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UŠLECHTILÉ IDEÍLY BRDSKÉHO FANATISMU"
/sedmero základních pouček/
1/ Vyznavače ušlechtilých Ideálů Brdského Fanatismu nazýváme Bfidskej Blbec:, latinsky Horno
sapienso
2/ Všechny hory jsou v podstatě Brdy* BuŮ větší,
nebo asi menší»
3/ Nejvyšším vrcholem Brd je Tok» Na druhém místě je Čo-mo—lung-ma /Mount Everest/«,
4/ Nejdůležitější světovou řekou je Litavka»
Jejími hlavními přítoky jsou Berounka, Vltava
a Labeo Sama 3e pak vlévá do Litavského oceánu *
5/ Podobně jako údolí Litavky jsou součástí Brd
i ostatní údolí, nížiny, planiny, pouště a
další sucliozemské útvary /např« Bob Zniatkář/o
6/ Brdy jsou jediným a jednolitým sucliozemským
masívem Země o Takto představují největší ne—
zavodněnou část světa»
7/ Kdyby nebylo Brd, bylo by prd»
/sestavil CIMBURA/
Řekli o Brdech;
Yšeclina voda na Brdech je pitná» Jen nátura
konzumentů je rozdílná / D 5 d e k z D o n u i ž l i c /
Kdyby nebylo Brd, museli bychom si je sami
vytvořito
/František Palacký/
/POZNlí Ve skutečnosti řekl o Rakous lcoUhersku, jež ovšem v do bách 3vé existence
bylo samozřejmě taky Brdy0/

Kruh, gukou
I»
Za branou dětslsých snů zaplálo světlo»
Bůh Ré přitáhl otěže,
otěžě koni, kteří den co den dobývají oblohu»
Miliony ultrafialových paprsků probouzí den se
sténáním praskajících krovů*
Oheň olizující okraje střech vzpínal k obloze
své ruceo
IIo
Desítky rukou zvedaly a pokládaly předměty•
Naběhlé žíly ostře kontrastovaly s měsíčním svitem,
který vystřídal boha Ré»
Pulsovaly do beznaděja»
Kdesi vzadu zpíval slavík své první ranní trylky»
Měsíc sklopil své oči a řasy v podobě svítání
pokryly oblohu»
Ruce začaly ochabovat»
Krovy znovu stály»
III»
Odněkud a nazelenalým přÍ3vitemř jako spojenec
pálícího boha Ré, s* vynořila ruka»
Pomalý pohyb»
Plíživý pohyb»
Slizká čára slimáka s nazelenalými okrnji»
Vpředu pochodeň»
S chechtáním zlomyslným a nettiiutným se přiňkrabala
ke krovům a zapalovala»
IVo
Znovu se vytvořily bezejmenné ruce, aby začaly
budovat nové krovy,
noýý domov,
nové místo pro útěk od civilizace»
znovu začaly probleskovat plameny ohnů»
Chápaly sevprovazů, hřebíků a dřeva*
Plameny ohňů ve tvaru lesní moudrosti»
Věnováno všem kamaradům, kteří přišli o své boudy»
S T E N L Y
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Narodil jsem. se brzy na jaře, když se louky
zazelenaly novou travou a nad krájen zněly hlasy
ptáků, vracejících se na svá hnízdiště* Vzduchem
prosyceným viní jara znělo volání ěejek — mého
roduo
Ve hnízdě, v důlku vystlaném travou a ukrytém
pod trsem ostřice, ^jsme přišli na svět čtyři * já
nejstarší a moji tři bratři,. Dalo mi velkou práci
proklubat 3e tvrdou skořápkou, ale jakmile jsem
spatřil světlo, ještě usilovněji jsem do stěn
mého vězení»
Jakmile jsem byl venku, matka mě přiktftyxla
svým křídlenu Zanedlouho jsem 30 pokoušel vylézt
z lmízda a to se mi také poduřiloc Moj» krůčky
byly nejisté, naclial jsem se opojit krásou kolem
sebe, zatímco matka šla za umou a otec kroužil
nade mncu„ Jeho pevná krásná křídla prožezávala
vzduch a já byl na otce py tínýo zpátky do hnízda
jsem se vrátil na matčiných zádech a tamjsem
lined štastně usnul»
Druhý den jsem ae probudil zimou, schoulil
jsem se k matce, všude kolem ležela bílá studená
vrstva sněliUo Avšak slunce ee činfclo a tak druhý
den nebylo po sněhu ani památky.
Už od začátku mého života uii byla vštěpována
rodiči zásada: "Poslechneš—lij přežiješ, neposlechneš — zahyneš"» První lekce mi byla udň.1ena brzy
po narozenío
Nají polem zakroužil jestřáb, matka nám přikázala nehýbat se, avšak nejmladší na ni nodal a
cupital dále, jestřáb jej zpozoroval a zaútočil,
nic nebylo platné, že matka na jestřába zaútočila,
on se své kořisti nevzdal a tak zahynul můj nejmladší bratříček*
Přišel čas, kdy louku zdobiüjjr květy kohoutků,
pryslgyřníků a na zemi kvetly koláče zlatých blatouchů«, Já už věděl, že velké chlupaté zvíře je
zajíc a není třeba se ho bát, štíhlý krasavec je

vodouš, náš přítel, ale siluety poštolky, jestřába, káněte a pilicha znamenají nebezpečí.
Potravu jsem také dovedl získávat lovem sám»
Lítat mě naučila náhoda, to jsem sbíral potravu
daleko od hnízda a rodičft, když se nde mnou
rozhrnula tráva a objevila se hlava lasičky*
Její tlamička b;yla těsně nade mnou, cítil jsem
její krvelačný dech«. Utéct? To nemá smysl® Pokusit se vznést? Skusil jsem to, a co to? Mé tělo
se pojednou začalo vznášet.» Smrtonosný skok lasičky dopadl do prázdnao
Už se blížil čas odletu, kroužil qsem společně
s bratry oblohou, když se na zemi objevil podivný tvor*
Začali jsme křičet a útočit« Vtom se ozvala
rána a já pocítil ostrou bolest, která projela
celým mým tělem» Padal j3um k zemi jako kámen,
v krkolomném pádu jsem naposled zahlédl modré
nebe a pak už nic, jen tmu»
Chlapec se vzduchov kou přiběhl ke svému úlovku a vítězoslavně jej zvedl a nepomyslet na to,
že i pták má matku, že má i avůj vlastní svět a
cítí a že i on chce žít©
Tak skončil život ptáka, jenž unikal všem nebezpečím, a kterého zahubil Člověk»
Jiří Šlitr, Hodonín, 14 let
/oceněno v soutěži Znstav oe na chvil:
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Záchody čpí
opírám se hlavou o atěnu
rozháfcená někká bílá místa po slovech
kuliso hluku karet
Zabíjím sobeckost cvýho času
v hromadný osamělosti
S II O R T I
Balada na pivo
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Už několikrát ^sem se pokoušel vybrat pro Dým
některé básně Robxnsona Jefferse» Ale nikdy se mi
nepodařilo postihnout to, co cítím«. Mohu vybrat
některou báseň a napsat cosi o jeho životě».»
Mám vyzdviiinout jeho snadu o nadhled? Mnoho jiných se dokázalo s větší lehkostí postavit mimoMám zdůraznit jeho vztah k moři* pobřežním skalám
a útesům, kde našel v Jestřábí věži mÍ3to pro
svůi život? Ale to samo o sobě není tou silou,
tou osobností skrytou za hlubokým.,, podivně melodickým projearem»
Robinson JeíTers se nrdá vtěsnat do jedné básně» na jec3nu stránku® A aí. je jakkoli vzdálený
jeho klidný, pomalý živbt v rytmu přílivů9 velice
blízko mám k jeho cítění po»zie ve věcech kolem
člověka®
Shorty
Vybráno z knihy dIsNĚ Z JESTftißf VĚŽE i
Šedivý den
Ovšemže příboj Pacifiku, starší než člověk
a přečkávající doby,
stále bujaře otlouká odřený žufcový buben,
ale bouře ne přichází$ ptáci ztichli a nezpívájíj
nic neupoutává,
ani záře, ani černota,
nevidět radost, ani žal, ani bytost, dráp slunce
3e skrývá v mraku
ta život nemá více touhy než kámen®
Bouřlivé projevy života a každý pohyb, vše
ustalo, nejprostší vášně
udržující život - radost,
láska a líně v a bolest i dychtivá touha po
poznání — vše je nadobro smazáno»
V podmračném světle, v bezčasém klidu
člověk proniká hlouběji než k nervům nebo
k srdci přírody, k üiünu nebo k duši,
proniká až na kost,.lho3tejnou, bílou kost
panovnici®

IÚ.YS Karmel

mimořádná trpělivost věcí i
Toto krásní místo, zohyzděné kupou
předměstských domů ach, jak bylo krásné, když jsme j* uviděli poprvé,
tu neporušenou plochu máku a lupiny, obehnanou
hradbou nedotčených útesů
kam nic neproniklo, jen dva tři pasoucí se lconě
ěi několik dojnic, které 3e třély boky o výstupky
skali
Te3 už toto místo poznalo kazisvěta« Dbá o to?
Ani trochu,, Má nekonečně času* Ví, že lidé áéou
příboj, který stoupá a časem se m«ní v odliv,
a že všechna lidská díla zaniknou* A zatím
obraz prvobytné krásy žije v samém jádře žuly
neohrozítelný jako bezliruniČný oceán
špUiající na náš útes. — Pokud jde o nás ,
musíme ofiyrátit mysl od sebe suniýeh,
musíme trochu odlidštit 3vá hlediska a najít
sebejistotu
jako skála a oceán, z nichž jsme bylí uděláni*
-x-x-. -x-x-:.-x-x-x-x
Prdaké jednotky
1
1/ Jednotka dočasnosti - 1 furt*
2/ Jednotka délková - 1 higion /asi 3Ü0 m/0
3/ Jednotka smradu m 1 bob* 10 bobů = 1 rejpal*
5 rejpalů je smrtelná dávkaI
4/ Stupně jedlosti; I. prudce jedlý
II0 smrtelně jedlý
lilo smrtelně jedlovatý
5/ Univerzální jednotka - 1 houl0 Použitelné na
cokoliv /např. 1 houl * 1 hrst cukru/, rovněž
na měřéní kvocientu inteligence* K tomuto
účelu se používá obvykle kilohoulů,/* průměr/,
megahoalů, pro výjimky j/30U mikrohouly /Čára/o
- Higi -

Povstaňte, kamarádi»o o

S bolesti v srdci oznamujeme věem kamarádům
a kamarádkám, že již nikdy s námi neusedne u
táborového ohně náě dobry kamarád a tramp
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Manitou ho k sobě povolal 30» dne Bláznivého
měsíce, B;y lo mu dopřáno pauste dvucet jedno
jaro bohatého a plného života« Kdo jste Octana znali, at již od potlachovýcli ohnů nebo
z puíackého vundru, jako výborného kytaristu
a vedoucího ošidní kapely z jeviötö, věnujte
mu aspoň krátkou vzpomínku na chvíle, která
jste o ním prožili, Komarád Octun zůstane
navždy v itá£«m přátelkkém kruhu, myslích a
sracícho
Pohře* uirky Ocmana se konal <So l2o 1978
v obřadní síni krematoria v Praze t Straönicioh«

T. O. P. Black Buffaloes

Cestáři

Tramp 1929 Tramp 1929 Tramp 1929 Tromp 192 9 Tramp

Pro vás, děvčata 1
To, že měšíácká dívenka nemyslí si o trampkách nic
hezkého,vidíte na ulici,v elektrice,ve vlaku a všude,, Taková panenka,obyčejně vyschlá jek klacek od s3
nečnice,se shrbeným hřbetem a natřeným obličejem
hledí na trempku s opovrženÍHUřroč?Pro >.ože trampka
v hrubé sukni se takové moderní couře zdá sprostým
děvčetem a ^e^í přirozoné chování jest jí 30IÍ v
očícho Neví ale teková moderní loutka s mravenčím
zadečkem jak je směšná»Ten volný způsob živo ta,který traapÄÄm matinky měšfcckých dcerek vytýká jí ,nenJ
tok hrozný a zkaženy jako ony iuv\alí0 "Kristy pána,
svobodná holka a^spát v noci v Lose, to je přece
zkaženost"."Chraň pámbu naši Lili něčeho podobnýhol
"Tak a podobně křižují se matinky těch"duchaplných"
děvušek. Ale nevědí, že větší zkažeností jsou návštěvy těch různých čajů, berčt a tančí ren, lcc.ra jejich "nevinní "miláčkové chodí«
PoZoDýmu - Tak už si stejskáme

let stejně?

Géza Včelička se nuvrátil z Asie.Dříve než on, došly nám z Turecko výstřižky z novin? obsahující
interwiewy 9 dvěma světovými šurnalisty0K našemu
překvapení jsme ne uveřejněných fotografiíoh poznal
Qézu a Frantu Šerhá^.la. Nás liüiiu vzrosti,k#yž jame
si výstřižky nechali přeložitioJD0Ö0tli jauie ao mnoha zajímavýah věcíoPraha má např. 3 miliony obýváte
lú, samé mrakodrapy, z;vedtmou pouliční aeroplánovou dopravu, vládne nám zena atd#
Když jsme se ptali Qézy, jak na tohle přišel, mávnul rukou: "Dyí sou blbí jako u nás. Čím jim toho
víc nakeeáš, tím ti za to víc dajío" Zde vidno, jak
trampové šíří slávu našeho jména v cizině0
/č 12, str. 12 /
Rakšo, pudeš mi na pohřeb?
Hochu, já sem na to líná, já nepudu ani sobě«
/čoSi str0_8_/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
vybral Houla
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Jedenáct
Karel Melíšek

Kousek za Davií je kamenný lom0
Největší rasovina,jakou znám0Dlaně dělníků jsou
tvrdší, n«ž ten kámen a jejich oči jsou zkrvavělé
od řezavélio prachu®
Zastavím se^vždycky v sobotu večer, když jdu pěšky
z Davle do Štěchovic,v přilehlé kantině uilomů,lcde
na^du pravidelně starého Snndu.Rve se s kamenem již
přes dvacet roků,v sobotu si vypije svých pět piwo
Vydržím hodinu dívat se na jeho ruce«Ucho sklenice,
to je pro ně tak titěrná věc,,jako pro vás třeba navléknutí nitě do ^ehlyoNebéře nikdy sklenici za ucho
- jeho dlaň t,e jediný mozol -a nesevřel by ji tolik.
Obejme sklenici vždy oběma rukcma,jako hlavu milenky.
Je to jistější, ab^ mu nevyklouzla.Př-išel jsem tom Hjg
opět v sobotu,před 28oříj»«*, Starý Randa seděl juko
vždy před svojí sklenici.Kývl sotva »«atelně hlavou
na pozdrav a já si přisedl ke stolu»
Seděli 0sme chvíli bez řečioRauda je nemluva a vydrží se třeba celý večer baviti rozmazáváním kapky
iiva po stole.
"Tak máme zase dva dni fruj" snažil jsem oe začít
rozhovore
Řanda zvedl pomalu oči.
"Von je v pondělí Řákej svátek?"
"Ovšem, 28. října?"
Řandův pohled zas pomalu klouzl na rozmazanou loužičku piva. Po chvíli zamručel;
"Horgot, zas bude čovek brát v soboLu vo den míň.
A nesmí ee vopravdu dělat?"
V tom okamžiku jsem opravdu nevěděl, co si mám o
Šandovi mysleto
"Nesmí„ Je to svátek našeho osvobození. Copak nevíte,
že v pondělí máme jedenáct let svobody?" Možná, že
v mé odpovědi bylo cooi, Ooko opovržení nad Řandovou nevědomostí.
Šanda to snad vycítil,přestal rozmazáviti černým prstem loužieku na stole a
divně oe na mne podíval. "Jedenáct let svobody - jedenáct -musej prominout, mladý pane, ale
noviny nečtu ,.0"
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Klub es*turistů seřídil kancelář pro levné podepisování na zdech památných hradů a zámků* Nač vyhazovati zbytečné peníze za jízdné a nač trmáceti
tělo únavnou cestou* Za mírný honoráž vás klub dá
podepsatio Zašlete adresu a obnos ve známkách, podpisy v kaplích a jeskyních se účtují dvojnásob»
Také úlomky- káápníků z Danfc novských jeskyň jsou na
skladě, při větším odběru sleva*
—a/čo8,str08/
Na obálce č»9 jc krásné heslo: Nás nikdo nevyhubil
Co_tulák_
..„nedoSáze: zíti na jednom místě - míti zajištěnou
existenci - milovat četníkn - prosit o práci - nosit límeček - nespat ve škarpě - vyhnout se hospodě
-vstáti se poslancem - večeřet u Lippcrta — spát
u Sroubka - býti fašÍ3tou — tykat si s Kramářem hrát s Bačou voko - udávat kasaře
300 kč - jezn
dit na Bu^atce a umřít na posteli*
..oco dokáže: spát v nedělních šatech — chodit boz
košile — zaiiít roztržené kalhoty drátem - nosit obě
boty levé - spolknout očima cely špokbuřt za řeznílo
vým výkladem - říci staroclovi "milej příteli" - jiti se dvěma četníky a zpívat: A já sám,,«* - přečíst
si Humory a dát se do pláče — koketovat j policajtem — vyrazit dveře u šatlavy - říci šedesátileté
bábě "Milostivá slečno" a pumpnout ji o pětku —
spát ve stohu a dat si boty za dvéře - "zhypnotizovat" lichou slepici a říci panímámě "zaplatpámbu" Harry Hrachovec
/č*10j3tro7/
a výběr:
Bočane, bál by si se Pacíoura?
Blbec se zblbne
Bál, ale praštit*
pitomec
zpitomí
a vůl sesezvolí
Tebe, dyby blbost lítala, by museli sestřelit,
abys tam nahoře nechcíp hlady«
vybral Houla

Soutěž_o_dokonalé rýmy_—_3o £okraěa)váhí
Měsíc září
houbám touhy maří
z lesa se páří,
chodí houbařío
Stojí buk
- ani muk
dělám luk
hledám buk
ne ten lmk
Je v něm suk
nemám luk
je to fuk

Usnul hádek
nemá hládek
spolknul plátok
se jra
kdekdo na něj
ve jrá

tohle spáchal
Rulík
Drbna
Paní
paní
haní
paní

M á r i o

Ualápnutý běs
Teci po lese
nese
3e
Běs se
v lese
netřese
Běsice je
ne plese

Starý sup
slupku slup
hlady frk
okem mrk»
Milý supe
v kostech už ti lupe
stáří
dám svůj krk
že tvůj krk
skončí brzy
v kalamářio

Alkoholik
Viník
vinný
víno
viní

Tato báseň nám dává nahlédnout
do problémů běsnícího manželství»
Z básně jasně, přímo krásně,
poučení vyplývá, že běsovi v manželství zrovna dobře nebývá.
Australská lidová - průvodní
slovo I1» 5o Sam

K douhému soutěžnímu kusu několik slov úvodem»
Jde o triptych náhodně objevený,společně s freskovou výzdobou doprovázející tyto verše, pod nánosem špíny, přemaleb? zámaleb, omítek a sole při
rekonstrukci liistonckých záchodků U tří žlábků na
rohu v Dobříši profesorem Australským» Jejich
autorství je sporé, ale podle protireforiuistického
ladění a hanlivého až satirického zlehčování dějinných událostí českého národa a jeho slavných osobností je připisováno některému jeaovitovi, najmě
pak jistému Koniáši«
Pravda o smrti mistra Jana
Kusým kusem husy
První část triptychu je
Listr Hus se dusí
poměrně ddbře přeložena
H u s i iiU3a se m i
z lidévé neboli vulgární
lu tiny o
hnusí
AÍ to Zikmund zkusí
Citlivě a přesně přeložil
vyrvat stehno husí
prof» dr» Australský«
co mu trčí z pusy
Druhá čá3 t la tinského
Ale Zimkund kromě
textu je psána tzv» laickým
mě
alJBngem a proto její překlad
gáhne Janě
trochu škobrtá»
po stehně
přeložil prof» dr« AustrulHusa se mu taky
ský» /Poslední slova druhého
hnusí
zpěvu triptychu jsme museli
Listr Hus se tiše
doslova domýšlet, nebot byla
dusí
psána níže než 1 m nad úx*ovní podlahy a tudíž značně

rozmáčc xiu„

Třetí čáut téměř nepotřebuje
komentář, její stručný až
strohý verš, vztekle plivající jedovaté sliny, dává jasně
najevo, jakou by si přál
autor budoucnost našeho národa, a nabádá lid ke smíření
c touto skutečností o. Jeho
c
Přeložil
prof o dt« Australský,.
plány však nevyšly
průvodní 3lovo To 5 o rjam»

Neudusí?
Udusil
Žral si z husy
velký kusy
ač 3i zkusí
Každéj stejně
pojit musí

Na v?,'sokem liolu
Hola holá
holá Holá
zhola z Hola
hola hola
holáHolá
vola volá
/lidová z Holic/

/Pozru: Buldokova M s e ň Na
Královej Holi je v podstatě
upravená lidová« Její pravá
podoba začíná: "Na tý holý
Holi«.o"o Objevil jsem ji ve
sbírce lidových popěvků z celělio světa George Nepomuka
Kropáčka«/
To Š« Sam
/vysvětlení zlobatky To Š« = tramp šibal/
ZZZZZZZZZZZZZZZEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
u ak

se poznaj princezny

Princezny se poznal, i když se maskují« Maj totiž
kouzelnou princeznovskou moc« Já poznala princeznu
loni, na velkým« A lined to bylo jasný« Jak to? No
to bvlo tak« To sem šla a nejednou kde 3e vzal,
tu se vzal M a s ň á k o V plný parádě« S autem, dekou,
papírama, trančlákem a s rodinkou uprostřed palouku
plnýlio pampelišek«. Chystal se je upálit« Pro buřty«
Několik kiláků předtím sem sebrala usmolenejm vo»nickejm klukům ropuchu, kterou chtěli podrobit ňákýmu pokusu nn výdrž« Dala sem si ^í do žracáku,
aby se vzpamatovalao
Zrovna když se mi ten lúasňák :;ma:iil dát pár facek,
protože 3em mu řekla, co oe venku nedělá, vykouklo zvědavá žábo ze žracáku« A nastal řev« Masňacka.
A uonem zbrl.it a pryč«, Vona 0 í totiž žábu skočila
do sukně«
Pod.'kovala jsem jí, a řekla jsem jí, v,o přede mnou
se přetvařovat nemusí« Že vím svoje» Ale asi to
byla skromná princeznao Zůstala dál v žabí kůži»
k 1 á r a

x x x x x x x x x x x x x
Událost téměř pojistná
x x x x x x x x x x x x x
I.TISTNÍ - Anča byla nějaká divnáo Už celej tejden»
V úterý nepřišla na seník a ve středu, když jsem
byl pro ni u krav, malém mi sabodla podávk^ do
nohy-o A to měli být v sbbotu v hospodě hasiči 1
Voni dokázali v ž dye Icy nejlopší zábavu»
Anču jsem neviděl až do Ix.lu» Chtěl jsem
jít k ni:n, ale přece ji nebudu prosit» Na to
sem chlap» Přišla, Alo vůbec si mě nevšímala»
A pak začala tancovat 3 tím chuligánem».«
CHULIGÁN - Od začátku? Prostě mi přišel dopis, že
jsem při ja te j na vejšku» To snad je důvod k radosti» Doma jsme to oslavili sklenirkou, táta
vytáhnul to svý pití pro vznešený příležitosti
a s kiukuua jsme se domluvili, že to oslavíme
na vandru« Na naší boudě» Sešly se tam tři lahvinky, ale k večeru jsme byli nasucho» A Pjík si
někdo vzpomněl, že dole ve vesnici je bálo Bylo
to jasný» Ale udělali jsme sotva jedno pivof
já šel vyzkoušet v pohorách parket a pak přilít
ten chlap« To jsem si měl tu facku nechat líbit?»»»
MÍSTNÍ - Pěkně, se vybarvili« Plavajznícil Za chvíli
by chodili našim holkám až do posteleA Museli
jsme oim ukázat1 A pak mi jeden kopnul do holeně a venku mi shodili motorku» A vůbec, ty
škody v aále co udělali» To jsem tak neiuoh nechat» Věděl jsem, kde mají boudu» Tak jsem nadal
Anče, už zas poslouchala, šli jsme tuky do kola
a pak jsem šel za nima» Spali, chuJigáni« Talc
mi přišlo, že je postraším»»«
CHULIGÁN - Teda, byli jsme znechucený» pro takovou
pitomosti Franta dostcl od jednoho kolenem pod
pás a málem jsme ho. museli nést» Mně akorát vyrazili zub» Už jsme sni nemluvili a zalehli

jsme »
Nevím jak kluci, ale já se probudil tím, že
mi bylo horko nad hlavou» Sáhnul jsem si rukou
krásně si popálil prsty» Teda to byl fofrl
Jirku jsme museli vyhodit ven zabaleného, protože měl pořád půlnoc« Pak už to bylo dobrý«
Propadly se stěny a Franta vzpomínal, kdy viděl
naposled tak pěknéj tábor^ček« LáSa navrhoval
opéct zbytek tj koniny a když jsme se k tomu ne'
měli, tak si aspoň připálil cigaretu« No a pak
jsme šli««*
JOHNY
o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o S v á t e k
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Když se zatahu^ou mraky
houiny jdou poztdu
tak 3i říkám - nejsem sama
kdo má Spatnou náladu
Venku leje jako z konve
ale čert vem pršení do pátku je dlouhá dobal
Vod toho mý amutnžTní
Posedly mě samý splíny
íláko se mi nevede
a tak čekám vod pondělka
až se v pátek vyjede
No co dělíi t — dnes je středa
a není raně veselo
ale v pátek bude svátek
i kdyby snad pršelol
3 k u t k a

líbí_se nám — líbí_se nám — líbí_se nám - líbí_
LADISLAV DYOŘaK: O b r y s
b o l e s t i
/Mladá fronta 1966/

Když starý vnadrak dosedne do příkopu
jako b^ se posadil do houpacího křesla
svět se v tu ránu před ním převalí vzhůru nohama
a začne ho svými palci nejspíše lehtat na břichu
že se r.iusí starý řehtat ačkoli neví ěemu
nesměje se ostatně niěemu zvláší.
tak vcelku se směje
A mě se ten smích ix daří a nevede
a stokrát za den ho zkouším
když pořád mi tolik záleží
na com mi nesejde
Umělcům frázi
Mohli by mlěet
dost na tom co už zamlčeli
Mohli by mlčet po příkladu hlíny
která tu valí bez ustání svůj nepřeložitelný verš
v němž bezpochyby tají nesrozumitelnost stromům
ale nezkrátí o vlas jediný letorost
Mohli by mlčet
a pít honem slunce a déšt
když už doba zaorala hloub
hlouběji než vůbec eahá ornice
a vyneala nahoru jen sloj a jíl a jalovout
Jinak bude nadarmo hřát slunce
jinak bude nadarmo pršet
nic nám nevzejde
/vybrala Wickie/

J A Z Y K

A

T R A M P I N G

/lo pokračování lékcřátu dr« sinta/

Začínáme od slova "tramp11, které se u nás rozšířilo zřejmě zásluhou knihy Jacka Londona Cesta»
Kdy byla tato knížka poprvé přeložena do češtiny,
nevím, ale vydání z roku 1923, které vlastním,
prý není nejstarší» Pojmenování "tramp" se rychle
vžilo a už roku 1928 začíná vycházet pod tímto
názvem "Tramp"« Než se prosadilo užívání výrazu
"tramp", říkalo se tehdejším triímpským průkopníkům
"divocí skauti" nebo "sportovní skauti", čímž se
připomínala jejich bývalá organizační příslušnost»
Podle slova tramp se začalo celé hnutí nazývat
"trampingem", počeštšně "trampstvím"j to se však
neujalo® Trompové i^e však nespokojili pouze s jedním
se dvčma výrazy, a tak . e z trampa stává "trampář",
"trampér", "trampiík", "trampíř", "trampisko",
"trampista", tramplík", "trampou&ek, pófcad se tieíitě
nčkdo přidržuje původní výslovnosti, pak "tremp",
"trempíř" a podobně* Jako celek si říkáme "trampstvo'
"trampířstvo"» Původní základ tramp sc objevuje ve
3lcrvech "potrampštit", §potr.'mpstělý" ? "trumpský" aj.
Nesmíme také zapomenout na ženy a děti: "trampka",
"trampířka", "trtmpice", /dovoLu,ji si zde zacitovat
říkadlo Jo Sedlecké: Šel tramp s trampicí, trampí
krasavicí, a s třema trampátk^ vracel se nazpátky/,
dále: "trampulajda", "trampuléna" /doklad,v jsou
v předválečných časopisech/, "Lrampulátko , "trampule " a jiné. Vedle výrazu trqmp se brzy objevuje
souznačuy /šanonymní/ vyraz "hobo", který dnes
popularizuje zejména skupina Hoboes» Spory jsou
kolem alofca "vandrák", které ae objevuje hlavně
v řeči uoučaaaé generacej těm dříve narozeným zní
trochu pohoršlivě«. Toto další synonymum výrazu
tramp se však objevuje už před válkou» A vedüe přídavného jména "vandrácký" žije i v další odvozené
podobě "vanaráctví"» Podobně jako olovo ívandrák"

je na ton i výraz "tulák"aa "oundrák"« "Sundrák"
se nám objevuje i jaká "čundrař", "čundrsmen"o
Angličtinou to zavání v dalších výrazech, blížících
se v„ známem k pojmenování tramp, "westman", "traper", popřo "trepír"* A aase zpátky k ženám: "čundračka", "tulaeka", "vandračka", "squaw", "skvaf",
"tri-perka", ^včelička", P^irl", "kopretina" aj»
A ještě hrst výrazů, které můžeme použít ve společnosti? vyberte si z následujících
trampských oslovení: "kamarád", "kámo", Mkemo"ř "pard", "komparď",
"hombre", "kabaléro", "flibustýr", "bukanýr"»
Trampskou krasavici oslovíme? "kamarádka", "kamoška"
"lejdy", a podle předválečného Trampa "žába%"žabajsna", "žabulinda"»

Pr<..men_s^oko jenogti_ v_oöusu
SARDELOVÁ oAVLA aneb jalc vařit na návštěvě
Osobi a obsazení: hlidová část TRABANDU, tj„
Č e n d a
a
ICid
Suroviny: různé
Výrobní postup: Vyženeme zbytek lids Lva na zeleny
a pu. time se do piípravy» Trocha sádla v ešusu
vytvoří zdravý základy na nčjž klademe v libovolném >ořadí ostatní přxsady: malá plecnovka sle3ů,
hrsLÍca sušených hub, r^bízové wínko tajně odlévané po troškách z 11 .Lahví /ab,y iuajiti 1 nic nedoznal/, ns.iiHÜrobno posekané moravské lclobáuy, pepřj
paprika, hořčice, 3ardelová pasta /půl tuby/„ Na
libovolném tepelném zdroji upravujeme dle obecně
platných zásad„ Výsledná potravina vzhledem nápadně připomíná název, avšák odpovídající čichové
požitky vymizí těsně před dokončením,,
Vyzkoušeno na Silvestra na chatě jistého příbuzného»

tramp je duše poetická
Vzpomínka
Kvítky na záclonách
Se rozvíjejí
Vedou boj s prostorem
2omalu a nenápadně
Už devatenáct let
Snaží sc vykvést
Pro oranžové čmeláky
Kteří planou radostí
Jen zamávat křídly
A vzlétnout
Když ^sem byl malý
Vystřihl 0sem jednoho dne
maminčinýma núžkana
Čmeláka ze záclony
Ani maminka
Ani čmelák
Nepochopili
Dostal jsem vařečkou1
Látka se zkrátila
A hotovo
nikdo nechápal
Ze ^láeu lítostí
Pro ošklivého čmeláka
Který neuletěl
A možná troáku pro to
Že skončil
V kamnech
/ŘEŠETLÁK/

I.lrtvým trávám
Když umírá človčk
ze rtň splývá sten
Když umírá orel
z křídel sviäti vítr
Kdy 2 umírá srna
z očí tekou slzy
Když umírá tráía
padá ticho
Sluneční zář
ze slunečnice
bez semen
Zlomené praporce
trčí z bylého hávu
Zlomené tíhou
života jediného roku
kolébá vítr
do zamrznutí
A na rampouchy
je nabodnuto'
pozastavení
Když umírá tráva
padá tichOooo
/SEŇOR/
Po nozóně
Dveře jsou na řetězu
už týden
A řáuění tramvají
sem doléhá z ulice
jako by se nic nedělo
Jen voda
nosí smutek
přes bazény
/KAZATEL/

trem.£ j|e_Juge z buše_
Já do 3čsa nepojedu,
já do Lese nepůjdu,
co bych ještě po svejch chodil,
když te3 vlastním jPobědu«
Fobtída je za pár tisíc,
benzín, ten je za dolar,
proč b^ na mě hajnéj chodil,
Vetřelec
copek jsem ho .emu vzal? c l l l ^ e 5 k u
půjč mi draka
Vy mi ho ukradnete
Nebo0 se, nejsem straka
Běží liška k Táboru,
Jste velkéj, neblbněte
nes® pytel zázvoru,
za ní lidé v domnění,
že to nese koření o
Bajka
Běž mužíčku běž za ní,
seber jí to koření,
Tovídal vrebci vrabec
prodáme
za valuty,
kos jc děsnéj sobec-«
kou.;íme 3Í Tutti-Frut.it ICos smíchy větev zlomil
povídá: To je omyli
Ne sobec, ale SOBECH
/RULÍK/
Tak mu rozbili zobec«
/PUNÍA/
x;; x;:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxx xxxxy. xxxxx
V DYL;U JSOU KONINY PRO TRAMPSKÉ RODINY
O perníkovým Qbensníku
Jeníček a Ivtařanka moc vlvli e tak jc poslali
i s jeuibb blbým psem, ab,y os šli živit do brdské jch le 3Ů« Večír řekla Mařenka: "Jeníčku, rozhlídni se, třebt uvidíš světýlko a nHcdo nás varné
pod střechu« "Jeníček byl blbcj, protože byl z
Fort Gillu, a tak míato aby vylez na strom, sletěl
do aír,y» Ale zjistil, že v ní teče limča« Tak šli
proti proudu, až přišli k perníkovýmu občasníku
s čokoládovýma okýnkama« Začali si hned J.ámat perníček, aby ho stačili aahamounit, než dorazí zbytek os&dj o Ježibaba, která uvnitř pekla perník,

se ozvala: wKčo mi to tu loupá perníček? "Jeníček
s Mařenkou to svedli na ducha Ježilampasa, kterej
tam zabloudil z Volkejch» A lámali dál, až se prolámali střechou a žuchli přímo před Ježibabu» Jak
vypadala? HXiusnčI Měla pod nosem černej knír a
v hubě fajfku» Chytila dětičky i s jejich blbým
psem a posadila je před pec» Musejí upíct všechen
perník, kterej sežrali, a jestli neumřeli, pečou
ho codneso A ton blbej pes vymotá vocasem pec»
/Na velkým vandru 77 zaznamenala Cipísek» Autor
ci nepřeje být jmenován, asi si myslí, že je na takovou blbost už moc chytréj, když je tečí jedinej
svobodnej ve Vlěí skále«/
oxo oxo oxo oxo oxo oxo oxo oxo oxo oxo
Í§íty_co_§e_těžko_shánětexty„co_3e_těžko_sháněj
B e d n o
1. Naozaj mi fóry neidii cez per^
stojím s dlliym obookom ccz rozné priesery
stojím s dlliym obojkom ak SariSský pinč
mě viazanku ěo nosím navliakol sudca Lynč»
Ref»: Věcí kopni do tej onej, noch panstvo nečaká
sú dlhé schody do neby a átreka člaleká
do nebeského báru já on edno v la-ku mám
ve3. kopni do tej oa»j nech na cestu sa dám
2 o Mal ja věetky debny od whisky vypitéj
postavil bych leinčelr na lúčke poblilej
z večera bych z obloka pozeral so von
i. chlaěčíl bych tam s Billom, chlaščíl bych ja
i on»
3» Keby 3Í sa chibapčck len nechcel opí jat
nemusel si teraz na hen tom onom stál»
moh. si teraz v krčme pálenicu pit
nemusel si teraz povrazom gobáěit„
K A P I T Á N
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B A Z A R
Řady To Oo Houlovy děti se rozrostly o dalšího
osadníka* Je jím syn Higiho a Yeshtěrky, po otci
pojmenovaný Standa*
Pista má třetího kluka*
Limonádovéj Joe má dceru*
Brend se bude óenit s Jezinkou*
Oženil se Masařxka*
Taky Blahočka*
Kdy se ožení Houla?
Čára vyhrál 3uzku: přišel do Malostranské Besedy
převlečeno j za ienkkou se vším všude*
Y/abimatto se odstěhoval z Prahy*
Česílko se vrátil z vojn^ *
Bal bat je nový trampský pokřik*
Máslo se koupal naposled o vánocích*
Čára filmoval s Barrandovem a zpíval celých f?0
vteřinTřetím nedobrovolným vítězem celotrampské akce
O krále Šumavy ae stal Australský Sam /Uč* doma
na Dobříši a ne v Austrálii/* 1» ročník vyhrál Tu~
rel alias Pikslička a 2» ročo Kratas indiánským
jménem Krátká Kalhotka. Soutěž spočívá v nedobrovolném pobytu v bažině či podobnč* Průběžné výsledky házejte na hlavu Iligiho* Příjemné propadání
do 4» ročníku přeje reuakce*
6.1* proběhl v Tapino^radš večer popůlnočních vtipů* V silné konkurenci zvítězil domácí pán. V rámci
weekendu /5. - 28* 1«/ došlo následkem nemírné ehvá
ly k rotaci v mnoha hrobech - obracel 3e dědeček,
So V/. A o Mozart, neznámý vojín atd*
DÝM - tiskový orgán Smečky* Za všechno může šotek
Jáchym*
B E Z C E N N Í
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