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GLASILO DIJAKOV PEDAGOŠKE GIMNAZIJE
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KAZALO:

2 — maturant; brez zamere
3 — bolecine ljubezni: Petero

— sreča: Peterc
— deklica: IKI

4 — galeb: Ljubica
_ komu svetijo zvezde: Miša

b — Drotest IT žalost: Peterc' e e vezen: Bill
, otrok: Ljubica

7 — pesem o sreči: StanelO « sodobna ..E: SDL.
je pesem: Ljubicall — zapojmo: 1.3,lE — rekvijem: X2

» stene ilajo ušesa: Jožica
— tega ne morem skriti: Sibila
— sem svoboden poet- gaZ' — ubal6 — mladost: Peters

"naina kriminalka: Miša
17 — ra bioyi
18 ——

19 _

20 — anarhist
21 — protest
Lg — izpoved: A:;
25 « smrt s nce:

— slovar: C.
- javno ocenjevanje; košarka; 50% : Bill
— ideali: Bill
— ti praviš- poet: jaz

gb — spoved: Ljubica
— ali ne veš

? — svinjarija: Bill28 — odgovor
'JBJUF J

— Komaj je t'
— Ob zahodu _
— Goal _
— Pesem — Koso
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Ob zadnji številki se oproščamo zaradi zamude tretje številke,
ker nismo dobili novih ovitkov. Izhod v sili so bile stare
platniceq
Letos so izšle štiri številke dijaškega lista naše gimnazije
in upamo, da ste bili zadovoljni ter da boste tudi naslednja
leta. Želja naša je le, da se uredniški odbor dopolni z novi—
mi člani ter da dobimo več novih sodelavcev. Pogum! Tako bo
lahko list kvalitetnejši in bolj zanimivG
Na koncu: hvala vsem sodelavcem!
Hvala lepa za vse prispevke v nabiralniku; dobili smo:

1 kiki bonbon
prazno vrečko sadnega soka
neke čudne risbe
280 dinarjev

česar pa zaradi tehničnih ovir nismo mogli objaviti.
UREDNIŠKI ODBOR

IVŽATURAET

S težkim srcem in v brezmejni žalosti odhajamo iz tega stolet-
nega poslopjaq
Med sivimi zidovi smo preživeli toliko čudovitih ur, ko smo
se prijateljsko pogovarjali z bodočimi kolegi — profesorji;
žal pa moramo priznati, da so se taki dialogi—oziroma bolje
monologi«dostikrat zaključili z nesvečanim šponom v redovalni—
oie Temu je seveda sledil pogrebniški vzdih, godrnjanje in
nato minuta tišine - v znak žalovanja za padlim junakom.
S solzami v očeh in strtim srcem odhajam od teh oguljenih,
rezljanih in popisanih klopi, ob katerih je šlo toliko najlon—
skih zank9 od teh trdihgškripajočih in razmajanih stolov —

kakršnih nima niti naša podstreha.
Moje stinsnjeno srce komaj še zmore vzdih — lju... ljubi
profesorji, na ga. nasvidenje in nikoli več /smrk/ se ne bomo
vi..99 videli /če srečno izvozim maturo/ /smrk/.

EQEZ ZAMERE



BOLEČ

V prsih
izraziti
ki

"a hip vzbudila je duhaz
in mi pustila neozdravljivo je boleze
ki se je zdaj sprevrgla v obup.

SRECA

Sreča
občutim jo ob tebi
lepo mi je.7
če tudi ti
občutiš srečo z menoj
in ljubezen srečna
mi pomeni v srcu mir

DEKLICA

Deklica črnih oči,
velikokrat gledam za tabo,
kadar iz šole hitiš9
včasih vesela v družbi deklet9
včasih zamišljena predse strmiš.
In stekel bi rad za tebojs
deklica črnih oči;
rad bi objel te tesnoy
poljubil te nežno na lic-eŠ
rad rekel še jaz bi tako?
kot fant tvoj morda ti šepeče3
deklica črnih oči!
Rad bi k sebi prižels
da bi na svet pozabila?
rad bi srce ti razkril

goča bol, ki imenuje se ljubezen,
ni

Peterc9 3—a

in tvoj obraz obliva
čudovita mirna senca9
občutiva srečo
sreča —

dva žarka9
ki križata se v skupno pot.

Peterc, 3.a

in rad, da bi9 deklica
ti ne ljubila.
Deklica črnih oči!
Deklica, deklica moja!

ne vidiš? ne veš,
mar razumeti,
a ne ne smeš?
'c deklica moja,

vo 17(v d 043 o
klica

"\\.,

(o %-ljubim |413 [i

črnih oči?

lKl



GALEé

Včeraj & je skoz1 †n_čioo hrepenerjoiriplnvzl bel galeb
z modro — rudečini OČKl.

V očeh je nosil kapljo morja,
na krilih je nosil pozdrav vetra
v žilah je ;osil hrepenenjes
v drobnih Krenpeljcih je prinesel školjko.
Tisto odre stožčasto školjko ..0Vse je bilo tiho? le m krilin vonj morske pene
pljuskanje in prelivanje —

glas morja med peskom obale.
Bel galeb je čudno zažarel,kot bi prinesel s seboj sonce!
krak okrog njega je zadrhtel.
Potem je spustil školjko7' okra zdrsnila iz rozprtih rok.

br oenenje se je razbilau
}ečine, in pršečaiitavrica
so postale - resničnost,kot asfaltna cesta7 vogali hiš9
ropot želozja in umetna sonce.
V noč je zaprhut 3.1 le črn ptič.

je in poljubil,
o krielu vrne se$zatrdno je obljubil7
proč odhajal je.
zadnjič je zatrj'velin rekel Tgi je: "V zvezde glej,

se iz njih ti bom hljal odslej!"
Potem je šel — zdaj ni ga več.Bila sem sama, žalostna$
debele solze žalosti pretakalao



postaven ml fantčž
kot jaz v zvezde je st_m:l7
iskal e v njih dekle.
Pa skupaj eva na klopce sedla;
skupaj zvezde gledala;
zdaj zvezde v parku svetijo za naju dvaž

Bom *T II_,_- ŽALOST

Prevoja me žalost _ zakaj?
človek — njegova dejanja.
Že davno se bije borba — zakaj?
za Prevlado? oblast?
Toda zdaj to ni potrebno.
Zakaj prostora za nas vse je dovolj.
Zakaj ta obup?
le zakaj vsi ti mrliči — zakaj?
nespamet, egoizem —

toda pred tem se poraja Vprašanje — ZAKAJ?
ko vsi bi vendar lahko s ečni bili?
oh, le zakaj tega ni.
je zdaj sta ljubezen9 Veselje?
x—'-L—O—S—T

(WN

Peterc93.a

ŽIVLJENJE — LJUBEZEN

% tem naslovom sem že napisal tri kratka poglavja in tri F.S.
— o njenem življenju7 ki ni bilo igray ne igra usode.
Toda povedal sem tako malog premalo. Kaj je to, če rečem? da
je izgubila vero v človeka ali da je razočarana? Nič.

Dolgo v noč ni mogla zazpati. Slonela je na oknu in govorila
vetru7 čakala je na poštarjay po ves dan so bile nad njo bo—
leče misli in dvomi. A to je vsakdanje7 to se pogostokrat do—
gaja; da7 koliko je obupanih deklet.



**? Luotife,
ni ho—9

"la mrtva

_zili, & jaz
boljs ki uo njeni ubiti ljubeznia kljub vsj
&? kaj je dvignilo njeno bolest, da ni bila to vsakdanja,
narejena bolečina za izgubljenim fanton,ki so ga noveličaš...
/Dekle, oprosti9da sen trd5 saj me poznaš, da ne maram maskl/
Zvečer si sedela za nizoe Radio je igral. Fred tabo je ležal
svinčnik in papir. Skozi okno je sijala luna, tista sanjave
luna zaljubljenih-tebi pa so po licih drsele solze. Jokati si
nisi upala na glas9 zato si le suho hlipele. Fred teboj je
stal prazen kozarec, ki je grdo smrdel. V grlu te je peklo in
šlo ti je na bruhanje. V pepelniku je bila na pol dogorela
cigareta. Glavo si imela oprto na roke—teko—tako težka je bilao
"Se splača živeti? Je to sploh življcnje? in ti ljudje s krin-
ksmi?" si se spraševala in želela si umreti. "A zakaj?" te je
ustaviloo Bo koj bolje On si bo izbral peč drugo, morda mu
bo malo žal, anno ln mama? da bi jo tako udarila! Ne, vedela
si, da moraš živeti; koliko ljudi živi9 ki so tako nečisti za
svojimi naziljenimi obrazi in ti si dobra v srcu, delala boš:
živele... Resnično živela in ljubila? Vrnitvc Li - to si vede—

a. Torej .s./Cas ni izbrisal spomina? kot ga nikoli ne bol Tega se zavedava.
Tebi je prinesel spoznanje. Ko si se počasi zastrupljala noč
za nočjoa ko si se bretila s smrtnim angelom7 si spoznala,kaj

(alu? ti jo odprlo očije življenje. To spoznanje ob hladnem an
in te prepričalo: da moraš ceniti re nico in dn je to gole
resnica in da si ti z njo vrednas da ziviš!
Tako si sama izbojevala — boj.



Takoj ob srečanju s teboj sem čutil, kako si
nočna obenem; čutil sem9 ko si kljub vsede
da v te i ni vse unrlo i] tvoj trdi obraz pi
da nisem,obuyal in sem te ljubil»
Mirna si zdaj7 čeprav si včasih v 5"oji sreči razigranao Kdaj
pa kda: & se zazres v del svo kot inl d 1

Ne bodi krivična! Glej, jaz sedaj! ne v
da si več nespominu. Oh, saj vem, kako ,

želiš; pa vendar - ali ne veruješ v ž vljenjes ali tvoja no—

tranja topline9 tvoj nežni jaz res ne nsjće vere tu ..0?
z

pa ima skrito globoko moč — vero .u.
Ti meje ljubezeni BILL

BEL OBLAK

Bel oblak priplul je na nebo
in ni povedel7 da nekje je sonce$
&& so Zelene trate in rože9
da je nekje toplo.
In zastrnela sem se v bel oblak,
počasi stopajoč po mehki travi
iskala toplo sem besedo -
a vse okoli gene bil je mrak.

Prazno srce ne čuti - ko vodi daleč ga korak -
toploto sonca zlatega na nebu$
ne vidi? da počasi je prišla pomlad ...Na nebu sonce je razblinolo oblak. Miša
HALLET IN OTROK

Otrok — svetlook, razigran; vse mu je rozunljivo, življenje
mu je pravljica.
Vem, da nisem otrok,toda pusti ni te moje Lole otroške igre!!
Pusti ni jih" Ko se zavem življenjaav vsej trdi resnici, bi
bila reda otrok: ki ob neznanju vta ne prst v usta, v srame—

žljivosti zardi in zajoka5 kadar je žalosten.
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V srcu se mi je zganil Hamlet: a ne s SVOji1 "biti"? ampak
1

S.SVOjO blazro resnico; Or£3 lija — ; ubito ljubeznijo; kra—

ljica7 k1 ji je opošalMponih lr L3 pozabila obraz in včeraj.

Sem jaz pozabila na včeraj? mar nc ubija tudi v meni ljubez—

ni — kdo, kaj ...
Haj bom norec9 kadar mi bo težko ln-OtTOK9 ko mi bo hudo.

Sama. sama, sama — koraki, koraki — tišina ... .

Zvenis v grobu te pojedo črvi. zanje ga pit š. In potem?

Nekdo lovi ribe s črvi. Drhtiz kdo nosil bi prezir in oič

sveta, olLjest uradov v_ne uelišmie ljubezni bol ...
Ne morem govoriti7 preveč krvi divja v rani. EC morem govoriti.
v meni klokota. odmeVa — buči — namen. bilo je prec sto—l etji.
A kaj je z nano? Proč Hamlet!

Zakaj sem ti stala ob strani; zakaj rila s tabo, te
poslušala? Za človeka. za oobro. za TGSllCO.OV tem kratkem
boju nisi ubil le zla. tudi nežro deklco Ludi ljubezen in pal
si. Zlo je rodilo zlo. Smrt. ljubean.
Kako je roža hodila z žalnimi kitami — hči trgovca z ribami]
morala bi iti v samostan — noeila je rože in pola. Uoili so

ga ... poklon milostiVa, nasvidenje miloetiva d.ama.

Biti.
Na mojih utricah je zamrl glas. V oče,h je ugasnil razigran
otroški smeh. Tisti sreLnig odkriti Smeh.

Gladila sem te po laseh in hotela sem ti reči — zakaj si
krut z mano. ' '

Odšla sem ven? da bi mislila nekaj drugega. Mimo je prišla
pokopana ljubezen. Vrnila sem se k tebi. Molk. Prvo dejanje.
Konec odmora.
Glava je teka noge svirčehe9 srce trudho. Koliko lažje mi

jo 0110 potžmg ko sem ti raslonila glavo na ramo in Sl stisnil
mojo drhtečo dlan v svojo pest. Gledal si me. Tako, tako7

dragi ...Konec drugega dela.
Grova domov. Kaj mi je? Sonce - Rada imam sonce; rože9 glej7
rdeče marjetice; travo boli, ko stopiš nanjo. Ne morem se

smejati. Nič mi ni. Saj je vse v redu. tisto od prej ni res
nič, saj sestra razume.
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Kl 33 bil z grehom Spoče

lovek sem, pa VLndarnekaj je
V kai em se kaii spačeni

Ne skrbi zame. To mino, gre V pozabo; V podzavest. No, 533

Vem, da ni es. Ne. To kljuje.
Ne glej me V obraz? ničesar ti ne morem povečati; razen, da

se ni V glavi Vse vrti, vrti, Vrti ..,
} mam očka9 da bi mu potožila. ZV' _; e mat_ delas
sestra je pri sošolki. Utrujena sen. Skraoam nalogo9 poslušam
radio in grem spat.
Rada bi bila otrok. Jokala bi. Ne bi me bilo sram. Toda7 saj
jok ne pomaga, to * prazna utVara.
Spa bi? spati in sa ti? nič več ...
x' morem zaspati: 4l39 4197 4207 421 ...
Avtomobili bučijo uspavanko in otrok ne more
srce je nežno, kot roža.

. Njegovo

Hamlet
Lepe Sanje.

Ljubica

Nikdar še nisem bil nesrečen,
saj bil sem Ve no dobro oblečen.
Nosil &m kravato9
jedel pa sem prabo.

Pozimi sem se sme
poleti kamne lučal.
Spoznladi VVončke cfm nabiraly
jeseni ' qem obiral.
Kdo o sre i bi mi mogel kaj očitat',
saj bi skoro mati me začela pitat'.
Vedno sreča me je poiskala7
kdo ve, *e do konca bodo *e peljala.

Stane
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SODOBNE ...
Nekaj me tišči, nekej '"ega in gnusnege — ne vem? kako
naj povem.

regrrdo izrazila, toda danes marsikio še grše
sovori /od španskerriti do Kolcanji..o/ Fo nise
začeti s tem. Naslov sem govori o sodobnem? hotels

Je to"poezija"7 če buli
Potem ugotovim: no, '

— to je tudi res7 posumim: je te
jesem" sebi namen7 1 norce (zavedajmo

da norec pogosto Novoi resnico), je to sploh pesem ali
so le nametani stavki?

r govori resnico. A zakaj tako razbito in zivito? kot
est, pa saj niti protest ni tako ... Gotovo misliš, Kako

b t Kozel sem ali Kaj takega,&a ne razumem nilsdih. Motiš
se j sem mlada.

da poezija zame ni le staveK. Poezije je nesem7 pesem7 Ki
' pesem, ki odjektne v srcu7 Ki ti odkrije resnico in te

hkrati vpraša, pessem Ki je ne pišeš zase. Zase? — Potem za
druge, me boš vprašal. Ne7 nobenih vezii saj si svoboden in
poudarjam, moraš biti svoboden poet! Tu so le človeški zeko«
nii med njimi tudi lepota!
A ne mislim samo na Komaj pečene poete ( v njiihovem realnem
jeziku) niti ne na rojevajoče s , naj ves spozinim Ker ne
Vosovela.

A.na
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Pim
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MOJA PESEM

Praviš, da to ni pesem!

Torej: ni pesem mesečins,
torej ni pesem: šumenje vetra
in igra potoka in stokanje vej
in šelest trav7
Ve ni pesem — bitje srca.0

V moji pesmi utripa srce9
& ne v ritmu Kot stroj7
moje srce je preživo
in ve7 da je misli in želj na stotero,
zato vsak glas — svoj takt ime.
Svoj utrip in glas9 moj glas.



Da7 W rZ je prost?
je proost kot mieel.
Fe mores in ne morem ga vk
kot ne srca.
Ce torej veter poje pe
had etreh ri in zivžga prek anten9
če ptič utrujen zaskovika pod
če ulica hrumi in glae
se z glasom zliva v melodije
in moja roka ujame jih v pero—
čeprav ni stopic in ne '

je pesem, asom mojega Divi'

Ljubica

"Kdo ima danes petje?" sprtšuujeKo proieGorje Kušarja. "Prvi glas"9
kratko odgovori in ni več pripravljen poslušati našega moledo—
vanja, da bi šli domov. Sošolka, ki poje tretji glae7 se mi
nagajivo posmeji7 jaz pa se ,prijaZhim z usodo? * ' vaje.
Počasi se zbiramo skupaj. Črni klair še molči. Profesor šteje:

C " ... dVanajst. Že spet "špricajo"9 se jezi in de—

imele neopravičene ure!" Grožnja se ne ures—
isto, še vedno manjkajo, kakor da za njih

a žalost tudi slabi. V ponedeljek sem izosta—
la tudi jaz. Zelela sem si domov, ker v takih okoliščinah ne
pojem rada.
Hasledhji dan sem presenečen". Tokrat se je profeeorjeva grožnja
uresničila. V dnevniku je bila neopravičeha ura. Zakaj? Nisem
hotela Se opravičujem in Spet pojem: "Sla — a — a — Vček med
* se je zganil in Zapc\l bel cvet divje rože je zakrva—trnj
V01 ... "

1.3.
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okostujak
V luči meteorjev
dvig& Le na pokopališko obzidje.
Bledi obraz
pokr*iva mu tančica to 119.

hTLlramf' — pravi tako?
"vendar še živim"

Miral je ob svet
ko r;1inio koric pro

sela

Ziveti? —

L 1bzzon jo mrk srpče. Z okzidja splazi se
Umiranje E — počivati? o gtnjak.
Truma okoatnjakov Z mrtvim obrazom
pleše Soul. se po*re zna pod bol prt.
Fekčo poljublja bol span

"Živini" — "Čemu
tako pravi,

TEVE IMAJO UŠESA UŠESA IMAJO STENE

†čala z življenjem. Zdaj som sencay ki vsak dan
v črne šolske Stene in išče tolažbo.

na trenutek? da nemim stenam povem svojo zgod—
bo. Ne spominjam se? kdaj se jo Začela. &orda v zgodnjem otroš—
tvu. Danas ne je spremenila, da si ne morem pomagati. Neznane
sile so me odtujils od ljudi? strahopetna sem in 1»y.



Karkoli rečem? se mi '? La nost n: j" Spra—
* o razmišljan o 1 č ri "uro7 kar napravlmg Dol—

o \ &
vila v čudn
ge ure 0
molčim
prostost7 vso svobodo

_ do
,t molči in tuoi jaz trnasto

il ' va:lo vso

Bojim se da v meni ni
mi bo vseeno. Zgodi naj
več žalosti9 ne veselja, ?;3
bo? ki me ob večerih tišči k tlon in ni

Clovek7 jaz iščem oporo. Iščem opore v ljudeh. V najodločil—
' Mrenutkih propadem.

zivljenjem se zagazi še ql
prah pred

\(5
(D L.! ČGus

Dekl.eta me prosijo pomoči in pripovMd
njimi ne najdem SVOJE? ker se je nekje izgubil

Drugo tclazim. Pišem jim dolga pisma in
življenje. Toda; kaj se skriva za ter?
niy jaz sem uničena. Kako nosmisolno je

Zdaj molčim. Bojim se? da dragi nimajo časa zame. b erni ga
imajo! Poslušajo glasove klavirja7 po kateremuudarja_m v dolgih
samotnih popoldnevih. Tabla nemo strmi van Nikjer ni človeka7
k.i bi prišel. Razodela bi mu zgodbo. V meni bi našel pravi obraz.
Koliko časa ga bom čakalaq Do noči? Pripravljena sem. Do noči
bom zapisal na gole steno razršda SVOjživljenje, ki ga ne
dohajam. Tedaj bo človek razumel.

Jožica

iikoli 1ni ni bilo treba ničesar prikriti, ne skriti. M ti me

je vedno razumela: seveda je bila tudi jezna včasih in ne ni
le gladila in ljubkovala. Toda vedro sem čutila, kako ne iia
rada in da se boji Zame7 da mi hoče ' *

Bala sea se? abi jo s slabo oceno raorelostila in trudila
sem so ,,. Seveda sm imela tudi skritega zaupnika — svoj dnev—

jenik, Ta me zelo dobro poznal, 'edel je za mojo spodrsljaje



nesrečne Lolze za radosti
In nikoli ni lagal. Ved*

"!

A zgodilo se jeg da &

oaz tako Globoka takl _ 7

la7 da bi sp, 1r
pokazala V vs
prej ... Vend i
potlačilo in poteptaloy da

' ki me je vzgojila, na vs
3813. S

Mar n'*

i
ta človek? ki je ustvar on 'a gladis "šče

resnico, ne da obupuje. Premagala sem v sebi laž; to sem čuti

la, ln začutila sem tudi7 da nisem Slabičy da sem zmagala in

da ne bom nikogar postavljala pred zrcalo maske? kajti moj

pravi obraz je najlepši7 saj je mlad in čist .i. v vsej svoji
nežni in ljubeči dekliškosti in da čas izbriše sledi solza.
zivljenje je vendarle lepo7 če je v uebi le delček človeka.

Boleča so spoznanja in kot pajek jih pletomo v niti7 ki nas

vodijo skozi življenje.., Ko ljubiš resnico ne poznaš strahu

ne takrat? ko se trgajo niti spoznanja. Priznamy naredila sem

že napake9 popravljam jih.,.
Vendar? čeprav je trdo življenjes jaz nisem kai 4, ki bi ga

klesalo, Tudi mene marsikoaj zaboli9 tudi moja "jetra" ne pre—

iesejo mirno napak in oči Jovh Vča b rada sanjarim — če so to

sploh še sanje, a najlezši je občutek — biti človek. Toda? po—

vej mi, tovarišica9 vprašam te! lmar pravico; da ljubim? Da.

A zakaj naj to izkreno čustvo skrivamy zakaj bi morala to ' j—

lepšo človekovo lastnost prekrivati? Še bog je rekel; ljubite
se ljudje, Toda? nikar, človek! nikar spet ne rani srca. Jaz

ne morem lagati? tega ne morem skriti.
Pusti mi srečo ... ali pa me ubij. Slišišy ubij m:, & 13€ TILO—O4

%o m b'azumeti7 da jaz živim danes7 da živim brez maske. Zbudi

se že iz preteklih štiridesetih let7 zdrami se, kličem ti na

ves glas! Zakaj me obsojaš? Ne poznaš me. Zakaj'me kaznuješ?

Kir ljubimc Mi ne privoščiš sreče? Poglej9 tako kratko jo ži—
e
vljenje7 mlada sem7 pa imam gubi pod očmi in ti bi mi spet
rad iztrgal košček sreče7 radosti? spet bi rad v meni ubil
drobnega človeka.
Naj lažen?
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Mati, jaz ra umrem.

Sebi ne bom lagala in če me ti7 tov _ išiea7 ne moreš videti
take; kot sem. če mi ne moreš odkrito pogledati v oči. so obrni
proč. Ne bom ti zamerilag kajti moja glava ne bo klonila.
Ljubim? naj tudi sovražim. Če mora,? ,e bon!3

čarana sem9 kajti v tvojem glasu slišim Zavist, tvoje be—

me obsojajo9 med njimi se skriva grožbja, Sodba; strah.
ovražim to tvojo krinko. draga tovarišbica. Koliko lepši je
il prej tvoj obraz, dokler ti ni tisto dahLilO iz t in ko-
i{o svetlejši je bil tvoj korak. Odkrito ti govorim čeprav
tojiš pred menoj in lahko maščuješ svojo užzaljeno ? t. Govo—

rim ti kot človeku — torej sebi enakemu. A je dvigni roke nad
mojo ljubezen. Ta je čista in branila jo bom.

nj

(v

SU

Sir

\\
(D

0

FJ

CT]

U)

(11

\dt:

Mati naučila si me ljubiti resnico. ?valežna sem ti, čeprav
so grozeče zaveadam tesnobe in kletev n strahu in ... vendar
občutek da si zvest seoi. da je tvoja duša umita, ter da lahko
vsakemu oogledaš v oči in mu poveš v obraz — ne za hrbtom, kar
misliš ... to je vredno človeka.
Tovarišicay ne zahtevaj7 naj lažem,
'ega ne morem?

Sibila
SEM SVOBODEN POEL"

razpet med drvžbo JAZ
in svoj svet.pribit na trdo cesto ptica sem
in asfalt in sem oblak
in jezik krešem in roža Sem
ob sodobni čas in že me ni,
kot pes - na verigi ker človek sem,
na štirih, da? človek le,
na tleh5 ki komaj
sem jaz - kratek hip živi.
svoboden poet=

Ljuba



mladoste—
kot mlad pomladni list v vetru

dan in noč
kot žarek jutranjega sonca
ki nežno izpodriva noč
mladost
edina občutljiva le enkrat
ki kakor mavrica Se vzpenja
v silnem žaru
in že zbeži kot mavrica pred mrakom
ko sončni žarek spet zatone

Peterc

HNAL7A KRIMlNALKA

Lepa ženska ljubi. — K

obožuje — kaj? _ Lepe
nepridipravov

Bi morete misliti popo
In kje so milijoni? — Fapol gluh in
slep je in privezan na
Napetost se stopnjuje .oa 'enih ,.e trije zaklani...
Starček zadavljen ... pes Jastruo hei » upogi pes!
V igro stopi inšpektor. Genialen je" S tal pobere cgorek in
že obišče lepo damos ki je vodja tolpe - pretepejo ga.?edaj
pride policija in zločinoi so za zapahi? milijon pa V rokah
plemenitey mlade in zelo lepe dedinje. Inšpektor ostane hla—

den. Za Ženeke se ne zanima — mora pa res biti genialen, ta

Če SLer ook Holmes še ni umrl od strasti? ga je gotpove za—

dela kap oo tej kriminalki. Zato — na dan krimina loi
Živele kriminalke!



\]

mag ] 'ka revclvcMionsrwa
;ood becouse l lovg you

Bonda — p"0dajalna čevlgev V Trsmug tam ku3ufe Hedae
c ase lowe mei
l

LOV e me pl
Tc

IMELA FANTQ — JALEZA

je vedno lepo Obri3$ uriž in kratke S"liŽ€M1 — rroznoi
alo se mi je? kot da prihaja iz srednjega
i v ezavesw ,Ž ! .

Ž_ ? igrali Beaclesi kot da bi
ne Dili nii
Ucucln0W*
Šel se je
/Kaj pa je

Lg to z mano, nprecl
ljubezni danes

» Kavarne sva hodil YV ! ! tru lahko sul l 5150533118».

/433 15! Tega nisem verjela./
Pravzaprav ni bil tako genialen — huliga11!
/Jaz; pa da bi hodila s takim huliganom?!/



_lgi
Skregala sem se, Pametno? kajne?
/Janez me je še vedno čakal./
Oh ti moj Janezž Zdaj SŠ ; Vem5 kaj je ljube—

žebi mg sem spaznala
življeniag — Frajerji o tem nimajo Lojma!

FPS; To je bilo nekočg se pravi pred pol lega.
Kako bo pa jutri? Ne vem. Vprašajte Jancua!

Jiša

BlajanuaTja ŠBQleta
deiawpričastje nova ustava
sgwejeta ustava sidja on učilsja

,
cxivekvencaolambaa cosćr +sin2a ; 1

260 V Gmbi") 7903611

hapwd na DZ "953'Vy
Ui a Repretok/t LeonardoyMiohelangelo

pridelka raznožka
4gaprila
teza7 antiteza

je nujna na konju
jablan smo danes LLIB—BILL



QB MATUigr

/prosto po Prešernu/
:"

(\Kdo zna noč CDt mno razjaEnit
3

ni odgnati,
—\'\kot

Kdo ve
/ki kljuje srce/?

O 8

skrb

« o maturantski obleki — se ve.
Kdo uči, izbrisatl iz spomina
prešpricane dni,
brezupu neznanja ubežati,
ki ob spraševanjih mori?

Kako bit7 hočeš dijak
in ti pretežko
je v torbi nositi par kolov samo?!

Stanu se svojega spomni,
trpi brez miru.

2.3.9.-.

Ko v prvi letnik smo prišle,
bile smo borna leo
Kar hitro leto je prešlo
in že je razred več bilo,
"V drugi o,
dekleta so lepe!"
Tako so fantje modrovali,
ko
da

pred razredom so čakali,
Miška "oejevke" spusti,

iz svojih vajeti.

maturant

Sedaj smo slavna 3.c,
ki ob vsakem času
borbena in glasna je.
Bori se in kljubuje,
silam vsem današnje nuje,
Potem pa sl se,
od vseh razredov,
pa do zbornice;
"Spet te zoprne babe
iz tretje 0",

Še eno leto nas boste trpeli!
Deteljica



HARRIST

— Daleč od tega. da bi bili popolni,
pa vendar, vendar: je nekaj v nas nma

_ Kdo pa ve, zakaj, zakaj
nenadoma ne prenesemo več enoličnosti.
Odkod naš brezsmiselni divjaški krik
tiho Šepetanje v smehu in joku ob enem ...

— Nekoč, nekje. Raziskati je treba.
Navsezadnje, če natanko premislimo ...

/Krakar/
/Nekoč, nekje .../
Ti si anarhist!
» Kaj je to? Mi lahko poveste vi? Mi lahko to poveš kot
človek!
Tikam te, saj sva si in morala bi si biti enaka. Položaj
in plača ne bi smela delati razlik med nama, razlik med
ljudmi. Da še bližnjemu ne moreš pogledati v obrazš
Naj zaprem svoje gobezdalo? Marsikdaj bi bilo boljee Tudi
sedaj bi bilo boljše molčati, ali vsaj počakati in potem,
za vogalom - kot ti — iztresti kar je pretežko na jeziku.Žal — ne morem.) Preveč sem odkrita. A včasih me prisiliš,da lažem, ker me nočeš razumeti, ker poslušaš paragraf, ne
človeka!
Resnica!

/Daleč od tega, da bi bili popolni./
Anarhist.
" To pravzaprav pomeni človek, ki je proti vsem ustaljenim
normam, proti redua Človek ... Ne.
Človek, ki se zaveda ničev0sti in veličine svoje vrste,
človek, ki vidi tudi svoje napake, ne more biti anarhist
le zato, ker nosi v sebi del človekovega dostojanstva in
zato, ker ne pozna slinjenja! in ker ljubi svobodo in svow
bodno voljo.



/In vendar, je nekaj v nas.e./
Koliko sem stara?
_ Velikoj veliko 03: tako dolgo že brusim podplate jo asfalt»
nih cestah drvečega absurda in vendar skoraj ničesar n:
vem o ;_vljenjuo Tako ozkogleda sem, tako zastar
ie bilo včeraj "e danes pretekla starina za v naL; U? ,

e>r je? pa se je komaj zdaniloo
Mižala bi, da ne bi videla ljudi. /najvišje živalske vrste—
ki jo je bog preklel/, da me ne bi bolela ta vzvišenost.
Bolela. .

Toda ne morem mižati.
/Raziskati je treba .../
arhist?

— Zanikam človeka? Sebe. Se mi res tako "fučka" življenje.
Morda? če misliš tako ti — gosood vi — Vendar pove
zakaj potem delam, zakaj ljubim, le iz dolgega c 8

zato, da si bomo v Peklu čez leta pripovedovali o

zemeljskih radostih?

PH ILS/E V., — 31117

(D

trepet pri; senco s ornega neba
kako da io še danes
nad Ubog mi ljudmi
razg*inja vojne prah
zakaj ni mirnewa prostorakjer človek bi pregnal svoj S' ahta klic nagnal je tudi meni 5* l

otrpnil sem kot avtomat
ci ae pregret hladio;

4 )PT" le[† ()



IZPOVED

Celo ti veš,in vedel si?
razumel nisi,
in lagal si mi9
lagal? a ne za dolgo*)
utrnila je moja prej ljubezen.

Lahko, si rekel,
je človeku, ki ni ljubezni se spoznal nikdara
on ne vea kaj to je sreča?
da neskončne je ljubezni dar.

Jaz pa semvedela7 .

da žarek njen zeaj k meni vodi,
ki zgradil bi spomine
mladosti najine.
Utrnil pa se ni za me?
ta žarek9 tvoj obraz
pozabil je zdaj name
in pustil mi globokih raz.
Boječe se mu zdaj približam,
ker up ni je razrušila
kotička v srcu tvojem našel ni?
prinesel mi je le obup.

ln misli zdaj mi vse povedo o tebi,
žarku prvem7
ki mi pomenil Lf ljubezen$
ki ni je več.

z
le so mlizu mib
t tvoje sanje.

Tako sem občutila jaz ljubezen,
ki bila je neugašeč mi plamen5
dokaj nežen
in živahen.

E"ini izraz area
naj tebi to pove7
kar je tu napisano?
resnično doživeto.

ABN.H.E.
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Leben poljub
dotik tnih ustnic
zažre meso in
kri k " zobe
' zvije v krou

je izraz pošasti.

zelim pijane smrti
omambne in rdeče
čeprav ponoči želim
da sonce bi sijaloda bi se ogrela duša in telo
ubil neskončnost v meni

ubij njen žalostni
izraz bele noči

operi svoj beli prt v rdeči
krvi pomladi
oprimi se ne s svojimi rokami
indnmivww
omar & vonj jeseni
po roečih iglicahvdihni vame strupin me stisni med

sVOje hladne peruti

brada balada
opica žre banano
in človek se reži

» samemu sebi!
štrm korak
ožgan
izognil se je pipi
pet krčem je obredel
pa je še vedno trezen
osamljenO nabrekel
žamet okusa7 izgubahotel ie sobe
cilj - žalost
divji sivi volk v zibki
postelja
maček prede
dokaz
žabioa in ključ
skupaj
lepše na ves glas. C.



Ko, koliko zasluži?
— /tišina, tišina ... potem spet vse tiho je bilo/

B. No povejte7 saj je to javno oce jevanje!
— /niča rahel šepet/

B. Bo pa cvek.
— Ne, ne9 ne7 000!

B. Torej, kako?
— 3 do štiri, štiri...

3. O ne? to bo pa kar tri.
- Saj je znala ...

B. Ja, ampak... saj...
F.S. Pravites da je to barantanje. da je to javno ocenjevanje!Res! Resnično?

BILL

BQŠARKA

Na šoli so potekala zadnja kola in tekme med ženskimi
ekipami v košarki.
Naj spregovorim o tovarištvu ekipe 1. d razreda. ki ni
igrala 2 x razredom, ker je peta ieralka te ekipe eno—
stavno odšla domov in pustila prijateljice na cedilu.
Ce je bilo še kaj Zanimivega7 ne vem. To mi je prišlo
na uho in mislim? da je vredno omembe in teh dveh vrstic.
ŽO % BILL

Ko se s svojimi petdesetimi procenti zavedajoče duše
miselnega centra v velikih možganih zaveš, da živiš
/kakšno življenje!/. v obupu znoriš7 če že nisi
"norec".

BILL



Pravi j a —

jih nekoč
Nimamo tekih) & tudi mi cen*

se borimo zanjež tako kot so

obod človeka in njegovoU> (†

prosto samoodločanje a." Naše ideale,Oki se še oblikujejo,
pa nam ia:1«jate.

Tl PIlAVlŠ
Da boriš se za človeka

BILL

in hladnokrvno stopiš mu za vrat?ga poteptaš:
naj tvoja boljša rasa bo prekleta!li avto3 vikend9 vilo svojo imaš;jaz ne)ker sem pošten do popka,
q †

v tvojem blatu se smradim;ker sem nagker pač » resnico včasih govorim —

kakor tistolček se bojim;
1107

a
za
rera molč ' LJ(D

'7

3
Preko človekax
s pod—ročnimi izžemkisi kupiš punco na;ti, soialis† s Kosmato oošoin napihnjenlm trebuhomše iz či smrdiš!
Kaj je moj glasTe v podplat žgeečkadebela rit?
ha,hal
POB?
Fi kaj na srcu leži, poet?rdeča malinaše kaj poet?
» gobice
lA še Kaj?
_ zolč sodobne poezije.

Kaj pa bi rada poet?
— poezi jo9 _:snico? lepotoše kaj?
človeka, smise19svetzakaj?

— ne! da bi iskal sebe!



O čem pa ti poješ, poet?
— o pticah, o spominu
Zakaj ti je to?
— da živim
kaj je to?
to niso sanje, to

SPOVED
Ko
ko
ko
ko

si pijan od bolečine,

PJ

se do golote zaveš greha,se z rokami zagrebeš v grudi,cutiš v glavi bitje srca ...

,.«\.-.
Ti si sanjačšsi staromounež!
boš propal!
- da, zgnil v grobu kot tiin šel skoz riti črvov
kakor vi — vsespoštovani.

JAZ

takrat te tudi gnile resnice —

ni strah!
To je najvišja spoved.
Spoved pred človekom, pred seboj.

ALI NE VEŠ

Dragi7 alikolikokrat veš,sanjam o soncu?

Ljubica

O soncu — ujetem v tvoje kodre.
Ali veš, kolikokrat mislim
o morju, jasnini,ki se ti zrcali v očeh?
ln kolikokrat pomislim
na mehke zelene trave,katerih cvetove osiplje veter.
Kot da sem veter
v tvojih laseh alikot da so trave tvoje roke.
Samo ne vprašaj me,
ce te imam kaj rada.Ali ne veš\,

Ljubica



}

ŠENJARIJA

Sobotni ples 23.marca je ostal pri besedah, streanih plakatih,(*:

kreganju, nerazumevanju _i zunaj, na cestio
In to samo zaradi principa?! Ker so tako sklenili na profe—
sorskem zboru, ker se je tudi mladinska konference strinjala
s tem??? S tem, da v šolski telovadnici ne sme l ' plesa in
se ne sme hoditi v čevljih! ker je nehi '

in s tem se strinjam.
Eoda tova .... ne niste tovariši. "Vi"—to bi le ra rekel,
povsod delamo izjeme in upoštevamo okoliščine: če se slučajno
pozabi zvezek, če ima avtobus zamudo, če kdo ... če ...
To le zaradi principa in ker so bili le načelno za, se je
zgodila svinjarija - pravzaprav telovadnica je ostala čista
/če ne up ;tevamo prahu, ki ga z dresi in hlačami dan za dnem

brišemo7 pa vseeno še ostane/.
Izjeme niso mogli narediti, zato ker je bilo sklenjeno, da se
ne sme, zato, ker se je ć.c "pištolila"...čeprav je šlo za
ples, kot mislim vemo vsi, za pomoč učenki 20a razreda, ki se
ji je zgodila nesreča.
Nobena prošnja ni omajala trdih fizkulturnikov, ki so se hudo

potrudili — za naše zdraxje.
Pravzaprav - po telovadnici se valjamo mi, profesor vendar ne
bo mazal hlač.
In naše zdravje pred dobrim mesecem: ko smo požirali omet in
apno ter hodili s čevlji po razredih, s copati po svinjariji
in s copati po telovadnici—saj so copati obvezni? Takrat nismo
umrli in tudi pred leti ne, ko so bili plesi dovoljeni.
Svin....ja! BILL
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glasilo...
37.014.77
MLADIKA

MLADIKA


