
Knjižnica """"A

sp .
——

MLQDIKQ 1972f73V
rfmwmmmmumnnmun

p/aŠf/U d7/1'ŽJ
\

GP5
' L/ljbliu, M0?4439,1 COBISS a





{

"HW||.\ Iti"WII

043818
mewazua Lemme - mamca

Mou 2 0

M"

†;Limi z 1 3 ©



Dragi bralci ?

Končno je pred vami letošnjo prva številka šolskega *
se pravi vašega — literarnega časopisa MLADIKE,

Začetek je vedno najtežjig & se je tudi nam malo
zataknilo pri času.

Vse bralce pozivam in prosim za čim večjo aktivnost.
Pišite in urite se? Doma bo to malo teže, saj vom
nihče ne pove napak9 nepravilnosti v vašem pisanju,
nihče vam ne svetuje. Zato; dragi bralci, pridite v
literarni krožek? men tega krožka je poleg usposab—
ljanja dijakov za boljše pisanje tudi seznanjanje s
poezijo in prozo naših sodobnikov. Pripravili bomo
tudi literarne večere in srečanja z ustvarjalci. Pri—
dite, ne bo vam žal? S svojo prisotnostjo in izkušnjami
pa bo ne lahko pomagali tudi drugim. Nasvidenje torej
vsakih 14 dni, v petek ob 7. uri v mladinski sobi?

Do 12.1,73 je tudi rok7 da oddate spis s humoristično
vsebino. Delo lahko opisuje vaš osebni dogodek7 lahko
je dogodek iz šolskih ali domačih klopi, skratka, od

vsepovsod, le da bo humorističen. Nekaj najboljših
spisov bo objavljenih v posebni radijski oddaji kmalu

slavistom.po novem letu. Dela oddajte profesorj
.

In še to? Ta časopis je vaš, torej nei bi ga vsak član
naš inozije kupil, prebral, imel v svojifknjiČnici
in vsak naj bi tudi nek'k *pisineyak prispeval sanj.

Bodite kulturno aktivni, da bo kmalu zopet izšlo nove
številka?
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POGOVOR S FITlr

Na obisku pri dir.*d fn: Tut_osldi3d *

".,. in tedaj je bv uoneslo v avt omobil jo
trčil v zemeljski nasip, se tam raztil na več kosov,
ostanke pa je '

ogenj. Sedeli Su / n *

jokali .. je pove ,

"

svojih najrazbu lvegšin dirk v svojem zivljenju,

Pred dvema tednoma sem se odprav1l na ob 1: k Emersonu
Fitipaldiju, dirkače P 1 zvedeti kaj o dir—
koh formule ena in o t Joa Siffert; na
dirki v Brands Hatchu, .2 v Bernu,
estu Švice, v n; 1m telu "Hel

Ko sem prispel t3;, orni Je Fitl'
poldi doma. Povedali eo tovil
pa jim je, da pride čez , da
ga bom počakail _Usedel in gle-
da l vrvež pred hotelom.

Na parkirišču pre"1 hotelom je bilo vse polno avtomobilov.
Parkirani so bili v dveh vrstah; o a je bila tik stene
bljižnje stavbe, dru_e pa za širino cnewroletl oddaljena
od prve. Nezasedena sta bila še dve prostora. Ko sem si
belil glavo s tem? keko bi orišel z avtomobilom v prostor, (.::.ki je bil pri vrstema parki—
ranih avtomobil je z veliko hitrostjo pripeljal špor-

%tni triumph z rte, zapeljal & isto hitrostjo
. \ » . !med obe vrsti avtomobilov in parkiral 2 ne—

prostoru, Obstrmelveijotno soretno n? tem par,i
sem ned spretnos t3o voznikaa Iz avtomobila je stopil
mož srednje posat"*er Oblečen je bil & kombinezon bele



rve z reklamo "Firestone"{fD

kavice. Slekel jih je, jih vrgel v avto, ga _oprl il se
počasi odpravil proti hotelu.

znal sem Fitipaldija in se odpravil
po*ekal. Ko je Emerson vstopil,

M 5 ti†: gospodi Dober dan? Prišel sem k
nečem pogovorila."
e je začudeno pogledal in me

"O vašem življenju dirkača in o vasi dirki v Brands Hatch",
sem mu odgovoril.
"O dirkahi Takoj! Samo po ključ stopim v rece 'Ucijo, potem
pa greva v moje stanovanje, da se pomeniva".
V recepciji je vzel ključe, _eto pa sva se z dvigalom
odpeljala v tretje nadstropje, koder je stanovalo

Apartma je bil opremljen v stilu Ludvika XIV, in bogato
okrašen z umetninami tistega časa. Ko sem jaz občudoval
stanovanje, se je on iz športnega kombinezone preoblekel

*v domačo holjo s tigrestim vzorcem.

iEV tej halji sem nekako bolj sproščen", mi je pojasnil
Emerson, ko je videl, kako debelo sem ga pogledal, kar
se je tako hitro preoblekel. Ponudil mi je sedež pri
mizi iz temno sivega marmorja, na kateri je že stala
steklenice viskijd in škatlice cigarilos.

Ko sva sedla, mi je rekel;
"Sedaj pa ker začnite s svojimi vprašanti"
"Ker vem, da vsakdo zelo nerad govori o sebi, vas bom

vprašal. kje, kako in kdij ste spoznali Siffer o?"I

jovorim o sebi, nje iidim, io"Prav imate? Zelo nerad
!

o meni govori kdo drug; gor pn zadeve Jo Sifferda, tega
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sem spoznal v Dsytoni v ZDA. To je bilo leta 1968.
Spominjam se, da je bila to dirko h24 ur Daytone",
Tekmo je vodil Jackie Stewart, Siffert je bil četrti.
Jon sem spoznal na večerji, ki jo je prireditelj pri—
rodil v čast prvim trem na dirki. Seppi, kakor smo Sif—
ferdu pravili prijatelji, je bil človek za družbo. Rod
je zsbavljal na vse načine in vse; ne dirki pa je bil
kot malokdo. Znešel se je v vsaki s'tudoiji. Ne poznam
može.9 ki bi bil zmožen zavirati v zadnjem trenutku; toda
ob pravem času; on je to zelo dobro obvladal. Sk—atka,
ot voznik je bil izreden?"
;Koj pa bi mi lalnko povedeli o Brands Hatchu, mislim o
dirki, v kateri je Seppi izgubil svoje zivljenje?" sem

"šrands BA.) J
ga radovedno vprašal.

toLY To mesto je bilo Seppiju pri srcu. toda( ,
m rekel, je bil Jo odličen,vseeno ga je pogubilo. Kakor 3

vendar je umrl na progi, ki mu je najbolj ležalo, loikor
pravimo. V Brands Hatchu je dosegel svojo prvo Grand prix
nagrado, V Angliji je bilo to tokrat velikLi senzacijo, da
je dirkač na lotusu premagal ferarije.
Pred to, zanj usodno dirko je bil precej semozavosten,
predvideval je celo zmoco. Na obeh treningih je bil nej_
iitrejši, zato si je pridobil najboljše mesto na štartu.

zabredel v težave. V vzvratnemTakoj po
ogledalu sem videl9 keko s & Siffert in Peterson med
prehitevanjem zapeljala v travo. To je povzročilo, da
je Siffert od starta do boksov padel iz prvega na deseto

b'&mestoy or sem potem po dirki zvedel.
V petnejstem krogu pa se je zgodilo. Na ovinku Hawthorn
sta vozila Peterson in Siffert kolo ob kolesu. Siffert

.njem delu proge. Seppijev BR& je zane—je vozil po not.
slo v levo; zadel je v zemeljski okop in se razbil ne
več Kosov. potem pa je ostanke vrglo nazaj na proge in
zejol jih je plfm:n..."
Emerson je utin il Vedel sen. Piko mu je pri srcu, zato
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nisem hotel motiti molka, ki je nastal.
"Sedeli smo v avtomobilih"? je čez čas nadaljeval "in
skrivali obraze v dlaneh."

*; Gethin in jaz smo'vodili, Za nami sta bila},
tesno drug ob drugem, Siffert in Peterson ter
ostali\ V vzvratnem ogledalu sem videl, kako

vthorn pokadilog z: nami pa je pri—j z

peljal le Peterson. slutil sem najhujše.
Ko smo pripeljali do cilja, so nas prireditelji že ustav—
ljali ter opozarjali na nesrečoo Ko smo pripeljali do
Hawthorna, ni od Seppijevega BRM—a ostalo ničesar več.
Siffert je izdihnil v žareči kovini.*
"Dirko so potem ustavili?" sem radovedno vprašal.
"Da, dirko so ustavili, za zmagovalca pa je bil pro—
glašen Gethin. Dirka s— je končala s tretjo smrtjo v
letošnjem letu, za lodriguesom in Ginntijem. Tako, to
bi bilo vse, kar sem imel povedati o smrti Sifferta in
tej dirki", je ko čal Emerson.

Dolgo sva se potem še pogovarjala o dirkah in avtomobi—
lizmu, ko pa sem odhajal? mi je Emerson dejal;
*Likoli ne bom pozabil Seppija in mislim, da so tudi
moji kolegi dirkači istega mnenja, bil je izreden.
Smrt Sifferta me je prizadela, toda dirkati ne bom
nehal!"
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GLOSA

Nor je, kdor se s šolo ukvarja,
glava znanja ne pokaže,
ker ne zna, doma se zlaže,
in na vse se izgovarja.

Le začnimo kar s kemijo,
to nespametne je čara;
ki nobeden je ne mara.
Kaj računstvo dela v šoli,
saj kot predmet vsem presedey
lica šolarjev so bledaš
& ne znajo ga nikoli.
Zemljepis in zgodovina,
nepotrebna drobovina,
nor je, kdor se s šolo ukvarja.

Šolar je doma okregeny
vsak ga z znanjem nadleguje,
ker miru le potrebuje;
nima ga, še bolj je zb'gan.

Le čemu bo njemu znanje,
dimnikerja in frizerja
vse; brez znanje lahko zmerja.

golasoi so zdaj v modi;
lesi pa lasulja sodi,
v z& 'nenja ne pokaže?

Kar bilo je v njem veselo,
v žalost se je spremenilo,
cvekov je nabral obilo,
kar nagrada je zn delo.
Kaj se dalje mu obeta,
ko pa misli na dekleta—i9

srece mu je vsa odvzeta,
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ko prišla je puberteta,
te mu je vso pamet vzela;

.ker ne zna, doma se zlaže

Vendar želje on ne menja,
pohajkuje, šolo šprioe,
& ob mislih le na strica,
že na položaj se vzpenja.
Šole mu sicer ne škodi,
če po poti se sprehaja,
spotoma ljudem nagaja,
kar pa k izobrazbi sodi.
Sred' noči domov on hodi,
in na vse se izgovarja.

PR IŠLA Sl
Pri LQ H

tiho7 kot po prstih
in si se odprla
samo toliko9
do te nisem mogel spoznati
Spoznal sem tvoj smeh;
tvojo brezbrižnost,
tvoje trenutno razpoloženj
Potem si se zaprla,
toliko?
da sem te mogel spoznati.
Potem si odšla
tiho, kot po prstih.
Za seboj si zabrisala vsak
Poorešem tvoj smeh,
tvojo brezbrižnost
in se mnogo stvari,
ki jih nisem utegnil spoznati,

Fifi

:

e.

sled.

Fifi
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Včasih je tako hudo?
pa nimaš nikogara
ki bi to poljubil mehko
in te potolažil.

Bolečina pa v tebi raste,
}srce je tako zelo s_motnos

nikogur ni na svetu zvte,
po licu solze ti hite.

Jena

TRENUTKI ODLOČITVE

Temno je. Eako temno in vendar ne morem zaspati. Ne

morem?
So to SSan ali Iesgišnost? Premisljujem in vendar vse
manj T&L nem.
Je to mogoče? Kako si moze] to storiti? Tvoje besede
kličejo odmev v meni. "Hočem biti srečni/PI Za kaj naj
se odločim?
Meko se je vendar vse to
Marijag ti si moja najboljse prijateljice. Spoznali sva
so ob deroči reki nckega poletnega dne. Sklenili sva
postati najboljši prijateljici. Neke skrita, nenavadna
sila naju je združila.



Miran9 zjutraj sem te prvičvidela na po
te je predstavila. Njen fant ein Nekaj
v tvojem pogledu. Zmenili smo ees da
ne Krvavec in res smo šli"
stanovali smo v koči. Onadve sta vsak večer
sosednjo kočo po mleko. Nekega večera ni ho
Ostal je pri meni v koči, Ko sem pripravljale večerjo?
Videla sem, da ga nekaj teži" Vprašala sem ga, kaj mu

je. Rekla sem mu: "Kar boš zdej recel, dvekrat pf isli!
Si rezumel?n Vedela sem7 kaj bo rekel, ".čed to imem(

;fileneekončno te imam rad." Ovil mi je roke okrog v
"Pusti me. Ti si Marijin { nt. Hočem biti srečna? Ne

maram te.H
Priš : je Marija. Igral je. Videla sem; kako je igrala
Znel jee Kako naj razuxnem zdaj to? Ne, to je preveč7

več. Ne morem razmisljetigloblje ta večero Nočem?

;rbitlstorim? Nej povem Mariji? Ne, ne smem

njene sreče. Rekla sem mu: "To je tvoja muhec Pozabil
boš. Fant si, kdo bi ti zameril." "Ni res, ne bom mogel
živeti brez tebe in ti to veš, & noceš ve rjetia"
Naj mu verjamem? Bi res lahko hodila z njim? Ne, ne,
tega ne smem storiti. On je fant moje najb oljše pri—

jateljice.
"Marija, nisi ničesar zaslutila?" Morela sem ji poveda—

ti. Ni joliala. "Rada ga imam, tako rade ga imam. Polju—

bovel te je, tebe? mojo najboljšo prijateljico!" Bolelo
jo je.
Kaj naj storim? Naj se odločim za Marijo ali za Mirana?
Stojim kakor tujec na rezpotju in sprašujem se: "Kai
Le kam? -Ve skrite sile, povejte mi vendar!"
Konec je muk, konec trpljenja. Sem se odločila? Devno

že9 vendar samo z dejanjem. V sebi se še nisem odločilen
Sem mozla drugeče? Nihče mi ne more ničesar očitati.
orije pa bo še vedno moje najboljša prijeteljioai In
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vendar se vračeš, vrsčejo se tvoje besedo; tvoje solze.

ERITE NAM9 MLADI SMO

ekšni smo mi v oče} starejših? Huligeni7 ki se v šoli
nočejo ući+i in bi se samo potepali Ne vemo, zakaj
†eko mislijo. Prepričana sem, da so ime i onoLe pre"
hleme, kot mi! Vendar, tudi oni hiso bi
ni. s greli ob topli peči.

:>? *D' H (1 519 ŠD
a, na nas? Na nas vseh, na mladih, ki se ne

]TJxenimo z šolo, Zenima nis samo beat in dolgi ,vsj
nas moderna glasba in ljubezenq Vsi smo Juli—

enČeprav nimam) dolgih las, ne hodim v oonosenih
ih jopicehy ne kadimo, ne pijemo. Vendar vsi

ijo, kadar se malo zabavamo: "Glejte jih? Ali je
to sploh mladina!? Huli;Tani?" Pravijo? da imamo dovolj

ov, kjer se lahko s stajemou Imamon Tode mi smo

mladi in še neizkušeni. Rebimo nekoga9 ki bi nam pome—

7al in nas razume—le Kaj nam mer klubi, ko po se v njih
, ki b' nasdolgočwime! Nikogar ni, ki bi na m pomo"

razumel. Večkrat jih slišim: "Kaj bos te vi, mlodif
ls ega imate dovolj?" Vendar nafs e nana9 so sorodne
napakamstarejših Jabolko ne pedo daleč od drevesa,
hi nismo krivi za vse. ]di smo, želimo: o: nam ne

«

zamerite, če nasi načrti pres ega jo me je - mladi smo!

Denny
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UKRADENE SANJE

Nekoč sem ljubilay
dajala sem vse.
Srce mi je krvavelo
v mukah
in me hotelo razdreti.

Nekoč, ne spominjam se več,
[sem si grele roko v tvojem žepu.
Morda se spomniš? kako si mi
ljubkovel roko, vrat, obraz,
kako si segel po prsih.

Nekoč, se spomniš,
kako tesna sva stala objeta!
Noč je bila, temna in strašna
in jaz se nisem nič bala,
trepetala sem v ognju.

Nekoč9 rada sem te imela,
nekočy davno, že davno,
nekoč sem verjela

'

v večno, v lepo ljubezen,
verjela sem vate!

*

Nekoč je bil lep ta svety
svet, ki sem ga zgradila sama
in tak svet bi moral biti,
ljubezni in sreče poln!
Pozabila sem že, da je bilo to včenej.

Tare



Odšla bom,
ker moram oditi:
)MT (D najdem miru,}

delala boma
delala .t.

Tar?

Gledam v temno noč;
oko zre nekam dnlečs
bega'sem in %"jL)
na nekaj svetlih zvezd»



Kje je sedaj otroštvo
in lepi svet gradov in vil?
Kje je smeh, mlečni zobki,
bonbončki in piščalka?

Nič več s prstom ne
oblizujemo smetane s skodelic,
tudi tistih dobrih ljudi,
v katere smo verjeli, ni!

Gledam v temno noč,
oko zre nekam daleč,
bega sem in tja, zroč
na nekaj svetlih zvezd.

Tara

Na razvalinah ...
Na razvalinah svojega gradu stojim. Name lega jesen,
osula mi je cvetje, moje najlepše rože so povesile
glave na strme skale ruševin. Nekaj jih steguje vratove,
išče malo sonca in zraka minulega poletja, upa, da le še

ni konec razcvetanja, še malo, nekoliko in potem, da ...
Premaknem se korak vstran, hočem stopiti na položnejšo
skalo, ker ta je tako ostra. Noga mi spodrsne. Že čutim
radost, saj padam v nič.
Pa — mi ni uSpelo — zadenem zadnji rob, najostrejši,
skeleč. Zarezuje se mi globoko v praznino duše. Morda

bo le konec strašnih muk. Še malo, nekoliko in potem,
da ...
Sebižnež! Prestrašim se. Kam bo padlo telo? Vseeno mi

je, a bojim se za kosti, meso, ledeno kri... Pogledam

doli. Oblije me zona. Pod prepadom, ruševinami, bodečimi
robovi strmih skal je veselje. Roke se sklepajo, telesa
radostno stopajo drug ob drugem, slišim veselje, smeh

otrok, čutim pretakanje krvi v srcih ljudi, ki se lju—

bijo, nežne pozdrave in tihe poklone. Kako naj padem
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:edrje? Saj nimam pravice prinessti nesrečo v svet

ljubezni.
T:? "Tl bolečin prodira vse globlje in globlje. Tem na

;," † :eni — ne, saj to nisem več jaz * v globini raz—

ega smrtnike je rana še večja, še bolj krvaveča.

"ff rak se zajeda in uničuje, vodi v propast. Drhtim,

vijejo v prazno, pogled v neskončno, pred mano je

Bolečine popuščajo, kajti rusevine zmagujejo. Spet

;: " ' † navzdol in slika radosti mi preblisne spomin.

se znova požene v ničevost duše. Uničuje brez meja,

cca...
se navzgor. Poglej nepričakovano! Nebo je jasno,

ina brez konca.
.eline se zdiobe v prah, dvigam se iz nič v novi svet.

Jadranka

ŽŽŽITE, VSI UMRITEŠ

*e ti, ti; ki tako buljiš vame, umri!
sediš, stojiš?

dopuščać, da te kosti držijo pokonci?

ti srce poganja kri9 kri ,..?
se ti kri pretaka po žilah? žilah, zakaj?

ti žile in žilice prepletajo tvoje telo, telo...?
ime: telo? Zakaj si?
bivaš?

Slišiš9 loj počneš tui?
Iičlai Torej ne jezi se name, ubogi povprečnež7 mene ni!

Stresaj jezo; ki sem ti jo povzročila jaz,
ne koga drugega ,
ničle ne mores obsojati.

bi (†) piQ?

\\
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Ti si šel ...
Hodila sem za tabo po cesti.7
tvoj obraz mi je bil pred očmi.
Vedno, ko pogledala sem te,
si smehljal se — in sedaj?
Sedaj si šel — ni te nazaj.
Kaj pa jaz?
Tavam, reva izgubljena
ljubezni željna.

Isabel

Midva

Ljubila sva se —

midva!
Hodila sva skupaj —

midva!
Sprla sva se —

midva!
Ne ljubiva se več —

midva!
Trpiva posledice najine ljubezni —

midva

Zakaj - midva?

Isabel



IMI OTROKI

""vela sem po Afriki _ Mqroku. Spoznala sem, da ne

kaj imamo, ko imamo takorekoč vsega v izobilju.
pa živijo otroci, ki ne vedo, kaj so bonboni,

nimajo tople obleke, borijo se za vsakdanji
. Videla sem take otroke, ko sem potovala po

Ustavili smo se v vasi Smelil, pod vznožjem

gore Visokega Atlasa Toubkal, in ko smo tako
nosačey kajti naš cilj je bil vzpon na Toub—

m), se je okoli nas nabrala gruča dečkov, ki
i kruha. Vsi so bili premraženi, lačni, gledar
ki smo bili oblečeni v tople obleke.

sem s črnolasim dečkom; ki mu je bilo ime

1 je ravno iz šole, pod roko je imel torbo, v

vc tablici, eno za arabščino in francoščino,

Ar traja le tri leta9 višje šole so le v Casablanci.
h so dečki in deklice ločeni9 kajti večina ljudi

in tako zahteva to vera.
je gledal moje rokavice in

anske veroizpovedi
I: sva se tako pogovarjala,

, rada bi mu jih dala, vendar me je čakala še

pot.
nj in na druge lačne otroke. Vsak od nas bi

i gledal
Poslovila sva se. Jaz pa sem še dolgo mi—

f : na
17 to videti in bilo bi drugače, drugače b

*: stvari, kot sedaj.

Simonka Herleo

3 NA NAJVIŠJI VRH V SOKEGA ATLASA TOUBKAL (4165 m)

počutim kot doma.

oote gora ne moreš popisati na listu papirja9 temveč
aki vodnik, zato se

imama planine, saj se v gorah

raš to sam doživetia Moj oče je gor
večkrat ponudi prilika, da skupaj z njim osvojim



Bilo je pred dobrim meseeem$ ko je organiziral množično
odpravo na najvišji vrh Visokega Atlasa Toubkaln Z leta—
lom tipa DC-9 smo v petek) dne 10:301972, ob 3" uri zju—

traj poleteli z letališča na B-,l um San polet je bil
čudovit. Tako sem prvič stopil a lfrike. Ni bilo

v. . . 0 .V * , . v .vrocine, bilo je le 8 nad nielo in ako je bila vožnja
do Marakesha prav prijetna. rod nail so je razprosti—
rala prave afriška pokrajina, polna ,tusov in palm.
Toda zaostalost srečamo na vsakem koraku — hiše-so iz
blata, v njih pa živijo ljudje in živira, Pretežni del
prebivalstva je muslimanske veroizpovedia Prebivalstvo
govori berbersko in arabskoe Gd tujih jezikov se najlaže
sporazumeš v francoščinic

Ko smo se tako vozili, smo prišli do & sta Marakeshn
Pred nami se je odprl trg kramarjev _ prodajalcev.
Videli smo najrazličnejše trgovoep krotilce kač, poži"
ralce ognja in "čarovnike". Fo ogledu mesta smo se od-
pravili naprej proti vznožju goreu Vreme je bilo slabo,
deževalo je, prav nič ni bilo podobno afriškemu podnebjun
Zato smo bili v dvomih, če bo vzpon sploh mogoč, Odloči—

li smo se, da bomo prenočili v vasi Asni v prijetnem
pensionu, ki je bil izjema v Marakeshun

Jutro se je kopalo v čudovitem soncu, Odpravili smo se
naprej po dolini Smeliloe Do vasi Smelil nas je ločilo
l7 km in zaradi dežja; ki je padal prejšnji den, je
bila pot zelo slaba. Pot smo morali nadaljevati peš?
Okoli nas se je razprostirala revna pokrajina, vendar
dokaj obdelanae Spoznali smoy kako se človek bori za
vsakdanji kruh pod vznožjem Atlasa. V vasi smo dobili
osle in nosače, da so nam del poti nesli prtljago,
Začeli smo se vzpenjati po kamnitem pobočju navkreber
ter kmalu prešli v sneg, kjer smo se ločili od oslov, z

nami so šli le nosači. Ko smo tako hodili po snegu, smo

se približevali koči Neltner, kjer smo imeli namen pre—



SG.

ki je bilo *

odbijali od
smo se
zaradili smo se 4000 m edmorske

H'IŽ

močnejše in tako tud vse bolj
\
4::,3rno iazlike sem post37e u vse bolj

je boleti srce. lzstov ?? sem iz;'r**epa, začelo me
0.;st;; si malo

]

dsočila, net 0 pa nadaljevile potu Pri"
00š;a sem do visine 4 o m, ko so se ostali že vračali z

e†;he, zato s.m tudi jaz odšla z njimi nazaj Za povratek
sr: izbrali pot po grebenu7 ki je bila k r_iše V koči

pel"sro se nekoliko okrepčali, nato pa odš 11 lej Hoja
prijetna sonce nas je spremljalo svojimi

iziki vse do cotline kje r so čakali oslli,
konje in ježa je bila prav prijetna, V vasi nas je
';l avtobus in nas odpeljal do Toubkui ponsionU Večer
je

Lajti dosegli smo uJOj cilj.
v prijetni družbi. Bili smo zadovoljni

Q /.

"islednje jutro smo se poslovili od tega gorskega kraja
se odpre ili naprej proti Marakeshu in CesuL lanoi
letališču 3138 je ob 6. uri čakal avion in že smo

leteli domovini naproti, Polet je trejal 3 ure in 25
minute Lepo je bilo stopiti na domača tle, saj je doma

najlepsea

Lep spomin bom imela na Maroko in na vzpon na Toubkal,
saj sem tako mlada videla toliko lepih stvari. Videla
pa sem tudi, v kakšni bodi živijo otroci in kaQo se
ljudje borijo za vsakdanji kruh: mi se pa iz njewa nor—
ču13 emoe Vsak od nas bi moral videti to bedo in imel bi
drugečen odnos do vseh stvari.

Simonka Herlec



BESNICA

Naš svet — svet vojn,
,..,. nasilja.
Bombne eksplozije — dušljiva senca plinov
nad nas se zgrinja.
Kdo je kriv za to?
Kdo se naslaja ob tem?
Kdo _,_._ ?

Kdo bo ostal in živel — med spakami ljudi?
Kdo se bo spomnil; zakaj?
Mati zemlja nemočna, bolna od

plinov in zlobe, še z zadnjimi močmi

gre svojo pot.
Koliko dni Še?
Daj, zapri oči — človek,
.Q... sanjaj .,...
Sanjaj o zelenih livadah,
o srebrnem morju,
o rdečih režah.
Poglej resnici v oči!!
Nikoli več rdečih rož7
nikoli več kristalnega morja.
Živimo .....

* Koliko dni še ..... ?

Bridget

JESEN

Veter brije, dež prši ... Drobne kapljice mi polzijo po

bledih licih. Tavam po gozdnih jasah in poteh, ne meneč

se za ostro trnje stare robide, ki me neusmiljeno grabi
za krilo, praske po nogah, niti ne za visoko, mokro praprot



ot

bi se skoraj izgubila. Izgubila? Zakaj pa ne?
"aj ne bi prenehala obstajati? Z mano vred bi iz—

tudi nekaj problemov in težav. Zakaj? Zakaj?
:o vprašanje ... Sicer, zakaj bi se pa mučila
[0 ni več potrebno! Izgubljam se .... , izgub—

v naravi, izgubljam v turobnem deževnem večeru.

plazi med drevjem, grmovjem, vresjem ... Plazi
i mene, kot bi me hotela vsrkati vase. Ogromne

črne sence se podijo za menoj - hočejo me uničiti.
evne kapljice so večje, težje ... Kaplje me hočejo

iti s tega krivičnega sveta, odstraniti hočejo
naravi. Me.bodo lahko? Ne vem! Sedem na mokra

T-: ... utrujena sem ... veke so težke ...
ni šepeta uspavanko. Da! Predaj se vetru!
se vetru, mogoče ti bo pomagal. O, veter,

.-podiraj drevje? Veter! Veter! Preženi črne sence,
kaplje — pomagaj mi vstati.

oči. Megla se počasi dviga. Pred sabo uzrem
o rumeno drevo ... in drugo ... tretje ... poko—

ro polje ... onemel breg. ln jaz ...? Jaz sem tu!
_: sem! 0, Veter! Ni seno, ni dežja, ni teme — le ti
_, ti si tu! Čutim te, z vsem telesom te čutim. Cutim

loto tvojega telesa, dah tvojih ust, vonj tvojih las,
tvojih mišic. Prišel si ... Boš ostal ...? Ni važno ...
al si temo in strah ... Še vedno sem na tleh, v travi.

tne oči se ustavijo na pajku. Kako se trudi, da bi
egle tel sivo pajčevino in vanjo ujel čim več srebrnih
ro sn_ih biserov. Kako hiti ... In jaz ...?
Tudi ptič hoče postati oblak ...
Svignil si me, pomagal si mi vstati — začutila sem hladen

objem jutranjega zrak..

V jesenskem jutru se najini senci izgubljate v megleno

sivino. ln skozi vlažno, hladno, sivkasto kopreno je

slutiti rahli nasmeh sonca.
Tery
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BILO MI JE TESNO

Ves dan je deževalo. Nekajkrat so bledi sončni žarki
poskusili Zaman prodreti skai vlažno gmoto. Popoldne
pa so se valili na nebu gosti, črni in sivi oblaki.

Sprva sem težko pričakovala večer. Toda čas me je pre—
hitel in morala sem v opero. Mnogo dragocenega časa sem
potrošila, preden sem odšla. Sestra me je pičile, da
dišim kot reklamni kotel za kolonjsko vodo in sem po—
slikana kot klovn. Jezilo me je, ker bo mama sama či-
stila stanovanje. Počutila sem se krivo pred njo. S

tesnobo v prsih sem prišla na avtobusno postajo. Znova
in znova sem strmela v vozni red, kajti avtobusa ni bilo
ob napovedanem času, niti kasneje. Že dvakrat sem ga
zaman čakala. Zaklinjala sem se, da vozni red ponoči
prebarvam s črno barvo, da ne bi napačni podatki še
koga speljali na led. Sprva sem živčno prekladala roke
in grozila staremu drogu. Kasneje sem se prepričala, da
to ne bo pomagalo. Želela sem, da bi nekdo z menoj nosil
bolečino, saj bi mi bilo potem laže. V nekaj minutah
moram biti na naslednji postaji, če hočem danes priti
v Ljubljano. V glavi so mi razbijale mamine besede:
"Punca, raje peš kot s stopom!"i Pogled zapičim v uro.
Ne bo šlo, razočarano ugotovim. Nekaj avtomobilov zdrsi
mimo. Kar naenkrat pa sunkovito dvignem palec. Avto
odbrzi. Roka se skrije v žep, kot da bi kaj napravila.
Šele čez čas se domislim besede, ki ustreza temu vozniku.
Večerilo se je in narava se je odela v hladen sršat ko-
žuh. Zaprla sem dežnik, da me ne bi oviral pri teku.
Dežne kaplje so mi bičale obraz. Včasih se mi skok
ni posrečil in čofnila sem v sredino luže. Poetajalo
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e in vedno teže sem dihala. Zazdelo

stojim na tanki vrvici, ki je razpeta čez

_reden bom dosegla nasprotni breg, bom omen

Na nasprotnem robu stoji avtobus, Slišim
brnenje, čeprav sem še zelo daleč. Brezupna se

misel, da se bom z njim danes peljala. Naglo

':i: cesto in neusmiljeno škropim sestrin plašč.
.:ino dolgo se ne zgane. Pognala sem se v dir, pla—

'* čez cesto in hvaležne pobožala zeleno pločevino.

ila sem se skozi pripirajoča se vrata in se zgru-

;* " na sedež. Žgoča vročina je divje brnela ter na

†?ak način hotela skozi kožo na plano. Težko sem se

ržala ne tresočih se nogah, ko sem slačila vroči

Gospa poleg mene me je osvobodila njegovega bre—

ga očisstila in ustrežljivo pestovala do Ljubljane.

zahvalila se ji nisem, tako se mi je mudilo izstopiti.
sem presenečena, da so me prijatelji čakali kljub

faliki zamudi. Za lsa je manjkalo, da nismo zamudili

:redstave. Sprva so me geste nastopajočih jezile.
waprla sem oči in samo poslušala doneče akorde. Kasneje

sem se sprostile in vedno bolj tonila v svet sanj,

Srečna 5—m se vračala domov. Pozebila sem na neprijetno—

sti. Dežne kapljice so me nežno tipale po obrazu in

obdajala me je hladna jesenska noč.

Sonja

čEMU ŽIVIŠ

Čez tisoč let .,. .

kaj bo talirat?
v tisoč letih še kosti ni več.
Noj grob bo izginil pod betonom.

in jaz, ki sam sebi sem tako
pomemben,
ali vedel bo še kdo,
da sem živel?

Boris



Rodil se je človek.
Potem so gi redili.
Redil _e jo še sam,
redil se 3: kot svinja pri koritu,

' ki odriva slabše.
* In potem je crknil ...

Boris

—n Sem . . .Praz ('3

Kot star prazen sod sem
v katerem odmeva krik
po nekdanjih dneh.
A sod je trhel in zavržen ...
in kmalu se bo sesul.

Polno zorečih sadežev
je bilo drevo moje ljubezni.
Vsako leto je bilo višje
in vedno več sadežev je zorelo na njem.
Potem je prišel vihar.
zaletaval se je v veje
in otresel sadove ..,
Pusto je moje drevo ?

le še gole veje strlijo v nebo.

MIRA

(
Bila je preprosto dekle, vedrega anoa'a in lepe zuna—

njosti. Dome je hill nekje s podezelja. Njona preprostost
je pritegnila mladega študenta psihologije. Vedno bolj je

hreoenel po njej, vedno bolj mu je bila všeč. Koliko deklet

je že imel pred njo, koliko jih "3 že osvojil? & v nobeno



zeljen, kakor Iavno v Ljor

modrookr Zeveiol ef 'em

_iel? se mu je, do prooirijo v n c

;:;i njo priznati, da je v zivljenju zsvozil, Sklenil je,
)in :, zeIadi nje postal dIugčen.

je hoditi z njo. PIihojole je v n3%ovo stlnovanje,
T

*?"vlja & in mu delala dquzbo. li mogla več živeti
njega. Težko si je predstovljola don biez njegovih

Troših poljubov in objemov. Ko je pospravljolo, je ne—

dne našla pismo. VpIašujoč je pogledalo Klemna,

da ga lahko prebeIe.

Ieela se je& ko je odpiIala belo ovojnicoa Začela je

1
rawi Klemen, moj nekdanji fant

o sem odlošala, todo zdaj? ko sei popolnoma oIeoIi—

da bom postola moti sem se obInila ngte, Dooro

veš, da si oče mojegabše nerojenega otIoK3., Ti si edini?

ki mi lahko pomagaš iz teh težav. Oglasi se čimpIejV

;

Klemen jo je opazoval. Poteze na njenem oinzu so se

spIcmenile. Zabolel ga je njen pogledn Slišal je nje

besede: "Nočem iztrgati očete tvojemu otroku. Zekij mi
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Gla, bodi
Omcdlcli je

& snov iz

'ti zdrsijo in
Janšo, Pogled obstane
Gl'kq. Ta nemi nasmeh 9.0

8: bi za—

Takc blizu Gi mi, O; veniar
Radi bi ti napignia DlCHOq

»il?n TI a_.
in ljvbim. TAKO brezupna so moja

katero mi nabreku
Ne poznam se.
čugtv3,
Zirddi tebu
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OGLAS

Dijakingc I. in II. letnikov?
V poznih večernih urah
i štruiram klavir — v boksih,

Jutra s kovo
izginejo v popoldan.

'no spoznanje

1oenim novih južer.

KAZGLED

Ne maram j snih okon,
naj bodo polna rose.

In kri jo mak,
skoz zar sena oknng
In psovko drobna laž jo
skoz zaroscnn okna.

Prišel bo tisti,
ki rad pobira vase kri in psovke,
pobrisal okno
in mene pihnil prod resnice»



Tvoje s

jć zbudim
objemu!

kot
kot oglje.

43

uprl

žuem
U' H

U)

žir †ivic:

O 11—'

>

*Uéovim

jubuo



ORESKA

Komaj se je Janaz zbasul na mestn
opogledal ns

ge mctilo po
ročaju Ko ie
podrl nekzj

zavpil Janez, ki
meščanskad, so tarnale ženske VuL1* rjovenjo; vpit*
vozniki so se obešnli na troblja avtobus ni nihsmor.
"Sve,a pomcš in vsi svetria'
panično eršč; % tercialkee Jnaez pa je ves penest po—
šiljal med hudiče vse od kruh: do svojih no

a

v
je V gostilno in se napil. Potcm ie fantUeral? da bo

istvo hudič vzela Slišaltudi DTŠG glspod
funkcionsr in odpeljali so 33 k zdravnikua
dali očula % so ugotovil?

Od tskrat niprej naš junak kar
v gnstilni slavnostni gov
"Oblikw družbene
Poiem so

liion=*
sžopini-

" 3/3 "; l' iT



AVTO-.

nekega dne našega psihiatra zaboli1
zobotu. šcistcntk w

presor za ruvcnjc zob in feibl
GRichlrd Nixon,"
je bil zob izrazit antiimperi11is† in si

ihiater moral kupiti protezo.

'Ne, kikO je kaj, Richard & XOn?*Ti

agutcc, Jaz Bum vendar Brcžn
cibgj Ge res tez
javi" P_*_iat3r pa ic

ko znajdem m d temi nixoni7 Ndpoleoni in
Hruščovi."
Janezu pa
vrine Ših
da je nanevxien
gogtilnoq

se je dvignilzil
V n' ViČCl svojo ženo:
ožcnggn, zak?j neznanec gi
Ko jo neznani jun * odšel,
Tiko pa za dolgo nisem neb

to


