
Knjižnica L%

sp
MLQDIKH 1972/73
373 5(497 4 Ljubljana)
IIIHH\HWHHHHW\NIHUIHHIHIW

0000044402 coelss a





mmm\\\\g\g\3\3\3\3\\\\\\\xx\\x

': m Ledma—knužrvii
Mou z n



Spoštovani bralci?

Končno je pred vami_druge številke naše; erarnege
časopisa. Priznam, dolgo smo jo urejali, po je končno
le izšla.
Hkratis ko vas pozdravljam, vam svetujem, [& si glasilo
dobro ogledate. Prispevkov smo nekaj
toda, kaj ima od vseh petsto ali sestsfo
šole res samo pet, morda deset dijukcvh smioel zs
pisanje? Prepričana sem (in še marsikdoi}7 da ni
tako. Kajti vsak bodoči pedagog ime in mora imeti
smisel izražanja, pisanja.
ne bi mogli piseti ielo več proze? Poezije je bilo
namreč v primeri s prozo veliko preveč. nrnvzaprav
bolje povedano: proze je bilo premalo.

F.S. Nekaj prispevkov smo prihranili za prihodnjo
številkos zato ne bodite provečfpoparjenig če v tej
številki ne boste zasledili svojega prispevka?

Ledo
* .



V trgovini

Stela sem in jo gledala. Imela je okoli petdeset let,
& je bila že čisto si z.
'Kupujem... Mleko, kruh, kavo, cigareteo.. Tedaj sem

N(jo zegledela. Zeno, kmečko eno) Pred trgovino
voz, naložen s kolobarji trščic. Na njem še je
pet otrok.
Kupujem... Mleko, kruh, kava, cigarote}.. Žcni Sl je

ogledovala košarice pri vhodu. Ko je videla, in jih
ljudje jemljejo in polagajo vanje živila, je tudi ona

počasi vzela eno. Videla sem njeno hrapavo, žaljivo
rok ') . Črna in raskavo je bila od zemlje. Otroške oči
so spremljale vsako materino kretnje, "Dajte, zganite
v"... .t .; . «, .se ze!" je dejala neka damn. Lene se je Cbrnilu, jo

pogledal: in stopil: naprej. Še zdaj so jo spremljale
\ ooli—otroške oči, Počasi je hodila. Ogledovalo je.

tanke, piškoti, čokolado, bonboni.,. Včasih je ObStTli

in gledala, gledala.
Šole zdaj si jo lahko podrobneje lcdih. Čez uvel,
& nekdaj cvetoč qbroz, 5997 veliko, TdQČI ruto. 12

m*

nje nagajivo silijo oromeni sivih 149. Le koliko je

stari? Res petdeset? Na sebi ima siv pl ,, ki ji



sega daleč čez kolena. ln čizcnj ima še umazan prod—

pnsnik. V roki drži velik, neroden cekor.
Kupujsm... Mleko, kruh, kQVO, cigarotc... Ziaj nodi
naproj. Prišli je do kruhu. Nenadomi se je zdrznila.
Pogledcla je ven: otroci.
Vrsta je bila dolga, nakaj gospš se je
Toda ona je bila mirna. Eislila je ni otroke, kruh
ščlla k sebi. Njun ob iz jc bil lep. \ prlmsnu jutranjeg?

_ lepih oči siiolc nekaj ncizrcčenc ni—

lcgi in toplega.
Ob njej je,st?l majhen fintič. Jokil je, ni vos glxs Uw ,, 64, (A1

drl. Vztrepetulo ji je Srce. Sklenili so je k Milčku. Ni

znala biti nežnac Kruto življenje zbriše nežnost, toda
ljubezen vendarle ostunv v srcr. To da ne da zbrisati.
"Nu, kaj pa jo
Otrok je še močnijo zajoknl. Tedaj je épki prulska doma

za nj=nim.hrbtom Zdvrcščali: "Pustite nojegi-otrokif"
Žona ni gledala več milo, plamoni ao švigili iz njcnih oči.
Toda molčala jh. Potcm j? plačal: ir odšlj.
(Se dolgo sem gledal: za njo, ko sem kupovali kruh, mluko,

kavo in cigarete...
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Sob? 20

Tišina. Molk. Bolcst se meglvno vlcčc nad

povitimi, z razmršcnimi lasmi, povgznnimi nosovi,
zgubinimilin mladimi obrazi..a
Stok. Jeduk vzdiho žalost se znkoplje v dušu in jih
zagleda z večjo glasijoa

m m ;J {3 C_l"Smatra, zran:az...H in hrc

ivljenje v čakanju nanjo. Foče

žrtvuje, pili telo in dušo, smrt

padeš"a
Igla se svetlika. Kot strupena knčn išča
življenji. Kot včeraj in predvčerajšnjim. In fe danes

ixčc, išŽG in najde, zlije nekaj ur življenja in so

mukoma izvije ven, da ,očnln st ur, ko bo spet
1855.1 &, is a 1 . . .

WDovolj jc, ne morem več. Naj se že konča, naj Žt &

umrem", Sg izvije srčna želja. Prihaja iz kupa kosti,
povezanih v uvclo šestinscdcmdesetletno kožo, li ]cvem

licu levkoplast čez kosček gazc. Rak? Rak! Rikše".

Kaplja upanju je zdrknila na tla in izhlapeln v

. .V . V. † . ., , {__ _brezupjeg ki od HSSiccnosti dusi. Sečnj jo rnL, Kikl

smrti



Jno lobanjo in &

belo tclo. KAWGj šc hrnwc od

kot bi se šopirilo že s; t,

Glavo poglcjf Skozi kri?

Pridejo, čakajo in
savn minj in prazna postelji z:
0 & k 3 t .

in ša nckhj nedoločene
kar bi lahko prgmcrjul s

Krakodilwm bvdz Tao»

: jo" kmacodi 1 "1 :m L »3 *



qu trnjc,
da si ddletela ?

31ck



Na velikih
vijoličastih listih
se blešči prihadnost.
Sneg pada

na vijoličaste liste
in jih prekriva s sprayem
ljubezni.
Toda spray je za čevlje
in ljubezen ostane
skuštrana.

()(Sre anje

Srečwla sva se nekje
v svetu sanj in hrepenenja.
Ti nisi vedel, kdo sem jaz,
ne jaz, kdo si ti.
Za tabo hrepeni moja &uše,

ne vem, kaj vse poskuša,
da bi zopet srečala se,
V neznanem svetu nekega dne.
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Nisem videla tvojega obraza v temi,
toda vedela sem, da zame si le ti.
Zakaj sva se razšla brez slovesa?
Upava oba, da se zopet srečava,
nekje, v svetu sanj in hrepenenja.
Kako neizprosen je tek življenja!
Poljub na koncu sanj,
in sedaj vem, da sem zaljubljena vanj,
toda on je odšel,
ne vem, ali iz mojega življenje
ali iz sanj, za vedno.

Mariana 1.3

Človekovo življenje

Le kaj imajo ljudje od tega življenja?
Dneve, ki so polni trpljenja
ali pa morda lepe spomine,

na mladost, ki mine

in zapusti le sledove.
Ko se reka zaganja v bregove,

ve, zakaj, toda ali veš ti.
Odgovor se glasi — ne



ker nihče ne more iz te teme,
v kateri sedaj živimo.
In ko je vse življenje mimo,

vidimo, da smo živeli zaman,
† «ojti pokopal nas bo v_akuan.

Mariana 1.1

Kemiis je pa res zoprn in néjtežji
ipredmet

Kemija! Lep in'eoučen ter za življenje koriste (\R ol kiUl

predmet, & kaj vse to pomagu in koristi dijaka, ki ga

uvršča med najtežje in zoprne preodmcte. lo6 je elementov,
>moj bog in to je mnogo , mn030 prevsč za ubogega dijaka?FF"

ki naj pozna vse, ne le po imenu, temveo 0 tudi po list—

ostih In potem za vsvk element toliko in toliko načinov

njihovih pridobivonj! D: si zapomniš eno dobavo, moraš

deset drugih pozabiti, kar je pai dovolj hudo in veliko

žrtev za napredek v znsnosti. Na vsaki strani, ds, v

vsakem ods uvku kemijske knjiue se človeku kor bled9 od

samih simbolov, formul in enačb, skratka, toliko in

toliko te h norazumljivih čnčk. Zang? Mogoče je vsak
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simbol zanka za dijolo, vsako forgvli tcžki
nerazumljiva uganka, vsaka enćbi vozel,
razvozljaš, če g:

ali onega *fmijskega
ki bi jih sicer 1

bi si poglobil znanje v alkamiji, v sveži
rride tisti usodni trcnutok, ko moraš pred
izpričiti, da si priign dijik in ves trud se
nič, torej v tisto, kir se v šoli označuje s

Pravijo, da samo v to ve; kar vidiš. Pi
eksistenci plinov vodika, kigikn, Gušigi ili
imenujejof BTGZ barve so, broz okusa, vonji,
duhovi? Kdor v to verujo,

razprši v

"cvokom".

veruj potcn
Koler se ž;

dijaki, ubogega reveža, naj varuje v nekaj, kir ni, je
zločin, izvršen nid njegovo poštenostjo. Prosiuf Dijm

ne razume gveti in nočejo ga
od razredniki.do predms

Toliko mimogrc

In da ida dijik včasih smolo, to
morili upoštevati tudi {

m..d. wnvglg K f.o
oblasti,

)fQSiji.
oojésnilo, da je tudi dijak človek.

krivda , ki r
litc,



do upoštevaai..?l O, no! To so malenkosti. ki jih moro

dijak pretrpeti. Ali ne ver'omete? Če se ne n— fol r—j
,

c dolg)
čosite ob tem spisu, ri berite
No, kje smo že ostali? Ajoi Soseda
nima p—ofesorico nič srca, di
naloge, koliko srebrn dČuiš iz Bo g srevrovggi kloriou?
Kakor da bi bila Barbari res tako pohlopni \o šrebruf
Revico je vsa znlovoljna in srvčni, 3 vv

ubog dinarček, s katerim si mora v povzi
"Kaj to", sem odgovorila. "Še bolj je naomi

ki jo je dobil Janče; in Z? idi kitare je
najprej on 1

litrov vode nistinc
vodika? Joj, ia bi 86 rog kaj †akcgi zgodilo v _olskom

W) (),leWqu"
liko se mi je zdelo oožrsbnoy da napišem kot D«T 0

uvod v veselcjši dal togo soo

njo, TOČHGQT deli in listnogi opa.

njegove spočite mišico in seveda,

No, zaenkrit *"j bi bil to ziključek, čo pa želite, ia bi

vam še kaj napisala o miših jskih vajah, ki jih imamo

v laboratoriju; pa napišite v "Bilten".
F.S. Dn no pozabim. Morda je ti syis milo

jem niicleVanu bolj ziboven,do bo v misle



Kajti pisala vam bom o raznih preizkusih, ki jih delajo
166 inO}(naši dijaki, seveda, kTKOT zahtevaj njihove mi

iivci (fe jih s;loh še imijcl).
Pozdriv Ness

In ti, člcvck,
ne; tudi nižiš.
Ne via š tclcsa soseda.

'\7Zakaj tel
Ker njegove duše hi.
Tikcl je s člsvekom,

hotel jp biti zi vsako ceno prvi.

A revež, bil je prevarvh:
Sreč? mu jo z Rašo zbegcln naprej.
Sedaj je gim z iennrjem.



Povrnitev v preteklost

Kje ste moji resni dnevi? Zakoj ste se izgubili in odšli
v nič? Pogrešam ves. Tako zelo pogrešam tisto milino, ki

je bilo v vas. Milino, nežnost, razumevanje, vse pogojeno

z neizmerno ljubeznijo. In vse to vam je dal on. Človek

nad ljudmi, človek, katerega napake je zakrila njegovo
brezmejno dobrota. Torej človek brez napak, človek s

plemenito dušo, z neprecenljivim srcem, človek...
Do, takšen je bil. Kako naj se torej ponovijo tisti srečni
dnevi, meseci in leta, ki sem jih preživela z njim? Ob

njem sem spoznala smisel življenja, smisel, ki počasi

izginja iz mojega spomina in izgublja v meni svoj pomen.

Ostalo sem soma. Samo s spomini, ki me vežejo nanj. Še

vedno ga čakal. Vsak dan, vsako uro, vsak trenutek sem ga

pripravljeno sprejeti, objeti in mu povedati, kako zelo

ga potrebujem, keko vedno mislim nanj, no naju, ko sva še

lahko bilo srečne.
Očko, vrni se! Ati moj, zakaj si me kar tako prepustil
svetu in si za večno odšel? Vrni se, očka in izpolni mi

mojo največjo željo! Prinesi mi zopet vsebino mojega

življenja, vrni mi njegov smisel!

Toda, očka, tebe so zagrebli v podzemlje, boš sploh zmogel



izpolniti to mojo željo? Težko bi bilo, vem. Pa vendar,
pomisli očka, pustil si me samo, samo sredi življenja, v

katerem ne najdem prostora zase.
Pa vendar — hvala ti, očka. Spomini, ki si mi jih dal,
vsebujejo tudi del tebe, del tvojega srca in duše.
Hvala ti.

Leda

Pred tabo je asfalt,
ob tebi je beton,
v njem je železo.
Kje se izgubilo je srce?

Dete kriči.
Krik ne premakne

ne asfalta,
ne betona,
nc železa
in ne srca

Suzan '



Ogenj ubija,
žge,

.

ogenj je sreča,
srce poskoči,
ogenj ubija,
žge,
ogenj ni vse.

Bil je zlato tele,
bil je prazna p soda.
Iz nje se ne napiješ,
ostijaš lačen.
Pa vendar? bil je zlato tele.
Imel je. avto, ki je bil najdrožji,
imel je hišo in najlepše rože.
Bil je zlato teleg
"'\r *azna fosoda, ki je ob kupu

denarja
mnoge pustila umreti,
goslušo & hvale hindvgkih ljudi,
ki bi rudi njeno bogatstvo.

__ __. __
Umiral ni težko, sij se je zadušil



v lastni tolšči,
kot posoda brez dno,

njegov denar so pokradli,
čeprav so ga imeli somi

dovolj.
O, ubogo zlato tele.

Suzun

Ljudje

Kisel smrad. Tako neprijetno prodira v nosnice. Tu so

usnjeni Škornji in par prepotenih nogavic; izvor pre—

kletggn smradu.
Ne bom

vstati
Slišim
Oddaja

to! Na

sveta,

jih odnesel proč, tudi roke bi
bi moral;
ZVCKG iz tranzistorja. Slab je

UX ()(hre eče glasove z vseh strani
kaj me vse to spominja? Mar ni
mor ni svet smrdljiv in lnžniv?

smrdelo... In še

in pokvarjen.
etri. Laže, čutim

to drek našega

Svet in ljudje. Ne, ljudje nimajo nobene veljave. Veljavo

imajo krvosesi, svinje, ki se prištevajo med ljudi. Svet



in krvosesi, odlična kombinacija. Dajte, pobijojte ljudi!
Močite jim bombe na njihove ločne riti! Irbrebite to nepo—

trebno golazen! Začnite z očrtnim pobijinjem bosonogih in
podhranjenih otrok? Pohitite, kijti teh je veliko in tudi
svet je velik. Ne smete pomagati ljudem k lepšemu življenjul
To vzame preveč časa. Pobiti jih je mnogo enostavneje.
Ljudje, brez panike! Živimo v humanem svetu. Poskusimo s

protestnimi zborovanji. Brez uspehov?! Nič hudega, dajmo
Še enkrat, dokler še lahko! Tudi lažjo vest bomo imeli.
Vse skupaj preveč smrdi. Moram odpreti okno. Svež zrak
počasi napolni sobo. Pa vendar, nekje v sebi še čutim
smrad, grenkobo. le zx—aii nogavic.
Tranzistor je ze zčovnej utihnil.

O(Sprašujem sebe, s'roiujem vas, ljudje sveta, ali vas bodo
L \.

lepe, lažnive obljube znova romirile? Ali bogo morali
tudi vas najprej pol pobiti, preden boste začeli boj.
Pravite, nej držim gobec? ProvL

Naš svet res hudo smrdi...

Peter



Dom

Ste videli dom

brez sten,.
brez tal,}
brez strehe,
ima le vrata,
da,velikn vrata,

skoznje nekdo pride

Toda tisti,
ki v tem domu živi,

zirgli tcsnegd dneva,
zaradi hlidne niši,
zarači plohe življenja
bTezupnih dni.
Postavil bom nov dom

in stene
in tla
in streho,
le VTTŽQ, vrati bom zaziial
g kitajskim zidom,



ne odšel.
Na strop bom sonce pripel,
da se bom grel,
in bom vesel,
da imam dom,

ki ima stene
in tla
in streho,
brez vrat.
In nihče ne bo vanj prišel,

ko odšel.da bi nekoč l?

Solza
Ti ne veš,
kako boli
me tvoja solza,
ki drsi
ti iz oči.
i—ZI ;) biser solzni
v dlan bi vzel
in ga imel

v dlaneh ga grel.
Ti ne veš,



se biser solzni
ti z Oči.

Za ;is3nje nisem nikoli imela smisla.
Toda do es se mi je zgodilo nekaj, kar morem nekom najisdti,
ker človek težko prenašo bolečino sam. Že v začetku leta so
me prijavili za rizreinega blognjnikn in kot blogijnik sem
se počutila iolžnoy do zberen denar zn novoletno darilo
yredavoteljem. Tu je bilo še vse v redu, todo od tu naprej
se začne. Sosolko sem prosila, če bi sodelovali pri tem VUmko

o lahkem nikupu", in ni odklonili. Hoeili svi iz trgovine

se posvetoveli z nekiterimi sošolci, told os 310 je le pri
vprašanju: kaj? Prišel je ko je bilo potrebno
darilo. Ostilim to ni bil &roblem. Odšli svo v Mladinsko
knjigo in prodajalka noga je svetovala globus. Nosedli sva
njenemu predlogu, rolo zarali tega nepremišljenega dejanja
sva poslušali nijrazličnejs [psovke. V šoli, seveda! Ko svo
sošolke sezniile z nakupom, sVo nekog časa molče poslušali



kritiko, toda vecno bolj naju je oolela krivico. Začela je
"jasno ena, toda za njo drugi, tretjo, nato celo vse tiste,
ki so bile maloprej tiho. morej, vse oči so Lile -uprte v

naju, vse breme je ležalo na najinih rolc_n. (a, ir ker so

imele toliko pripomniti, sem vprašala zw nov predlog. Aha,

tu se je pa ustavilo! Usta zaprta, roke, ki so prej mahzle

vse naokoli, so bil? umirjene, tišine! Oglasi se najbolj
korajžni: "Zakaj pa risi sklicali sestanku?" Vzelo mi je

,o, poglcola sem sošolko in pri njej iskala pomoci. Da,*}SO. †,

sestcnek! 0, saj smo imeli sestanke, toda kaj misliš, kij
smo delali. Kleg'toli ? Grozno? Tako netovoriški razred!

Ttere stopile na najino stran, toda šeOb koncu pouka
lfics spjznsla, da ni prav, kar sone vse. Morda je ona

sterile, morda so sjoznale, dn bi se njim lahko zgodilo

enako, morda so uvilele, da sva se trudili, premisljevali,
Nito sem nekn—samo da bi ustregli nezndovoljnim sošolka

terim svetovala, naj gredo izbrit novo darilo. Ne, to ;a
ne? Oni bodo lelnli (z izjemami), kje ga, zakaj?

No, rsčunals sem, da bodo oni s tSPD bujno domišljijo in

funtnzijo zlahka opravili to tako prefrosto Čelo. Zmotiln

sem se. Oni imajo Simo jezikci .

Priznam, da sem tudi jz nekaj kriva, toda kljub temu ne bi

bilo treba ind naju z vsemi močmi. Saj se na nsiaknh

učimo, kajne?



Premišl'evnli sva ki" bi sthili. Nesli sva s: nnza* v
. 9 3 _J

_

J

t govino, toda ta_ niso vovrešali, zato je ostal nama,

ozirnmm, našemu razrei 'Ostiln je samo ena možn3stf Do—si

boljšc Qnrilo. Za ta nakup
Qi Dile v redu, č; bi bilo

inn sva Simo posluaili$ poslušnli..... Kaj, in upam, da

NGQHSKL luči ni razpotju
O N(

«N AD (V .wo se mi zapičilc v m

(4. A+ najSlčtćpi 0 UL __q

Krgnil bom ni ...
"h, saj jo
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_ Konec

Hodim po stezi,
samétni in prašni.
Ikčqm sebe,

1svojo aostojinstvo.

Dolgčas in prah...
... in sveža konjska fi Ot]D .

Pohodim jo!
NP paka...
Našel sem ga...
Še vedno leži na cesti,
smrdi.
Na sobi nosi odtis človeka,
stopinjo brez noge...
Za mano smrad,
pred mano p ah

in dolga pot.

Peter
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Vprašanja iz obdobja NOB

Kdaj in kje je bila ustanovljcna OF?

Kdaj in kje je bil ustanovljen vgjaški organ, ki je
vodil rripravs na oboroženo vstajo v Sloveniji (ima)?
Imenuj partizanske tehnike v Ljubljani. Kaj so tiskali?
Imenuj bslsgardisiično postojanko v bližini Ljubljane.
Kaj je danes tam?
V katerih bolnicah v Ljubljani so zdravili ranjene
aktiviste OF in fartizane?
Kje so streljali talce v Ljubljani?
Na kateri dogodek vas spominja :loš ča za Paljansko
gimnazijo?
Kje so demonstriralc ljubljanske žene proti fašističnemu
nasilju?
V katere zapars so zapirali Italijani, Nemci in belo-
rmrdisti aktiviste NOB?C

jo žico? KajKdaj so RQubljano Italijani obdali 2 bo:

vas danes spominja—na ta dogodek?
Katera aktivistka OF je bila ustreljena na ivorišču
Saturnusu?
Kaj vas spsminja nanjo?
Kje se je preistavila Ljubljarčanom ;rva slovenska
naroina vlada? Kdo jo ie ozdravil s katero pesmijo?u



14. Tfne Tomšič, kaj veš o njem?
15. S katero pesmijo je Oton Župančič pozval slovenske

pesnike in pisatelje h kulturnemu molku?

Kakor vidite, smo v donošnji številki Mladike zastavili
nekaj vprašanj iz obdobja NOB. Poskušojte odgovoriti na

vprašanja. V uredništvu bomo izbrali tri najbolj pridne
reševalce in jim ob izidu naslednje številke podelili
simbolično nagrade.

_Vso vprašanje je prispevala Vesna Miklošic.

Tole bi rado_povedolo

Nekaj tednov po podpisanem premirju med Vietnamom in ZDA smo

si ogledali film o Vietnamu; bolje rečeno * oglecali smo si
film o ljudeh, ki se borijo za obstoj Vietname. Kljub temu,

da je sedaj ta, skoraj dve desetletji trajajoča vojna kon—

čana, ne moremo ostati ravnodušni ob gledanju tega franco—

skega filma.
Režiser je prikazal demonstracije v EvroPi in Ameriki, vmes



vvpa so bili dokumentarni vložki z vietnamskih bojisc, Med

tem časom, ko ljuije v Evropi demonstrirajo in s tem kažejo

svoje nesoglasje s kruto ameriško politikoy se v Ameriki

zbirajo po cestah ljudje s parolami: "Bombardirijte Hanoy!"

Le malo število tch demonstrantov se zaveday do je v tistem
trenutku padlo v Vietnamu tisoče, descttisoče žrtev. Škoda,

da nimajo prilike videti t oo številu (majhnega, & po

svojih dejanjih velikega ljudstva, ki se ni najbolj primi-

tiven način bori ZZ svoj obstoj in ne navsezadnje za obstoj
svobodnega Vietns ..
Sedaj je najhujše za njimi in marsikdo je srečen, do so se

uresničile misli Ho Ši Minha: * ... 33 naj traja to vojna še

deset let, ali po več — mi se bomo borili do zadnjega ...!"
Ko sem gledala ta film, sem bila srečna, da je to neke

vrste "preteklost", ki pa je kljub temu še zelo blizu
seiinjosti in je lahko zelo nevarno za mirno prihodnost.

Bubo 3.b



Senca leži
nekoč ognjenozelen homoseksualec

ploskonogegn pokriva ras & diskriminaci ;
uničujoč neskončno ljubi sistem vojne
krvavo krompirjeve vžigalice
made in'USA

Zakaj glista?
Pa smo srečni?

Freaks

Pomočkina telesa se
med pijanim vzdihovonjem

voljojo v neresničnosti.
Plastično telo Moralo

se je rnzblinilo v K licog
ki se je utopil: v alkoholnih blagih. ,

Noge v strgonih nnylonkah

poželjivo brcajo v zrak,
da bi odrinile še zadnje
ostanke sramu.

strastno vzdihovnnje
trga oblece s teles...
Jutri se bodo spodobni meščani

pogovarjali o vremenu

in udrihmli čez oolgolasce.
JJ_ck!



Razmišljanje o dogodkih
v Vietnamu

Dvajseto stoletje. Imam občutek, da ne bi mogla živeti v

nobenem drugem času. imam svoje življenje in življenje
okoli sebe. Vendar y? mi veliko stvari, ki se dogajajo
dones, jutri, vsak dan, ni všeč. Sem proti vojnam in
sovraštvu, želim si, da bi med vsemi narodi na svetu
vladalo prijateljstvo, in bi se vsi ljubili in spoštovali.
Žal pa ni tako.
Vietnom, ob tem imenu se volno zdrznem. Komu so v korist te
strahote, ki se tu dogajajo? Zakoj morajo ljudje trpeti?
Zakaj ne morejo otroci živeti svobodno, ažigrnno otroštvo?
Zakoj morajo matere o& svojih ust odtrgovoti hrano, da lahko

nahranijo svoje najdražje? Koliko takih vprašanj bi si se
lahko postavila, pa vendar ne vem, če bi znala na vso odgo—

voriti.
Mogoče gledam na Vietnam z drugimi očmi kot ostali ljudje in

si vojno predstavljam popolnoma drugače, kot je res. Ne

bi se morala skrivati po zatohlihmorem si predstavljati,
sobah in stanovanjih zaradi sovražnika. Ne bi vzdržala, žele-

la bi si zraka, sonca, življenja, življenja, ki ga živim

danes.
Ljudstvo Vietnamo hoče svoje pravice, noče biti poteptamo.



ito se bojuje, prevanje sovražniku, vend?r jo pri tem
_Lizgubilo življenja že ne LiSOč0 ljudi. Možje, motere, dekleta

(dedki, babice, otroci, so joili za to, da bi živeli leps
življenje.
Sama ne vem, kaj je vojne in me dogodki, ki se dogajajo v

Vietnimu, ne "riZCLdenejo t_ko , kot bi me morili. Vojio si
predstavljam kot pravljico, kjer zmaga boljši, tisti, ki

U)ime dobre lostnosti, In, ali niso Vietnamci tisti, ki o

dobri, Amerikćnci ;? zlobni in zahrbtnig Po moje bi v tej
pr?vljici mora li zmigeti tisti, ki so dlbfi.
Ali so res čustva človeka, ki živi v dvajsetem stoletju že

tako otopeša, da ne čuti tis' kar bi moral. Kako smešno,

vojna je zame pravljica, v kateri je :oplačnna dobrota.
In kako čutijo ljudje, ki živijo V vojni vihri, kakšni so

njihovi občutki, ali tudi njih smrt teko milo ali nič ne

prizadene kot mene. Koj je provzopriv človek? kli ni to

živo bitje, ki živi, ustvarja, si ustvarja lepše življenje?
Ko pomislim na vse tiste matere, ? kleta, otroke in može,

ki so o;cli v vojni za svoczclo, ali mislim nanje kot na
L

človeka, ali so to z 0 samo stvari, oker omara, ki je

zgorela in Bodo potem v tovorni napravili novc. Pa vendar

je teko. Sramujem se tega, venlcr nisem siio kriva, moja

čustva so otopela, čutim;Mruoče kot Vietnamci.

Ar bi rada viiela, da bi bila in svetu POVSGd 510P9>



bratstvo. Nihče od tiste množice, ki danes trpi; si ne bi
žélel smrti. Vsi bi si želeli ju dne, ki se ga

danes bojijo. Za vse nas bi bila 01 VSmka letnem času

pomlad, brez skrbi, polno iger in veselja.

"Andrijana
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