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Prišel je večer,
ki tih in zlat
te je zvabil iz kraja krivic,n€mira
v beli grad pokoja ...

Dobro še pomnimo,kakšen je bil tvoj korak.
Hodil si, kakor da stopaš med žitom,
s pogledom, s kakršnim zjutraj si stopil čez prag,
se ozrl po nas in si mislil:
pa sem spet pri vas!

Učenke, učenci tvoji,
ne bomo te pozabili,
ko ne smrti ukaz
zdaj večno boš spal med grobovi.
Usmiljenja, trpke omame
ne prosiš nas, ne solza;
saj težje od vsega gorje
je breme ljubezni ti same.
V spomin na pot ti samo
darujemo tih, topel poljub,
da nas ne premaga obup,
ko pride poslednje slovo,

Nikdar več ne bo te nazaj
iz mrzlih zagrobnih temin.
Kličemo ti v spomin
in te rotimo,
da zemljo nad sabo razgrneš
in se — ne kot mrtvaška prikazen,
živ k nam živim spet vrneš.
Ne kratimo mrtvim miru,
ne iščemo zase bolesti.
Saj boš ostal nam zvest,
čeprav boš brez glasu
in brez bolečin ležal



— nič več človek, le še snov -
in v nemi samoti grobov
s prstjo boš eno postal.

Ko stota bo prišla pomlad,
obiščemo te sredi zelene,
dehteče cvetoče poljane.
Takrat te zbudimo iz sna,
takrat ti pridemo v gosti
čez smmti brezdanji prepad.

Tatjana Vovk



DRaGEMU TOVARIŠU OB ODPRTEM GROBU:

Ko nemo stojimo ob Tebi na Tvoji poslednji poti v večnomirovanje; ne moremo verjeti in se vživsti v to naše poslednje slo—vo s TtbOj — dragi Bogo!
Še včeraj si bil med mani, med kolegi, sredi mladine, polndela, življenja, razpravljanja, odločanja za bodočnost. — Nekaj urza tem se je nenadoma izteklo Tvojc ŽiVleDji, utihnilo jo Tvoje bo—gato, plemenito človeško srce.
MnogO, mnogo prerano si zatisnil oči za svoje drage in zanas vse, ki smo s Teboj in ob Tobi živeli in delali dolga leta indesetletja. Že si se pripravljali da boš v miru in zadovoljstvuužival svojo plodno življenjsko jcson. Pa je prišla prezgodnje Zinan Te kruto oropAla sadov Tvojega življenjskega dola.

H-

ivljenje za Tebe inizastotine in tisoče mladih vzgojiteljev, ki si jin nesebično dajal.

Bogato in delovno je bilo Tvoje

Kot študent — odličnjak si okusil socialno tegobe breZpo—solnosti, nato si nastopil dolgo plodno pot pedagoškega dela nasrednjih šolah. Lepi glas in vcseljt do petja sta To popeljala vvrste najboljših pevskih zborov z nastopi doma in v tujini.Od chise je v vsaki družbi oglasila lopa domača posen.Poln vcdrinc in delavnosti si rrišcl pred dvajsetimi letina našo učiteljišče. V večini šol širom Sltvonijo poučujejo pedagONgi, ki so bili včeraj ali pred mnogimi loti Tvoji hvaležni dijakiučiteljišča ali študenti VPŠ.
Vsa osnovnošolska mladina To pozna po Tvojih zemljepisnihin zgodovinskih knjigah, ki si jih z ljubeznijo in požrtvovalnostjopisal za lažjo delo in učenjs v šoli. Mnogo prostega časa, ki si gabil že potreben, si žrtvoval za pisanje teh knjig. In še bi sledilenovo, da Ti ni usoda iztrgala ša mokrega peresa iz delavnih rok.Bil si strokovrjak v svojem dolu. Mladino si spoznaval &pojavi in problemi človeškega in družbenoga življenja v zakonito—stih zgodovinskega razvoja, jim bistril dojemanje borbo delovnegaljudska proti svojim izkoriščevalccn. odpiral si jim trdne pogludov dogajanje današnjo družbo in jim usmerjal pogled v graditev našelepšo prihodnosti.

Da bi spoznali in doživoli bogastvo in lcpoto domovine terživljenje naših ljudi, si organiziral in vodil vsako leto plodne



ekskurzije dijakov in študentov po naši deželi in tudi preko meja,

Kako prijetne, tople in poučne so bile ekskurzije, ko si nas,delov—

ne tovariše, tolikokrat popeljal po naših krajih in tudi v zamej—

stvo.
V zadnjem času si v prijetni dolinici, mirnem gozdičku

sredi planin, ki si jih toliko občudoval in ljubil, zgradil skromen

domek, kjer bi s svojo ljubljeno ženo v miru in zadovoljstvu preži—

vljal zasluženo, lepo življenjsko jesen. — Pa je nisi dočakal.
Poznamo Te kot neumornoga iskalca resnice na strokovnem

področju kakor tudi v vsakdanjem zamotanem človeškem življenju. In

ko si po treznem razsojanju resnico ali idejo našel, si se zanjo

ogrel in tudi odločno boril. Zato smo se vsi, ki smo s Teboj Živeli

in delali, do Tebe obračali in Te iskali za posvet in nasvet. - Na

koga se bomo obrnili sedaj?
Tvoje plemenito srce je utihnilo, Tvoj nemirni iščoči duh

se je pogreznil v večno spanje, Tvoja človeška beseda je nedogovor—

jena zamrlaf
Dragi Bogo - med nami boš ostal in živel, takšen kot si

bil - človek, ki je dal mladim ljudem več, kot je bil dolžan.
Najlepša Ti hvala za Tvoje življenjsko delo - Tvoj pleme—

niti svetli lik v nas nikdar ne bo ugasnil!

prof.J.Bazelj



DIJAKI PROF.BINTERJU OB SLOVESU:

Dijaki učiteljišča in pedagoške gimnazije stojimo nemi ob

odprtem grobu našega dragega profesorja.
Vse svoje moči je posvetil našemu znanju in vzgojiu Veliko—

krat utrujen in neprespan od preobilnega dela, je vendarle veder in
nasmejan stal med nami, nas bodril in nam razumljivo ter na lahek

način presajal svoje znanje v srce.
Ni nam bil le profesor,kakršnega si zamišljamo dijaki kot

vzor vzgojiteljažbil je tudi naš najboljši prijatelj.Nikoli ne bomo

pozabili njegovih učnih ur,pogovorov z njim,nikoli ekskurzij,ki jih
je organiziral in vodil s takim strokovnim znanjem in ljubeznijo,
Tako rad nas je imel,tako je bil nesebičen,da je odšel z nami na

ekskurzijo tako bolan,de je omagal sredi poti.?a še tedaj ni mislil
nase,na svojo bolezen,temveč na nas svoje dijake in nam naročal,kako

naj potujemo, kaj naj si vse še ogledamo.
Z njim smo izgubili nadvse dragega profesorja,vzgojitelja

in prijatelja.
Njegove besede bodo živele v naših srcih,ostale bodo žive

med nami, njegove misli bomo prenašali na svoje učence in mu skuša—

li postati podobni.
Njegov lik profesorja, vzgojitelja in prijatelja nam bo

ostal vodnik v življenjskem delu.
Ohranili ga bomo v trajnem spominu!



SPOMIN'I. DIJAKOV NA PROFESORJA

B 0 G D A N A BINTERJA
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Bil nam je oče, ki razume svoje



otroke, prijatelj, ki pomaga v nesreči, svetovalec in razrednik.Rad nas je imel, čeprav nismo bili vedno najboljši. Koliko lepihin nepozabnih izletov sno napravili skupaj. Spominjamo se izletovv Gorico in v Prekmurje. Njegova dobra volja je bila zelo nalez—ljiva. Še celo voznika avtobusa se je prijela. Šegavo nam je opi—soval krajevne znamenitosti. Svoje pripovedovanje je navadno okra—sil še s peSmijo ali kakšno posrečeno šalo in vse skupaj je bilozelo daleč od suhoparnega predavanja.
Vstopili smo v tretji letnik. Pojavile so se večje težavein profesor Binter je bil tisti, ki nam jih je z uspehom pomagalprebroditi.
Dan pred 29.novembrom, ko bi morali že imeti pripravljenoproslavo, smo poslali delegacijo v knjižnico po kakšne primernepoezije. Tam je bil tudi prof.Binter. Smejal se je, ko je videl,da tako pozno pripravljamo proslavo.Drugi dan je skromna proslavakar uspela. Na koncu nas je profesor pohvalil z značilnimi beseda—mi: "Ni velik' — pa človeka veseli". .

Bližalo se je novo leto. Pogovarjali smomse o razrednempraznovanju in veselili smo se ga. El.decembra pa smo izvedeli ža—čostno vest, da je profesor Binter umrl. Nismo mogli verjeti, sajje bilo nemogoče. Še v sredo nas je učil, sedaj pa ga ni več. Nič,več mu ne bodo profesorji pripovedovali: "Ti, tvoja III.a se nične uči, ne da miru, itd. " '

. Sedaj smo ostali sami s spominom nanj in se še vedno nemoremo sprijazniti z mislijo, da njega, ki nas je imel najrajši,ni več med nami.

Ivanka Tanko — III.a

USODNI TRE T\FUT EK

Sonce neusmiljeno pripeka na pokrajino, ki se s strašnohitrostjo pomika mimo nas. Sonce ne prizanese niti našemu avto—busu,-v katerem se kuhamo in parimo. Vroče je v njem. Vseeno pa sesliši vesela pesem in ust nas, ljubljanskih učiteljiščnikov, ki seže štiri dni vozimo po naši domovini. Kar naenkrat pa se nad našeskromne glasove vzdigne čudovit glas. Prisluhnejo celo tisti, ki sodo sedaj dremali. Počasi se v avtobusu vse umiri. Tišina. — Le glas



lo

našega profesorja se odbija od ušesa do ušesa in nas omamlja.

Tako smo na naši dolgi poti vsak dan poslušali petje prof.

Binterja; pa ne samo petja, tudi njegove zgodbe so bile zanimive,

dokler ni prišlo usodno popoldne.
!

Sonce se je Že začelo spuščati za hribe, avtobus je počasi

zapeljal na parkirno mesto v Kraljevu. Večina izmed nas je bila pr—

vič v tem kraju. Prof.Binter in prof.Bazelj sta se odpravila poizL

vedovatiza prenočišče. Zapustila sta avtobus in odšla čez križišče

na drugo stran ceste.
Naenkrat sta se ustavila. Mi smo v avtobusu premišljevali)

kaj naj to pomeni. Nekdo izmed nas se je odločil in stekel k njima.

V tem trenutku pa smo videli, kako je prof.Binter padel na tla.

Onemeli smo in še predno smo se zavedli, kaj se je zgodile, je na

drugi strani že stala gruča ljudi in obdajala našega profesorja.

Nemo smo opazovali, kako je miličnik ustavil avto in kako so spra—

vili vanj profesorja ter ga odpeljali v bolnišnico .Vsi smo bili v

skrbeh, če je kaj hudega. Pomirili smo se šele, ko se je profesor

Bazelj vrnil iz bolnišnice in povedal7 da ni nič hudega7 le da bo

ndwjdm.wud mm.
'

Bila je že trda tema, ko smo prišli v dom, kjer smo preno—

čevali. Ta večer ni bil podoben večerom pred njim. Med nami je

nekdo manjkal; kruta usoda je odtrgala od nas košček, del naše ve-

lote, del karavane ljubljanskih učiteljiščnikov.
Drugo jutro smo nadaljevali vožnjo po Jugoslaviji. Bilo je

vse po starem. Oh,ne! Ni res, v avtobusu je bil en sedež prazen in

vedeli smo? da nas ne bo več budilo iz spanja petje našega profe-

sorja.
Ko smo zapuščali Kraljevo, smo se v mislih zahvaljevali

Kraljevčanom, saj so nam pomagali v nesreči, ki bi se lahko tra—

gično končala.
Presrečni smo bili v jeseni ko smo spet v šoli zagledali

dragega prof.Binterja.

V.letnik
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ZADNJA EKSKURZIJA

"Kam pa bi radi šli?" nas je vprašal profesor Binter.Tretjina je hotela na Dolenjsko, druga tretjina na Gorenjsko, neka—teri pa so zopet hoteli na morje, tako da se nikakor nismo moglizediniti. Odločitev je prepU{til nam. Končno smo sprejeli njegovpredlog, da gremo v Opatije. Toda sedaj se je pokazala nova težava,ker on ne bi mogel iti z nami.
,Kakšen pa naj bo izlet, če ni ga:f.Binterja? Med potovanjemnas je vedno zabaval, nam pripovedoval šale in pel arije. Zadosto—valo je samo, da se je nasmehnil pa smo bili srečni. Zdaj pa naj

gremo brez njega? Pot bi bila preveč dolgočasno in dolga. Kmalu nasje potolažil, da nas bo počakal na postaji v Matuljah.
Drugi dan smo se dobili. Sedaj nam je zopet izkazal svojodobroto; njegov avto amo do zadnjega kotička natrpali s prtljago.Ob prihodu v Opatijski park nam je želel pokazati tudi ho—tel Kvarner z dvorano, kjer prirejajo festivale zabavne glasbe.vstopili smo; dvorano so pripravljali za jesenski festival, ki jebil naslednji teden. Z dobro voljo, ki jo je vedno nosil s seboj,je hotel spraviti vse prisotne v smeh, zato je zapel motiv, ki mu

je najprej prišel na misel. Seveda so nas vsi z zanimanjem opazovaliTako smo vsi nasmejani zapustili dvorano. Po ogledu parka smo pri-šli do gledališča poletnih iger na prostem. Oder ga je silno navdu—šil. Ni si mogel kaj, da se ne bi povzpel nanj. Napravil je nakajtipičnih igralskih kretenj in dejal: *Ni velik, - pa človeka vese—li." Tudi ta izlet je minil kakor vsi izleti, toda nam bo ostal še
posebej v spominu, kajti bil je naš zadnji skupni izlet.

III.a razred

OB SMRT]: NAŠEGA DRAGEGA TOVARIŠA RAZREDNIKA

Še včeraj smo imeli zgodovino in je bil med nami vesel in
nasmejan kot vedno. Nihče ni slutil, da je bilo to poslednjikrat.
Ko pa smo danes zjutraj prišli v šolo, smo zvedeli za kruto vest,da je mrtev.

Ni bilo dijaka v našem razredu,_ki se mu ne bi v očeh ža—
lostno zablestela solza.
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Šele tedaj smo spoznali, kaj smo imeli, kar pa za časa
njegovega življenja nismo znali prav ceniti. Zdaj vemo in hudo nam
je. Kdo nam bo to, kar nam je bil on? Nihče! Vedeli smo, da smo z
njim izgubili največ kar smo mogli izgubiti. Še včeraj smo mislili,
da bo šel z nami na končni izlet, da nam bo lepo. Danes pa vemo,da
ga z nami ne bo nikoli več.

Zvonilo je. Prva ura se je začela, toda za nas ne.Mi nis—
mo mislili na to, naše misli so bile pri njem, ki je bil mrtev, ki
ga ni bilo več, Bili smo — prvič - kot velika družina, ki je izgu-
bila ljubljenega očeta.

Začela se je četrta ura. Zdaj bi Morali imeti zemljepis,
zdaj bi moral priti in čakali smo ga, čeprav smo vedeli, da čakamo
zaman, da ne pride nikoli več.

Še ko smo se razhajali in so bile naše oči objokana, nis-
mo mogli verjeti, da je resnica, da smo za vedno izgubili človeka,
ki smo ga ljubili. Zakaj je smrt tako kruta, zakaj ga je iztrgala
iz naše srede tako zgodaj, zakaj nas je moral zapustiti prav zdaj,
ko smo ga najhbolj potrebovali. Bil je edini človek, ki nas je
imel rad, ki nas je razumel.

Njega ne bo nikoli več, toda njegov smeh bo v naših srcih
odmeval še dolgo,

Še nekaj dni bo prostor za katedrom med zemljepisom in
zgodovino prazen, potem pa bo nanj sedel drugi profesor. Toda prof,
Binterja ne bomo nikoli pozabili, kot tudi ne današnjega dne.

III.a razred

MORDA ŠE KDAJ?

Tisto jutro se je začelo kot ponavadi. Sonce se je tiho in
sanjave dvigale izza temnih gora, jim pozlatilo vrhove, da so se za—

lesketali v prečudovitih mavričnih barvah in ko se je Amon pokazal
v vsej svoji veličini se je težka meglena odeja & trudom dvignila
s travnatih poljan, potem pa se je nenadoma razbila v stotero belih
kosmičev, ki so begali po nebu kakor tropa begajočih ovčic.

Tako je vsako jutro, vsako polno življenja, polno upanja
in novega veselja.

In v šoli začetek pouka — nič nevsakdanjega. Zvoneo na



začetku vedno otožno in neprijetno zveni v vseh dijaških srcih. Inpotem tista dolga, dolga šolska ura, dokler zopet ne zazveni ta sre—brno zveneči glas zvonca. Oddahnili smo si. Da, lahko si vesel, česi oddahneš in si zaželiš čim več takih srečnih in zadovoljnih od—dihov.
In potem, potem se je vse veselje nenadoma podrlo. zlobnose je prikradla zla novica, polno grenkobe, skrite žalosti.Ne ljudje, ne, to ni mogočeš
Proč, proč zla novica, vrni se in bodi prekleta morečeslutnja skalnih gora!
Da bi odšel, da bi odplaval na krilih zvonov, da bi ugasnilnjegov sij, njegova luč življenja, ki se je še včeraj tako toplo inočetovske prelivala med nami, ci je žarela, živela in izžarela mednami.
Da bi ta smeh zamrl, da bi ugasnile te modro sijoče oči?Ne, ne saj to ne more biti res! Slišimo njegov prijetno zvenečiglas, čutimo njegov topli dih, ki je še vedno poln življenske moči.Bil je del nas, del sveta, čeprav še tako majhen in neznatten. Z njim bo odšlo vse tisto, kar je bilo prijetno in lepo. Zgo—dovina bo zopet samo predmet,in ne tista pripovedka, tista zgodbaiz Tisoč in ene noči, tisti sen, v katerega nas je zazibal, popel-jal s sabo tjay kamor je želel: v svet resničnosti.Stari pregovor pravi: Vsak človek ima v sebi nekaj dobregain nekaj slabega. Je imel kaj zla v sebi? Je imel njegov smeh pri—zvok zla? Ne, nikoli!
Čeprav si odplul v deželo temačnih misli in zlobnih senc,upamo, da ostaneš vedno med nami, upamo, da ostaneš v naših sr—cih. :

Prinčič, II.č razr.
PRVO SREČANJE S PROFESORJEM BINTERJEMJ

Bilo je V začetku šolskega leta pred prvo uro zgodovine.Vsi smo nestrpno čakali zvonenja in trenutka, ko bo profesor sto—pil v razred. Le kdo bo to? Našo radovednost je potešil profesor
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Njegove ure smo vselej rade poslušale ter sodelovale, a
mnogokrat so bile ure prekratken To je skoraj težko verjeti, toda
prof.Binter je znal narediti iz suhoparnih zgodovinskih podatkov in
naštevanj prijetno in zanimivo učno urog

Poleg zgodovine smo prejemali od njega tudi prijateljske
nasvete za življenje. Vedno nam je kot bodočim pedagogom narošal,
da mora biti profesor ali učitelj do vseh dijakov enako strog in da
njegovo razpoloženje ne sme vplivati na delo z dijaki. To niso bile
le gole besedey saj nam je to vsako uro_sam dokazoval. Ne spominjam
se dneva, da bi prišel v razred slabe volje. Nasprotno, velikokrat
smo čule iz njegovih ust verze Starih narodnih pesmi ... Tudi tisto
sredo, ko nihče izmed nas ni pomislil, da smo zadnjikrat skupaj.Na
našo prošnjo je prestavil spraševanje na naslednjo uro in začel raz-
lagati. Toda zvonec ga je prehitel, predno je končal svojo misel,
prav tako, kakor ga je prehitela prezgodnje smrt sredi plodnega de—

la, ki ga ni utegnil končati.

Z. K. II.C razred

ZADNJE BESEDE

Minili so že trije tedni7 odkar je med nami odjeknila
težka vest7 da se je za vedno poslovil od nas prof.Binter. Težko

je bilo pomisliti7 da se ne bomo več Videli, a bilo je res.
Njegove ure so bile kratkočasne in zanimive. Z vsakim

vstopom v razred je prinesel dosti vedrine in veselega razpoloženja;
tudi ob spraševanja ni bilo tako hudo, ker je spraševal, kakor da
bi se pogovarjali med seboj. Vedno je sedel med nami, nikoli za ka—

tedrom, in že to nam je veliko pomenilo.
Sreda 2Q.decembra, zadnja ura zgodovine v našem razredu.

Pred zbornico čakam na zemljevid. Odpirajo se vrata zbornice in
profesorji odhajajo v razrede. Videla sem prof.Binterja, ki je se-
del za mizo in veselo razlagal neko stvar in nehal z rokami. Misli-
la sem že7 da je pozabil.na našo uro, pa ni. Končno so se odprla
vrata, dal mi je zemljevid in odšla sva v razred. Nadaljeval je z

razlago snovi. Sedel je v klop v prvi vrsti in kar naenkrat veselo
zapel s šibkim glasom: "Laura moja, smrt se bliža, jaz pa ,mam še

tolk, drobiža." V razredu odmeva smeh brezskrbnih dijakinj, ki ga
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veselo poslušajo. "Tovariš profesor, še kaj nam povejte," ga pro—
simo in res nam pove kratko zgodbo iz svojega življenja. No, zvonec
zazvoni konec ure, zadnje ure profesorja Binterja.... in tako hitro
je minila vsaka njegova ura zgodovine. "V petek me spomnite, da bo—

mo nadaljevali s snovjo o Uroševi smrti."
To

vil od nas.
so bile njegove zadnje besede, s katerimi se je poslo-
Š9 danes slišim te besede, ki jih je izgovoril s prijet—

nim glasom, ne da bi pomislil, da so zadnje....

Polonca Petrovčič, Il.c razr.

PROFESOR BINTER V III.č

Težko smo verjeli, da nam je smrt iztrgala iz naše srede
prof.Binterja. Bil je človek vedrega značaja in vedno nasmejanega
obraza. Vedno nam je.povedal kaj takega, da smo se smejali; Skoraj
najraje smo ga imeli, čeprav smo ga imeli letos prvič kot predava—
telja zgodovine. Drugače nam je razlagal Zgodovino kot smo bili va—

jeni doslej. Zahteval je naj se naučimo le bistvo zgodovinskih do—

godkov. Vedno pa je povezoval snov s šalami in dovtipi. Koliko vese—
lih uric smo preživeli ob njegovih predavanjih zgodovine. Najbolj
sta nam bili všeč njegova preprostost in življenjski optimizem. Ni
bilo problema, da ga ne bi rešil na hudomušen način. Zelo dobro se
spominjam njegove zadnje ure v razredu.

Sreda je bila. Pato uro je vstopil v razred prof.Binter.
Živahno se je poklonil dekletu, ki mu je odprla vrata. S počasnimi
koraki je stopil do katedra. V njegovem pogledu ni bilo čutiti ža-
1031, bil je nasmejanega obraza. Niti v sanjah si ne bi mogli pred—
stavljati, da ga zadnjič vidimo. Potem je pogledal skozi okno,kakor
da bi obtoževal žalostno vreme. Seveda je moral nekoliko preveriti
znanje, saj je imel le malo ocen.

"Zelo sem se utrudil," nam je potožil, ko je vprašal dve
dekleti. "No, kje smo že ostali? Zopet so na vrsti Hrvatje. Ali so
se že uprli?" In tako naprej. Tako pdeprosto in razumljivo so zve—
nele njegove besede.

Točno ob zvonjenju je zaključil s predavanjem. Rekel je,
da spada med tiste profesorje,ki ne "žro" pavze.In odšel je...

Jana Dežman, III.č razr.
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PROFESOR BINTER v mm

Tretje leto je prihajal prof.Binter v naš razred. Nikoli
se ni zgodilo,da bi vstopil mračnega obraza. In nikoli se ni zgo—

dilo, da bi ga ne pričakovali z veseljem. —

— Ura zgodovine je bila vedno prijetna in zanimiva, saj
nam je prof.Binter tako živo in dramatično pripovedoval. Vedno je
zadel bistvo problema. -

— Seznanjali smo se z različnimi deli sveta, z navadami,
z običaji. Ure zemljepisa so bile mnogo prekratka, nikoli se nismo
dolgočasili, zvonec nas je neprijetno prekinjal. -

- Ob tem smo se izobraževali in si pridobivali življenjske
izkušnje, saj je prof.Binter povezoval preteklost s sodobnostjo, s
sodobnimi problemi v svetu. Na vsa vprašanja v zvezi s političnimi
dogodki nam je znal odgovoriti. Tako smo lahko razumeli še tako
zapletene situacije. Bil je zelo razgledan in učen. Nikoli ne bemo

preboleli bridke izgube. †
— Ostal nam bo vedno v spominu kot profesor, ki je razumel

dijake, njihove težave in radosti. Med nami se je dobro počutil,
kot je večkrat dejal. Bil je pravičen do vsakogar in je dijake ob

neuspehih spodbujal. -
— Dijaki III.d ga ne bomo nikoli pozabili in večkrat nam

je težko, ko ga pričakujemo, da bo kar vstopil v razred 5 smehom

"na ustih. —

Odlomki iz prispekov
dijakinj III.d razr.

LIST IZ DNEVNIKA

( V spomin mojemu prof.Bogdanu Binterju )

Iz dnevnika je padel popisan list. Črna vsebina - 0 svet—
lem človeku.

'

ABE BB! Vašega nasmejanega obraza ne bom nikoli pozabila
in gotovo ga ne bo tudi Berta, saj je bil tisti AB namenjen njej.
Ne morem verjeti, da vas ni več med nami. Kot vsi vaši dragi tudi
jaz pogrešam vašega nasmejanega obraza. Ta nasmeh bo kot lučka
v meni vedno, ko se bom spomnila na vas. To ne bo spomin na bledi
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obraz, obdan z venci in rožami, ki sem ga danes videla poslednji—
krat, ne na govore in solze, ne na žalostno sobotno popoldne na
Žalah. To bo spomin na rumene vrtnice, na svetlega, nasmejanega
človeka, ki je bil dober za vsakogar. To bo Spomin na prijetne
vdneve v razredu ko so bile vaše ure edine, ki smo se jih veselili.
Kog samo sonce bodo svetli spomini na izlet po Jugoslaviji: dan
na Plitvičkih jezerih, vožnja po zlati Bosni, ko smo bili vsi utru—
jeni in slabe volje, najbolj pa vi - toda, ko smo zaslišali vaš
glas po zvočniku, je bil že po nekaj besedah v smehu ves avtobus.
Nepozaben, sončen dan v Sarajevu je bil tako svetel, kot je svetel
spomin na vas! Vrveče ulice, muzeji, knjižnica, popoldne na sara—
jevski razgledni točki in vi kot neusahljiv vir dobre volje in

, smeha z nami. Pa spet sprehod na promenadi po večernem Sarajevu.
Mislim, da ne bom nikoli pozabila vaših zgodb iz Kaira, ki so bile
skoraj podobne kriminalkam.

Tako svetel in sončen bo spomin na vas. V vašem pogledu
na svet, na ljudi, v_vašem širokem znanju na eni strani in v pri—
srčni preprostosti, vedrini in ljubezni do vsega lepega na svetu
sem videla ideal človeka in profesorja, Veliko ste dali vsem, ki
ste jih učili. In človek, ki je drugim toliko dal, nikoli ne umre,
temveč v vsem ssvojem delu živi dalje. Za nas niste umrlio

Jožica Eržen, V.b razr.

TEŽKO JE VERJETI

Žalostni sprevod se je počasi, tiho in zamišljeno pomikal
naprej. Hladen piš mu je hitel naproti in se upiral v črno zastavo,
kot da bi jo hotel zaustaviti. Toda nihče se ni zmenil zanj, Črna
zastava je vodila naprej po pokopališču do odprtega groba.Ustavili
smo se in črna odprtina je bila pripravljena, da pogoltne vase ple—
menitega moža, našega priljubljenega profesorja. Profesorja Bin-
terja? Da, kdo bi verjel? Njega, ki je še včeraj z vedrino delal
med nami?

stala sem tik ob grobu. Že so pogrebci poprijemali za vrvi
in nanje položili krsto. Tam notri je spal večno spanje naš dragi
profesor. Ne, nikakor nisem mogla verjeti. Saj to ni bilo mogoče,
da bi tam mirno počival naš profesor Binter. Seveda sem v globini
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*'svoje zavesti vedela, da je tako, da profesorja ne bomo videli
nikoli več, a vseeno, misel mi ni in ni mogla prodreti do resnice.
Bila je v ozadju in mivtiho zatrjevala, da je prava.

V daljavo uprte oči so mi pričarale točno predstavo pokoj—
Anika. Videla sem ga v razredu, sedečega med nami v naših klopeh,
'in z obraza mu je sijal prisrčen nasmeh. Spominjala sem se zgodo—

vinskih ur, ki smo jih tako prijetno preživeli skupaj; Kadar je
prišel med nas, se je zdelo, kot da bi v razred posijalo sonce,ki
nam pošilja žarke, da se lahko učimo. smo veseli, razgibani.Vedno
smo ga radostno pričakovali. Vedro je vstopal, nam pripovedoval,
se smejal, pel, živel z nami kot naš prijatelj, ki smo ga visoko
cenili. Najprej nas je s smehom ugrel, kot je sam rekel. Po neu—

trudnem spraševanju smo bili pripravljeni, da skupno zajadramo v

18. ali 19 stoletje. Živo nam je opisOval zgoddvinske dogodke in
jih pestril s šalami. Prikazoval nam je življenje takšno, kakršno
je, ki pa si ga moramo olepšati sami, s svojo marljiVostjo, huma—
nos tjo in vedrino. Učil nas ni le zgodovine. Nehote nas je učil,
kako se moramo vživeti v delo kot bodoči pedagogi, s svojimi de—

janji nam je prikazoval lepoto pedagoškega poklica.
Spominjam se, kako je nekoč vesel stopil med nes, toda

njegovo veselje ni moglo predreti naše zaskrbljenosti in razbur-
jenosti. Želel se nam je približati. Radi smo mu zaupali težave
in njegov optimizem nam je vedno pomagal. Zopet smo se smejali,
bili smo potolaženi in zbliževala nas je misel, kako nas razume
naš profeSor Binter.

Naenkrat sem se zdrznila iz razmišljanja. Še vedno sem

stala pred tisto nenasitno odprtino.Ne, tam nismo pokopali prof.
'Binterja. Njega ni mogoče pokopati. On ne more biti zaprt v

krsti. Profesor Binter še živi med nami!

Tončka Srše, III.č razr.


