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D i j a k i Ž

Pred vami je prva številka vašega dijaškega lista. Morda ni
čisto naš7 list vseh dijakov, toda sedajy ko boste videli to glasilo,
se nam pri prihodnji številki pridružite. Letos se nam je pridružilo
že nekaj novih članov in sodelavcev. Tega smo zelo veseli, saj bo tako
list bolj zanimiv in kvalitetnejši.

Prispevke prinesite v IV.c ali pa jih dajte v nabiralnik na
oglasni deski. List je samostojen organ, uredniški odbor sestavljajo
sami dijaki. Pravopisni pregled smo zaupali profesorjem slavistom.
Urednika nimamo, ker se nam zdi, da bi ta?) vse breme padlo na rame
enemu, ostali pa bi stali eb strani.

In kakšen je naš program? Radi bi, da bi bil list čimbolj zanimiv;
da bi bil od az nas in našega dela7 zato bomo uvedli nekaj stalnih in
občasnih rubrik: poročila o delu krožkov; pisma pisateljev našim dijakom,
intervjuje s profesorji, anketey hunor, križanke.

Zaradi adaptacije šole izhaja prva številka z zamudo,
Hkrati obveščamo vse dijake9 ki pišejo ali bi želeli pisati, da

u krajšihprireja Aktiv mladih novinarjev vrsto predavanj c pi
_, . . V * , h . . 4 . . .literarnih zvrsti vsak cetrtek ob l9 v Dalmatinovi ulici 4 (Dom Slndlw
katov) prvo na stropje soba 16 3



/BILO POLE.JE JE, KC ...

Vožnja z vlakom se vleče. kajti vsi težko čakamo, da čimprej
mo v naš Jadran. Na Reki, kjer srečamo prvo skupino, smo razočarani:

joj niste nič oagoreiiy kje pa imate &&j barve? Prav vam jef Zakaj pa
ste bili tako nestr. li in ste ga vsa hoteli biti v prvi skupini.
Boste videli. k'rsni bomo mi prišli domov. mr črni ... "

Poslavimo 56 in odidemc k 11.3i, ki je zasidrana ob pomolu. o 2

nekaj ur že r ze valove in pušča za seboj peneča belo črto. Songs nas žge.
Osor, Utrujeni smo in s lini potovalkami težko prisopihamo v

tabor, Vse se 5 Zdi precej "voje 0", pa tudi pod sivimi šotori nam ni
preveč všeč.

Zjutrai nes zbudi pišoalka. Z Mirčem gremo telovadit. Verjemite mi,
šele pri telovadbi se zbud (seve 9 kadar je ne prospim). Dopoldne prvič
okusimo SlQlOSt vode, Plavomc, lenariuo na soncu. raziskujimo okolico.
Odkrij C nekaj lepih borovci v bližini našega tabora. Dežuje.
Čepimo pod šotoriy se piškoti in premišljujemo, kaj vse bi
delali, če bi b7_3 lepo vreme. A zaman. Vreme

Vsak
s ne uboš

ino se sspot dežuje. Pino veter. Tole
Zin. Vse naslednje dni je oblačno. Le malokrat se

ukrat brž ster 5 na pomol.
strh o soboj nisem prinesla

dolgih blef. pa tudi debelega pulover ne. Vsako leto ga nosim x_ron s seboj.
Kakšna škodo! Zobe me? Br—r—r—r !

je napreduje. Prve skupina že dobro skgče v vodo, mi se mučirv
z "bombiczmi", tretja skupina š je: "Eno, dve, tri."

Spot,dežuje. Zjutraj so zgodgj zbudim Rjuha je mokra. Skočim iz
postelje. Zebe mei

gnovi se iztek jo. lelim si7 da bi bila spet doma; pod strehe. &

bi spet lahko spalo do devetih ...
Den odhoda. Sončno je ; kot nalaše. Le kako se je vreme poigrala :

nami. Vsi bi indi še ostali, Radi bi plavali, se sončili5 telovadili ...



TVOJ ŽAREK LJUBEZNI

senca,
ki nežno si išče opore
v resni n irni livadi.

Bila si ni svetla kot zvezda
;nem s5 'avem upu,

& ti si iskala V svetu
trdo resničnost v veselju.

V cvetoči roži tvoj obraz sem umrl,
ustnice tvo, kot nek sredi polj,
pot do tvojih oči sem si utrl,
ljubil se tebe vse bolj in bolj,

Želel sem vedno si te ob sebi
in pOZdbil sem na vse ob tebi,
& svojo ljubezen v srcu sem nosil
in zanjc nikdar te nisem poprosil.

Peters

beprer ni je bilo že večkrat za kako stvar žal, mi letos ni bilo
popolnoma nič, sem šla na ekskurzije po Jugoslavi .

Domov sem dobila dopisnico s tako vsebino: Odhod 30.Vlll, ob 24n

izpred Kinhteke. Ne pozabi zdravstvene, osebne in izkaznice PZ. Seveda, če

smo se že t?l'i© trudili, da bi naša ekskurf le v redu, bom pa še
stlačila,

frleth: Torba je bila
& preveč. (o, nič zato,
kostin, še eno hlače,

dvoje čevljev, sandale, tri brisača,
se je bila, da bi igei" ?ll punska u; moe).

novo si" toaletni pribcr misel tako de



\n 1

sem keisj našla še mele prostora za izkaznice.
Pred Kinoteke sem prič & za vsak slučaj uro prej. Ne, na moje

veliko vec eno uro. Tako smo se iz LjUb—

ljane odpeljali že 3l.VIll. ič hudega, če smo imeli zamudo, saj
ni bila zada'f Kdo bi si za Eko malenkost žrl živce!

predstavim astite bro fesorje, ki so se

%lcrzili, dame 0 z huEi "romali" po naši domovini. Upam, da

_ pardon, profesor Oblakova, ne bo zemerila, če začnem kar pri njej.
jprcj ji je bilo po naš r mnenjumele dolg&s, potem pa smo se z njo

čudovito razumeli. S seboj je irela nelečljivega prijatelja — toaletno
bico. Sicer je bi in vedno je n la kak dinar, ko sojo

že csušene. Druga je bila Brede — profesor Jelenčeva.
Kot d ber psiholog so je odlično razumela z nami in priporo ca vam, da jo

povabite s seboj tudi vi. ln nazadrje še naš ubogi lvsnček Križnarček.
od vs _l se mu je prst, zato je moral pridno

s katerimi ga je zalagala Breda. Čisto

i v Beograd. To mesto vam pripcročam le, če

li ulice TUOOVlCa. be STQ'Q, da nam

to patron. Naslednji dan svo neso
igujevea v Niš. Zelo szxo bilo začudeno, ko sro

četrti, še bclj pa, ko so V kopalnici študentskega
ne smo t o stale na
Čele—kulo in Jiško Banje,
e bil dom čudovit, šeLJ.

bolj čudovita je bilo večerja, še najbclj čudoviti pe so bili fantje, ki se

na gledali Kot deveto čudo. Seveda, toli "lepotic" ne vidiš vsak dan, pa

se ska, Breda in Ivom so pozabili na hora legaij.s. Kir je bilo,
ko smo še jutro morali nadoljevsti pot proti Ohridu. Tu naj bi si po

rnenju odpočili, se uWili in ogledali Znamenitosti

res ogledali odpočili se ,s ni sao ker je bil v domu vs«..! ! 7 u

Do povem po resnici, je tudi vse bolelo srce, Sij sme vse dobile
't 11, [:Oni tie ponudbe. Tćréj,

smo forsli nfd*

Bilo nos je 'us jo pro

strašil,
UTOSCHCČLHO ko smo videle dn
. ; :

Wzsledujo jutro nas je



čakal najbolj naporen dan. Prispcti bi morali do Dubrovrika. Po zemljevi—
du io to sicer mogoče, v praksi je pa drugače, & kaj, ko smo mi to prepozno

mPti LRTZVB Kimoli smo namrečjo skorgi vso Zćfrkov*li še
631850}, suo_prispeli samo do Cetiija. Če boste kdaj v Cetinju, ne pozabite

teren sno'pi spali, pa raje
smo le prispcli do Dubrovnika. Imeli

tši Uangeli varuhi"
eno noč zato od 3 zli. Tudi Dubrovnik je bil po na! lenju
%ldOVlt. Fot su 'evali do Spliti. Prav prijetno se je bilo kopati in

se je bližala koncu. Srečno SKC prispeli V Ljubljano.sončiti, tod? n;
Za nori ie kup vtisov7 spouinov in lepih dni, ki smo preživeli kot
velika dr'mžin' V naših dnevnikih sozn isnno rizne dogodivščine, od tega,
koko jo strokovni vo&ja Križnar v Beogradu strokovno jedel kruh z Karmela—

ie na niso žalćs t vseeno shujšš), do tegg, kuko jeoo in dor
Brcia skorxj
Martino

Še to: Vsi, ki imate aožnost, obiščite našA domovine tako, kot
ne bo žal. Da pa bo zabavneje, lahko povabi—

zamere!

Bodioa

JEbiO \7(

V svoj neizprosni kruti vrtinec, ne je zajelo življenje v hipu, kc

stopila io ndLnj in zdaj nepr {:S
ZuSD. Le ob večerih, ko je vse mirno in tiho_in sem spet samo,

*rider v ovoj svet — k tobi, dragi ...
." Bil je večer, Jokala sem zaradi neko neumnosti,

ri & jočen ,.. Tnten si nenadoya
avokon melodna solzo in se prec

in sem začutila, da "o v meri nek; Si1? da7I

ki je prav v top *oru vzpluwtelje tudi v doni —. Bila som srečn"
si to vedel? "% vendzr isem'nikoli povedala, niti z eno swno besedo

lil .risen hotelo razbiti togi, kar s: je zgodilo v



Ne vprašaj zakaj dr: ... Morda sem se ti zato zdela neumna. R.

vendar: ljubila sem te. ln ti si to vodil? čeprav sen nolčalm. To čustvo
ri jc si alo iz oči. Tclikokrzt sc te nežno in ljubeče božale, tolikokrat
se DOČiVilO na tvoj obrazu ... Vse si " azil č" rav danes nočeš

.
?

priz ati. ljubezen je zvenelo iz mojih besed, zrcalila se je v vseh nojih
gibih in pogladih, ki sem ti jih poklanjala, vedno je bila ckrog none in
ti si jo čutil in jo dobro poznal. Pa se ti je zahotelo le igrati so z

vedela, kako dober igrxlec znaš biti. piuenoj, igrci si, da, in jaz nis
hotel uničiti mojo ljubczen? Si in hotel razočaruti? Morda toy ker si bil
razočaran tudi ti ... Delal si se slubsgi in ničvredneg: pred ronoj.
Sovražil si ljubezen. Preveč bolečine in bi
te smela ljubiti, ven, todi — ljubim to.
to

9, ko bi ti vse
vendar nolčin in ljubim to še vodic, še . Tod: tudi zdaj

ne igraš več, ker ne LOTOŠ vcč igrati. da bi _l v tvoj
srcu9 tc moraš vcuctie Poizkusi VSfj izlo začutiti z in ;C rnzturti.
Nc zoren kar na it roznliti VEC/n bilo ...

Stopnice na Bl

ogrnil sukr rtaex, ko je začulc dohevu
ZBZ L čakal v Ljubly

Tudi ti
(D bu v; }.:Morda ti j

kadar sva se Sk

a ti vidiš, kihc bi qulL vslj eno
besedo in noč c to, Tod? ncrdx LU

boš nekoč opazi 'L * y H»' ;'*; ff : kakcr tujec, ki bi te nikoli ne
poznal. Takrit lo "

* a l— ' ; .'L' 1, takrit ti bo

žal; saj ti je morda prosil, da ti
odpustin, pa zato.

Tod: tedaj bo grcpczno, tedaj, ko boš spoznal prozir do samega sebe
in boš rekel: " Nc hodi nino mene, kakor si :e ljubila ..."

irjina



POVRATEK

Ljubezen najina,
ki vzcvetela ni nikoli
zdej nine, gine
kot tlnčan in sredi polje,
ki v dalj gi vabijo obzorje,
5 vendar on —

on se ne gane,
ker tu je ljubil,
tu obljubil, ' ' '

tu prstan v temi dal na roko je dekletu
— in tu ostane .

.\ Julijana

OH l'IODA, I'iODA

Pred 1 kaj leti so fantje nenavadno bistro začeli opazovati
dekleti. Hja, opazujejo jih že, odkar Obstje človeški rod. Toda sedaj so

Še Zičeli zuniluti za lepo oblikovane noge, ki jih niso več zakrivwla

krila7 dolga tja do kolen in še dlje. Ta meja "vidljivosti" se je začela
mesi dvigFti. Opezil si lekko ljubki stegnn, ki jiu ni rihče s!(rival. V

avtobusu si prisedečih dekletih opazil "fizikolni pojav" Krila bo zlozla
'še bolj "gor" Ce si bil slučajno utrujen, te je ob tem pogledu minila vse;

o zbirkc kratkih kril inka utrujenost. V Ljubljani si lahko opazil pr:
lepih nog, ki so največkret pripa _e lepim dekletom. Imel si dosti
vzrokov za diskusijo il pogled ti je n:prej iglal nekaj deeimetrov nnd

asfaltom, šele nato "proštudiral" ninoidočo damo. Deklice so poslušale
(ali po presliŠale) žvižge, klice občudovanja in pretrpeti so morale že vse

kaj drugegnn
Tode vs: ? pessem jo samo mkej čase l %. Zgoraj LLVCdOni

dogodki so že zgodovine. F0ntovs ki žifci je z:' a žzlcst. Tode zakaj?

Zarfdi hl.Čnih kosti330v! Žalostno, kaj!?. Zopet so lepi ženski udje zakriti
v teuoh In kaj lahko naredi osnnljeni mladenič? Eič? We, lahko gre po

Ljubljani, glede v izložbah k 0 kostine, gloda dekleti s to novo nočno

norostjc na sebi in IRMILIUJA !

Dekleta, usnilite so nas! Aten? !



SHUJŠEVJJNA mn

TCU } \sel domov veliko ogleddlo. Seveda semPrejšni LCUQC c.: 0 ,

takoj pritekliay dv bi se pogledfln vanj in rbčudovala v njen svojo angelske
lepotec Tod', dn slila7 ker o kakš—pc privici pcv , kgalu sem se 3

nih angelih ni bila ne dali ne slani, Ogledalo je bilo čisto zanič.
Prejšni gesec je oče prinesel domov osebno tentnico. Ko sem se prepri-

gla, da vsaj tri kilometre naokoli ni žive duše, sem pogurmo stopila na()(

tehtnico, da bi potrdila, da i res le nekaj več kat 40 kg? kar sem

prejšni večer že povedala prijateljici. (Veste, pa se ni je tako netamo
suejaln), TOdT priv hitra sem ne dla odskočiti — ,:islin7 da bi bila prof.
Rustjevm priv oč "na ad mojo gibčnostjo, ker je malo manjkalo, da se
kazalec n; tehtlici ni zloril, "NP, saj", sen vse jezna pouislilus "tako pa

cem!"danes linka zaupaš preizv
Potem sem movečerjalc in Šla spatn Toda tuhtila sem in razmišljala

in zjutraj P 3 {stela s trdnim sklepcry de bon poiskusila s shujševalne
kuro dokazati ogledalu in tehtnioi, kzkc nesramno lažeta.

i tega sklepa ni bilr težko uresničiti. Zače-

., kn sen se vrni iz šolec Bila sem prav poštene

rioe nesta bili kunarie' veliki, ;pnky — saj kLU

redijo! torej doncv in sen skuhala krnjpir. Nekaj krompirčkev,
nič nude delili, da bi bile bolje, ko

bi in — krompir tako in tako redi.
« stnrjenr,
il čudovit, drugi še roljši, pri tretjem sen ugotcvila, da

seu prfvznp? ; ; «sko l in s četrtim in petiu sem vsaj malce
DFllTilf oči želodec, Todt — stop! Vse bclj se ni zdi, da so
crcki venderle bclj redilni kot krc ir. Sicer ne jih *e, na žalost, tudil
znezjknlvA To želodcu se ni pa pletejo priv orjaške Uijčevine ...

se lotila krwnpirji. Kakšen ckus! el kronpirček inakšen vonj
vik: ker scL se odlrčils, sem se

veenc govorila, naj bono stinovitni in z

mečno volje, n: in jaz že priv gctcvo ne bcy rmzočnrn ng Pravo zadoščenje!
"zc in se lotili st itologije — "Prebavila"..

v 'v.egetglc v nosu. Ne da bi se zavedla, sem



_ jo &

vstala in stopila k hladilniku: klobasa .... veliko, mastna klobasa.
Klobase so čudovit: stvars posebno še, če jih ponaknš v gorčice. Sploh
pa sem nujno potrebna golico, če nočem popolnoma shirati. Kruha v omari
je res le še četrt kilog , today saj ga tako ne smem pojesti več.
Kruh redi, veste;

*

Dragi noji, tako je treba: zmernost in močna volja, vidite.
Predvsem pa nikar ne kupujte velikih ogledal in osebnih tehtnic.

Poy dmber tek! Zdaj grem pa v shrunbc. To shujševalne kura ne
je čisto izčrneloq Telefon bon vzel: s seboj. Ce potrebujete kak nasvet7[
so kar oglasite, lahko pa ni tudi pišete na naslov

Miša Debelinko
Ulica nočne volje
Sto kilogramov

POJDI, DRAGI

Ne, ne Loren več verjeti tebi?
ki v mojen Srcu kot list jesenski
zdnj venišr
Ne morem, pi čeprav bi rede, vedi —

prepozno je,
na pot pozabe že hitiš.

Le pojdi,
le jdi drogi zdaj,
in ne hodi več nazaj,
dokler ne bodo trate cvetoče
in ne pride mesec naj.

Julijana
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KAJ LI POMŽQNI GLASEa ?

Glasba a-n—a—a (odmeva)!
Si: ionična glasba, slabo 3 bo, instrupentilna glasba, vokalna

glasbi, baletna glasba, zabavno glasbo, moderna glasba — BEAT !

To so glasbo in to je glasba (uvod). Moja pesem ni le noja
peson (n osto posel bori glasba). Pravilo: goja glasbo je glasba damag—
nje mladine — glasbadown?šnjo rldino je "BEAT". Kaj mi pomeni glasba.

_Oh, glnsba 3—3 i—a (odneva).
'Vcliko roje bi razprivljala o "svoji" glasbi na hladinskon plesu

ali ob hrug gramofonu ali'n: koncertu Belih vran.
To vprašanje bi so lahko glosilo tudi: "Kaj ti pomeni življenje?",
varili bi o srcčnex življenju, o Življenju moko U adosti in

[†illS tu prav glistr. qu jo življonje kot glasba, Var noš?
"Kaj, da življenje ni Klsba, da je le ropcp, ki gluši ušesa? seveda

dragi starši, učitglji, vsi ljM'Cjo! Tudi not gtb hoteli dodovqti tn:n
glasbo, a mlidi, ni, SLO jo "prooblokli"n Sprtjeli suo jo čisto prenov—
ljenc — nodornc. Zdaj vam jo žLl za svojo glisbc, nočote jo prepoznati v
novi preobleki. Zato jo toliko bolje pozi 10 ni; ljubimo svojo glasbo,
vplotino vanjo svoja ČiStV" ljubezen in strth, Viseljo in nozoupunjo
vdanost v usodo in — protcs

Vodno DO" st je niši ; prosi in zvrneo? Govori
S}{ozi niši usti in vritiska van na ušesi. Ali 'e zato ne morate? Da '03

ate? Seveda do živlior'e "o'v nfo' za nas sta so UT boriliq Toda: u 3 7 i
lij sc boritc dinos?! Vso bi so dalo urediti brcz ubijz %, IJUČLenja in

stridonjn. Še vedno ne rozuneto, da bi so dile? Mladino rzzuto,
Zato vidite, dragi staršiž učitolji, vsi ljudje, je šo glsba

tako "zastrahujočn". Z njo bi rodi pro51.li zlo s svctn in, če bi ga
enkrat rad, bi postl' naši lasba s t lepa za vašo učoso,

(Zvonilo jo) — GlasboU——n—o—a (odmeva)
Tc Sen hotela povedati. Ne vor, če sto znali razbrati iz tega,

KRj ui glasba pomeni?

Jano Sinovčič
III,c



do njuno skupna zqudQ. Bila je
pogledOL ter kratkimi, šum—višini

ne l—pbto. Christian je Spozn&l,

ob VTatih in Vedno,

'rija, ž

lasmi,
lika

iijahq C&tlaj nzpraj si je vedno želel, da

ga pri—
ivahna, lapa deklica z

3155 EUTC

bi jo
9 s pogledom še dolgo zrl

za njv. Spoznala ja tudi dha, ia nnkdn veina strmi vanje. Včasih sn mu je tudi
poredno r?smehnila r svojim hudsmušnin namneham, ki je izdajal mladostno
Vihravost ter življensko radost. szk anI pogled ter prešerni smeh se je
Čhristianu globoko vrezal Er?.v V sree in Olel si

! njegov
in

je le, da bi bil lahko

Tona> sr"a.
da pač pridoju še lenši

iw jo vqčkrat
za %stanOk, ker
razpršila v nič.
ir čutil je, &; se
LnH spuznala,

b lečini sklenil,
tiko ugatzvily če ji je res

† k?wmrgn MM }
mAh! 53.*meW

šsiv? nadaLmrijo :XJJ
tenn. čmrfiv jo

je VRLj zaljubljene,
UVJ srce je bil:



su Je z sestanek in Christi;
di bv z nju
Christian ni . &ledal je urnik za naslednji d;n
yarel HE tla papir. Marija ga je p'brala in(

a, je litra pregleial; ter z razsčarar'x

44 dn bUBLL leKc" sručha.

r'csil, naj mu Ogrost

,, urfv ti? ćućrvitcg-

*alčola.
čuti prav

na še v rjegoiih _crn JElCSKG—

puvzročilc

ka" še lahku
paradilc ap
le Marifa 1;
temno
,I'J

prexze;_
lame je tuli v njej

jw n;slun* &

privila v pbj pgljubm
: vzdihvg srečnvzbudil goraj/jgčp illdvstnu L abojcn



glave na njegave prsi. Prvič sta:ba občutila resničho sreča in pred
njima je vsi la nave življenje — srečno saro za njiju,

Crystal Man

ki sNV dir živ143
',; se br.tjo da kwncc tr
?1d se prati tiatin,

ki guvružiju mir in ljubezen.
Lir in ljube n — ta ju življenje!

im loputo, se gre,B;, Ldzr nin) kru
& tisti, ki nima wiru in ljubezni — umre.
Fata se zbratida tudi z v: , črni ljudje,
zulvžig, kruh, lcpwtq, mir in ljubezen

trk« b zginilt b lezcn.

PBUP
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