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í>fiL • orgán ^m«čk>#toto číslo vyšlo nu počest
Santa 3ylv;estra,A Houly I AT je alavnej.
Nezodpovědný redaktor; R-fk«
Vytvsrný redslctorj
2a všechno aiře; Houla
Za tohle Čislo můžou: Houla
Job
C«pisek
Vofce
Buldok
C«mbura
Tep*
hobin
Zebroun
Makrela
Česílko
Čenda
Kytka
Hjuíula
Petr
&áslo /polární mot*v/
Jeff
Lendy /kryso/
manželi otěpánkov«
řunta
Jura
Houla - ördy
Cesílko /hadrovéj/
Ob dl ku znetvořili C*mbura
Skutečným« autory Táborového popelu jsou
Johny and C«mbura#
HOULA - HOULA - HOULA - HOULA - HOULA - HOULA *
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Česílkoví a« splnil dávný sentstsl 3e z povalování
vojákem a ra&že už zistat vostříhanej.
Jo a začsl hrát na banjo /v rámci organizovaného
volna/
Lr»3orecký z Prahy se umí strážně smát«
liáalo se už podruhy v životě koupal.
/ redaicc* E^aiu se podařilo odstranit negramotnost
< Riki se naučil telefonovat»
Punla by si dal žvejkačku,ale mé s ni přilapenou
fotku vs vobčance,
žebroun pohodil dcerut?.ejDtl se bude ženit,
šmudla je matkou Cernýho Billa,
/íexmey Bill je sirotek/
Chleba je před balkonem»
Xrysa přeběhla kolem dveří.
Nepoužívat,opravuje sel
•"O tečka nestál Itfm /za/ni c t od Novýho roku bude vo
>0 orocent dražěí,
Lvouvanový Robi:. prohlásil#že mé hlavu,
Houla je vedle I
Ü2 zas ne, už je zpátky,
Buldok říká,že Teplice jsou lepěí než Stutgart /ve
fodbále/
Robin s Buldokem otevírají mafcešskou školku,
v*z: m My dva budeme hlídat dčtiM-řek aobin/
^erney Qill je vzadu A ^ z tři Jcrálov* /Cára#Balcar,
Černey.,,/
jok z vánoček dostal Houls dnes v Je«J0
FSecko je marný a řek to Robin
Cimbure touží po dvojčatech
^abl se veselí ve Veselí
Céra tu nejni,i když to neslíbil
řlahočka se doplahočil
Prévě vyäla kniha MSn5hurka a setím loupe žní kiíů"
Kentky došly a pokračování na další straně!!III II
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Buldok sbírá tlustý velký blbý knihy.Pošlete mu
všechno,co vám doma vftdí.
Ťapána vstoupala do t*azu žen /československých/
Cipísek tvrdí,že tu n e n % i když všichni víme,že tu
je.l'ikágže to myslí jinak.
H1gí je ještěr»Zjistila to stálá kinolfgická komise
při .3TR2S3U.
Chobotnice znamená,že se Cesílko musí osvobodit
svým... Job je v přesile!»!
Kamarád^,kteří mají majetková potíže,necht se obrátí se žádostí o bezúročnou půjčku v jakákoliv výš«
na Rifciho*
Job si nasoupí na loa a budeme tam čtyři«
Tedy má bejt něco děsně sprostého vo Jiskře a Kratasovi»
Kolonka se nechaj dojit v páře.
Zdenka říkala,že ^illy slouží na vojně u mototuri stů«
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Zebroun má ruce v kapsách.
iti trampských wánocích byla aaložena T.v.Iioulovy
děti.áheriffem je řlavísek.
Jrunta
hledá někoho,na
území vážně»
celá československá socialietické
republiky*Jen
fvežetlákův vokálně - «nstrumentální soubor Cestáři
přechází na repertoir hraný výhradně v absolutním J
verši,vSetně textil.
Houlfi je rád,že je na lodi.
Cimbura je chytrej.Riki říká děsný blbosti.
ílukovník absolvent i»am lakota, inžinýr ekonomie
Fort Sillu vypověděl třetí světovou válku &éslovi.
Je dvanáct hodin - PRCIÍiJ&iNO l t t
Čtete právě stenogafický záznam Trampskéjch «ánoc
D m o 70.
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Zprávu o filmování otiskneme v příštím čísle včetně bortyho a sedmi trpsslí&ů.
JJo p&lky kolínka je horká voda a do pilky zatáčky
mók.Nejkrásnější je stromek s uchem*Z rezervace.

POSLiáMlf STRÍIÍKA KOTjBXU^.
T»p«nu brzo vyrážej ze svazu 2en /československejch/
Öesi^ko je vobježenej na lustru.Badlehčujou ho dva
/balónky/
Kdo mg zájem o pravidla «nd*ánská hry "l}ámo,neposer sC
tak at s* vo ně napiá» tsem.
Pedrák je..
/dplňte sam*/
Johny taky.
Čenda nás zachránil fčera v noc* před smrtí hladem.
Přenes lžíce,
Rob*n přejel ve čtvrtek,protože v pátek neměl čas jezdit vlakem.
Lávala s* napsala do iaadáku to boty.
Zejtra je v telev*z* Kukura.
Česílkovl zezelenal prst,
Dement*; V m«nul4m Čísle /Cl7/jsme neotiskU zprávu,
že se Jeff vrét*l z vojny.
Dejm je hodnotné literatura,

jy-d

Zebroun ř*ké,že ten c*tét vod üuldoka v tomhle Sísle
má bejt úplně j*nak.
;I51sto pro poznámky místo pro poznámky místo pro pozn
ámky místo pro poz námky místo pro po námky místo pr
o poznámky místo pro poznámky místo mpro poznámky a
ísto pro pounámky místo pro poznámky místo pro pouné
mky místo pro -oznámky místo pro pounámky místo prp
poznámky místo po námky místo pro pounámky místo pro
punámky místo pro punáraky místo pro Doznámky místo pr
o pounámky místo pro pznámky místo pro pounámky míst
o pro poznámky vole místo pro pounámky místo pro poun
ámky místo pro pounámky mpro sole pounámky místo pro
poznámky dole místo proznákmky misto pro pounámky mí
sto pro pounámky místo pro role poznámky místo pro
sole poznámky místo pro punámky místo pro pounámky m
ísto pro poznámky jole misto pro pounámky mósto pro
poznámky 3ole místo pro punSmky misto pro pounámky m
ísto pro poznámky místo pro poznámky místo kole pro
poznámky místo pro poznámky místo pro xole pounámky
místo pro pounámky místo pro pounámky místo pro poun
fcole ámky místo pro poznámky místo tole pro poznámka
mísTC PRO P $ N e m li^STO PRC PCLNřikÁí ii^TO 5CLS PRO
Tvarem POUNlEKÍ obohatU i*str Lárybn* ck./ ,üd*ce

íbíme se sami sobě íbíme se sa&i sobě líbíme se sam* sc
|&$L£BAVKIl ťRO MitSLG
A*chá sloky Houla.sudé sloky Cimbura
verše Houla
refrain liché verte 0imßure ,sudé ve
hudba Šárka/
1/Iíele ty pae pitosej
7/Tak já tě ven nedostanu
nebud tolik pitoměj
tak já tě ven nedostanu
a 3y chvily spát
Nejlíp se spi pod širákem
já du taky spát
nejlíp se spí pod širákem
2/Nesmiě už mě tolik Štvát 8/Usnul fcáslo usnul tiše
neb tě budu bičem štvát
už je ve spacáku tiše
štvenyce to bude krutá
O čem se mu asi zdá
moje noha bude krutá .
jestli se mu něco zdá
j/Nekousej ta cizí nohu
9/Tá či nik a dě auližnik
kousej rač4 svoji nohu
lezou pod šutr buližník
a až tě to zabolí
Vrahem bude as zahradník
poznáš že to zabolí
liáslo ská Se na zahradník
4/Já tě kářu moje fcáslo
10/Probudil se Máslo ránft
budeš žráti žlťiklé máslo přečet naší songu ráno
budeš papat feferonku
a pochválil voba za to
budeš zvracet feferonku
že už dávno nejsme ¥
V NATO.
5Avoje woči civi tupř
tvoje zuby civí uostře
a ta tvoje bílá srst
mění se na Černou srst
RFiSpi už Késlo spy
uš Máslo spy
Káslo spy
spy
I
ó/fio mi lezeš do spacáku
vyles rychle za spacáku
Jesli rychle nevylezeš
no tak teda nevylezeš

Krása pomíjí - blbost je věčná
/Nestroy/
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íi Soukromá soutěž horrorů pro
Houlu a Cimburu lil

i

Cčast,první věta a zápletka povinnálDalší příspěvky
se nepřijimajílřorota ve složeni Iioula a Cimbura zasedne J 1 A 2 na zadekj Yýsledky se snad nedozvíme t l i l
V e l k é

_Lí_o_d_r_é_ K ě C o _
/houla/

Vlak přibrzdil v Kolíně.V místenkovém kupé malý bílý
pes soustředěně přažvykoval jakási sešit,ležící na
stolku.řanovala pohoda,Cestující se na sebe usmívali
..Když v tom odkudsi přilétlo Něco i
Bylo to velké,modré,zlatě frčkované a šel z toho stra«
ach..Dívalo se To na nás a psa uhrančivýma očima plnýma vzteku a zášti»Mlčenlivě hráblo po prvním cestují
cím.Vyděsil se.Velké i/Iodrá Něco se sápalo,sápalo,sápalo. Všichni začínal* trnout.Trnuli,psa si nevšímaje.
A jen ten vytušil,,co se skrývá v záhadě Velkého bodrého Něca.lřestal sešit hryzat,otevřel jej a začal
«i nenápadně číst.^elké I.odré Něco oéshávalo cestující svými chapadly^jako by cosi Öledalo.Snac peníze?
Snad čest? Snad večeři? Nebo - běda - duši? pes se po
očku ohlédl.&odré natáhlo chapadlo.A v to se to stalo;
Czvk&a se hromová rána.Světla zhasla,začalo se blýskat. Okna str>J|fcy cvakla o rámy a vlak zpomaloval ji§ u# řodlshou se procházelo čtvero chcíplých krjs a
s pištěním táhly za sebou něčí sýr.Dva trempové v kupé uchopili nože do zubft.Objevil se tajemný B(ýa z odpadkového koše.Někde začala hrát hudba Nepálékou hymnu.
Do tohoto velebného prostředdí se ozval praskot kostí 6 pád,.«
Rozsvítili světlo.Cestující si třel« boule,trampové
schovával* noře,hasili vajgia v koši a z nepélské hymny ae vyklubala jazzrocková skladba ze sousedního

marr*če*Vlak se rozjížděl za výhybkám« •tfelkýModrý
privoděí natahoval ruku po lístku a malý bílý pes
mu ho nepodával»
V kupé vládla pohoda,cestující se uémív&l*,jen pan
prkvodčí se stával znovu Velkým Jčodrým Něcolllill
x*xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxyxxxxxxxx- xxxxxxxxxxxx
B a l a d a

_v_a_g_o_n_o_v_á_

/c*mbura/
Vlek př<brzd«l v Kolíně
• ze zvyku a povinně Průvodčí ss š«ne vlakem loudově
jek je zvykem v naěí dopravě
štípne lístek tam a tudle
Pejsek na ně zuby cebude u nás bude hnedle
ní
r.edle
už
se
blíží
vyhrocení:
Proštípnou nám listkj'
Průvodčího dáví pes
jeho kruti klíštky
Traap
mu rukou v kapsu
Už se veřej roztahuje
vlez
Dráha ruku natahuje
ukroj«H
chleba
veku
"Dejte sem ty jízdenky
pekl*
Dráhu
na
česneku
z papundeklu • lepenky 1
Go ten bílý pes tu robí? na česneku co měl v kapse
a stejně s* nepoch«
fCoup*l gste « lístek paov*?*
H
utnal na psel
"Tu je#pane průvodčí.
vece tramp mu do oči
"Dobře tedy - lístek pro psa«
Proč nám po sedadlech hopsá?"
"Ka klíně se pořád vrtí,
n*c tam # n*c mu po chut*»"
"Už mém dost* tvoj^ch keců.
pochutnám s« na tvém pesu!"
zařval krutě modrý mu2
z kapsy vytáh velký nůž
Trampík chrání kamaráda
TOtěj se au př-»to záda
Dloube Dr'ihu do očí
m a m ě bečí průvodčí
•
» » » * » » » » » » » > » » »
Jako horrror to nestojí za n*c.Jako poezie je to
horr: or.
/neznámý o táto b á s n V
liěk
> f ř c V ; a ó 8 6 u z a v ^ r e j í do svá věže z 7olov< ny.

/RE/ AKČNÍ PKOGRA& KLÜ.3U öTATLÖldS H J Ü Ü
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iii
i-iMiSStf«, Kr,
ocpsal předseda
A33ÖS
Clee#oparty kouříš ty
kouří je \ tamty
Tihle kouří lupení
budou hnedle zelení»
Jeden kouři dvacet let
n*kdy nebude z něj kmet,
Plíce černá jako tento hlen
takové zná celá zem»
Nekuřáků trocha jen
protg at opustí naší zem
nebot pro nikotin je tu místo jenl
Ref;
2/omrt nekuřáka stěží nóšvstét spasí
kuřák však lehce plán dehtéren tím hatí
Práce pro kuřáky není
však mít je k zahození není
kuřáků je všude třeba
co by bez nich dělala naše věda
pro patologii je jich hlavně třeb£
i/^ivot svij však mají krásný
živl se skládáním básní
skládajíc je pro Lým
život není pro ně hol./m
ono se to řekne skládat básně
jde to ale krásně
skládat o kuřácích takovito básně
4/Proto dejte babce pětku
ona vám za ni nedá svoj4 íiětku
dá vám za ní Sparty
které kouříš ty i tamty
Proto kuřte stále více
potřebujem další Statečné plíce
pomůžete tím republice.

5/ä co takle říkáš sportu?
2e 3« dáš rač* k«lo polárkového dprtu?
ü co říkáš světovému děni?
£o toho nám n* c není 1
Kase heslo naučíš se hned»
S c « g e r e t o u
S p a r t a
m ů ž e š
k a š l a t
na
celý
s v ě t l i l
/
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Názefí GSI&iLO DÍT*
Osiřelo -dítě o půl Čtvrté v bytě,nebol matka hb*tě zašla na úb,ytě v bytě."Neubylo by tě,kdybys
pletlo sítěl"M2«vot naučí tě,« ty blbé dítě splétat režné n«ttě abys bylo f«ttě.*křičel agent lítě
/v bytě,aby s* někdo r^ainy slel že na jrdech,víš Houlo/.v tom horoucím lítě."Nejhorší je,když se vám
udělá na kuřím oku ječné zrno a na to 3e vám chytne námel."pravilo dítě agentovi.Ditě okem svítě
ukusuje z kýt5,téměř okamžitě pomyslí s* skrytě
eště pořád v bytě,aby s«s Houlo nemyslel že to bylo nji ürdechl/i"No a co...M "Kdopak umlčí těTRiki
vopaří tě,potom pokrájí tč#hodí do korytě /BatuloVÍ a Hýtě#a to tak že v bytě,abys .Houlo nemyslel,
že na Brdech/#/příště bude v Tatráct./.Netvař se
tak sytě,jako prase v žitě nebo Houla sní tě a to
včetně řitě."
Smytě. /6/)-*
Napsalij Cimbura,Tapi.
Nadiktovali j iüki,Tapi,Houla,Cimbura,Česílko,
Ci písek,Buldok,vofce.
a Houla eětěl /At je slavnéj/
Iiskový dohledí líáslo
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Když sem sí v pátek vyrazil
,'V :
na svůj starej k»mp
V
..
před domem mě zarazil
'. % ''.
voěumělej tremp
^i^'V 5 ?*
Vypadal dost nevábně
.. •*-r
asi jako já
4
flašku rumu v usérně
'
>
v
a tak jezdíme dvá.
».-j -- r>&<tlozky máme vypitý
" /. - á^"'1**
a ksichtík při bible j
„
v fy
nezůstaném střízlivý
tak kofolu nám dej.
Kofolatkofola,rum rum rum!
Všecky prachy propijem
v moku zrzavým
potom něco napilém
votiskne to Dým
Do fajfky si násypem
hnědou amforu
dehet do plic dostáném
nechceme Islu
A potom když líbezný
oslnivý vzhled
dostane nás do basy
ták budem zpívat hned;
fcy chcem kofolu
a hnědou Amforu
my chcem kofolu
a do půli tru ruju
/ text Riki#
melodie se zpívá brcsky/

T Í BORO V i
P L P Z L
/rubrika přepravená bez spolupráce s Časopisem taadý svět /
CO NECHCI
3ejt pustý nádraží
vlak co nemá páru
Bejt zpáteční jízdenka
Jen bejt áe snažím
poslední sklenka v báru
zima a ocucanej kámen
v knížce založená pomněnka
Bejt u kamen
a zas jen u kamen
No prostě nelišit se
od těch
co můžou
TAPI,Brdo

/ěe tone v tmách,••
/foto Petr Trnka/

CÖ NAPSAL KARLÍK
Milý popeluj Chtěl bych ti prozradit jedno tajemství a zatím je to jenom moje tajemstvím když ti
to chc* říct,vlastně ti to napsat,tak už to něco
znamenáfvia?Já tě mám totiž rád.všechno,co se objeví na tvých"stránkách,je báječné,Kdybys věděl,kolikrát jsem sft dával jen tak pro sebe za domácí
úkol do druhého dne se naučit básničku,kterou jsem
viděl u tebe.Od povídek znám obsah skoro všech a
zprávy s« zap«suju do diáře,Já bych chtěl něčím
bj*t,myslím jako slavný,a hodně by mi pomohlo,kdybys udělal soutěž ve zaalost* TP.To bych se určitě
umístil.Ahoj a říkají mi
KABLÍK
K 0 V I N X
Všechny odvážné dálkoplaze očekávající nečekanou
romantiku zveme na dálkový překážkový pochod pře»
polomy nazvaný Calamity Jane,

Ne dálkové pouti "Českým žolíkem" bylo uloveno
T27 puchýřů,i žáby,I ještěrka,4 stavy nac ilazení
a 6 muži do stavu manželského,
Mládežníci ze JVU Dílo zvou všechny zájemce na
střeleckou sputěž pořádanou pod názvem "Vrány nad
žitným polen".
1.ročník Barzošftva memoriálu se již tradičně nekonal,na iCaČáku, protože J.Darzoé se dožil v plné
fyzikální a duševní síle dalšího riku,čímž dosáhl
požehnaného věku 17 let»
,-w iifc /., .4«. ' & i i- » S i II1 1- v . i t . ii .
.
JJž_zaee
Jezdila jsem moc ráda na Šumavu
Jezdila jsem tam s kamarádem,
kterej byl pro mě vícekamarádem
ale pak se stal méněkamarédem.
Už jsem nejezdila r£do na Šumavu,
pak jsem si ale řekla jméněkamarád,
taky kamarád,A už jsem zase jezdila
ráda na Šumavu,
Šmudla,Praha
??????????r r n ř ? ? ? ? ? 7 m ? m ? rťY77?7Y?/????77?7 . . 7
POŠÍlK pftlNSSL
V Prokopském údolí se konala nůšiáda pražských
trampských osad,Na 62 kamarádů a kamarádek se sešlo
aby kaf.óý nasbíral po 5 putních plechovek,lahví,
papírů a jiných odpadků a odnoži je do prahy do
popelnic.Akci uzavřel pěkný oheň a vyprávěním a
písničkami,V pondělí ráno obsah pražských popelnic
odvezli popeláři na zavážku Prokopského údolí.
JCÍi STROPĚ alias
FUNE3RAK, Praha
DSxujsüis
všem při spivatělům TP za hodnotné příspěvky a přejeme, aby i nadále měli svou osobitou zemitou úroveň. Potě šila nás řada novoročenek,které z provozních důvodů nemůže redakce ani letos zodpovědět,
jednotlivě,Proto vám všem dohromady přejeme ví.ecko
dohromady,-i.hoj za rokl
GNZA.Táhnv _ rvrvno i
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Tramp je duš z buše - tramp je duše z buše - tramp
Byla jecna dížka
padla do nl myška,
lépnu do nl botou
bude pouze hmotou.
/ř"OX/

Já mém doma ptáka
-dělá ptač«nce.
Ještě že to není kráva-dělala by krevince.
/*m/

t

Kočka leze dírou
pes oknem,
my je máme na česneku ,
ne zmoknem
/FOX/
tramp je duše z buše

Žíáme starou babičku
ta má pěknou berl«čkuj
berličku jí seberu,
čímž j« pěkně dojmu.
Cdplazí se domů
bude plná dojmů...

tramp je duše z buše tramp je

JřouMt cigaretu s filtrem je jako lízat zmrzlinu krz celofán.
/Buldok/
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