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Glasilo dijakov Pedagoške gimnazije

Uredniški odbor:
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Wima

Šušteršič Matjaž
Cedež Milena
Me kun Milena
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je že prve konferenca in končno smo lahko izdali
Mladiko. List je tak, kakršnega ste naredili vi, dijakinje
Za nami

tudi

le izbirali

vašimi prispevki. Toda povedati
vam moram, da vaši prispevki niso teki, kot bi morali biti. Res
je, da so se nam v večini oglašali le prvi in drugi letniki,ki ' v
pisanju še nimajo prakse in so njihovi prispevki še precej
"šolski", pa tudi tistih malo prispevkov višjih letnikov ni bilo
preveč dobrih. Če pogledamo prispevke z vsebinske strani, lahko
ugotovimo, da vam primankuje fantazije, kajti glavna tema, s.
katero se ukvarjate, je ljubezen. Priznam, da je ravno ljubezen
največkrat prisotna v življenju dijakov, pa vendar to še ni vzrok,
da ne bi opazili tudi drugih stvari. Svetujem vam, da začnete
svet opazovati z odprtimi očmi, sprejemajte vse kar doživljate,
naj ne gre nič neopaženo mimo vas.
Letos smo Mleiiko popestrili z novimi rubrikemi. Upam, da
vam bodo všeč. Pričakujem, da boste Mladiko pozorno prebrali in

in dijaki.

nam

Mi smo

tudi povedali,

če vam

med

ni bila všeč.

sodelavce Mladike vabim na literarno srečanje 25.12.
1970 ob l4,l5 uri v risalnico. Pridite in prinesite s seboj
Vse

svoja dela!

izbrali tri najboljše in jih

Izmed vseh prispevkov smo

nagradili.

I.

11.

LIST

—

BREZA

III.

Kokot Božena
—

CERKLV

I.b

(Krotke)
IK JAZ - (LI

—

(50,— Mdin)

IV.a)

nagrajencem čestitamo, obenem pa vabimo vse, ki radi
pišejo, da nam pošljejo svoja dela. Morda boste imeli drugič
Vsem

tudi vi srečo pri nagrajevanju prispevkov. Pišite

nam!

NIKOLI NE BQiTE PUZABLJENI

Ostale je na pragu mrežne ulice in prisluškovele

ljujočim se strežerjevim

odde—

korakom po hodniku. Šele7 ko so

zahreščela težke železna vrata, ko je zerožljela verige in
škrtnil ključ v obeh ključavnicah in so kmalu nate utihnili
trdi koreki, se je ozrle po celici.
Bila je vležnež mrečne, mnogo bolj neprijezne kot
prejšnja. Na levi steni pri vratih majhna police, ob desni
mizice na treh nogah, na njej lončen vrč, potemnele lesene
žlice in večje pločevinasta posode, ki naj bi služila za
umivanje. Ležišče v kotu je bilo pokrito s kosom reztrgene in
umazane odeje. Pogled ji je zdrsnil še po stenah nedoločljive
barve in neto obstal na okencu pod stropom. Tedaj pa so ji
zagorele oči in od razburjenje so ji zagorela lice. Namesto
razbite šipe je bil v okviru zatločen kos papirje. Po dolgih dneh
samote, ki so jo prek njele samo mučne zasliševanja, ji je te
košček papirje obetal posebno reZVedrilo. Bil je kot pozdrav iz
sveta zunaj teh debelih zidov, pozdrav življenje, na katerega
je pozabila, odkar je bila tu. Primoknile je mizice k zidu7 se
vzpele nanjo in previdno izvlekla papir. Od radosti je glasno

vzklikniled Čisto tiho je brala:

milijon nas je,
milijon umirejočih med mrliči,
Samo

—

milijon, ki pijejo

mu

kri biričii

en sem milijon$
ki ga trpljenje krotoviči
in vendar ga nikoli ne uniči!

Nikoli in nikdari

Skozi zemreženo okno se je tedaj vkljub lesenemu zaslonu
prikredlo nekej sončnih žarkov in nepiselo svetle poševne proge
na steno ned ležiščen. "Sonce!" je z radostjo pomislila in obšle
oči in
jo je vroče želje, da bi ujele nekej te svetlobe v svoje
čutile toploto žarkov na svojih rszbolelih rokah.
Neslanjem se na vrata celice in zamišljene gledam skozi
zemreženo okno. Koliko nedolžnih ljudi je bilo tukaj zaprtih?
Od njih so ostali le spomin, napisan ne stenah, in pozdravi
še enkrat
njihovim dragim. Počasi zapuščen zapore. Ne pragu se
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celicah in se nato zagledam

ozrem po temnih

jino, ki hrani

v

(Andreja Miklič)

trgaj
z

lepo sončno pokra—

sebi nepozabne spomine.

NE DELAJ TEGA
Ne

v

mesa

mojega

ker je

telesa,

zastrupljeno

...

krvi

Ne

pij

Ne

zastrupljaj

mi

.....

iz drgetajočih žil,
ker v njih teče strup...
mišljenje s ploho besed,
ker le to še imam ...

(NISA)

BREZA

dan, dež ali sonce, megla eli oblačno nebo, vedno
hodim na postajo in domov mimo zgradbe, ob kateri raste košate
breza. Že dolgo jo opazujem.
Spomladi, ko je poleg nje cvetele le magnolija in se je
breze počasi odevala v zelenje, sem tudi jaz v sebi čutila pomlad,
pomlad, ki me je navdajala z željo, da se seznanim s teboj bolj,
kot samo s prijateljem. Vrstili so se plesi in spoznanje, da si
si ga želim.
tisti, ki
Še vedno sem opazovala breze. Bila je lepo zelena, ko sve
bila prvič skupaj. Tudi jaz sem se stisnila k tebi, kot breze
ob hišo, kader divja nevihte. Bil si nežen in razumen. Vedno,
de ti
kadar sem se ti zagledala v oči, si zamišal, nisi želel,
rezbrala
gledam v tvoje modre oči. Morda si se bel, da bi v njih
le trenutno zadovoljstvo, ker si česa lepšega in globljega nisi
lepe
želel. Nisi želel, da bi se med nema razvile velika in sem
nego—
ljubezen. Morda si čutil do mene le poželenje. Ostala
če se ji bo strela izognitova, kakor breza v nevihti, ki ne ve,
Dan na
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la.

Še

sva se

sestejele. Bodril si

me

in

mi

vlival

moči, ko

mi

šoli slabo. Učile sem se z mislijo nate in učenje
izkoriščala za sestanke s teboj. Prvi si bil, ki sem mu povede—
le, da bom imela poprevne izpite. Z lepo besedo si me potolažil
je šlo

v

in

v tvojem objemu sem

mi

je

vdam,

pozabila na vse. Ljubile sem te in to

bilo glavno.
Tudi v tistem vročem popoldnevu, ko si hotel? da se ti
bi to storila brez odlašanja, če se ne bi bele posledic.

Takrat si mi rekel le, da si jezen in si odšel. Razočarane ned
svojo veliko ljubeznijo sem se vrnile ne obrežje Seve. Ves teden
sem bila doma in sem te videla šele v četrtek pred kinom. Ko si
me zagledely'si prišel k meni in se mi oprostil, ker si bil
grob z menoj. Vedel si, da sem ti oprostila. Sredi predstave sve
odšle ven in se počasi napotile proti majhnemu gozdičku za vasjo.
Spet sem bila srečne, Bile sve samo, srečna. Brez pomisleka sem
se ti vdale in ob tebi prvič zsjoke :. Spet si me znel potolaži—
ti in pomiriti. Tesno objeta svo odšla domov. Čutila sem, da veš,
kaj si mi storil ....
Naslednji dan sem bila v mestu. Ko sem šla domov, si me
na

čez ramo in odšel z menoj. Nikoli nisi
popoldneva. Tvoje prve besede so bile:"Te še

cesti dohitel, prijel

tega

storil sredi

boli? Je bilo hudo?" Začutila sema da si samo moj Viki in v
nemoči sem ti le pokimale. Bila sem srečno in razumel si me.

Rezšla sva se z nežnim poljubom.
Ob Sevi sva uživalo brezskrbne dneve počitnic. Včasih sva
se v objemu predajolr sončnim žarkom. Negejalo sva si z raznimi
domisliczmi in v sončnem zahodu z roko v roki odhajala domov.

Kadar pe si bil slabe volje, popoldneve nisva preživela skupaj.
Takih dni je bilo vedno več in tako so se vrstili majhni prepir—
čki, iz katerih sve oba odhajala kot zmagovalca in poreženca

hkrati.

_

Počitnice So se bližale h koncu in začela se je šele.
Takrat sva bila še fant in dekle? vendar sem vedno bolj čutila,
da se mi oddeljuješ. Spet sva se sprla in spoprijateljila. Nič

nisi bil tak, kot poleti. Bolj redko sva se sestajala,
dokler nisi začel "pozabljati" in te ni bilo več. Nisem te našla
več

samega, da bi se pogovorila s

teboj.
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je poletje in drevesa

Končalo se

so dobivalo

barvo, lepo

vseh odtenkih. Tako, kot so odpedeli prvi rumeni listi
breze, tako si me začel zapuščati ti. Počasi je odpodelo vedno
več listov in prav tgko si me začel zapuščati ti. Tako kot so

rjavo,
se
sem

v

spreminjali

listi,

zaprto vase.

V

teko sem se spreminjala

sebi

pa sem še vedno

tudi jaz. Postala

čutila ljubezen kot prej,

še močnejšo in iskrenejšo.
Zdaj je čssfže sredi jeseni. Breza je vse orumenela in le
listi na vršičku so ostali zeleni. Vedno me spominjajo nate.
Tako, kot se oni borijo z zadnjimi močmi, da bi se ohranili živi
in zeleni, tako se v meni bori obup in ljubezen. Tako, kot bodo
tako bom morala tudi jaz pozabiti,
odpadli zadnji rumeni
pozabiti nekdanjo lepo ljubezen in moč, ki si mi jo dajal.
Naredila bom to! Nihče ne bo vedel, do sem postelo bolj resne
in nezaupns. Na pogled bom ostclo prav tako krotka, divjo, polna

listi,

mladosti in radosti. Poskušsls te bom pozabiti in morda bom
spomladi, ko bo breza spet ozelenole, našlo novo, lepšo ljubezen, ki pa ne bo nikoli tuka, kot je bila do tebe, nikoli tako
globoke in lepo mladostno ljubezen!
(Krotka)
MOJI PRIJATELJI IN PRIJATELJICE

se vračam iz mesta. Takoj, ko stopim
iz avtobusa, zagledam nešo klapo, ki vedno podpira stebre
Pozno popoldne

je,

ko

Zadružnega doma.

V odgovor mu
"0, kako smo lepi," me prvi ogovori Miho.
naredim lepo monekensko pozo v svojem novem midi plašču.
"O, srček, zdravo!" me v duetu pozdravita Jani in Janeza
"Ljubi, zdravo!" mu z narejeno nežnostjo vrnem pozdrav=

takole ti mene vorsš? Zdaj je že Jani tvcj ljubi!" mi
užaljeno reče Toni.
"Srček, saj to imam še zmerom red;, samo če mi daš eno
"A

cigareto."

Se

prisljnim

k njemu.

"Kaj pa mi boš delo zanjo?"

"Drugič en dolg, dolg, dolg in še daljši poljub!"
Pri tem se oglasi neka nlečnozobs sedmošolka: "Od kdaj po
ksdiš?"

ti

—6—
"To pa

je

moje

stvar in ti svoje

mame

ne boš

spraševale,

kdaj kadi, si razumela, hčerkice?"
"Smrklja, bodi tiho, mame sem ti lahko!" me zavrne mela.
Pogovor se je obrnil na mladinski klub in kmalu smo
zaradi tega drug drugega pošiljali "nekem": Po polurnem klepetu
sem rekla, da grem domov, Spet se je oglasil Mihe: "Ljubica,
grem lahko s tabo?"
"Hvala! Bom Šli same. Ko te bom potrebovale, ti bom pa
povedale, srčekln
"Bom šel po jet!" se je oglasil Ivanček. "Skupaj greva na
od

naš konec!"

Primem se ga ord roko

in odidevo.
(NIKA)

LIST

Večer je. Obst,nen pred cestno svetilko, sklonim se in
poberem list. Zanimiv list: kakor človeško roko, preprežene

list, ti

z

prerokovala:
"Tvoje črte so sorccne mojim. Nekoč si se rodil (teko pričnemo
vsi) in prepričan si bil, do sije sonce zate, do bijejo ure v
zvonikih zato, da b_ije veter samo zate. Basel si ob cesti in
jo požirel z očmi, Zdelo se ti je, do ti je določeno posebne,
nenavadna usoda= Ho el si odplavati z vetrom, toda nisi mogel,
bil si prixovcn (tako smo prikovani vsi): V srcu pa ti je
žarela luč, Zaradi nje si Živel in joka , cesto pod teboj pa
je bila prašne in DL njej so se odigravoli surovi in žalostni
prizori. Ti, ki so hodili ood teboj, naj bi bili ljudje. Zaradi
njih si rasel, njih srcn naj bi veselil,
Po kaj naj ti p: "im dalje o tvoji usodi? Sem veš, kako
je s teboj, vsi vemo, kako se take usode končajo. Ko te teko
ogledujem na svoji kleni, morem priznati, da si lep list, lep
v umiranju. Kako e' moral biti šele lep sredi življenje.
Ponesem te domov, L4mu ne bi umrl spodobno in v samotiu"
Nesem ga s saooj in ga dom v vazo. "Se nekaj dni boš
živel v turobnih, j=senskih barvah, potem te bo zvilo in se

žilami.

Nasmehnem

se,

če

hočeš,

bom
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boš

posušil,"

mu

pravin in

grem

spat.

Spela sem dlje kot ponavadi. Ko stopim v kuhinjo, opazim,
de so v vazi umetne rože iz polivinila
liste ni bilo več.
Od mame zvem, da ga je vrgla ne smetišče.
"Zakaj naj bi bil
—

—

list

v

vezi, res smešno!"

Pogledele sem umetne rože, ki so bile osladne rdeče.
Obrnila sem se in se vrnila v sobo. Bilo mi je čudno, čudno tesno.
List je umiral na smotišču.
(Kokot Božena)
SE UČIMO

NA NAPAKAH

je iaerlo neobjavljenih prispevkov. Ob prebira—
nju vaših prispevke] se mi je zdelo, da hočete nekateri pisati
samo zato, ker je to pač moderno in ne zato, ker bi s tem
hoteli nekej povedati. Glavna tema vaših prispevkov je ljubezen.
Tode način izpovedovanje je preveč sentimentelen, nepristen
in nehote pore' J, dvom, Res me zanima, ali vaše srce in oči
Vidijo in čutijo le ljubezen. Poglejte malo okrog sebe, spozna—
vejte ljudi, proučujte njihove znečeje, mišljenje, delo, težave
in pišite tudi o tem.
Ogromno se

'

'

Hotela sem vse opozoriti le na nekaj napak v vsebini, kar
pa zadeve obliko, p: se potrudite, da vam bo besede tekle čim
bolj gl? (o. Vsak svoj sestcvek reje dvakrat preglejte, kot pa
de bi bili zadovoljni že z osnutkom.
Dragi mladi ustverjnlci! Ali res nič ne berete moderne
literature? Mislim, da bi se še neuki človek, ki v literaturi
ni preveč doma, zgrcžol nad vašimi prispevki. Prosim ves,
leite
svetz_ppezgjie ljueii_99r3veiižiylieeisi
___;
_____________

(apple) Veljalo je pravilo, da je pesnik v svojih
izražal samega sebe, Se ti zdi, da bi to veljalo tudi
zate? Občutek imam, da je pesem nastale v hipu, ob trenutnem
navdihu in de je niti nisi poskušel(s) poprsviti in izpilitiu
Tvoja ljubezen naj bi izražala željno pričokovenega dragega,
toda uspelo ti je zapisati le nekaj puhlih, vsakdanjih fraz,
ki pa so brez večjrge pomena. Ce bi tvoje pesem nastala iz
resničnega doživetje, bi učinkovole povsem drugačee
GLAS IZ TEME

pesmih

-8se morale
prebral: tvojo pesem, nasemnaše
uredniš—
ki prihajajo
nasmejsti. Izmed vseh sestavkov, čustveno
neresničen, vsiljen
zdel tvoj najbolj
tvo, se mi je sentimentelen.
svetujem ti, da se
Romeo,
Drogi
in pretireno
Ko boš
že enkrat zbudišš Daj, poglej svet z realne plati!Po tudi sebe
skupaj s svojim dekletom, jo poskušaj opezoveti.

NJEJ (Romeo

II.č)

Ko sem

sem, da bodo: potem tvoji
in življenje okrog vaju. Prepričana
prenehej z
obliko
zadeve
Ker
pa
prispevki čisto drugačni.
tekočem
uporabo medmete "oh". Tudi besede lehko nizeš v bolj

jeziku.

lJUBITI IF BITI IJUBLJEN (Teddy) Drage moje paTeddy, da
ne morem reči nič drugegi kot Romeu. Svetujem
o ljubezni.

ti,
tebi
ki
govorijo
besede,
solzeve
in
osladne
pustiš
Ljubezni poglej v oči. Pomisli
Izzvenijo smešno in neresnične.
več v dobi, ko sta se zaljubljenca
pa tudi na to, da ne živimo
sprehajala med drhtečimi rožami ob jezeru, po katerem so
plavali beli labodi ...,.
SREČANJE (Nine l.č) Tvoj sestavek stoji že na bolj trdnih tleh,
ljubezenske zgodbice, ki ne bi
čeprav je v bistvu romantično "plaže"
v kioskih. Poleg tega
našle prostore niti v poplavi
Besede ti ne teče gladko
pa tudi spis sem ne deluje kot celote. napake.
in to je, kar zadeva obliko, največje
NESREČNA LJUBEZEN MLADE DEKLICE (xy) Ubogi fant, ki je toliko
LEPO JE

časa trpel ob takem dekletui

da se lotiš
ti,bralce,
ne

(Anice) Svetujem
tudi za zrele
zanimiv
bo
ki

>INTERVJU S KLOTILDICO ŠPEHEK

resnega intervjuje,
katerega izmed naših
pa za otroški vrtecE Intervjuvej naprimer
modernih pesnikov oz. pisateljev. Poskusi!
kaj novega
VIETNAMKA (Mully) Malo še preštudirej rimo, poskusi

in pošlji.

(Nisa) Tvoj

VRTINEC ŽIVLJENJA

je

v

črtici grotesknega,

je sicer dober,
stil
zelo odbija.

ker po

KAKO SEM SL SQZNANJALA S POKLICI
POSTALA BOM UCITLLJICA (Marta)

todo preveč

(Mejde)

in še ni dovolj zrel. Toda
Prispevek je še zelo osnovnošolski
mord; napiši za začetek koj krajšega.
ne obupsj. Poskusi znove,Mors
ti uspeti.
Glej življenje in piši.
Še zelo nezrelo, ponesrečen poskus
O KOŠARKAŠIH (Zagorčen)
rimenjo.
(Pavle)
HODIL PO ZEMLJI SEifl
DLKLETA
SLOVENSKEGA
ŽALOSTNLGh
PRIPOVED
solzevo,
ljubezenskih zgodbic: Morda
Preveč pišeš v stilu Anteninih
ti to
literaturi.
puhlo in neresnične. Ozri se po novejši
bolje uspe.
še nulo čudne pojme. Preveč
SPOZNANJE (Milly) O ljubezni imsš
'

solzsvo

—

sentimentalno.

(Gruši

SIROTA

—

Vočke) Brez

LE MILJJON NAS JE BILO
&

smisle!

ti lirike ne leži preveč. ti,
še malo izpili! Pozabi na
stil
o čem drugem, drugače boš

(Rosemary) 0, lahko noči Svetujem

se raje posvetiš prozi, ker

NESREČNA LJUBEZEN

razočaranje in

ljubezni preveč

nem

(xy) Svoj

roje piši

sit!

postal

tvoje pesmi so zanič, tako
vsebinsko kot oblikovno. Zadnje besede v vrstici poskušaš
primeru ne uspe. Poglej samo beserimati, pe ti to v nobenem
boš
in
dici pot
pa
videla, da se besedi ne moreta
krosot
enaki
navidezno
končnici, ker sta 0- je različno
rimeti, kljub
de
nelo
ozreš po novejši literaturi,
se
dolga. Svetujem ti,
ZADNJI POGLED, ISKRE, MOJE MISLI Te

morde

ti

bo

ta kaj bolj ležale.

(Marjete) Tvoj prvi prispevek je
dober, vendar še ni zrel za objavo, kajti še vse preveč se
čuti v njem duh po tipičnih osnovnošolskih nalogah. Kot začetnici ti svetujem, da si poiščeš linjige, ki ti najbolj "ležijo"
in se ob njih uči in pri tem čimmeunj posnemej.
FESEM (Milly) Preveč čase zemuješ, ko iščeš rime. Ne uspejo
ti! Tudi vsebine je zelo nejasne, bopesmi so preveč razvlečene.
šlo?!
Poskusi z moderno obliko, mogoce
KAKO

SE SPOMINJAM CICIBANA

(Metke) Tvoj sestavek je zelo sentimentelen in
se človek more nehote nasmehniti tam, kjer bi moralo biti
najbolj tragično. Svetujem ti, da reje piši o dogodkih, ki jih
doživljaš vsak dan. Kakšni so tvoji pogledi na svet, ljudi,
kaj bi rada spremenile. Snovi, ki je zanimivo , je dovolj,
se ti ne zdi?
POSLEDNJI IZLET

(Andrej) Rime v tvoji pesmi niso ravno najbolj uspešne
tisočkrat), pa tudi ideje pesmi, čeprav bi bila lahko
zelo aktualne, pa je precej "beraško" predstavljene.
PRIJATELJSTVO (LI) Malce preveč frezorjenja, se ti ne zdi?

BERAČI

(mlad

—

BODIMO BRATJE

.nehote okus po

(Rozemury) Freveč

pridigenju.

moreliziraš in

pesem dobi

(Andrej) Dobro si si nas privoščil, dragi Andrej.
zelo všeč. Kljub temu pa upam, da si
Vidim, da ti je
nas hotel samo preskusiti, ce kej poznamo slovensko liriko,
kajne?

USPAVANKA

......

'

>

..

lo

.-

ČAST, KOMUR ČAST

Angleže nem - kar ljudje pomnijo
postavljajo ze vzor,
med drugim tudi za vzor ljubiteljev živali in to zmotno
dokazujejo z nekimi smešnimi statistikemi. Ne Angleškem, pra—
vijo, pride na človeka poprečno osemindvajset celih in ene
sedmina devetindvejsete mačke. Lepo prosim, le kdo je še
videl čepeti pred mišjo luknjo sedmino mačke? Sploh pa je te
—

teorije iz trte izvito in je zadnji čas,
enkrat za vselej pokažemo, da

ljubezni

do

smo

živali —'Slovenci.

da nepoučenemu

svetovni rekorderji

svetu

v

mačkami, ko smo že revno pri njih. Da bi
stotistično dokaze & našo premoč ned Angleži, sem oni den,
mislim, da je bilo ravno po pustu, hodile po mestu in ljudi
spraševale, če imajo te živeli pri hiši. Verjeli ali ne:
skorej vsakdo mi je povedal, da ime mečze in že na obrazu se

Zečnimo'kar

z

je poznalo, da govori čisto resnico.
Za pse sem spraševala nekaj dni kasneje, proti koncu
meseca in mnogo ljudi mi je priznalo, da so ne psu, kar se
sicer grdo sliši in bi društvo za zaščito živeli tu lahko
kaj ukrenilo, & mene pravzaprav brige le gole statistika.
Sicer pa so se ljudje med tem že itek poboljšali: po prvem sem
zvedela, da so zdejže vsi na konju.
Na svojih statističnih pohodih sem presenečena ugotovila,
mu

stanovanjih za čude veliko opic. Ko
sem namreč spraševale, denimo moža, kje je cenjene soproge,
ali pa ženo, kje je spoštovani soprog, mi je marsikdo odgovo-

de imajo naši

ril:

ljudje

po

"Oh, kje? Spet efne'guncež"

Anketireni otroci so se mi pritoževali, da morajo s
kurami spet, kar je s plati stanovanjskega vprašanja žalostno,
Potem sem
& s strani razvoje kokošjereje zelo razveseljivo.
zvedela, da je marsikatera Slovenke vzele kar osle za moža,
prenekateri Slovenec pa ges za ženo. Malce čudno, & sodobne
seksologije menda tudi take reči čisto zadovoljivo razlage.
Neke učiteljiea je potožile, da uči same teleta,njeni
učenci pa so mi rekli, da jim predava neke stara koza.
Šoferji so me spomnili, da ni Indije nič proti slovenski

..lldeželi7 kajti tem sc na cesti le krave, pri nas pa še brez
števila kozlov, bikov? slonov, prescev in ovec.
Celo do

divje zivali kaže Slovenec nenavadno globoko

spoštovanje in nežno skrb.
službo, če ne bi z volkovi

klicet,

šli

Poznam

tulili.

ljudi, ki
Poznam

kadar se ga napijejo. Poznele pa

rakom žvižget:
Pa še zadnji

adut: nihče ne

more

bi

bili

Koj ob

take, ki gredo urbe
sem tudi take, ki so

zanikati,

da se

Slovenec

de je umno ne posnema. Fred šefi in vsemi
nadrejenimi molčimc kot ribe, na podrejene pa se deremo kot
srake, na sejah in aestunkih spimo kot medvedi; doma se petelinimoy če pa nam kdo zunaj stopi ne rep, cvilimo kot miši ..

ne

uči

živeli in

od

RAZHOD

Ljubila

sem ga?

je ljubil

on

Povabil

Naredila
Moj

je,
privolila

mene

me

sem

mu

sem greh9

tudi

cn

je grešil.

greh je ostal,
o

njegovem ni sledu.

DOM

Ste videli dom,
brez sten,
brez teli
brez strehe,

le vrete
de, velike v*ate,
ima

de skoznje nekdo

in odide.

pride,

(Neda)
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tisti,

Tode
ki v tem domu

živi,

trpi,

zaradi tesnega dneva,
zaradixhledne noči,
zaradi plohe življenja
brezupnih dni.

Postavil
in stene

bom nov dom

in tla
in streho.
Le

s

vrat:, vrata

zazidal

bom

kitajskim zidom,

da nihče ne bo vanj
ne odšel.
Na

strop

bom

grel,

de se bom

in

bom

sonce

prišel,
pripel,

vesel,

da imam dom,

ki ima stene
in tla
in streho
brez

vret.

ln nihče

ne bo vanj

da bi nekoč lahko

prišel,

odšel.

(Fidler Peter)

CERKEV IN JAZ

cerkev. Saj vem. Rekli boste:"Glej jo, hinavko!
ne vznemir—
Bodoča pedagoginja, pa verjame v Boga." Nikar se
jajte. Takoj vem razložim.
Hodim v

vsako drugo besedo pove, da je Bog
dobroto (o
vsemogočen in bo že dobrim poplačal za njihovo
Moje

stara

mama z

govori, ker svojega opravljanja za
Ob tekih privsakim oglom gotovo ne Šteje med dobre dele).
dobrem delu
ložnostih ji začnem pripovedovati o Leninu in

slabih rajši niti

ne

_13_
ter prav resno izjavim, da bom kmalu stopila v KP.
Stara mama tako zavije oči, da se prav res zbojim za njen vid
in jo pomirim z izjavo, da grem v cerkev delat pokoro za
komunistov

—

svoje grehe. Res grem

Spravim se v eno praznih klopi, si prav nekrščansko pod—
prem brado in se zagledam v kakšnega angelčka, ki nemoralno
razkazuje svoj goli trebušček. Dobre volje razmišljam, kje je

Marija ukradla Jezusa, če ga že ni rodila? Odgovora nikoli ne
najdem. Seveda se tako "svobodno" obnašem samo v primeru, da
je,v sveti ludji le nekaj tercialk, ki me sploh ne opazijo. V
nasprotnem primeru pobožno sklenem roke, se zazrem v najbližjo
sveto podobo in razglabljam: Francelj ne je zapustil, mami me
ne pusti v kino, ker igra film "Popolni zakon", v matematiki
imam porozne ocene. Ne, tako ne gre več naprej."Še malo razmišljam, potem zaprem oči in neslišno spregovorim:"Hodila bom z
Borutom, v kino bom šla na skrivaj, natematiko pa poskušala
popraviti.' Tako je moje "molitve' konec. Odidem skozi najbližji
izhod, misleč: Ja, cerkev je prav koristna reč. V miru njenega za
zavetišča la ko rešim vse probleme.
†

v

(LI)
ZNANOST v

eLUžsi

ČLOVEKA

Cloveštvo si je vedno želelo lepše življenje. Ljudje so
upali, da se bo njihovim otrokom godilo boljše, kot njim. Za
napredek sta si prizadevala znanost in medicina. Če danes
pogledamo, kaj'sto storili, lahko ugotovimo, da zelo veliko
reči, o katerih naši dedje še sanjali niso. Toda, ali so naši
dedje sanjali o atomskem orožju, o eksplozivih, ki lahko uni—
čijo svet? Ne, ampak tudi to je del napredka, tisti del, ki
žene človeštvo v pogubo, tisti del, brez katerega bi bilo člo—
veštvo srečno.
Z odkritjem mikroskopa se je človek vtihotapil v nemi
svet mikroskopskih bitij in elektronov. Znanost se je razvijala
in hitela naprej, skoraj bolj kot človekove miselnost, in ni
_

čudno, da

bomo

postali njeni sužnji.

Clovek je

stopil

na Luno,
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našel je nov prostor, kjer se bo mogoče nekoč lahko odvijalo
življenje. V zimski noči, ko smo si vsi želeli srečno novo

cbletevele rakete. Mnogi so pomislili, kakšne
odkritja nam bo prinesla, koliko je stels in koliko ljudi
bi lahko bilo sitih, če te rakete ne bi bilo. Ds, ljudje bi

leto, je

Luno

tako pa sedaj umirejo od lakote in bolezni. To
je sramote, to je črna stran naprednega dvajsetega stoletje.
Naše usta so polne xljuinih besed, besed 0 solidarnosti, po-

bili siti,
moči9

enakopravnosti, toda

v

notranjosti

smo Še vedno

egoisti,

Medicine je odkrila reči7 ki zmanjšujejo
bolečine. mekrat so rekli, da se bo delo v bodoče vse opravi—
brez bolečin. Pogledzmo lahko samo v Vietnam in videli

resisti in slebičie

ti

bi bilo treba.
Bojim se prihocnosti, ker slutim, da znanost ne bo slu—
žile človeku samo v boju ze lepše Življenje, ampak bo kriva
mnogih nesreč. Keke lepo bi bilo, ko bi se vsi trudili za to,
da nam življenje olcpšsjo, ne pa onesrečijo ali celo prekinejo.
Ali bo to kdaj?r
bomo

gorje, ki

ga ne

(Jožica IIIc)

GROB, Kl TE ZhGRll—TJA

Klečim ob tvojvm grobu.

pregrinja.
rože.

S

S

prsti

se dotikam

prsti, ki

te

solzem; močim tle7 de bi iz njih resle najlepše

"Ti je toplo) drevi? Grob, ki te zagrinjs, je tako mrk.
Si žalosten? Poglej. svet te ni m rsl več. Ta grob te je pa
sprejel. Zato ga sovražim in ljubim hkrati. Iz njega seve
tvoje ljubezen, spomin na zadnji večery ki sva ga preživela
skupej. Prišel si. Nežno si me objel, kot ob vsakem srečanju.
V roko si mi stisni; droben svet marjetice: "Nej varuje
najino ljubezenž" SLo els sve drug ob drugem. Pripovedovsl
si mi o ljubezni mel narodi, naučil si me ljubiti živo in
mrtvo, podleže in hudodelcs ..... Bil si preveč čist, de bi
ponavadi. Nisva se mog—
'ju obsojal. Bile sva skupej dlje, kot
le ločiti. Ali sva slutila7 kaj se bo zgodilo? Enajst. Polju—
bil si me narahlo na čelo. Obrnil si se in skočil na cesto.
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Zaslišelo sem le krik, šum motorje in cvileče gume. Bil je
tvoj krik. Tvoj .... zavpilo sem in skočila k tebi. Prijele
-sem tvoje rezmeserjcne roke in glavo. Rotilo sem te: "Dragi,
zbudi se! Živi zame, ker

prosim.£"
"Ti,

ti sii Hitro .....

"Kdo, kdo?"
"Temna

smrt

me

u.."

luč. Žari

ljubiš.
kako

Ljubim te! Zbudi se,

hitro

s črnim plemenom.

....

se

bližni"

Saj to .. to

je..

dragi, nei" sem vpile
"Temne....tcmna luč. Ne čutim več.... Poslušaj!"

"Ne, ne

,Tvoj glas je zamrl. Zopet si odprl oči: "Vzljubi drugega,
vreden ..... vredna ga boš!"

"Ne, nei Ne, dregii Ne, ne!" sem kričala. Nisi mc več
slišal. Glave ti je omehnila nazaj, kri je vrele iz tebe.
Držala sem te v naročju in mojo sclze so se mošele s tvojo

krvjo.

zakriva tvojo kri, tvojo ustnice, ki so šepeta—
le: "Vzljubi drugega ..." Grob me vabi. Vabi globoko vase,
k tebi. Usodo, kaj si storila? Zakaj ga sedaj pokriva cve—
tiči grob? Grob je tih, mrk, žalosti te. Božom cvetice, ki
rastejo ne tem grobu, ki ti je odeje. Vsak den bom pri
tebi, dragi!
Grob

(Niso)
NA

KMETIH JE FLETNO

vržc posnetem glas. Planem pokonci in zmedeno
gledam okrog sebe. Prvi hip so ne zevem, kje sem, potem pa se

Iz sna

me

spomnim, da sem na počitnicah pri teti na Gorenjskem. Sinoči
sem se pozno pripeljal z vlakom in tete še ni imela priprav—
ljene sobe zeme. Iz zadrege sem jo rešil tako, da sem odšel
spet ne seno. Sedaj pa me zbudi te pošesten hrup nekje v

Nepeto prisluhnem. Jutro je že, skozi špranje sili
dnevne svetlobo, sonce je komaj vstelo izza gore. Jutranjo
tišino moti le petje ptic.

bližini.
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spet zečuje posestno rjovenje, de se strese
Mumumev .....
skedenj. In še enkrat. Prev razločno slišim:
bi
Glas priheje nekje iz globine. kepeto rezmišljem, kaj naj
Ampak vlek
to bilo. Tovornjak ni, avtobus še manj. Vlek bo.
Tedaj se
nima takega glasu in ne vozi po mestnem središču.
Nenadoma se

kmetih sem". In to
spomnim: "Hudiče, saj nisem v mestu, na
ni vlek, ampak krave.
Počasi zlezem iz dišečeg; sene in odidem proti hiši.

"Preklete kreve....."
pragu srečam teto z veliko leseno posodo.
"Že

Spotoma še vedno mrmrem:
Ne

"Dobro

"Ja",

jutro",

me

pozdravi.

čemerno odgovorim

"Kam pe

teko zgodaj ne nogah?"

in pristevim:

vlečete te čeber?"

mleko je. Krave grem
Teta se zasmeje: "To ni čeber7 golide za
molst."
z vami?"
"Aha" zemrmrem "to je pe zanimivo. Grem lehko
da bi
"Seveda. Najbrž še krave ne poznaš, kej šele,
videl, kako se molze."
senik.
Medtem sve prišle do hleve, nad katerim je bil
V hlevu
Teta je odsunile velik lesen zepeh in vstopile sve.
od koder je
mračno in živine se je obrnila k vratom,

je bilo
neumnimi
Z
prodirala čemerne jutranje svetlobe. velikimi,
odpirale
očmi so živali buljile v naju, pri tem pa so počasi
in zapirale svoje gobce.

to gibenje čeljusti
"Aha, prežvekujejo", je komentirala
sem iz previdnosti
moje tete. Izraza nisem razumel, vendar
Med tem

mestni zelenec.
molčal, da ne bi bil videti kot neumen
k
živeli podstevile nizek lesen stolček, sedle

je tete

prvi
nanj, podstovile golido kravi
je krave in takole se molze."

pod

trebuh in rekla: "Vidiš, to
_

in pričela
tanki curki mleka
enakomerno vleči zanje. Iz njih so privreli
me je pričelo
in pedsli v posodo. Enolično šumenje mleka V kotu
je stala
in razgledal sem se po hlevu.

Prijele je

dolgočasiti

ze

izrastke

ne kravjem trebuhu

kot

ostale živeli.

velika krave, nekoliko drugačne postave
sem bliže k ži—
Stopil
roge.
zekrivljene
tudi
lepe,
Imela je
moje početje. Pobože sem jo
gledale
potuhnjeno
ki
je
veli,

_ 17 _

resastem hrbtu, de bi se ji prikupil. Izrez v njenih očeh
se ni spremenil. Vendar nisem hotel odnehsti. Stopil sem h
koritu, ki je stel.pred živeljo. V njem sem opazil nekej sena.
ngrsbil sem ga in ga ponudil živeli. Ta je seno samo povohels.
To me je razjezilo. Forinil sem seno živeli v gobec in zarobantil:
"Ne hudič, žri, žri, sicer te ....."
po

Nisem

izgovoril

do

konca, kajti tete je predirljivo zakri—

čela: "Beži, to je bik!" in plenile k meni.
Njeno pojasnilo, da živel ni krave, ampak bik, je bilo

že

prepozno, kajti beštije me j— s svojimi lepimi rogovi pritisni—
ls k steni, da ni je takoj pošla vse se s. Kričel sem, brcel in
preklinjal v vseh svetovnih jezikih, toda to ni nič pomagalo,
le bik je še bolj pritisnil in me vročekrvno gledal s svojimi
velikimi, krvavo podplutimi očmi.
Teta je zdrvela iz hleve in zaslišal sem njeno kričanje;
"Janez, brž pridi domov, Andreja je bik pritisnil."
Janez je res pritekel, z njim pa še pol vasi, ki jo je
privabilo tetino tuljenje. Janez se je prerinil v kot in začel
mletiti z debelim kolOM'pO črni pošasti. Ta pa me ni spustila,
le z zadnjimi nogami je brcnila nazaj in Janez se je znašel na
tleh. Med preklinjanjem se je pobrcl in rekel:
"Takole ga ne,bomo ugneli. Treba bo storiti kaj drugega."
"Samo kaj?' ' sem izstisnil jez. Čedalje bolj sem hropel,

pohajsls

je sape.
Tedaj so je izkazal zdravi kmečki razum, kajti iz
množice so predlogi kar deževeli.
"Kravo priženite. Bik bo plenil nanjo in fant bo prost!"
"Vrv mu privežite na noge in ga potegnite nazaj."
mi

"Pse neščuvejte na bike."

cigaretnim ogorkom ga speei pod repom."
Zadnji predlog je bil vsem všeč. Biku se je previdno približal
mlad fant, mu potisnil cigareto pod rep in bliskovito odskočil.
Bik je zerjul in začel brcati okrog sebe. Pri tem je odmaknil
glavo in bil sem prost. skočil sem iz ograde, pri tem pa sem
se spotaknil in telebnil v lužo gnojnice. To je brizgnils na
vse strani in poškropilR V&Ščun e . Zaslišal sem smeh, pa tudi
kletvice tistih, ki so bili deležni neobičajne kopeli. Duševne
" S

in telesno

popolnoma uničenega so ne

odnesli

v

hišo, kjer

sem

se

skopel in preoblekel. Zaradi te nezgode se mi je zdelo najpamet—
nejey da grem spat.
Prespal sem vse popoldne in se zbudil Šele zvečer. Bolele
Ob
so me vse kosti in zato sem bil rezdrežen do skrajnosti.
tekih trenutkih pride na dan vse moje molomeščenska "frejerske"
narave, ki tudi tokrat ni zatajil;- Stopil sem na kuhinjski prag
in svečano zatulil: "Krucifiks, kje je televizor. Nocoj so na
vrsti Nesrečniki. Kej hudiča buljite veme. Ali je to socialistič—
_

ni humanizem7 da nimaš niti_nejosnovnejših življenskih potrebščin.
To je primer tipične veške mentalitete, psihične nerazvitosti in
melomeščenske nemorelnostit Krucifiks, živel Stelini"
Store zenice? ki so se zbrale ne klepet, so me prestrašeno
gledale, tete pa je plršno reklo: "Ježešmarija, kaj pa rnzgraješy
smo pač ne kmetih. Eo slovensko govori."
N srečnikov nisem hotel zamuditi, zeto sem zbsssl stvari
v kovček

in

se

ta mladine?"

poslovil.

Za sabo pa sem

zaslišal vzdih: "Js, je,
(Andrej)

ZVESTOBA DO GROBA

Pred mnogimi

leti

je mlad žene Zofija rotile svojega

nikar ne pade na pamet kej tako podlege, kar ji je
lepo, videla
storil njegov nezakonski oče. Da tekret je bilo vse
sta gradove v oblakih; življenjsko pot pa posuto s cvetjem.
Bil je in; cvetje j dehtelo, iz zemlje je vel dih pomladi.

sina, naj

mu

Travniki so v zshfjnjočem soncu ve li v svoje naročje....
nekem poletnem
Ljubezen je cvetela, pomlad umirala. Nekoč, v
se je
večeru, sta se zaljubljenca zopet "kljunčknla". Zofiji
Karlu prijetno
tedaj zdel primeren trenutek in zeupeln je svojemu
pobledel,
novost. Tode učinek ri bil razveseljiv. Karel je najprej
se je razgiban
nato pa mu je vse kri udSrilo v glavo. Razvil
moški svet, neto pa se je
dialog. Zofija je še vse mesec klele
in Karel je
morala pomiriti z usodo. Preteklo je nekaj mesecev
je
moral plačevati za ljubkege sinčka Jenezke9 Zofija pa
pomisleke
Janezku že v rani mladosti začele zbijuti vse fantovske

iz glave. Janezek se je razvil v postavnege mladeniče, ženski
svet je norel za njim. V njem je bilo zelo veliko očetove
vroče krvi in naš Janez je menjel dekletu hitreje kakor kravate.
nevede ni
"Nevade je železna srajca!" pravimo Slovenci, On se te
poznon obletovnlec ženskih kril. Kolo
sreče se je obrnilo in poi vplivom okoliščin je Janez postal
("Hvala bogu, bo
mož, teden pozneje p] še oče srčksno deklice
Kmalu se
vsej konec moške nr mogel" je dejala babice Zofije).
naveličal svoje žene pogledal je malo čez plot. Silno

znebiti, postal je

mogel

je
itd» Pri
pogosto je moral ne službene potovanje? na konference
Zofka (čudno,
tem dvounenm početju ga je podpirala mamica
?

vsem

kaj?).
Vmes

nekege_
je posegle neutrudna roka usode. Janez se je

ugriz—
romantičnege večere rmešel v bolnici, ker ga je v gozdu
mreninil ged. (Sestanki x naravi}. Ženi je padla še nejtanjša Če
ce z oči" Zofijinim grožnjam se je upravičeno smejalai"
Janez lahko, zekej }: še jaz ne bi pogledele zn vrlimi Kranjci;
Sej Jenoz nima zleta zadnjicei"
še
Po neštetih preteoih v anezoven družinskem krogu je
sodnik obupal in locitev je bila tu.
mu je
Janez se je zopet poročil, tokrat s sebi enakož ki
naletel
položile težko roko nn ramo, uvidel je$ do je slabotrebuhomy
in se spremenil v č,sto navadno copato z rastočim
Ni mu bilo usojeno aživeti sreče ob svoji novi življenjski
svet! Peter se ga je usmilil in mu milostno

družici, kajti
odklenil vrste

v

vicec

Da, Jenez ni pil ne Potentile$ ne
vseeno zavidanja vreden borec za naravni

vode, pa je bil
prirastek naše lepe

moške

domovine»

(Janez)

PRODANA

IJUBEZL

si dolge, črne lase
in tvoj obraz je bil koščen

Imel

—

z

velikimi črnim: očmi.

Gledal si se, ko sem stola na mostu,

vztrepetelo

mi

te

belo sem se

Tode

je srce

—

.....
....
ne .....
mi

tvoje črne oči

Privločile

so

Približel si

se
in ni del roko okrog vratu.
Greve? mi receš in me

stisneš

k

seoi>

In jez grem s ;eboj,
čeprav te ne p)znam ....
potem

me

poljubiš

in počasi zdrsnevs na
Ko

si odšel,

ne

Brez besed.

tla

.....

nisi pogledal.

Niti tega mi nisi rekel, da
sem bila dobro.
A jaz ležim in gledam v zrak.
V skrčeni pesti tiščim denar
....
(Katka)
SPOMINJAM SE
Se se

sponinjsmi

tebe in tvuje

obraza,
spominjam se bligege nasmeha
krog tvojih us†.

Spominjam se

ire,

prevzel si roje srce.
Zidsle gradove sva v oblakih7
kopičil si obljubo ne obljubo.
V objemu tvoje: bila sem presrečne.
Ko

Presrečns do tistega usodnpme dne.
Spoznala sem tvojo drugo stran,
si do tede' jo spretno prikrival.
stran?
Odšel

si - pustil

me

samo,

da kakor brez glave tovsm okrog,
in ne vem, kje naj se ustavim.
V moje ubogo srce si pritisnil počety

ki

Še

danes

me

žge.

Spominjam se tebe in tvojega obraza,
spominjam se blagega nasmeha krog tvojih
Spominjam so dne,
ko prevzel sm m Oje

ust.

srce.
(Monia

Ilc)

DIJAKINJA IN TROFQSOR

nasmihsj se mi, ko upires vame svoje velike oči. Kej
ne veš, da bi te najraje zadevilo? zavila tvoj lepi vrst?
Ne

pogledi

Ti moji

ne povedo, ko: čutim?

Prgvker si ne poleg drugih dveh sošolk določil9 da bom
naslednjo uro
i. oknj jima povzročsš streh, ko pa

dobro veš, da boš k
ne bom

znale,

ne ne

tabli poklical mene in
boš nennl gnjevitiš?

Celo

uro, tudi

če

svoj ostri črni pogled neusmiljeno upirsš vene.
Zakaj? Nekoč sem ti rekla, ds so mi všeč tvoje oči. Nisi
pozabil. Nisi pozabil tiste domače zabave, niti prevelike
količino alkohola, ki sva ga združeno zaužila. Takrat si bil
ki
samo eden izmed gostov? željnih zabave. Prezrle sva vezi,
so naju družile zunaj prostore veselih spregledels sva šolo.
Ne oblizuj si toliko ustnic, saj se ti ne sušijo tako
hitro! Dovolj počasi govoriš.
med
Isti sendvič sva jedla. Vsak od enega konca in sobi
je
smehom ga je kmalu zmanjkalo. Romantična rdeče luč v
naredilo tvoje goste rjsve lase tako nikavne, da se nisem
me
mogla upreti skušnjsvi in zarila roke vanje. Škoda, ker
sem razburje neki glas opozoril na tvoj poklic in pretrgala
Te

—
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ljivi trenutek. Bil si presenečen,

zbežala.

odločno vstala in
nasmeh, lejne?

ko sem

Še danes

povniš moj porogljivi
Gotovo je bil ranjen tvoj ponos in sedaj ni tu v šoli, kjer
ni prostora z; pr,vatne zadeve, ne daš miru. Vem, na glavi
sem ti razbile ko erec. Žal mi je, toda ni šlo drugače. Bila
je to moje edine Samoobramba.

Sedaj, ko odh još iz razreda in ugotavljam, da še vedno
nočeš razumeti, kašo pe
ničujem in oožc'lujem, da sem to sploh
kdaj srečal & izven teh pustih š
.Zh klopi, resnično ne vem,
liaj na j si nislim O tihi.
Psihologija. *563 imam te predmet, onpak danes ne bi bila
rede vprašone. PTKVGČ sen raztresena. Oh, nimam sreče!
Profesorica ne spiaš je, če me je laj streh, pa ne morem
odgovoriti. Lc tifte obveznega, sle pilnega nasmeha ni na
&

mojih ustnicah.
Odgovarjom ne vprg :nja, pri tem pa upirDm pogled skozi
okno. lepo je poxŠnd= Poglej no, v kotu ned oknom je pajčevino.
Uboga muha. le od ko; se je vze &? Bo nesla izhod ali pa bo
požrešnemu pajku za ečerjo. Neumnica. Brca, krili in se še
bolj zaplete v mrgžor ajčevinc se trge. Še malo, pa bo svobodna, dokler je nepfcvidnost zopet ne pripelje v nevsrnost. Tudi
jaz sem muha, Ki išče izhoda iz Lao vo kakšne nevarnosti. Ne
bi se smela zopletti z njin, 5,
morem se boriti in
pa

*.gati.
Pa

Nočem

....

bi?"

vendarle.

zakaj so tolik) trudié? Morda pa le ni to samo golo maščevanje?
Če dobro ,re sljg niti nisi tćko slab človek, Imaš čudovite
črne oči in očarljiv nasmeh. Tudi kitaro igraš, kot moj princ
"Hal; eiekt& To je
iz so

j......

P—S,

—

.....

z; pr ?escrje: zgodba je popolnoma izmi sljena.
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PISMO LJUBEZNI

dovolj časa, da mislim o tebi. Nemogoče te
je pozabiti, zavreči vse upe, ki jih gojim do tebe. Ne dovolim
vetru, da odnese vso mojo ljubezen.
Noro sem zaljubljena vate; Želele bi te sovražiti, & to
je nemogoče. Moje življenje je tako prazno brez tebe. Verjemi,
mislim, da sem najnesrcčnejši človek na svetu. Ti se zabavaš s
svojimi prijatelji in ne veš, da se nekomu zaradi tebe trge
srce. Ne misli, da je to fantazije! Ne to so noja čustva.
Iz tvojega zegonetnega nasmeha poskušam razbrati tvoje
misli. Kaj želiš, o čer misliš? Moje ustnice šepetajo ta
vprašanja, moja duša tt suženjsko spremlja in za to ne dobiva
nobene nagrade. Ali ne boš še dolgo mučil? Zdi se ni, da se ne
boš nikoli prebudil! Vse moje kretnje izdajajo napor, da sprej—
Dragi,

imam

—

ritem, ki ga ti sugeriraš. Naslanjam se
domišljijo. Instinkt ni daje ve
mem

daje

tisto,

sebe

in

kar

ti

brezdušno

instinkt in

j

od

tajni sen, ki i ne dovoli, da pogledaš okoli
opaziš? Prosim te, da mi pokloniš samo malo pozor—

Mogoče imaš
me

na

ie trenutek o resem melanholije. Morda bodo
tvoja odbijanja m j boleča, če b or videle resnici v oči?
V srcu nosim tvoj lik in niti za trenutek ne morem
pozabiti tvojega ObTQZJa Zakaj si moj nedokončani sen, moja
nedorečena želja? Iz mene si napravil človeka, ki blodi brez
vsmeri in ne ve za pristanišča. Tako bi želela v tvojih laseh
splesti venec iz poljubov,_ki ti jih poklanjam. Pridi, moje
roke so polne zvezd, s keterimi te bom okitila.
Ne dovoli, da bodo pijene noči moji prijetelji! Ne riši
jeseni in smrti v noji duši, ko vse živi in cvete! Ne pogazi

nosti,

da se semo

:

pogesi zvezd, ki jih čuvam!
Sestavljen mozaik ljubezni in vanj polagam svoje
življenje. Nekega lne bom položila k tvojim nogam, kot pred
toga ljubezni, svoje srce} Moje ustnice bodo prosile usmiljenja
in takrat me sprejmi, čeprav samo za trenutek, ki naj pretrga

stezic cvetja, ki jih gojim,

nit

mojega

trpljenja.

ne

(Milena)

NAMIŠLJENI INTERVJU

vesten sodelrvec časopise hoče družbe, sem prewišljevel,
kam naj se še obrnem, da bi povprašal o razmerah in težavah, ki
težijo donešnjege člove u. Spomnil sem se tiste znane ustanove,
ki je nisem še nikoli obiskal. Odločil skiise.
Po škripajočih stopnicah sem.prenišljeval, Lak š no bo
Nič. Potrksn še enkrat.
srečanje. Potrkem ne vre
Kot

—

"De?"

"Oprostite, ali je tu upravo
"De,

želite prosim?'

Done Anice

Černejeve?"

časopise Naše družbe. Rad bi izvedel, kakšne so
razmere pri vas. Ali ste priprtvljeni sodelovati v intervjuju?"
"Je, veste, nimam preveč časa, morem še veliko ..,..
No, naj vam bo."
"Sem od

'"Koliko gojenk pa imate?"

"Je, veste, trenutno jih
:3atenčno res ne vem. Veste, im

sto. Oprostite,
toliko dele. Sedem vzgojiteljic

imamo
_o

okrog

pet kuharic, štirje vratarji."
"Kakšne pa je oskrbe gojcnk v vašem domu?"
"Ja, veste, pri nas jim nudimo hrano, stenovenge, peremo
jim posteljnino, dobro hrano imajo."

nas

je, direktorice,

"Ali se

vam ne
dom?"

zdi,

da so to osnovni

pogoji, ki jih

mora

nuditi vsak
"Je, veste, vsake vzgojiteljice skrbi za svoje gojenke.
V oddelkih so učilnice, kjer imajo gojtnke učne ure vsak den od
treh do šestih popoldne. Ponoči pa jih verujejo vratarji pred
pouličnimi fanti. Je, veste ..... Ampak oprostite, res nimam več
časa. Z gojenkeni morem sestaviti še ves jedilnik za naslednji
teden. Skratka, polno je drobnih težav, vendar je v glavnem dom
na visoki revni. Veste, zelo skrbimo za naš ugled. De ne boste
slučajno kej neprirernege napisali."
Melo ni je bilo nerodno. Zahvalil sem se in se poslovil.
Ko sem se vračal, sem na stopnicah srečoj dve uslužbenki, ki
ste se pravkar vračali iz trgovine. Srečal sem še nekaj deklet,
ki so se navdušeno pogovarjelc, da je vendar enkrat za večerjo
sveži kruh. Pomislil sem, da je v domu res dobre oskrbe, saj
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imajo za večerjo svež kruh.
Taka

je naša družba.
(Darja)

S AMOMOR

I LKA

Jočem,
ko se spomnim slovesa

tebe, življenje.
Jočem, ko slisim kletev ljudi,
ki živijo ...
od

Jočem,
ko se spajsm

z

mrzlo,

sladko prstjo,

&

Jočem,
ko se spomnim,
D..

&

bi lah 30 se živela

...

(Nise)

POROČILA KROŽKOV
ŠŠD

PROGRAM

Girnzzijc pedego Šla smeri

se bo udeležil tehnovznja ŠŠD za področje Ljubljane
2. Ekipe ŠŠD se bodo udeležile srcdrnješolskeg: področnega
tekmovanja za podro čjo Ljubljane
AD GPS

KOŠARKA

M

ROKOMTT

M

N(

N4Dk

ODBOJKA

_

:

SMUČANJE

M
N(ta

GIMNASTIIA

_

3. Turnir v počastitev 29.XI. n; loterem so sodelovale ekipe:
POLJANSKA'GIMNAZIJA
BEŽIGRAJSKA GI
AZIJA
EKOF"MSKA SRLDIJA LULA

ŠUBIČLVA GIMFfZIJA
GIMNAZIJA PLDAGOUKE

SMhRI

4. Ustanovitev in vodenje

naslednjih krožkov:
z
ž
z

KOŠARKA

ODBOJKA
GIMNASTIKA

M
M

5. Priprava in izvajanje športnih dnevov
6. Organizacije košerkeških lig:
MOŠKI

ŽENSKE

dva

dela

turnirski sistem
(Filipčič Boris)

BIOLOŠKI KROŽEK

Mladi biologi

prof. Slevke

letos delujemo

Amon. Kako

pod mentorskim vodstvom

tov.

poteka naše delo?

priznano, da se naš letni program v redu izpolnjujey
kljub neugodnostim, ki nam jih zadaje neenotni urnik. Tako smo
opravili nekej vaj iz nikroskopiranjs. Bilo je zelo zanimivo,
kajti sestavo listnega zelenile, njegove porazdelitve v listu,
ne vidiš vsak dan. Tudi tedaj7 ko tov. profesor predava, na primer
prev o tem poglavju iz učne snovi7 si pač vsakdo ustvari podobo o
Lahko

obravnavanem predmetu.

se zamisli in vprešuje

si

pa človek to spozna v resnični podobi,
se! 0, kje si bile moja penot doslej? Zakaj

Ko

nisem tega ogledal že preje? Je, je, lahko mi je pošteno
Tudi parnmecije smo spoznali pobliže, prev ljubke

želi"

preživeli so.

Dejoli boste: "Kaj pa drugega nič ne delate?" 0, kar
precej drugega smo opravili! Tako smo se zadnjič pogovorili O
kekevovcus o načinu pridelave čokolade in o ostalih proizvodih.
Sodelovali pa smo tudi z drugimi krožki, pripravili smo
dve razstavi IKEBANE, ki sta bili zelo lepo sprejeti, pohvale
so prihajale z vseh strani, te pa nas še bolj VZpodbujejo k
nadaljnjemu resnemu delun
Kdor

Sicer pa ne iislite, da je to krožek tišine in molka.
tako misli, se noti in zmoto naj čimprej poskusi odpraviti.

vrste, veseli bomo vsakega, ker nem vsakdo,
človeka, ki ljubi naravo. In kdor ljubi naravo, zna

Vabimo vas v naše

pomeni

ljubiti tudi delo, življenje in sočloveka.
_(Biolog)
PROBLEMI

Ker

O

PROBLEMIH

mislim, da

smo

učenci

v

trenutku,

začeti reševati noše žgoče probleme,

sem

ko

bi bilo treba

sklenil,

da

o

teh

problemih tudi nekaj spregovorima Učenci velikokrat ugotavljamo,
de je odnos med protesorji in nemi omejen le ne neoseben odnos
med ispreševelcem in izprešenccm. Prišlo je celo v navado, de
postajajo učni načrti diktetorji celotnega vzgojno-izobraževalnega dele na šoli. Nanje se izgovarjajo pedagogi in učenci. Prvi
zato, da bi opravičili svoj neoseben pedagoški položaj, drugi pa
bi radi opravičili nedelavnost in zadovoljstvo ned takim stanjem.
Učenci se vse preveč zedovoljujemo z vlogo poslušalce in nekri-

tičnege, nezeinterosirenege spremljevalce določenih spoznanj.

vlogi posredovelce tistih
spoznanj in zahtev, ki jih zahteve učni načrt. Tako sta obe
pedagog in učenec _ v neaktivnem položaju, ki nikakor ne izraža
njune temeljne vloge, da sta namreč obe subjekte učno vzgojnega
procese. V pedagogoven položaju je vse jasno - mora učiti in
naučiti ex cuthedr;, kot temu rečeno. S tem mu ni treba, da bi se
senostojno poglabljal v kisel" Zato pa ni aktualen. Ko učenci
kritiziremo nesodotnost in neengožiranost šole, često menim, da
so vsega krivi učni nrčrti, Vendar tenu ni teko. Bilo bi zelo
ali razredni skupnosti v začetku leta
koristno, če bi
poslal učni načrt za vsak predset in bi se tako učenci seznani—
za resnično sodelo—
li z njim. Tako bi učencem nudili nožnost
pouku celo takrat ko re ze bo olnone novo 8
3
ven'e ri izvsicn'u
za tem, da bi dosegli v šoli

Pedagogi pe neomajno

stojijo

v

—

7

U

večjo aktivnost, saj so kritike, do pridemo v književnosti
komaj do NOB, in ŠL o thuclnih družbenih dilemah pri nos v
šoli izvemo zelo malo popolnost upravičene. Hkrati pa kažejo tudi nemoč, nezmožnost eli nehotenje učencev, da bi se
učno-vzgojni proces posodobil. Mnogi se sprašujejo ali smo
učenci sposobni soćelovoti pri oblikovanju učnih programov in
čim

—
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predmetnikov. Mnogi pedagogi to v celoti zanikajo. Že prej pa
sem omenil, de bi se morali učenci že na začetku šolskega
leta seznaniti z učnih načrtom za vsak predmet. Najbolje bi
bilo, da bi imeli učenci v razredu na razpolago več učnih
načrtov in bi tako lahko zelo aktivno spremljali, kako
poteka osvejenje nove učne snovi,kej bomo v prihodnjih učnih
urah obravnavali, kje smo v zeostanku itd. fri analizi predpi—
sane snovi v učnem načrtu pa bi lahko skupaj s pedagogom kaj
dodali oli izpustili ali zanemorili, ker morda ni več aktualno
in pomembno, saj veno, da so učni načrti vsaj za nekatere
predmete prenetrpeni. Vse preveč je v naših učnih načrtih
prisoten včerajšni dan, a premalo ali pa skoraj nič jutrišnji
dan. Dan, v katerem bono delali mi mladi, aj bo prisoten z
izkušnjami včerajšrega dne.
Sedej pa Še nekaj besed 0 ocenjevanju. Kako si predstavljam javno ocenjevanje? Podagog naj v začetku leta razloži
razredu, ketere merili bo pri ocenjevanju učenčevega znanja
najbolj upošteval. Tako ne bo nobenih težav, ko bo dijeku jav—
no povedal, da je toliko in toliko zaslužil. Pedegog se mora
boriti za objektivno ocenjevanje. Zato naj učence opozori na
vse bistveno v snovi, ki jo predavo. eko bo tudi sam pobudnik
rozprev o rezultatih svojega predavanje, poučevanje, dela, v
katerem pa smo soujeležcni tudi ni učenci. Seveda pa lahko
pride tudi do nezadovoljstva in nesporazumov pri ocenjevanju.
Vendar pa V razredni skupnosti, kjer so odnosi med učenci in
pedagogi pristni, ne bo nobena teževa odpraviti kakega more-

bitnega nesporazuma. Javnost ocene je v sodobnem pouku
didaktično načelo. Je pa še nekaj več. Javnost ocene je ena
izmed temeljnih učenčevih pravic, ki mu jih daje njegovo delo
učenje. Torej javnost ocene je učenčeva pre ica. Istočasno
pa se z javnim ocetjevrnjem lahko pedagogi in pozitivne jedra
v razredni skupnosti borc proti lažni solidarnosti, proti
knmpanjskemu učenju in proti nedelavnosti.
—

(Župko)
Tako je mnenje

dijaka Župka. Xenins nos, kaj mislite

teh problemih vi, dijaki in profesorji.

Pišite

nami

o
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TUDI

TO

SE ZGODI

.,...

Profesorica je razlagala Življenje dveh ljudi: "Veste,
prvega so ubili? drugi je umrl!"
(Vsi'prosimo, da nas ubijejo!)

Pri fiziki vpraša profesor dijakinje:
"Ali lahko postavimo pred aparat otroka,
točno?"
"O, ne.

Biti

da bo meritev

mor; človek!"

(Leda)

Dotacije za šolo so vse premajhne, da bi dejali tako
velike nagrade za sestavke. Predlagam 5 pare, ki naj jih srečni
literat poglede skozi lupo v fizikalnici!
Nagrado 5ooo Sdin podarjen

Jugoslovanskih železnic.

nadaljnji modernizaciji
(Avtor

z

nejasnim podpisom)

F.S.: Zbirejmo denar za financiranje Ljubljanske toplarne, da ne bomo več znrzovali v razredih.
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