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Prešernom
Elcgija nokc ljubezni
Iz mrak: V jutro
C prav_©oživel ljubezen sem le enkrat
Skozi dež
Gospod z očali
Kaj ju sploh življenje
Utrinek
Mora

Iskanja
To 3 .Jth korak zame, toda velik za človeštvo
V noči neki

Aivljonju eno
Svct in družba
Koraki
0, da ni jc priti fo svogs podobe
Pogled z naočniki št. l}
Dzksigetcr

Vzdih ličnega Otroka
Protislovja sooirlistične družbe
Rdzaovor s proro

Priloga



SREČANJ' S PREŠERJOM

Dolgo je že, odkar sem prvič stopila v tvoj svet, dragi človek.....
Bilo ni je ket popotniku, ki tava v megli, nato pa ga osvetli sonce

in globoko v srcu začuti njegovo toplino.
Žalostna, osamljena in prazna sem iskala človeka, ki bi me osrečil.

Tistega pravega, na katerega čakaš vse življenje. Želela, hotela sem ga
spoznati. Veš kolikokrat sem jokala, žalostna, razočarana v svojem skanju.
Tako zelo sama sem bila.

Takrat sem v tvojih pesmih prvič začutila človeka in tako prijetno
mi je postalo pri srcu. Začutila sem, da se v njih rojeva pomlad in spoz—
nala njih človeka, polnega hrepenenja, polnega volje do življenja. Člo—

veka s čudovito dušo! Odločil se je, da bo našel srečo, našel ljubezen!
Pomlad mine, cvetje se osuje in glasovi čričkov oznanjajo, da je vendarle
že poletje ..... Duša človeka postane kot njiva, polna žitnega klasja, kot
travnik, kjer cveti na tisoče rož ..... kot sončnica, ki se obrača za son—

cem, zakaj to ji daje toploto in svetlobo. Človek še vednc išče, naenkrat
pa začuti srečo čisto blizu, sledi ji, skorajda jo ujame, a že se izmuzne
in izgine za vedno. Sprva niti ne more verjeti, a kasneje spozna, da jo je
nepreklicno izgubil. Lesk, ki si ga opazil v njegovih očeh ugasne......
A človek živi naVro' zato išč na re*. Vendar obotavl a'oči so n'evovi:) , o
koraki in nadvse žalostzn je ..... poz, i so bili žitno klasja in pokosi—

li so travnik, sončnica je ovenela ..... Listje na drevesih se počasi o—

barva v tisoče, tisoče barvnih odtenkov, ki se prepletajo med seboj, dvi—

gajo, razpletajo, pa zopet vstajojo.
Prišla je jesen .....Čudovitc lepa, a otožna, zakaj življenje se bli—

ža koncu, smrti.Kako polna je postala človekova duša, kako polna spoznanj,
a tega, kar je iskal, ni našel. Kaker listi na drevesih ..... čudovito o—

barvani, a vendarle obsojeni, da jih najmanjša sapica zamaje in umori —

zakaj doživeli so. Zdaj ve, sreče zanj ni,ve, da ljubezni ne bo našel, in
čuti, kako je njegova umrla v njem. Kot roža, ki jo je umorila slana, ne
da bi rodila sad, zakaj ni zrasla na pravem mestu.

Zvečerilo se je. rt utrujen, trepetajoč od mraza, si je zaželel).

miru. Tako polna je bila nj va duša, & ni našel pravega človeka, da bi jo
sprejel. Zato je pisal, da je izlil svojo bolest, svoje iskanje in spozna—
nja v pesmi, pesmi, ki čudovito osrečijo naša srca.
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Prešeren ..... kako prijetno vendar zveni tvoje ime. Se je morda
vsa veličina, vsa neskončna moč tega človeka ohranila v njem? Saj vendar
toliko Franoetov še danes živi, Iz njegovih pesmi izvira moč, v njih je
duša človeka, ki je vedno le dajal, pa nikdar ničesar dobil, ki ni nikdar
ničesar imel, pa nam je vendar toliko zapustil. Človek, eden tistih, ki
ga po smrti večno ljuhijo, toda dokler živi, najde zavetje le v naravi
in samemu sebi.

Nada

EIEGIJA NEKE LL

Le smej se, sreča kruta,
speljala si ga iz mojega objema.
Oh, slišala sem govoriti mu srce,
naj pusti me in da naj gre.
In vedela sem, da nikdar ne bo z menoj
ta isel nežna, d; je zdej resnično moj.

Prekleti dan, ko sem spoznala te,
ko nislile sem, da si vse, kar bo in je.
A le srce in tisti ve,
d? on ni vse, kar bo in je,
da mnogo jih je še, ki vredni so ljubezni,
do mnogo jih je še,
ki vredni so,

porečem: ljubim te.
Ljubile sem J te ljubim,
ko vidim te, srce mi zadrhti,
a upanje, da utrne se ta zvezda,
s katero srečo ni,
nesreče up naj v srcu ti zbledi.

Solze, večne solze,
saj sreče z njimi se priklioati ne da,
nesreče ne izbrisati,
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naj ona se le krohota,
taj so le zjoče nad teboj,
saj ve, da si kljub temu ti le moj,
čeprav ne ljubiš me,

saj dovolj je, da jaz ljubim te.pa

Ti ljubil nisi
In ne poznaš ljubezni,
Nesrečo trud in muke vse.
Edino ona, ki še zanjo vo,
Ti odpustila bo to žrtev,
Usodo sreče, da kdaj vrneš se,

IZ MRAKA V JUTRO

Stekel sem na obrežje, ter z otopelim pogledom zajemal vso širno
reko, ko je mimo mene tekli neznano kam, Gledal sem njene šumeče valove,toda nisem jih videl, Čebrav so okrog mene poplesavali v lahnem jesen—
skem vetru umirajoči listi, jih nisem opazil\, Slišal sem le divji šepetdreves ki so se v nemirneg dnevu ozikavola ob rečni stru i ter nad mo—

?

š ;jim otrplim duhom, Nesli sem se premaknil in kot ostro bolečino semzaslizal v sebi znani glas, ki me je osrečeval toliko dni. Čeprav se bojim
samote, sem letel biti takrat čisto sam, daleč od sveta, v samoti, ki bi

xpozdra ino, Zares, ta pesem mlade ljubezni mora vendar en—
otrplcga telesa, ki ga zajema brezmejnost. In

krat izzveneti iz moje
skozi nestvarne obraze resnice, v zre sem sam zrl nekoč, se spomnim,da tudi v njih sem at bral isto otrplost oči, ki obkroža zdaj mene.Vendarle misel, da nisem *ez sam tisti, ki ga je zadela ostrina boleče
usode. A vendar, čes ti ozdravi vsa biridka spoznanja. Odšla je od meneta temna selca spomina in kot v sanjah, sem videl pred seboj novo življe-nje.

In ko sem srečal TEBE, se mi ta sen želja pretvoril v resnico.
Ko sem v TVOJIH očeh videl ljubezen, so izginili iz mojega srca vsi temnitrenutki življenja, Videl sem, da pred mano vstaja zdaj zarja sreče, ki joustvarja TVOJA ljubezen,

Znova m ob reki, toda ob meni si Tl. Gledava najine nagajive
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valove reke, ki se igraje vrstijo mimo naju. In vsak list, ki se poča—
si spišča na tla med mnoge druge, oijmem s toplim pogledom. Zdaj vidim
prvič, da v njem ni življenja.

Pred seboj vidim ta list brez življenja in vidim, da zanj ni več
vrnitve v pomlad.Zavem se, da sem bil že skoraj tak list, toda prišla si
TI in mi vrh ,& življenje in cilj, ki ga zrem zdaj pred seboj.

Čeprav je zdaj jesen in četudi je hladno, sva midva v toplom objemu
sreče. Za naju ni več ne zime, nc mraza, p ed nama je zdaj večns srečna
pomlad.

Crystal Man

ČEPRAV DOŽIVEL LJŽ

Čeprav doživel sem ljibczen le erkrat,
v srcu tleče in gorečo,
čeprav doživel nisem je velikokrat,
občutil sem trenutek sreče.

To je bila le kratkotrajna iskra,
ki se prerasla je v neugasljiv požar,
oh, deklice, če vedela, kaj si storila
me ne bi zapustila ti nikdar.

Mogočen plamcn mi jo vel iz oči
ko spet sem te zagledal, draga.
Ob pogledu tvojem izgubil sem noči
a vendar, tvojega srca prestopil nisUm praga.

A zdaj le vem, kaj je ljubezen,
kuj njo čarobni, sladki čar
Zdaj vem, da hudo je bolezen,
narave čudoviti dar.

Peterc



Skozi meglo
vidim obraz Modene

zavite v greha

V glavi se ustvarjo pomlad
roke drhtijo,
postajam žival

Skozi dež
skozi meglo,
zre vame smrt,

GOSPOD z OČALI

Včeraj smo sedeli pri Petričku, Saj veste; kje je to; ali ne? Mladi
atakarici sme neročili, naj nem prinese najcenejši sadni sok, ker za bolj-

šo pijačo nismo imeli dovolj denarja" Počasi smo pili sok in se razgledo—
vali po ostalih gostih"

Pred nami je sedel rojen gosnod z očali, približno Abrahamovih let,
malo sivih les7 vonQZT dobro ohranjen" Z njim je sedela mlada dama; pri-
bližno dvajsetih let; njegove tajnica, kar smo lahko ugotovili kasneje.

Ko je mimo njune mize prišla natakarica, jo je gospod prijel okoli
*lker in dve kavi s smetenoš Nata—bokov in ji naročil dva Wiskijo Johny'

karica je naročilo z izredno hitrostjo izpolnila in gostu vljudno postreg—
la, Naj povem, da smo mi čakali na postrežbo precej več časa kot onadvai

Gospod je iz svoj & suknjiča potegnil škatlico cigaret Kent in jih
ponudil dami. Z antno kretnje ji je m Gal cigareto s plinskim vžigalm
nikom, uvoženim iz Nemčije, Kljub temu.? da je bilo okoli njiju precej
gostov, je gospod ves čas držal za kolena svojo tajnico. Njeno mini krilo9
kupljeno v ltali je vabljivo razkazovelo njeno stegna in gospod si ni
mogel kaj, da ne bi svoje roke poiožil na h,

Sedela sta v taki pozi precej časa in se pogovarjala o nekem študen—

tu ki 'e do>oldne orišel v njuno viserno zaorosit za Šti endi o. Doma se! _ i

je smejala na račun revg ! in pri tem so se videli njeni lepi
zobje, ki niso bili njeni$ ampak soei lni9 kar se je jasno videlo, Gospod
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ji je razložil, da jo danes mladina pokvarjena, da dajejo štipendije hu—
liganom. Dajejo jim previsoke štipendije in oni ne znajo ceniti slovenske—
ga dela in kupujejo drage st ari V inozemstvu. Dama mu je prikimavala inmežikala z modrimi očmi v krtarih je bilo nekaj "Stilla" kaplic za lepši
pogledo

Nato je gospod ponovno poklical natakarice in iz žepa potegnil za—
ucun in pustil natakarici visoko napitnine.jotno denarnico. Plačal je

Go pod 2 oččli in damn sta ngto scala v mercedes in izginila v
U)

noč.

Milena

KAJ JE smog *IVLJ

Nei Umazanijaf
JC Vredno, da živino?
Da se ž & d'45 m. 030 -0

Le za koga .,,.,
V meni ni bodočnostii
Ubili so mi js?
Brez cilja ...."
Oblaki se kopičijo .::..gll: ..... *sc je črno —

tudi v naši prihodnosti

Ingrid

UTRINEK

Ljubiva sel
Lepo je biti zzljubljcn;
lepo je biti ljubljen,
toda sega je enkrat konec -
razidiva so.

Sokol



MORA

Začelo se je pred nedavnim. Dolga kolona ljudi se je vila po vaš—

ki cesti. To so bili pogrebei. K večnemu počitku so nesli soseda.
Isti prizor so je ponovil čez pet dni. To pot je zapustil naš pre—

lepi svet sosedov sin, star & jset let. Od tistega dne me muči mora. V

—sponju vidim oba lokojnikn. kako se hahljata in me vabita k sebi. Pro—

klete sanje. Človek bi zb fznel. Toda tudi to še ni dovolj. Zrtev nes—
rbčo je zopet naš z freo. Tudi ta ni ponoči ne da miru. V snu ga sli-
sim, vidimi Po glavi ni odmeva zvok; ki so ga povzročile kepe prsti,
ki sem jih vrgel na pokojnikove krsto. Predramim se, primem za končni—
co posteljo. in se zadrzujem, da ne bi zatulil. Zopet me v s jah pre—

se z mesta. Koščena roke me

"ati strah.
ganjajo Okostnjzki. Teče.9 toda ne ga
držijo za noge, za roke. Z noznnnskin tuljenj skušam {

Tedaj ne nekdo pograbi in me strese. izgledam zaskrbljen mamin obraz
in vprašujoče poglede. Ko ji pove Lj sem sanjal7 mi pravi:"Preveč
si večerjali" Toda to ni res. kok čuden občutek me spremlja v avtobu-
su, v šoli, povsod, Bojim se zapreti oT' kajti takoj zagled m pre—
čudno Matildo s tremi lObZhJ li na teh prokletih vratnih vrotencih.

V posteljo bom šel z u anjemv da se ti prizori ne bodo ponovili.
e samo upanje:Toda to io

Mat j a_ž

V teh naizpitih vinogrdiih,
na nepožetih njivah
iščem smisel življont

Tekem po neizmcrnem prostoru
za sabo pušogm sled otroštvo
poskušam ask oditi up in nemir.

t—ll .

Iščem ljubezen zaprtih dolin;
zivljenja hudournik kazi
nedosegljive cilje v oblakih.



III.
LJUBEZEN — osem črk
prelivanja srečo in bolečine?
sestavljen za tvoje ime.

icžna in groba
je njena melodiji —

harfo Orfojo zveni vse tiše.

TO' JE MAJHEN KC/r

Človek se je že od nekdaj
zumel.

kod dož7"... K,"
«innjo trav: in rožo:

se je ozrl " nebo in vprašal:

«jprej je hotel spoznati
je tisti sila,

ij pa je tam

_9_

Lovim voljo življenje?
pobudo ljubezni,
je v tvojih očeh posmeh ali beg?

IV.

Melodija o ljubezni je neskončna
'in ne pozna prozirov —

roke podo'a sreči
opojno je in glasna.

Lahno nad življenjem valovi,
sno le pozna nebo,

ulice njene polne so

bogastva in neskončne sreče;

Iščem to ljubezen, & ti
mirno zrešy & vidiš da trpim!
Tihi glasovi strun pojo
ologijo ljubezni moje.

Milena

K ZAME, TO"A VFLIK ZA ČLQVEŠTVO

spraševal o vsem, česar ni poznal in ni ra—

svet, ki ga obdaja in ki v njem živi. "Od

ki dmhno spomladi v zemljo7 da poženejo iz
Ko 'c 5 oznol Glavne zakonitosti živl'en'a na zemlji3 p o .] « y

? Je tudi tam življenje? Kaj
so zvezde..." in ta vprašanje je človeku najprej odgovarjala religija9
vendar n on odcovor človeka ni adovoliil.3 u Bazvijala se je znanost, razvi—



jala se je tehnika in človek je princ 31 do novih spoznanj
Najbližji planet? ki kroži okrog Zemlje, je Luna. Človek je zra—

čunal njeno velikost in potem si je zaželelg da bi odšel tja sam. Zemlja
postaja vsa manjša in manjša, kor število ljudi raste iz dneva v dan.

In človuk se je odločil. Neka dne je bila preko vso zemlje raz—U

glasena novica: VW ljo je poletelo prvo živo bitje z našega planeta—
Ljaka." bil odločiTon kora ki jc.pospušil razvoj znanosti.& O {s(3

Z vsomi' se znanstvoniki lotili še mnogo težje naloge:
o — človeka. Stotine znanstvenikov so jeVŽSladje, ki bi

«

olj
pripravljalo na ta podvig, milioni ljudi so nestrpno p

zultoto: Jurij ' bilirin ju vovi človek9 ki ju poletel v vesolje.
Z mrzlično naglico so se rizishov nja ? ljevm %. Dve nojvcčji

svotovni vulosili s & se spustili v tekmovanje9 katera bo prej osvo—

čgli pošiljati v vesolje nešteto umetno sa—jilo Luno. ZDA in SZ st;
telitc—7 pa tudi rikotc s človeško gosadko, ki so loteli okrog Luno.

Hlotimo okoli Luno$ opazujono njeno KTŽtUTjU in puščavo, čemu
bi Sc no spustili na njuno DGVLsino?"

Človck naj bi tgko stopil na Luno..Prvi Flovck z našega planeta.
Kaj bo pomonil to korfk? Pomunil bo odprto pot v vusoljoy nov uspeh

1o naravo,člove hva d razdaljo bilionov in bilionov kilometrov.
Nekoga dhk bo priv vssk 1 ko Doiufbl na Luno. Morda bodo tom

nekoč živeli ljudjg?
od pol lot? so vstog' ladjo trije možje, Ki jim

je bil; dino naloga: stopiti n. Luno. stvcniki so račun li in me—

rili, zdiavniki so može, vos svet je čakal:
MBodo uspeli, ili v vosolju?"

Uspeli so.
fmstrong ta kibing in so počasi in okorno spustil

po lestvi na Lunino površino.
Se stopinja in orvix 0( bvgk jo stil na Luni in rekel: "To_je moj—

hen korak zame, toda velik za človostvo.'

Katja
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V NOČI NEKI

V noči neki, v vasi neki, tam
na Daljnem Vzhodu,
mati spremlja sina,
ki še pred kratkim je iz njenih
prsi moč sesal — V bci.&}

Pogumno je mati, pogumen je sin
**w:*"' in vsak je zatirani narod prav tak —

narod, ki želi si svobodo.
x

Odšla sta v tišino neke noči9
poznala sta skrivne stezice,
v obupu slovesa zadnjič objeta
tiho sta padla na tla.

To bila je hrabra mati
in to bil je hraber sin;
& pomnite —

na tisoče je takih,
kor vsak si zatiran narod svobode želi.

Julijana

KADAR SEM S TEBOJ

Vesela v otroški nedolžnosti
sedla sam na bel oblik
in tedaj, kot da mati mu narava
dala je moči, že je odbrzel preko mlmk.

Jaz sodim, bedim
gledam svet vesoljni pod seboj,

, poslušam, čujem,
pa vendar nič ne slišim
kadar dragi sem s teboj.

Julijana
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ŽIVLJENJE ENO

Notranjost sols_ega poslopja je odeta v mučno tišino. Le počasni,
trdi koraki dežurnega skoraj neslišno odmevsjo na hodniku. Nostrpno po—

gleduje na uro in promišljw. Misli na sošolce, ki se sedaj krepko mučijo
z integrali, spomni se onih, katerim sedaj teče ,as neprimerno hitro nad
težo šolskih nalog. V njegovih mislih so tudi ostali, ki sedaj prav tako
nestrpno pogledujojo na uro in čakajo, da profesor zapusti razred. In kaj
vse se lahko dog v teh no'oj minutah?

Njeno drobno telo se je globoko sklenjalo nad odprtim šolskim zvez—
kom. Tako globoko, da so so njeni dolgi kostanjevi lasje vsuli preko čela
na zvezek. "Krivdo ...njeni problemi ... skratka problem krivde..l grobovi,
ki čakajo žrtev ... tulijo ... krivda ..." Pero se je skoraj izgubljalo
med drobnimi prsti. Mrzlično jih je stiskala, da so ji členki postali beli
in topo zrla v zvezek pred seboj. Naslovu je sledilo le nekaj popisanih
vrst. Ni ji bil problem pisati, a nehote so je spomnila nečesa, ... ne—

čcso kar 'o že dolwo mori. Vo da ;* ne more biti tako kot bi ho—! b 7 ?

tela a vseeno njeno srce ni mirno. Lo kako na" bo če so njene misli? 7 d ! u

pri njem in ne misli ne nič drugega več. Ni to resna ljubezen, ki le zago—
ri in ugasne; ne, to ljubezen bo tra ala večne, ne bo se nikdar utrnila,
tako kot se zgodi marsikdaj. De, le eden bo v njenem življenju kot zvezda
stalnica in želi si le, da bi bi & le ono tista, ki bi ji kazal pot.

A vse se v življenju nenehno spr" nje in življenje teče mirno svo—
'o iot. Samo neka" se nje' ne more s remeniti ka'ti vedno bo mislilau 7

nanj in ; spremljala s svojimi očmi, toda žal, ne vedno. Maturiral bo,
poslovil se bo od šolskih tovarišev, profesorjev, študiral bo. V njej bo
nenadoma nastala grozno praznina. In nikdar več ne bo prestopila šolske—
ga praga s takim veseljem kot sedaj. Da, težko ji bo brez njega.

Še dve minuti. Pohiteti mora. Spet se hoče vživeti v temo šolske
naloge, a le s težavo napiše nekaj stavkov brez določenega reda.

Zdrznc se. Glas profesorja, ki sledi kot odmev šolskega zvonca,
naj pobere zvezke, jo predrami iz razmi'ljanjr. In brž ko utegne, steče
na hodnik, do vidi njega ... živost njegovih oči ... da še ujame njegov
zvonki glas. A on že kramlja s tovor in skrivaj išče njene zaljubljene
poglede ... ljubezen ... krivda ... smrt, ki pokonča vse ... in vse pre-
krije ... vse zakrije ... le ena zvezda ji bo sijalo vedno ... vedno...
in to se ne bo nikdar ... tudi, ko ji gt prekrije temnečrnina groba ...
večno.

In spet nestrpni pogledi na uro in prisluškujoč odmev lastnih sto—

pinj... in spet isti način življenja dežurn in ostilih dijakov.

Mirjam



SVET IN DRUŽBA

Zakaj jc svet tak?
Čemu ni vsem ljudem onako lepo?

43.Le gola vpraš
vsak di; bolj aktualna.
Pa vendar ni odgovora.
Čemu vsi molčite?
Vas je strah pred kruto resnico
ali se ja le izOgibn
Morda niti ne vurJanute tega,
kar slišite; berete — Kruta
'Pa vendar to ni priv

Il*ozrito okoli scbe86

značaje ljudi in n ih delo.u

..13_.

videli bosta

Spoznali bosta: človek je le robot!

KORAKI

Čakam.

Pod

« O JgC

Vse je
le nočni veter žalostno vzdihujc.

Venka IV.B.

cx; &.

Cesta se izgublja v sivi temi,
kot zvezdni utrinek se izgubi.

Prisluškujom bitju ubogega srca.
S e je tiho,

*iz ? si želim korakovJ !

čakam njegovih korakov.

Eleonora I.C;
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0, da mi je priti do svoje podobe.
Dekle OSQL .jstih let. Kaj je to drugc_ kot živo bitje, polno že—

lja in svojih, čisto svojih pogledov v bodoče življenje. In to sem jaz. To

pa je tudi edina resnična stvar, ki jo vem o sebi. Saj tako pravijo starej—
ši in če je to njihov; ugotovitev, bo že držalo. Le kdaj se oni kaj zmotijo
v svojem mi jenju o nas, mladih?! Tako premišljujem iz dneva v dan, kaj
sploh sem in {sj hočem, ter zahtevam od življen Privece, da zahtevam od

življenja kar nočem, mi nb smo nihče odrekati, todo, če mi bo življenje vse
to dalo? Odgovora na to ne vem. Čeprav ne sodim ravno med najbolj "romantič—

no duše", velikokrat tudi mene zanese tok misli in si postavljam navedena
vprašanja. Vse to Su mi poraja nekako v podzavesti, toda odgovoriti si ne

znam na to na noben način. Kaj sem? Osemnajstlotnica, ki je že nekoliko
prišla k pomoti (to zadnjo si etojo sosedje in moji starši). Kaj misli
Največkrat nič druga , kot moje prijateljice, opažam pa, da mi misli vc—

likokrat zaidejo k problemom današnjega časa in dobe in se sprašujem:"Kaj
bo z nami jutri? Sij, ce bo šlo tako naprej, sploh ne bomo deležni to
sreče, da bi kdij tako zrelo in p _otno mislili, kot noši starši." No,

na naj mi ne zamerilo to pikrosti, joj tudi še čisto rosno odgovorim na
vprašanje, kaj bo z nami jutri, si ne morem odgovoriti drugega kot to,
da s: kaže vedno več možnosti, da zrelih let sploh dočakali ne bomo ni—

koli. Nikar ne mislite, da sem pesimist in verjemite mi, da zame in za
vse,mojc vrstniko ne bi bilo večjo sreče, kot večno Živeti v miru. "Kaj
bo z nami jutri?" In zopot sem t kjer sem začela. Velikokrat si tega

istim kov sedaj drugi nono. Morda bom srečna mati. Kaj vem?

niti najbolj na zanima. Vižno je, do živim in da sem vsaj
ulamalo vredna zaupanja, ki gi nar , poklanja družba. Moj življenski

cilj pa je bil in je so varno le edon: "Zvesto služiti domovini, todo
n: r in ne . rl*pčovsko ponižnostjo! Zaupaj sam vase in življe—
nje to ! bo nikoli tako rozočmralo ali strlo, da se ne bi mogel več

pobrati na novo vzcveteti v socvetju današnjo družbo.

Jana



POGLED Z WAOČNIKI ŠT. 13

Gledam z zelenimi naočniki:
vidim zeleno —

to je pomlad;
tokrat sva so

Gledam z rdečimi naočniki
vidim rdeče —

to je poletje;
takrat sva se ljubila.

Gledam z rjavixi naočuiki:
vidim rjavo —

to jo jesen;
tokrat sva bila še prij tolja.

Gleda: s sivimi naočniki:
vidio sivo —

to jo zima;
sedaj sva sovražnika.

Milena

MAKSIMETER

slučajno slišal po radiu 0 TV od-? ponedeljek, 26.3anunrju
doji "Nhksineter." San yri sobi sem si mjslil:"Morda bo pa le kaj zani—
mivega." Zaniu le jo tudi naprava, s katero naj bi ugotavljali popu—
larnost popevk. Ob napovedani uri (l9,05) sem vključil televizor. Naj—
prej sem zaslišil neko hričwnjc, noto Videl mladega povem, ki je posku—
šal poti? v kotu studi; pa skupino dolgolasih povcev, med kaierimi je
bil nekdo pravi Kristus (besedo mojo name, ki je ravno takrat stopila v
dnevno sobo). Ob pogledu na to prizor son se spomnil Titovih besed:
"bodočnost gridimo na mladini?" Zares obupan ; pomislil na našo no—
dočnost. To potrtost so podkrepili posnetki 5 hišno'zabave. Zaslišal
som matcrino bosodc9 koturim Son so na tihem smgjal: "Bog ne varuj to—

. raja vidiy d? jo živo pokopljejo, kot pa dakih sinovi" Dojuln jo,
b i ji bilo usojono Vl( ti mene ali po brain s takimi lasmi in v taki
družbi. V mislih sov si predstavljal _rsikntoro mater prisotnih ple—

.lcov, kako izrazi svoj ponos z besedami:"Jao moja golu—salk ali
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bice, baš si mi slatka!"
Ob gledanju oddaje sem posumil v prisotnost naksimetra.

se mi je dozdevelo7 da nekdo čisto po občutku ocenjuje pesmi.

jem mnenju 70 in več točk ni zaslužila nobena popevka.

Dragi mladinci, morda komu ni kaj prav ob tem sestavku.
hko izrazi svoje enje. Jaz sem ga, dajte ga še vi!

Matjaž

S NJE

Vedno nar pravijo: ja to7 pa to
zakaj vse to zakaj tako
& mladi svet sanjari rad
jričars ves ne svet si naenkrat.

Poznbi v sanjah se prav vse

v puščavi vidijo nove se steze
bon kjer sta v dno žalost—jok
se v sanjah riše sreče lok.

Živimo V

čeprav vse to je prav velika lož
;] † sanjah je resničnost vse.

Peterc

ZADNJI SE

» Mrtev je »
tekli so tako!
Pokrili so gi s prtom.

- Ubil se je -
"so ugotavljali!
Odnesli so Ji v mrtvašnico.

— Bil je lep »

so pripovedovali.
iše mu prinese] venca nit

Vse bolj
Po mo—

Vsak la—
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- Zakaj je storil samomor —

Sanotn — razšli so se?

Na pogrebu
mu je pel psalme
Haron sem,
pogrebcev ni bilo
razen psa,
ki poginil je tri dni
po smrti zadnj*

Milena

EGOISTI

Hodila je po ulicah, uijhnu, z dolgimi, umazanimi lasmi, ki so ji
neurejeno silili ni oči in v usta. Drobne telo ji je trepetalo v tanki
oblekci. "Milo prosim, draga goepa i kaj der jo?", so Šepetale nje—
ne ustnice, ko j o Sklenjenimi rokami prosila mimoidoče. Ljudje se niso
zLenili zanjo. Hodili so mimo nje, ne da bi jo čutili zraven sebe, le
včasih jo je kdo pomilovnlno pogledal. Gledam ljudi in se čudim: "Mar
so res vsi brez srca? Ji res ne more nihče pomagati? Z A K A J to de—
kletce piosi dencrj ? Ljudje, zakaj dopustite kaj takega?" Je to naš
svet, naša dobe, n predno atenska dobil? Prvi človek na luni, najnovej—
Ši avtomobili, nove tableto proti prehladu zn muco in pse! Snojem so
vam, ljudje. Postali sto živali, ki skrbe zase, za svoj J A ZE Ne meni—
te za druvc.o že prilezli ne zeleno vejo, svet je vaš,
celo luna je vaša. Edin: skrb, ki jo imate, je kakšno mleko bo imel vaš
Fifi za zajtrk: kozjo ali kravje? (Kdo ve kakšen okus bo imelo danes?}
Toda kdo izr, fil za to malo deklico, K D 0, vas vpra-
šaDY? Mar si uizte reči da 'e min" vredno od vašewa Fifi'a? Povem vam:, 0 J
tudi ona je človek, z dušo, ni samo kup rose brez srca, kot ste vi.
Zakaj ji nikoli ne [ oči? Ko bi vedeli, koliko miline je v
njih. Nasmehnete se ni, ljudje: "Govori in filozofiraj, fant, svet je

xtak in tak ostane? aj ri more 0 zato?!"
Dolgo čase je minilo, ker nisem videl "svoje" telo deklice. Toda

nekoč jo zopet srečen. Še vedno nosi isto tanko oblekico, iste raztrgane
čevel*čke — vsa "& še r vno tako kot nekdi'. Ko 'c stegnila ročici Dro—J 9 \.; lti ucni, se mi je zaz da jo že dolgo, dolgo poznam.
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Pobrskam po stisnem V pust vse, kar iram pri sebi. Po—

tem stcčon proč,tečcm in točen ... Hočem p"egndti njeno podobo. Ljudje se

začudeno ozi jo za mamo in xrmrmjo: WGleth ga funta, gotovo je znorel."

Lojze

Na mrzlem kamnu

stisnjenih gol
v belem snegu
broz življćijo kot mrtvak
obstal nn strre vrhu je iunučon ptič

njegova pot prepletw se
s trpljcnj & dolgim
oči krvave iščejo poti naprej
i ostzl bo 8 A M

brezmočen
v viharjih divjih

nj več poti ni
ne nazaj in na naprej

in s krsmpli
'ni doizprnskm

si v neizprosnor snogu iŠLL sonca
& vse to za j jo brez uspeha
obupan — 3 A M

v mrtvaškon potu lEStHc krvi
v skalovju belem i

Potgrc



VZDIH LAČ

Čujte, čujte vzdih ličngg_ otroki9
ki je proseč in tropotajoč,
čujtoiučujte vzdih potrta otroka.
Ali vas ni strah t vzdiha?
Ali vrs ni stran teh oči,
polne grozo, bolečine?
Ali Vis ne zaboli srcu,
ko slišite to strašen vzdih?
Veste, da ta otrok nimm kruha,
nc pozna ljubuzni,

orins roke?da ne čuti toplino i
Enak je višemu,
toda vaš ima vse,
to
ujte, čujte to str

& nimi ničcso ničgsor.73

()( ,n vzdib otroka,
i—J ?,bozačncga kruha ir lj

Romeo I. Č.

PROTISLOVJ, SOJl

Za udi človokovo težnje po boljšem življenju in zaradi ustvarja
nego učinkovtnj v naravo so proizvajalng sile vedno spreminjajo in

ajajo zohtove po novih proizvajnlnih odnosih, ki naj bi biliobenem : o

vsklajcni proizv lnim silam. ančilno jo, da proizvajalni odnosi na—
vadno zvostojzjo za proizvajalnimi silami. To pa zaradi tradicije, zara—
di zaostalo druž e živosti in zaradi tega, ker vladajoči razred brani
svoj priviligirani položaj. Dolxvski razrod se vedno bori za_skupno list—
ninoy bori se za socializem. iodo izvedba socializma ju odvisna od some
revolucinnrnosti delvvsksga rzzrcd , od ztnutkov socialističnih odnosov,
od srodstev3 s kribrimi vlidajoči rozrcd brxni svoj položaj, od mednarod—
no povczanosti" ski rnzrnd so povozuju v sindikata. Delavski razred

naoionctoži po medn rodni povoz vi npr. v intg' c. Toda že v njenih vr—
stah Sc poj v] nvljijo jo anarhisti,rovizionisti in
marsisti. Vsi ijo drugačno prudvidono pot za sociolizsh. Kapitalisti
brnnijo svoj privi irxn položbj. Kor dclavoi stavkujo, kapitalisti po—

tično revolucijo dul VSki TTZTOd strmoglavi kapitali—
mst. Kor nim: vcčinc, postavi diktaturo proletariata.



V svojo roku prUVZ no l stnino nad proizvojxlnimi sredstvi.
Ponekod og_ovski faired še ni žan voditi proizvodnje, zato i—

mi oblast državni aparat: To uvz' industrializacijo, vodi proizvodnjo,
skrbi za trgovino, in izvon večji od uvoza. Ko jo delavski razred
dovolj močan, po držvvni .rot noče pustiti svojeg: položaja. Organizi-
ra vojsko? čaš da je nvv ricct intervencije in 5 ton brani svoj položaj.
Čo državni ap okolisčing v kitorih deluje in gre po svo—

jih principih jo to birotrwtski ctitizem.
Sooiilistič.c rovoluciju so n:st†lc v zgostilih doželoh, Imporialis—

tične silo jim nćsgrotujojo, hočejo Z'Lroti razvoj sooiližr1a, zato napra-
vijo goaoodorsko Llokjdo. T(ko jo pravkir nastala socialistično državo
dolžna gr diti tgžxo industrijo in nžto l _ko industrijo. Edino na tak na—

cin dosožn avtokrijo. Toda to ni privilno. frogrosivno sile se morajo bo—

riti odi. Mor jo so boriti proti držxvzm, ki strišijo z

atomslw ,n norijo prooti drž.vrm, ki so bologna intervenciji.
Sici so mor; boriti tudi proti strogomu ugoizmu po—

človo'tsamoznikov, ki hoo jo i . Proti tikin jo po—

trobna nooionuližzoij
Veliko rpzliko jo srodstvm. Tako jo potrebno,

da so vloži čim Vo? & .sirjo o roprodukcijo in ninj za osebni
standart, Po do opravljajo ljudjg delo? 29 katerega so pločani.
Noprzvilno jo? dj jo DL GtTThi skupini bogotih9 ki ne ve kam z denarjem7
na drugi stLini pa vrsti sslrih.

so ozronk klburih idoologija popolnoma nasprotuje socia—

listični oruzb Fojivl ,jo s; dekodsntiy ži Kitaro je nivo socialističneQi

družbe ničli. Vso & Sužšu ZElVm*čajo. To pripeljo do velikih dilem med ljud—
nia

Vsakdo mor. opoštovati in sprejBMžti dosežke projšnjo genorfcijs in
na njih gi diti sooi listič odnos&, huugne odnose.

Ajdć

Dijaki smo prosili tri profosorjo: prof. Ji rjovo, prof. Lobo in prof.
_j odgovorov. V na vprašaBazlja trijo so ni njo radi odgovorili.N

l. Koliko časa žL učit. nv toj šoli? prof.szrr:Ltos oprili bon 20 let
LuprŠ 25 let

h Bazclj: 19 let



2.

3.

5.

So vtm zdi, da je vilik: ruzliki med učitoljiščem in pedagoško gim—

nozijo?
prof. Jo Je rizlika — pri učituljiščnikih so ju poznala pedagoško

V250379 U 'rjcnost v poklic9 velika navezanost na šolo,
ni profesorje, manjkali pa jim jo globja strokovna izo-
brazba v roalijah.

prof. Loboz: Pri mojen prodnato Qlikovni vzgoji) precejšna, bilo je
VUČ ur, & ker je bilo učiteljišče kadrovska šolo, so di—

jnki z vočjin interesom dolmli, vedeli so, da je to pred—

met, ki ga bodo učili in jim bo služil tudi kot didaktič—
no srodstvo.

prof. Bazelszčni program podugoške giunizijo jo zahtevnejši, zato jo
selokoijo ob učnem procesu ostrejša in osip večji.

Kakšni so bili pogoji za delo v začetku vašega dela?
prof. Jono Vso smo uanrjali na novo v smislu nove socialistično

vzgojo — učno n črto, učbenike, teriolna stran je bila
sldbša, bilo pa je veliko nmvdušcnja in požrtvovalnoga dola.

prof. LprZŠ Razen pri umetnostni zgodovini istiy zdaj imamo na razpo—
lago diapozitive in več literaturo.

prof. Bazclj:motariolni pogoji zelo šibki, nič po rmogo idealizma in
prix dov. 'a zx izboljš njo dola.

80 se dijžki pred 20 leti razlikovali od nas?
prof. Jon Bili so bolj umirjeni, intli so pro seboj poklic, živeli

so v zelo sltbih razmerah in iUeli še nerazčiščeno idejne
poglede, vondar pa so bili bolj samostojni, bolj so cenili
šolo in to, da prav oni lahko študirajo.

prof, LpbBZŽ Po mojen unonju so bili za šolsko in izven Šolsko delo
bolj prizzdovni.

prof. Bazolszili so politično bolj angažironi (kloriknlizom,informbiro}
in aktivno vključeni v proces izgrodnje (delovne akcije,
nan stnoijc).

Kaj nislite o danšnji mladini?
pfof. Jama : Voliko več teživ ima kot njeni tovariši pred 20 leti —

neurejeno domačo razmere za prihodnjost, je po zelo od—

kriti DOŠŽLHZ delavni nor » soroščonn in vesclo.9 . ! ! l
prof. Lobozi Mi je simpotičnž in mislim, oz je dobra.
prof. BazolJZVu' : Wlxdinu no doje m in so ne vključuje v S'imupravno

prooosc ne zavodu, kar pri večji obvosčenosti ne bi bilo



6.

toliko težav. Hnogin mladim ljudbn ninjka globje kultu—
ro, isklnjž in vredn01onji lbpih doživetij v kulturi in
umetnosti. Notrwnje so precej plitvi in prazni, reagirajo
bolj ni zun;njo quktL in vplive vsebinsko in etično plit—
vih vplivov litordture (rcvije), filmu, kavarni:y mode; ob—

'z in erotiko. Smatran, da po je večji del mladina
pozitivna in zdravo, ki bo ob svojem času sposobno prevze—
la odgovornosti tudi V družbi.

Kaj mislite o idioticiji šole?
rof. Janor: Veselin se "€. 90310 'O ki So sto let ni s remenilo boP 5 :

pOStllO moderno in bomo lahko v njem učili po najnovejših
EILtOth.

prof. chczz Z nanj ii spodrsljiji zadovoljivay arhitekt bi se mora
zovodoti, da je naša StTVb2 zaščiton kulturni spomenik.

prof. Bozoljtv prejšnjcn stonju je bilo nenogoče nodbrniziroti pouk;
Se vam zdi, da se bo s kabinutnim poukom izboljšala kvaliteto pouka?
prof. Jimar: Vzgojil: se bo večja sanostojnost, pouk bo nazornejši,

dijiki bodo s oznavoli sodobno literature in sani pomaga—

li pri učnem procesu.
prof. Lobezi Likovni pouk je bil od nukdaj kabinetni pouk (za druge

predmete ne morem biti prerok). .

prof. BHZGljSKTbinvtDl pouk bo dal nitbrialno osnovo za kvalitetnejši
pouk? potrebni bo sodobnejšo opremo in koristna uporaba
sredstuv.

Ste morda poučevali kako dones znano osabo?
prof. Jimnr: Ne

prof. Lebcz: Ne

prf. Bazelijrofusorje nx univerzi (dr. Martinčič—biolog9 Korošec—sla—

vist).
ng bi svbtovnli nam bodočim učitbljcv?
prof. Jan r: Nikoli nn poznbite svojo mladosti, svojih težav, lepot, ki

sto jih užili in vse to upOŠtCVTjtc pri svojem prihodnjem
delu, predvsem po iHuth r;di svoje učence in svoj poklic _

vse drugo sledi iz tegdž
prof. Lebcz: Di si naberete voliko zninjn in da se zavedote resnosti vzgow

jitcljeke & poklica.
prof. BozolszSLkakor soliden študij, iktivno oblikovanje naprednega svo—

tovnega nizori in voostrnnsko kultiviranje svoje osebnosti.
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lo. Mnogo *;j im tez koj bi svctOVLli letošnjim oturantom?
prof. : Zadnjt loto srednješolskega študija noj bo najlepše —

užijte a; pa naj bo to v glasbi, knjigi5
življenju ...

prof. Lobez: Da so žo od donos naproj pripravljate na maturo.
',čne izpite, izbira nadalnjegaDobr: priprnv7 na Zik

študija po interesu in sposobnosti9na višjih šolah
to Žjit študij in pravočasno opravljanje izpitov.

ll. Če bi bili Šu onkr,t prtd odločitvijo7 z: katori poklic bi se odlo—

čili?
prof. Jnmar: ju bil in jo najlo poklic prcncšnnjs slovenske

bo _"tdilli UOUČLV"!IllL V TerGdu.7 i u

oroi. chez: V&fji: no ZKJ. iS'th.
_1'. _'ilC ali pa nrhitckturo.

jo vodno boljši. iobro.jeg dijo zlidina vzela delo
v svojo roko, kar bo le tako list njeno resnična podoba.

prof. Lebezš Ned travo rastejo tudi rožo.
prof. szoljzlo hujV

txlontov ni littrzrncn področju.
Li?

a, Vcdrsge in optimističnoga.
prof. chtz: To n,j bo vnšw saj jo vaš list.

m(nrof. BŠZCLJŠPTlEngiti št krog in ob rytcrixlnih možnostih
pogostbišn izdfji, kot priloga, odtis dobrih grafiku

li vnoga pouka.
':Žu in kaŠDO js bilo zanimanje zanj?14. Kakšen jc bil list na učit

prof. 'r: Z listom so bilo znzr*j tožch, imeli smo pa nekaj zelo
nhdnrjgnih SOdbliVOLV. Zelo lepo je list uspeval$ ko je
pri njem sodolovxl z nasveti pisatelj Ivan Potrč.

prof. chcz: Pri UOng lominu ni bistvono razliko.
prof. Bazoljzlzdsjo so bile kvalitetno (Gra onoucr, Bizjak iudr.)o

nanjo jt bilo vgliko.
15. POVCjtu prosit dogodek? ki so ga radi spovinjwte!

prof. Jsmwr: Takih dogodkov jo veliko — svstli so spomini na ekskur—

zije, ko 59 FUCZU'lE di'" s človeško strani in odkri-u

lini ni vosClje po uspeli
bil: po th let razrcdni—

uro v zbornici, na dolge oks—



kurzijo s profcsrji in nazadnje topli spomini na tovari—
Še, ki jih donos ni več noo DSLi.

prof. Lobcz: Prva konforoncv po osvoboditvi, ko sem po dolgem času
broz skrbi v svobodi Scdbl na svojgz prostoru.

biti tudi reži—nrrodili oder, kuliso in lutke. Moral Su

sur in tehnični vodja. Gostovali smo po Ljubljani, Gorenj—
nabrann skromno sredstvaski, Dol joki in Zwstvju.

suo vrsto zin kih pcfitnic odh' li Lučzt na Jezersko,
'n v šoli bivwli in' "boli. Tiko počitnice so bile

za lutkorjb gotovo prijotno. Lutkzrstvo jo bilo nekaj lot
zelo Množično in kvnlito'bnoa

l'E ondi o Svetom th" — in pogovori dijakov5 ki so si
prodotlvo ogledaliyso no spodbudili9 di sem pobrskal; po prodilu in po—

iskalo člgnb',ki ' loti - ob rti Cho chare — izrezala iz
č sopisn. Moj n"non je prikkznti TK, kolikor so to seveda da je avtor—

ju togi čl ni? kJrigo'* to uspglo. Že v m*prej so opravičujema
cc morda tekst ni n jboljši — ju puč noj pr_vod iz srbohrvoščino.

otrdi

ooti,oo ne Žtliš biti zdrobljen
cv*rn in vse ruši pred seboj

Kobćnski narodna _osem

In do sodnj jo uxirfl in vst jol. Ali-oo bo spot pojivil t , kjer ga ne

pričakujojo ali po jo to rosnično slovo? Eikomur ni uspelo ubiti mita o

ul;dostni produnosti revoluciji. Lv\t z,nost j; od vodno privlaš;val lju
di.

Zaningrjb z; nevsokd*v o, t jiostvgnu, sporno in trivičnc osebnosti
postopono dobiv" odvisno od po: nioionilnih nagnonj k epskcmu
tolmačonju čo in dogs kov, razsoznost iokinju simbola.

Cho Govmro prihija že kot narodni pesem
v poson. NjogOV' fizična smrt, je v bistvu
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epilog latinsko — zmeri ko vnetljiv; in groteskne h jkc; je poslednji
akord v že izpoti F.l:di. li'c o noustrzšmnem borcu9 ki jo varoval,
da so tuai oolgi Vgrigt Andov lahko VUJMC z ognjem Siore Maestre.

ju hitel? Br dit in uporom Cho7 prcko pamp s svojim koltom,
pipo, črno b foto in skmo*rji. Po rmonfu neki "rih jo dil revoluciji9

slavo in živ—ki ji j; posVLEil V53 kir jo 1; moč, strrst, busode

ljeuje. Bil jo SvUt okrog njoga

Njogoviu 'n jo prijil Gino planinski Zi k;z duhom po

smodniku. Njegovo pojmov nice in curkosti je bilo poeno—

st vljano, is r_no in čisto. Bil jo upornik po srcu, izglodu in dejanjih.
Po nnLnju & j: : bolj ljubil rovolucijoy kot bil rovoluci—

solobnem povemo to boscdc.e. Muril jc revolucijoonir; V VSE

o oboroženo borbe.31VlJOČ

tutuk kontlw
z logiko gvfrilcr in V03

Jumlnogn požru, posplošujoč
r-voluoi;:

olovoc in romantik — cig.r pattičn.z izjave o do-
Niuiih roči na oltar revolucije9 se niso povsem

sklidilu z * "ni iAbioioznini ničrti?
nc bo odgovoril; pritrdilno.

dx so V&Ltju Lotingkc trike "veliki
osvobodilno ki bo ponovila to, kar je bilo storjeno
na Kubi ,j bilo V slučwju pravočoo.ncwtvljono in r ikalno.

ring usubrjgn ni vui napredni gi—Špfu bilo ŠC je, V piopigoddni bL

brajd kontinonti.
Gostujojo, d. v coloti r zložijo

zgodOVinzko f_snico, ju bil Chp non V;dnn m: osobnost. Ven pogle—

du bo nordu bolj pripidil izročilu kot Lodgrni, rioion*lni antični zgo—

dovini.
jc wo r_uolucijo7 upori rogilvro?

bOTil5. lvti 5_ 'rrnisti na ulicah Buonos airusa. Argonti-Ls

poklicu j. vso :tinsko Ameriko 5 rDVC po rodu, zdri 1 za svojo
domovino. Pr;d &; jo kalil v obcrožunih spopadih v Quate—

mali. V Mehili tro ustv jnl jedro gvurilo. V kubdnski ro—

tgktiko Šu , ni mnogo r zumcl, niti na ministrstvo,
jc bil na Kubi odstdvljon, ali je

†so izročilo po vs gotovo ne bo ukvar—
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Dve leti in mol pred smrtjo jo zapustil Havane in odšel "da se
drugod bori proti i\oorializnu". Munil je; da je naloga kubanske revo—

lucijo "da so loti višjih ciljtv"; da se ustvari drugi in tretji Vietnam,"
Po tem, so govorili, da so ga vidoli v Boninikonski republiki, Kolumbiji,
Venezueli, Peruju, Argentini5 Urugvtju9 Boliviji in CulO Vietn u.
— Pojavljal so jo in iz njal kot mogočni planinski duh,ki jo latinsko —

oriškim gvorilon zudwjul ngrnzunljivy iracionilen strah Oč katerega so
bežali v proti ko unistično historijo,
— To je skolst logonde,
— Verjetno tudi drugod? ni obgoćju Rio Grande? V podznožju Kordiljcvy v
izlivu Amazonke — na ija lpgondarna slika 0 toj zagonctni in edinstveni
osobnostiy ki jo bosta čas in človoško hrepenenje postopoma očistila ne—

sponin in vznemirjonje.otrobnih uoti'lov. Ohl nil se bo3

Buh borca zz č v; o prebival visoko v planinah, kot
fatamorgana na horizontu brt p; pripravljen, da se zbudi ob
žvonkctu oro % knočki rqji.;, da po

Tako jo nistili ša on? poson v plamenu in krvi s pravico na obstoj:
CBE G VABA

po Drogoslavu Rohčič—u

IIQEBANA

lkobsna jo japonski r Fin urojinja cvetja. S to umetnostjo doka-
; onci ljubezen do orirodo izraža o žJ 7

L ljo po lopoti in miru ter
jo življenje;o bogatijo in lap

Ta unotros jo nokoč Jri*adila izkl'učno vlomonitašem donos 'cJ I P J. 9

dostopna VSLH ljudom in jo 'mogo občudovzlccv tudi izven joponskib

naroditi ga prijetnejšega,
naravo - chtlico.

Pri urUj osnovni unostovnost, ki jo poživljajo odten—

ki unctnikovc ustva ruzbijamo no—

notonost v v'
CVgth — to jo ikgboni — se je rnzvila do popol—Tchnika ir?

rjujojog da je glavno to,—do mo—

arinžcrji in njegovega okolja. Povsem razu-
doslodno izvajati vseh fincs japonskih
okolju in IT}.
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ZGODOVINA IKEBANE

Na 4 .ponsko je prišla ikebona oben z budizmom v 6. stoletju.
Ljudje so Budi darovali cvetje urejeno ** poseben način. Menili so? da
je cvetico živa in jo je treba obdržati čim dlje pri življenju. Prvi

laji so se pojavili v velikem razkošju v 8. stoletju na dvoru.
Pravila za ikubono jo uvede prvi dvorjan OHO _ NO — IMOKO9 katerega je
cesar poslal na Kitajsko. Ko se jo vrnil, so je naselil ob jezeru in se
popolnfno posvetil u}; kosti or; ranga cvetja. Stil njegovega urejanja
cvetja so imenovali ikebnno t.j. celico ob jezeru.

Med 6. in lz. stoletjem so so vzporedno z ikebano razvijale umet—
nosti: slik, stvoy poezijo; urejanje vrtovg izdelovanje kora ikey porce—
lana in tekstila. Sredi ll. stoletja je bila napisalo prva knjiga o aron—
žiranju cvetja. V 12,7 lš. in l4. stoletju je aranžiranje cvetja prodr—
lo v širšo sli , rtbivalstva. Enostavne, o lcpe cvetne aranžmaje, so
postavljali v"tokonono", to so okrasne vdolbine v japonskih hišah. Še
donos postavljr o v tokonono cvetlično aranžmaje in razne okrasne pred—
mete, na steno po obešojo slike. Pred tokonono je častni sedež, kjer
sedi gospodar. V l6. in 17. otol=tju se jo ikebono razvila do popolnosti

(>pri čajni cero: uiji. Dovgljeno j bila uporaba eno samo vrsto cvetic
ali onega sziego cveta.

V l8. stoletju se *e središče umetnosti ikebane preselilo iz Osake
v današnji Tokio. Proti koncu 18. stolotja so je razvila nova oblika ike—

toi (danes hikae). Za prire—bono, ki ima tri glavno l : sin, soo
janje cvetličnih aranžmajev so uporabljali kovinskc vaze in košarice iz
bambuso. Jožuk ali konsun se oo .!"t s kamenčki.

V 19. stolutju jo Zfčpli na Japonsko prodirati zahodna kultura.Do
tega časa jg bilo urtjnnjt ovutio le v visokih vozah "NAGEIEE". Ohara je
leta 1907 uvodel plitko posodo, to je "MORIBJ A". Iz noribone so je raz—
vil kasneje tudi l orni svobodni stil. lkebono so uvedli v srednjo šolo
in je bilo lo drugo svotovno vojno obvezen prodntt. Posebno važno je bilo
izobrazbo v :rinžirmnju cvetja za dokleto, ki so se hotcla poročiti.Čc—

donos iktbuna v roko so š; vodno vodjo glavnih šolprov p
moški. Po drugi svetovni vojni so ustwnovili okrog Zooo šol. Od teh so

Dulorin j še :danes nojp

IK? O? OHAKA in SOGETSU.

Te šolo rirojijo vsako loto mnogo rizstov in številna tekmovanja.



Ikebana je doživola vzpon, kot nikdir prej v zgodovini. Prodrla je v
najširše sloje jiponskego prebivalstva? našla je številne ljubitelje
tudi na drugih kontinentih. V Tokiu so ustanovili mednarodno združenje
"Ikebana International". oga tega združenja je pospeševati in kulti—

svetu. Ng n ikebone International jevirati ikobano na Jipono
širiti lepoto? harmonijo in mir s posredovanjem te lope umetnosti.

prof. Amonov:

HUMOR HUT'JOR HU B
. HUMOR

P.: "Kako si predstavljate skupinsko doživljunje glasbe v pradavnini?"
: "Kot sodobni nlwdinski ples v Hali Tivoli ...."

D." "Alfred Nobel jo bil Šved ... Ko mu je umrl nož, je nadaljeval de—
lo sam . . ."

Izredni razproi
Po visoko znižanih cenah [rodom lo ton matematičnega določasa.\) b
Cenjonc ponudbe pod šifro /4. klop/

D : "Značaj osebnosti lahko ugotovimo iz pisma"
D.: "Po pi vi ali po vaihi?"

Dijakova razlago temperamenta:
Na cesti je kamen. Mimo pridejo štirje tonperanenti.
l. KO R so razjezi in ga brcne, \item pa preklinja? ker ga boli

nega.
2. SANGVINIK preskoči {omen in začne kritizirati cestno podjetje

MELANHOLIA kužna sploh ne vidi
_{ nc nanj vsede in reče:" joj, kaO jo na tem svetu lepo."

P.: "Zakaj člOVek ne more živeti san?"
D.: "Ker mu bi bilo dolgčas..."

Di' ned poukom "zagona"
ite"7 jo vp' profesor
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