Paterčata jsme už měli, takže teď by
se mohl vyklubat DÝM ČÍSLO 17.

Prý vzal Bůh hlínu
a dechem svým
nás postavil a dal nám tep
Apravil pak
Věř ve mne
neb dílem rukou Božích stal ses
Nc řeknete mi
má rád strom zahradníka
stůl truhláře
a bota ševce?
A měl by rád potom člověk stvořitele?
Vžd^í to vlastně bylo všechno
úplně jinak
To jednou v pravé poledne
šel Bůh
tím lesem pod Žákovou horou
a uslyšel tam plakat dítě
"Kde ses tady vzalo
v tom kotlů vopuštěnýa?
Snad tě tady anděl snes*"
/Co myslíte, mohli být už padlí andělé?/
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A pak Bůh udělal zázrak
a,
Dvacet let he krmil
^
a boule ošetřoval
a taky se ho snažil
vychovávat
g
Ale chtějte vychovat člověka!
«
ß*
A jednou jednou se stalo
že si člověk vybral mezi těma andělaaa holku
No nedivte se
ženská se dostane všude
I viděl Bůh že to co učinil bylo dobré
Poslal je oba zpátky
pod Žákovu horu
na vysočinu
aby ji milovali
jako on
jo a to s tía jabjtkem si stejně někdo vymyslel
tak tomu nevěřte
* dálí •^ál už to vlastně všichni znáte»«»
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pondfell
< íedevčírea a- öyle šestnáct. To už Oy človřk
aěl oýt chl-:p, řikal tát<». udu chlap, v uČňAku «i
áice aiatr iíká chlapče, ale to se a^ěx.í. Vypili
jaase a tfctou akoro pil l*»x.ve aonakw na oslavu aých
n&roaenin.
^oc nepila* v neděli jsea l y l s k A ^ofeaa na čajích í- trasli jsae skoro ceiou doua. T»
holka v těch růžovéjch diíaAeh je olbA. «i aechté1« pit. udu pa->t paměti• Tohle je první atrAnka.
olk^ ai pí Sou deničky ale j» ai &udu paát paaíti.
Dudu jedlou slavnej, tak ae to bude hodit* z<:tia
končí®. Jdu te& a kAito£eaa do kina.

ť

yčera -yly správný ČiiUe, byl taa jeden atariU
jtxttk, kec li jaae a ani sae aoc nepili* Fery říkal,
že jsou na avétě lepäi věci. ..korat aae au nabídli
napit od n*s. . luci ty furt jen tancovali* ě ani
to tancovaní netaví. Seděl jaea s Fery» aájt & an
ač posvítí na čtvrtek na 3leainu, «.de hrajou na kjtary. A taay ad sval na v?-ndr* To a&Že tejt aprávej *
t;p.,drií
Tak jsea ^yi noraálné na vandru. roXAd jse-a o
toa al^jVel aluvit, ale dík esy au ^seia ae tam dostal* von a! řek na sle&ině, co vSec..n© ai aaa v z it
& jeli jsae* dle a in» fc^la sprAvná ale vandr ;;yl tutové j. ..ni ne via vlastni ade jsa* byli. v leae. í.a
taa eelkea neaAleží. Fery toho aná etrsSně aoc o
vaudrákác«. Jesdí už pět let* * je jen
iuiiěl. ..Aidu vandrovat* V p^iek je^eae anov&*
;;ona li
ary je správnej. Naučil aě ro^dSlavat vi.eň Oes
papíru a ad^Ž ai tyla v noci aiaa, tak ai půjčil
celtu* otkali jaae pár kamarádi v ndrákd, -,rál0
se na Kytaru a podepisoval jse- se do csncdki. taky
jaae se zdravili. iueia se naučit písničky. áa vica
asi deaet opsanéjeh.

pondělí
Už via jak se pozná brabec od brabcovy* A všechny
žlutý kytky taky nejsou kleteuch« Fery je norsálAŠ
chodící encyklopedie. To je úplné nádhorný jen tak
si ležet nebo pomalu chodit a říkat tohle je tohle
a tohle už není ono* Taky se to MUSÍ* naučit» Fery
je normálně abstinent« Byli jsae v hospodě, říkal
že je vysoký datum a dal si limonádu» Já taky« Byla správně sladká« Ted švihá* do knihovny, aby ai
nezavřeli» Musí* si půjčit ten atlas ptáků a kytek«
neděle
Se* se vrátil zhnusenej« Asi třikrát jse* blil.
Jeli jsffie až v sobotu, protože Fery prej ne*oh« u
nádraží sebou plesknul do louže« Vožralej byl dost»
Od vlaku se hodil hned d* pole a vyspával« Pak js*e
šli do hospody« Mě teda vožral taky« Asi *oc nepotřebuju» Když jse* aěl vokno,ptal jse* se ho, kdy
už půjde* do lesa a on říkal: čás« Hráli voko o
stovky a on se s*ál když prohrával« Nechodil ani
na záchod ale chodil z okna» Když do *ě nutil droudecák ruau, ptal jse* se ho proč *ě tak vodil a ukazoval« A ven řek, že všechno takový se dělá když
nejsou prachy, A pak *ě tí* ru*e* polil» Byla ta*
servírka, von se svlíknul do naha a honil jí po ba»
ráku, Pak na nás odněkud řval aí se jde*e podívat«
ještě aáa oteklý ucho« Od půllitru. Začalo se to
mydlit a lítat půllitry« Radši jse* utek, abych něco nekoupil, Sedíai doaa a čtu si« 3 kluka*a na čaje
se ai nechce. Budu asi hodně číst»
Johny
D ř e v o r u b c i
Bílou barvou nevinnosti označí
ostřía reality naseknou
a pod aotorea oficiality
se zakusují do dřeva samostatnosti
klíny násilí
pak ooráži
stroa S v o b o d y
T»S« TAB

a když to nepude
zbudujem si Brdy nanovo
Hej rup!
/Pozn, autorky: Ohlasy je nutno prozpěvovat, zvi.
partie Vy /My/ čeští trampově,/
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Expedice Huagkarán J 8
Mezi popci Sílejeh Karpat stojí tábor, vlastně
- stál® Celty na podsadách, stožár s vlajkou, nástupy. Táborová kuchyně podcigelitem, Asi 25 dětí
a pár vedoucích» Napohled - pionýrskéj lágr*
Zblízka: děcka vám na uvítanou podaj ruku po
trampsku a zvou přezdívkou. U stožáru stojej vlajky
družin» Denně má jedna službu v kuchyni, Vařej sami, držej hlídky, Každej má svou přírodovědeckou
odbornost - botanika, Meteorologie a hvězdářství,
•rnitologie, entomologie. Kdo chce kam,»» Učej se»
Taky stavět stany, skládat celty»
Prožívaj dva dny ve znamení indiánskejch her»
To se stopuje, vaří, střílí z luku, hází oštěpem,
běhá, vyrábí kerafcika, vyřezává« Večer na louce
probíhá sluneční tanec, nádherná podívaná a zážitek
pro všechny»
jenže to jsou jen dva dny» vyvrcholení přijde
potom - expedice. Pětidenní pochod po hřebenech
Bílejch Karpat se závěrečným výstupem na vrchol
Kuaskaránu - CHmelově, Ve znamení naší horolezecké
expedice v peru z roku 1970 je celý běh tábora» Děcka to berou, A šlapou - dobře* I pro nás to bylo
dost - a jim je kolem dvanácti let, každej si nese
spacák a #alší věci v báglu« Praxe je učí rychle
stavět stany, dělat oheň, najít vodu, vařit - i zahla

Huas!arI£°dobyt, průzkum rostlin ukončen, zbývá
námit se s obyvateli a životem města limy /Byl-y
nice,/ Prostě ráno se řeklo - Jděte, živte se a >
ptejte se« Pracovali na poli, v zahradách, nosili
sea

tafiky
á lži* Co „La lidi nspoviťJuli, toho o*
lo ÄUC.
pak at věie.ini v.fceejí do tá.ora, v&echno spinSxio. jafcté p©«l#«U:í pátek Je Sekali akouiky ž o-ü»
aornoeti - 6 pak sávě^eřnej oh«&, .-rálo se Givadlo
/pará&ii/, apívalo se, byly scénky a hlavně »ranöa.
pár trempů tu prožilo svůj velkéj vandr» aiki,
Tapina, ..abLaattö, Jy nda, *enda, Cvka, já. ä hlavní
áu£e tábore. Eakah© ^ padrákaa*. 4ylo to pria<= , ůikj
saoc. 1 veai, ö&cka. Za to že náa rostete do nový
vandrácký generace. ívíkj v Se«;.
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.ILAó UiXí
Kdo
to opovážilj
Kdo aél tu odvahu!
Zrn na&ia j^etiStžas
V noži«» doa&huj
KOUtte& Ou eabéfika
picanutýi.o v
á taK řvcuj
Co chtěj!
C« ji* acnaju! ?
Ka to je užije!
vilat si ohníttkyl
A holky eecou aaj!
Á žádný putiSay J
/Ta aaeetá ty aedls
^;© to by tjl sed
!Uk ae tti ssapotil
s&ůj üaieitoüied/
;<ád»o nealyžíifcí
pro jejich kytaru!
Já bye*, ji« uü6ä&1!
holou!
postaru!
J o n n y

Předtfcusžraxeapoložili
ua aea celtu uzenou
i od hvěada&a tiše ani li
hlaholili
pak se apili
OaVŮÍÍOU
Zvláštní sl&boet
v nočuia Éeru
zlomila je v lomenou
pak na lůžku
na jehličí
dali v aáaku
evoji lásku
i»a otáaau
tu křifcí*?
poleanýau neo.ipovi
dviáia »lOV^
Tas na lůžku
stlaná® aeehe&
auáou alčat
„ednia dec.,««
K u t l o c h

JAK

P R O B Í H A L O
SNř
aneb
_*mudla s Sárou na^velk^a^

Nedbajíce důrazných varování kamarádů, kteří to
s námi myslí zajisté dobře, jsme přeci jen vyjeli.
Kupé v rychlíku Hron bylo přecpáno dietními švestkovými kompoty, usárnami a pochybnými individui,
která si ze záhadných důvodů říkají Sára, Šmudla,
Džudy, Ibrahimm Sedmikráska a Miki Habakuk, Nenajedená Šmudla rozebírala teorie o existenci perníkové chaloupky a indiskrétné se vyptávala hochů, co
by dělali s ježibabou, kdyby našli perníkovou chaloupku« Jinak noc probíhala ve znamení humorných
seancí s klasickými díly z magazínu Dikobrazu a díky vidině dvou nepracovních týdnů jsme nadšeně recitovali básničky o práci« Po vyčerpání našich bohatých vědomostí jsme skončili u básní tjpu "polámal se mraveneček a to ul zřejmě pámbu nemohl pošlou*
chat a seslal na nás spánek»
Ve vrůtkách jsme totálně osiřeli a tím začalo
naše putování po stopách SNP» Po několikaminutové
jízdě tma - světlo, tma - světlo /trat 4.1b = SNP/
jsme se rozhodli uklidnit sklenkou mléka, ale »kuste ho sehnat v B» 2ystr$ci. I nádražní bufet nás
přesvědčil, že nejsme vítanými hosty, nebol nás neví talichlebem a solí, ale břečkami, které nazývali
limonádou« Velice nás ale pobavila módní přehlídka
na peróně u nákupního vlaku Moskva - Kotva a zpět«
Manekýni v teplákách a pruhovaných pyžamech MADE IN
SSSR třímali v podpaží kazetové magnetofony s nejnovějšími nahrávkami zauralské popmuzic a obtěžovali nás otázkami o našem původu a věku«
Po nekonečné jízdě, kdy jsme získali dojem, že
se strojvedoucí snaží vlak unést do východních provincií, jsme vystoupili v červené Skale» Díky mladické nerozvážnosti a naivitě jsme se nechali vlákat fešným řidičem do náklaďáku. Bujný temperament
jeho oslizlého závozníka, jakož i prohlášení, že %
tam nikde neexistují značky, podlomilo naší důvěru
v slovenský dělný lid, po dlouhém stoupání a blou-

iíón*

sa vrátili doxú, abychom »Jistili, äe
fctfli pár
oá cii.«
aueěftí cesty» avíc aaäula joutkuí, kterou Jsa« «»háiiéli vykřikováním aaaluSnýc.i výramfc. o jisté .;ouě opravdu odešla
tam, xům kam jsme ji posílali. ro tento dor* ^sx«
*apa%aéli, i« jsa« partisáui a odebrali ja»o ae i
...iouyrum, kteří »*. rc-zčíl od nás aftli m&pu.
taAp«rament«&i potvrzovali svvlj slovácký pävod &
...aa&ile kluci »jistili, áe ae anolo vyskytuje ^sr
auřivýca &ýká, jali ae je dráždit. ,>kce ae nemynula
účlaitom, Dýci ae vrhli aažr stsny, pionýři na stroay & my aftli radost, Jí« nás napadli wýci. "atuala w
..«onro2«n$ chopil« fotoaparátu, acy avččnila ivauei
kopyt««« «rabajací protivníky« 2ára jim nejdříve laskavá domlouval, načež se ho jali pronáší«dávat a poslední co jame slyčali „yio: «•jeiiSaajo, oni sea
&asa jdou!" íiicnáná se f at projevil jako hrdiny a
býky zahnal pcAtcí tří aoužek.
řO urputném Joji tylo nutno vydatně se najíst. i*vaí veieřa - chalupářský jgulág. L'Uty v řasenému í>ufclácké^u talentu nezůstalo jen u něí:0 a asy
se
rovněž neohroženi- vrnli na aaytky večeř« maficfe hostitelů. Večer Šmudla ofej«vila traaice avé dávná minulosti a spal» v« stana a part isán *ára dělal vysunutou cl íčku proti usjkiia. ícřád pr&elo a snidsnč
/koprovka a fci oborovými knedlíky/ se sménila v oběd
a pos&ytla reálnou naději, že se i Saudis naučí vařit. Jelikož v těchto horáci» nahledá&e „-ano*. st opy
po partyzánech, ala i medvédy a
nám známo, Že i
aadvéd se musí občas přijít nepít a najíst, na5«
ualří cesta vade aaér .-arén - i>u.fst. í.dybychom jer:
tuSili, jak£
v4;«c yo^om se na ni noiydali.
UŽ ae -«diví*«, že v
aahynulo tolik lidí. i e jdťiv jams ©« probíjeli džunglí, pais Žlapali &eto:*
v serpentinách nekonečné silnice, VÍáěli jaase sovu
a ve w r&, jak vejři vs-&e šírali m> chlápka, co ae
nám snažil namluvit, ie jdea« aase do ^«raoné .kály. ü potutelný»
leskem w náa neobleno** jas« se
vydali dal. Clehu partyzáni jsme stdlesnovali alsvně v okamžiky, kdy v luráňaké ,'utá Saudla začala vykřiícovftt *. ano&revei idd*, což * bystřilo pozornost
doaoroac«*. -inuli jsme léčebnu a teprve kdy.: 0a*;e
potkali jednoho pacient , .;yio nám jasné o jakou ié-

č e 'onu gxkgyxvgxkiijdbc^aatgxyatkidcYxggiiKahgxpagigKta:
•jde» Ten pacient byl blázen» Skoro dohola, ani starý ani mladý a navíc ještě němý* V očích měl takový
dobrý výraz a zajímalo by nás, kdo z nás tří měl
větší strach« Po 7 hodinách chůze, , když jsme tli
padali na hubu, se v dálce před námi objevil kostel, a ejhle - Muráň« příjemná hospůdka, vynikající večeře /po níž Šmudle bylo zle/ a před námi vydina spacáku, tolik štěstí najednou jsme ani neunesli a šli jsme spát do, jak jsme ráno zjistili,
chráněného aluvia potoka Muráň I» Noc nebyla nerušená« Járovi žrala myš spacák a aby se jí lip žralo
opírala se mu o hlavu, zatímco se Šmudla plavila
parníkem do flzně» V poledne jsme nasměrovali naše
unavené botky do mléčného baru na buchty« Prodavačka nás varovala, at to nejíme horký, že nám bude }t
zle, ale copak to šlo odolat? Nevyplatil» se to
zejména Šmudle, která díky své chamtivosti se opařila vařící marmeládou« Jelikož Muránský rezeň byl
objednán na 15*00 muráňského času, vypravili jsme
se do javorníkové doliny - místního miniaturního
slovenského ráje» Tam jsme zjistili, že jsme nejenom trampové ale i opice, což jsme si byli nuceni
několikrát dokazovat® V překonávání překážek nám
pomáhalo vědomí, že s bedýnkou granátů na zádech
by se nám lezlo mnohem hůř« Gesta nazpátek tradičně
nebyla ta nejkratší a od té doby zastáváme názor,
že když poznávat,tak pořádně«, Qyli jsme střízlivý
a přezto jsme každou cestu viděli dvakrát» Místní
specialita - muránský rezen, což je kříženec mezi
řízkem a bramborákem, byl vynikající, což jsme neopomněli poznamenat do Knihy přání a ztížností»
V Hrdzavej dolině na Hrdzavom /Zrzavém/ potoce jsme
spali v pstazs bytovce místních dělníků a noc nebyla kouzelná, naboí nás vzbudili v 5 ráno!»
Den začal motoristicky» Kus nás vezla vétřieska,
pak pásový buldozer» Jeho jízda nám znovu připomněla SNP» Bylo to jak v tanku« Jel kolmo vzhůru po
balvanech, kmenech a bahnem» pámbu nás měl zase rád,
jízdu jsme přežili a ocitli ae na KÍaku» Náskok
který jame touto «estou získali, nám byl houby platný, protože jsme zase zabloudili, nebol ve značkách

bylo oblačno
anačné
Ueata pekeleaev bahně opravdu připomínala .-iudou oegiatrála.
d«l#i aprávťs^ aaér &ás uvedli o;;ét lesní dčlr.íci,
ua r.ěž jais narazili.
aapa na papírové« ručníku % á*aic&svakého mxpresu opravdu slouží k to-.u
účelu, k m&sui tyl určen. CpÄt JflMi potkali lesní
dělníky, Kteří náa nasměrovali. ,<yc»loat delšího
pochodu uyla ^epří-o úměrná božství jahod u cesty. To platí
o *Uudle, která si i-ftuatalý&
ohýbanía pttxi» naložila as jednostranné vy bočani
páteře, „ieméně i toto ačlo určitý efskt - *árs ae
naučil hledat je.-Odyi
Za pár parádnic., pohledů ůo údolí jsa* »»platili víc než *rut&. Ja£li jame »načku a ta pochopitelně vedla do toho nejkrpálovatějřího krpfilu se
vSech krp&ll - a* rsoovu clú. a dojetím jam vspoaíneli na cesty, které ae při neiem bloudění sic«
nekonečně, ale přece jen aymputicky vinuly iolea
hřebenů. Když ^sae ue v4plssili nanoru, čekali jsae
- asp©?* nč^aká výhledy. Je houby I *« aSli
aavřenou
ai
útulnu «i »voje těl& 4 »® «ložili n® púdč do aen®
et trochu poopravili ^edno at^ré České při^loví na
ranní ptáíe - dyi dochrápe. iolední vetévání bylo
ve an&mení duševní porody» asbot bylo j&asý, že
te3 už půjdems už jen dělí.
i tak to trvr.lo llouhe, než nás popelnice ve
vesnici ujistili o nač ich aiiafcořádriý cfc schopnostech*
Jiný osnsčaní než nápisy as popelnicích tat prostě
nebyle* »eu veaniee, Jlovenako. joSli jsme tem, kam
jam« chtěli - do 2 ohror^ké Polhery.
nadřeni x
nssnsl© žeaí & tonte veliký úapěeu jeae sc rozhodli
oslavit návštěvou jí i na. lek jssse jeli co města. J
„režně nás nevítali, tak jako v jinyc-, vesnicích,
ceduleií»>: " lávii vraii-am UKP*. Indy byly paneláky,
..ordy cíLánet, & *ao nebyl černej tak byl v černým,
je to ívlaétBÍ, tle
*s«
^e nějaký
funus. ' íavStíviliv jame místní kino a * Stadia, která
trpěla ätesü&m posechécn, b,>la naděeaa filmem
edsi piráta!" uš jfeo proto, že
nemluven česky,
a setou a kina na aádr&ži, ktsré se atalo proseti*
j-a§ís domove®, jams h&lekeli pí
ty u "r'.de je so»
mámí.. Kde je kd© ji zná"»
tuž ty sůataly ne-

vyslyšeny a přišla krize* Séra mluví slovensky a
Šmudla brečí po Š u m a v ě N o c jsme strávili v ne jodornější čekárně na světě» Fostupně nás navštěvovala různá individua od desetiletých cikánek po esožáka, který vyháněl lidi s tím, že "tote je akási
kancelária", po přestárlého tuberáka? který měl v
plících něco mezi vodní turbínou a dieselovým motorem« Přišlo ráno a dopoledne szrávené v nádražní restauraci čekáním na novomanžele Kigiovy» Jejich příjezdem naše zápisky asi skončí* Na rozdíl
ed nás jsou to totiž solidní lidi a mají mapu»
Nemají, takže pokračujeme dál.
Šmudla + Sára
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Šátek a jeho využití:
ručník, ozdoba, kapesník, utěrka,/nádobí/, obvaz,
zavazadle - taška, řemen - opasek, cedník, popruh,
pokrývka hlavy, záplata, plavky, obklad, návnada
/ryby/, oemrátka /ledviny/, slintáček - ubrousek,
zástěny, slepá bába /hra/* slunečník, zástěra, rouška /proti prachu/, semafor /hra/, ranní chlad /krk/y
znamení, pipeta, rukavice, sít /ryby/, rozdělání
©hně, vějíř, prak, roubík, škrtidl©., prachovka,
ubrus, popelnice, pozdrav
Klobouk a jeho využití;
pokrývka hlavy, vějíř, ozdoba, nádoba, polštář,
utěrka, popelník, pozdrav, kasa, sportovní náčiní,
deštník, slunečník, proti zimě, měch /oheň/, zástěna, kryt
J o h n y
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U kulturních nársdů se stávají domácí zvířátka /pes,
kočka/ členy rodiny| u polekulturnich je tomu tak s
auty.
Vladimír Holub
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t?Žko ohání

ii ce-itu dej se sdyž hrou. 0uráčí
lidi nootcj ae k*;s. jdou tuláci
vítr- ti sám řekne kaa. straky áou
pro? ti svit a alunce nad hir*ou
i>a
siázui vy 9 v*tre® v aádecfc
přes lcuky opálený préchnivej mach
modravý dálkj té lákavě žvou
tak si dej řict 0 hoč svou korunou
í i f H o d a i acorunou
jeotli
jít
tou ce&tau dál
r.aao ae vrátit kde si stál
i'aa&a je &ráaná
vore i
pták
kdyi uujsů chátrej
necháS to U.a
a dOíse dál.
iido cestu í,ná nemuaí rásde atát.
ten slunce atín uvido. sapadót
ólátíiivejch pták i až aás pozná Křik
ne~.ua i lkát kdo je a^c notorik
&Ž aoráo anü vítr dávno už svál
u ceaty
stojía opodál
jen oči ůiý do dálek I®or»ji
a nad hlavou ptáii ad apívajl
Je*.tli aáč prázdný kapay jaa© já
jen fernej ptak sa tcrbc aavoiá
pozve tě dal kde
&tiij Oilej koti
tak vodleí s ní*. nahoru s, nafcea&a
iřeataa si plakat Šlágry v ohrnuj
Jak jiatě *X3 &ince
dví atrasy
dve
n*.*©uoc vždycky
je na tsoš která*. eeatou se dáé.
• dyi ae opice pře žerou odnesou ta wverfcy
nicn větvícn.
/ iftdonéekd fiialovi.
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Keslo, které propagoval Sára již na obálce Dýmu č.
I4, tj. před rokem. A. něco na tom je: dovedu si
představit matku /konkrétně Tapinu/ připravující
špepozu pro celou rodinu, i otce /Rikiho/, který
po této Dýmem doporučené večeři, blouzníc hlady,
koumá nad Dýmem, zda jet na brigádu k Robinovi či
k Samovi a při té příležitosti se hlavně pořádně
najíst... Horší už je to s dětma! Co ty najdou pro
útěchu ducha v Dýmu, když na brigádu jsou vlivem
špepozy neduživý a sláby? Leda PRDI /Riki o něm
dokáže napsat skoro 2 stránky./
A právě tímto svým příspěvkem se snažím ucpat onu
citlivou mezeru v tvorbě redakce. V první dětské
příloze přináším hrst říkadel pro ty nejmenší /Wanylka/, které jsou upravena tak, aby snáze oblomila
trampské jazýčky trampských pacholátek.
Burbíku, Burbíku,
Kalamajka sam, sam, sam,
dobrá čajda v kotlíku.
oženil se Indián.
Ještě lepší s rumem,
Vzal si ženu Mouchu
na Burbíka dupnem!
v korálkovým rouchu.
/Ruce pro radost/
/Cinúkovi pro radost/
Šel Řešetlák na Ohradu,
hnal za sebou svou osadu
i sheriffa Datla
cesta se mu zmátla.
/Na konto 50.sleziny
Black Buffaloes/
Žebroun leze podle meze,
ježto ztratil optiku,
Iloula jeho drtič nese,
vece: Vandr v pytlíku:
/Čučkům pro radost/

Pedráku, Pedráku,
copak dělá Raksha?
Prohlíží si příspěvky
a ty blbý mačká.
/Na konto soutěže
"Zastav se na chvíli"/
Skákal Higi po Brdech
přes Kytínskou louku,
šel za ním myslivec,
měl nabitou dvojku.
/Yeshtěrce pro radost/

Kraťas Petr, to je pán
v kraiasech vždy oblékán.

V dešti sprchuje si nohy
na návsi,
bojej se jich všichni psi.
/Máslovi pro strach/

,:*ejp®l -uií fajfku
Í4tl >©ílko hréiúQL.
na D&koté, aá Klundyku.
aél aoS.niftku právanou.
It&kii a« tou ferr.ou čepici i otkal ho wöbi
noai přl»trow h.aici.
a Jal xu ar^by.
/Lonfcvvi pro radost/
/jr. ..-xcfeaelu Kubíčkovi
pro radost/
Ten náS »erif,
Ciabura
to je aoa,
jede as bdrs,
itratil hvězdu,
jede aaSrea k *áchodu,
natluSeu au noai
je aavřenej v záchodu,
/fro rtdoat těa, na
/Iro radost tá-i, r.a
steré iiedoSlo/
která a«do$ío/
uáit č,r 1 i 11 r a. t ur &: j^'a í. i » lo
Josef had
".íksdla
i>taí napsal e
přeložil

.o h u a la v

2 řečtiny do čeStiny svévolně
.T

_>VětOtfi tuláci
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Uh každého o Sias. dolehne t*. civile, ady se člověk touží vya.mit * navyklého stereotypu, -de v r.í
r.bytek .-;lukov3k/ch and, prastarý a au tea, p&chui
kaaproaiad í únava i dnů jednotvárných „sko ůtřídánsvětel íif- aeaaforu.
... tehdy se * rodili- hra, cc jí řík&a dingo. ; evía,
pro* sne napadlo arovfcss tohle slevo, ale přišle a
iaálo jaao drnčící tit^va plná oíekavi-ní.
; ravidl« jsou prostá. ...«třepete zápalkou v xavřertfc:. dl-nich a vyhodíte ji -o v/duchu. • dy
?.e, ukazuje hlavička saér. Ti- a;..€r<v~ vy ,dete. oy tea
už oost-urs náhod.v.
Ta hr& ňeni ric nového. Téměř v každé ssaii ee triduje
->ei-i o aráli, kte
ayt p^aov-.ni o>láaal halenu i vyar-»dal .<e
dníiii dvlřij aaai li:, . by ' c i.ei
v arvaach, bratřil a» a uhdifl . tx opii výtržnosti.

"Jak ti je?" přerušil řidéč mlčení, trvající už od
chvíle, kdy za námi zapadla trojbarevná hraniční závora,
"Mizerně. Mám trochu s-fcrach. Musím si zvykat na
pocit, že se nemám čeho chytit. A navíc se na spacák nedá v tomhle počasí spoléhat a to mi dělá čáru
přes rozpočet," řekl jsem.
"Vůbec se ti nedivím..Padesát dolarů ti vystačí
sotva na deset dní. Ale na cestu kolem světa?"
"Chci zkusit cestovat s prázdnou kapsou," řekl
jsem.
"Cože?" zeptal se a v hlase se mu kmitla podezřívavost.
"Budu hrát hru, co jí říkám dingo."
"To někde platí místo peněz?" zeptal se pochybovačně.
"Podle teorie bifteku ano. Teorie bifteku pomáhá
rozškatulkovat svět. Dnes je vám úplně jedno, jestli
jste měl před rokem k obědu biftek nebo kůrku suchého chleba, tvrdí její základní poučka. Je to pravda?"
"Pochopitelně," přikývl troch* udiveně.
"Můžeme tedy předpokládat, že za rok vám bude
jedno, co jítw dnes."
/kráceno/
o - o - o - o - 6 - o - o - o - o - o - o - o - o Letní nostalgie

Malá tajemství

V šatnách ženy na Evy
začínají oblékací drama
Prázdným koupalištěm
brouzdá opuštěný déší
na Adama

Hele, ta je
co
hodnotíme holky
nahoře a dole bez
V děravých šatnách
vyrostl malý
Napouštění bazénů
černý les
Voda smývá
A hoiky zepředu
do bazénů
miluje na kůži
modř z nebe
až je to
Zebe

- KAZATEL -

Pardi,
dostaly si ai do ruky dva ročniky Tramps. - I ^/; •>/3.
i protože ledacca by aohlo je« jía&t jeStS dneska, pár
věcí ar. nich. otiaknaae v toahle plátku. Jaái po^uäte,
co je aktuální. Jro začátek teda dvodník prvního Cíala - ledaa
"dečnéa« ooligátné : Iraap je slwvo anglického pivodu
£ viečané a nás Jackass Londoner a přelože.-.o do ßt8tiny,ana-ianá aleo jako tulák, klíaatiaoválo se u náa
podivuhodná rychlá,tak rychle,jako ooučas&é ztraeeio
as své- vý^naau.iaskoslovecky traap tra&psa v ori^in&lain. sayslu neni.London xozuaěi tía jaénea tulá*y ,plahočicl ae oea určitého cíis .asrixou,péaky,ns
ukradená* koni,pod *ullaa..ovýa vuaea naho také H aa
voaea".?«dy prostředky,z nichž ná£ treap používá,a
to je§tě pouaa v nejhorSia,ten prvý a poaledaí.*ýamerického alova tr»»ap a naft la tra» psa tedy vůbec naětiauje.
jak u nás tra^p vynikl?
deét&se ci to: přepolitizovanou debu, saxofonovou gonsraoi,a$«to se at -la aizícia koussa* přírody ,sailit ar la ování skautingv,dokola a jiných tělocvičných
spolki,alespoň částečaS aajícich v p.-ograau výlet do
přírody-to v*e donutilo al«dáho člověka,ailujícího
trochu svobody r kamarádské družnosti,vykažSlet se
n»xto všechna, na vůdce, or-a try náčelníky, vedoucí utd.
eebr.it v soboAu odpoledne i o baiucnu trochu jídla,
s sebou kamaráda a utekl za volností de nilských les
• ebyl aáa - brzo přidávali ae dt-lSi a du 1.Sx. V anikaly
první osady..." "Uznsjae vřak loyáind,že trapping
před deseti lety jaónu traupa pr*ii5 neposloužil*!.e
ayly to pouze cowbcyské kočile,3átky»soafcrára a 8apaJfeářafale i alrnfe sápfidnl apudoby, ja<o střelba s
vlaků,al&chol ap>od,jiii<iž proti náa operuje ježté
dnes 'scrioanl" žurnalistika.
. nyni? i.ladý auž ve »portovnic** puapkách,nn nohách
leraoaiiá aedsky .a jediná,pro pacb uraké prs žáky výatřední věc, > íiá a aer. náaořni.ká čapka, --nad torna
na potraviny a planiSka na veaalé tváři, tel celkem
vše,61a se dne» líži tr<.ap od obyčejného aatr^chár.e»v# to..o vi .atné „eitS víc a hl&vaaé;traap. nikdy
neuvidíte na nádr. ží a náručí trvaných květů,tra&p

nikdy neodmítne pomoci kamarádu, tramp je prostě
gentleman» Ne ovšem ve fraku nebo smokingu, ale tako*
vý, jakým může být při své nenáročné povaze»
Nyní - proč vzniká náš časopis»
Jak známo, trampi odmítli rezolutně a plným právem
organizaci v jakékoliv formě» Ostatně - organizovaný tramp - nezní to jako paradox? Dále, tramp má
svůj názor na život, na lidi, zkrátka na vše, jeho
písničky zní nezasvěcencům úplně cize, jeho záliba
v romantice je mnohým lidem k smíchu, jeho vtip není mezi cizími vůbec chápán» A naopak: tramp nepochopí nikdy "krásu" takového výletu počestného měšťáka do Bráníka, kde si nechá trochu opálit záda a
čtrnáct dnů pak v úřadě brečí, jak je spálený, nechápe jak je možno v jarní nebo letní neděli dřepět
celé dopoledne v zakouřené kavárně, jednoduše« mezi
trampem a měšťákem vytvořila se propast názoru»
Z č. 4,str»3,roč»29 :
- Minulý týden proběhla novinami noticka stručně následujícího znění;
Vstup do brdských lesů dovolen pouze členům KÖT* Tato malá noticka není, zvláště pro nás, tak bezvýznamná, jak by se snad zdálo» Je to začátek námi očekávaných systematických útoků proti campingu a proto
je nutno ozvati se hned v začátku» pánům, kterým
již od jeho počátků je tramp jako vyznavač přírody
a sportu v rámci dokonalé svobody trnem v oku, radím
upřímně: Nenamáhejte se zbytečněl
Chápu úplně vaši snahu o zorganizování trampingu,
nacpat je do skautského nebo pod» mundůru, nebo nás
snad chcete spočítat? To bohužel půjde ztěžka» Já
vám to ale prozradím;
Je nás hodně a víc, než si myslíte!
Tím nás nenachytáte» My víme, že je na Brdech střelnice a že se event» omluvíte dojemnou starostí o naše bezpečí, poněvadž jinou omluvu nenajdete, dovolte
mi však jednu otázku:
Když by se snad mělo nějaké neštěstí stát a někoho
něco trefit, tak nám laskavě prozraSte, jak to ten
- šrapnel nebo kulka pozná, že dotičný v kapse má či
nemá legitimaci KÖT»
M e 1 í š e k
„ Čekáme nedočkavě na odpověS»
/vybírá Houla/

líbí^Sg né$ 1Í£1.J*£ gái i líbí se uáa líaí se nás
»

O r&i&b a-;iUiI§
nacet
tykadla,
nohy,
buňky
blouoa jí
krajinou prvoploaeni.
fu a taa
baktérie,
drehaičfca,
potkan
nebo tupo.J.žv;-v andSa
udělá se.
:1a dát do. roaady
pořádnou kytku,
assort«lného ptáka,
logaritmujícího anděla
to abylo na nás.
KC3TI
Odkládáme
sbyte5íiá ao^ti,
že ar-;, plaaž,
čelisti šelei,
beuerai koat bouře,
bludaön i.ost eaudu.
iro rostoucí hlavu
f.lovika
hledáme
páteř,
A.terii by a Ostala
rovná.
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mis:!
Vyaáolá aaiaa
napřetanování
a na u&aud lanoa i,
jehl-nä a koulí,
pryži a nulatak
roapxná avou náruč.
adí
vodnatá OÍO perspefctiv;V
Je slySet trávu rast
podle lirieáiii.
s jeanýa ěustéaí*
t £ dul5ny& praskotem
uaírá pod lavicí
malíř býk! z .-.Ita&iry
a.z Lase Ml
'Zieh© tam vzadui
mu.
i odn li jsa« ruau tr^vé
a jf to oailí.
íod-li js&e ruku ohr.í a je to raketa.
volna,
opjtrnř
podáváa.f ruku
lidem,
nčkterjn li ríem -
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TEKUTÝ DORT NAHNČDLÉHO FAKÍRA - gastronomický poker
Větší množství kulinářských hazardérů se sfcotí
se svými zásobami u nádoby, jež svým obsahem
/v litrech/ alespoň 3x převyšuje počet soutěžících.
Nejstarší, případně vylosovaný, jedinec vloží do
nádoby libovolnou část svého proviantu /vždy celou
zásobu/ a důkladně obsah promíchá, po něm následují
ostatní podle předem určeného pořadí. Takto se pokračuje i v dalších kolech, přičemž není soutěžícím
povoleno vynechávat pokusy.
Hráči, již plně vyčerpali své proviantní zásoby,
ze hry odstupují.
Nervově labilní jedinci, jež nevydrží psychickou
zátěž, jsou ze hry vyloučeni a jejich zbylé zásoby
jsou taktéž vloženy do hry.
Vítězem se stává jedinec, který vložil do nádoby
" poslední substanci. Ten má nárok najíst se vzniklého
pokrmu do sytosti. Po něm následují ostatní soutěžící
v obráceném pořadí, než byli vyřazeni.
Jedinci ve hře vyloučení jsou prohlášeni za vegetariány a smí se pást.
B U L D 0 K
OXO

0X0

0X0

oxo sao oxo OXO OXO 0 X 0 0 X 0
Bílé cáry mrakoviny
roztrhalo
ráno
z chuchvalců vlasů paní Oblohy
Miluji tě Zeměl
Z každého políbení
jedna kopretina
Pak náhle pláč
To lidská ruka
a bez zachvění
V poledním slunci
zemřela
kytice kopretin
0X0

0X0

0X0

/ K l á r a , Rožnov p»Radh. - "Zlatý zastavák"
soutěže Zastav se na chvíli/
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«v* <vávoa v uskovnáku
jj&gX» sawhias, aiv»« ion
C. Yýiva ouporu, vyvstává J. Poatsvu a knihy jvž
divoái, ..éaecká mládež• or&aaiaaca
Chlávka, . vropská sseaií-Cíí aw&uřá F. ye&loöyölioi J. íinédožlutá
barva, . ala a© . pr©4aj»a lidového uaéni, daa. jméno
I. ;pét, gaoloéioká ouio&x, akr. netraúi"r»í
j. utoaaaCka f, Smečka, léčivá bylina, alovenatíá řt ka
K. Spřísalmé rodiny, povadech, bicykly
gyptafcý
bůh, Hlodavci /©Or., , dopi£té taa cokoliv Žá. Obvaz,
materiál, ha»iti vajgly, předioika P. :. bdoai nebo
ietacia, aar^vaký krocan, in. rubidia a kyslíku
C. Jiovenaké p...o*né airy /o»«?./ , autoanačks .zkouška
1 tali* fc Vatikánu i' • Ja jkňisko-amur&ká aagietr? la,
íecka písmeno A. . ávětčvnicr fríSe divů á. Biblická
postava nebo zaaéstn^nl, sov. spisovatel T. posvátné
.cvlře ae?- a^S. piaaeae, krouživý proud j. Hroby, j á
va j.píidě tf. olov. strýček, český bftanik . Paži produkt při v., robé cusru
1 . I a J I I K. a X«
u i a i náasev vaduchu, trampský
poasdTísV ..krácené, malířská t e c h n i k a , vřídex neao
mlha
ieaem 3 . kua, seknou, plemeno, ženaaé jméno
4. Caloveni brněnsaéha trompa - námořníka, hapala,
jméno brdského Indiána nebo saponát
Domácké ien~
aké jméno, předlažka /obr./, nesl*© nápoj
4. T k J £
& a 11.-7. Povzdech, čes&ý spisovatel,
obé .-..• _ioveí.aky nikdo, pracujeme, pfežvýkavce
iřaáložka, angl. past, nsplavené pudy, aratrský
souhlas 1C. Obyvatel Irska, posvátný pták, atarži
nás« v lfe-pidla, výběžek pevnitey 1 1 . i; lámané vétvovi,
sv&tadíl

t

B A Z A R
Houla vyzval Cimburu na souboj® Údajně kvůli článku
v MS. 0 průběhu akce vás bude informovat zvláštní
zpravodaj sportovní redakce Dýmu.
Ve Smečce se rozšířila pověst o svatbě Kraíase.
Mezi davem tato zpráva působí protichůdně. Redakce
tuto záležitost prozkoumala a zjistila toto: Je to
pravda, svatba se koná 12. i2. a vymyslel si to 0ára.
Po svejch kanadskejch žertících o emigraci do Austrálie při velkým vandru v Řecku byl Jihočeskej Sam překřtěn na Australskýho Sama.
Oprava inzerátu z minulýho čísla:
Provdání Wanylky si nepřejí rodiče, ale pouze matka.
Otec s tím nechce nic mít.
Ale teS už mu to není nic platný. Wanylka se 14.10.
vdala, i když jí bylo nabízeno místo zpěvačky u Spirituál kvintetu»
Jsme nuceni částečně dementovat zprávu z minulého
čísla, týkající se Houlovy klubovny. Vyhnívající
lebka není Houly, ale jinýho vola.
Vdala se Kolčava.
KOULA MÁ MÁSLO.
Na vojně se stali holuby: Učedník, Willi, Turek,
Macek /ST0CH/, Sam Indián a Žralok.
Puštěn Riky z Chomutova.
Na Půlnočním campu svítil pro Smečku 2.So higienický
oheň.
Ohěň SOH zaznamenal přijetí Honzy Nedvěda z Brontosaurů do Smečky»
Na Fort Sillu tentokrát nepršelo, ale výjimečně se
sešla celá osada.

t

30»9. zasedala porota soutěže "Zastav se na chvíli"
~ /předsedal Hijgi/. Vyhlášení výsledků bylo na přechodu Bílých Karpat 21.10.
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- a Houla vodovodní trubky. Riki peníze.
DYM - tiskový orgán Smečky® Nezodpovědný redaktor
Riki, výtvarný Higi. BEZCENNE.
Mývala kdysi v SSSR bývala. Zaplal pámbu už není a
nebude«
Nejnovější hvězdou televizního nebe je jeskyňářka
Rebel.
Wabimatto se rozhodl zúčastnit hromadného útěku
tramp ů. z Prahy na Moravu.
Na severní Moravě skončila psavecká soutěž o Dřevěný
totem a Dřevěnou hubu. Podle neoficiálních zpráv má
dřevěnou hubu a totém Kavče a Kazatel./Přispěvatelé
našeho listu./
Houla přestal kouřit® Higi přestal kouřit ještě dřív,
Pedrák přestal kouřit a ještě pozdějc. Buldok kouřit
nepřestal a nepřestaneí1!
- Dr. Sint se stal členem jazykového ústavu ČSAV. Dost
často zajíždí do Valašského Meziříčí, nikoliv služebně /i ty Sinte na Moravu?!/.
Pachatelem obálky tohoto čísla je neznámý pachatel.
Öerney Bill oznámil, že se letos nehodlá ženit»
Zpráva pro studující trampy: Cimbura prodává v antikvariátě učebnice. Obraite se na něj se žádostmi
/pozor - nabídl se sám!/.
Došlo po uzávěrce: Na právě inzerovaných indiánských
hrách bylo cca 19 lidí a 1 pes. Všichni /bohužel/
přežili. Natrženy byly /bohudík/pouze vlajky /VBB/J
Pro svého Robina,tč.majitele dvou koupacích bílých
van,hledá Smečka další dívku s 20 000 Kčs.Nabídky
pod značkou "Foto tvé vany podmínkou" do red.čas.D.
Mamut opět spatřen na Brdech! Tento plachý sudokopytník rumový /Marko - Muny/%//úfsz:§léFIr!?
Stálá kinologická komise při STRESu roahodla o čistokrevnosti Másla a určila rasu "Brdský kempník",druh
"terénní pes". Zakladatelem rodu byl Buližník.
Pokrač.tiráže: Sotek-Jáchym,víla-Cenzura,tisk-Consul,
i pisk-kdekdo,kamelot-někdo,drby-Houla,Cimbura + comp.
LTD,čaj vaři-Petásek,Hořčák vaří-praz.vinař.závody.
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