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Dragi bralci!

Prva številka "MLADIKE" je pred vami. Res! Dolgo ste čakali
nanjo. Predolgo! Zato smo krivi mi v uredništvu in vi, ki nas
niste oskrbeli s prispevki. Nikakor nismo mogli zbrati dovolj
člankov. No, ko smo končno rešili problem prispevkov, smo od—

dali gradivo tipkarici, ki je vse prepisala na matrice. Te so

romale v tiskarno Delavske univerze Boris Kidrič. Tik pred
izidom glasila pa so nas v uredništvu člani MA opozorili na
dva prispevka, ki nikakor nista sodila v našo "MLADIKO". Oba

sta bila namreč napisana na versko vsebino. Po posvetu s tov.
ravnateljico in MA smo se odločili, da "MLADIKA" s tako vse-
bino ne bo izšla. Oba prispevka smo nadomestili z drugimi,
nekaj še dodali in "MLADIKA" je pred vami.

Vem, da je med vami marsikdo, ki ima smisel za pisanje. Zato

upam, da se boste sedaj bolj potrudili in napolnili skrinjico
v spodnji avli. Pišite, kar hočete. Vse kvalitetne prispevke
bomo objavili. Naj vas spomnim, da "MLADIKA" ni več izključno
literarno glasilo. Naj bo odraz naše kulture in življenja
mladih na GPS! Sodelujmo vsi in kvaliteta se bo dvignila,
časopis pa bo izhajal pogosteje. Če boste poslali dovolj
prispevkov, lahko že v kratkem pričakujete novo številko.
Pišite nam, če vam je vsebina všeč! Pišite, kaj vam ne ugaja!
Glasilo bomo skušali čimbolj popestriti. Upoštevali pa bomo

predvsem vaše predloge.

Prispevke oddajte v skrinjico, ki je pritrjena na oglasni deski

v spodnji avli. Poskrbite, da ne bo polna praznine, ampak kvu—

litetnih prispevkov.

Urednica



)sneje pckimal. na pridigo, ki jo je sestavil malo prej, je

Bezočaranje ,

Je? je polz e 1 po šifah avtomobili, Frcnku jefpomenil glasbo.
;eno se je prenieta'al po sedežu in nestrpno po do
uro. "Prekle to! Že pet minut je zamu.uilaž" je llel. Medtem
pa je k parkiranemu "majorju zavila Jana, .renk je odprl
vrata, ona pa je namesto v avto stopila.v lužo, kamor je še
galo prvo kolo. "Zdravo!" ga je pozdravila, on pa je le

u

pozabil. Saj ni bilo vredno?

se imela ta dva dneva?" jo je vprašal in jo pri jeel
"Krasno! V soboto, ko je bilo % lepo vreme, sem

s sošolci in sošolkami na Bled. veš. veslali smo?" je
Z:oela pripovedovati. Frenk jo je.odsotno poslušal in jo

_a avtomatično poljubil na uho- Ko je prekinila,
{ot ponavadi in poljub je začasno zbrisal vse

'e prenehal. .mo avtomobilae 3

čofotala v velikih lužah in blatu.
ogne in opa zil simpatično rjavolask., ki je gotovo-videla

*. Skozi na 9 poklical: "Kdajr
? Bi se mid*a zmenila ??" je začel in zavijal rjave

oči. Veselo st; se pomenkovola. potem pa jo je potegnil k

0 bil. le ne bi pozabi118 na zmenek! malce pre—

odšle.

Jani je postalo slabo. Ko bi mogla. bi že prej odšla, vendar
je noge niso hotele ubogati. Pri ponovnem poskusu; & bi
"stala, jo je Frenk smehljaje vporlčai: 'io šlo?" te" ji

o
1

li odprl vrata. Brez besed je izginila za vogalomr

hm...... . ,.... ...an ....uiln ...—m......m................_...... ... . ., ,
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IJe s težavo je premikala noge. Po glavi so se ji brez reda
podile čudne misli. Doma se je zavedela, da je Frenka izgu-bila. Zajokala je. Pa ne zaradi žalosti, od odpora, ki ga ječutila v prSih. Dopovedovala si je, da ga mora pozabiti.
Toda Frenk je bil nekaj posebnega, bil je play-boy, ki ee z
dekleti ni pogovarjal o resnih stvareh. In to je bilo Jani
všeč. Spoznala je, da jo je imel Frenk za lutko, da med
njima nikoli ni bilo globljih čustev. Toda spoznanje jebilo prepozno. Sedaj je bila ogorčene, saj je vendar mislila,da ga ljubi.
Po nekaj dneh sta se srečala in želel se ji je opravičiti. Ni
ga poslušala in tudi rekla ni ničesar. Preden se je obrnila
proč, je dejala:"Nima smisla, da se pretvarjaš! Hinavec si
bil, si in boš! Tudi če ti oprostim, boš vedno večja barabe."
Tem besedam še sama ni popolnoma verjela, a sprejeti opravi—
čilo, bi pomenilo, še enkrat se ponižati. Tega pa Jana ni
hotela in tudi ni mogla.

Brigita

Jablanov cVet I
Starka upre svoj pogled v jablanov cvet _
solza se ji v očeh iskri _
razočaral jo je tisti svet,
ki o njem je sanjala pred leti.
Zdaj ima že mnogo let,
okusila je že vse bridkosti
ki jih opeval ni poet.

Lahni večer je potegnil
in nežni cvet se je osul
kot mladost, ki mine
in se nikdar več ne vrne.

Marija



Vo žnja

zbadlli smo se šele ob j? zvečer po—

zibili zaSViti budilko. .Jrijci let'žlri po
(1? 3/0 Končno SG "še

pote—
7'mamil 11 1

in vli !3
ne more

jaz ser".

feta? je iccnčnn odVLhr—ilfl Skozi vrata, midva z brat-rimo;—n

zajtrk. Delili smo rnčrte, krika new
da bi šli ni Dolergsko

" in š,- pr':da::n
smo domov. "Zamenja—

' inštruktcr
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Bratranec je vztrajal, da bi se šli z novim "fičkom" milo
vozit. Vozilo je bilo novo in še vedno v garanciji in zato
ne bi bilo nič hudega, če bi pokvarili zavore, prestavo ali
kaj drugega. Jaz sem mu seveda pomagala pri prepričevanju
'starcevq "
Najprej je vozila tete. "Ludvik, kaj pa sedaj?" je v strahu
spraševala moža in pritiskala na "gas", de je mašina tulila
kot nora, avto pa se pri zeleni luči ni hotel premakniti=
Bratranec se je na ves glas smejal in jaz sem se mu sevede
pridružila. Navsezadnje je tudi strica minila dobra volja
in na robu obupa je dejal: "Poglej, tisti "kifeljc" tam to
samo gleda in se smeji. Dobro si jo odnesla. Če bi bil jaz
na njegovem mestu, bi te kaznoval zaradi zaustavljanjm
prometa!" To je bilo za prenapete tetine živce preveč in
na prvem primernem parkirnem prostoru je sedla na zadnji
sedež, jaz pa sem je zamenjala. Pred mesecem sem vozila
Renault 8 in občutki so bili povsem drugačni. Res je tudi
pri meni vse škrtalo in škripalo, tudi brez tuljenjd "maši: '

ni šlo. Toda pri semaforjih sem vedno pravočasno izpeljala,
tudi prestavljala sem brez premetavanje po sedežih. ZUto

me je doletela čast, da sem vozila tudi domov, in sicer po
"ruskem asfaltu". Pred gostilno je stala skupino kolegovs
hotela sem jih pozdraviti z lučmi, a na žalost jih nisem
našla. leo sem zmanjšalo že tako majhno hitrost in v časul
ki sem ga tako pridobila, sem se spomnila boljše rešitve.
Zatrobila sem. Hupa mi je prišla prev tudi, ko sem na cesti
pred seboj zagledala otroke. Famesto da bi gdtisnils na
zavoro, sem na hupo in samo hitrim refleksom otrok in
njihovi gibčnosti se imam zahvaliti, da nisem koga povo—

zila. Nevarnost je minila in zmagoslavno sem pogledala
strica, ki si je živčno grizel ustnice. Opazila sem, da ga
je polival pot. Hm, le zakaj.
Torej, moja druga vožnja je uspela. Bolje kot prva! Malen—

kost, da bi skoraj parkirala no sosedovem gnojišču, ni po—

kvarilo mojega zmagoslavje. Bi se pa malo skopali in okra"
sili svetlega fička s sodobnimi nalepkami.

Brigita
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— in oprosti, ker se začel
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Izgubljena iluzija
—3 Krvava rdeči madeži

na sivi belini.
začuden izraz na licu,
ki ga je ziuclo bistvo resnice.
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PRINCESKAM

Morda se
ravno ta trenutek

tem za devetimi kevnrnami,
lepa princeska,

modrooka seveda,
hrepeneče ozira s stolpa.

da bi videlo prince,
z belim porschejemi

ki bo prišel ponjo...
Ah, princeska!
Če nočeš doživeti razočaranja,

se odpelji s fičkom?
Kajti princev ni več,

belih porschejev
pa izredno malo...

PUNČKA !

Rekel si mi punčka9
pa sem hotela dokazati,
da to ni resnica.

In ko je prišel čas,
da bi dokazala

\ sem Šele spoznalni
/\ Imel si prav,

f \ ko si mi punčka dejal!
/ — In za mano nisi zaloval...

—\._ Zvona
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638 se iz rož?
pq te imam?

ODŠEL SI

Zakaj si mc
kb sem te goreče l

Kot veter je prišla if t3
vzela iz mojcd
* Odšel si z njo,

& objema.

ne da bi mislil na to,
da bo meni-hudo.

Zvona



Rada bi, da bi bilo drugače

Zivimo v svetu napredka in civilizacije. Vsaj tako pravimo.
Naše življenje napolnjujejo dobrine vseh vrst: avtomati,
računalniki, v tovarni pripravljena hrana. Vsak dan posluh
šomo reklame, ki venomer pripovedujejo eno in isto.

Materialnost, materialnost, material.

Je res pravilno, da kar naprej nekam hitimo, in do nimamo
časa niti toliko, da bi nekoliko postali in pretehtali,
kam vodi to naše brezglavo drvenje?

Opisala bom človeka. Takega iz naše vsakdanjosti. Takega z

lično opremljenim stanovanjem, z avtom, morde počitniško
hišico na morju. Opisala bom človeka, ki živi brez pravega
smisla, ker je žrtev vsakodnevnih reklam, žrtev civilizira—
nega sveto.

Pozujmo z njim po ulicah 2o. stoletja. Kaj opazimo? Kaj
opazi naš človek? Ne, sem za to, da najprej opazujemo njega!
IJepo je oblečen. Ga vidite? Široke hliče, čeden suknjič,
elegantno pristriženi lasje, urejeno bradico. Vse na njem
je tako popolno, brezhibno.

Možak stopi najprej v kavarno. Naroči si kavico in rogljiček.
Tak čedno zapečen rogljiček. Pogoltne velik zalogaj. Čuden

je pri tem svojem opravilu. hakor da bi to delal popolnoma
avtomatično, brez sence zavesti. Potem se naš človek od-
pravi na svoje delovno mesto. Enoličnost njegovega dela ga

V . . H . &

utruja. Spet kavica, casopis. Ura je dve. Hiti domov.

V poslednjih žarkih sonca se koplje mesto, nežni oblaki
preplavljajo temnomodro nebo, v zraku je vonj po jeseni.
Toda ON vsega tega ne opazi. Njegove oči so oči robota,
neobčutljive za vse okrog sebe. stopa po mestnem tlaku.
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Se krepke J stiska k sebi svoja črno &
' kakor da

V grmu čivkajo vrabci.
lahko je zima, lahko
preričunanimi
do doma. Ena, dve; ar

Doma je. S+iacwknqc je
za z vl&go.l In stene s*
mi. Toleviz † ova edina
Spet motnjel

elektr;
največjim problemom.
psovke, kričanje, zmcrjinje.

V nedeljo gredo na izlet. On, ona in mila (van
avto iz garaže. Družinica se udobno namesti in
štiripasovni cesti. 0; kako prijetno;
ara, rasne trdve, nihajoči. bilk, sredig:;

le klopi"N aki... "Le zakaj ni tu noč
v\ua on. Tisti čedni možak!
Lg otroka se brez slrbno
včeraj oprani v pralnem
Mixal. Thkim z encimi. "na
oni in On.

*

19In ko zve vsi poar
cnoliča;;l dtic, tikr"
meseca, ptičjern svcw
"Zipfiv end?
Vem rekli boste, Lx prg†31LMng , r



pihujem. Morda res. Toda s tem bi le rado dokazala, da človek
iz našega sveta; tieti z lepoiob eko in počitniško hišico ter
isokim standardom, nimi več čiso zase, za lepoto; r

mi je, ker vem, dT se marsikdo ne ZhiZo

n
«1

1 † «A-.- ! vp— .
- : —arave, ci ne ano ceniti )reprjotih etvrri. na mi je, ker

vem, da potrošniško družba __r naprej uničuje čudovito stva—
ritev narave * člOVe ko. Ker zivajn njegovo nmrlvno negujenje

sem človeka brez cilje.
hočem ,?l'ltl nek (1m V VlSC'LVC—a

da se ;oče idoovoljiti le z materiolnimi do—

Nekoe, v to sem prepričan; spo—
znatis &: se mora vrniti zaj. Di ne v svetu,

To ve k)kakršen je ta. Ta vek je prelomnica.
je zadnji faza njegovega razvoji.

Civiliziran zival bo morala Laostnti človek.
Ana

KAKO SMO Sl EHAKI

Hej, tavariš? Ozri se! '

Ohh prosži. Nisem vedel9 && ti smem gospod le reči ...
izkoriščal te ljudi.

sesoš denar n..
Pameten si. Nikomur ga še nisi dol.
Se bojiš? Bdiš nad sv0jimzLllnooM
Norec! Tudi ti l š crrkril.
Kje bo tvoj denar? Kje ooš ti?
Denir bo propidel, tebe pi ?; odo žrli črvi...

o?Kako je to le
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mik se osuje in listiv_ so kot
krvi.

ti
wledqn tvoj obraz?

v 035? Če † lost nabira? »

jg okoli Lin Dhiziti trpko petezo.
Hrmpnva in trda jo †vojn dlan,
toda z njo bo š tako mzhko
in tvoj obriz izžareva toplotoc

Saj veninr vem,
u ni prostorada † tvojem

in &} v meni néšel nisi
i?" , .
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Sodobnost

I
Ko gledam tvoje oči, skušam brati,
toda tvoje abecede misli ne poznam.
Življenje oblikuje tvoje_črke v nemirne
sledove na tvojem obrazu.

Saj imam tudi tvoje gube rada. Rada
bi brala tvoje skrbi. Razbremenilo
tvojo dušo, nesrečni siromak z asfalta,
v krutem atomskem dežju.

Buzan

Il
Skozi asfaltno noč čujem korake.
To so koraki senc,
ki iščejo svoja življenja v cestnem prahu.
Stare ženica podrsuje in pobira ostanke kruha,
ki so ga nekoč pustila življenja na asfaltu.

Suzan

Ssmota

samo sedim ob obali Nikogar ni.
in strmim v modre valove. Samo luna sveti name
Nikogar ni, ki bi bil ob meni s svojimi razprtimi rokami
in mi šepetal nežne besede. in svetlimi očmi.

'Snmota - strašna beseda,
ki ti izkljuje srce do dna
in ti sepeče strašne besede
in riše strašne misli.

Lilič Darja
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Clp)D?09 ta ćeževni dan! Ampak naše elektrogospodarstvo je re 5

in za dobrine, kot je elektriko: se izplača potrpeti.

Mladi v miru in vojni

Večina ljudi ljubi mir, so pa Ludi " sicer v veliki
manjšini, ki v vojni uživajo; uživajo ob pookolih in grozo—
dejs†vih. To je sicer čudno? & kako naj si drugače razlaga—
mo es ijo napednlcev. Mladi hočemo živeti, zato mora biti
mir. medsebojne ljubezen in pr

Po vsem svetu so že in
svoj delež tudi mladi.
vecni žejo svoj sve
vedfio vih ajo in mladi
bnimi di umre sok
jenih otrok. Zakaj? lgnj nima vsakdo
raso, V"?o, spol, jezik narodr si Drivico

le? ME!!

lutkif nv'onnti

7

Mar ibrosorji nimajo niti malo mor
od wsjne koristi, vojaki

si pom3r*_\f j ni ("ozno spoznanje, na pqu—
vojni mačkc. in neusmiljelio uničuje svo—

In divjo mačko so
zanjof Preda'a
kajti me

mamila po pomoč?
milo ubija po \si, & sigurno:

Tragično je to, da se mamilo lak
namesto( da bi vsi mladi živeli v lepem, ljub—

sanjskem svetu, _odo še naprej skoznnvili grezct; vejn,



krizant

[!]na je moja vera. && napvči z&r*a
?kulturu ne bo več kriznntema

K0 gcm bi
Tiki; turo .

v roki?
Ibino hrinim'to

iš Koni sama\n, 1

tik? kot
I na

.:...poslans;vo um

postnvlji temelja

Bil je oi
ko žlico>'

_ni mlad09†i.
ilo. Tiko
'e idole, ideje? s
ne plehek in m3"
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Tak je bil stoletja naš narod — zaničeven, tločen, pesiven.
Zakrival si je oči pred resnico — hlapcev, kralja na Betajnovi,
Jerneja... Zakaj? Ker je videl samega sebe, krivičnike, laž-
nivca, to pa ni hotel biti, ni hotel verjeti, da v resnbi to
je. Cankarjeva besede pa je resnične. In resnico je treba
tepsti, če je nezaželena. Tepli so ga, ponižoveli — češ, iz-
dajelec, lažnivec, brezdomovineci "Moja knjiga je knjiga lju—
bezni — odpri jo, domovine, odvri je in boš videle, kdo ti je
pravičen sin!" Niso ga poslušali. Ostal je sem, todo vere v
svoj narod ni izgubil. Nekoč bo moral priti čas, ko bo ta
narod vstal, zahteval svoje pravice, samostojnost v imenu
bele krizanteme, žlahtne rože svojih previčnih sinov. Tokrat
bo prišel Cankarjev čas in čas vseh, ki so gradili belo kri—
zantemo, da se bo nekoč kitila na prsih bogatega narode. Ta
čas bo povračilo za vso bedo in krivice, ki jih je spremljale
skozi življenje, ker so bili — umetniki.

Irena

Bili smo v kinu

Kader gre naša gimnaziji v kino, si žepe netlačimo z bonboni
in preskrbljeni smo za dve uri. Glavno pa je to, da odpadetm
dve uri pouka.

"Cvetje v jeseni" sem gledali v prvi vrsti, tako, da sem noše
grilce videla z dokaj čudnega zornega kota. Presenetila me je
"ra Milene Zupančičeve. Bila sem jo navajena igrati-čisto
kaj drugega, bolj posvetnega, če lahko tako rečem. Tukaj

s;

13

%"

H-

O

a sem najprej podvomila v njeno zmožnost, češ, to bo vse
reveč igrano, ne bo tiste pristnosti. Tode zmotila sem se!"(3

Tisti njen pogled izpod visokega čela in ljubek naiven nesme—

šek je izdajal, da je vloga njena, pisana zanjo. Tudi drugi
igralci so potrjeveli, da so razumeli Tovčerjev roman. lz
celotnega filma je vela tiste preprostost, domnčnost, ki je
mi nismo vajeni. Skromne vsakdanje besede so nosile v sebi
razumevanje, prijoznost, ljubezen. Mi hočemo vse to izraziti



na bralcu način, v resnici pa
je izražene z besedami. Prevzo
iU '13 tisto, kir Tivčir s 30 ,igbrinimi besednri ne

VS &) \)

brala
110,
trdilanerćaino. V "Sut' Bent, neko

za našo borbo. ha imela pred
filmom, češ. č ko bi
ga vendar lahka n: v karistnejj*
dim, da je to naša rodovina,
jamo mi vsi, d? smo bili iglami ti
krvavih westernih ne zimižim, takrat

kurirjem, ni Gslz$ ko je oče i
spomnila neko rpsnice: "Ko je

žival, je člJVQk slaTši od živališ" Lik Sive stxčcvićn mi to
za vedno ostil v spominu. Pri Riohirdu Buržonu se mzrwm strin's—
bi z mnogimi? ki so prepričani, du

č_ kova. Morin ne p' zunaijasti9
prav gotovo. Tudi ; 3350 %i si ŽQlClU
filmski proizvodnji se nornms pač

Ko smo se vračali iz ivar7"
pregunil. Ne zato, kar sam
ker sem shičnjno brazkr
nekam preko hiš, kqt

ha... u

Vido V šali
minut. Ušiielsrcdo 307 v lo

zato



Meli Branko se igra s psom in ga vleče za rep. Ko to mama vidi5
reče:"Branko, ne vleci psu za rep, te bo u; iznil!"
"Momo, saj psi grizejo sprodnj, ne zadaj?"

"Ce me boš poljubil, bom zakričolrl" zagotavlja Darjo.
"Lepo te prosim; ne! Poglej, koliko ljudi naju lahko vidi ..."

ljzašepeta Tine. "Prav, pa ooiščivn bo osamljen kraj!"

Suzy nervoznn sedi pri zobozdravniku na stolu in močno odpira
ustae "Sa ni treba tako odpirati ust?" ji svetuje zobozdravnik.
HBoste lazje prišli z instrumenti noteržv7 se zgovarja Suzy.

Sl

Dvignili smo glave, toje v naših očeh ni bilo niti bleskn niti
"ono brezmej & praznino, ki je kot grozečo pošast prežola

gledov, n*va. polni leronskei pričakovanja,
0 to vprfšanje, ki se je zužrlo v naše obraze in zapuščnlo

na njih ornzne, ou vendar presencčene smehljaje?
Ali po morda grenko piskujočn melodi , ki je zalila nosa srca

eletck, poln pogutne moči.
tren -tku vpijem: "Mi!"

? V poltemi te veče a, te noči, tega pričakovu-
(+55

1. Gledute v isto daljno

u
&

vase ime, o otroci Človeš
0, ki je za nas tako edo segljivo blizu in daleč.

Sprišvjeno ne. Vi in Jan. ii in on-.
in rihčennam ne odgororja.
Viziija prihodnos i. O kaksno neumno, tropasto početje je poglea
v nrihoindstf
Oni dan, se še spominjito,rdn, bilo je včeraj ali morda pred—

včerujs,jim, je prišel čuden človek z blagovestjo ni ustnicah
ovih očeh ni bilo niti sledu jeze in niti kančka zani-
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Nekega dne, ne oni dan smo videli žareč curek neba,
kako je vlekel sonce nivzdol, V'LDO bliže tebi.
In v trenutku. ko se je doteznil hladne gladine, se je pod nami
;azprostrla ogromna sivo gob: in tista prežeče posest v

vočeh se je končno naveličdli eaknnja.
goba je zrasla iz našilli teles in iz _?še krvi in celo

iz nešegn hrepenenja in zavesti.
In potem, povejte miš Nočem več misliti na to!
Sem sanjala ali je bile vse sliupej resnica?

Ann

KRIŽANKA

«J; , L

\

« Če ni pretežkey jo rešite.iš, _ _iif, - ,! ,,». †:

Res itve oddTthe v skrinjico v
spodnji avli. Izžrebfni 305te
in nagrajeni!

«___.

Voloruvno: l Slovensko ru&ireulo mesto v Zasavju, 9 umetniskn
smer, ki skuša podati čimbolj nravilno resničnosti v njenih ti—

fičnih potezah, lo ljubljansko pokopalisce, ll znaetnici lju3—r







storili; prav.
r*.x,.

zauwnjtc
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zveneče. Tudi če jih pišemo z veliko začetnico, ne morejo
odsevati v svetu. Ze Newton je Sprevidel; "Zgradili smo
preveč zidov in premalo mostov." Kaj bi rekel Šele danes,
ko se za temi zidovi skrivajo ječe?

Zeleli smo. da bi 'ilo nebo zrcalo,
da bi našl i v njem prijsteljey ki jih je malo.

ni viharni cesti,
kij preve zavesti.

Gradimo mostove med ljudmi= Gradimo mostove v bodočnost.
Ponosno stopimo mimo smrdečin luč lenobe, mimo zaudarja-
jočih močvirij sebičnosti! Bodimo zarja leta 2000!

Kuburič Boris

Mati

("(u in nemo sstalo je ob ugaslem šte
okence. Otekle in od joka na hlodiho

vedno leapred hišo, nn katerih se meg, ker ga
(0 )sonce in veter nista hot « ;obratia Kdaj pa kdaj ji je po

licu spolzelo drobno solzo in se kmalu posušila. Po čelu
so bile zorisone gube, zruoile nekje na sencih, te
pa so pokrivali kr j—. Pod očmi je imelo temne
kolobarje in bi].e je da je človek ne bi mogel
spoznati. & je vendar

Kot največji grešnik sem soiela poleg nje in jo skrivaj
opazovalo. Ukradeni lzeli po skrbno zokrpani
temno zeleni obleki u; Ustavil so se na noCjah.i
otekle noge so bile modrimi žilami. Ob vsem tem
sem se zgrozile in se začeli obsojotip Kdo je kriv njenih



potgm pa Sem rekla: "Joj; Kako je ;

očeia, ne matere!
me sploh na marai

"ji SF) VCD—81.3" DF;
}px
.

«da zaveda"1

Mor?š obvladati,
w ({



...13...

Ob izidu zbirke japonskih pesmi,Haiku, ki jih je v
slovenščino prevedel Istok Geister

Ob izidu zbirke japonskih pesmi Haiku, ki so poleg japonskega
načina urejanja cvetja — ikebane, čajne ceremonije in japon—
skega slikarstva Sldi_C najbolj prežete z japonskim načinom
verovanja zen—budizmom, nameravam v kratkem nakazati bistvene
značilnosti haiku kot odraza japonske kulture.

Človeka, ki se prvič srečuje s tovrstnim pesništvom, se bodo
petnajst do osemnajst zložne kitice * haiku zdele na prvi
pogled preveč vsakdanje in prelahko razumljive—

Naj poudarim, da so tako tesno povezane z japonskim načinom
mišljenja in življenja, da so kot take Evropejcu z njegovo
analitičnostjo dokaj nedostopne.

Naj zaradi tega navideznega prepada med vzhodnim in zahodnim
pojmovanjem pesništva navedem nekaj pojasnil, ki sem jih
našla v Suzukijevi knjigi Zen—budizem. Prepričana sem, da
vas razlaga ne bo pustila ravnodušne, in da boste tudi sami
poiskali na policah to drobno knjižico, ki vam bo odprla
popolnoma nov, Evropejeu docela neznan, idiličen svet
Japonske, njenega načina življenja in povezanosti človeka
Z DUIHV'G .

Za razlikovanje med vzhodnim in zahodnim pesništvom primer—
jajmo dve kratki pesmici angleškega pesnika Tennysona in
japonskega pesnika Basha (1644—84)! '

Če pazljivo pogledaš,
opaziš cvet plešča
za živo mejo.

;asho



CVLt z

_,nm te iz
držim te; s korenina v 3

Po groji vscbi
bližujetnn Kazi
ki je pri obeh

:V p
le v scjzf

5 okni 31". 3.-

B"sho, ve3iki prcds
laravo tako, da
cvec plbča, ki
nost narave v svo
njegovo miselnost kar
ne dot£_n;L
narave) tudi nja
Basho ir Basho

Pesem je sicer nnplši'u T,?
,

*ć— ,
** v . LT " ' " za

GVO jo enossnvr B"? jO

vega podoživljnnf
ta način: ne more upyutif

T&nnyson se
priznlvn Zi



bi† tako mogočen kot HTICi še ne Še mogočnejši,
Da so ennyson približa cvetu, i cclogn 5 ko—

ein ga mrtvcga dodobra p:ouciti, , ion s
Lčnost in individualizemr Š

je torej po†rebno, da išče
in nai vo. Torej povezanost

m; † Žen.nysonovi pesmi dejansko Obs jo pco*ih %

jo individunlnostjo ne priznava,
spojen;

wakšno občutna razliko od poprej omenjcncgn Bashovega
So vse tri komponen o nerazdružljivo povezona.

1†,,i 1, b;: _ 4. ,.. U_L \U .V. u\iiflw UC \ f,, LCše dodam, da je
fa jo je vredno v2fwt v roke, če že na 231:
vrste poeziji, vsaj 'moerVE 7 na so
poezijo, saj tovrstr: proučevanja poglobe

«Sture kot človekove ?

k
a

v;[3:

uiugsppc Verdi: Dva Foscarija

ni tako znani
,o, Othello, Kabuccc

ovim stvari—

vo Verdi jeva operTrubudur, Ajda,

ECSGDDC



jevi glasbi, ampak v Pinvci« Ai "fu tu, napisanem po Byro—

novem besedilu, ki je pogos » " ,) '- .ričgi, Zgoćo—

in je bi zvit
ter
ževal narazli Spor med družinama Fosca1i

O 4—in Loredano ni od tod tudi kl3.dn
"

htvno zaidli teh dvobnih pomanjkljivosti Verdi kljub svojemu
=? talentu opere ni mo;CPl povozati v
, , _ . 1 ,

Yr .} 1 .

celoto, Ko? mu go to uspevalo ao zdage Vendi? bi laEko reali,
ligkotnimi in presuhljivimi arijami,

_io najbolj značilney kar najbolj po—

jgtrgimož da mu je to kot mi usPClOv

V uzlnči doža Frnncescn Foscnrijn zbrnni senatorji TQZVTHVljajO
dožev sir Jacopo$ da bi strmo—

vod' m Lozedancve tajne "011—3 ]

JSC/3733 DO. 50 (1110 OHDTTIVHČLVO .

Pisani ZTPTOSitQ ioža za
snaha smili in obljubi ji
stinšni.mi 1dtsi prividov.
za nio atomi & ž, ki je p

Ko je za vse >riprévljeno
policijoe Jacopo od.vod93'o k sogoi.

Oacopovo Dož pi siri
rtno Lorcdniuga 1 30651 ni!

milni Ob

meščani.
kujeta nmsn
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