorjena. EHO izmed del, Ki so ga
taka gledalci kakor tudi kritiki dnbro sprcjcli, je tudi
Drama

SNG

v

1

Boltcv: Thames Mars Člnvck za vse 5 s-.
Najprcj aeksj o
avtsrju Robertu Boltu. l>7dil se je vl
chestru sta 1923. Po poklicu j: prvfcscr. Občinstvu se
je prcdst evil z igrami za otrckc. Let? l959 napiše dramo
—

l

ČEŠNJLV CVET,

ki je dosegla

mnngo usuehnv. Odslej se je
Rabcrt Bvlt pnsvstil izključnn gledališču. 1.1950 nastane
dram? Človek za vse čase (;
Istočss—N
"o
no
3
v Ldndonu in tudi na druvih evropskih
ucriznrfs'o
l
s
_

odrih.
Drama

ajd nia sndv iz ?b

je pražets
in eLtuelnn.

pa

z duhom

Heariks VIII, vcid"r
ter del1 privlačna

POlifičHL mlahsvost, špekulcntstvo, ambicije in razmere,
ki jih prinaša s seboj oblast, se bijcjn z močnim znača—
jem trdno0na človeka, humanista Thomasa Mora. Ker ne m0?
rejn nsjti ničesar prsti njemu in.prnti ujsgdvi vesti,
gs nbsndijd in ubijejo.

postavljs po robu vlad rju, njegovim zgre—
šenim načelom pa tudi tucgovim pom? gačcm.
Kljub temu, da je v službi države, da je velik politik,
Thomas M119 so

svojih načel

ne

spreminja pa trcnutuih situacijah

ali

te—
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bi bilo n'emu v korist. Povsod in; vedno iščexle
resnico in pravico, čeprav mu potem obsndijn na smrt.
Thomas Hor: ni veliko brrnvmril ! toda tisto ! kar uje
"a
dwbrn premislil. Ban pravi, da tudi m*lk nskej pameni,
na pa ls bcsoda in dejjnja. Ko ga SBGWdijs, izngarjć
preroške besede: " tov sem že. Dosegli ste, k _ s ta
želeli. list; mc preganjali z voljo majih dajenj, temveč
zaradi nis li mojega srca. S tšp sto niprli dalgn pot.
ko , d?

D

!

uszrej

ljudje ndrskali svojih src, in kma—
lu nc bods imcli več srci. Bog pomagaj ljudstvu, katcre—
ga držsvniki bodo ubrsli vršn pat".
Seone jo mnderns in preprnstc, Kjub temu se z igralci
spaja in skuša prikazati čimbvlj verjetna thljc.
Zakaj

igralci

Tudi

se bodo

s" svoje

vla

čnn

zfigréli.

Naj vmenim
je kvt Thames MJre pred—
P njzgnvi zaslugi ostal
_o

prvake Staneta Severja, ki
stavil veli
nažs in je tudi
tsko velik in vor eten , kot "8 v rcsnioi
samo

kil.

F. Ravnikar

Ralf Eichhuth;
V

mestnem

NAMESTNIK BOZJI

gledališču

sd v

lgtnšnji sezvni pripravili

ze—

lo pester sporod,zs svaje nbiskvvslce.
Favost a: Odrskih deskah je Enchhuthov Usmcstnik bnžji.
Ob izidu tega dela so nastajale burne palomike. Nastslc
so zamsre katoličanov. lOdE dela je izšla in tudi zaslo—
velo p' svetu. Ob delu s» nsstslc polemike, ali je bil
l'n drzno nrppdel pnknjnoga
pisatelj uy rsvičen, ds
C_J

v

pepeze

..NJ.

leB

_
ill.

(_)

d- m

__

\

/

zelo spretni erW. Pisatelj s: lv—
'tcva prnbl nvv, jih nblikuje in nbdcla. V delu sn nil').ge
izredne misli, Ki delo še poseoej povzdignejs.
Delw

je ustvarjeno

z

«†»

}v'v'ZŽ "vštnvni
se mi zde besede, ki jih piv-c Kurt Gurstein,
res , da sn vsi l'ud'c v fcmči'i hudibni. PIFVi:
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