VodhoS se kamaráde
VodhoS svý ssko f boty 9 kiži t hlavu
vodhoč oči a ruce a nervj
vodho3 aozekp michu#cév;y# srdce
zbytek mi podej
na talíři slunce nedbal* vyciděnýa
ránem

;J

Zatracení flákači kteří miluji
zatracení cikár;i a jeden kotel polívky
zatracení nespočetní
ianatici a ;ú£stikov4 rot. antickiho oparu
poč 3ezd£ze:s
,.ácho
dneska bya stál na kraji města
clabal byt» člevěnou lžící
ělichty s viní svorkových polen
a svij
bys psal
slang«» dvacetiletích
ukřirčéných nikým
ublížených ničím
ostražitých ve svdzn spénku
Dej si do nosu
bláto je vizitkou tvý rasy
a dým z ohně poznávací znamení
¡.okud n« odhodí ô tenhle cejch
budeš pálit
Kaine

Vodho3 3e kanaráčm
najdeš v sobě
poci/ný škubání
kterým seš zavěšen za vesmír
za tu nejposlednější hvězdu v galaxii
které dneska v noci
buceš patřit víc
než o/nezeným úředníčkům
světové statistiky života
tfodhoc se kamaráde
a let
/iabimatto/
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X^m by chtěl dostávat každej« To jo« ale napsat příspěvky, do toí.o vás musíme honit«
akt*
když se tec u nás objevili Houla a *abi, b;yli
lapeni a museli n oo napsat« A to jsou pre ..im
ti, co oosilají nejvic přispěvki!
Io # Že kruh čtenáři Dýmu roLte f b^ sice ^ohlo
být recostí.ou skutečnosti, ale faktem je, že to
pro tolik 11 čí nemá kdo psát»
příspěvky vyrážet conucovaeím způsobem z každého rxtxÉt solo,
to taky nejde« tyto evě skutečnosti nás přinutily k nekompromisnímu z£věru;
Cc tohoto čísla se za tým olatí«
rormu přispěvki si mažete svobodně zvolit s^Jii
íotřebujeme reportáže, pláničky, básničky, povíckj,.Cbzvlášl .nilá pomoc by byla tiskárenská, tj.
opisování Cý.uU# lakže máte-li jakoukoli .nožnostv
používání psacího^stroje a jste-li ochotni aspoň
xa? ječnou a asjon trochu čitelně opisovat jým,
budete vel si vítáni« Papíry a kopíráky zatím aián
i okud vás napadne jin^ý t^p příspěvků, fantazii se
.~eze nekladou«
Kdo o sob? nedá vědět, ol nepočítá 3 dalšími
čisl^« Adjbychom toto opatření neudělali, měl by
Hým brzy 100 abonenta, sle asi tak deset stránek
za rok od pěti přispěvatelů.
Zp.ávy do bazaru samozřejmě posílejte taky t ale
nemyslete si, Že poSleta jednu větu a budete alt
na láta vystaráno!
Takže se ozvěte f čelcár.e«
redakce

4ylo nebylo«««
•••ale spíž bylo, pr otože o tom, co nebylo* se
-očtete leda v novinách»
Takže - bylojednou jedno malá království, jmenovalo se
Trampotári** kde žili celkem spokojeni ¿oddaní*
kteří ae toulali krajinou* měli svá campy a totemy a chajdy karový* měli svá ekvav a občas z
nudy chodili co prácef <terá je bavila* scházeli
se u Ora&| kde si vyprávěli,zoívali* četli nebo
docela obyčejně spali a bylo ji n tak fajn. A v
ton království měli krále* kterej se vod nich
všech vibec nelišil* a byl králem taky jenom proto* že ho to občas bavilo®
čji teda zrovna nebyl
něicde na vandru» Ta ze.Tič byla jedna jediná teliká
parta* a i když se lidi občas taky mezi sebou pohádali* protože to byli přecejenom lidi**vyřešilo
se to obyčejně oodáníru ruky* rozchodem* a pak ježili jednoduše každej jinam tak clouho* než ¿apoměli, proč se vlastni pohádali« a v tý zemi aiéli
i.odně lesů* a hodně potoki a hodně pták&* proto
taky hodně malíři a básníki a všech voetatních
takzvanejch íláicačá* jak jin leckde řlkaj. A žili
štastně a spokojeně až do jedný smrti.
Zemřel strom« wtará borovice pod skálou v jihozápadní oblast'«
aposledy vycechla a už ztrácela jehličí» Uschlá leželo na zemi* podestýlalo
jí fc poslednímu patatttl*
-»eiel se pcc ni král atulék« itrál csal ns.
chranu svých lesd a jejich obnovení* tulák se jenom Tlákal světem a říkal si* že ta borovice by tu
byla oěkná i svsfeá uschlá«
Král i tulák odložili desky a stiskli pravice«
..ozdělali malý ohníček, uvařili večeři a při grogu ae dali do řeči«
"Králi* ta borovice p&jde pryč? Ty ji porazíš?"
"Porazím« Vždyl se na n1 počivej - je suchá,
zachvíli by začala hnit« * na její alsto se vejde
víc mladých boroviček«"
"A králi* líbil,se ti tenhle strom?"

•To lioil. ult jak říkám, n u l prvč«*
ľľapili se f přiložili.
I
" usí?" zamyslel se tulák« "./ysliá, že musí?"
I
Ml se zč6§ že by se tu vyjídal hezky i tak« Su
I
chej pahejl pod skálou, borovice v dachodu.««
9
leužitečná, ale«.. Jo kdyby ses zeptal jí, králi?14
"Zkusíme te. Paní borovice, líbí se vám tu i
'
po smrti?"
"Líbíií," zapraskala v odpověď.
". usí pryč," řekl král«"Překáží. :yzdí les«
1
Je nežádoucí« Nemá tu už co pohledávat«"
"A my tu máme co pohledávat, králi?" zeptal
f
se tulák.
f
, "Já ano. starána se o les. Ale ty se tu jen
I
tak flákáš, tuláku."
I
"^iju přece v trampotérii, králi, a tady to
není hřích«"
"Nenl f aáš pravdu« Ale když už do lesa chodíš,
měl bys v něm něco dělat« otarat se o ttrorny«««H
I
"«•• a vykácet i ty« kterém se tu líbí, vid?"
I
"Nechápeš ochranu, tuláku. Zkocíš tím zemi«"
"Já že šgodím, králi?"
"Ano,ty« Les se ti libí, já vím. Ale chtěl
I
b^s v něm žit po svém« A to nejde, tliláku« Zakážu
ti vstup do lesa« uudeš platit pokuty pod touhle
borovici, jestli se tu znovu potkáme« A mí p. aní budou lesy hlídat."
I
"Hlídat?"
!'•
"ilídat. Trampotári e oude spořádanou zemí."
1.
A tak se i štolo« irampotárie je spořádanou
zemí, král už nechodí po lesích, ale kraluje
ochrenářdm z kanceláře, a jestli neumřeli t žijí
[
dodnes«
.kle i tuláci ještě žijí«
* I
H o u 1 s

.

Slověk,zabývající sáeftromadění:n peněz, liší se
oč opice pouze tím, že opice je mi sympatičtější.
Albert ^inctein

|
JI

¿aličotcät
Nehádejte se se.onoui
Já vím* že objektivně vzaté«««
Jenomže nemůžu si pomoct*
podle mě tejden
má fakt vosům dni s
li o přece i
pondělí* iSterý* středa* Čtvrtek a pátek
• a pátek*
sobota
a neděle«
T a p i
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Všichni křičeli
K novým obzorům
a ani si nevšimli
že jdou lesem
£> h o r t y
Jŕ
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PiiA&EK SPOKOJENOSTI V EoUSU«
í P E X O Z A - ¿pekáček poslední záchrany«
Koupíme buřti o jeden víc a ten pak nosíme
tak* aby byl po ruce a přitom v suchim a vzduónám
prostředí^ nejlíp v náprsní kapse bundy, Použijeme v případě* že 3e jedná o záchranu )ŕed smrtí
hladem« Kenaskýtá-li se možnost zeařlt hlady, m&žeme použít i jinak* zdá-li se nám uzenina již
dosti vyzrálá«/ tf autorově případě použito po třech
týdnech/« ílozhodneme-li se pro opékání* napíchneme
ho ne klacík a přjer"ujeme nad ohněm« Předtím je
možno / nikoli nutno/ ozdobit buřt nařezáním* lidovým ornamentem* nápisem I\iki je vil apod« Výsledným pokrmem obdaříme hladového psíka a s vatou v uěích usínáme* spokojeni dobrým činem«
iiecept vyzkoušený svým někdejším spolužákem
nabízí čtenářlm

T A P I

¿¿y, redakce ¿gau, jame traapové a jako takoví
nezapalujeme ohen papírem« i roto uveřejňujeme i
takovéto dopisy;

Vážená redakce,
získal jaem vámi stvořený Časopis jménem Dýnu Pročetl jsem ee zájmem rady uveřejněná vámi v to-to.
Zarazila mě kulinářské rubrika« ;;ecľiápm, jak tak i
inteligentní lidé jako vy mohli přehl4crcut, že
{
jakýsi Buldok si dělá z čtenáři legraci« Přišel
J
jsem k tomuto názoru poté, co jsme podle jeho návodu vyrobili . iatokopiv návrat, jíclo. která v,,- j
drží« Jld lo sice navydrželo, nebol bylo zničeno
nysterick. . -</emf která.-nu jsem podal ukázky na
j
oehataiBÍ| zato jaem trvale získal žaluceční po- j
tíže a špatnou pověst«
Je od Buldoka velmi neseriózní, aby nám nabízel
něco, co, jak psvně vSiím, , e:á ani on eéc scho- I
pen požít«
Uvádím, že Skoda na mám majetku je značná* Sáet
j
potraviny byla vylita do klozetu, který sc tímto I
ucpal a po ztvrdr.utí vytvořil naprosto průzračnou
pevnou hmotu která znemožnila používání jmenovaného. Přesvědčil se o tom i pracovník
<terý
f
na stížnost sousedky, trvale bydlící pod naším bjtem f že odpadní roury z litiny jsou rozleptány
hmotou nepochybně mimozemskou, dostavil se k opravě s použi v dotyčná mís;,, byl defekt ován z n e č i tění-n«
I
i:íse byla odstraněna, bohužel ona hmote /Ľlatokcp3v návrat/ počala pôsobením organických látek v
odpadní struktuře kynout a vracet se zpět co mího
bytu« "epřipadala :ni ovšem jako zlatokop« íokud
takto vypadali zlatokopové, je mi jasni, prod je
dnes Aljaška neobyvatol: , n krajem«
ľ uvecen* hmoty jsem po laboratorním prozkumu získal vzorky nám dosud nezná^ích sloučeni»*.jako j«
kyselina hověznatá /02iiU./, Oxideum bufallum,
|
chlorid šlachovitý / C Í o l V a další«
Působením elektrických katalizátori se xr.l povedlo
část maxirrolekulární esence v prostředí nasyceném
vákuem přeměnit v orgahicky živorodou látku, která však, podle vlastního vyjádření znechucena sama

M b o u f spáchala sebevrahou ootokem z okna« x&to
plazmatická inteligence, ovšem na ¿rovni pruměrného pracujícího v průmyslu, je d&kaztm, že uvedený
ecept není původní Juldokův výmysl, nýbrž mám podezření, že je vytažen z jedná zmála magických
knih, jež se i v našem o s v í c e n i století objevují
tu a tam v rukách neod povědných jed.lncAf kteří je
zneužívají k pochybné popularitě» Analytickým rozborem grafologlekého zaměření jsem došel k názoru,
že původ receptu lze hledat ve stará Cíně, dinastie
císaře H-c-li-pan, který byl znám svými kanibalskými sklony»
jyl bych rád, kdybyste celou věc uvedli na pravou
míru a vyvedli patřičné závěry»

:

Za odbornou poradnu Trampská osvětová spo; • lečnosti při ávazu trampa estetiků /¿TiuIJ/
cr. Michael ¿íabíček, Csc»h»c», vědec amatér»

Cdpověci
UtXý ttabimattof
i .ny jsme provedli rozbor tvého dopisu a záhy odhalili , kdo se skrývá pod průhledným pseudonymem«
Chápeme, 2e ty při. svémjD* zaměstnání uvítáš spíše
recepty obírající se píípravou svíčkové, lan^ust
či ústřic» OvSem Lým nečtou pouze instalatéři! A
obyčejný f skromný tramp předpis na z d r a v ý chutné,
výživné, rychlé, trvanlivé a přitom levné jídlo
jen uvítá»
Cstatně členové redakce inají mají dosud v paměti
Tebou připravovaná filé» lento pokrm byl uloven,
zabit, rozporcován, obalen a předsmažen, abj lyl
posláz prodán Wabtmu, který z nčj jako mávnutím
kouzelného proutku učinil ne léta hriiznou vzpomínku. Za trampskou sekci klubu Dobré hospodiňka
Tapi
8 8 6 6 6 & Č 6 & 6 Č 8 6 & B 6 6 6 6 6 8 8 & 8
Já jsem já a sx nepodřídím svij vkus ani jednomysinému úsudku celého lidstva»
Jack London

líbí_se négj - ÍÍÄÍ.J&& n % - lí^jí^se nám - líbí
Josef iCainar: ODCK/tzfľí 2 DONOVA
Odcházím z domova a beru s sebou klíč
».:ožná se stane zázrak zatímco budu pryč
Pomižou všichni svatí
Nájem se zaplatí
::á bytná na duchy však v&bec nevěří
A potmě na mě čeká tam dole u dveří
Já na ni vlídně s písní
Cna mě vyplísní
2e sice pláče nad mou bídou
2e však jsem marnotratný lump
A píše co kor».ína černou křídou
0 co jsem jí za ta léta pump
Itfám klobouk děravý mám díru v kytaře
Nikdo mě nezdraví a sám jsem na jaře
já zesnout se neodvážím
Nemám na faráře
Druhého února v mlákařská hodině
Já přec jen umřel v Pánu zanechav jedině
Jen svou bytnou celou litou
Kávu nedopitou
¿5á duše usedla bezradně na šálek
l.echtSlo se jí od kávy tam někam do dálek
A zatímco venku svítá
Má duše přemítá
Lěla jsem tělo svolný ke hříchu
leaka u2 tedy n^mám ani to
Co tady se ;mou ve vznešeným tichu
Pijčte mi hatfu nebo var^to
Najednou duši někdo tahá za ruku
Anděl jí harfu dává na věčnou záruku
Iríá duše te5 v nebi zpívá
To blues ale to pravý
0 ranním šálku kávy
A raá tam pořád nabito

oam Jriclán9

oucha* svadba a my
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»inichoviceg 14ta Páně 1S7£» devatenáctý květenec. ^d nádraží se kolem několika restaurací žene
něco licí směi náves» pochod před radnici* nyní
zvanou národní výbor»
čekáme. Parilyzáa ladí kytaru. A hele* kytky, lakový krásný pampelišky*
Vrháme se na park a už je připravena svatební
kytice»
Z* chvíli se objevují zapáchající samohyby.
Vylézá něco* co trochu připomíná ¿ama Indiána*
ale mé to jakýsi oblek a kravatu» Na dotaz "Same
kde máš korálky?" dotyčnou povoluje* rozpíná košili a předvádí náhrdelník, o už se oogevila i
bílá paní - vlastně oucha v bílém. Vcházíme za nima dovnitř» Obřad nemá cenu popi sov:, t* kdo to zná*
dobře mu tak* kdo ne* dobře mu. / Tak/
A v pak» U východu čeká Higi and Kratas s nataženým Čárou nad zemí» w>am přenáší ženu ořez Čáru«
Partyzán hraje svatební píaen.
pokračování bude v kostele* auta čekají, ale
Jam s ouchou na náš nátlak odcházejí v čele průvodu po svejch» Dialog před kostelem:
l.ouchô; *oame ř padá mi závoj".
%
s>am; "hamarádi*nemá někdo hřebík? ¡íebo aspoň
kramli?"
Příbuzenstvo zírá a neví. .Na rozčil od nás.
xak se otvírají vrata* a manželata se berou znovu t
pořácně* tentokrát před Lohem.
Jsou spolu. Už dlouho, * jak se tak icricáKBxxx
koukáme* eátě dlouho budou.
Co dodat? ¿nač jen to* že po svatební noci
vstali ve čtyři ráno* aby odjeli vzít se potřetí
- v lesích* před tuláky a Jsjdou.
Ale vo tom jindy.
/Houla/

ľám přece hlavu
říká hrdě člověk
a já si bezděky vzpomenu na slepici
Taky má křídla

o I£ A T F íĺ A
mimammTarainmm maimrarnn m n r> ^mnamawia
Na gp jaře začali osadníci reptat a začátkem
lita to v osadě vřelo jako v kotli. Jednou šerifka
nedorazila na vandr a Joe Červotoč zahájil otevřenou Tapouru«
rt!<v p^. ,
Vystoupil na pařez a začal svou pobuřující řeč:
"Kamarádi, když jame založili osadu Jerný ..uvol,
chtěli jsme mít i šerifa. Uvolili j3me jednoho,
pak druhý ho, pak jsme volili áerifa 3koro každý
měsíc a pěkně jsme se střídali. Ale tec máme Dračici, která se drží od podzimka a šerifskou hvězdu
nikomu nepučí, t^jc orně toho nás chce pře vy chovat v
lepší, čistči a pracovitější bytosti, což nesmíme
- ipustit. í.avrhuju, abysme Dračici řekli, 2e ji
u£ za šerifku nechcexe."
HugO| rozvalující v trávě vypasená břicho, při
Joeově leči souhlasně pokyvoval hlavou a pak řekli
• M ě pravdu Joe. A taky nás všelijak tejrá. Víte
přece, že nesmíme mluvit sprostě. M
"A musíme s sebou věčně tahat kartáček na zuby"
ozval se blešák # který miluje špínu a nenávidí stfídlo,.Ivroí, že obsahuje jakousi žks&ilvsxx^xlxžz
nebezpečnou příměs podporující^impotenci.
Osa dní vědec a intelektuál ua*aan dosud jen ooslouchal a konečně se přidal ke vzpouře taky. 3ekl:
"Abych se vám přiznal, není ai dvakrát dobře, kdw> *
se nám třeba na nádraží posmívají. Víte přece, jak
vjzívavě nosí „račice šerifskou hvězdu."
•Wyzívavč taky, xicxxfcyxáixxžžxka ale hlavně»
aby ji měl každej na vočích" zaburácel -ležák.
"Nejhorší je, že k nám nepustí žádný cizí LolkyJ
přihodil další polínko Joe červotoč.
"Jo, to taky. až se přihrne, tak jí to řeknem#
Já bych chtěl bejt taky hěkdy aerif", dokončil
Blešák.
. hjyjmm
Po tom rozhodnutí jim bylo hned lehčeji, ľ.u,
okázale žvejkal, plival a mluvil sprostě,, blešák
velkomyslně rozdával své mýdlo, kartáček a pastu.
Potom šel Hugo k potoku a vrátil se celý rozpálený
.
v
I y , Joe," volal už z dálky " u potoka lágrujou

\

til trempice v báječnejch žlutejch blúzičkáchu
Co kdybysme je 3em pozvali?! H
"Jej, skočte někdo pro ty buchty!"zajásal
Dlešák h TeS už si tA tu můžem klidně zabuchtitl"
*3ě£,Joe, at nás nikdo nepredběhne," pobízel
oaman*
Joe tedy odešel a trvalo dlouho, než se vrátil« I
Ale když se konečně objevil, kráčel pomalu ; jako- 9
by v tranzu« K údivu osadníků visely mu u oasu
nějaké pestrá cáry, v nichž byly později zjištěny
nepředstavitelně rozsápáni Červotočovy trenýrky«
Joe vůbec nevnímal zděšené otázky kamarádů, co í
se mu přihodilo, nevnímal ani velice taktně položenou otázku, jakže se jeho trenky dostali n a v r c h a kde zůstaly jejich zojrtky«
1
Hugo dokonce pomýšlel na to, že se obětuje a
sám půjde zjistit, co se děje* Ale myšlenka na
vlastní nepříliž cieté prádlo ho zrazovala«
g
Otřesení osadníci seděli kolem netečného Joea
jako slepice a jenom zírali« Nakonec Šaman řekl:
"Snad bysrae měli Dračici nechat úřad šerifa«
Ona měla pravdu, že ženský jsou pro nás nebezpečnýS
Vůdce vzpoury Joe to nevnímal«
"Ano, ramene," přidal se blešák, H šerifce raději nic neřekneme«"
Joe neprotestoval«
|
Kvečeru se k všeobecníau překvapení objevila
na kempu ľračice a za ní pochodoval neznámý dlouhán v kr&tasech« Šerifks, aniž z útlých raaen shodila usárnu a žracáček, se nile usmála a řekla:
"Není to ode mě sice hezký," následovala dlouhá
pomlka, "ale tohle je Honza«"
Osadnici se s dlouhánem rozpačitě přivítali«
Lračlce trochu zčervenale a pokračovala: "Já už,
Icluci, s várna nebudu jezdit« My 3me si s Honzou
I
řekli, že si stačíme ssmi« A budeme se asi muset
brát« Tak se na nás nezlobte, tady vám vracím tohle
• ahojl"
^
I
Kato se šerifka s clouhánem prostě otočili a
odeški« Hugo stál a celý popletený za nimi hleděly |
- v dlani přitom svíral její domovenku a hvězdu«

Ticho nakonec protrhl Joe Červotoč, jako zázrakem navrňcený k Životu»
VSO tohle i* zvolal« "Půl roku nás prohání a
pak se na nás vykašle. No tohle! H
: K a v Č e s
drama drama drana drama drama drama drama drama
o o o o o o o o o o o o o
Dva kamarádi
o o o o o o o o o o o o o
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Jednoaktovka na motiv Houlovjr oblíbené básně JLU
.ífctoi .es
Osoby a obsazení: Houla, Duldok«

1

Houla: Jdu#
Buldok: Jdi.
íú s Fevim kam.
B*: ^o je jecno, jenom už vypadni*
H.: Kudy*
.
3*s treba rovně»
H«s A proč*
B*; protože tady votrsvujeä kamarády slabojiyslr\ýna béaničkama*
¡U; Jdu»
L« s Už jsi měl bejt pryč*
H«: Pŕez hory# lesy a potoky*
3* x Káž byai zabloudil«
H«; Jdu»
i*; Jestli ôôš už hodně dsleko f ; tak 86 klidně zast
*; až padnu hubou do mechu«
av*
13« i Jen si voraž kamaráde*
SU* Jdrn*
¿3*: Jen ne proboha zpátky*
B«S Jsem tramp Houla
rdyl
3. j To jo f a 3rdy sou na tebe hrdý.
• /Kobin/
Pro blbost není nikdy škoda času, peněz ani práce*
/Buldok/

texty co se těžko sháněj text^ co se těžko sháněj

Z A S M Č S H B J SEiiVTS
1# i zastrčeným servisu tam na okraji města
kam vede jen pořád stejná asfaltová cesta
2e tu rcejou autáky se dovíš z reklamy
která deštěm vybledlá tu visí nad námi
íJaveôer když šamponuješ padesátej blatník
cejtíš se tu bezmála jak čerstvě mokrej patník
pořád kolem do zblbnutí ©tejnej smrad a řeči
naučí tě pozorovat kolem sebe věci
Nerudný pán v mercedesu skryt za černi brýle
nechápe že dnes je možný pěšky dojít cíle
majitékou kofctiity je neforemná dáma
přestože má dost tak bejvá po večerech sama
ušlápnutej úředníček co uctivě stojí
na trabanta ušetřil si dál se Žéfft bojí
rozpoznáš tu každodenně velkou spoustu lidí
co bez peněz po ulici co se chodit stydí
3® Fiata prý tý blondýně maharadža koupil
aniž by s ní na MNV do manželství vstoupil
Svět je ráznej jako lidi který po něm chodí
někdo nosí módní semiš f jinej pejska vodí
někdo nemá ne polívku druhej humra svačí
někomu zas bezstarostně courat lesem stačí
zapomenout na tuzáry a na moudrý hlavy
ke všemu mě asi nejvíc na tom světě baví
R. Když tak meju jeden aulák za druhým
poznávám že auta mají ksichty
/; ty ksichty že jdou k tělu
jejich majitelů
a to mě baví od začátku šichty :/
Tony ^inhart f Pacifik

Přes
ramena
Dunaje
Je 30« června, 17«02, velitelský čas G*0G#
Jcce FÁl začíná. 3rno - hlavní náčreží,
nástupiště. Dva odhodlaní zvědové našed* í do vlaku
směr Bratislava, vyzbrojeni pouze nejnutnějšími potřebami, aby doícázali možnost přežiti
v sl o v onaká džun<li. Jeétě cestou expedice črlí
minutu ticha za věci, které zůstaly doma. Třeba
mapa.
Bratislava. Dal£l spoj oněr KvetoaLavov odjíždí za 1 a 1/2 hodiny z nédr*žl Jretislava ¡•ová iVesto. odhodlaně se dotazujeme pxíslusnlki
na cestu. x ťvní nevi, je z Prahy, druhy ná§ posílá električkou č. 2 a vystoupit za stadiónem
iílovnaftu. "Tam jeem byl na fotbale, to poznám,"
čí Suldok. Když dojedeme na konečnou, po^hopí^e,
že to není fotbalový, ale plavecký stadion,
veátě něi-olik djtaza /jeden tázán,/ je hlucnoněajý, druhé j je fet/ a už vyrážíme sirovodíkovou
väní na nádraží» 2 Květoslavova pokračujeme
p*£ky do oamorina. Zapamatujte si toto městečko,
protože se tam množí vlaky. Lenně tam 3 přijíždějí a 6 jich odjíždí.
wplme na pěkným fleku uprostied nedozírného
žírného lánu vojtěšky. ¿váno procházíme oamorinem. VSechno je t^dy dvojjazyčně, docela i plakáty politické agitace.
Konečně docházíme k prvnímu ranému. Voda jako kafe, jak teplotou, taic i zbarvením, písek
rK. črě, hloubka 1 m. ľa druhém břehu přichází
ke fclovu mečeta. Klestlás se cestu kopřivami a
bodláčím, které nás o pili metru převyšují. Ještě
několikrát jsme se přepravili přes vodu, prosekáveli plevelem, nečísli žádnou z mnoha ryb, a
tak mižem prohlásit:
Kraj kolem iamorina není tak hrozný, jak tvrdl
tradi.ee o Dunaji. Břehy a ostrovy jsou stabilní, není tedy třeba se brodit bahj.em. Je tam

jedině všechno zarostlé kopřivemi, bodláky, netykavkami a svíželem. Lesy pouze listnantá, s hojnosti v^3oké a černé zvěře. Komáři nás kromě
sobotní noci neobtěžovali.
Výlet se nám líbil a těšíne se ns dalSí. xroto
vés začátkem říjne Čekáme v Samorině.
Za dvoučlennou expedici
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0 tomhle vím jen já.
c starej brdskéj les.
!3 obě jsem to už tenkrát neřekla.
Ostatně nebylo co říkat.
Jak vysvětlit a komu,
že podle íápnuti naschvál co kaluže
rozcuchaný svatozáře doles> hlavy
1 ruky od i ¿líny a od ohně
umazaný a popelavý
jsem rozpoznala &výuo auže?
Jak vysvětlit a komu?
Tobě ne. Lesu?
Ten to věděl dřív.
ceste se nám schovávala,
nebyla jeera s1 jistá, jestli slyši.
icík jseiii to řekla jedny boucě,
a£ jsme k ní došli,
cesta,
Jf»
:auj muž.
A netnažila jsem se o retuŽ.
Byle to Alabams.
Iroto to dneska vím jen já
a les.
Snad! aspoň ten mě přežije.
Jinak bych na to byla sast-.
/Tapi/

x x x x x x x x x x x x x x x x
Osmnáctiletý

chlap

x x x x x x x x x x x x x x x x
lha nedělního večera tlumí kroky v liduprázdné ulici» Aár týdna už chodíš touhle cestou neděli
co nedtli. eště dvsdrát zahneš vlevo a pak už je
tu plot. 'ie<5 musíš najít známou díru, dát pozor
na džíny, minule tyla skoba! Tak to by bylo. Zbývá .
překlop/tst trávník plný haraburdí, tradičně klopýtáS a klejafi*
Okna veliká budovy nemocnice líně a unyla mr(
kají mdlým světlem, "ľlumen8 hvízdáš. Čekáš, kdy se
objeví jeho hlava ve druhém okně od kre je. \/íě,
že na ( tebe už čeká, že si ale schválně d£vá načas«
IConečnS! Ahoj. ľo pár úvodních větách typu Jak se
a Je ti líp a odpovědích, že jo, Že dobře,
začínáš vyprávět, jaké to v sobotu a neděli bylo:
že Jirka zapomněl ve vlaku čepici,
Ze vám myš ohryzala špekáčky,
že bylo mokrý dříví na oheň,
že byla mlha a zim«,
že Káju chytil průvodčí, jak kouří na záchodě,
že ho pozdravuje ta malá bionäatá holka z vesnice,
2e lanek nasbíral spoustu hub a byla sleženice,
že jste alanovali takovou malou skalku
£ že a že a že a že
...
Cn dychtivě poslouchá, zajímá ho každá maličkost, i když jen na všechno ľíká -hm a řojo a dělá
že je mu to fuk.
A potom, kcyŽ už jsi mu všechno pověděla, vyřídila pozdravy od kluků, vytáhneš větvičku, ktergus
pro něj ulonlla v polomu. Smrkovou větvičku, voňavou, krásnou, hunatcu. liodíč mu ji, drží ji v ruce a říká Co blbneš, proč mi to sem neseš?, ale
ty víš, že jsi u!U udělala velkou radost, že je
hrozně rád s tsk r.ějak naměkko, í ascdíš takový provinilý tón, říkáš, že je to pozdrav les£, když teá
s vámi nemůže, když už je takovou dobu v nemocnici
a kdo ví, jak dlouho ještě ve špitále bude. On

#iučí - jako že :u4i méi>- čy 3 tak, jenom proto,
aby zamaskoval svoje co jetí. Ty ©i v duchu řiiátf
"Jo, kamaráde, stejně tě máni prokouknutýcho, co
:rině budeš povídrtí" JLe ně vene k nehneš ani brvou,
děláš jako by n-c, jako kdybys nu věřila, Se je
tfaucej drsan.
Ale pak.už začíná zábava pomalu vrznout, už
,jSi ~u všechno pověděla, 0 o:# tady ve špitále 10c
zážitku nemá: jen to, že dnes byla přesolené polévka 3 vedle ne pokoje umřel chlap.
Tak se pomalu začínáš loučit, říkáš takový ty
řečičky jako
se dobře, arSQr se uztľ.., on na
to odpovídá N o jo, To víš - no a pak těsně před
odchodem se ho ja.^o zeptrš, ¿ca ¿ij přijít ve
středu, až budoa návštěvy. Gn jen tak otráveně
prohodí, že když ee ti chce, že teda můžeS, no a
ty tedy odvětíš, ke určitě přijčeá i s klukama a
zase se zeptáš, jestli nechce něco přinýst, on jen
tak ucedí, že r.ic nepotřebuje. Pak oznámíš, že už
tedy jdeš, joáto jednou loučivá fráze a nakonec to
posledni ahoj.
Odeházlä a víš, že se nesmíš otočit, abys naviděls, jek etcjí v okni, větvičku v ruce a llvá se,
jak mizíě ve tmě* o f ještě se chlapec třikrát v y ~
spí a už tu bude středa, ^ude netrpělivě vyhlížet,
pochopitelně nenápadně, aby ho přitom nikdo nepřistihl. 3ude če.^at, jestli opravdu,při jdeš, i když
ví, že přijdeš určit?, ľevl ale, že víš, že až mu
dáš tu r.ovou
i^ku od Se t ona, kterou jsi pro něj v
pátwk koupila, že jen něco zabrblá o tom, že jsi
nemusela, že mu nemáš nic nosit, ale bude 5tastne j,
že na něj nezapomínáš.
ľení s ním lehký pořízení, věčně jen vrčí a žbrblá, protože se stydl dávat najevo, že má radost,
nechce vypadat vc*fině.. Ale vždyl ho .nás, viá, že
před tebou musí vt. Dadat důstojně a netečně, protole ve svých osmnácti je přece ui chlap!
- .w á c a žô by prree ¿¿la veleoena z jiných příčir^
než z jakých se cukruje hořké pilulka. IKM.aM

houloviny houloviny houloviny houloviny houloviny
? 0

T T

K X

U

Posílám ti kytku
zpod vostnatejch drátů
hlídal jccrn ji 3 kvérem
skoro každou noc
.»s po n predstavu máš
jak to vypadá tu
aspoň představu méá
jakou máme moc

U plotu je záhon
kde se něco vznáší
je to jenom Vaně
nebo volnost snad
tohle misto s náaa
buzeraci snáší
proto asi sním se
potkám vždycky rád

Jakou moc my máme
samopal držíce
•cytku nevydáme
leda na svaj hrob
Vilejôí než k váry
jsou nám stejně lžíce
milejší^než povel
je nám ňákej zob

lohle místo vidí
taille kytka a lyží
jak se kv^ry chtějí
do života plást
Jedna vŽc mě bia£í
kytka neualyší
až jí dají rozkaz
že aá začít kvést

V A K L .v o
¿To básničku
pro kytičku
pro pláničku
žijeme,
z milování
z putování
z usínání
pí ječe,
za kus řeči
nezi klečí
se ve zteči
bijeme,
bez úplaty
si svý svatý
vandršaty
šijeme.
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Zítx^a ráno
nevídáno
z&se vstanu
do lásky
skočím k vodě
z parolodě
nasbírám ti
oblózky

Zítra ráno
•jako vždycky
políbíš mne
na čelo
by se duši
romantický
z peřin vstáti
zachtělo

lítra ráno
nevídáno
probudí mě
vichřice
pavouk na mě
kouká klamně
a s ním celá
ulice

Zítra ráno
skočím z mostu
uaeju se
v kamení
Zase ve tvejch
očích roštu
to je dobrý
znamení

světoví tuláci - tentokrát antitulák
1
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Vic než před měsícem, když jsem se chystal z
-.oncýny na dovolenou, přijel do mého bytu v 13atter
sea jeden
přítel a zastihl mě # jak balím kuiry
"vypadá to # že odjíždíš na cesty," řekl* " <aznpak máš namířeno?"
o řemenem mezi zubj jsem odvětil: "Do 3atterse -•w
"Jestli to má být vtip, tak jsem ho nepochopil."
"Jedu do 3attersea f " opakoval jsem t "co ^attersea přez Paříž, JL elf ort, Heidelberg a Irankfurt.
o, co jsem řekl f nebyl vtip« .¿la to docela proa~
tá pravda, rrejedu cel./ svět, ab^ch znovu objevil
iettersea* Něide v ajořich zapacajícího či vycházejícího slunce, někde na nejzazáím souostroví zeměcoule je malý cetrov f který chci najít; ostrov s
nízkými zelenými kopci a velkými b
mi útesy«
cestovatelé mu prý říkají Anglie /skotští cestovatelé mu prý říkají ritánie/ a povídá se f že prý
někce v srdci té země je krásné mlsto f které se
jmenuje ^attersea»"
"Pře c i ti nenosím vysvětlovat," řekl maj přítel a zatvářil se
Sečkyf jakoby chtěl něco porov
návat, "že Oattersea je tady?"
"Je to úplně zbytečné," odpověděl jsem, "a z
Tiiho hlediska to není pravda. Já tu ..attersea nevi
dísu Ani . ondýn ani Anglii*
taky nevidím tamty
dveře. Nevidia tuhle 21<U1; protože mi oči sestřel
mrak ospalosti a zvjku. Jodiný tp¿sob jak pro..liénout je odjet jinam; a to je pravý dävoc cestování a pravá radost z dovolené. ¿.ejo,si myslíš, že
jecu do Francie proto, abych viděl Francii? myslíš, že jedu do německa, abych viděl Němeoko? Bude se mi tam U b i t , ale není to to, co hledám.
ledám Battersea. Lavodem cestování není navštěvovat cizí země; důvodem je to f abychom nakonec
vstoupili do vlastní země jako do cizí* Upozorňuji tě, že tenhle kufr je masivní e těžký a jestli
řekneš slovo"parado"x"f vyhodím tl ho na hlavu»

Já jsem svět neudělal a neudělal jsem ho paradoxní
oje chyba to nenij a je to pravda: jediný způsob,
jak se dostat do Anglie, je dostat ae z Anglie«"
Když jsem se pak po měsíci cestování vracel domů, byl jsem 5 tak překvapen* že je to^přesně, jak
jsem říkal« Anglie mi připsdala zároveň pěkně nová
i pěkně stará«
/ Z knihy Ohromné maličkosti/
O—O— o— o— o— o — — o — o —o—o—o—o—G—O-o— o-o — o < —o—o
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1 # Když vidíte malý ho psa, ^¿te chut ho:
a/ pohladit
b/ kopnout
c/ dát ne pekáč
2« ~výmu popouĹfcovi byste koupil/a/:
a/ zrní
b/ jec na krysy
c/ gril
j. Když se vám do spacáku dostanou blechy:
a/ jdete spát pod Širák
b/ nasypete na ně ÍDT
c/ vykrmíte je a pak upečete
na popouékcv* grilu
odpovědi: Vycházi-li vám ve vStóině případů:
a/ jste skutečný milovník zvířat
b/ nemáte vztah ke zvířatům
c/ máte tasemnlci
• ít o b i a z fiíio i e •dyž člověk zabije lva, je to sport, kcy? lev
zabije člověka je to krvelačr.osU
j. om ohav

Jfik se^chodi zkratkou
7 podstatě dvěma způsoby: s mapou a bez mapy.
Jsou lidí, kteří dokážou obojí, otavil na to málo,
někdy jen cesta, která někam veče. protože to cesty
dělají, i kdy v aožná i ty znáš úplně opačný příped.
Tedy, cesta, ty oo ní jde* a najednou* t£ začne nahlodé/at nBj .
že ta cesta ľiožná nejde správně, i kdyby to byla asfaltka sc a ;"Lovkami a krajní cemi nebo lesní cesta se značkou^ ale nejtěžší g
jsou případy, kdy jdeš nějakým opuštěným ouvozem
,
či sotva znatelnou pěšinkou, to je teprv zapotřebí,
aby tvoje fantazie zapnula. ZačneŠ kombinovat, srov*
návat, rozhlížet se,vzpomínat, přesvědčovat 3e a
rozhodovat» C směru, o tom správném a jedinim a
11'avnÔ J i . .ližší^:. A tak máS na paměti, a po ruce,
základní pravidlo těchto zkratek, takže m^žeá sklidem odbočit a tápat cle výběru po jiné cestě či pěšině, ale protože tobě lahodí /jaí:o v hloubi duáe
skrytámu cestovateli a ssj* oběvileli, pročež i dobyvateli/ jit tam, kde jeitě nikdo nešel, jak se
domníváš,rozhodneš se pro poslední verzi.
OdboCÍš tedy & začneš tápat, hledat, zakopávat,
klouzat, padat, se sílou vale vstávat, necháš se
ošlehávat větvemi pokud možno trnitými, nabodávat
na kdovíodkud vyčuhující klacky, zasypávat sprškou
se stromů ještě neoklepaných po dešti, a tak objevovat dosud neobjevená, nacházet dosud netušená,
vše při představě aprávného a nejbližšího ^iněru,
proftS bloudit. Určitě máš štěstí, určitě někde
š a maže to být 1 cesta, podle tvých sc :0 cností buc známá nebo neznámá, anebo díkj tvé snaze,
vojenskému kroku i poněkud zmateni orientaci se
¡:,u/eŠH ocitnout na místě, odkud jsi sešel co terénu rozdychtěn bláhovou nadějí. A tak to zkoušíš
znova a znova a - zítra, pokud máš ovšem čas.
Jen to nechce tuhle schopnost nacpat zakrnět,
ale vracet oe k ní, vypěstovat si ji a vjsvičit,
máš-li možnost, v krajích odlehlích civilizaci,
tam se ti teprv dostane toho pravého uplatnění a
Tyužití«

v oiípacě s mapou je to obdobné, ba dokonalejší, pokud ovšem nemáš mapu sousedního okresu nebo
východní polokoule» Jer. na t4 správné můžeš sledovat, ooájet se a dojímat, kek že jsi to vlastně
došel s kolik ti zbývá, kdyby s n r ses přece jenom
rozhodl, překonal ¿¿e /ztratil tu vypulírovanou
schopnost/ a fízením divným či dokonce l-oZím se
costal tor., kam jsi měl původně namířeno.
Ale j kí j ž tohle všechno ovládáš, máš to přímo
v malíčku, neni ti to nic platné, dokud si neseženeš nějakou partu, bancu, spolek, sestavu, sešlost,
prostě pér lidí, kterým bys mohl svoje umění ořed*xi
vést, protože jit po cestě, jakož j úvahy následující, odoočit z cesty, jakož i překvapení následujíci* prostě jít zkratkou, totiž bloudit, ztrácí
cer.u 1 puVeb i přitažlivost, ¿dyž na to všechno
zbudeš jen ty sám.
- J o h n y
x x y x

-

x x x x x x x x x x y y x x x x x x x x
S K L E N f K i

Jň bych chtěl rozbíjet
ulity skleníčků
do kterejch každej si strká svou dušičku
větíómí odporu
tam hrdě pěstuje
schůze si odsedí
velí a hlasuje
v pěstěným prostředí
pak Kryla zpívá si
tím vinu očistí z tono že souniasí
Lepší je nevidět
že vlastně mohu víc
snadná je odpově3
pc ft 1 i
Dnes nejde vůbec nic

j

j

[

J o u t S 2
y xy xxxx xxx xxx xxx
Přispěvků do soutěžě c dokán&Iá rýmy, vyhlášená
v posledním čísla jj mu* se sice nnoho nesešlo, ale
zato jsou z obou vyhlásených kategorii, tj. poezie
i kritike. Nezbývá než uveřejnit*
Tak tedy - rozbor Bulcokových prací sa žádá.
Pančtliv dne, <ôy sán veliký Bulcok rozebíral Juanovi básně Juanovi, zanýšlím se nad velecíly;
ásen "Ha ¿.ráíovej Holi" je značně slabomyslná,
riebot# kdo z vás se holi holí? A kde je na ^ráíovej holi pomník, že by taza kdy pan :Iol£, byt i jen
pobýval? í:emá tedy logickou podstatu a koneckonců
ani rýmy nejsou nejlepsí - co ta různorodost I a XI
"Jací jsme byli" není ovšem o mnoho lepší /autorův inteligenční pock¥ocient to ani nedovoluje/.
Pravda ukazuje zde určitá prvky angažovanosti, nebot mluví o rasjzmu, cikánské otázce, ba i práci
jako tokov*. Ale pesimistický závěr mluví v ne prospěch. A pak - znovu ta nemožná I a íl
Závěrem lze konstatovat, že i miatr 3e někdy
utně a Ôuldok se naučí psát Idpe, radostněji a s
v&tším zápalem pro naši věc.
¿nad příště.
Iloula
U J I - Cimbura
1.1 ša v lese , někde v buši,
s flaškou rumu, a klidem v duši
V buši
tam mu nikdo n^nabuší
zato von se pěkně zbudí
TAPTWÍFÁ rJCHYNŽ
Bedly
jsme snědli
fcáhle jsme zbledli
žaludky zvedli

by js*ae nezhnedli
na záchod 3edli
a káleli
v neděli
V pondělí
v lítali
po knedli
zhebli
/ dua Cellisti
a Cimbura
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Černej Jill svolává celou smečku ne i lenivec*
óraz
ve 12*00« Irat 2G t výstupní stanice
čejkovice f pak po zelená značce*
Od května se oženil a ožení Saa # Pedro f T*E*Higi t
Limonádový Joe f Vánek f ľazatel,
o#
*..* 3alcar
/;>*10*/ a ještě ječen* ¿¿roven se provdaly a provdají kamarádky, Mouch& # i.ak6hat ieshtěrka f Marcela, # v*ktorka t Kolčava A<2*8*/ a joětě jedna a
jeStě jedna a ještě jedna* Lobře jim tak !!!
Letošní epidemie svatej poetíhla kdekoho* ^a:;azem
toho je i inzerát t o jeho I zveřejnění nás poZádal
kamarád Jack ze žávrch*
lôdém babičku
dčelem seznámení* Jezdíš na korí a stiíllč z coltu? Zn*; Jen vážně a přesnč.*
abídky co ad* listu*
Rodiče Wanylky p o í V v H
konečně provdali *

"1.-1] o a Sama t

aby ji už

ytkovic, .iugoonovic a čklebeSourov^c čekají mladý.
Totiž se očekává u Xcshtěrky, 'ouchy, Tašky*
I.a kouzelném ránu bylo objeveno, přesněji odhaleno
třetí dvojče d k i h o a Houly - Sesliso. bratrství
bylo zapito na Samově svadbě*
Auto si koupil Člča z ¿londiku* ľároven s1 toto
«opatři li nasnácl c erry a i.avče*
.Umy oznamuje svůj tradiční návrat z vojny»
Česllkovi sc splnil dávný sen; ^tal se vojákem.
orsvská smečka zve na druhý ročník Tnôi&r.ckjch
her t vzpomínaných jalco Moúp&kr* Koná se asi v září
asi kus asi od : m a * _aléí instrukce asi poštou*
londike měl potlach.
/lči skála opět potlach neměla*
do mé Čas, muže jezdit na stavbu k hobinovi*
Zatím jezdí iiintat ..ikif Jerry # B a b e l , Liuldok*

I

Lidičky drazíI ¿aj jde na vojnu a muti dostavěl
ten svij barák v Jvalech u Prahy. iotřebujeme tři
. i„ni M Oby nejlépe mužského pohlaví, která by byli schopny pravidelně 1-^krót za měsíc traapovat
ne stavbě v Úvalech» rní*orri£ce podává náborová
stredisko Cára and coap*
U Houlj Je hbtová klubovna, kde visí celá smečka
včetně HoulovJ vyhnÍTající lebky« :o způsobili hig i # Čára, i-etáaek, jieshtěrka,^ om a 4 litrj hořčáku
Domácí pan děkuje»
Kamarád Juan t.č* v zelením je opět t»č»v
Bohužel jenom na cvičeni.

zelenem»

ťzhledam k přemíře svateb stanovil okresní progipmátor 5J ^Zíj /^vazu trampa estetiků/ svatbu Zubříka
a Cipíska ne listopad»
17» června se konala smutečka na Zlat-5m di^u.
Pro zájemce; /yôly >ásně a blues od / ainara,
princ o t Lxupéryho a česko-čínský slovník od
B^la vylisována a vydána

v alý

..inesengrd v i-antonu»

\f lítě bylo hocně trempů na ve lkám vandru»
XOXOXOXOXO>OYOXOXOXOXOXO

oxoxcxoxor.o: oxo.coxoxoxoxo

Dým - tiskový orgtn smečky» Uzávěrka tohoto čísla
/16/ buče asi za týden» :.'a výrobě se podíleli;
Short}-obálka, Hcula-drby t Ifcabi-raat to, kamelot
Higi, kurýr-Fedro, psaccstroj consul, consultant
Tapl, diktátor Cilbvrt| šotek Jáchyir., -cr^ura-víla,
a nezodpovědný redaktor iliki»
Redakční box; T va versus Vladimír Jynákovi
Koamákova 3 6 , 615 00 brno
Ani nevyžádaná příspěvky nezvracíme»
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