
*

Knjižnica

%,,
"\ Q

——
GIMNHZIJH b'

LEDINA \
sp
FILPIDIKPI 1970371.

ŠITIUI'IWIWWWWlllllllllll

000004436,2/3 COBHB ©





† ("74; *viMarcc

2.33tevilka

1755 3 din
!*;

Uradu

g1;vn1 urednik

Legat Darinka

lllllllllllllllllNIHI(|)UIIHIIHIIJ

043811
emazua Ledma † mMŽmca

mmc





U V 0 D

Nova številka je končno zunaj. Priznam, da sploh nismo mogli zbrati do—

volj prispevkov. Ti so prihajali tako poredko, poleg tega pa so bili v

glavnem zelo poprečni. Spodaj V avli smo imeli škatlo za prispevke. Toda

ta je očitno služila povsem drugim namenom. Kolikokrat sem jo pobirala
(ste z njo igrali nogomet,kaj?), jo praznila, ko je bila polna ogrizkov,
papirja in krede. Res je težko verjeti, na kako nizki ravni je vaše obna—

šanje. Sram me je, da bodo to nekoč učitelji in profesorji, ki bodo uči—

li svoje učenoe, naj ne delajo tega, kar sedaj sami počenjajo s takim ve-
seljem. To je hinavščine, dragi moji!!5 Toliko kritizirate časopis, toliko
vzdihujete in omalovažujete sodobni svet in Življenje.

Vaši prispevki so polni razočaranja! Toda ali je to potrebno? Dokler ne

bomo znali sami biti boljši, dokler ne bomo znali spoštovati tega, kar je
nekdo naredil, kar hoče narediti, to ne bo potrebno. Težko je biti ured—

nik časopisa, od katerega toliko pričakujejo, pa mu tako malo nudijo!3!.
Prosila bi vas, dragi di aki, da pomagate, da bo vsaj tretja Številka bolj—

ša in pestrejša. (Poslali jo bomo na natečaj za najboljši srednješolski
list, Sodelujte vsi, pa naj bodo to literarni prispevki, reportaže, inter—

vjuji ali ankete!

Urednica
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N NAPAKAH SE UČIMO

Naši prispevki prihajajo v uredništvo še redkeje kot doslej. Ne vem, kaj

je temu vzrok, vendar nosi malce težko posledico zakasnitev izida Mladike.

Mogoče je bila moja kritika prehuda, toda ne verjamem, nihče se ni pri—

tožil! Tudi kvaliteta prispevkov se ni izboljšala: iz povprečnih stvari

je težko dobiti nekaj dobrega. V vaših prispevkih se ne more čutiti,
da so nastali iz potrebe. Velikokrat se mi zdi, da pišete le zato, ker

ste potem nekaj posebnega. Kmalu po izidu smo sklicali tudi sestanek,

pa NIKOGAR ni bilo. To se pravi, da ste s svojo poprečnostjo zadovolj—

ni in se ne želite izboljšati. To ni pravili. Potem pa kritizirate, ka—

ko je časopis slab. Drži. Toda slabi so vaši prispevki, potem pljuvate

v skledo sami sebi. Prosila bi vas še, da pod prispevkom napišete Še

letnik.

ŠEL Sl (Bada). oglasila si se nam prvič, zato mislim, da ti ne bo pre-

več hudo, če prvi poskus ne bo objavljen. Še vedno nihaš med rimano po—

ezijo in moderno obliko. Moraš se odločiti za eno ali drugo. Vsebina

je ljubezenska. Dobro, toda, Dada, zakaj si tako pesimistična? Posku—

si gledati na življenje, pa tudi na trenutna ljubezenska razočaranja

bolj svetlo. Gotovo tudi veliko razmišljaš, saj so leta, ki jih sedaj

preživljamo, prav značilna za dvome, vprašanja, nerešene probleme. Po-

skusi kdaj ta razmišljanja tudi napisati in nam jih pošlji. Drži?

MISLI (Marjana) Tudi tebi bi morala reči nekaj podobnega kot Dadi. Ne

bodi tako pesimistična! Le zakaj je to potrebno? Življenje je vendar

zato, da uživamo, ne pa, da mislimo na smrt in kri. Vidim, da ti rima

dela težavo. Poskusi z modernejšo, prosto obliko, mogoče bo laže. Zdi

se mi, da si prehitro zadovoljna s tem, kar nastane v trenutku. Svetujem

ti, da naprimer danes nekaj napišeš in popravljaš šele čez nekaj dni.

Teda,bodo napake bolj izstopile, precej stvari ti mogoče ne bo všeč,

kajti tedaj boš gledala na pesem ali prozo bolj kritično, tako, kot

da bi jo napisal nekdo drugi, ne ti.

VIETNAM; ALI VEŠ, DA JAZ SEM sem; MHČE ne NE RAZUl/EE; 0,0231 SE; (Alice)

Ideja v tvojih pesmih je velikokrat zelo dobra, toda grega Alice, oblika

ti pa precej šepa. Poglej:



... O, prosim te neskončno,
da zopet v plamen tvojih oči se zazrem,
da zopet mir se vrne mi v srce,
da zopet droben smehljaj spreleti tvoj obraz.
Toda ne; ne to le želje so,
to le sen najslajši je...

Dobro si oglej delček iz pesmi. Ozri se, ne kot avtorica, temveč kot ob—

jektivni kritik. Zopet se ponovi kar_3 x? potem — o — (vzkliki in medme-

ti) ko so bili že od nekdaj v pcsmih odveč. Tudi besedni red je precej
čuden9 čeprav si mogoče želela rimano pesem, pa izzveni precej togo in
tuje. Na nas ne naredi vtisa? da je nastala iz neke notranjo želje in po—

trebe, temveč, da si jo napisala zato, * ti je pač pisanje neke vrste
hobyo

Če bi tale delček malo spremenilis bi bilo boljše:

... neskončno te prosim
da se zazrem v pla en tvojih oči
da se mi snet vrne mir v srce
toda to so le Ž lje
le najslajši sen

Po moje je pesem bol ogostih in nepotrebnim besed.

3) Ta prispevek je eden slabših. Brezcilj-SONCE NE SIJE V TFWl (Milou

nost hočeš poudariti s preveč so;.avimi beseda '. Zdi se mi? da je tvoje
razočaranje v ljubezni Že prešlo v

FAITTAZIJA, MOČ LJUBEZNI (Marjana) Svetuj ti, da ri
ne leži. V pesmih poskušaš filozofirati, vendar prehajaš v absurdne i—

deje. Mislimu da bi raje poskusila s preprosto poezijo.

MOJ BODOČI POKLIC (Ina) Tvoj prvi prispevek je _o prev ,c začetniski7 da

bi ga lahko objavili, čeprav je ideja dobra. Prispevek je preveč šolski
in res ne bi bil primeren. Potrudiyse, da boš drugič napisala nekaj iz
življenja, nekaj, kar bo odraz tebe, tvojih pogledov na svet, na življe—

nje. Piši takrat, ko boš čutila, da moriš pisati, pa čeprav bo to med

šolskim odmorom. Boš videla; da boš uspela.



MOJE RAZMIŠLJANJE OB KONCU STABEGA LETA (Lidija) Dobro si preberi moj
odgovor Ini. Prav to velja tudi zate, čeprav je tvoj prispevek za spozna—
nje boljši, pa vendar..,manjka ti idej!!!

LJUBILA SEM TE, ALEŠ (Sonja) Če pošlješ prispevek v Anteno, ti ga bodo
mogoče objavili, čeprav ti tega ne obljubim. Tam je zatočišče takih sol—

zavih, tragičnih izlivov ljubezenskih čustev. Prosim te, bodi bolj re—

alna!

IZPOVED (Petja) Tvoje ljubezensko pismo je preveč izumetničeno7 misli
so razmetane. Poskusi se tega otresti. Primerjaj svojo izpoved s pismom,
ki ga resnično pišeš fantu, pa boš videla kako je razlika velika.

Katka



Klimno, NWKOV

Izšla je prva letošnjaštevilka literarnega glasila Mladika. Ob tem bi
rad ure, iSkomv. odboru podal nekaj svojih nisli in griponb, ker menim,

da bo uredništvu našega lista koristilo mnenje drugih o njihovem delu.

Žštjprej bi se dotaknil imena; ki ga ima list. Ime Mladika je kot naslov
&isopisa že zelo staro. Prvič so to ime uporabili v obdobju sloveneke;

romantičnega realizma. Leta l868 je bila v Dunajskem parlamentu razpra—

va o uvedbi slovenskega jezika v šole in urade. Mnogo poslenoev je bilo
proti uvedbi slovenščine v javne prostore. Svoji stališča so utemelje—

vaii s tem7 da Slovenci razen Prešerna nimamo skoraj nobene literature
Da bi to trditev pobila, sta Stritar in Levstik l.l886 pričela v Ljub—

1 in[4 {"ljani izdajati almanah Mladika. V tem almoiwhu je bil: oga leta
"0objavljena na hitro spisano Jurčičevo povest Jo odov sin.

Veliko časopisov z naslovom Mladika.je izhajalo med obema vojnama, pa

lnihč?sopisov s tem imenom.tudi sedaj izhaja nekaj ld

Mladika naj bi pomeni napredne,a.
Zato se imi zdi za naš Šolsh saj vanj
"d išojo še ne,

Naslov listo mora biti tak, da bralec Že ob pogledu n'nj spozna vsebi—

slove večji slo'ensl istov:no in kakovost casopis

NEDELJSKI — vsakdo ve7 da je nedclja so [močitek in razvedrilo9 in tako
ifje tudi vseoinn listo — l ; zabavna in lo

DELO — resen, inforritivni dnevnikg primeren za t.jgnje z

in problemi, s etališči in pogledi družbe. V njem se onivvljo
krajše poljudno — znanstvene razprave in tak list je za v ogg človekay

še posebno za izobražence? nujno potreben? če hoce7 da gre v korak s

v". \ .OLNSOII,

TOVARIS — prijetna revija za azvodrilo, res pr vi tovariš7 ki to za—

bava v orostem času.

* dovolj9 saj je ŽeŠe bi lo ko nštevel, vendar ' bo

rov dovolj razvidno, da moro "eti lis t karakteri_tieen in originalen
naslov. Naslov ? odiko je ni šolski list prov gotovo karakteristišen



ni pa origii len, ker je to nuslov ljen.
Resljevo l2, kakor se je imenovalo nese plesile do nedavnega,

prav gotovo originalen, čeprav ne tako primeren za naslov literarnega
lista. Ni _ jesno, zakaj je takratni uredniški odbor preimenoval list
v Mladike, saj vemo, da prepogosto menjavanje naslova čssopisa ni dobro.

Sedaj pa si oglejmo likovno in oblikovno sliko Ml & ke. Ovitek iz pol—

popirja je t k, ke_ršneg je imelo Mladi' lskem letu
l969/7o. Ilustracija naslovne-strani je še L3? dobra, vena v bi se dalo

dobiti kaj lepšega. Mislim, da bi bilo dobro, če bi bile na niwl.0vni
'

strani risbe, saj barvne slike tehrvi čnenajbrž niso možne. Lepo bi tudi
bilo, če bi vl1l11diki objavljali risbe šolskih li bodisi kot

ilustracije k testu ali pa kot 'ostojne dela. Napis ne naslovni strani
se mi zdi likovno in estetsko slab.

Velikost lista je primerna, tisk je dober in jesen, le tu in tam so

manjše tiskovne napake, ki pa so rzzumljive in Drolca iie motijo. Opozo—

ril bi na slabo vezavo liste. V marsikaterem izvoou listi izpadejo,

kljub temu, da so speti s tremi spon ni. Svetujem tudi večjo pozornost

pri ve?avi, saj so listi.v>nekiterih izvodih pomešani.

,eljo veenNčMislim, & izrez dijakov, ko vem predlnfem, da povečate

obseg liste ali pa izčejete mleuiko vsaj vsak see enkrat, pa čeprav

ne očun cene ter k,kovosti tiska in papirje. Prispevkov vem prev goto-

ve ne bi primanjkovalo, saj bi vam vsak še reje pošiljal svojo"dela",
,ker bi vedel, da ima večje možnosti, oa mu prispevek objavite. Če pa bi

imeli več prispevkov, bi med njimi lfhko izbrali res nc'boljšo. S tem

bi se dvignila kvalitete našega lis , saj vemo, &

vsebino ni ravno ne zadovoljivi ravni.

Dobro bi bilo tudi, če bi se dij i bolj seznanili s pomenog pisanja v

šolski list. To nalogo naj bi prevzeli kulturni referenti, ki nej bi na

miz.dinskih urah razredu rizloZili ni en in vlogo glasila. Kul—

turni referenti noj bi predhodno pobrali prijave za Mladike, da je ne bi

nftiskeli preveč, anjkelo.

%Sodaj pa se doek?
niétvo vpeljalo oziroma obnovile!
Poročilo krožkov,Tudi to se zgodi). obno uvedbe rubrike



se učimo, v kateri tez o3vljone prispevke, se

mi zdi prav dotra. Najprej krit, ,potko za pisanje, potem

pa se konkretno dotakne pesm znih neolj*._jenih prispevkov. Kritika

ne terib prispevkov je dobra, avtorju da vzpodbudo in pokaže, kakšne

napako je_n ravil in mu JLO svetuje, koko in kaj pise. Mislim, da

Q:

O

0je tako kritiko v svtor sem v svojem delu ne mo—

ro odkriti vseh n . Kritike nekaterih prispevkov

prav kratka in "učinkovita" npr.:"Brez smisla ,"ubogi f nt, ki je

tolilo časa trpel ob takem do etui", "O,lohko noči..."itd. Spoštovani

tovariš (ica) kritik, se ti ne zdi, da Se ne počutif prav prijetno, če

1ti nekdo za tvo'e delo reč: da "e brez smisla. se UTQVi da *o revno
J .

7 , l 7 J

tako, kot če bi se ne napisal. Mogoče je res slab, ampak jaz
končno veljavno kritike ne zasluži no—

wislim, di tako avtoritativno i
»ne, še tako slo o delo. (D1 ne boste mislili, da je sestavek, ki je%

dobil to kritiko,
Dmojš) Ne tori prispevki pa sploh niso ocenjeni, napi—

san je samo naslov, do avtor vo, da je uredništvo njesov prispevek pro—o

jelo.

Ko sro že pri kritiki, bi V'o svetoval, do bi tudi objavljo. prispevke

oceni livno nap e ir nu svetovali, kaj in kako naj
l,,llidili .

KorektOijem (n e prispevke poprnvljajo prot. slavisti, kajne?) pa bi

svetoval, naj popravljajo k naj sestavke

onraviio tudi slogovno n,* kakšno be dodc'oli iz uste naj kak—
P , a o 9 J ?

šen stnvek spremene ali prečrtajo. Ob tem bi slo—

vonslcega kr,j-ižn(gf jeziki pravilnega izraža

Letos so bile ki naj bi jih prejeli avtor najbolj—

ših sestavkov. Ne vem sicer, Loksno merile so vooila uredništvo pri ocenje—

vanju, vendar mislim, da kolikor tolizo objektivno in pravič—

no podelj o. Mislim, ngrgdah ni toM idonmr, kakor to,

da nekemu avtorju, ki je po svojih najbolje _isol, izre—

čete riznon 9 ki mu ie hkrati vz odbućs za Ob tem bi vas
p_ 3 9 J P

opozoril, da je bil prvo. ist pod istim neslovo. in z isto

vsebino za obj svljen v nekem {

ljena — Moste — ?
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vprašanja in sicer podpisov. Mnloketeridaj pa se dotfini
prispevek, objavljen v Mlndiki, je bil podpisan s polnim imenom. Razu—

mljivo je, da ima vsak začetnik tremo in se nered podpiše s svojim ines
svek. Navadno se tak avtor podpiše s ali šifro.non pod ses

Zdi pa se mi dobro, da bi vsak poleg svojegr osevdonima ..
ali šifre, napisal tudi v kateri letnik hodi. S tem bi bilo tako bral-
cu kot ocen'eveleu veliko nona ano so' drué.če gledas nn sois neko &y .: - .
iz I. letnika, ki še ne pozno literature in se še ni navodil samostoj—

1 pisanja in izražanja, kakor pa na delo nekoga iz IV. letnika, ki
ima že prakso in mu je vse to znano. Je pa tudi nevarnost, da se dva
različno C.vtorjo. podpišetCL z isto šifro ali psevdonimom in pride do ne—

ljubih ponot in zamenjav. To so je zgodilo v tej Mladiki, ko sva se jaz
in še nekdo drug podpisala. enako — Andrej.Pcsni in Beričevo
peS'ri nisem oddal jaz, pač pa neki drugi Andrej.

Poglojno še vsebino prve letošnje številke Mlndiko. Najprej je ni vrsti
prozo. V vseh sestavkih se kaže literarna nezrelost, kar je
glode'no. ml.dost in _ obro bo avtorjev poor. razunljivo. Čutiti je
tudi poranjkonje idej, slabo in nere.zur

t.
'ivo izrižonje, :trodno formu—

lirone stavke in stilno neizdelor

Poezija pa je še slabša. V celotni Mladiki je objavljenih le šest pesni
rV/

1. ek n0 s, pove 0 :or.zn em stanju noše "po—petih avtorjev.
ezije". Če pa bi gledali še na kakovos t "pesni", ]nkšen položaj ima po—

ezija na šoli! Včasih so rekli, da je vsak drugi Slovenec pesnik. Kaj

pa mi. Res je žalostno, da ne vsej šoli ne premoremo vsaj nekaj kolikor
toliko dobrih pesnikov. Vsi tvtorji ObjPVljenih pcsrio hodijo po sred—

.n tudi izrazito moder—nji poti: nihče se ni lotil kltsičnc poezije,
nistične poezije ni zaslediti. Mogoče bi bilo koristno, če bi se kdo

lotil tudi starih oblik, čeprav je po drugi strani res do se veliko
aže in bolj svobodno izrežaš v moderni pesmi kot pa v klasični, {jer
si vezan na rimo in ritem in vklenjen stf.lno obliko.

In . bi vam svetoval, mladi pesniki in 'satelji? Ponovil bi kar 9 ura'U

in večno veljavne pravilo. Prvi in najvož; i nasvet:
krat berite. Učite ;* iz del starih, pa tudi sodobnih, Še

šljznanih mojstrov pisane besede. In potem vel .o pre jte, opazujte
.vi in seb i. Potem pa toljudi in življenje okrog sebe,

izlijte ite izdLetrniženo, n, ; , vzvišeno in zveneče,



ravno in razumljivo. Predvsem pa veliko
pač pa preprosto, tekoče,
P isite, cejti v dela mojstra. Ni trebaa da vsak izdelek.

te, ne? pišite7 da se boste naučili pisati. Tudi ne smete izdelka sa—

mo prepisati in ga poslati v objavo. Svoje delo pustite nekaj časa v

predalu, da med lite na tisto, kar ste pisali7 in da si nabere—

te novih vtisov in spoznij, potem pa delo Še emk nt pozorno preberite

in popravite napake. Če ravnate tako, potem gledate na tisto, kar ste

isali bol' realno in razumsko odkrivali beste n
P 7;,. ike, ki jih preje

še opazili niste, s tem pa boste Siri sebe literarno vzjijali. Torej:

veliko berite, pišite in popravljajte.

Naj na koncu povem, da so zgoraj navedene misli moje rnenje in ni nujno,

da se vse dobre in edino pravilne. To je & e mo'e osebno mnenje o naši

Mladiki in dopuščam možnost? da ni pegolno previlno. Naj VZS ne moti,
opozoriti na nel ere "llit—-

peke, da bi bila Mlad'

da bi omalovaleževel delo uredniškewn odbora ir Lvtsr'ev eosl lih Dris—
o 3 i *

evkav ne ri pisan'u ne 'e vodila edini žel'a da bi povedal svo'e
P 7 7

3 9 . 3

mnenje, opozoril na na atere napake in bombnjkljivosti. S svojim pisa—

njem sem vam hotel d i le vzpodbude za rn( lljnje uspešno delg

postal n Š list res er iteten, pravi Odriz dela in hoteij dijakov.

Sicer si po moje kritike ne ženite greveč k srcu, soj sen vem? da je

laže kritiziruti kakor oa ustwvr'ati.L

!—Andrej "Il,



_10_

MISEL o NAŠI nim—fei

Postavljeni smo v čas, ko val slovenske kulture zanaša vse bolj in bolj

k čerem, da se tam razbije na tisoče. in tisoče drobnih kaplie. Pa kaj

zato! Ali nam je sploh treba kulture? Kaj nam bo, saj imamo radio, tele-
vizijo, Antene in Stop in celo že nekaj časa prenovljeni kino Union in

še in še. Kdo bi mogel vse to našteti. ln kij naj pri vseh teh "dobri—

nah" Še počnemo s kulturo in umetnostjo. Ne, ne ime te me za malodušno.

Nisem samo jaz takšna. Tudi umetniki so postali tkšni. Čemu bi še u—

stvarjeli in risali slike,piseli pesmi...Ali splofse kdo rabi slike

(tiste, ki imajo širike dencirnice in jin kupujejo samo zato, da stena

v predsobi ni prazna, : straniromo). Slikar naj postane dekorater, pre-—

usmeri naj se raje ne uporabno uri tnost? 'li ne bi zuslužil bolje, če

bi izdeloval Ogrlice, prsten—spa morda poslikal kos bl_ z vijolično
barvo, ki ji primešs malo zelene? }?ikar me te, 0 ne glejte? Mar obrtniki
dandanes ne zaslužijo dobro? Olje, tempera, visoki tisk, nizki tisk,
jedkanice! Kdo še spoštuje to? DENAR, ti ; . , / - '

.j velja \spomni so stare—-

ge pregovore. " Denar svet:—; vleder'U. Denar, po avto, pa "frižider" in

vikend na morju iz {:o možnosti koča v hribih, pa pralni stroj
min Biomat...l'do sploh še koče kulturo? Led: eli je bilo v dobrih starih

sin drugače ? Spor;C spomniti tega, kar

so nam pripovedovali c {ih, Kdor je bil Umetnik,

zanj ni bilo koščke. sonca, na prelju'oi zemljici

slovenski. Zanj niti priznanja, zato je šel n:. Du—

nej (sporni se: Klor ;*re ne. Dun—ij, more pustiti trebuh zunaj" , je re—

kel že Krpan, ko je udi zanj bi bilo najbolje, da ga bi\)

pustil 1Vrhu pri SV. Trojici, da O neših pisateljih in pesnikih ne

0). Ko pa je rirl, nozebljen od vseh, se je narod nenadoma spom—

'. nj, nemudoma (w. je postavil suo iik in ge zečel kovzti v zvezde.

Da, tako je bilo. Saj danes ni nič- drugače, morde je še slabše, ker mu

zaradi poenjkmljfl šele čez čas postavijo kos soo1enika.

postavljal s svojo kulturo. Danes pa samo poudarjeno,

potreb; J.. Vendar to je le besede, & besede ni konj,

se zrem ni, čisto nič ni. Kej nm bo kultur-1, saj še lakmstega čevlja

niti je ne mores milo no vreči na netkarjev
pladenj kulture ne. Ljudje zahtevajo od tebe denar,

samo denar in še t:; je najboljši v konvertslilni valuti.Kmalu ne ms—



več mogel v trgovino, če ne boš imel šolarjev _

seveda). Verjetno

_ll._

A vsaj mark (nemških

te blagajničarka začudeno pogledala, ko bi ji na—

mesto denar & oonudil oeseml Ne ka' bi debatirali o tem ko že vsil i ! !

vedo, da danes gospodari business in money. To je najvažnejše, ostalo
šele pride! (kdaj?)

neskopčna
koraki hitijo
po cesti
beli
prašni
neskončni
nikjer se ne ustavijo
niti za hip
sapo hitijo
požirajo prah
oblake prahu
oblake anomalije

Eeva

nesreč
tegob
žalosti
smeha
nenatlona
prepad
koraki
ustavite se
koraki
prepad
ptica zapoje pesem

ijo novi koraki

Katka
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bilo je sonce
kot vse dneve doslej

rekel si ni da me ljubiš
kot da ne bi vedelo da si hinavec

& takrat je bilo jesen lep; toda

list za listom so izginjali dnevi
ne vem kdaj je zapihal veter

mrzel rezek in grozeč
en sam boj s teboj drogi

smeješ se groziš jočeš
toda tvojo oči so mrzel veter

ki ti propiho telo nato se
unokne in izbinoV

in spet zapoje ptico svojo besen

Katka

Krogi priletela jo ptico
ne samo en sam vzdignilo kroge v nebo

mnogo jiL je bilo jih pripela no oblak
hodili smo po krogih okrasili s tulipanom
dan noč leto stbletji in mi smo sedeli v krogih
hodili tekli dxveli in ali tulipan
lov 'ni zaoopli
nikjer.ni bilo konca
povsod le začetek

Kctko

na so ljudje še
1 po krogih
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Gospod Maks je bil messr. To se
bikovskem vratu. Gospod Maks je
stjo. Vedno je bil oblečen zelo
derobe je bil telovnik ameriške
rižiea, z

bil svoji
pokrivale progaste hlače, ki so
so lahko pokrilo obsežni zadnji
pod s veliko slabost: rob
imel okrogel kos [

Sedaj, ko poznano gospoda

progo, gospo Rozalijo. B

kot po občudovanju nasprotnega
nožu, kot on njej. Tako sta se gosvod mesar in njegovo ženo

se tudi sprla, opp—t

veliko uro na koncu. Ta telovnik je
starosti primerno zamoščen. Spodnje

e kot vse šunke in krvavice te'

resorja, pa
1 je vredu: sv

spola. Bi

je poznale že na zunaj, po njegovem
vzbujal spoštovn *e že s svoje zunanjo—

elogwntnoo'Pog del njegove gir-
izdelove, ki je krasila srebrna ve—

podedoval po dcdu in je
dele njegovega telesa so

se v zgornjen delu nočno razširile, će
in prednji del telesa. Imel pa je gos—

sveta je
:sa, ki mu navadni zemljani pravijo — ženska,

kilogrmiih
in zvesto
čudovito

zakoncem našega trgi. Kdaj pa kdaj sta
obč,snimto se zgodi vsakomur

prepiri celo utrjujejo

Jse pa se je začelo zapletati tistega dne, ko je gospa jozalijo z okno

svoje sobe zagledala na travniku gospoda učitelje. Hitro je steKlu po

stopnicah nevzdol in se napotila ne uvnost k učitelju.,Biln je brez
skrbi, saj je mož prodajal v mesnici. Bolj pritek—

la do učitelja in se mu vabljivo nas hnila.

"Kar sami, gospod učitelj? Mar žene ni doma?"

" Ja žalost, ne. Moral

Gospa Rozalija je zasij le.
"Kako lepo, oprostite, hotela sem reči, koko dolgčas vun mora biti brez
žene. Veste, tudi jaz se dolgočzst
se bom Šli sprehajat v to lepo naravo."

Ro" Kako plen to, Brestovo m s Dv?l gosi,w
i, «ireve. Veste, pusto je postalo v za
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zrak. Mislil sem nabrati nekaj češenj, & kaj, ko ne morem na drevo.
Po podplatih imam polno teh prekletih kurjih očes. Tako lahko samo
gledam na sočne sadove."

" Oh, gospod, malenkost. Jaz sem zdrava kot dren. V hipu bom na dreve—
su."

"Nik.r, gospa, To ni kavalirsko. Da bi vi nabirali češnje zame! Nikdar!"

Toda gospa Rozalija se je zavihtela na prvo vejo in to presenetljivo
hitro, kjub njenim kilogramom. Razkoračila se je na veji in pričela na—

birati sadeže. Učitelj je stal spodaj in ves rdeč gledal v tla. Gospa
Rozalija je to opazila. Brž je zaklicala:

"Gospod učitelj, poglejte gor. Ali niso letos češnjo lepo obrodile?"

"Res, prelepo," jo zmedeno mrnral učitelj in upiral pogled pod široko
krilo zosoe Rozali'e. Gos a 'e to o azila in zadovol'en nasmeh "i 'e5 L J 3 P 3 J 3

sinil čez tolsti obraz. Še šire se je razkoračila in zaklioala:

"Eazite gospod, vrgla vam bom češnje!"

Teda tega ni storila. Šibka veja, nevajena takih bremen, se je zlomila
in namesto češenj je padla pred gospoda učitelja gospa Rozalija. Uči—

telj se je smrtno prestrašil, gospa pa še bolj. Naslednji hip so ji
privrele v oči debele solze, pričela je jokati. Učitelj se je.sklonil,
da bi ji ponovil, a gospa Rozalija ga je brž priklenila nase s svojimi&

bi rokari. Učitelj se je skušal iznuzniti iz njenega ObjeTR.mesnati
Gospa je še huje zahlipala:

"Gospod, iz ljubezni do vas sen se sk0'aj ubi vi pa ste tako kruti
in ne zavračate."

Učitelj se je prepustil njenemu objemu, gospa pa je tožila vse huje.

V bližini pa je nabirala dračje Kačarjeva Meta. Ko je zaslišala krike,
je brž stekla proti travniku. Takoj je soeznela gospo Rozalijo, saj je
večkrat pri njej dobila kaj za zabelo. Toda joj, na njej je bil učitelj.
Takoj je bilo Meti vse jasno: učitelj je napadel gospo, ta pa se brez—

upno brani. Zdrvcls je proti češnji in že spotona kričala:
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"Dol, pohotnež, beži; huCLič peklenski, dušo, ZCLD ljana..,"Učitolj jeu

brž skočil kvišku7 Meto. so je zagnala vanj, gc- pljuvala, prosi/alo
in za?erjala z najbolj soč; '1i izrazi. Učitelj so ji ie komaj iztrgal.

"Po zdrziximikfr, grem!" in že 473, ni bilo več. Mota se je globoko oćdomi—\.)

" ga ni Bral, dedca

bosel.

H Kaj blobočeš, saj ne ni nap-;

torej size to 5—

"He? Meta, ne. Počakaj, &: ti razložim. Šla sem nabirat češnjo. Pod Tle—

noj se je zlonila veja in padla sem na tla,."

Meta je kimula in si mislila: seveda, kako bo ta ale vejica zdržala tn—

ko re j eno babo .

Rozal

Med tem so 35;m je
nikon in gosporlor; 1

pritekelj učitelj. I.Cesar j— pustil Laosa in visvo?
s krvaviri rokii in prećpusn jo kot
za stavo in prvi prispel iO saj ni & niko—

li tekel, niti tak nt : ko mu je O" mravic o . Vrgel
se je na Rozalija, ki jo bl ležalo. v travi.
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Zatulil je kot Kajžarjev bik, to ga je % del na nepravo mesto in je,
namesto, da bi preklal živali črepinje, odbil biku le rog in kos glave.
Tulil je tako pretresljivož da so matere podile otroke domov, da se ne

bi prestrašili. Maks je božal svojo ljubo ženo s krvavimi rokami, ji
brisal s krvavim pre in jo poljubljal, da je komaj di—

hala. Zdravnik, ki je edini ohranil razsodnost, je odredil, naj gospo

prenesejo v njegovo ordinacijo. Naložili so jo na nosila in jo odnesli
čez trg. Za njimi je šla glasna množica, ki se jo v begu hitro razpr—

sila. Medtem se je po hišah že razneslo več variant dogodka: Nekje so

vedeli? da je gospo napadel učitelj in jo grozovito pretepel, ko se
mu je upirala; drugje so spet trdili, da jo je zmrevaril trop Ciganov,

nekateri pa so trdili, da jo je gospod Maks v navalu besa skoraj ubil.
Tako so imeli v trgu spet obilo snovi za razpravljanje in opravljanje.
Vsi pa so bili edini5 da gospod Maks srčno ljubi svojo ženo? saj je to
dokazal s tem da "e tako milo tulil ob nonesrečeni ženi kot zna le

7 .. ?

on in Kočarjev pes v mese. ih nočeh. Samo kmet Jaka je sem pri sebi
kriti.no pripomnil:

"Madona5 jaz pa ne bi tulil, če bi se moja stara taco zlomila. V krčmo

bi Šel in bi se še pošteno in brez skrbi nažrl."

Vendar si je tudi gospod uLks po stari kranjski navadi privoščil nekaj
svobode. Uvod je napravil takrat9 ko se je v gostilni pri Moško tako

nažrl, da je bil pijan kot svinja in ga je stari Maček ob treh zjutraj
s kolesljem pripeljal domov. Ljudje so iskreno sočustvovali z n\

se je napil iz strašne Lalosti, ter se je že_a

Pojavile pa so se razne težave: ker gospod Maks ni'znal, niti hotel
opravljati žen h del, je bil prisiljen najeti žensko za

vdovo Anasta—V ta namen je dobil pošteno in vse časti vredno

zijo. Zlobna Meta je sicer trdila5 da imete onadva j skupnega,
ne samo hišna opravilag Ljudje ji sicer niso verjeli; saj so vedeli,
*kakšna Opravljivka je. Vendar se je v zaupnih krogih šepetulc, da mora

biti med njima vendarle nelu tesnejše povezava. To se je izkazalf kot
resnično, kar dokazuje tudi dejstvo? da je bil gospod Maks silno žalo—

sten, ko se je Žena po enem mesecu vrnila domov.

_ Andrej lll.a
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MŽŠBŽJ

Misel
se je rodila
in vzletela
z belimi—perutmi....
Tavala po svetu,
trpela,
in se vrnila
.s perutjo čmo,
vsa zastarela. . . . ,

Nisa

LJUBIM TE

Ljubezen zate
.

* je mm;—; 353130300 '

5906ij je proč,
& se vedno vrne..
mb življa-mja si,
svetloba, ki odganja temo
5; potez mojega abram;
Ljubim ima

m če bi bila i'm ljubezen,
bi u??? {& -— SLIKE

Him

sm- ? "E

Sem ammm TEME v mama: svetu, svetu SkeleJ— . sam člwek', & 'šmez

mišic. Čim, ki je pra mhr:71 v mmm ; (amm in Magda v struga», Wo
življenje. V mmm se ju.- mlmlflj} smrmrsmilw, Mmmm; je ask—"11% Ist—©.

Imam "33th m1: mej,, 3m :S ta : Mn., dn; so palme. ©9551? EOL-mg sm mre-ga:

MQ?člamešškxaga, www mečlmšla «imi. TTISMm 5119193119? Emag—Ilir šiht»—

Wška. V W mama sam-vm mmm mmm še za nam. še mmm se wash".
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Ni dolgo tega, kar so mi tujke odnesle mišice, možgane, kri...Nisem
se še prilagodile na to skopo življenje in delam zmedo. Nezaželena sem

tudi pri ljudeh z mišicami. Sem v veliki krizi. Ne morem ne k enim,
ne k drugim. Kadar samo stopim pred mišičnega človeka, ga popade to
stran in groze. Zakaj? Kadar samo sli 1 odmev mojega skeletncb& glasu,
beži in kliče na pomoč. Tisti pa, ki ga niso slioeli, ga obsojajo in
odvedejo v hiše, kjer dommjemo mi, novinci skeletnega življenja.

V tem novem svetu skeletov srečujem veliko znancev. Težko je. vie
se, se nasmojeve—in skorej bi si podala roki. A to je udar prepove—
dano! Roki bi naju zapustili, ostala bi invalide. Dz, tako smo mi ske—

leti občutljivi, ako ini izgublj o moč. ln podira se
dokler ne ostane praznina. In potem zopet stopimo v tre
Duhovno življenje. Tisto je veliko lepše. A priti do

Leže je doseči drugo stopnjo, veliko lež A ko jo dose

koj zal, ker
ben mišični
ljenje mirno. pomisli,
tisti mišični, razočarani clovek.

PRI ZOBOZDRAVNIKU

" Sedite, prosim?" mi pravi zdravnik. Hočem /' & kaj; "Le sedi.
Predale se mu boš na m lost in _ lost. B hočeš trpljenje, ruke, bo—

lečine? Zbeži!" Tako me nagovarja na er
Ubo

strani upor, trmo. "No, bo

& vnovič zd ,. "odprite usta, orosinš" "Ne, u—

ničil te bo. Duševne in reti ust,
zakaj ste pa potem prisli?" 10h prišlo? Zakaj

or, ko so po zobozdl sploh vseh ljudi
ko so v službi im jin obiščemo sluz—najbolj bojim. Seveda, samo t.k

tice CENE nostro piš
_L \

beno. No, sicer so pa odlični ljudje. o w %%H & v

dviin pride. Zobozdrivnik tisti najnovqrnojši s

vanj najtanjši sveder , pritisn i=tc do konca,
Kakih deset centimetrov ati zvi'

kje so noge? Kadar grem k zobozd
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imam pri njem prav posebno t krvavela! Vi pa bo—

videl.J mifnejši, saj
Hujši ste kot majhen otrok". V zobe mi je pritrdil n— okovja,
ali kaj je že bilo. Sestra pOdW zdravniku neki-čuden inštrument. " Ži—

vec ti bo vzel", se oblaša upor." Kar pusti nu? Saj boš o znorelw od

bolečin?" NeecŠ" sem zavpilai

Ste znoreli?Kaj sem vam pa naredil?" TF ,0 me ju spre
val zdravnik, ko sem že sklenila z uporom prijateljstva. Zobozdreynik
mi živca res ni vzel, & kaj mi pomaga, ko bom šla in kmalu k njemu na—

zaj. Bo pa takrat opravil z menoj.

OČI

tvojo oči
deklica

in vandar
tisto

zadušilo nežno poniad
nežno ljubezen
ml do lgubozen
jc zadušil Dbum

Andrej
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UTRlJEK

Kdaj ti spet ozrem oči
sani, dekle,

kdnj razpršiš meglo
in vrneš mi moči?

Andrej IIl. &

LIST IZ DNEVNIKA

Petek lšč*_

Dalos je zadnji dan woj obvoznoga praktičnogi delo. To vam je biloOm

delo? Že včeraj zvecer so mi po glavi ro,ilo pre 5.10 Mali: 'TZ*-11/rrg,j bi
so mučil in vstajol oo potih, ko pa nikoli nič nc delam." In
dem Cimos na &vlo šele

toda to jo noja n
povedal. Vratar je rizumon in dobrosrčen mož

Vprašal me je še to in ono o šoli? o delu ....
Ko sem mu navadn e Dal sva postala kar ori'atolin. Wi S?—J

_ _ a o_,sa sva se pogovarjalag nato po gl v 43 — lo, kjor "dplam" pri šti-
ribgrnem stroju OITSDT Tisk. Vsi so že na dclovnou mestu. To so: dva
deloven, dv: strojnika, in vlagalka. Pa da Un o nislil, ir že dola—

Li" casopisom inon lclgvec so
komentirajo neko športno vest. Drugi li "Show" s hidrav—
ličnim vozičk lgrtone k stroju.
tro se preoblečem in začnem svoj "delovni jim". tako stoj z rokami
v žeou uroda'rm določos ali Da se nooo ar'nm 5 m od dglnvcov ki seL7_ 2, 7 i f_i 7

napol zaspani plcmiliioy "kar ravno
oroi. huoadn o lod"jilec je
cev. Kaj bi bilo, ko bi mi vsak ukrndel samo

V Kartonažni, predvsem moški v DE — lo,po kradejo cole ure. Položaj na—

rodimo"čuden in BPšega gospodarstva
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pripravo". Nikar si ob besedici "naredimo" ne mislite koj napačnega.
.—.«iglica se kot vedno podaljša za najmanj četrt ure. Gledwn, keko A rtejo.
Še malo, pa se bodo stepli. Tega si ne tihem Želim, vendar do pretepa

ne pride. Naposled začneta tiskati. Karton je slab, zato se en valček

kartone natiska v kakih dvajsetih} minutah. Teh dvajset minut izkoristi
vsakdo po svoje. Prvi gre na WC kadit, drugi spet " zefrkeva " vlegelko,

ki mora edina vedno delati, mlajši strojnik spet bere časopis. Starejš_,
najbrž je Dalmatinec, pa je neknniodšel. Naj še omenim, da je stranišče
vedno polno kadilcev. Delavci imajo nekaj smisla r in šole, ki pa

so včasih prev neslwne. Danes na "e ne' re" rileteln v slavo oun'e na—
_ _

o 7

nošena v rolej, nato pa mi je nekdo nalil v žep kak liter vode. Sicer

sem vse to bogeto poplačal, moker in umozan pa sem bil vseeno.

Kar hudo ni Je ko bom moral oditi oa če'rav kona" cakam da bo ur; 01
7 7 * b 7

dveh. Z delavci sem postal dober prijatelj. Posebno z Jožetom iz Bele Krs—

jine, ki izredno " red " dela. Presenečer sem, ko zvem, de homo prakti—

kanti prenehali z delo; ob enih.

Delivei so prijetno presenečeni, ko jix list in svinčnik in jih
prosim za spominski po Mali, 5 on visoki ACO iz Srbije, reče:

iler, kod dajem autogrene." skoda, da jih" Je, HOTQH a budem dober fuč
ime Že trideset. Poslovin se od vseh, slovo pa ,je7 kot vsnko slovo — te—

žko.

Tone

PADA SNQG

l. .

Pada sneg
na zemljo
ves bel in čist.
in potem
je črn ,_ -.
in umazan
od blata Zemlje. ' '



Paungo besede
Vlsrce
leve vse

bescdu ljubezni.
In petem
zvéne * prazno,
zvodeni vse,
in padajo besede
V mrzlo srce,

Andrej

UTRINEX

André j

ELEGIJA

l.

Kam,_stvor
;odić ne V

;reklcti č

črn

{srd y

gift,
rni črt,

krt,
eši Sirt?

in grd.

Andrej
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Bile so črne luči, zelene lučiy modre luči... Bil je tudi zelo neprije—
ten večer. Temne sence poznega poletja so se plazile med drevesi in be—

Ll bliže rcsnilo in"e. Nebo se je Nšele pred vetrom, ki je pri
se nagnilo globoko n,u Zemljo. Zrak je zašel drgetćti od nečesa, kir je

10. se dvigalo, pa vendar ostajalo nejasno;

" Moti ne," reče Katka.
" Pa vseeno gremo " slišijo Jano.
Sploh mi ni všeč njegov plašč ".

" Kako to?"
Ne veh..."
Saj ga poznaš...n

" Mogoče, z avtobusa, sicer pa nekoč dtvno... Veter še ni tako močno

. sem si želela ... tudi «libiti s
" Ti si sentimental SKL.M

" Všef ni je to".
" Zdi se mi, da te ljubi.;1

Oh, nc muči majag? smeha, to
" ln ti?"
V Poglej, kako preske
" Dobro pleše..."
" Res? Obide ne 01

nekaj lepena.

" Svet je majhen, ni VTEČLO

" Gleda te ne. "

" Vem, toda ne
_;ti ljubila. . ."

" Pravijo, & so bili tvog; iši tam nekje

na poljani..."
" Ea&d jem v
" Nekoč je
" Vem. Ni ni V

" Dolgo časa
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leS? PO le' črne lučl E'L,O (312.0 lUči! ŽK,—AG SO že rdeče lučl?{ g J 7 J

" Zakaj si lažeš ?"

" Kaj? Hočcš reči, da Vidim in čutim rdeče luwi in da Joža). tega priznati."
" Tvoj pogled ne spremlja... povsod..."
" Ne, Vem. . .ne. . .no &. . .poglcj njegov; plave lase. . .
" Da. . . oh. . .rdečc luči utriplajo. . . " " greva. naprej . "
" Prihaja. . . "
" Oh, boli ne ...p . :lj ni ...čutin to...]{ar ne bi smela čutiti, reka

_>

lovi tm"). n kje za grizovjem...neerj &: soremimjcp...utoneš v morju plavn—

još—wga hrepenenja ili zzxtajevnnja. . .vetcr »se oddaljuje. . .prianjaš. . . še
vedno. . . zakif ne naučiš. . .nočezt te izo—7 bo . . .Vodno. . . drž: i. .. "tako toJ 5 :) %

ljubim."
" Priznaš..."
" Moram ...dovolj je bilo za'bnjevanje"
" To si delila vse 7155906... zakaj..."
" 3 ću bi umrla in živela.."
" Tulij je ... gre?"

I" Prini mcza roko, dragi...'

i reki želja i drevesu v daljavi. Sto—

piva med plive cvetove, ,.el "ni mm venec iz "invalidih mnebenov, kjer
ih tr ,;m'tlf.se bova cc JOČilQ go nu bo odprl cvet

s; bodo združile in najini
Car

& i tulip 1, med ne; za

11,3 lange in se gugala.th _vbesi & na. &
,) nama bo. lel'xovzi jcill "ton),:onc in ].

sp prerivnliy & njihovi kor ki naju ne bo—

srci V Qlf li ir gledala., kako se ljubita.

m Two dovolj z:; vs", srcaU.

Katka



POOREB _ POSMR IGA

I. Smrt: II.
Umrla sem

na pragu dneva
skozi katcrcga je
vstopila

Mrtva s
zaradi hlidnih

nj *

nerojene lgubuzni

III. Posnrtnica:

" Naredila je samomor!"

_ 25 _

Pogreb:
Brez solz
brgz vencev
so šli za krsto
joče nchc

roga plevel

Na sedmino

je odšel grobar
veter je zagrebel
krsto v globoki jami —

grob brez spomenika



TEMNO ZASTRTA OKNA SREČE

Temno zrqtrtg okna sreče
popotniku niso smerokaz
niso svetla luč omame

v tesnobi večnega gorja

Osamljen stopa po ulicah
tihega hrepenenju z željo
da utrga cvetoči načelj
ga ovlaži suha usta

Na pragu modre reke

..26-

je pogledal v tvoj svet ničevosti
in zabredel V njeno valove
ker okna sreče so temno zastrta

Mil ; 113

ILAČARANI K.?

NOČ. lzgubljaš se. poti ven ...
ven iz tega pekla. te,
& odgovarja ni le gluhi tič-"1m
JUTRO. Vidič pot, pa nočeš po
3365 Poklicen ti in slediš ni.Kaz?

rati soncu.
je. Vzljubivz

življenjc. ln, Lo SC približavava sreči..
NASTOPI VTJČEL—l . . . . . .

Nism Ill.d
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VSAKDANJA PESEM

Ti, jaz — ne, to nisi ti!
bežno poznanstvo, Kje si?
stisk roke, Si mar odšel?
pogled v oči, Ne, vem, da tega
nasmeh ne ustih nikoli ne bi storil.
in ... .. konec Luči se prižigejo,
Hodim po ulicah, hitim domov,

kjer ser te srečala, morda te srečam .... jutri?
gleden ........H

Neva

VAŠE OČI

Vase lepe oči, dekleta, so kot pesem. Povedo nem vse. Nagajivo se is—

krey vabijo nes, polne veselja in ljubezni do življenja, do vsega lepe—

ga, da ima vaš pogled čudežno moč in nas vleče, da izgubl; no razum in
plavamo v sreči, v ljubezni do ves7 rože sveta.

Veliki pesniki so primerjali oči z zvezdami, s čistigi studenci, s son—

cem. Pa to niso dovolj lepe primere za vaše lepe Aodre oči.

Sej nise vaše oči kot mrzle zvezde, ki sijejo v temnih nočehy da ti
mraz spreleti telo, če se zazreš vfnje. Ne, vaše oči niso mrzle zvezde,

tople so, polne življenja in iskric, ki net grejejo srce.

Vaše lepe očiy dekleta, niso studenei, ne, iz njih pi-
"emo moč veselie srečo. Če kriste ne.o gorske & stu—
« 7 u ? _: V

denen, te strese mraz, če p gledaš v lepe modre dekletove oči, te zali—{9

je val topline. Torej, vaše oči niso ket gDrski stu1 ei, dekleta.

Vaše lepe oči, dekleta7 niso Kot žarke sonce. Ce v sonce pogledaš, zabo—

le te oči, in umakniti moraš pogled. C? se _a v vaše lepe oči ozreš, de—

Vkleta, mirne so in blage, mir n; njin7 Mir in srečo za dve. Ni ti
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& kot pred soncem, mirno se lahko zazreš vanje,

pomiri te ta pogled.

Še lepši ti je pogled ljubljenega deklet s katerim ti pove več, kot
z vsemi besedami, kajti vsa ljubezen je izražena v njem? vse velika sre—
ča za naju, dekle modrih oči.

In pogled dekleta, ki ti je všeč, pove ti vse? kar se ne upljo ustnice,
nagajiv in iskrivy vabljiv in vprašujoč je ta pogled, ki to lahko osre—
či bolji kot vse drugo.

Ne boš še umrla, romantika?

AnQrej

CMS/LM

Čakam na tvoje mrzle roke. Želim

si jih. Kolikokrct so
le po meni?? Izmikela sem se ...,
čakam

h Jaz? Skrila sem se ...:au,.
na tvoje ledene ustnem

Ledene ustne pred belimi zobmi.
moi—;}: . gt so šep tile: " o boj se,9

pridi ......." Zatisnila ušesa
na tvoj koščenčaxam ....... ča

em . . . . . . čakra—1. Friel
z UIleli rokami,

zapici vime pogled, vsoeaj ustne
noje telo in ne trdno

ukleni v objem, smrt!



LAS a

To je zgod/. o zgledni štiričlanski družini s plešastin glavarjem na
čelu. Zaradi las se je v tej družini marsi zgodilo.

Moški člani niso šli nikoli k frizerju? pač pa je frizer hodil k njim.
To se mu je seveda izplačaloi Ponavadi se je pripeljal v soboto popol—
dan, ostrigel vse sorodnike? bližnjo in daljno okolico, ter se proti
večeru z napolnjeno denarnico VTlll domov. 'iko je delal vsak mesec,
leto za letom. Doraščajočemu sinu Bojanu pa je šel frizer vedno bolj
na živce. Čeprav ni bil ljubitelj dolgih las? bi vseeno red imel vsaj
toliko tega okrasja na glavi, de bi se vsaj lehko lepo p' esal. Najbo—

lje se je počutil ponavadi četrti teden po striženju. Prej gladki? krat-
ki lasje so se mu začeli na vratu in čelu kudrnti. jegovo veselje je

*no uničil frizer s tistimi velikimi škarjami.

bojann pa sševendnr nesmehiila sreča Frizer je zbolel, bil je samo
prehlad, pa idar je moral ostati v postelji in ob običajnem dnevu ga
ni bilo. Mati in oče
šen7 Bojan pa je bil
jal bolj zgodn'

besu je jokala, nu go—

liod|4vorila, de jo bo spr"vil ]. pred oči. Bojan je
edel7 da se ne bo več da mo 4 v soboto
na izlet, tod; oš pozani_al v šoli,
kaj je &

V soboto so vsi ežzbtj č _li na ozd, 'ljenega frizerju. Pripeljal se
je bil je nekoliko bled Na vendar s tisto torbo s škar'omi v n'e'.L 7 a 7 J 3

Prvi brat. Videl je, v kakšnem r?zpoloženju sta
star il frizerja: Na krt kog prosimy stric?" Skri—

el je kako se ji je obraz razjasnil7 stopila
poj fletkan fantek."(mje k nj:u ter mu ćejala: " Jn, Bostjnnček. to

ko je videl, kako padajo bratovi skodrani pre—
na tla. btrie frizer je izpolnil naročilo. Boštjan je šel pred
videl je, da ga je prilizovanje drago stalo. Jataknil si je
oče l v soboef
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Sedaj se je Bojan vdal V usodo, namignil frizerjui naj nikar preveč
ga ostrižeg ter sedel na stol. Pogledal je očetu in 9 ki sta ga

gledala, kakor da bi bil tat. Viiel je r 9 ki je odprla usta ter z

mešanico besa in svečanosti V glasu ukazala: " Tegs smrkavca pa tir na

belini" Bojan je mislil7 in sanja. Šele, k: ic začutil, kako mu solze
električne ške * sve, Su je zavedel7
" križ " na glavi. Uvidel je, da ne pomaga nič
nabirati bes in ko je končno vstal s stola, je teko vrdo zaklel, GR je

očetov smehljajoči izraz na licu takoj izginil. Bojan j
frizer e skratka vse kar mu je risle, 3 _:

je vstopil in dejal: " Tako poba, zdaj si tudi ti
videl, da ni konca plehi kletvic, je petggnil
začel obialovuti nf jprej z ro ei, nato pa si je odpel pas ter )"RV

nulo pazil, kam je udarjal. Tuji ;5 Štian je tulil, kot da bi nj:—

va bol* bolelo kot ne brata. V sobe ie Drivihrnla neti ter 'rila
†; 7 4 J i

moža, ki se je ves tresel ed razburjenja. Be

zdravniku7 kajti od uidrcev mu je pepokala koža pe vratu in
ti g? je s solzami v ji odpusti njene alebo. Z oesot—

nin pogledom in brez Oprestil ji je; tega v
izbrisal.bo tudiZFVOSti se še

0, 0731 SE!

O, ozri se ne ne;
0, nzri se, vsaj za trenut'
Vsaj trenutek si želim srečiti s tvoj
ozri se da vidim v niih so" line! !

soj neizmerne sreče,
soj miru in ljubezni.
O, prosim te neskončno,
naj se spet zazren v pl en tvojih oči,
naj se ni mir vrne v srce,
naj droben snehlj j spreleti tvoj Gbraz.

Toda ne, ne, to so le želje,
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to je le najslajši sen,
tega nikoli, nikeli ne boš Ul tcril,
saj vem, da je to le sen neštetih noči.

Alice

NIHČE RAM/m !

Nihče ne n: razume,
noče ne razumeti.
Nihče ne čuti toplih bolečin z menoj,
nihče noče Križa z menoj nositi. .

Žalost srce razj
v glavi se ni vrti,

.9toda ni reke ki bi te riiel? d

da se ne spotaknem,

ne I'E. zume

noče rizuicti?

S IZ ZVf

" DEDHbDjO oddajo posvečamo pokojnemu gleleliš nu igrale. u

"mnm"V razredu je tišina. Vse peslušu in zre Dredse. Tuw*

dar ne slišim *lasu iz zvočnika.é 'rezišljujem
stavljc.ti, (in. 58. nikoli več ne bO'Ll videl?—.,
" gospodična " s z izrazom kot ie te znal samo Gn. Da

mu v teatru ne bomo več ploskali in nosili vrtnic na oder, da nikoli
več ..... Oh, ne, saj to ne more biti res. Ere

pride tako nenaeoma, tako irbtno, takrat ko si tega najmanj želiš.
Pride ob nedoločeni uri7 popoldan ali zvečer7 zjutraj eli ponoči, dona

ali ......
" V Ribnici na Pohorju je bil njegov z Nastopil

H*e z monolog 1 Dosto*evskesa Krotkc dekle " ....v3 z,, J .

?retrga življenje sredi največjega vzpo , sreči največjih noči. Pretr—



ga življenje revnim in togstifi. Tako je edino. pravične. " stvar " n:;

svetu. Spoštujem jo, ker e delo. razlik. ker nihče pri njej milf-o

" protekoije '.' .

" Beseda sloveso ob smrti velikega imetnika se vselej asloči pod slopo—

vi čustev, kinam zalije\,J-O cuhs i.; srce7 pistane težka, okorna, ena
v bolečini. Resnice sprti pa. ne more prekričati. Beseda velike igralca
Staneta Severja pu. je bila zmeraj,: polna, svetlo. in jasno., bila je Očar—

ljivo in ......"
Vendar, smrt je neusigiljer, Zit—L) jo sovražim. Sovražim j- ana duše ,
bolj Kot in svetu. Po. vs no bi radi vsi. prav vsi,

Jvideli, e:. bi delola rc.7lilie, de. oi koga spregled-ila — gene ali tebe

visoKa p:,klicn virtuoznost besede, ljudskost in [avtonomna

kreativnost — je temeljno vsebi "Severjevo ur,.ctnosti. Z njo. s to vse—

bino, ki illa seveda še tisočero odtenkov iz. z vsem svojim ustvo.rjlno
bogatim 'n ognjevitim. srčnim, rmžoti
bo Stane Sever ZHCTU.

Meg potem je ne bi spr.štov.,.la. i.e— bi Verjblf, "» Jpravičnost. Vse bo po—

beLLO ... nekoč. 379, sj to vu i res. To ne szxe biti res.
O smrt, tako zelo to symizžim? te. Zakoj neke.—

terixi storiš tako strf
ki'j ne i, ki se borijo
s teboj kikor 7,1 Š tistih, ki te kličejo?

iz ok tisto, kar iz "0 maj—

raje. Zakaj si ne v ni, ljo—"risa, ki le.;i ne. cesti,,«kot. izmvano drevo

poneurju; ovenele prostitutke, !: lice—ro vsi vero, da je
amur več služilo. Zakaj

9 05? ",
Kl 333 je
bil, ogrozila, če jo ,

(Earle n
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Ali zato, ker smo ga preveč ljubili? suo nu vs.?l večer zno-
va in znova verjeli, 33 3, zakaj prav njega?
Ali si tudi ti ljubusmma? 319 1305 oCiti
skozi prste? O, prosit ta, ne presenečaj ne znova in znova. Ne Sprav;-

ljaj me v obup. Nc želi si, da jočem, da; sad žalostna, (1.21 ostajam sarin,

Neva

NAŠ 1 EFRVJUH

Sonjin GAZVODA in Milena KORDE'Z -— 3315112, ki obetaja? Pr'cpri 7.5811 V \

to. Scnjfv tekanje v SK Jescnice v slalomu, va—lesla :) in sraka; Mile—

na & za SK Triwlav Kran" v teku. Vas zamrla ki' sta nim Uri ovedow-}? & 7 i

11 o svojem peklu, in težavah?

TEJ POVESTA, T&TERI JE 'AJUŽ ]T'AJVEČJŠ USPEH.

.etos na balkanifldi jr; j najver ji uspeh.
se na balkaniiči v Mavrsvem dobro odrezala; zasedla sem

JJETA?

jo, čewuv tega ne

ZAUFATA, KAJ Ž

,

Prnvita ,
I'ŽL pa še

SŽ ZDI *

VA TCE "EA?

o: Najbolj ažno je, da si zadnvoljcn sam s seboj in 5

" N:]rgxdila sem? kar sem megla ". Š'fIilcl'liL je prikLmln: " Res7 to je
najvažnejše " .

V TEH'EO .ZAME 410 ME «TE, KAJ BI I VRSTE S "ASI".

BI SE VSE N0 V} '

M: Vseeno. Lepo je, č vendar to ni veina mogoče,

konkurenca je pač h



5: Tudi jaz bi kljub temu teki v
mar ne?

V šoli nimata težav? čepra marsikdaj prebijeta dan na smučeh in ne za

šolskimi klopmi? kot njune sošolke. Včasih je pa le težko, ko je tre—

ba prepisovati učno snov in nadokniditi zamujeno, kajne?

POVEJEA MI, PROSIM, KJE V33 83; a?
52 S smučmi sem potovala že v Avstrijo, Švico? Italijo, Češko in Fran—

oijo.
M: Jaz pa v Avstrijo in

KDO IZ VAŠE DR \ NA PODOB lH TEKMOVAYJIH?

M: Pri nas snučajo skoraj vsi? oa bratov pa tja da tet. Lahko rečem,

da so ne prav oni pritegnili za ta šport.
s: V hiši družini tekru'etL le dva: brat in 'nz.J

_KOLIKO STE BILI STARI? KO S ZAČELI SLE

S: Tri leta ni je bila? ke s prvič stopil? na smuči, potem sem zara—

leti.či bolezni prenehala7 nadaljevzla pa
M; Jaz pi sen bila

«KJE ŠTA 'ABLLS { NASTOTOW?††,l
S: To je bilo leta 1966, ko brv: testo na republiškem pio—

nirskem tekrur
M: Tudi jaz sen doseglf ista lctc prvi večii usveh. Na državnem prven—

stvu na

MI LAHKO FO

E: Predvsem gle
zahrbtnosti. Rada bi, dd bi se vsi uvrstili na visgka mesta, zal pa

to nenogcče .

Poznam se z nnogiri športnioami in vsi 3; dobro razumete. Včasih se
U)

Da le zdiq da nas tekmovalke,.ki pristane' ih mestihy gle—

. Taki smo.naju nekoli o postrani. Vsak želi se

1 PCLŠTI?

M: 09 vsekakor. Brez treninga peč ne noreš nikamor.

kondicijske treninge in se tako pripravljam na zins

eti s treningi ni najbwlj zadovoljna. Pravi, da so pole—

ti slabo organizirani, pa tudi trenerji so večkrat menjavajo. kadar
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trenira pod Prison;

IN VZORNIKI?
Iv: Vinje vzornice so predvsem Norvežan s katerimi 5110 bili skupaj

in Avstriji. lzvrstno szlučmjo.na evropske: prvenstvu v Nenč

Jaz pa občudujem Ul: 0.U) e francoske 'teki'iovmlke, ki odlično napredujcjt.

SE vm ZDI, DA JE P.P"POZNO, ČE ZAČNEŠ SlulUČlTl EEE; 3m ŠESTMJST'H,

Bi Za VAJINO OPRJEKDO Pu, S

S: Razen
M: Jaz pa ir,

KAK-O SO V TUJITI?mm 513.10

M: lzvrstno, posebna nad I—Eesselwangcži v lismčiji _0111 bila navaušena.
vtreS: Lepo so urejene. in p_

KAKO ' BIJO

S: Predvsem velike več tr&, J,r'?.307

bnlj ugriznilzirm'lo5 nnčrtn: ket
ribo Clic () s't .nj inova

M: Na Finskem, Švorlsk

nike posebne gin
včasih kar težko

PA ŠE O NAGRADA—;! MI

ul: Dobila sem veliko plaket,
grel .

Sanja pa je naštela 29 medan
lov, 6 kolajn in še vrsto

. v . .? . —— . . .

01 se dodali' Dr. sta Eric, .zni in poln].Ta j
( ;sportnega elana. nel

Alenka III . &



KDO sa Tommšic \. 1: x ?

Dekleta srečavsmc pav cd; ? v razrcćih, ulicah, na " ran—

dijih ", skratka — pavsod. smo se kdaj Vprašali: " Kakšno

pa je tale dekle? misli? Kaj čuti?" No, če tega še niste nikoli &—

redili, preberite nasleiuji intervju, ki je A&StRl med nnšiJi sovrst—

nicnmi V letošnjem šdlskun

KAJ B

1. Vojna.
R. Vietnam.
F. Z prncst šole in 1.3 drigi, ki ju tako čuden.
K. Pretrese me ta, kg Vidin ko*iko mladih si vzame življoi

'avičnost p tcngst.Ascrjevg n
R. Oblakova fizika in šok, ko dx ovek.

in prepiru.
i postrelili

" znfyknvajo ".? bi vse &

i bi suut hr
čudovit...je ti svct Fiwti

III.

sem, Včesih ne. Biti bi morali b'



KDO JE TVOJ VZ

1. Moj vzornik
P. Moj vzor je

vzorniki ss vsi tisti? 16 več in so boljši od Lene.

tov. Tit—J. Se Z:?vclzxš, kaj je storil Za nas?
S. Lcren, kar je idealna Ženo, in :bb a mati ter igralka.

H. Vzor ser,

TA"?1 T IIA-"ESKA HVEZDA?

4, Ne, ker vse žalostno ko; čuju.
1! ) p.«Ac—kle to želiy sn "& nekatero pr' I'iVijO.

cl 1

AJ JE V LJUBE'TNI ZOT-3

1. Ne? vsakdq nora nLjprj ' ' , > J fri/iti.
P. Eve—stavi in spuštuvanje ljubezen.
F

K.

V. Kdor ljubi, jc
Ljubezen ob:

110 SSG)TVOJ

I. Črni lasjey Glave oči,
ejga. igrati iutzrg,P. Lepota ni najvaž

ši lasje.
F. še boječ, pmeten, črni



K.

V .

P

VIII.

LS V LJUBEZ; POGLED?

. Da, 3 ta je 153 usodna.
«»; se; jo 1.9 se 7117 da je trdna le toliko časa9 ila—k—

ler se {Todubra ne s*;oznata.
'lljubezen la J tudi večno traja, vsaj z ene strani.*. .

K. ur ne.
V. ?"
E. To j, lahku le neka ljubezen.

IX.

;. ni da"—Two, s. kaj, ko ga tako lju—

K. zvesta, "L "D.J. tga ne pokažem. To je dobro za utr—

ive seveda !?)
lili. izgnati.

Tista? Ki p avi, &; JŽ. Še vedn:
n. Aves Tl ne Imre biti 110,139

st u,,jde 114107 k" " f ' —

*" ' ŠC r*

BI SL ZAR

Llšiseu tako *

P. Pet:; bi

noros t n':

ij gosije Sonce.
::i potem rcžrglg &?
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ranantič: kOčU ob

elcla bi živeti V Vili iz opeae, s šte—

Vilnini
% 'jrnjc na bv_ćsken.







37.014.77 = %
HLADIKA :?

MLADIKA : glasilo... .15
izpo ' i

rokn814
dni %

ms "milimi? |mm in
L30202 *Kiijižnica Binnazije Ledina

«m*—Aug,,

,

«.=

4.

;;

"'

_

';

\'[«\*'


