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\ _ ia V_;CE CAbA /povzetek basih razgledov/

človeštvo s pomočjo napredka kdaj doseglo
es vredno življenje?

Anketa odgovorov: 56 % — v dal ni prihodnosti
50 % — nikoli
14 % — človek že živi tako

V daljni prihodnostia nekoč7 v komunizmu /je predvideval
že Marx/ — toda mar ni ta prihodnost tako daljna, da se
pojavi never; v izpolnitev.
F.S. Vpraéam se7 mar ne more človek edej živeti resDM G in

kot človek, da v sebi zatre vse tis d'

(D

(D lastninske težnje
in težnje po osebni koristi..0 ter s posveti delu v

, doživel nude krize in postal o; o

zavest? misel? čas?
ramena in roke v žep ter komoloe

2. najorimerneie živeti?
,5 % — /predvsen dijaki in študentje/:
stvari, ki imajo splošno družbeni
si za reševanje skupnih zadev? čeprav

nes dosledno ne zadevajo in biti koristen člen družbe.
šl % _ skrbeti predvsem zase in za

najblizio, ustvariti si čim ugodnejše življenje7 čim
meij se ukvarjati z zadevami, ki me neposredno ne
zadevajo$ reševanje skupnih zadev prepustiti drugim.

AnLetz pokazala, da si večina mladih želi_predvsem
družinsko =v9 /73 55/7 ter zdravja /50 %/ in moči;

si preprečiti vojno; srečo v poklicu ter da bi



F.S. ln tisti, ki tako slepo in zabito verujejo. da bodo
srečnia če bodo skrbeli le za svoj želodec? So to ljudje,
ki so brez vesti človeštva. ali ti lahko grede novo
družbo...? Ali pozabljajo9 da svet ne stoji samo danes,

pa se& da človekovaampak to tudi še jutri! Strinjar
notranje zavest sreče v nejozjem okolju vpliva na njegovo
delo. Zato je prav9 da se Delimo za to v prvi vrsti9 &

Jozebi na kulturovendarleakoliko jih med "'v ob tem
srca!

5. Za kaj bi umrlz za splo*ne družbene ali zasebne zadeve?

25 % ' ZC» liv—7315.10, drago osebo
22 % — za nobeno stvar
l6 & za domovino

Vidimo5 de ie normalen o nos do smrti — s tea tudi do
življenja. ieu

mladostna želja? da
_is po lepšem.življenju,
ej nje približujemo. Se-

tekoj pogavi tu — če?
živeti! ioleči eleUKsovraštvo... sej to ti
oost in srečo. ko

si v obraz — si človek. totem imaš vero, upanje,
vest... več. da bo nekoč vstal človek — ali pa ne!

Je bo ta nori svet tako grabežljivo blestel po krvi ...?
4. gela se boiim?

75 & vojne
ostali: bolezni, dt .' mlai umrl; na v življenju ne

nikomur nič ne pomenil;



u

P.Se Če bi bili ljudje7 se nam ne bi bilo treba ničesar
t i. Koliko je to vredno! Ce...

v»k opreflja z

Kj ustva ja7 in ob delu

' .

Delo nosi čas in delo čas ;resega. Clovekovo bistvo
je delo,_ otovil že Tarxa to vemo mladi.

F.Su A ne prav veie.. karsikdo se raje zabava ves
ljubi dan. Jaz pa čutim, da sem po delu res lahko
sr ()(na in vedra7 kajne tovariši!

C.J—l & CL lila. « resnično mogoče odpraviti
neenakoat med

srcea ki jih je zarasel plevel /de-
zbudila bi otopelost, ki je zaeenčila

13 človeka ... in brez usmi
trdo na pot za človeka.

trdno vedo Kaj
/od kmečke mladi1* se prepusti toku živ—

ker obupajo in nimajo možnosti, da bi želje
kdaj'uresničili.

30 % pa še omahuje in isče svoje mesto v živ—

ljenju in družbi.



56 % splon niso raziiplljali7 ker kaže, da vera ni

Del".vska mladiri Vidi v veri nekak napotek za moralno
življenje. sttiiort1 ir dijaki ne m1slijo /splošno pov-
zeto/$ da daje na vsa VJIQČanja odgovore znanost 1n
vera ni potrebna. celo malo jih priča ,ije posmrtno

ovckaa ki o vsem odloča sam in je
O 9 O (1O H

(†

O

PCB. ZLen st resnično daje oig vor—:7 vendar: kaj &
posameznik sem in

— LJUBEZEN

l. poglavje
Pogledi, einpatije, , 3.
stisk dlani? radoveQnost$ List se je zganil v vestru
nežen POljUb in ptica je letela pod nebo.
strast7 žrizoče us ozabila jes Vsak človek se
strah in beg lahko zmoti. Groza!



ll. poglavje
Na prvi pogled
nežne beseoe
božanje rok,
straeti, 11azo
hoče vse; ne

lase in roke in bilo je 53.Mco...
ljemu pa je bilo vse to premalo

J več: nove évanture.

lll. poglavje S.S. _grivo otroško se mu

m- . V _ ? iqwmu c}{lPQ & V žnomlelo je se dolgo & i p && C '
foro ljubezen — to jo za—dekle odbija, boji se>

V. . _ Kaj bo potem? Spet...muči jo spomin
proti srcu ne more
potrebuje bližine človeka

Prijatelj,
ti jo obsojaš; & to ni bila to ni njeno igra in ne
igra usoden.. lo je življenje ki ji je pod očmi zarozalo
dve gubi in v LjQIlGll srcu omajalo vero v človeka.
Zato je ne sodi, če je ne poznaš. iuz jo ljubim.

živali v
ozka in potihoma1

je orijetno toplo7 saj v peči živo
praskota o

Lirno tišino pretrga "v dimnikuo le to
ogenj? Oh ne. & 1 prisluhnem ob cevi

an nja, kakor vescavroče peči. Žekaj vztrepet1
k svetlobi. Prešiie mc: "Ptič!" Zunaj ie mraz, Premrle



cianikov, da jih sajasti
Se in še podrhteva cevs

noge srce.
*aj polijem Žarečo

cev? lotem bomo morala še
zakuriti peč. Premišljujem minuto,

'—7 ki se je v vroči cevi borilo za
znaša živ-šuma$ nobeneb_

? kot prej$ le ogenj prasketa. Se mi

sebe! Svoje vesti ne moreš ogoljufati.
rrobno tuje življenje za svoje udobjei

— Sem edina?

na

Ljubica

ledal si moje korake in mislil,

Pa sem hodila nad breznom
in le en sam pijan korak...



'3 stopinje;
zadaj

normi
Verdar še zdaj slopi koraki

Ljuba

Zlata zarja
za_3orami.
Zlati las
in modre
deklice5
ki osamljeno

je
oči

stopa po stozioi.
Zlab? zar'a

& pot

nosi zla.: lase,
kaplje dežja
padajo izza zarje
na zlate lasau
Kog c dozja,
konec zlewg zarje
konec življenja deklico
z zlatimi lasmi
in modrimi očmi.



četrtek. ln tista proslava v hali5 prav
Posebno Tleoi levi. 1ladi levi! ln Jer—

ampak rejveč zeto,eo eioer z ž

oa so ee postavljali pred soš lkami s svojo hrebroetjo.
Da9 hrabrost!
"Oprostite7 kje je govorilnica?"
"Po tehle s*opnioah7 prvo nadstropje desno,"
H,

.

nli piše:"
"Da, Ee? n; vem. Sicer je pa ooprto."
Sevedi zoaj je vse odprto. Solo popravljajo. Razoijajo.

irenna celo opek. Zato no—'Uéarjajo. Fovsod polno omete7 1

Simo čevlje in ker nau ni nihče tega prepovedal delimo

revili že poleti, pa ni bilo de—

z denarjem.

"Oprostite9 ali lahko pvotll tuLaj mrežo7 v govorilnico
veste,""TPo

"Da9 se razume? se razume.
'†0Wm3r:V

vanje, suvanje, tekanje,
1,c reiolni K6? ie tuka' pri'7 &, ;

Jo in eto važnih

nuteDX(0
ker Lorem prekiniti te kraval. Zvo—

.j pogmno. Konec odmora je in zdaj



_ lg _

No? ja. Pa sem spet sama. laklj učim pečko7 ker mi je pre—

toplo. Kaj ielajo zd.aj v našem razredu? Poslušajo šale
profesorja E_oada? Ali pa mogoče sprašuje
Pri premišljevanju me zmoti profesor Antič:
"Katere ura teče?" ,

"Četrta!" zavpijem in kfžen s prsti, ker se iz zaboja
slabo sliši.
Fotem prepisujem sociologijo in filozofijo. Zvezke mi je
prinesla soseda.
Pravzaprav bi morala biti dežurne že prejšnji teden? pa
sem bila bolna. Strašno dolg čas je biti bolan. Ko si že
skoraj zdravv te ne pustijo iz postelje in lahko samo prev
mišljuješ. Tega ti ne morejo prepovedati, čeprav_ti prija—
Celjsko ocevetujejo9 češ7 počivaje pocivaj.

A.za preznike & Stari mami7 pa nisemDa. In potem bi moral
šla7 ker sem bila še "bolehna". Lahko si misli? da je vlak
iztiril ali da so v ii snežni zaneti ali kaj podob—

ne; a.,
"Oprogti7 ali si Že zvonila čeLrto uro?"
Vašno pokimem. morajo biti važni. Kaj bi
se zgodilo? če povzpeli na glavo? Tako je
bilo vednar oo mora ostati. Tudi oni bodo

pridno pišejo v
solski list, da bodo v četrtem lahk se bolj važni.

da7 tudi o Donovanu. Donovan
ostanek romwmtike v atomskem

šolo. Prišli soo .fMitjes ki so lani končali n
kar tako.} }ogledat. Zalo poklepetajo3 Ue eprehodijo po
Šoli in grejo.
Tudi mi bomo drugo leto hodili obiskovat našo šolo. Obujali
bomo spo "ne na razne dogodke, vesele in žalostne? in pro—

fesorji nam boc1o govorili: "Jaa kaj pa vi tukaj?" Da7 to
bo zani,ivo.



pošto! lečem V pisarno7 poropo—

L—Ejb7 zdaj p 3 že resno dolg čas.0 J

ubi moč del?/mirni!ž čim hitpge m ras crkniti.
Gudežni par

Hostnik
Tod lipco

/To berem na steni — in Že kaj dr gega /
Poleg vsega pušča'o ljud je odprmt rata. "Polena ven le—3

tijo," bi renla baoica. AMP: k jaz ne grem Še trinajstič

iiiejo zdajle zgodovino. Sai imam čisto rada zgodovino,u

kaj sem le bolj na varnem.

gospa7 tukaj je šola."
liHI, o dojenčki.

mared kaplja domov9
iejo V zboruu Potem počasi
de zurstvo7 konča se raz—
za papir, drugo naj pa

Alenka

"DIMOKRl-CIurl DA '—

V iarsičem se strin' kulturnimi delavcis ki
so obsodili mlade — ceniti po slabostih neka—

e hudeterih - to __1.

eter, nan cilj, za katerega najDajte$ pokažite nam naš
se borimo; ne Tovorite nai le o samoupravi7 politiki in o

cloveku. lesničnost je
Li. vsi imamo HEFCj skup; se V mnogih načelih

Vsi smo mlao_7 v nas vre življenje...



_ 10+ _.

r ikdo med nami je pravi huligan,
ste7 Joga ne zanikam. Kdo je tega kriv?

/ Toda ni iščemo ta noš novi smi-
nešli v revoluciji. Zakaj ne
in neurejenegs iskanja7 ki se

A ne obsojejte vsega in nas vse po ten ...
"Tri cipe7 stoječe na
vogalu
diskutirajo o socialnih ...
Boš tiho. In krone-vsega.
Slovenec je hudo klerikalen,
ob tistem. ob čemer je ...
Tolovaji so 25—letnico
praznovali... "

v župnišču so ...*
Vem? nasmeh9 bridek in poniZujoč var gre prek usten...
Tudi mi smo proti bletenju revolucije in so nam svetli
liki iz zgodovine.

o vrsticami kritike naših kulturnih delavcev sem
zaslećila " mehljiv streh ze "stolčk " mladih in starih.

H

e

e bozo reševali — kot pravijo:5 z gromov—
niškimi meiifesti ...*;

Zavedam se, zavedamo se, da smo zrasli iz vas in da bomo

stopili na vaša mesta7 da bomo mi vodili našo družbo, da
bom postali njeno življenje.
'"Vse r
S tem se n: strinjam, ker se ne morem. Razumeti nas morate7
drugače bo med nami nastal prepad. ki ga ne bo moč hitro
z besedami poravnati7 ki ne bo razkril le gnilosti in
vihravosti in naših mask, _ak bo šel prav v človekovo

'xbistvo7 ko bomo hoteli, oa bo človek res človek7 da bo
človek zunaj in znotraj isti » svoj.
Obrezov /svojih/ pa nas je obojih strah — kot pac "ljudi".



t ali spravljala
lo že toliko govorili in

.li pomeniti.
{ejših stolih kot

_jee Razumeti nas, Q37 in
uakoj zevrniti in udariti po nas.

mo svoje mo jih!
ki smo mladi$ želimo miru in ljubezni na vsem.svetu in
tudi v naši družbi? doma? v naeih srciho
Llovek7 poglej si v obreff7 tudi *bi7 ki to bereš! Ne7 mo

obraz ni tako lep!J da bi lahko zasmehovala ljudi in sve
hoje srce pa je človek! ujet v noje prsi.
Nisem idealist — živim v prašni stvarnosti7 ; tudi tu
najdem lepoto. .

Izpadi, kvante.3 st
kultura7 ne kulturia
ni gnalo iz večine
srcih!

Sibila

čez vodo7 Kjer je most!"
gotovo S&rivajo dolgoletne
so iz etoletja v stoletje sku-

šali m {ido-st7 na svoje stale dni je so ugotovili? da so
mlada leta » nora leta! Če isto Velja tudi za nas, bodoče
učitelje in profesorjea doktorje in izženirje, umetnike
in znanstvenike7 pa toa moderno učeno7 "proučimo" na te—

meljih ugotovitev naših pradedov in prababic!

Čaj za z današnjim Lem7 sicer pa pravijo, da je dan
dnevu enak. Torej — ...



Vračah se iz šole domov. mimo študentovskega
oma. Pred menoj gresta v&hnoimr&t&. T&kr&t pa so na praznih oknih don & prikažejo
v

&&;je po pločniku. "Kaj jo to" bo kdo vprssal. "To jo
č
o

pa isto normalen pojav!" Bolj norm&lon pojav p& jc prav
got vo kot tisti$ ki doZivc & v čotrtem razrelu.
Bilo je ne ega dopoldneva v maju? pri pouku prirode in
družbe. l& mojo klop so od sošolc& za mano m&enkrat začeli
deževati skrbno preganjeni listki; Prve sem skrivaj pre—
brala7 pctčri pa sem jiL idjš spravljala pod klop. Jezilo me

je, ker me je učiteljio& ,acela sumljivo pogledovati. NaN

V-ljena zg &bil& ves sveženj lističev inr
'"no mizo. Ta jih je dala v pr6d&l in jih

govorilgi uri *& jih je pokazala moji
prebrala najzaiimivejšs vrstice. h&

"Jst te mom tako r&d9 kukr ps7 kosti"
Stara učiteljica je še dobrodušno preteče dod&l&: "Fresneti
imot3 nu bom že C&l&i Cvek bo dobil7 pr& z

zaradi vsebino, zara &lovničnih napak!"
Ali se ml&dost začne Ž9 pri dosotin letih
vštej

iz dni? ko sem bila stara
kakšn devet7 deset radi zbirali
fantje in deklet&,
pametnejši od m&s$ četrtošolčkov. Vodno s» mi je zdelo za

mo nočejo v svojo družbo. Z&to sem so jim sklenil?
ti. Prilik& je nanesla, da nas je obisk& & teta iz

vasi s svojim Jurčkom. Kot kmečki fantič je bil v&jen vseh
vragolij, od skakanja9 preiucovnnja in plezanja, do mata-
nji kamnov. Iafduš on je bil nad zamis,ijo, da bi ponagajala
razvneti družbi pred hišo. Nabrala sva nekaj kislih jabolkq

*lt za drvarnico in Jurček jc z&čel s "streljanjem"
04 (T; N U)trclm . Eislim7 da je nek_ _i&t zadel v polno? kajti



tri Slovani) so pričali o

je mlmdina neumna. Mo—

dnovih Ki so Lo Minili. Ea' (a'? ych, yoh9 Ki
iz ovoranT Kozart ni iogsl zaspati$ Ker sestra ni

\dbe na'Kl virju z zaključnim akordom,
j7 Ko bi slišal disonančns zaključke

p051smalcsvslavnih bootlesov? Še celo Bach, Ki je
ljubil baročne skladbeŠ natrpans z okroski in trilorji7
Kaj bi storil on? to bi poznal progovor, bi morda rekel:
_'Llodost je bila norost mladost & norost in mladost bo
norost.H Ali p_ bi celo nošl Lak en ncvdih za nove sKladbe?
Kdo vc? SEj so Beathsi in &olling—Stonssi
v baroku ali Klaoioizmu. **sloveli so dandanes v atomski
dobi7 Ki zahteva od nlsdino novih ambicij v vseh smereh

astronrvto in vojsko, L 7 ns! Vojna po
ostu "ldi ljudje ljubijo življenje9
svojo not, Ko bi to reko vojn vsa'LJ lv u

in počusngi
povezo" u

(mo dodat v roKi. Doma so pa
ZK zakonu dobilo odve onc"icor bi

Ule v po
1

vo okoli ppsu. lo pa
na 2 oprijotini obleka

Fantje7 stori manj ali več Kot osemnajst lot? drvijo po
ulicah s Kolosi in motorji. Bovooa9 po svojih filmsKih
vzornlkih bi radi pokazali nusrrotnomu spolu9 da niso Kar
tako!

—zs. Hujših primerov3 Kot
,, navadno ni. V držfvah
iz objostnosti ali kdo vc



česa ropa in ubija. roroo ;;
tehnike, pa prezapole st;rši, obilje ...
Upajmo, , to ne bo *la "nalezljiva bolezen" kakor
so dolgi l_ in žveči Sicer pa jaz nimam nič
proti temu, o' Ž, ; e dv kdo posnenu « * slavne
pesnike, na

Ko bodo stari, bodo pa mžje
da bono izgled li čim mla jši.
Srečujejo se priletne ženico, starke na vogalih, m,? rete

o svojih otrocih:v trgovinah in potožijo druga

3, vsi so prežeti s temi kriminališomi in popovkami

li smo včzsih hodili v gledolišč,, ? opero, Kaj bo s to
mladino?"

anja sgrcečih staršev in podobno večkrat pišepA;
v časopisih.

&. \ Ukrum.. ,_im.—iz:, .:,O †

_: dšoč sem posluš;la mlCo predavateljico. Ujene besede
0 otrocih so se vtisnilo v spomin:
"Koši malčki so & ristejo, prorastejo otroštvo
.in,pridejo v leta, ko ec to naše zl;to ne da več kovati.
Kje & so naučijo neposlušnosti, grdih besed in slabih
dejzij? — Pognemf*o sterejšc, ki so se tega naučili od

starejsih, ki so tako videli Cu—ml ti starojše._Vidite, zato
jim "Fh""*JO dati oober zgled. Spomnimo so, ali nismo že

kdaj re li MlOTGFosko, če se je oče s kla—

divom po pr—tih namesto po šoolju Tli pa se jo nam,
zenskzr smodilo omrl* trudimo, da bi bilo na—

Šim otrokom r? :— da bi bili pridni, nam

v veselje. ill naši starši non in



in iJiHOVi starši njim in «aLo dilgc. A vendar smo bili
tudi ni Včasih V letih7 ki jim sedaj pravijo nora leta,

TaLo je zaključila? Saj jo mladostnih skokov cez plot
tako Veliko, da jih zelo zanimivo opisujejo mnogi

pisatelji.
Lučka

Govori resnico in DOdO rekli da lažeš.

(3111 ;,

ElLl



Zivlgcnje je
mo nagrej. Kam bešimo? Kje se bono ustav

. — ,.? M[lmiuŽEš l;.
po uiican.
preslabotnay

noćazi klone

odpravljam
napora so



ljan svojo dnev na kocko in
godilo. Utrujcno 59m. Vsai
otova. Učim so iz navade?

ja moj cilj? Čemu *e

danas omchujem. Trovoč je
ila.

Noč jo še? ko odhajaš v šolo.ž v čudni negotovosti in noč
je žo, ko Bo vr:čaš domov. Kje jo cos, da bi so učil?
Kdo mi bo odgovoril DC'ŽOS Kako nočno se včasih zavemo
stronotne ličWosti in
prizadevanj in čustv" učiio _o: zakaj? borimo so,

potom pa smrt in v
izidevcnjo.

Krbno Učiti. Lnogo zhtcvojo od nas7 nilačo
*inkOVUga dnevna da bi spoznal,

panjsko učenje",nan očitajo profesorji.
krogos kar sem se naučila, je bilo na

13 P3 jeprisilil ir skod

treba. Za duhov—

nost, za p
_Polcg šole ni z duhovnim bogastvom,č

ga poplonenitil, li čgsh, da bi v tišini izklesal iz njega
svoj jaz, &; bi pokazal svojo pravo podobo. Ni vse prov7

c vrodno razmišljati: naj grem k pevskim vajen9 na sosta—
ncL ali 3 uri klavirja? To niso bili redki primeri. fn kaj
sen bo odločila? Zaiisto, kar me je najbolj obogatilo.
liioii ' proti tcmu; da so ne bi učila. Hison 5 a v

na melon. Šlo sem, da bi si pridobila čirvec.
3m mlozna ti waO nov>ga Broz žrtev ne gre.

Nigcy so jih branila. Bila sem se
n—učila.



[O

Nekega dne sem epo7nala9 ua vse
'sprejemamo površno? veeoine ni.
vred brezhrižno mimo vsega ali
Hočem veliko vedeti in }očem ča;a za

Msmeh mi šine čez bledo podobo nekdanjega obraza. To

nisem jaz. Lepše bi bilo? če bi se učili bolj zmernoy
s poudarkom in z ljubeznijo.
Nič manj se ne bi naučili in vedeli biv zakaj se učimo./

Danes ne vemo nič? ker preveč hitimo.

Je le z menoj telo?
Povej7 prijatelj, si ti sposoben, da ee umirjen ustaviš
zven burnega toka življenja. Povej} če si spos ober
najti čas za raz išljanje in'potrudila se bom še bolj?
*da bom našla stik s teboj?i

'očem biti mehanizem brez veljave. Hočem biti predvsem
očl vek7 ki dela 3 ljubeznijo, se uči z veseljem in ga

ni stran napora?
Za to pa potrebujemo cas in razumevanje.

Jožica

TOP POP
Novom
Tik pred Novim letom so nam dekleta iz 4.0 pripravile novo—

letni pleos , ' teren grali Sinovi iz 1utljane. To je
bil za naš emen dogodek? saj so take} irećitfepr
uri nas zeio redke. Sinovi so se pokazali kot dcbri instru—
Aentalisti
učili prav vse?

izbranim repertoar em so nav—&

dali vse ,r glasbe,£% ebna



in Unen
gramu
{; imrb
Ston,
talnih skladb.
5010 ki ris†9 zqdnši ob petju
bil anboljši instrumeniaJist Orglar Pule,
z odlicnimi improvjtwwijwmi.

Ž. ** KA L†"F 7.4 , . a ye Več takih kvalitw
nih prir rat hvaaa čekieto;
&.09 .1
cijo.

Šisoo krožku, ki ba na naši
hitel

Ulcšče,

'r'rw † ::\ J um

Anjajn Ob tčaW*
(diarim vrhom; tam Vrhovi

%W:










