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Spoštovani bralci!

Letošnja prva številka literarnega lista Mladike
je izšla precej pozno? vendar bomo
do koziw
oa šolskega leta to zamudo popraviti in izdati
še vsaj dve številki glasila" Seveda pri tem račuw
vaše sodelovah e in vas vabimo7 da nam
čim več prispevkovc

namo na

ljete

poš—

Poleg dosedanjih rubrik nameravamo letos vključiti
še redno poročanje o delu krožkov in drugih interesw
nih ejavnostii ki so na naši šolie Tako bo vsak
spoznal šolo? kot celoto in ne le področja7 na
katerih se sam udejstvujen Morda bo prav s pomoč—
jo teh poročil marsikatera dejavnost pridobila nove
članen
sodelovanju vabimo tudi dijake7 ki imajo likovne
sposobnostio Revijo bi radi obogatili e kvalitetnim

K

mi

ilustracijamie

Prepričani smo, da je med vami tudi več humoristov
in šaljivoev3 zato vas vabimo7 da s svojimi pris»

pevki pričarate smeh na lioa vseh naših braloove
Naj naše glasilo vsebuje tudi našo mladostno vedn
rinoo

Prosim, da prvo številko skrbno preberete7 jo kri—
tično ocenite in nam posredujete svoje mnenjeo Vaše pripombe bomo upoštevali že pri naslednji števil—
kia
{

novem letu vam
mnogo srečnih in
V

želim v imenu uredniškega odbora

veselih dni9 predvsem pa

uspeha pri vašem deluo

UREDNICA

čim več

vztrajno naletaval=
Nenadoma se mu je zazdeloa
močni
dal luč: Z zadnji
{3
svetlobia Približal se
C.}

ugotovil,

da

(D

pred biunari co

stoji

dili nastavljalci pasti

proti vratomo

'xo netrov in

SD

v Karnadi:

kakršne so

tapotil ::

gra—
(L.A.

€

(

Takrat pa je nekaj

krtnilo9 kot bi
zaprla stara9 zarjavel' žolezna vr
njem je začutil strašno bolečineu
odprla vrata in V sj.ju sretlobe je
(l)

se muliiža moška postamxa
"Aa

vi ste?"

v

Oct

prec

je prišel naproti "
"Da(FZ? ste me

Strešne ooleču
s solzamio Ope

jeklene čeljusti:

w

"Kaja" je Vprašal, mectem ko so se

vztrajno zajedale v

» "To? da

&

sou

se mimoidoči vč?sili

pojasnil orjaka
w

mu

ustaviti),7

čeljusti
le Tirno
f

"Opiostite7 zašel

je hotel pomagati
-—

"Razumelm razumem
sem

ter tja

se

priklati tudi

orjak7 in prišepne
Juga zelo cenijou"

v

belivmedved"$ reče

veste, njfgov kožlh tan

n

tako, lepa reč"7 z ('7 3. C i orvia misleč 13 se nje"
gova agonija bliža konca: Pa se je motila
"Ne morate si misliti? za kaj vse ga krznarji lahko
uporabijo", razlaga orjaka
Sneg pa vztrajno malstava"z,o
"Seveda7 seveda7 si kar predstavljam", iz zadrege
orgovori prvi7 saj mu je situacija začela rahlo
presedatiu
Snežinke pa vztrajno naletavajo in plešejo ujetnie
"A

'. ni" 33

ku pred očmi7 vendar on mirno opazuje9 kako se mu
razliva kri iz rane po sneguu
†one in mu
"Veste"7 reče orjak in se skloni k
zašepeče na uho, "nastavil sem past tu pred kočoc
Morda se ujame vanjo kak kosmatineo, če bo slučajno

prišel tod

mimon"

past7 dobra idejna" reče ujetnika a ne more več
vzdržati stojeo Počasi se zgrudi na kolenao
_"Ali težko stojite"ga vpraša orjaki
"Ne7 ne, saj bo šlo9 veste eea " mn hoče pojasniti
prvin
""Vem$ vem staramo se? kajne?" pomirjevalno odgovo—
ri orjaka
"Pa se je že kak ujel?" hitro pravi prvin
n"Kdo?" vprašaa
"Nov medved vendar?" vzdihne ujetnike
"Ne do sedaj še ne"7 odvrne orjak7 "vendar se še
lahko7 dandanes je vse mogočen"
"A tako, ne saj imate prav"? odvrne ujetnika ko so
ga bolečine prisilile, da je nalahno legel v enega
«"Oprostite? ne zamerites ker vas nisem že takoj
povabilu Greste na čaj?" prijazno vpraša orjak=
"Da7 ni slaba idejaa vendar09c
pokaze s prstom
na past in krvav madež,
"A

.

Iv

V

vi ste se ujeli? Kakšna smola! Pa niste morda
beli medved7 a?" začudeno vpraša orjaka
"Ne$ mišim7 da ne,"
dgovori prvic
"No
_
pojdite že notri?" ga Vljudno povabi in ne
more prikriti začudenjao
—"A3

SPORT

IN NI

Razgovarjali smo se z dijaki9 ki se poleg šolske—
ga športnega društva udejstvujejo tudi v klubih

v svojem domačem krajuo Zvedeli smo7 da se Dare

Zajc ukvarja s košarko, Sagadin Janez z
atletiko7
Forjanič Aco pa s hokejema Povedali so nam tol
1.,_

še

naši šoli je

EŠD

premalo

akti

Lou

Dijakom

ostaja čas za trening le v poznin popoldanakih uraho
Zato iščejo razvedrilo v raznih klubih$ šola
pa

dovoljuje tekmovanja teh klubov: Sprašujemo se za—
k j ne bi bilo ŠŠD bolj aktivno
in bi prirejala
tekmovanja šolaa Ob tem ne trdimo? da na s
li ni
krožkov= Nasprotno? krožki obstajajo7 vendar
jih
obiskujejo le nekateri dijakie Drugi pa so premalo
seznanjeni z njimio Predvsem je na šoli aktiven
košarkaški kluba Vendar pa nam profg

ljublja

spomladi več tekmovanja

Z

ozirom na

večji

vpis fantov in dober lanski uspeh pričakujemo

večji obiska

AND RE JA

\]

" NAJINIŠ

GLBT

Razigrabi semafor i želja

utripajoxe križiš
najinih cest

u

in vse je kot

igra pisanih metuljev

na travniku za mestoma

kjer ni cesto
Tam

je

samo

:in prijazno

veter
neboo

Kostanji cvetijo ob reki?
ki odnaša cvetove

V

neznano

&)

Stojim ob tebi
in ne sivo steno
rišem srceu
V

aku odhajava

skozi drevored

in se ustavljava
na križišču najinih mislim
Mohorič Rozalkać
l= D

ILUZIJA

Iluzija
zastrti

o

sreči7

s sivo zaveso7

je odplavalac
V pozni jeseni
vrtnica cveto &
()(

prinaša

n»o m mo +

,.!

»

Sonce je ugasnilo7
tvoje oči so hladne

kot siva stenav
ki naju loči;

Mohorič Rozalka

le

D

TADEJ

Solznih oči in z bolečino v duši sem tavala po za»
puščeni7 peščeni plažio Mesečina je oblikovala samo—
tno obalo in morje se je lagodno kopalo v njenem miw
lem sojug Valovi so na rno objemali molčeče bele
skalea
Na

ki

svojem

telesu

sem še vedno

čutila toplin0*dlani5

še pred nekajlminutami objemale in božale
v počasnem ritmu otožne popevke= Pred očmi pa mi je
bil on, Tadej= Ze prvič? ko Sem ga videla, spal je
so

me

_U—

na

obali, črni kodri

so se

usipali

razbeljenem
pesku, je njegova podoba vnesla nemir v moje srceo
In ko me je nocoj prosil za ples, sem vztrepetala
od blaženostio Nežno me je potegnil v objem in me
božal po laseh, Haslonila sem glavo na njegove
krepke rame in pozabila na ves svet, Opazila sem,
da naju črnolaska, ognjenih oči razdvaja, Nisem
po

čakala škandala, ob zadnjem plesu sem se mu izvila
iz rok in komaj zadrževala solze= Pobegnila sen z

vrta,

seboj zaslišala korakeo Sunkovito
Pred menoj je stal Tadej, zagorel,
vitek, lep kot bog ljubezni in v istem bipu sem
spoznala, da ga ljubim bolj kot vse na svetu,

Nenadoma sem za
sem se obrnila,

Stopil je bliže in ne molče, čvrsto prijel za roke,
Čutila sem, kako se toplota njegovih dlani preliva
vame, Nežno me je privil nase in ni približal ustni—
ce, Zaprla sem oči in omamljena trepetala v njego»
vih rokah, polna sladke,(pojne groze= Med poljubi
je neizrekljivo nežno šepetal: "Rad te imam, moja
mala draga deklica, tako rad!"
Kot v

sanjah so

ni dnevi,

ko sem

mi

minevali dnevi dopusta,

tonila

Nepozab—

v Tadejevem objemu, ko sva

se skupaj smejala, skupaj

jokala, bila sva dva
velika, srečna, zaljubljana otroka, Bajina ljubezen
je bila nežna, igriva, nedolžna in polna majhnh
radosti, toplih zvezdnatih avgustovskih večerih

sva objeta sedela na obali in se pogovarjala brez
konca in krajao V njegovih temnih očeh je počivala
mesečina, ko je pripovedoval o svojem otroštvua
domua starših in rojstnem krajue Včasih je s seboj
prinesel kitaroa Naslonila sem mu glavo na prsi,

poletno noč pa so zatrepetali žametno otožni
zvoki Tadejeve kitarea ki so mi vedno priklicali
skrivne solze iz očim

v

In potem uau Strasten, dolg poljub ob slovesu so
močile solze7 ki so mi vrele iz oči:. Zašepetala sem
mu: "Tadej, boš pozabil na svojo ljubljeno deklico?"
"Ne bom, moja

prebrala

mala"o Vendar v njegovih očeh sem
resnicoo Pozabiti ga bom moralae

Sama ne vem kako sem se

tistikrat vrnila

domovo

ni vede, zakaj se ne znam več tako prisr-n o
smejati, nihče niti slutil ni, da je moje sreč 4
dolgih nočeh pri črnolasem Tadeju$ ki sam daleč
nekje z jokajoče kitaro izvablja ljudem solze iz 0 čiu
In nihče še sedaj ne ve, kolikokrat boleče zahrepe nim
po objemu tistega, ki mi je razodel ljubezen=
Nihče

(D

SLAVA

IZGUBLJENA ILUZIJA

Tvoje zelene
Temna zavesac

oči.

Utapljam se v temne globinea
vendar čas, ki je bila
se mora

Ko mi

vrnitiq

tišina

šepeta7
trepetam od njene bližineo

Zelim si ostati in hočem proč?
ona pa mi šepeta, šepetaeoo

OČALA

Kupila si bom očalau Hočem očala! Ne7 res hočem jih!
Oh? no, ne vidim slabop Nea zelo dobro vidimv samo
HOCEMa HOCEM OCALA9 razumete?
Hodim od trgovine do trgovine, od optike do optikaa
Vsi se mi smejijo ali nejevoljno zmigujejo z glava—

mi,

saj jim propada reklama: "Pri nas dobite vse7

kar želite!" Želim očalas naj bodo okviri zlati? sre—
brni7 okrogli, oglati7 lahko so brez leč$ lahko so
brez okvirova samo da so očalaa s katerimi bi Lun
da, z njimi bi rada gledale ljudi= Daa resnično
vidim dobro$ dioptirje tu ni pomembna, saj vendar
želimv očala7 s katerimi bi gledala ljudi skozi ooic
Jaz pa hodim od optika od trgovine do

Dee

VPRAŠANJA

Zdolgočaseno sem sedela

ob

toplem kaminu in

raz—

mišljda_ 0 ter, ali mi bo šivilja sešila obleko
do sobotnega plesa ali ne. Mora» drugače ago
Nenadoma je

zacingljal hišni

zvoneco

Pohitela

sem

k vratom? jih odprla in ostrmela, Pred menoj je
stal onemogel starec brez leve nogeu Opiral se je
na berglje in kazal na tovor poleg sebe= Videla

razna sita7 lično izrezljane kuhalnioe, metle?
lesene krožnikea okrašene z ornamenti in pletene
košarea
sem

Zazrla sem se starcu v oči= Bile so modre» modre
kot nebo poletim Na dnu te neskončne modrine se je
zrcalilo nekej trpečega, nekaj tako neizmerno prasečegao Tiho je dejal: "Ubog sem in raztrgana
Kupite kaj7 res ni drago? sam sem naredil t ;
Morda rabite kakšno košarico ali metlo?" Hotel
je reči še nekaj7 a se je remislila Dovolj mi je
povedal pošteni7 trpeči pogled? ki je razodeval
tiho bolest9 ki je razjedala njegovo notranjosta
Nisem dolgo

premišljevala, Odšla

vzela iz
kruha in nali-

sem v soboa

predala denar? mimogrede odrezala k 9
la v skodelico toplega mlekan Vse skupaj sem od—
nesla starcue S slastjo je pospravil eromni zać—
trk in se toplo zahvalil?
Sklenila sem kupiti pletenobdružinsko košarou Za—
strmela sem se v kup najrazličnejših lesenih stvaria
Kako ljubko in spretno so bili izdelani predmeti:
neka domačncst je sevala iz njihu lzbrala sem koša—
ro in mu izročila denaro Pomagala sem mu oprtati ves
tovor na rame= Pri srcu mi je bilo? da bi zajokalaa

je revež odhajal se je še enkrat ozrl vame in
dejal: "Deklica7 ti si tako dobran Boj se hudobnih
Ko

izmaličijo tvoje iskrenostic Tako malo
je dobrih ljudi na svetu$ sicer bi ne bilo z menoj
tako? kot je., " V modrih očeh SJ se zalesketale sol—
ze? ustnice so mu zadrhteleg ves sključen in ubog
ljudia

da ne

vlekel težak nahrbtnika kamor
dela? trpljenja in prečutih
vlažni kleti in si uničeval
Je bilo res tako? Nemara reso
Da bi starec goljufala ne? to mi sploh ni prišlo na'
misela Preveč žalostne so bile njegove očio preveč
bolečine in trpljenja je bilo razlitega na njegovih
razoranih licihs Nenadoma sem se počutila krivo pred
njimo Jaz in moje skrbi.z novo obleko! Sramovala sem
je odšepal= S seboj je
je spravil sad svojega
noči, ko je prezebal v
že tako bolno zobovje=

se v dno srca" O, zakaj? Mar je usoda namenila temu
človeku tako bedno? osamljeno življenjsko jesen} brez
topline7 ljubeznia pomoči, razumevanja? Ne? ne verja—
memu tako dobre so njegove oči in roke žuljave$ razo-

raneo Odprla sem okno in zagledala starega moža7 kako
je utrUeno krevsal čez dvorišče, mrzel novembrski dež
mu je bičal izmučeni obrazu Bolečina sermi je zarila
v možganea Spoznia sem? kako ničeve so vse moje
mislis želje? nečimrnag muhasta hotenjaa Čemu vse
to? Zdaja ko je svet na višku tehnike? ko učenjaki
dosegajo stvari, o katerih se prejšnjim rodovom še
sanjalo ni? pa vidiš bedo zapuščenegav izmozganega

zgaranega bitjem Ta človek ne potrebuje tehnike7 niti
avtomobilaa niti nobenega drugega luksuzaž ki mar—
sikomu danes pomeni

izpolnitev najvišjih želja in

hrepenenja
Kruhq

ljubezen, dobrota7 nekaj preprostih9 prisrčnih

_

beseda ki bi

ln

_

osrečile revnega starčkan ln svetel?

topel žarek sreče bi posijal v njegovo temno7 osam—
ljeno jesen življenja;, A teh besed ni
Svet je gluh za bridkosti ljudi7 ki so se vse
življenje razdejali drugim? na starost pa so jim
ostale le razpokane,žuljave dlani in usahlo telou
Tako podli smo ljudjea
Vse krutosti sveta so se razgrinjale pred menoju
Zakaj svet ne odvrže bleščeče lažnive krinke in
ne razkaže bede in krute revščine tistih malih7

za—

nemarjenih ljudi7 ki se stiskajo pri hišah7 ki ne
zaslužijo svojega imena= leži jih breme življenja,
imajo preveča da bi od lakote umrli in premalo)
da bi živelig Živi ne morejo pod zemjoa Poslušaj?
to se vendar ljudje7 enaki nam vsem» ki se koplje—

izobilju! Zakaj so torej ločeni od ostalega
sveta7 bleščeči mestni vrtinec jih ne želi medse?

mo

v

njihove usahle lačne pogledew Za—
kaj drvi svet v pogubo? v prepad? iz katerega ni več
rešitve? Zakaj je nakaj vreden le tisti? ki ima

ne zmeni so za

denar? pa čeprav je prislužen na še tako nepošten
način? Nimamo več časa za tegobe in bolesti svojih'
bližnjih7 niti za svojo lastno duševnoste Tudi
jaz sem taka? priznamv in vendar se dostikrat za—
mislim v te čudnia ponoreli svetu Rada bi ga spre—
menila7 pa kaj morem jaza izgubljena lutka v vr—
tincu življenja? Kaj pomenijo te moje besede v pop—
lavi kričečih reklam, uničujoče oivilizaeijea v;
trušču in vrvenju milijonskih mest? Večkrat sem že
razmišljala o tem, a je le tlelo in zorelo v meni"
O7 kako radi bi videla, da bi vedel ves ta nori?
blazni sveta kaj si misli petnajstletno dekle o njemu

_

Prepričana

l;

——/

_

boste dejali: "Saj vemo, kak—
šne so petnajstletnica: Prismuknjenes vihravej
zaljubljene? trmastea!" Nič nisem boljša od njih
in vendar je v meni nekaj, kar bi morda pomagalo
tem obupanim zapuščenim ljudemg7 da bi upali in
varovali ter vzljubili življenjen
sem? da

SLAVA

ODMEV NA

Kakor

lani

so

VESELI VEČER

tudi letos pripravili dijaki

IVo B

Veseli večer? Program so sestavili samic Lani se
mi je zdelo bolj zanimivo" Ob tem pa ne mislim tr—

diti7

letošnji

program ni ustrezalo Mogoče
mi je bilo lani bolj všeč? ker sem to prireditev
gledala prvič, Prvič pa je seveda vse bolj zanimi—
vo= Program je bil poln humorja, Prve točke so bi—
le sicer smešne? a sem se morala skoraj prisiliti
k smehu? ker so predvajali že "z ajnane vico"n Zad—
nje točke so bila veliko bolj zanimivo? ker so po—
da mi

kazali dijaki svojo domišljijo? duhovitost in iz—
najdljivostq Izredno zanimivi sta bili točki: TV
dnevnik in recepti za sodobno kuhinjo= Imela sem
občutek? da je večini ugajala zadnja i,točka= Tu je
Boris igral pacienta? ki je skoraj zmešal zdravnicoa

Boris je dokazal talent in nadarjenost za igranjea
Med predstavo sem večkrat slišala& da bi Boris,na
vsak način moral postati igralec: Dve točki je iz—
vedla dijakinjaa ki je pri klavirju pokazala svoje
znanjem Ob apremljavi klavirja je zapela dvo peg—
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mici) eno celo v angleščinin Zanimivo pa je to7 da
je beeedilo in skladbo napisala sama, To je prav
zara? pohvale vrednoo
občutek? da je IVB B prijeten razred in da
tam smeha vedno dovolj, po zaslugi nekaterih"

Imam

NADA

&
x_A—Lai.—
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ZALETELJ
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Mlad

letel

fant si bilq
visoko

opekela

3 se

Dekle

si,

postala mati

po

tvoji

enkrat za vedno konec je

jo zaslugi?

NOBENJD

Rad

bi še bil svoboden7

a očka jo modereno

Čisti ritke in pleničke=

Emencipacija se mamici uveljaviu
Visoko so leteči
Skirć v roke? pa

Kdo

mislil bi si7

načrti padli

v

park

da

In vendar? res je,

v

z

v vodo(,

otrokom!

si to ti?

tej bitki nisi

ti=

zmagal

HELI

RAZMIŠLJANJE

Živeti je

potujoč

neznano$ vdajajoč so
pričakovanjug da'bomo prišli nekoč in nekje v pravlji—
čno deželo kraljične Srečo; Pojdimo jo iskati Saj je
vseeno, če je tudi ne najdemo: Žc hrepenenje je vredno
iskanja in vseeno je tudi; po kateri poti jo iščemoa
V

vsakem

mogoče samo

v

kotičku našega življenga je nekajs

od

česar

se težko poslovimo, Kaj ni hudoa da pripovedujoš
in pripoveduješ nekomu potem pa vsakokrat spoz—
naš7 da to ne razume in te nikoli ne bog
—

Vsak človek ima svojo

preteklosto sleherne kaplja

krvis ki pronikne skozi srce? zapusti v njem svoj
spomin kakor kaplja vodea sigo na apnencuo To je

nevidna, a neizbrisljiva zgodovine našega življenjaa
Nihče je ne more prebrati do podrobnosti7 le
vsakdo samg Ona določa tudi vse naše dejanjau Vzrok
se rodi

iz vzroka5 ali

naključjao Drugače

po

svoje: naključje iz

ne moremos

rodi= Nekdo živio Nekdo umre= Kdo je to?
Ti noo Jaz uuu ali na, vendar vsi smo le nekdoa
Nekdo mora živetia da bo nekoč? čeprav čez mnogo
let spoznal resnice; Samo človek je! Samo nekdoa
ki se boji živetia Samo majhno7 majhno bitje& ki
živiŽle iz dneva v dan zato? da bi prekril resni—
cos da bi ohranil sebi nepozabne trenutke sreče9
da bi obvaroval čistost? mladostq ker se boji? da
ga bodo pojedli črvi7 da bodo ostale le belo
kosti v črni zemljia vse ostalo pa bo odletelo da—
leč proč? tja, kjer se je ravnokar rodil Nekdoo
In tako se začne vse znova= Nepozabni trenutki7
besede 0 sreči" Potem pa žalosta razočaranjea
Nekdo se

bolečina"

HELI

DEKLI CA z VŽIGALICAHI

I,

ugaslimi krili
in tlak večera to stiska:
Počasi, kot slutnja počasi so vgrezaša
Ulica zelenih oči in zelenih zicov
te hoče samo zases
ne veš za sneg in zloboq ki sta ti namenjena,
Hodiš

z

čutiš to kačji hlad samo toliko»
da se ne razjočejo oblaki tvojega čelaa
&

Stopinjo? ki ti ne povedo ničesar7
ti na tihem želijo beli kamen koncan

Koraki9 ki to ne vodijo nikamori
si Za hrbtom šepetajo o tvoji pozabil
V ustih? ki
nosijo kalne besedea
čutiš le redko? ki niso laži=
Vesoljc tvojih rumenih kodrov \\ |.; aža
Vesta l ko? tvoj plamen je bled O mrtio
'

'

CJ.

oo

in

Počasi se vlegajo sence tvojih obrazov7
spokojno tonejo v tlako
Tvoj

v
v

plamenfrjoči, vestalka

bledih rokah srečo?
telesu strupene zone=
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IIa

Gledaš9 kako se bliža tvoj čas,
a ničesar ne boš storila,

prav niča

praznine je v tebin Strma bole
Nosiš jo po mrzlih poljanah

Kepa

in sproti

ti

tare korake=
Povsod je s teboj:
Če pojdeš na sončno stran /v
soncu
te bo sonce izdalog
pojdeš

Če

so

žarki in smeh/

sence, globoko v kraljestvo sivinev
bodo oblaki razlili nate svoj besa

Ničesar ni

med
v

tej zeleni steklinia

bi imela vsaj pesem,

da

visoko lastovičje petje_

ne

votlo

njej ni ničesar s čemer bi brzdalo
ničesar s čemer bi za vedno pozabilo

A

v

Hodiš

z

labodje tišino

tvoj plamen ječi

v

obup?

sebi?
rokah in v naročju,
v

Ti jočeš

in solze potapljajo kristalne gradove snežinka
Napeti loki na belem obrazu
in toplih ustnicah drgetajo=

,

—2]_—

Tavaš: brez kipečih želja7

brez slik prostranih in živiha
kot svoja edina prevara in cilj$
pod maskami novih začetkov
je novo in novo sovraštvoa
je še neokušen strup,

je jok neizjokane

Stvari nosijo

v

sebi novo in novo deževjeo

stopnici hiše kjer se spletejo tvoje smeri\,
se vse poti zate končajoq Poti5
ki si jih želelas
ki so želele tebe:
V

kar imaš je plamenček,
okoli svoje roke? pleteš

Vse

vse do konca svojih dlani:
Tvoja pot je v stopnioi7
potgki je želela tebe,

potgki ji ni koncaq
brez masks deževja9 brez hiše ciljev=
IVo

Mir se vzpenja po reki navzgor7
širi se vete7
raztezao Kakor po pesku rumenema

Kakor po čistem dnu=
Rumena cesta te vodi po deželi?

kjer ni kraljestva sivinelv ljudeh,
kjer ni sončnih strani v njihovi igria
vse je rumena deželan

Žeja pod tvojimi

ne veš zanjv

lici

je rumenkast prah9

ker nosiš pod vekemi rumene potio

*
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Vsakič? ko vzide polnoč med klasjem
stopa čez mrtvi vrt utrujene vilaa

tvojih željaO

je vila rumene deželeo

To

Domuje v

laseh žita,

sobanah zrnja es njene perniceu
Pije iz cvetove časec
Potovka tvojihsemot jeu
Roma ob času Danove žetve7
vsa sonca poznajo njen voza
v

Same

nihče

je

ji

v

svoji deželi7

ne meri korakov»

pozablja" Ker to je vila] ki biVa le zase!
Biserovina školjk nebesnega dne
so

njeni zakladio

vetrovih tavanj
je pesem, ki poje zanjoc
Nihčea ki ni izgubil korakov
v hodnikih praprotnega semena7
ni videl njene dežele;
Nihče, ki ni pozabil svoje pozabe7
ni hodil po njenih poljanaho
Pesem

Ve
5

ež
Ko

je odprla vejaste roke,

jutra si našla

svojih laseha
se tvoja senca ovije ulice7 vidiš
v

ti

umire med prsti
poslednja besede 0 vilin
kako

O

sonciho

V

rokah nosiš plodove

O

zadnjih toplih rečehov

od mraza požganega

poljan

Prah zmrznjene traveo
Ne

najdeš semena toplotea

!
Rože na

licu

—

[\} \)J

!

bezgovo cvetje v_jutr—u7

brez sledkega vonja zelenih

omame

Zore med steklom V očeha
Vetrova pesem od morske strani=

Pozabi na svoje korekea
Pozebi na svoje pozebeu
JANEZ SAGADIN

BILA SEM OTROK

&

=,

a

'

*

Hrepeneče zrem prek pisane poljane7
V srce nemirno
spomin se tih prikrade$
podobe mile pred očmi mi vstane?
ko otrok žarečih lie sem vriekela čez te livadea
Kje so zdaj to lete7 polna sreče?
otroštvo mojea soncea smeh v očeh?
()(

as ne sprašuje9

;poznenje riše

v

teče,

lice bridek

Slutila

in

nisem7 kaj je
ne9 de je ljubezen

mi nasmeha

trpljenje?

tudi bolečinaa
ljubkaa srečnes ljubila sem življenjea
Zdaj pa

===

oči solza so polne in srce spomine

nou

SŽAVA

TEBI

Daj? veter_

razpleti

mi

leses

sončni žarek? poljubi me!
Marjetica nedolžne sredi
trate nasmejene7 povej
zakaj tako lepo ljubiti jen
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Srce

mi

vriska, hoče utečia

utapljam se

prvi? nepoznani sreči7
zakaj lica
poredno rdijoy oči žare
in ustne smehljajoče poljuba si žele?
v
mi

Odstrl si zastor v moj sanjski svet?
me očaral in osvojila Komaj čakamg
da te srečam speta
A v snu
poljubljam tvoje zlate kodre?

oči ljubeče7 kakor morje modre7
ustne strastneo vročej
ki šepetajo mi besede nežne7 besede sreče

una

tiho držiš me nežno za rokog
mesečina ti zlati lase, zvezde najine ozarjajo temoo
Tedaj zamro na ustnicah besede Vroče in dehti srceo
Reci7 še enkrat reci.7 da me rad imaša da ljubiš me!
Ko

pod brezo

SLAVA
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