Vítězslav Kezval

lúezi jahodami vlese
je atlasový divan
Nad ním se trece
a zpívá skřivan
Na tá louce je španělská stěna
a na otorcanu v dolíčku
spí nshá žena
a na prsou mé rosničku
Rosnička zpívá
pomněnky se krčí
cárca spí a zívá
zvolna prší

/ z knihy "0či nilenek"/

Bývají noci
pro snění
kdy naše kroky ai to míří někam vzhůru
abychom ae jen tak
bez zavazadel
a atarostí
proletěli vesmírem
Z nadhledu
pozorujeme spěch a kvalt a rychlosti
obrovské hemžení
hlavy čouhající ze strachu o zítřky
- jestli na to budu mít a
jestli mi to někco neveme zadupeme si tady nahoře
a lidé rázem zapomenou na všechno
jen aby nezmokli
Volnost prostoru opájí
ještě tamhle
a tamhle
a co je asi tamhle?
Všude vidíme
politiky bankéře úředníky vzorné dělníky
falešné hráče všech oborů
domy výtahy ministerstva věznice hotely
recepce armády státnínévštěvy dohody zra'
no px*oatě obyčejný životy licí
a když už jsme chtěli zůstat tady nahoře
Hele
změn«:
Vesmír nás přiblížil
my uslišeli smích a zpěv
ahudbü a radost
uviděli
lesy a k^tky a kytary a ohně
usedáme a je nám
jakobychom spadli z nebes.

Ifcabi matto
*Héj...Háé-ej...l"
Černý puntík na zasněžená pláni zvedl dvě křidýlka
a pelášil k nám.
Hychle se zvětšoval do tvarů,víc než známích,netrvalo
dlouho a naše obličeje mohli nasadit přátelská výraz.,.
Protože tahle postavička na jezevčích nohou si nechává říkat Golám a jestli ani tea nevíte,o koho sevjedná, je to ten největší cvok ze všech cvoků,alespoň co
jsem poznal já»
-8 Ahoj Goléme "»voláme radostně a přátelská herdy do
zad jej srážejí do závěje,takže v odpověc na naše pozd rovy vyprskne hrudku sněhu a libozvučné česká:Mvýýý
volová..."
Tak začíná jeden vandrtna který se jen tak nezapomíná*
Golám je totiž něco jako antitalisman přinášející antištěstíjnemůžu proto použít výraz smůla,nebot to není
definice,odpovídající řadě událostí,která vás postihne
,když se dáte do party s Golámeia«.«je..«
"kucí já vám včera sbalil kočku..."vytáhne svij první triumf z rukávu a místo aoraxas dodá;"..postavička,
sedí •
M
Za co?" tážeme se a litujeme nebohé něžné stvoření,
která padlo do spárů takového milovníka, jatio tohletoj
dívá se ne nás víc než přiblble,než mu dojde pointa
a klepne ei na svoje prodloužená čelo.
"Ale ná,jeko že cedí-celá-^o? vj jste pitomci nedělejte si srandu...Kluci pojote to zapít...? "
Kaší bandou proběhne kaskáda chc-shtotu a mohutné
zvoláni:"Qolám je zaláskovanej"...Ili Ale vábení-mámení notorika Goléma se nedá odolat a tak společně šlapeme nějakou tu míli k Tátovi,jedinýmu barmanovi v ceij
lým okolí,co nás jakž takž miluje.Cestou polikáme nadřené superlativy zamilovaného trempíře,které přispívají k příjemná atmosféře dne.
"Tak s^pej ze sebe kasají zbalill"žádá fousttej Kuba, když před Golémem dopadnul jeho oblíbený půlitříkj
mj ostatní pijeme nápoje podle svého gustaa přesvědčení cd tvrdého čokoládově zbarveného panáčita až po podobně zbarvenou láhev citrokolj.
Jezevčí noh}/ pod stolem nadšeně zadupalJ:"Go vám
mám kucí povídat.potkali jsme se ve vlaku

"To je romantický,GOlémkuMšeptám rozněžněle.
í'o jo ...tak to jako secím a koukám ven a vtomsi to
přihasí vona a hned na mě poulí kukadla...prostě,
jasně,hned jsem jí pad čo oka.."
"CHucinke"
"měla na sobČ takový príma modrý šaty,teda spíš jako
...uniformu...H
"Kat3ičks"prská Kuba ařve smíchem,"táhla za sebou
stříkačku?''
"Vy šmejdi
čerti se chlapec Kjá nomeo,"náhodou ajznboňaěka...víte štípla mi lístek...a tak mi ho podala...tak nějak jinak,než jiný,prostě,mě to ujlo
* hned jasný...no."
Goléin dojatě ulokne chmelovinu. Čekáme na Happy ^nd.
"Ko a..."
"No,tak jsme se začali bavit."
"Vočem,"prosím tě, "ptáme se nedůvěřivě, "dyt ty se neumíš baVit ani s náma,a jak teda s ní..."
"No,jé se ji zeptal, jestli má r3da vmčváky
*
"A co ti řekla?"
"No že má.CRápete , takový jemný vyznání lásky...
troubové,co koukáte,..přece nemohla hned říct,že má
rádamě, tak řekl-3 - var.dx^cky..."
"Tak/á sjí to měl nějak voplatit,níí"
"No já jsem jí řek,že se tak;y rád vozim vlakem..."
Golám dělal růžověj sedátkovej obličej a oitomě pyšným pohledem hleděl na naše grimasy,které jsme vytváře
řeli lícními sváli»společně s vyluzováním zvuků typu
cha - cha - cha"Co se che chtáie•náhodou to b^lo na úrovni...sem
pak řek,že bych byl rád,kdjb^ch jel,'zpátky zase sní.
To je přfcce jasr^ý , né?"
Hospoda se baví,hodi Ji nám pak mláconeČek znovu vykládá o krásách veliké známosti a nakonec,když místní orloj bije za pér minut Šest,klušeme vesnicí k
- nádraží.Venku je pěknéj mráz,psi 30u líný otevřít
h'fou a $ a C £ý n árod sedí u televizorů.Jen paní pokladní
na nádražíčku nám s líným výrazem v pohybech prodala
jízdenky.bem tam se sice svezeme na černákatala zase
takoví drsňáci nejsme,abysme si to troufli když spěcháme domů a zejtra do tvý práce.jen Golám cnes s
pohrcavýw pohlečem&leduje, jak schvéler.ky k přepravě
zastrkujeme do kapes.Prohlašuje Lotižřibekdyž má známost s ajznboňsčkou,nebuče přece za dráhu platit.
n

A už je tu vláček a jedno kupíčko akorát pro nás.
ílozehřejváme se nějakýma songama a povídáním a tajně
sledujeme romea,ktera'< toužebně upírá svůj zvlhlý
zrak na dveře a šeptá si:"Určitě pojece ,určitě tu
bude..."A byla.X překvapení nás všech,vstoupila sličné ,mladá dívka v modré unifofntěthoůila do placu zářivý úsměv,který si golém hned přivlastnil pyšným poule
deiá a procvakla néia lístky" tak ně jek jinak*. Jen Golán
který skromě seděl u okna,s rukama v kapsách na ni ý
přátelsky hleděl a když se ne něj otočila,pozdravil j
dbple vysloveným nedbalým "ahoj".
"Ahoj my se už známe,coř"řekla mu a nastavila dlaí.
Golám vytřeštil oči.
"Ke tsk lístek..»usmála se mile.Golém se takě usmál.
I my jsme se us;aélýi,ale poněkud bouřlivěji,
. "Ale...přec : ze známosti,kočko..."zažebronil casanova
Sjsměv na tváři jí zhasl a led
vevalil mezi nás.
:tr£l*^ pane"použila úředního^ tonu,pro vás nejsem ř.ád«
né kočka a jestli nemáte lístek,tak si buČ ode mne
koupíte s doplatkem,nebo na příští stanici vystoupíte!
Co byste to-;u řekli.Taková láska to b;yla..«A na pitomým lístku se zhatila.
Však ho mé Gollm come schovanej.
A na dráze se už neseznamuje....
„úryvek J^knih^zvaná^
Jan Werich
Naštěstí všichni lidá nejsou tak hloupí,aby chtSli
být Zt. každou cenu chytří.Lépe řečeno,dělat jak blázen a do úmoru jen proto,abych se dopracoval zaslouže»
něho odpočinku v pohodlí,to neni chytré{ ovšex nechtíl
mít pohodlí k odpočinku a nepracovat tudíž vabec,to
rovněž není chytré.* být pořác jenom chytrý a chtít
všechno vědčt a mít vňechno,to je vlastně hloupost.
Nejvčtší hloupost pak jest chtít být hloupý.To je ovšem čivná hloupost.protože vědět,co chtít,to je vůbec
největší ch^trošt.Cili,ono se stalo jměním už jenom
být živ po svím.

Tramp je duše poetická
- 2 nová tvorby tulácké Před i po jídle
Svoboda
Člověk
je samej paták
Algeria
«leprobamát
Sedolor
acylcoffin
l,inyl
a mnoho jiných
Já
a fůra těch lidí
divnéjch lidí
užívá jen jeden
DTEOLESA*l
Svítání

Tápající jistota
vtipkujíc na kíídlech
mávala řetězům
frostinká nahota
voněla nápadům
líbeznej pach
PI FÍK
Kalá vlnka na skle
Já - to je podívaná
větve rostou ze vzduchu
lidi chodí bez hlaviček
hlavičky bez lidí
to musí bejt směšný
kdyi: se někdo dívá přez sklo
a neví o tom

Slyšíš?
SHC -ď 1
To íuká svítáni
e zavírá hvězdy
za světlou,průhlednou oponu.
Les se snaží prsty zralhy
dosáhnout až k ciizícís.
vzdáleným světlům.
Bláhový. v
Svítání piidóvá#závěs po závěsu
odstíny modrá tónuje k Červená.
Zlatý paprsek
dlouhou paží vylákal
z tvých zavřených víček chled.
VESA
Lny jsou z rudého skla
Letní cesty
a jako obrovská čočka
upalují.
Dávno zmapovanými kx'aji
Jdeme
odcházím
saharským rájem
do cizích světů»
dobrovolných poutníků
léta.
I1CULA.

Historie Brdského trampingu II.
Z"Lčjin trampingu" Boba Hurikáne
/přetištěno z časop, lokálka/
Tr&mppk^ club^^eatenď -

Tato osada vznikla právě z divoké party J)mana HladíkatNovotného,bédy Berkmana,kytaristy Hezouna,manuka,
Seidlíčka Váb^a,Kučery lil lny, Vávry , Honzy uřekla, jeho
Karly aj.,kteří začínali v místech dnešní osady Westend.Největší příliv se datuje od reku I93C-JI,Přišel
Jarda Wesnitzer,jeho starší bratr ..alda aj.
Po odtržení chlapců z"Králičího údolí"osada „estend
uchopila club do svých rukou a vytvořila z něj během I
let kvalitní trampský klub,s nímž se musí vždy poči*^'
tat.Ve nestendu se pěstuji všechny sporty»hlavně "vol*
leywa footbal«
CHsta Jacfr frynflon
Nevím-kdy byla vlastně postavena,ale vím,2e ji vlast»}
ní jeden z nejstarších pionýrů,kteří na Drdech se tou
lali.uanch patři Lécovi Brožkovi žvaninu Broches
/po^n.red,-Broches obětoval Sivot v r.1943 v odboji
proti německým okupantům c spolu s Packardem jim kamarádi postavili na Zlatám dně mohylku,kde se vzpomíná dodnes/,kteř£
tvoří se svojí věrnou ženou Pavlou-Saxonou nádherný pár lidí,nebojících se větší
část svého života zasvětit divočině.
Malý syn- pistolníček- je v lese jako doma,zrovna
tak jako jeho rodiče,
broches začínal ji* r,l9l9 a to v 6.oddílu Baden-Pov/ellových skautů společně s Agvou Poslušným,Ldy fořtem a Jendou Cívkou.Koku 1922 se oddíl rozešel,ale
Broches skautování nezanechal.Bpojil se s Pepou Buškem a začal jezdit na ZLATOU SEKU /pozn.íed.-oázavu/,
ra Libřici a na Brey,kterým zůstal věren#?řišel na
Brdy vc společnosti Biče Levanta,Joea a Laddy .vamsea,
" kde taká společně založili*? s později přišlým Edym
Fořtem Dickey Club,
Tramgská_osad^; Kytín -Ji'.O.K»
Kus štavr.até prérie uprostřed lesů-Kytínská louka,
někdejší působiště a eldorado BaEJKß ZI^Nl BitlaAEY
generála Packarda Kellyho Bruaileva. První osadníci

chat PUCÁN EL, SV ENSOH , X AC CK A , FA d 1*£,ST, pozdě ji
slavné CHACON a TiiANSWAAL bjli rozmnoženi o další přistěhovalce a dnes okraje louky jsou doslova
le^ovény chatami.Vznik prvních chat v těchto místech
se Z at u ja kolem r.l|>2o mnoha chat a osad postavených později,některé známější vyjmenuji-jsou to;
SINAI A.HABAX» DEN VSli.ESÍjOKL OíťLIK, KAKADA. V Bfr
Cmt.NEPICON, a PfiAiSNEjlíEVADÁ,TULA&,MANITOBA,aiKIfuBTLEr, ,CAWLI:.'Gt ÍUKON»HUDSON ,uLUE STAii,;AlLiAf MAfiLALAX, ALJAŠKA, ATIÍABASK At .
Ztěchto osad so utvořil před lety/r.I^J4/ klub pod KZ
hlavičkou TiíAiíPSKE OJALX KXTÍN.Předtím sice byli osady soustředěny v klubu S.O.3./spojená osady jřdské/,
ale klub neměl dlouhého trvání.Kěkolik jednotí i.vod
podporováno nekalými živli,počalo místo kamarádství
pěstovati p o l i t i k u / p o z n . r e d . Č l e n i ztratili v
- S.O.ß. důvěru a ten se brzy rozpadl,potvrzujíc pravidlo přírody - co je nezdravé musí
zajiti
T.O.K. vyměnili těžké celty za sportovní náčiní a mí.Lovýiki kroky dohání,co zmeškali. Z populárních trampů
postavi'l/lS»jI/chatu CI .A/ÍON Venca Kunc ,kterou obýval
se svou liobinou a vzpomínal na doby,kdy jako člen
ßack&rdovi brigády,spolu s ostatními,představoval
nejnádhemější smečku stanařů - zálesáků našeho trampingu. Nyní/lVJSí/postavil si tento starý pionýr nový
srub v brdech "Na rovinách".
Lále to byl { Vašek Pucandl,kterému pomáhal při stavb
Líilda Klec,déle osada TACOMA se svými zakladateli Kapíčkem, Tondou Linhartein,Kubcem,Jandou aj.
ordská zimní armáda - B.Z.A.
tírdy mají svoji dobrou tábomickou tradici.Tábořilo
se na nich,jak již jsem uvedl,daleko dříve,než se objevila B.íDSKa ZI2KI AiiMADA,ale tato armáda proslavila
jejich tábořiště a tím se vepsala nesmazatelně do dějin trampingu.
i3ylo by nespravedlivé hovořiti a psáti o pozdějších
tábornících a nezmíniti re ještě jednou o prvních
průkopnících tohoto táboření.
Ryla to především p^rta kamarádů,tá bořících jako
drsní hoši na J&IXhlAU-CA^iPU/jedno z nejlepších tábořisí/ pod hřebensKou cestou nebo jak mi říkáme pod
VELKOU SEVE^OZÍPAINÍ.
/ pckrač.příště /

reportage reportage reportage reportage reportage
Ldvčí lacrosse
__ Willi - j^k» J*£W«öen_
Už potřetí,tradičně na podzim,pořádal dívčí kmen
Net - /0 No - Kwa sportovní akci na Brdech.Letos se
na Sychrovských loukách seělo 28 borci/s pes/,toužících huntovat tělo,občas ei do někoho praštit klackem
/i kanady si přišli ke slovu/,pořádně si zaběhat/bylo
cost chladno/,trochu se vyválet v trávě,/pokud se té
vodě a bahnu dalo říkat t-áva/,dát si gol/mš se podařilo dát i vlastní/mezitím vypít nezřízená množství
horkého a hořkého čaje a večer trochu vymrznout,ale
z&to/se moc dobře bavit po půlnoci i dále u ohně. písně, solo zpěv^ a povídky a básněmi,kterých měli Klea a
Vesinka zásobu,dobře vyplnili večer a noc.
/pozn.rečakce - lecrosse je stará indiánská hra /.
uesíoka s urákulou
Houla
řátek večer,sobota i^n0,pr0i>inec»$vatava zastávka,
Krušná hory,spojka T.Q.Krtci čeká pozvané parity. Sobots ocpoledr.e - sjelo se 21 licií, zečínaj soutěže »Pijeme krev brčkem z kelímků»Vlastnl ne krev,cle ochucenou rajskou š£ávu»Stmívá se a lesem se procházejí
strašidle - to nejlepší vyhraje další soutěž» Je to
muž se svítícíma očima,divoženka,bezhlavec s hlavou
v klíně,/vlastním/naše úroda/oblek z kukuřice/s další.
Zapálení ohně v I8.0G»Fenek a Anton rozjíždějí parádní muziku,zpívá r*arie»U2 tc frčí:autoři čtou sví soutěžní horrorová povídky,hraje se,předvádějí scánky
a Krtci ukazují"scénky z filmů".Až do finále večera
- vyhlášení výsledků:
1.- latum -Houla
2.- Cesty černých mravenců-;oiruá,T.O»Věční poutníci
3.- Víc než svůj život,"
jí"
á pak se zpívalo a povídalo skoro čo rána.
Bylo u v£s fajn Krtcil
Dík*Za šuraaváky,zápaSáky,severáky,üaiaa i sebe.

Hans Slaboch uvádí..«
Kotto: všem cedulím na Oderských vrších
Tak nžjók trapně tam stéla ta cedule,Zdrcené a ryšavá
po mnohaletém milování s kyslíkem. A stejně tak tra^jí
ně jsem stél já a díval se do jejích očí. Mcvědčl
jse;a,co dál;stát,jít,lehnout,utíkat? i^evědčl! Képia
který tam kdysi dávno byl/možnál,ani to tec vlastně
není jisté/,nevydržel bubnovou palbu sluncí,větri,mlh
a vyki^vécel svou sílu,kterou m?l,sílu zákazu či povodí
lení,do okolních trav.
Co tec? říkal jsem si.Ceduli je třeba poslechnout, iád
bych.FaktIKCU^KI 2AKAŽAK01 PGZCA PL M l Jini? iJCüSCÓT ,VjQ <4!
iCVG^.'C JÍ;;- v AdTO^/PIHCHJI
Která? vyvaluje oči,uvazoval jgem.Co když cedule^nakazuje nestát? Utáct? Strach/jako útroby koně Trojského/Vyskočil mi na čele v podobě kapek potu.Neutíkejl Co když žádá opak.Vstup zakázáni vjezd PQVCLEif!
T riAKPUM NEKALE V AiOil Při jízdě na schodech se přidržuji
te gumováho madlal•••••*
otdl jsem před toa cedulí dlouho do noci. A po piilnoci únavou na kolena jsem padl - I,r0HU ?i
o obhajobě vandru i
Voláci všechny psychiatry, je jich pomocníky^ a sestry.
Volám je k sobě a žádám o důrazné poklepání do •colenní jamky pod patelou.
Yolém všechny SMÍ známá z ulice,mistra z pracoviště,
průvodčí z toho vlaku a ostatní. Volám je aby viděli,
tt/Lj&k má noha po tom zabukání vyletí a nakopne vesmír
Volám i vás,přijeté se přesvědčit ,že to není nic nenormálního jít lesem a aténat rozkoší pod lednovou
mrazivou,hvízdnatou nocí.
Fascinuje mne
Fascinuje mne s jakou láskou
vybírají lidí svým králíkům
tu nejlepší nejštavnatější trávu
jen proto aby je potom
zabili a sežrali

Texty
co se t|zko achénč.i_
t

b r d s k é C et-« 0
Honza üedvSd - hraji Srontosauři,
Každej má divnel kout kt2 chodívá
když toulevý bot^ z tuže vyrobí*
Každé j mé ti che j kout co zakrývá
smutek,pláč a kupu hloupéjch starostí.
Starej vak si vezme pak - vodřený džínsy
neslyší míří sám jenem tsto
kde ohně zář zastaví tvůj všední sen
jc to fajn jen tak se toulat všedním dnem.
To se stává 2e ňákej vlak,že nechytíš
když chvilku jen si zůstal sám na rozcestí
to se stává však mč se zdá marné sláva
že všechny vlaky co kolem jedou ujíždí.
To se stává u copak s tím - co dělat dál
na prázdným nádraží jen málokdo by se smál
svět si běží jenom pozor tenkrát nastal už čas
kdy hovořil tenhleten 3vět i kousek z nás.
1 já měl kout kde kažcej volnej čas jsem pobyl
měl jméno snad,to nevím sám,však něco znám
měl tisíc krás a tisíc kouzel hezkejch chvil
však jenom pro tj co mu říkaj.drdskej kemp.
Jednou zrána zmizel náhle,co naděláš,
nSkdo má rád a někdo nemá,váak to znáš,
svčt si běží jenogi pozor tenkrát nastal už čas
kdy hovořil tenhleten tvět i kousek z nás

JAZXK Á TiťAÉŠPiwO
V IC čísls tohoto^ p}.á$ku jste si přečetli ukázku z
tohoto pojednání.Pocanlo eg nám získat celou studii
a tak ji budeme ode dneška otiskovat na pokračování.
Případné doplňky a připosoínky předáme autorovi i ojťtiskneme.Tolik redakce - a tea má slovo Sint.
Pozn. - dílo je asi 2 -3 roky staré Pod tímto titulem se budeme setkávat řady týdnů a
mčsicu,abychom si povšimli některých v^láštností
naší mluvy,jíž sc costclo odborného názvu slang,tj.
nespisovné výrazivo typická pro u> čité zájmové ci
profesionální prostředí.v trampském slangu se zrcadlí
M l f á M / ý M t l historie trampského hnutí,jeho kultura
,klady i zápory,ato jistě stojí 2a publikování.Tento
seriál ovšem nesleduje jen stráku naučnou,ale též zábavnou, čemuž je podřízen styl výkladu»Přitom tady
však zodpovědně prohlašuji,žř. žádný z výrazů, jsem si
nevynyslel - pro svou či vaši pot5chu«Trampský slang
už sbírám přez čtjtfi xokyl výrazy byly odposloucháván,
y v tramp, prostředí,vypsány z tramp, tisku a v neposlední řadě získány osobním či písemným kontaktem«
Odhaduji,že na shromážděni celého materiálu se podílelo asi 150 kamarádů ze všech krajů CSS.Už z toho
plyne,že s mnohými výrazy sa tu setkáte asi poprvé,
k čemuž jistě přispěje i skutečnost,že bylo hodně využito předválečného tramp.tisku« Dále upozorríyji,že
některé slova předválečná se od t$ doby rozšířila i
mimo tramp.prostředí,takže jejich zařazení do tramp,
slangu není bez problémů.Je třeba mít na paměti i to,
že k podstatě slangového výraziva patří jeho proměnlivost a významová neustálenost.A pokud přihlédnete
ke všem těmto faktorům a shledáte,že se n$lím,rád
přijmu každou výtku či upozornění.všemvka:narádům^
kteří se ozvou a hlavně těm,kteří mi při shromaždování materiálů pomáhali,tady děkuji.
Poznámka: Äby se tra mp. výrazivo rozlišilo od výkladového textu,jsou/ slangová pojmenování uváděna
důsledně v Uvozovkách.

I/ Začínáme od slova "tramp",která se u nás roz..
lo zřejmě zásluhou překladu knihy Jaclca Londonu Ct».
Kd,y b^la tato knížka poprvá přsložena do češtiny,nevím, ale Vjdání t r.IS23,která vlastním,prý není nejstarši.Fojmenováni "tramp"se rychle vžilo a už r.I92£
začíná vycházet pod tímto názvem zná"n£ trampský časopis /trarop/«fle2 se prosadilo užíváni výrazu "trainp*,
říkalo se tehdejším trampským průkopníkům "divocí
sksuti" nebo "3portovr;í skauti",Čímž se připomínala
jejich organizační bývalé příslušnost.Podle slova
"tramp" se začalo celá hnuti nazývat"trampingem",počeštěné" trampstvím",což se však neujalo. * tX'ampová"se
však nespokojili pouze s jedním,se dvěma výx>azy,a tak
se zHtrampa" stává M trampař" ," trampár"," trampík"
" trampíř"," trampistco","trempista" , " tramplík", "X/lni^Xiix
yfö&f^l&v&tM"trampoušek", pokus se ještě někdo přidržuje povodní výslovnosti,pak"tremp","trempíř"apod.
Jako celek si říkáme"trampstvo","traiapířstvo".Původní
základ tramp se oběvuje i ve slovech"potrampštit",
"potrampštělý", "trampsky" a j.Kes-.íme taká zapomenout
na ženy a na dšti;"trampka" ,"trampířka",,,trampiceM
/dovoluji si zde zscitovat říkadlo J.iiecleckáioel
tramp s trHiapicí,a s třemi ti"ampátk;y vracel se nazpátky/,dále; " trainpulajda" , traiapulena" /dolad^ jsou
z předválečných časopisu/,"trampulétko","trampule"aj.
Vedle výrazu "tramp" se brzy /rf/fófóťobjevil souznačný
/synonymni/ výraz"hobo",který dnes popularizuje zejraáne skupina Hoboes.Spory jsou kolem slova "vandrák"
která se oběvuje plavně v i-eěi současné generacejtěm
dřivé narozeným připadá trocbu pohorslivě.Toto další
synonymum výrazu"tramp"ee vsak objevuje už před válkou a vedle přídavného j^ána "vandráckýMžije i v další osvobozená podobě"var.c,ráctví".Podobně jako slovo
vandrák je na tom i výraz "tulák"a"Čunčrék"."6uncrák"
se nám objevuje i jako"čund- ař"a"čundr3icen".angličtinou to zavání v dalších výrazech blížících se významem k pojmenováni "tramp";"westměn","trapár*,popř.
"trepíř".A zase zpátky k ženám* "čundrečka","tulačka","vandračka","akvaf? "trapérkf*,"včelička","girl",
"kopretina"aj.Aještě hrst výrazů,která můžete použít
ve společnosti J vyberte si z následujících trampských
oslovení:"kamarád","kémo","kemo","pard","kompard",

"hombre", "kabaléro" ,"flibustýr" ,"bukanýr"«Trampskou
krasav ici oslovíme:"kamerádtoa","kámoška",Hlejdy" # a
podle předválečného trampa*žáb8y "žabajzna","žabulinda".
Příště - druhy trampstva.

Don L.bee
je ječen z amerických černochů,jejichž poesie letos
vyjde ood názvem "Černý majestát". Co vy na to?:
neviděl jsem jěětě báseň která by ji ucpala hlaveň
y osmatřicítky
neviděl jsem jčště sloku která by rozbila bělochovi
palici
neviděl jsem jěště metaforu která by zastavila tank
neviděl jsem jěčtě slovo které by zabíjelo
-kdyby slovo bylovmocnější než olovo
puškin by nezúrodňoval ruská pole
-dokud mne má přirovnání neochrání před holí
v pusté noci
ponechám si myslím břitvu
a koupím si pár kulek do foroty.
Liinulý týden
mi umřela matka/
-vůbec nejčestější otázka
při pohřbu
nebyla
jak umírala
nebo jak žila než umřela
ale
jak jsem mohl přijít
takhle/
bez
v
kravaty.
/přeložil Pavel orut/

Balada o koni nadchlo zastřeleném
ílans Slaboch
Kapitola I.
Svoboda je volbou vlastního b^ti.Tata volba je
absurdní.
SA.'.XiiE/
Kapitola 2.
Nechte mě povědět příběh o koni narychlo zastřeleném,
fcení to povídání dlouhé.Snad stránko,či dvě.Jak jsem
už předeslal,je tc povídání o koni.Doufám,ževspolu s
tímto námětem, ne etane se i toto povídání "koňským".
Podřezávám právě krávě krk/jsem totiž řezník/,když
tu ho vedou.Třese se strachy,ví,2e bude potravou.
Ano ví to.A nikdo mi nevyvrátí,žezvěř ví,že za chvíli
bude zabita.
Odbočím od tématu otázkou:Věří kiň,»když věří,tedy v
jakého boha/budete-li znát odpcvěci,sdělte
ji laskavě i jinak.
Vedou tedy toho koně - hřebce. Z potí mých prstu, jež
jsou hluboko zaraženy v kravském krku, stříká krev,
když ten starý kin staví se na zadní a řve.Stalý chlápek/asi majitel/ do něj buší bičem až koni naskakují
na hrudi krvavá čáry.
Nechávám tedy krávu krávou,jdu k tomu dobrému muži
a tážu se^ho, proč že toho koně mlátí jako koně."Je
to mij kin",odpovídá. Tu se koni podařilo vyškubnout
lano z rukou pomahačú a prchá ven.
"VáS kin vám utek" povídáni chlápkovi. Ten mne neslyší
nebol řve:"utek mi kůň,za koněml"
Ků* proběhl kolem bourérny,ucírny,kožérny k vrátnici,
oez propustky,před ukončením pracovní doby,opustil
jatka.
i *tx
Jatka však Jív tuto chvíli opoušťí^Ice lidí.ledy ne
jenom kůň.Jsou to například:pán s bičem,pán bez biče
/pozdějise ukáže,že je to milovník koní Vavrda/,dále
Lavrda,Kavrda,lúavrda /mistři z jatek/
Invalida Šavrda /potři k závodní stráži/,nevěda o co
jde,rozjíždí sé velorerem za prchajícími.
Husovou ulicí dostává se kůň na pole a k lesu.Mezitím
invalida Cavrda hravě předjíždí lidi.Eožene koně? V
jízdě zjistí oč jde.

Kspitola J.
/iiáj je všude a vede k ně-;u každé cesta, sledujeae-li ji dostatečně dlouho .
HENRY MILLfírt /
Kapitola4.
Kůn zatím se pase. Mé přece jenom menší mozek,
„tavnatá tráva
potlačila strach a dovolila koni
zapomenout.
Právě se chystal uškubnout tu rostlinu, tolik podobnou listům pampelišky, když tu - ozvala se rána.
To Cavrda poprvé použil strážní pistole a trefil,
Lobře.
Pak už se vyvíjelo všechno celkem normálně: Přijelo
auto z jatek, kůn byl naložen a dán do klobás a
salámů.
děkuji za trpělivost
Kapitola
V závorce,
/... e zemřel Hus - upálili ho v Kostnici, Kennedyho zas odstřelili v autě, Jana .Vasaryka prý vybočili z oknaj a kolem^brečeli, nebo taky jásali,lidi.
••• a zemřel kůň, narychlo ho zastřelili u lesa.
Kolem něj juchali řezníci a na kraji jarní louky
jsem plakal jenom já./
Překlad záhacnjho Hi^iho tex^tu z min, čísla:
Jel jsem na černo šikmo za nosem a tak že v listopadu.Jedí.o si dobře,všichni se udiveně koukaj. Asi
pudu pryč, ale blbě a špatně a málo a šikmo za nošen
protože tam jel okolo velice špatně obrněný traktor
a to tak že hodně a dobře a potom a když tak teda
a už.
Kapitola 5.
Storá baba de k muzice
nemá kouska zubů
v ona by se ráda saiála
musí držet hubu
/česká piísloví/

Někam kcci

e __he zk.y

Houla
Tam někam,kde je hezky
mě můj vlak zaveze,
tam někam,kde je zezky
a kam zlej nevleze,
kde umyli si špínu
z oken co vedou ven
a skvrna od benzínu
nepadne na můj sen.

Tam někde,kse je hezky
lidi mě pozdraví
a žádnéj si nemyslí
že je to nezdravý,
po končetinách půjdu,
stopem mě vezme pták,
až tuhle cestu ujdu
chci v trávě posnídat.

Tam někde kde je hezky
se z vlaku vylodím
a všechny starý stesky
pod kola pohodím
a třeba se i svlíknu
vdyt na co je mi šat,
když celej další život
chci jenom milovat«

Tam někde,kde je hezky
je slyšet ticho hrát,
o rose můžeš zpívat,
s básníky povídat,
tam někde,kde je hezk;y
a kam tě zavedu
mluvějí lidi česky
e voněj po mechu.

Vstupenky do krásy _
iioula
Vstupenky do krásy
Vstupenky co krásy
jsou jenom někdy k máni
mi tečou pod voknama
láaka mnou burácí
nemaj je hlupáci
pi estože bejváu sama
neschovej nám je páni
Vstupenky do kráa^
Vstupenky do krásy
mi malíř namaloval
mi na zahradě kvetou
a když měl po práci
občas se vyplácí
no
tak se u mne schoval
být slečnou pětiletou.
Vstupenky do krásy
vyx^ostli na jabloni
čistotu utrácí
po slunci na mě voní
Vstupenky do krásy
nám někdo zdarma dává
můj malíř souhlasí
- krása se neprodává.
/skoropísně z jedný skoro hry/

w>všlov./ tuláci XX
_„d chcirč^Ev e y n riy rd_
nekonečně pomalu te na severní ofcloze počínal rodit
den. Jůzné barevné odstíny tam vytrvaly každý cen eai
půl hodiny a hodinku před polednem a hodinku po něm
se tam mihotalo šedé svítání. JecnoLo dne jsem seděl
na závěji na závětmé straně oc! komínku a pozoroval, i
jak světlo sílí a zase slábne..dkal jsem si že se brzc
za hrbem Bariery objeví žlutavá skvrna světel traktoru. li edokázal jsem však na to myslet dlouho. Už jsem
toho vytrpěl mnoho a nemohl jsem riskovat nová sklamání. Jestli-?e opiavdu přijedou, bude to něco úžasného, říkal jsem si. A jestli se budou mučet obrátit,
určitě na tom nebudeš hůř než jsi teči. Když odumřelo
svítání, rozprostřela se jako otevřený vějíř na obloze polární záře. několik minut se Dariers třpitila
bílým svčtlem. viděl jsem ne míle daleko, a ačkoliv
mč možná qýliljř stíny, napočítal jsem tři signální
vlaječky, představující vzdálenost půl míle, n& trase k Malé Aaerice.
Paul_Verlaine, - Nudné k

ji^i

Nudné k nepřejití
nekonečné pláně,
sníh, jen? padl na ně,
nejasně se třpjrtí.

i.ejmenšího svitu
ns obloze není.
Luna živoří tu
a je na umření.

Jfíejmenšího třpytu
;;a obloze není.
Lüne živoří tu
a je na umření.

Vlci hubeňouři,
ochraptělé vráno,
co vás čeká ráno
ve vichrné bouři?

Jako mrak, jenž klesá
šedě, beze zvuku,
chvěje ae stín buků
ve výparech lesa.

Nudné k nepřejití,
nekonečné pláně,
sníh, jenž padl ns ně,
nejasně se třpytí.
/z knihy "Písně beze slov

V

Při-y píer-Oř;
Johny
Lobrá pill šesté ráno, vážení televizní diváci, zdx-avíme všechny ty,kteří sól nařídili budíka,i ty,kteří vydrželi a ponocovali,aby s námi mohli sledovat z historického místa Kalé ..íezná pod Velkým Kopcem přímí barevný televizní přenos z východu slunce. Ano, váíení
přátelé, z východu slunce 1
Tento pořad je součástí naší televizní encyklopedie
"Přebili rok 2C00". V minulých kapitolách jsme vám při
blížili nčkolik zvířat, a to jak už domácích, jako je
pes a krysa, tak i volnč žijících v rozlehlých, arktických stepích, která, jak už víú-ie z jiných porada, začali vznikat následkem spuštění severního světového
termogenerétoru na ^evernim polu# i/íky barevná televi*;
zi jste taká mohli navštívit největší neskleníkový
prales u pramenů Amazonky o celková bájná rozloze
- celých sto hektarů l
A dnes vážení televizní diváci, dnes nás očekává VZCHOD SLUNCE l Jak všichni jistě dobře víte z dějepisu
Slunce bylo ještě koncem minulého tisíciletí zdrojem
života na zemi. Než je nahradila soustavo světových
generátorů a lokálních jaderných strojů. Ty nám dodávají světlo i teplo. Kdyby jste se, vážení diváci,
dnes, zítra, kdykoliv, pokusili o to, oč usilují přední vědci naší Zeměkoule, a odhrnuli vysoko nad sebou
závoj kouřových mraků a stříbrného smogu, zjistili byjste , že Slunce stále existuje! A hřeje víc než elektrická topení ve Vašem bytě a svítí jasněji než neonový koberec nad vaší hlavou.
Vážení televizní diváci, je půl šesté a deset minut
Světového času a my očekáváme první jarní den roku
dva tisíce sedm.
Pro informaci divákům, jaro to je, podle mého laického
vysvětlení, výraz pro stav, kdy je všechno zelená. Ale
o tom až v příští lekci.
Hledím do zvolna šednoucího ranního oparu, jsem totiž
v místech, kde podle dlouhodobého pozorování meteiíiíorologA jsou prokazatelná trhliny v obalu Svčtového
smoguV a vyčkávám abych se přiznal, vážení přátelé, já
sám jsem nikdy moc nevěřil teorii o názoru druhých.
0 gSlunci mi vyprávěli a četl jsem o něm jako většina
z vás. Takže dnes to bude pto :nne stejný zážitek.

Ale tec už pozor! Tu slabou zář, kterou pozorujete
ne svých obrazovkách vlevo dole, by mělo^podle všech
předpokladů vydávat Slunce.Ne,to neni neónová světlo
ani jaderný výbuch.Spolu se mnou, vážení diváci,sledujete zvolna přibývající světlo.Je tak nenápadné,jako by to bylo něco přirozeného,samožřejmého.A teŠl
Vážení přátelé,te3IJsem vzrušenl^ezestírám to! Sami
to vidíte!Jakási soustava světlometů teč zaplnila oblohu. 1. ano, ano. . .kolega meteorolog mi právě napovědě
že tento úkaz byl způsoben mrakem,který se dostal
před Slunce.Tolik zajímavostí a ještě jsme neviděli S
Slunce. S L U N C E ! Zakrývá nám ho kopeé,tedy přesněji řečeno Velký Kopec. A světlo přibývá!Jaký báječný reostat! A tea,ano vážení diváci,ted se na straně
Kopce ukázal zdroj toho všehol Tohle...opravdu,odpusíte mi,ale nenacházím áLov.lromiňte mi mé dojetí, v
dnešním civilozovaném světě bych se měl ovládat,ale
já...prostě...Tedy,ehm,pokračujme;zdroj přibývá do
zajímavého tvaru koule,už se na ni nemohu ani dívat,
jak oine oslňuje. Přibývá*?-.a přitahuje,mé v sobě jakýsi magnetismus,a tec, vážení diváci,právě tečí je
ta koule celá.CELA! To,to vidíte,to je...ještě dotaz
u kolegy meteorologa; a je to potvrzeno,ano přáCelé,
to,co vidíte, je opravdu Slunceí A já se odvažuje za
svoji osobu zodpovědně prohlásit,že...že je to prostě
nádherné J...•
Shorty:
Optimismus II
Madona našeho věku
Ohronej motiv,ohraný slova
Ta krása,vůně,
přesto si zpíváš
souměrnost
a říkáš je znova
a dokonelost tvarů
/superlativů*
není dost/
na cestě hledání
a spousta dalších darů
na cestě porážek
Ta chůze v boku houpává
ačkoli znavený
a pohled hradní paní
nebát se překážek
- nechtěj slyšet,když
s třeba bez dechu
nadává - to není
umět ř#át z plných plic
i když tvý okolí nesluší vůbec nic. k poslouchání.

jo,to kdysi
vycházela v Českých oudějovicich Jižní stezka, jeden
z dosud nejlepšich trampských časopisa.Tištěný,plný
fotek,icteBeb,s výbornou úpravou.Cas - 1967-70.Byl v
něm nspř.lrampský průvodce Šumavou od Chicletse,
Tramping našeho jihu /dějiny/ od xiíši šerého,profily
kapel,příběh z divokého západu na pokračování /Zlomená podkova/,písničky s notama,poezie,povídky uyoolů,Kida,irowgliho, Svati,Rarryho a spousta dalších věeí
üajka^kterou ai ryby vyprávěly,když byl svět narub.y
aowgii
Urousaný v hebkej trávě běhali,jeden za druhým a druhej za prvním,a 3mál± se slunci,když leželi v zlatejc
pampeliškách,který jim do ucha voiěly krásu světa. A
když je vejšky viděli,skřivani zampowněli zpívat,mravenci pracovat,čmeláci nesbírali med a vosy,když vi«
děly,jak je svět naruby,bodaly žihadla jak vzteklý
do všeho,až si je přelamaly.ivyby si vo tej cobě povíl i d i vo
daly
ráji.
Ü nlma se točil svěz a ksždá kytka se béla prodloužit
svůj stín, aby je neporanila, stromy raději vopadyly
a mraky přestaly voblohou plout.Vzduch ziehybněl a
pro ně zstavil se čas.
Potom jim někdo začal závidět tu mokrou trávu,teplou
hlínu,radost, a talcy zač-:l chtít,aby i jemu ryby vyprávěly^ pro něj zastavil se čas e W b e c všecko,co
měli,vod nich chtěl - proč ale zrovna vod nich?
Zeptaly se vejšky,skřivani,mravenci a čmeláci,a všichni kdo pro ně naruby vobrátily svět,tamtěch jak v
louce leželi,jejich propletenojch prstä a rczšířenejchvočí...jeden vstal a souhlasil.
Zas urousaný v trávě běhali,ne jeden za druhým,ale
první za třetím a třetí za prvním a srcáli se slunci,
který se zs.se točilo a taky druhýmu,kterej pokrytej
rubášem z kopretin a vobrostlej chudobkama s červenou korunkou,přemejšlel vo lásce.
gQ
Žene v bílém - avate
§ ^
potkal jsem ženu Hledala zapomenutého
Htí
celou v bílém
milence pro tělo
měla vyhaslé oči Které nemilovalo
^ « « h'
*váře z ledu
Toužila po kytici růží
•<* prázdný klín vonící jarem Ijrng

Cesty čelných mravenců.
_ iiaruš z T.G.Věční £Outníci_-JIabartov _
Bob a Jack šli vedle sebe mlčky,jako kamarádi, mezi
nimiž ticho už dávno neznamená,že by si neměli co říci
ale naopak je poutem o to pevnějším,že se zbavilo zbytečných slov.Hluboce vdechovali jarní lesní vzduch a
očima se pásli na jasná zeleni mladá trávy.
"Koukej,Bobe,to už je čtvrtá rozkopaná mi'aveništč,"
přerušil najednou ticho Jack a rukou ukázal na malý
kopeček kousek od cesty.
"A taky vypadá opuštěně".poznamenal Bob,když přišli
blíž."To je mi divný,videi jsi už mravence,že by opouštěli mraveniště?"
"lo teda ne,Ale řeknu ti,ten blb,co se tady tak vyiáéjl
dil,by zasloužil pěkn/ch pér pohlavků," rozhořčil se
Jack.
Cba trampová pokračovali zase ve svá mlčenlivé cestě,
jen trochu přidali do kroku,protože sluneční kotouč
u? dávno překročil vrcholek svá dráhy a pomalu se stáčel za korunu vzdálených hor.Náhle se bob zastavil a
zvedl ruku.
"Slyšíš?" zeptal se tiše.
Jack nastražil uši a za chvíli stejně tiše odpověděl:
"Jo jdem to omrknout?"
přikývnutí kamaráda bylo zcela jednoznačná a tak oba
změnili směr svá cesty v tu stranu,odkud vítr přinášel
úryvky slov a smích.Chlapci b^li duše přátelské a otevřená a jejich počínání nemělo žádný jiný cíl,neŽ podat ruku novým kamarádům a v jejich společnosti si zaspívat při kytaře v záři ohně.Ani nemuseli jít moc daleko, když zaslechli»
"Hele vole,jak se rojej,vole."a před nimi se objevil
obrázek,který oběma trampům vyrazil dech.Skupina tří
kluků.kteří se vnějším vzezřením nijak nelišili od
trampu,stále kolem mraveniště a jeden kopal do důmysl»
né stavby za smíchu^ ostatních.
Jack přiskočil ke skupince a ničitele popadl prudce
za rameno:"Seš blbej nebo o»?Koukej odtud mazat,nebo
budeš mít co dělat se mnoul"
Napadený se prudce otočil,ale zarazil se,když uviděl»
že Jack není sám.

"Snr.c nemusí bejt hned tak zle,vole,"ohradil se
a odstoupil od mraveniště.
Jack se ještě chvíli rozčileně dohadoval za přizvukování Boba,když Bob ukázal na mraveniště;
"Koukej videi jsi už někdy tohl*?"vzrušeně vykřikl.
Jack se podíval směrem Bobovy paže a s úžasem zůstal
koukat na dlouhou řadu černých mravenců,jak se klikatě, jako had,sunula od mrsveniště.
"No to jsem ještě tedy nev^děl,"vydechl.Jejich pozorováni přerušil jeden ze tří radobytrampii otázkou?
"Nevíš,kde vlastně jsme? líějak se nám to zamotalo.A
mapu nemáme, takže když půjde...e s vámi, ne budete mít
námitky?"
"A když budeme?" vyzívavě se zeptal Bob.
"I.o tak půjdeme za várna.Nám tak jako tak nic jiného
ne zbývá"zasmál se ten,který před chvílí vehementně
ničil mravenčí veledílo.
"Tak t..dytfpojcite,"rozhodl Jack a výmluvně pohlédl na
Boba"aspoň vás budeme mít na očích".
"Ale šlápně te do toho,ze chvíli se bude stmívat"
přiděl se tiob a první vyrazil na cestu.
Na konci výpravy šel Jack a přez půl hodiny všichni
mlčky ostře šlapali.Vdálce mezi stromjr se zaleskla
hladině rybníka a Jack po dlouhé době promluvili
"Tam je náš cíl.Na břehu je hezké místečko,pro táboření jak stvořené.
Bob se otočil a chtěl něco odpovědět,ale najednou
vytřeštil oči a jen lapal po dechu.Zůstal stát a bez
jediného slova ukázal někam k zemi at Jacka.Tři nevítaní spólečníci se otočili o vteřinu později než Jack
a všichni v úžasu zírali na mračna mravenců,které se
táhla všude kolem,kam až oko dohlédlo.Za výpravou a
po chvíli i po jejích stranách se země tměla miliony
mravenců,kteří se jako černé moře sunuli vpřed.
"Aul"ozval se první výkřik a jeden z hochů se zuřivě
drbal na noze.
2a chvíli začal řvát a po něm i ostatní...račno mravenců dosáhlo k nohám trampů a začalo se sunout vzhůx-u.
Kluci ztratili hlavu.v zuřivém zmatku se rozběhli
vpřed, dí tka vykřikl "K rybníku! Hychle k rybníku!M
a už se řítil mezi stromy.
V divokéy, zmateném úprku uběhli několik metrů,když
se najednou ozval výkřik,Bob se prudce zastavil a
vracel se pro jednoho z neznámých hochů,který zakopl
o keře a zamotal se při pádu do lasa,ledabyle pověše-

ného u pasu. Při cestě do üoba vrazil dalái prchajíce,
a Bob zavrávoral.Přesto trvalo jen zlomek: vteřiny,
než dostihl zmítajícího se kluka a pomohl mu vstát.
Ten, sotva ee octl na nohou,místo díků odstrčil lioba
prudce stranou,tak prudce,až 3ob spadl,a znovu se vyřítil v bezhlavém běhu k břehům rybníka.Bob se při
pádu bolestivě uhodni do nohy.
Chtěl se postavit,ale nějak to nešlo.Pod rameny ucítil pevnou ruku,zdvihl hlavu a uviděl nad sebou uřícený obličej Jacka.
-Nejde to?"
"Nevím,člověče,asi se mě něco at&lo s nohou",vysvětloval zejíkavě a chtěl ještě něco dodat,když mu Jack
položil ruku na pusu a zašeptal: "Podívej 1"
íračna mravenců se dál přelévala směrem k rybníku,
z& prchajícími.Kolem Boba & Jacka se však vytvořil
malý ostrůvek bez jediného mravence a ani jeden z
obou kamarádů nepocítkl jediná šítpnutí.Trampové se
na sebe překvapeně podívali.Pak se jako na povel
obr'tili sm*rem k rybníku.A jejich očím senaskytl
příěemý obraz.uprostřed rybníka stály tři těžce
dýchající kluci & ze všech stran se k rybníku stahovala nekonečná mračna mravenců,která s neuprpsnou soustavností vstupovala do vody,aby tu hynula v obroveitském množství.Jafck ne chvíli zavřel oči.Pak se obrátil k Bobovi:
"Poj3,zkusíme to, snad zavoláme pomoc včas."
Kolem půlnoci zabušil na dveře krajního domku vesničky Losiny utahaný tramp.i^dyž au obyvatelé otevřeli,
vpotácel se dovnitř a ze zad opatrně sLožil kamaráda.
"Má asi zlomenou nohu.Prosím vás, rychle zavolejte
nějakou pomoc,u rybn.ka na Leštné jsou v nebezpečí
tří kluci," po těchto slovech, se vysíleně sesul na
podlahu.
Probral se až v nemocnici.Ka vedlejší posteli ležel
Bob s obrovskou sádrovou nohou & kulil oči na tři
muže pied sebou.Jack z&slechl úryvek rozhovoru:
"Vůbec sž neumíme představit,jak k tomu vlastně mohlo
dojít.Našli jsme jen tři áplně ohlodané kostry v rybníku plném mrtvých mravenců.Biologům zůstává rozum
stát,nikdo si neumí vysvětlit,co se' vlastně stalo."

Bob se otočil & Jackovi a tiše řekl;
"Doj se, člověče.. .Pán tvorstva!Copak: se lidi už
dost nepoučili,že každá krutovláda konči revoluci
poddaných?" a těžce se zasmál.
tf2DQí?NÁ BALADA 0 KOZE A
Shorty
Bmdeme mluvit o vině
budeme mluvit o právu
na oškubaný zahrádce
v tý naší smutný pohádce
jen kozí bobky zastaly.
Vralme co nejdřív k příčině
pročkoza nežere trávu
vždyl jeden by se skoro lek
jak dere se na jeho flek
pro ten kus Žvance.
Začínalo to nevinně
snad rozum má,kdo má hlavu
a s pochopením,domluvou
rozumně spory řešit jdou
jo - byl jsem naivní.
Otopím smutek ve víně.
Já chtěl jsem zjednat nápiavu
a vysvětlit tý bestii

pro ni že záhon neryji
a rostlinky okopávám.
Iíebudu sedět nečinně
já budu mluvit do davu
nechci dělat na dobytek
řeknu to bez všech servítek
a£ kdo chce co chce pochopí.
Skopový bude k svačině
přináším vám dobrou zprávu
nenechám si svý zelí žrát
na to se vám mažu vys
na mně se dříví štípat nebude!

ZSL.f

Francouzský písničkář gp&t&a aaiiAMQEa napsal hodné
textů,které jsou známá ještě dnes /žil v letech 1780
-1857/. Proč? Posuáte sami podle jedné z nich,které
vyšla loni v knize ÍJa křídlech refrénu:
Eikáni
Cikáni-ěarodějr.íci
Do knih zapadlý filosof
z minulosti
nechá postřeh
přišli j^k hosti;
jen na drobnostech
cikáni-čarocějníci
čo knih zapadlý filosof
směji se v naší vesnici.
/nevidí déle za svůj krov/
Odkud jdemřsami nevíme:
Cikáni nejsou spoutáni
jako ptáci
v žádné síti
ee
odkud se vrací?
nezachytí,
Odkud jdeaťřsami nevíme
dikáni nejsou spoutáni
/kam půjdem,těžko povíme/ « Před pány se neklaní.
Zákony,krále ani vlast
Dovedně z ruky hádáme
s
bez starostí,
tajnou tváří
předsudků prosti
osud se vaří,
zákony,krále ani vlast
dovedně z ruky hádáme
před nikým nechceme se třást, /lidi to snadno oklame/
Cikáni nezávislí jsou
Když cikán život utratí
se
bez kostela
sluší,
všechno se dělá
bůh si vem duši,
cikáni nezávislí jsou
když cikán život utratí
/křtěni jen písní,píštalou/za tělo se nám zaplatí.
Krádežím našim na pospas
Vzákonech štěstí nevězí
mezi
čarování
stromy
lidé se klaní
nemáme domy,
v
kradéžím naši na pospas
zákonech štěstHÍ r.evězi
za kouzelníky mají nás.
svázáni nejsme řetězy.
Jsme štváni,pánbůh nás má rád, Znát,to znamená
naše cesta
ovládat,
nevede v města,
život zdravý
jsme štváni,pánbůh nás má rád
je stěhovavý
/houštiny v lese jsou náš hrad/ znát,to znamená
ovládat,
Tiísto postele stačí zem
všechno znát, všeho
pohromadě
dobývat,
žijem v svém hradě
místo postele stačí zem
každou noc lásky užijem.

Kdo však chceš existenci mít
dozajista
nehni se z místa
kdo však chceš existenci mít
/doporučí ti mrtvý klid/.
Ale žijeme vesele,
slyšte,kněží,
z chrámů a věží,
ale žijeme vesele,
v svobodě Štěstí.přátelé.
AnOjžijcme vesele,
slyště,kněží
z chrámů a věží
ano,žijeme vesele
/v svobodě štěstí,přátelé/
/přeložil Jan 0.Fischer/
Včera mi řek táta
Wars Slaboch
Včera mi řek táta,abych se prý konečně usadil.To znamená - strčil tele do skříně k starým školním sešitům! Äifle abych prý dal mladšímu bráchovi.jo,a taky
mi řek,ab\ch zač^l spořit.Jíkal mi to s úsměvem na
rtech a me bylo zle z jeho radosti nad tím, jak AíOU1>:íE mi poradil.
Kikdy asi ze mne nebude dobrývsyn,vděčný za to,že se
mohl /vlastně musel/ n&rodit.Tek sem mu totiž,esli
mu nepinklo,a když mne dvěma ráznými fackami ujistil,
že ne,sbalil jsem teda to tele,fotrem určené k tlení,
a odešel z domu.
Odešel jsem a byl jsem z toho vyvalený.Iíycky jsem si
totiž představoval,jaké to je - odejít z domu.Přivíral jsem oči a představoval si to.Asi takhle: i'otr
se sekerou brání východ, ^atka s chomáčem vlasů,jako
nijaká divoká samice,pobíhá po bar.-'ku s řve,že si
pustí plyn.Ségře teče z chobotu si.opl a mladší bráška hledí asi tak,že by ten snopl nejraději slíznul...
Tak,tak sem si to dycky představoval.A dneska,když
odcházím,nikdo na to nic,jen mi v hlavě furt znějí
slova fotra vo tcm,ab^ch se konečně usadil.

Tak helejte se,pardi.Tohle číslo je dělaný z posled
nich příspěvků.Zbyly asi dvě povídky a žádná poezie
Z toho seČíslo neudělá s tak dokud se pepolepšíte e
nezačnete ledacos posílat,Jjýw se nabude konat.To je
nom abyste věděli.
Redakce.
Jestliže se líigi do konce dubna ožení,Partyzán bude
papat klobouk.Tak zní regulérní sázka.A myslíme si,
2e už kvůli tomu se svatba vyplatí /aspoň ném/i
Higi vyhlašuje celořoční soutěž "Okřále Šumavy".Vítězí ten,komu se během roku pocaří kdekoliv /ale nikoli schválně/ nejhlouběji zapadnout do bažin.
Vdala se kamarádka „<ytka z Brnu.Přejem fěecko.
1S/IÍ byl na chalupě u Jacka večer v selská jizbě
s Jardou tfutkou.Fajn.
Loňský vánoce na campu Unestwur dělal Ježíška pard
Žebroun.Úspěšně.
Pražská 68.skupina TISa pořádala výstavu fotografií,
pokračuje v akci Aqua,plánuje brigády na Brdech,vydává časopis Taraxacu© z ochranářská čin», os ti a o
brdech má dlouhodobá plány o zřízení CnKO Brdy.Prostě - něco se dělá!
Na zrzawým potoce měla být J.kouzelná noc.Protože
se ale Joe Indián omluvil,dělo se bez kouzelníka.
Víc snad příště.
V klubu čtenářů Odeon vyšla kniha z historie severní Ameriky - C.Ä.üeram - Prrnní /imeričan. Výborná l
Je ohlášena 2.,uP deska Spirituál kvintetu.Písničky
z ní už vyšly v samostatná sborníčku "Spirituály a
bal&dy".
Hedakce děkuje za všechny došlý novoroče r£y.A taky
vám přejem - at se lip dejchá v tom dalším roce!
Veškerý překlepy vyráběl Šotek Jáchym,vrátivší 3e
z exkurze po našem tisku značně otřesen.Tak ho
omluvte - ještě není ve svá trampské kůži.
AHOJ JIKLX

