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Is^ovťrj letni večer je vlastně dvoenik s»úi ze seba.
fakovej letni veěer po -coupeli uěžede v řece jen tak,
po večeři uvařený na venni ne..o döi.e mi vařiči, letal večer, kdy se nechce dejt v bytě cle někaa si
prostě vyr&ait e pokecat e doóreJs.a lidasas, v^pit
k tas&u něco, co náa chutná, naladit hlnaivky & kytar
dostat ze sete pocit rir-doati » toho, ze u e ti dobíe,
Vjspivst to e a nök^a se vo to-, uěiit. jakove„ letni
ve v. er si tle vzpoxeneš, že ««iuej už .si něco u.á, ne
čeká na teoe & tak dál
do vokna neoo deř na pi
vo na^o někde cöurdö s m s víě, žs to nejni vonc.
Trkovej letni večer ve aěatš adie ie v t taky docelft
pěkná votrava, pokud ai jeden v á s nenajde nějakej
prograa. Jenže v honičce za a v,,'i pro&raa*řaho zas tie
„a zs-jt-za, de sni í.eaá kdy si ten hexkej letní večer
pořádně v.-:liuu vychutnat, protože no čeká - co já
via...?
V takovjfa letnic večeru se dá uiělat hodně věci, řek
ty en. Nepsat táaeň, pomilovat ae, vyayslet revoluci,
poslouchat auziku, drhnout rajóny, saaslovat nebe.
Vono je t*k$ aožný sedit u televize, ale takovejch
letních ve5erü j«.- pro televizi docela Skoda, áiyslia.
V letních večerech se adžeá naúejciiat do dra a krásy.
ä tepla, rak aáě najednou pocit, pocit, že ae§ zas
vo něco víc na světě.
janoa pro tenhle pocit běfsifi po cestě k řece neoo
se flákáě po iiiěstě a čuchal život
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*• té ěf do zráJíúrj*
parcela jha&rová
na nichž klečíte
.. ěřláci
pí ad modlou dokonalejlího
draí kolohnáti
rýau
vy
%
í
dvojxtýc;.
koňaku
Kt9i ýcu kdy£ se zeptáš
a ^ uknufiených klini
uaíS orat
opatrnosti zblitých
jevik.nct«
k ohavnosti
pro báli ne
a pěstěných vrásek
co si to o aucé myslíte
i, krákcrrvj?ch hostí
orat M
sie
to rád
Je pozdě
vy vepíi
milí ví ti ca vos ti
bájící své öijlo jťsko Kati v přespolní» i?ěhu
chystejte Serr.é Suty
padnete
Korálková nrdla vašich žen
sevřená aa&ete^
už urxy ^ěloat 2ti 8tí
uprostíeci řepné stepi
s pie vele-*.
& jejich paže
k sávióSní fcladké
za t/dtr* ztrpknou po peleta
co padá i.e t*ay ohořelé dneü
a w e jic.4 jtrody
Bvitáuí vratké
se uuuou ci^tíit atěn
neoo si _y;>lite že půda
od jílu oicr»vá
& od aan&auu rudá
milenka Í020IŮ
pr ocirz.lá
ledem potiučená
uživí lidi papírce
fa kařle na s&ích up j sty
na vaSe pozlacený krev*;t,j
táhne z nich puch
0 kterém navité
s eiferet
1 »odře vyholeních trad
a koie^du
e sbírky "Vysoký tlak"

tCdo uy
neznal) ,;á rád fr jagOužícO- ., rovenct, čeřité ,'<ariánské žásné, lidi & uoudro.
.Co«.' V
2 k
saiuoaíejaé. Nepsal pár chytrých b á h , hjdně chytrých
xnih. a púx; i-á^eji. * je dny ;; nich, o světové v^et&vě
v
o?» v-i« driftete pi ad-tavu^cä. Jaenuje se
ftSK.
II« ...fuy vonél díívís, Kouřea, tabákem 5 ^ineau Takové chlapské parféa^. se t&dj vznášely a skoro píekrývaly v dni urdoká. vlo to pěriné. ;sa bei proudu, ojolává majitel tahový» poručenix, jako je třeba televizor, Protože a*- petrolej obra2. nechytí*. seděli
jaté tedy pži těch zaS^zeny-ch l i p á c h ns terase,staívalo se, popojelo se, povídalo ae, a najednou tu bylý písničky - napřed e ostychem a s parodiaujícía: odstupe» - pak tento jako zbytečný komentář odpadl a
kluci ^píveli.
_yl čas. ^es posedět, Sas poailčet, Čas dívat se, čas
pobýt pospolu. ..yl včude Aoiesi nás, byla ho celé stole tx, by 1 rozsáhlý jak tüte aeaě, ^ako ooloha, která
náu náhle na^o-dlc pro^raJu nad všechny xeagxuxp televize všeho světa: polární zÁH*
Iryskala, atoupala, klessla, vznášela se v tisíceré
poéobé, každou vteřinou Jiná, zažih&la polevinu klen*
by náhlý-, i záblesky, vybuchovala v jasnech záplavách,
kladla své dlouhé, Stihlé, bledé prsty wesi souhvězdí
a opít „ako zj ._,e zavírala v pěst, neopakovatelná,
neopakující se, nezapomenutelná. dyla to dobrá chvíle. tvéž by s náaui byla ^eřti- -louho, a do konce,
vždycky a kdekoli, kéž
3 mísa. byla, až budeme šíleně staří, a pro všechny cnvíle nedobré kdy budeme
aarné shánět "z peítskej apotéky na srdce bolenie
také lie icy..."
žaloval ten kdo to uafel. a u^ěl-li, nemohl nenulovat.
Jistěže ho i tenkrát moi.í odsunovali a vylučovali.
Jistěže tř.j*,, kdo b o ž s t v í poživatelnoho ÍŮÍÍOB kladou
před jakékoli jeho pouné zobrazeni, se jevil jako
daratošlap a příživník, zvlaStí /.xefkaval-li pro své
malování lov e ne00 jinou činorodou práci celku. Ale
to se děje dosud, a žádný stud nezabrání člověku,
©by napsal uo novinfc že celé uaění v e zbytečné u Že
by se výše ~čli oceňovat ti, kdo produkují více poživatin.

Uéně výatav a výce výseku!
A 2isto galerií j&tky.
jKOntilo Expo. V jeho Cele stálo alovo básníkovo:
člověk a jeho svět.
Jako připOifiXrJca šlověku, že jeho svět au patří,
že jeno svít iau ješté patři. Se všemi právy, vSesi
povinnostmi, ee všemi mocnostmi, v*etně té jedné, k
která oy psx už oyla poslední: možnosti odmítnout.
í dmitnout svůj svět, svüj rozui*, svij zákon, který*
je v něm a kter,ý, spolu s hvězdném nebem n:<d hlavou,
by iuěl budit jeho úžas.
Pokud je jfeště schopen úžasu a pokud ono hvězdné nebe nechápe už jenom ^ako oblaat příštích prazkuiuú a
strategicky výhodnějčich pozic.

V rámci svjHS^in£ raclos tno^ti,
Tilenía~""luksčo"v fT *
Jaro neuude není v plánu
^ude rovnou léto Puntík
Fro&ež v&ichni vzhíiru
do léta jva puntíky i více
Odhazujeme svršky,kulichy
vrháme se střemhlav
do adasek a do bi^in
ze všech nejbikinovatějších
jivím předepsanému slunci
do předpisově rozjásané tváře
e cholí- se
touhou
po jaru

/zo st-írk.v tig best a sritmetika/

^esidka s jrákulou 7 ,
i

zrepor' ovci iioul«

Duoen, piostor lesní poblíž Sokolovské pánve. Sooota. í-.a re daleké zastávce vytahují trempy z lokálky dva krtci - pardon, Krtci, čili ti, co tu pořádají už asi čtvrtý ročník ^esidky s jrákulou, oheň
na závěrečné vyhlášení stejnojmenné soutěže trampských horrorů, ilr-'-nice a halda dřeva stoji, sníh
padá /ale neudr:í se/.
Je odpoledne. Vzniká soutěž v tvorbě příšer z jakýchkoliv materiálů. Kromě živých. Tím pádea vypadává náš favorit, miotr Sesílko /již dříve stvořil
řadu nezapomenutelných postav - Shakespeara, ;.orénu,
Hovadí nohu atd./Tvoříme tedy z klacíků, šišek, hrnců,
pantofli a jiného lesního rostlinstva. Někdo /Riki
ze Saf.hlav^/ tvoiíí i keramicky - hlavu /vlastní?/.
Objevila se i provckc.ce - hliněný krtek probodený
šípem. Ale nejlepši je aai Civilizace - postava ze
starých kamen,ešusu,kusu plátna a podobných částic.
Večerní oheň je zapálen v osm za ticha kamarádů a
vydatného štěkotu ^ásla• A už to jede. Autoři /pokud
tu jsou/ čtou své povídky, aezi ně obstarává muziku
Fenek a ^nton, pak Jekal, hešetlák atd. I 3cánky 3e
objevily - nejlepši od Šumavské legie,
rrogra^i končí kolem půlnoci. Rozdávají se ceny. Za
povídky nejdřív:
1. místo - riesmrtelnost
Australskéj Sam
mimořádné
d. místo - .iínus
ceny :
Jimfrura
3
.
místo
Stromy
Pohádka ^aruš
T.v.Věční poutní- hešetlák
4 . místo - Nápěv Dravé řeky
ci
V e l L i o d r ý Něco
Juan
a wlejskcní na
5. iiísto - ŽG&5
3aáy - ioula
...c-ruŠ T.L .Věč.poutníci
6. üiöto - poznaní
«art
t
CO dál? Volná zábava.£>oará. . ráno loučeni, ^ ,
bejvfi.Konec.Vlastně ne - pro vás to začíná: ty kvalitní,ne jlepší povídky průběžně budem otiskovat.
.Něco máme, něco je siiaený.Těšte ~e - budete se Dát
nttttttttttttttttttttttttttťtttttttttttttttttttttt

3_t_v_e_ř_i c e_„trampských pohádek
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Večer stál klidně nad oozorem a bílej měsíc
pozvolna vykukoval zpod koxun černejch borovic»
Seděl jsem u ohně pod skalou a chvílemi podřimoval.
Nejezdím sám rád, ale tuhle sobotu se to všechno
nějak spytlisovalo, takže dneska tu sedím u ohníčku, podřimuju a trochu brnkám na kytaru.
Farádně jsem se lekl a zamrazilo mě v zádech,
když mě plácla do zad čísi studená ruka.
"Ahoj parde! Fuj, to je zima - mdžu se vohřát?"
Pozorovsi. jsem vobr^lenýcho stařečka s velkým
nosem, jak proti mně usedá k ohni a v duchu jöem
dospěl k názoru, Že jsem se vyděsil úplně zbytečně.
Akorát mě trochu zaraiila hdl t která svědčila o tom,
že dostat se k zcýmu ohni ve skalách nebyla pro kamaráda asi moc lehká práce*
"háS chul na něco na zu^? Vypadáš unaveně,"
"Jsi hodnéj, parde, ale já už jsem večeřel,
Díky!" odpověděl kmet*
Tak jsem zase odložil žracák, co jsem už už rozepínal a místo toho jsem přiložil na oheň. pár větví.
Chvíli jsme seděli a mlčeli» V temnotě skály pod
námi poskakovaly čárky světla od ohníčku a tylo nám
dobře. Chtěl jsem se za chvíli zeptat příchozího
aspoň na přezdívku, ale začal sám#
"Asi ti, kamaráde, bude zejtra ráno připadat
tenhle večer jako sen nebo jako hrozná Libost - to
závisí na nátuře, Vem si to, co ti budu povídat,
třeba jako pohádku, Kebo vlcstně pohádky9 protože
jich bude víc, Ho ale mám takovej dojem, že bych měl
začít u 3ebe,
Trampové mi říkají iuúh pajda# Trochu kulhám, aby
se neřekla, ale tu hdl mám spíš pro parádu a někdy tt
taky na čarování, Mohl bych se stát mladíkem, kdy*yKb
bych chtěl, a mohl bych i víc věcí, kter^' by někoa.u
pomohly a jinýmu třeba ublížily. Ale já čaruju málokdy - jen když je to nutně zapotřebí, Odlišuju se
zásadně od všech ostatních Bohů tím, že většinou neděláy nic ani pro ani proti# Nechci se zbytečně tram
pčw vnucovat do přízně, ale ani si je nepřátelit.

4

Proto si mne asi zvÉlili za boha. Mají mě rádi, i
když si zeaiHŽ mně třeba dělají srandu nebo mi i nadá
vají. Myslím si, že je to daleko upřímnější, než aby
mi stavěli kostelj.
Chtěl bych ti vyprávět několik příběhů - pohádek,
který mě jen tak napadly nebo se mi snad i někdy stai
ly, na tom nezáleží. Nevěřím jim ani já sám, a nikdo
tě taky nenutí, abys jim věřil."
Přetáhli jsme si přez záda celty, aby nám netáhlo
na ledviny, a Pajdfi spustil*
P o h á d k a

p r v n í

Na čem se shodli zástupci mládeže světa

c

Před drahnou dobou se konala v jednom velkém
vzdáleném městě slavná sešlost, na kterou byli pozvaný zástupci všech hnutí mládeže na světě« Je ti
jistě jasný, že trampové neměli ani stín naděje, že k;
by se snima mělo pro takovej podnik snad taky počítat
A tak jsem se rozhodl, že se na tu slavnou konferenci
pozvu sám.
Foužil jsem svý kouzla a doletěl ns místo konání
právě včas« Protože jako správnéj bůh nepotřebuju
zase tak příliž jist, usoudil jsem, že nemá cenu,
abych si sebou bral uzdu nebo tele, protože bych to
měl prázdný* Na tři dny, co se měla ta slezina konat,
mi bohatě vystačilo několik rakousko - uherských masových konzerv, který jsem našel na jednom bojišti
první světový války. Kromě toho js«m měl s sebou akorát hezký kmínkový křeslo , který jsem si na ty tři
dny vypůjčil z plešiveckého campu 7 . kavalerie.
Umístil jsem si křeslo před jednou z hnusných
polštářovaných lavic v obrovský krytý hale, kde se
měla konference konat. Celý tři dny jsem se pak neviditelnej zúčastnil toho nezajímavého tlachání.
Jenže na jednu věc jsem zapomněl. Zneviditelnit i to
křeslo. Takže se ještě teč červenám, když si na to
vzpomenu. Ns tom křesle jsem seděl já, ale vlastně
pro ty ostatní na něm nikdo neseděl. Stálo tam před
lavicema a musela to oejt hrozná pěst na oko. Odklidit se ho nikdo nesnažil, protože to bylo považovaný

za hlopej vrtoch některý delegace.
Tak abych tě zbytečně neunavoval /je to přece pohádka/ - zasedání nedospělo k ničemu, jak už to v
rámci celého světa chodívá. Na závěr přijali dokumenty kde se psalo asi to, že "názory mládeže jsou
rozdílné" a že "každá skupina mladých lidí má svůj
cíl v tom, co pokládá za nejlepší".
Třetí nudnéj den se chýlil ke konci. Otráveně p m
jsem si slíbil, že se něčeho takovýho už nikdy nezúčastním. Co mě to, mezka starýho, napadlo, chtít zastupovat trampy na nějakejch konferencích?
Za podobnejch úvach jsem se už chystal k tomu,
že odletím /nabo spíš přečaruju/, a posadil jsem se
k tomu účelu do svýho křesla. A tu najednou zaslechnu;
"To je ale pěkná stolička s opěradlem, viS,
kolego?"
Nade mnou stáli Ind a Etiop a smáli se na mě
- pardon - na křeslo, co jsem ho zapomněl zneviditelnit.
Jak už ^sem říkal, začal jsem se červenat nad
svou sklerozou, ale najednou mi něco došlo - v tomhle si ten Afričan a Asiat porozuměli!
Nechal jsem prozatím křeslo, jak bylo, a chodil
jeem halou od jedný skupinky ke druhý. A můžu ti říct
že mě moc potěšilo, že se to nefalšovaný brdský
křeslo líbilo všem těm klukům a holkám, a£ už měli
třeba á kudrnatý vlasy nebo šiluiý voči. A to taky
byl pro mě soukromě asi jedinej postřeh o tom, na
čem se shodli zástupci mládeže světa.
i_tyla půlnoc a měsíc se pomalu nachyloval na druhý
kraj oblohy.
"Takhle divnou pohádku jsem ještě neslyšel!"
zakroutil jsem hlavou a podal Pajdovi ešus s čajem,
aby se trochu občerstvil. "Ale zase je fakt, že mě
docela těší, že naře trampský křeslo se líbilo
celýmu světu,"
"Pohádka divná," bručel Pajda a čichal rumové páry,
linoucí se z nádoby, "to víš, parde! Vzpomínání na
pohádkový život už tak moc pohádkový není, Vždyt

to sám víš, že já, ty, a vůbec většina kluků a holek, co jezděj ven, si mícháme svoje představy a
skutečnosti do jednoko velkýcho kotlíku, ze kterýho si děláme potom guláš ala romantika třeba kilometr od okresního městečka. Takoví zkrátka jsme,
a i když se mezi náma občas vyskytnou nějací ti
moralisti a "normální lidi"? děláme si dál to, co
se nám líbí, protože už s nimá máme svý zkušenosti.
Ale trpaslíci /vj^valil jsem oči/, ti mají s trampama taky svý zkušenosti!"
A Pajda začal vyprávět další pohádku.
,
/pokračování příště/
Dle Pajdova vyprávění v potu tváře sepsal a utřídil
Ř e š e t 1 ák
s - s - s - s - s - s - s - s - s - s - s - s - s
SETKÁNÍ
Uviděli jsme se na nádraží.
Pak jsme cestou potkali střevlíka.
Smekl jsem oči k duhovým barvám.
Ale on ho zašlápl.
Prý byl ošklivý.
Potkali jsme kopretinu.
Smekl jsem srdcem nad její čistotou.
Ale on ji utrhl.
Prý byla krásná.
Potkali jsme lidi.
Dál jsem šel sám.
Byl jsem vandrák.
Ale on měl na botě
stopy po střevlíkových krovkách
a v klopě nového saka kopretinu.
Qyl prostě krásný...
KLÁRA

Kaaprádi,
.
v
už někdy n& podzim vyžel náš článek o dneěni trampské situaci v ruorice Táborový onen ^xade..o av^ta.
A od té doby - téafiř ticho. I ^ ž ^ s í ^ s e dozy*aě*i,
že ohlas v
redaJcce.
. „
ziskat a nejzajiuavějei
Pro dnešek uvádím avě-a dopisy, kteri- mi přiély
mů
Moula.
Aho

j,
je dobře, že jste se ozvali, „iy „iavířováci vás podpálíme. ..Máme potíže w a«o vy, předvoláni na kraj i
okres ae auoií..»Dokonce ae nám prohlížejí oopia>...
ha poKuty taky nemáme.•• Jde i o stovky až tisíce ki
kovcojíeků, co h ni&a?...rár oud asi vezme za svá,
jednáni naráží na nepřístupnou stěnu ... «ubývá ne5
íekat, jak mnoná věci dopadnou.• .Ss Moravě bude 5C
let traapingu...
ütenly,Havířov,listopad 7é
Ahoj,
se zájmem jsem si přečetl ...Zákaz rozděláváni ohňů,
stanováni atd. v lesích, rovná se zákazu trampingu.
A S&U k tomu mlčíj žel trempové nemají svoji organizaci, ani svůj list, ani nikdo u nikoho zastání. ::o
dál? podle mého: boabardovet Ov S3&, aby a* tak ^akc
kdysi # komsomol za buržooani republiky zastal trempů,
hájil' trampin«, jeho sekretáři chodili mezi trempy,
zavedli pořádnou trampskou příloha v JUř atd
«.v/li, kamarád který nechce oýt jaenovár
íia tento dopia „sea odepa&i. A tady je odpověd

AhOj,
. n & i v n í ,
i já mém bohaté zkuSenoati. Ale ke
jiný' oy se měi traapů zastat, než usalV Ono je to apa
K pláči, ale přeato Lučíte veselí a držte part«... De
pis považuj za důvěrný, člověk nikdy neví....uo zdrá
a vesel. ?vůjf.....
...../4.12.48/
Tik co vy na to? Eřiěté toho snad bude víc. A jak je
vidět, muže to be jt docela zajímavý, i když řešení
otázky se zatím neukazuje
oula

«

y'ót to kdysi
naposledy v čísle 14 plátku tohoto, vycházela rubrika stejný&o názvu, uvádějící ukázky a povídání o
trampsxejeh časopejskách bývala. A protož« to snad
nebylo tak docela marný, dneeka pokrečujem. ,.satim
jste četli o Trsilu, plzeňském Tuláku a jižní stezce,
ijneeica teda
Kamarád - praha. Vycházel 1^67-6^» vydával klub Kaajar53Tp©d šéfstvísi Pedro «,k<íly. Tištěný, a xresbami i
fotografiemi, i.ěl hodně místa na diskuse, psali do
něj prózu T e x s Kid, Tate ze Zlatý řeky, Xaije, Sedy
'z íelaj ho, Jim Severák, Andy Lee, Stanley, Santa, Ksyman. Pooezný vlk a dslíí, poezii iiáda, Hedy, Teddy a
Kutilka, veěkeré kresoy oosatral Teddy. Vybrané ukás. ky - "de:

Tete Konvalinková zamířila. V hl.„vě jí totiž vykvssil nápad. Ihned poslala vzk^z do blízké vai pxo vnuka Ignáce, zdali by si nechtěl přivydělat nějaké drob- né. Vnuk přikývl, když mu teta vyložila svůj nápad a
pozval si na pomoc kaasráds Závise, nebol oi vykopnutí z obecní jednotířdky pracují spolu často na tfseku
6
ztrát & rozdiii z ote nich podílů.
Kastel kýžený ve£er. l^nác s kamaráde.« ;;áviSem se
plížili k druž tevní slepičárně a kuli plán, kteiak
ošálit babičku kaňáskwvou, která uvritř razítkovala
vejce a vzpomínali« přitom na svá nebožtíky.
Když zaslechla kdákání, aylo již pozdě, /y uěhls ven,
ale spatřila jen dvě postavy, jak píchají přes pol*,
k lesu. -.»Čela vysílat a Ca ve fcr&ě babského ječeni a
hned se sbíhal míatní lid. pak toze-lený dav vytáhl
do blíité.c mlýna, kde se skrývalo několik nic .,etučících tra~p&. iolýna dobyli, tra-py vykouřili, z a j í ^ l i
a ve stodole upálili,
pelý případ se projednával před trestnou
rady
MKV. aováři farníkovi byla odhlasována d-itka, protoie rozdělávání ohně ve stodole odporuje pl,itn„m ba*pefinoatnim předpisům. .tovnli v technologické« postupu
při upalováni tramp& ayxy shledány mnohé z-vady.
-en - ?
,
&dál se mi «en
Skoda, ten sen už nevím
c
o vandru, kt*rý trval dýl
*
než ze soboty na neděli.

& 1 ale dlouhý jak ten v&adr
trval snad rok, »nad dva
a asi vie
protože nekončil.
tak hezký
a ted
3i * nudy
^ o u š t i d ej*
Fra &en spokojenosti v pSusu
LOWG - HCaC - ÜIFXEK
aneb
HE^UIELú ZA LOKÁLKU
/ohrosujícx delikstfcSí* t r d o v ý e n doorodruhd/
POTŘEBY: 2 vlaky
1 a vj.ce doaorodci
něco, nejlépe cokoliv /v krajním píxp^dě
i aaeo,, množství dle úvahy, spíš víc
než aíň
nehulená vápno /1 houl/
tosietní papír nebo Býtt
1 hřebík
1 asset áček
i vrtačkn
a jiné běžná trampské potí e by
KÁKUí : V pátek odpoledne cestou na nádraží zajdi
k řezníkovi a i-e* teo se, jestli něco xsj. Kdyby náhodou Jiěli, začni se vyptávat ns v oblíbený trampský
iasa flaxow y koninou počínaje. kdybys ačl saůlu a
»tli jenoü libov,- hovězí, tak &l je aspoň ze stoletý
krávy, /jo, .Oul*, oletý ne orat!/ Kdyby řezník nestál
nic, prober popelnice, cet&tně - praví ^ttrmát.jtfeznictví rovnou vypouštějí.
Materiál - . ísej&e au aftso - hod na zex a
dokopej nt. nádraží, /....labřl povahy ho iS.^žou z.; so ou
táhnout na špagátku./ T&ffi no strč m vrch do žrí;eák.u,
poplivej pro Štěstí a nastup bez jízdenky do vlnku.
,yoer si ten, ve kterýsi bude sv&lnatpj konduktér, -ž
ořijée, řekni že neJuU jízdenku, a .avujMžracak äu otevři drzé do oSí. Jak ten hnus uvidí, n&ětve se a prd-

hodi tě vokýí.kem do lůna aatky přírody,
í laliiAV-. i Vstaň z lůna a po inventuře ave jen kostí
s- jistí od domorodou, za j&k dlouho jede další vlek.
..á»o očisti od bulvfcrnx Špíny o vegetaci v
jtu.
Kopřivy všechno Špatný spále jí /*ro říkaj i babičky./
3c minut před příjezdem vlaKu ocdož kolejnici
v délce i metru dříví* a zapal ho. . 0 21'. minut-cn
oheň rozkopej.
smetáčkem pečlivě očištěnou kolejnici, do které uis na jednom konci ohniště předeš; vyvrtal dírku,zajistí do této hřebíkem jeden konec mesa
proti posunu. Surovinu napni po celé délce rozžhavené
koleje a hojně zasyp nebaženým vápnem. následující
reakci nevěnuj pozornost, drž materi&l natažený a
vyhlížej vlak. Když je nstlízku, kliS 3e! /A nezapomeň pustit to maso, noulat/Projiždějící souprava nákle; e připravovaný biftek do zarážející vláčnosti a
délky. I otom co poslední vagón opustí odlehlejší koi.ee
potr viny /vzdálenost je piímo Uměrn- k množství materiálu & celková váze vlaku/ vr.t se k tr ti, uvolni
jističi hTebík a n .viř. specialitu ns levé předloktí,
samovolné okoíenění vlakovými okujemi aužeš libovolně
vyle^Sit. nong - ho to - biftek jek hotov!
j • íVj.áwVm-ij Konzumuje se dlouho a za teplu, servíruje se vfti. »ti om ia věšeném kýblu s děravým dnem, ímž
je vyveden konec lahůdky, který do sete souicéř. . byte*: stočený v í.lui.u si snáze udrží teplotu. Toaletní
papír dojde k využití pozúěji.
loZi.átka: zkoušel „sem to kus za osovém, ale zafouněl
jsem domti hřebík a vrtačku.
klacxku mi to urvala
hned mašina a vodjelt s tím, tr.kže .»evím, jak to cnutn&. íftpiétemi!
jo - ta lokálka potoa spadla z neobjasněných důvodů
Z ko-ejí KUS přej Koatomice^a.
vod tý doby jezděj
už i na truti adní Třebán - hochovic^ ty hnusný nový
tramvüje.
„______
J i __^^ ^
Nejspravedlivěji 4e na světě rozdělen rczuia. ."i kdo
si nestěžuje, že ho má málo
Kolika let se dožije tazový noraáiní, zdravý a vsaelý
Člověk?
Šesti. Pak „de do školy

M

v n it ř i d a

A přiftel pátek,
den nástupní do vlaků všeca směrů, deu příjezdů.
Přijdu na nádraží, nastoupím do rychlíku daleko
do pry5 g jedu.
Aa tom by nic nenormálního nabylo.
5 to jim si ted;. na chodbičce a říkám si, že se možní
někde něco našlo ^ro »ložení těla na sedadlo. Jdu.
jo vedlejšiho vagonu. Kupé s bílými potahy, polštáře měkčí, lidé pohodlněji usazeni. Vedle jsei viděl
nacpaná sedadla, proč?.
jeztřídní společnost?
Vcházím, usazuji ae. Přichází průvodčí: Jízdenky
prosím. Ale vy nematu prvnz tříaui Jděte do druhé
nebo zttplalte přlplstfcz. a pokutou.
Nepůjdu, nezaplatím. 2iju kde? V socialismu. Lidé
jsou si co? iovai! Pročbych já nemohl sedět tady
ateuiiě jako druzí?
Ale oni si připlatili.
jí»i na to maji. Já na to nemám. A proč na to mají?
jerou víc? iiají anad jiný potře oy než já? Jiný žaludek, jiné tfeio? á i^kdyby to nékdo zdůvodnil - já
beru min, mam tedy míň platit, ne?
i.áte pravdu, šiastnou ces tu, neshledanou

'Samozřejmě, je to oioost. 2e sea do tý jednotky nevx*
vlez, protože už mne tak vychovali, protože do mne
dostali: nemáš r.a to, nelez tam, to je pro jiný.
A i kdybych taa vlea, samozřejmě že by mě průvodčí
/neoo revizor/ vyhodil a n e k v i l se se mnou. jamozřejmě, že vostatní by na to koukali a icejvsli
híavarna. protože von® ne to maj, voni piece nebudou
sedí-t v jednom kupé s každý®, s VG3X2X'JK!:JiíA lidma.
.a^ozřejmě že je to vSechno nesmysl, kdekoliv na
světě, sever nebo jih, západ ne«>e východ. Jsme druhá třída. Ale těch je zase v každým vlaku víc....
^•«třídní společnost?
Stejný žaludky /jak říkal Gottwald/?
samozřejmě že je to blbost, dneska. A pro velký

idealisty přidái slůvko - zatím.
únor 79
k únoru 48
•
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K&řČSK
1. iár starejch věci vezmem ns sebe
na záda zelenej dům
jedem se toulat někam za nebe
kde vale dáme obyčejnejm dnům
A po nás nikdy nikde nezbejvá
sta konzerv s papírovej s&d
pro zválenej kus trávy co nás ukrejvá
nadáváte chcete se smát

lief: Půjdeme dál a s námi ti co chtějí v lese žít
půjdeme dál když řeka v peřejích nám nese klid
půjdeme dál a ten kdo bránit nám chce musí říct
co děláme Spatně musí říct
a • pro par kovbojíčků alyšía každej den
co tramp to chuligán
a když pozvu někoho al přijede ven
je línej a nechce se mu k nám
Těžko se s autem dpstaneš
pane Křečku do sksl sem k nám
ty co jsi řek že s trampy zameteš
zná8 je vůbec slySíš já se tě ptám

Autor: lionza řiedvěd, zpívají jrontosauři, často se
hraje i při vystupováni Spiritual Kvintetu.

jazyk a tramping jezy* e tramping jazyk & tramping
druhé pokračování
"irampové ae poale různých vlastností, popř. činnosti specifikuji. ••Tramp", majitelfcnftjcchaty,je"boudsř" nebo"chajdař*, méně zámožný návStšvník přírody
je "etanař" neboli "plachetník". Sinnost "fUsnařů
se označuje jako "stanařství. Tremp častěji se vyskytující na určitém místě,-"kempu" byl nežíván "kempovníkcm" «/Podobně je jeho družka"kempovr: icí"/.
Rozlišujeme mezi trempem chodícím a jezdícím: V prvém případě se jedné o "chodiče". v druhém o "jezdi5e«N{ odrůdou "jezdičů" je "mototramp", který včak
není vynálezem ež dnešních dnů, jak bychom se mohli
domnívat - můžeme se o tom doči3t už v předválečném
Trampu« Tramp, jež si oblíbil zejména kraje severní
bývá nazýván "seveřanem", jeho opakem je "jiisn".
právě "seveřkni" maji největěi šanci stát se "kanadany" tj. trempy drsnými, skalními atd. hovoříce o
"kanedanech" vybaví se nám pojmenování "ortodoxríák",
které lze nalézt v trampském tisku v souvislosti s
diskuzemi, koo je a kdo není prsovým trampem. zajímavá je motivace dalších názvů: "kůžák" - tramp jezdící v obráceném kožichu, "dřevochlapice" - trampka fi
xislýxixz*3?2xiis.Tíeix vynikající silou tu bo tělesnou
konstruxeij pojmenování"trampské kanape" vám předkládá^ jeko hádanku, prozrsdí® jen, že se jediná o trampku s jistými dispozicemi, jo přírody nejezdíme sami
ale v "osadách", "osadkřch", "o. «rtěnkách" j řečeno
méně poeticky vyrážíme v seskupeních označených jako: "skvadra", "smečir.e", "pára", "partije","aajtna",
a ve dvojic ich jako"dvojky»" Trempové jsou lid svobodomyslný a neradi slýchají o organizování trampingu, nejen že se včak organizují ve výše zmíněné"osady", atd., ale uvnitř těcnto osad vyčleňují i různé
funkce: řiejd-iežitější je furacce "Serif»", Který bývá téS označován jako "maršál","kapitáni "guvernér",
ja-li "Serif" osouou oblíbenou, nazveme ho "čerifkea.
v opačném případě "dávétakem"/ přejato z vojenského
slangu/, V čele oaau stává i žena - "Serifka", tram]
ka, provdavši se výhodně za "Šerifa", zove se "šerifová",. iřejm.. degradací šerifa vznikla funkce "p^lňerifa", jinek t&ké "předáka".
• ebo že bychom si &e»
rifovy nástupce volili i.,neď

/,a

boufk.y

28 bouiky vypli elektriku
jen svíčky Lli^é na kapky
Fár ručiček se na budíku
otáčí zmatky nezmatky
Za bouře zhasly všechny domy
voda se vsákla do látky
Jen nad opuštěnými lomy
se zablýskají pohádky
A lesní muži vylézají
z jeskyní, či r i chatrčí
Bleskům se plně vydávají
dešti své těla nastrčí
.pívají šeptem o pohanech
vzývají oheň, trávu, lea
nemluví s nikým o svých plánech
čichají k růžím, hladí bez
t

A zatím v městě po okapu
jde černá kočke půlnoci
á sám se za ní k bleskům drápu
v zachv<"tu divný nemoci
odlétám ve tmě do předvčírka
do bouie v lomu z kamene
- když do snů zablikln mi sirka
a má hlava si vzpomena:
úb bouřky vypii elektriku
jen svíčka oliká na kapky
pár ručiček 3e na budíku
otáčí zaatky - nezmatky

H 0 U L A

i

t

jo Je aaébsse.

/čti lakros/

Cipísek
iíusím zklamat všechny, kdo si začali myslet, že Lrdy útočí už i na Davisäv pohár* Ty podivné pálky,
co zdobí usárny některých, hlavně mladších kamarádů, nejsou totiž na tenis, ale na laerosse. Co to
je? Ze známějších sportů se lacrosse podobá snad
nejvíc pozemnímu hokeji, ráje se lacrosskou, která
připomíná tenisovou raketu s prověšeným výpletem»
Kíček se do ní nejen chytá a přihrává ale může se v
ní i přenášet. Přesnější popis kry s pravidel by
zabral asi päl ^ýmu a pro přesnou představu je stejně nejlepší vidět hru na vlastní oči. /pozn. red.
kdyby to někdo chtěl zkusit, zprostředkujeme spojení/.
A kde se to v nás vlastně vzaxO? Ani ne tak v nás
jako v severoamerických indiánech. Lacrosse je stará indiánská hra a dodnes se tradují vyprávěni o
zápasech, kde mezi branssüii ležel prostě kus krajiny a do bilance několikahodinového utkání patřil
nejěn počet gólů, ale i počet mrtvých. Dnešní LaCrosse na Lrdech ani v Kanadě, odkud se k nám dostal, tekhle samozřejmě nevypadá. Zásluhu na tom má
kanadský vlastenec, lékař a všestranný sportovec dr.
George William jeers. Jako devatenáctiletý student
si roku i860 všiml zajímavé a bojovné hry, kterou
se tavili indiáni Caughnawafcaa St. Regis v okolí
Äiontreaku. Napadlo ho, že by hře přišli ne chut i
jeho přátelé ve městě a tak sepsal první pravidla
lacrossu. 0 dva roky později už vydával celou k m *
hu Lacrosse - kanadská národní hra. Kázev nijak nepřeháněl, v montrealu L^lo už 400 a ve všech obydlených částech Kanady se rychle organizovaly nové
kluby, 26.září 1867 byl v Kingstonu /Cntário/ založen národní lacrossový svaz, předchůdce dnešního
Kanadského lacrossového svazu /CLA/ a patrně první
sportovní organizace v Severní Americe. Lacross se
stal skutečně kanadským národním sportem a Dr Beers
při|j*l r. 1864 s myšlenkou uspořádat exhibiční turné po Velké Británii. Turné mělo získat pro lacross
pedšence mezi sportovci starého světa a posloužit
1 jako propagace Kanady, která potřebovala nové
přistěhovalce,montrealský lacrossový club a tíib

John s team sehrály v .jritánii sérii zápasů které se
těšili velké pozornosti nejen mládeže a sportovců,
ale i samotné královny Viktorie, Lacross tak pronikl na anglické univerzity, kd» se hraje dodnes,
V kanadě je dnes lacxoss masovým sportem, který se
popularitou a rozšířením vyrovná hokeji a v létě na
otevřených hřištích přímo zastupuje. Hraje se tu i
halový "Box lacross" a učesanější forma hry "soft
lacross" pro dívky a mladší hráče. Závodně se hraje lacrosse i v USA, Austrálii a Velké Británii, v
roce 1980 pořádá Kanada první světové mistrovství
v halovém lacrossu» Střetnou se na něm mužstva všech
jmenovaných zemí, Kanada dokonce rozdělená na Západ
a východ a domorodý indiánský team, řrostřednictvým
vyslanectví se CLA zajímala o úroverí laterossu v
dálších zemích, i v československu, Lakrosse sice
mohutně hýbe vandrovní drobotinou v Praze, ale na
světový šampionát by to asi ještě nebylo.
Koneckonců - vývoj záleží i na nás.
Kazatel 79
ukázka ze sbírky "Dospěl jsem až příliž brzy"
Koncert mysli
Stud
Vykoupej sel
Naplavený písek
Nemáš vsi?
stopa smytá
Bílej pláší
Rok, dva tři zpátky
svlíkne tě bez cavyků
Stál jsem tu
Hozklepanej
v tričku
nahatéj
trenýrkách
a pomatenej
kluk v pubertě
Qo bylo včera?
řeka hrála ^Hkaxjoti
Uterýn,středa?
jako při koncertě
já pubeílák
Cizí ruka
házel písek větru
meje tam
jako dirigent
kde se stydíš
na koncertu
Studená cizí ruka
zastavuje hůlkou
Odedneška nenávidíš
falešnou notu
do krve
před bourákem

Hmyz je docela Jiný
je název knížky, kterou jsme inzerovali v Dýmu před
rokem /bazar č.l5/. Napsal ji a spoustu fotek udělal
jizerskohorský lesník Marcel Safír» A píše se v ní o
zajímavostech hmyzího světa, někdy až opravdu zarážejících - nebo pro lidi poučných. Ale to si každý
musí přečíst sám, nevešlo by se* Závěr knížky patří
rovnováze a ochraně přírody - teda tomu, co nás asi
dost zajímá» A tak z tyhle kapitoly jsem vybral pár
vět:
HOULA
.«»hmyz nám svým obdivuhodným, záhadným a tolik složitým životem něco vzkazuje. Třeba nás i varuje...
Ano, jsem přesvědčen, že hmyz /i další bezobratlí/
jsou příkladem dávno úspěšně složených zkoušek přežití. potvrzují to desítky a stamiliony let, po které hmyz žije podle odvěkého řádu přírody, tudíž v
podstatě na úkor jiných životů, na úkor svého životního prostředí, aniž by si však "pod sebou uřezával
větev". Dějiny přírodjjdakládají, kolik o mnoho vyšších, větších a zdánlivě schopnějších bytostí v ní
propadlo - tito živočichové vymizeli...
Až tehdy, kdy člověk jako dosud první a jediný postupně prolomil bariéru vzájemné závislosti všech
příslušníků živé přírody, nastal - dlouho nepozorovaný a pravděpodobně osudný - zvrat.
Slovek si sám vytváří své životní prostředí. A zdá
se mi, že mu nezbývá, než aby v něm počítal s takovou umělou přírodou /parky,rezervace, pásma ticha/,
která, jak se obávám by měla v budoucích desetiletích z nezbytnosti zastupovat přírodu pravou, skutečnou nenahraditelnou. Co nevidět bude nutno využít každý čtvereční metr půdy k produkci potravin,
budou se pěstovat především užitečné, , životně důležité, nepostradatelné rostliny. Jenže existence
ostatního živého nesmí záviset na užitečnosti! člověk by neměl připustit, abychom se sněkterými druhy setkávali jen v botanických nebo zoologických
zahradách, příroda není památka, musí žiti počítače
stanovily krátkou dobu, kdy na zemi pro člověka
zbyde jenom místo k stání. Zásoby energetických surovinových zdrojů jsou omezeny. Není fantazií budoucí nedostatek vody pitné a čistého vzduchu. Hrozí novodobá potopa - odpady.

Nejsem
pesimista - ale».* I mravenci se zařídili lép|*_
Tramp l930~Třamp~l$3D Tramp T9^C~Tramp~1^3ü Tramp ~
__Tak__mluvil kamarád
Franta ¥erif
Ne,já nejsem inteligent. Jablku říkám jabko a jím je
jednoduše tak, že se do něho zakousnu. V hostinci dopíjím saje pivo a kastrůlek, v němž mě matka přinese
oběd do továrny, si vytřu chlebem. Nemám rád ufňukané básnění a móó> rtó mě chutná nad ohněm opečený
buřt se sýrovou cibulí* V sobotu jedu ven na tramp
a pak na mně v noci svítí měsíc a já spím jenom tři
hodiny, abych se dostal brzo do lesa. Jdu ven i v
bouři, což je mně vždy milejší než slunce^ ale i to
mám rád, protože je spravedlivé a svítí všem*
Zápasím rád a křičím radostí nad vítězstvím kamaráda
a pak se vezmeme za ruce a zpíváme posměšnou na mocné pitomce a hulvátské povíšence*
V mém srdci je mnoho lásky £ nenávisti a pevného
přesvědčení, že moje třída bitá a pracující, moji
bratři hladovící a zabíjeni lenochy a kořistníky
budou jednou pomstěni*
Áž se to stane, i já přitom budu, já bezvýznamný
tramp jenž nerozumí účelu hlasovacích lístků, parlamentu, doktorátů, církví i Sokola, ale chápe úplně význam slov:
Utlačovaní a bezprávní celého světa, spojte se*
/čís._43Xi str.9/_
Dnes a zítra
Molly
Skočit po hlavě do táboráku
zahořet plameny
vystřelit srdce gumou praku
vytlouci okna kameny
utíkat z kopců za přeludy
na stožár bílý prapor vbít
nacházet zlatonosné rudy
a život políbit
žádá si srdce mladých lidí
které se dává a nezávidí
ale: rudé květiny tuberkulózy
plaménky krve ve glině
Dředem prohrané štastné losy

Tramp 1930 Tramp 1930 Tramp I930 Tramp I930 Tramp
doly v prokleté krajině
polomy v hájích potop hrůzy
hroby nade sny nad všemi
úděly pronásledované luzy
ráj v nebi prý po bídě na zemi,
/čís.43,str.16/
Paäouri o nás bez ná_s
Géza Včelička
V pátek 11 prosince se sešli v Tyršově domě zástupci a špičky skautských, tělovýchovných a sportovních
státotvorných organizací aby tam rokovali o osudu
-prý- "táborníků". Úzkostlivě se přitom vyhýbali slovu tramp,,,.
Výsledek? Dáti táboření t, zv. "českou,národní tradici" vykázané rezervace a loyální ovzduší, krátce
zmrzačit trampskou duši a pak ji teprve, prosáklou
"tradicí" nahnati bez hluku a opatrně do organizací, jejichž cílem je předvojenská výchova mládeže,
/Čís.44,str»4/
Jsou trampské písně skutečně trampsícými?
,, # o Čem chci hovořit, je obsah písní» Vyjádří ty
sentimentální, unylé a banální písně skutečně trampy v jejich pravé podstatě? Většina písní je nám
cizí obsahem a bude dobře, když budou brzy zapomenuty», .» Je již na čase s tímto fňukáním přestat. Nechceme víc slabošských písní« Naše písně musí mít
spád a nadšení, ukázat jasně na naše bolesti, na sociální křivdu, na vůli jít kapjSedu a proti proudu,
na odvahu bojovat vlastní zápas za šíěstí, kus modrého nebe a radosti z volnosti, písně doposud 1
"trampské" nejsou samy o sobě vždycky zlé» Ale může je zpívat zrovna tak dobře každý uzenář a hokynář
Pavel kratochvil - vodní tramp
/ čís»44,str. 13/
Dnes v noci jsem napsal skvělou báseň.
Km» Mně také nedaly štěnice spát,
vybírá Houla

B A Z A R
Bytová krize donutila Higiho s rod. dezertovat z
Prahy do lesů, které se jal odborně devastovat.
Sam s Mouchou maj Lukáše, Skutka něco čeká, Jezinka taky.
Tapi se /konečně/ zapojila do výrobního procesu.
Sam Indián si mé u Abbého vyzvednout činky.
Riki a Buldok pochodem přez ramena Dunaje. Každý
další zájemce je vítán a podrobnosti se dozví na
některé ze xHáas^stkižxKs známých adres, /meii slova
Buldok a pochodem patří "přivítají léto"/pozn„reé.
Dementi: V jednom z minulých čísel jsme oznamovali
ukončení činnosti Tisu» Protože i nadále přicházejí poštovní poukázky na zaplacení příspěvků, Tis
existuje dál. Jeho konec se očekává vzápětí po
vzniku nové ochranářské organizace.
Třetí "Země tří sluncí" v Malostranské Besedě táhnul Wabi sám, a dobře.
Dodatek k Táborovýmu ohni /co nebylo v MS/: Na večeru T.0« povídal i Dr. plzák a celkem chválil Tramping jako jedno z hobby, při nichž nedochází k rozvodovosti.
19.května se na Brdech hrála lacrossová liga.
Výsledky příště.
V březnu ne Medníku záchrana kandíku, v dubnu na
Brdech úklid lesa, to byly akce 68.zs.Tisu z Frahy.
1.června je brigáda západočechů v Slavkovském lese.
Byly zakázány dvě trampské lesní brigády. V Krušných
horách pro nežádoucí spaní v lese a v Děčínských
stěnách pro obavy z "hypízáků".
V objednávce diskotéky MS jsou "Písničky k táborovému ohni" - LP Hoboes, Brontosauři atd..
Vyšla kniha amerického beatnika Jacka Kerouaca
"Na cestě". Doporučujem!
příspěvky do plátku zas posílejte na Houlu!
Překlepy - jako dycky šotek Jáchym.
BEZCENNÉ
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Vodshorn^o
;../ brdský samosviw.ec?
/ výkřik ruského
s&mozvaněej jeho -4
výdělečná«
ííinnost
j
U/ ..ovětiké vzdychnutí^ & ty Oür.
../ Lustr
st ně napsaný*
/ jež tě ne večeřely
\j Jáj svůdný or$án.
/ ikrstke ener«,iejouiuj bojovné volání KřovsUů«
H/ Vhození do jámy* soláizeční slabika«
1/ polské dráhy zkr.j přivítání pejsks.
J/ S^ypský pojem pro duí i; C linkt hruběji«
K/ Heraldik. L/ mučený člověk v nářečí.
LV iiázev hlásky li děrevňa.
?'/ Těsto v polévce i klu^ trompů,
o/ rJBfr. Televizní eentíály ns?-í soc. republiky
F/ ! - f. > > římskými číslicemi $ zvolí ní u zusí
i e.
::orizo:.tálni';
1/ írvni Čast tajenky.
£/ Citoslovce překvspeníj ne bona té j něm. souhlas.
3/ uS příbytky viel nebo dívky stejného cizího
j..éna; druh nádanky.
4/ •,izí neobvyklé méno, hlty.
>/ ^jcárnaj výraz nechuti. 0/ z. část tajenky .
o. ojživei
71/ Francouzky' foto&ra£ - k&m&rád J« Ve
niei, co mei;í ns solě takové 21-té a černé fleky«
ty idiotský mládežnický klub - zkr.j opak Čepicej
A.sn;-da . «£ eamohfcések.
>/ «kr. loupežnické organizacej malý vl&kjjsea aáieč
10/CpatnS vyslovený trakal, květinu r.euo hvě^d*. lat.
C.V Výtěrová
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.meta na kamne.

