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Úvodník..«
Takovéj Časopis je zrcadlo» Zrcadlo lidí, oo ho dě«
laj, xolile je tec* arc;-dl o iný*
Vázorovš, obsa hem, okruhem kamarádů* A v tom
;lileti áár rozóertěuejch do ia^ na adreeu úvodníku* Úvodníku o "modernosti* trampingu» Úvodní- .
ku o "za ostalosti" trvrapingu* úvodníku o • •*
. teč e, íu. o ise, >odej• ..od' jcf set JtpodějeS*
Bude ; i dál ptát na svým, ?.e by ae něco víc mělo
a mohlo dělat* Protože ses od rasem těch, kdo tě
Kdysi porodili a nu psacím stroji ti vychovávali
do dnešní podoby* Protože ti nejde o slova, ale
o Siny* Prstíčkem sem ta m nějakéj i vyhrabeš, to
jo* le jde ti o to, aoiuret hrabat*
Měoo bereš, uznáš, to jo* Třeba to zasluhování jsi
přepísk. Jenže - ani v jednom i těoh rozfíilenejoh
listů nejal náznak řešení, konkr tni n/ípad, o který šlo* Chtšla vyprovokovat k přamsJšlení, öasopejsku, k přemejšlení proS, nao, sad a jak* Atyy
trampová nebyli Jen podle názvu trampská píaon a
historie, ale aby byli vsátý na vědomí stejnš ja»
ko zalirádkáři nebo filatelisti, jimž nio v ěinnoati nebrání /i když je to blbý prirovnání, to jo/
0 tohle Šlo týhle stránce* Ne o slova. Ale o nápadj
Přišle Jen rozčilená slova***0o ty na to, DeJmaT
Co já na to? Mo Jo* Tak je* Tak budem ni týhle
straně radši zas poetizova t* Trarapově Jsou holt
moc dokonalí a už nejni oo vymsjšlet, nejni do 69ho rejpat* Co kdyby ty nový nápady byly náhodou
"netrf.mpský". •.
A zpíváme Šanaony Kida. jazzující Pn oifik, Ifilozofii Wf.biho, spirituály černochu, spíme pod i®§litama místo celt - a jde n. m to voeoljio krásné
dohromady* Když přišli lioboeu »joprvě nn Jeviště
se Brvami písněmi, "staří trampove" vrtěli 1\1 r;věrna*
A vyjet v tý dobe s igelitem bylo nemyslitelný**.
Tak nějak si to představujem* Já a -DeJm* Ten je tu
pro váa všechny - ale hlavn<f r ro ty, koho nebaví
jen koukat a nadávat...
.T -
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Václav JloríteZ _

iAže. vzít domu zatoulá nou koSku
zaplatit <enzir<tovi nepovedený obrátek
roaeoinát plačíoí dítě
zaatat se poniiavanýoh
a v zimě sypat aýkorkáa
Ala nezbavíš a« tím ataroatí
hádavé ženy
infarktu
ayna chuligána
a nedoatnnefi za to v nouzi ani aeoták
A proto Je málo vyvolon^oh
a

jeňtě máni dobrých

/ze abírky "Bez křídel"/

frvéstaňte brečet 1
Johny

Copak nejste schopni nSčeho Jiného? Stntictikr. aravít ie k zamračenámu pohledu potřebujete 26 obličejových rvu lů, kdežto k úěměvu pouhýoh 16! Nepřepínejte tedy eve možnosti* Kdyby se mezi éás dostal
zcela laléký pozorovatel« zjietil by, Se si radSi
vyinýilýte čijmost veselou, dáváte jí přednost, a
ten, kdo umí vesele vypravovat, tvářit bp jak iaäek
utrhnout tímlile sait-rem ostntní, je mezi vámi oblíben a vyhledáván« Úsměv je znamením we pěohul
A ted si předst vte, že takový v«Zele naladěný člověk . řijde domů, sedne a napíšť básničku, v níž
brečí nad tíia, že už tráva není zelená, protože je
vl: tne ,>odim. llesbo napíše, ja k dlouho už neovítilo sluníčko, jak mu někdo někdy třeba ukrad boty,
jak dosta 1 »okutu od oříslu .niku nebo melancholické vzpomínání, jak ta látn letí a x jemu Je zase o
rok vío* I lidma ae prostě nedá žit« les se ztráoí
jřímo před očima a voda v řeoe už dávno není čistá*
Cín vetuí truohlivost, tím větfti předpoklad nspěohu«
Taková je nyšlení autorA básniček« protože povídky
abys u: endliökem itrnbal« Co je tnutné, oo Je váiíne,
to Je dobré» lilbodt I Vět. ina těchto autorů ne ?.e by
nechtěli. ( le ;eum< jí napsat nic veselého, protože
to je těiiií i. na to ja ou oni líní*
Äapsut dobrou veselou v ěc, to Je umíní, jenže oni
si ra dňi plácají bábovičky na rnelrtnoholiokám píseč«
ku* Onen laický pozorovatel kdyby zalistoval v některém sborníku nebo plátku, by zalkal a odvrhl ho v
, o . rvních -ntj inkách* A proto vás vymývám, přestsnt
bre cek, aby si ti okolo nás nemynleii, že si smutně
vzpomínáme na máminu nukni nebo >e jenom dokážeme
trápit problómv, ktertf bychom normální mcli umět
řeoit nebo se k nim aspoň správně postavit* tt ásměvem Jde vueclino lépel

Jak e e dě lá kávu pro kovboje:
Vhod libru kávy do vody a ovnř píli ludiriy* . r*k
do ní ponoř odkovxi* Jeetli>;p Jilef.ae ke dnu, přidej
kávu t znovu ovař»»*

e o tom, co 3« kolem ní dtlo, oiäe

lesini- m vázala na někdojäi sleziny tramp • ps-vců mimo příležitosti Trapsnvoe. Asi 30 lidí z re- !
dnkcí povětulnou dáleinlčíoích časopisů bylo cejoho- !
1
váno způsobe»« na nepodobný»* orrnnizsoi Síriníků
KAJ Či sportovců* Stoly v podkově ne jmenovkami
U-tků, b* i vlajkami» , ...ipomínuly sympozium,první
toho druhu v trampská« . ivotě reciatrovuná«
Jtiedakoe Dýmu t; ktnö dovolila , ivy» i mrtvým plátkil»
najednou a edčt vedle aebe v kruhu usavřenám milence, intern^ Hi^im. ;íslem a Kocourem Saacen pod kamny* Co ed< t, o£ítt A tf k tu najednou byly ty nejlep .í z nejlepríoh. a jt c; 1 ne, Jedinečné plátky, k
jejich vzniku, potřebo, otázce proč a jak dál, od,,ovv d 1 zí trtvě nej pod st utne ji nui Pifíkt tedy jái
H
V d obě nesvít lího rozmachu plátkft, i m t u po mezeře
vzniklá odatrnněním toho. co jeřitě předtím existovalo, nebylo vnnd v republice paavge, bez viaatního
íSr oopieu, /rok 74/. Tehdy i-ároven vzniklo a zaniklo
více plátků nežli psa vcu«
Uonza pak věc doplnil o nouč' nno; Jde o to, aby dnec
neexistovaly deaet různýoh látkú a deseti «tajnými čtenáři. Cili aby ai k< ždý vy: la j al ovou vlastní
cestu k forme Črsopioui
Povídání o ideálním čaaopiae vysnilo ve pronpěoh
Dynu, pokud by bylo v něm víc re; ortáží, soutěže,
písničky a akordy, nktuplity.
Dohodly oe podmínky Tropsavce z< o? ( ti Brir.ßi«
Bii2ní hude v MS i Dejmu. až dojde k vyhláíenx.
Muj.ioriota při&el o tzv» r'lidovým názorem" nu pa^vce
- ?.e ei hodně lidí my&lí o nás doot nelichotivá věci - např že se cítíme nadře zeni /I/ apod....
Jřa dlo pár návrhů, jak dělat časopis lápe za stávajících podmínek - např#Linoryty ,fotky,hotová p řís«
pěvky zasílané redakci, netiaknout převzatá v o i ,
dělat vSehochut - prostě kažiej má svůj mízor*
ío diskusích pár lidí hrálo "ra >olečenBká"hry,;)éé
hodnotilo na chodbě /Buldoki kecalo ae colej ve-

Teder vo hem- ' ,. * j'i- e ant žilo usnout, ár hrálo
a zpÍTalo. Byly dve hodiny v nooi*
Cárá a RiJcy orovozovr;li stínohru o stvoření a zániku člověka, bylo aplaudováno a komentováno, Potě
/4 hod/ráno/ se ozýv&l z ooŽnioe smíoh - Fifík komentoval váohovně působení Kiwi na Rikyho*
iíed^le byla už ve znawení vdklidu a hromadných odjezdů. Lovka na nádraží nestačila pojíst objednaný
oběd v reř t^.uraoi e tr k jej uvrhlr do eausu a odjela s Cirburou oeol Jcem smt»r ±'raha*
Přišlo rozloučení, A moje poohv«la pr.tří Dýmu za
ideální Týběr místa pro tuto slezinu,
p
Tolik -ifik* * co na to já? K Čemu to bylo? Kde to
bylo? Kda ta M byl? Co ae Tyřefiilo? Slyšte SIOTO
HOUIOVOJ

Jlezinu byls dobrá především pro seznámení lidí«
kteří se dnes tímhle zabejvaj. Zhodnotily se navzájem
day a dohodla se spolupráce»
Zároveň vyply~nulot
kaSdy by si měl najít svou
vlastní, neza m^íitelnou formu ». tvář.
Jal ím kloudným výsledkem snad bylo už jen dohodnutí podmínek Trapsavce*
Zhodnotila se trampská tvorba a znovu vyšlo najevo»
še úroveň za moo nestojí* Jťroč? Opakování námětů,
kopírování stylů* hledejme nový formyI
Jozvědčli jacie se, jak na tom je>u v různých krajích
Arotože z Ceoh * ornvy by ly zaatoupeny vňechny/
o povolováním akci, • ochranařlnou* Oo a jak dál se
ov ém nedohodlo*
Nehledejte aezn; sn lidí, jm'na časopisů atd* Kr.Sdopádnš jame aa a nalili, aby tam byli všichni, kdo do
toho rnadí co mluvit a d< lají kun ráoe pro to, abyate nu li oo čí at*
To by bylo všeohno* Jo. ještě - nezapomente, že
kv.úlita obsahu záleží i na každým z vás* J'k ukáza la v. nketa v ÜO čiale, chtěli by ate let os - ale
jen málokdo je ochutnej přinýst něco novýho nebo
nějak npoluprecovat* Informace z jinejch koutů nebo
reportáža z v c ich zážitků my nepsat nemůženi!
Ta kže - vy nám, my vám* Díky*
Houla
i

Trrjap ,ie du^e i-oetlckn
Báseň o ničeni
Jsem báněn
•la stně o neklidu
0 neklidu ve vás
V lidu
co měří 6a 8
evýrai kroky
• ošoupa ných botách
A a velkou žízni
o novotách,
j semv báseň
Báseg o neklidu
Báseň psaná
z tohoto lidu
k tomuto lidu
A znáte mne
do poslední tečky
A přec jí nečtete
ua hlas
Čtete si jí oro sebe
V sobě
Mlčky

Podzlinní noc t. děiiS
/část/
Keuoítil jsem
dokům moje kAže dělila
teplo uvnitř
od zimy vně*
Heuvidtl jsem
dokud tma
Pod zavřenými víčky
nebyla tmou
tře&tění do prázdna

cJnnd trochu naduje
co ukryto$ je v touze
když končí šláp«je
a není o hut se vzyouiet
Snad trochu naděje
co ruku tvoji chytí
svým teplem za hřeje
a odooudí tě k žiti
Jřrávě snad proto že tu je
ten krásný iimysl nud?je
přes smutky jde to dál
I když utichnou ělápěje
a sníh tvý stopy převěje
jakoby v nich se smál
i&iplsz
má mySlenkv
Jsou peanci v černýoh šátcích
ukrývají se po pane ti
na bílá změti pnj íru
s totlání^ jsem už na ňtíru
avá mynlenky
proháním při měsíčním uvitu
po louce ze samých otázek
pak slovo k slovu nf>vlékám
vlak odjíždí a já nevím kwn
J^aa Motfii v msfffc^pfr
Láoku nosíme po krpsách
a v kytarách blues
pro holky co říkr j ne ot ano
a než stačí vzdychnout ach
sme pryč už pěknej kus
stopujeme ráno
Ka^ateJ,

Jrřeá pppTfiVQU
hnns^ÜjLa^tmcJi
/"Jsem dál aeř vy, jsem na konoi vöech coßt, tun
jde o v< ci, jro než vy nemáte ani pieds tavy, oni
. Ton mm olovMc nC-mA St • ne mní l y k m t l vyvrhelům. Mlčte, nio mi nepovídejte« nenávidím velká
slova, pr. na tujte si - máte-li rádi moudroati posledních vte -in - Se člověk nemůže zradit nikoho
a nio* N
Sgon Hoatovaký/

Je em zmaten, nožná ne St . atným, >noíiná na vrcholu
ttstí. Jsou chvíle, kdy atrácím loiun, klid, pamit. £sou chvíle, kdy vědom« toJo ztrácím*
Promiňte, přátele, kleky, promiňte, Se ne váa zapomínám. Vzdyt jedno pramení a druhého* MevSřte,
nechcete-li, ale
na váe zapomínám proto, Se
vás i.iiluju a zboznuju. . tV u ei to dovolit, nebo o
iüj osud je zpeö etčn, ukončen*
Mé. nechci hovořit o tom, co a kde je vinen mou
smrtí* Konec koncům amrt není zlá, ta za to nemůie*
To já, má úata, to řekla« A řekla vfte, co má dufte
říct chtěla«
iiezoufám f-i, nebot j»o te není tak zlej I o oprátkou na krku mám ohut vyláat ne kopeo, tam si narazit klobouk více do íela a stát. Navzdory vetru
a fát - ,roti v< tru, A kdyS mi b- de nejhůř- opřu ae
o atrom. V< řím atromftm. v< řím t* in, oo rostou přímo
k nebi a mám rád i vyeokohorakou kle5* Nebox, její
plazení při zemi není zn» kem slabosti, í^ýbfcS síly,
atrn.ilive aíly a touhy it, ; ít v rnrazu a kamení. • *
Hekl jsem ton zafiátku, Se na ván zapomínám. Se
úra^olm zapomínám. Ano, je to tak, Uhoi útáot z
VE :ich nyalí, urotoSe neohol, ; by, i Z mne odvedou
a kat řokne ted, nechci, aby jste na mne vzpomínali a tok zatěi ováli svá mozky zbytečnými myalonkami. i.íjrslete na aebev ve $mánu sebe a nepřekonatelné pra vdy, která v tiaíoerých podobách Je v ludo
kolem nás*

Jazyk ft tramping - pooscié
JPfcPx ^ifit^,

,

Ten, kdo čítá .rsvidelně náS seriál, mAŽe se už směle vydat na svůj , rvní "tramp" neboli "čundr". "vandr**, "cour", "Sunt", tj zhruba na dva dny do přírody.
Je - tě snějejsí jedinoi vyrazí na "dlouhej" čili na
"velkej", je k zkracujeme "dlouhý vandr" nebo "velký
oour" popř."veliký čundr"* Co ae na takovém trampu
dě lá? Většinou ne tedy "trirapuje",popř "trr nipíří",
v strreích pramenech se dokonoe "trompou^kovalo" prootě na trp.mp se Jezdí proto, aby i l člověk pořádně "zfttrampoval". Protoše však ne Jáne pouze "trompově1 # le t;>ké oundráoi, nemůžeme jen "trempovat",
- my muaíaa i "čundrova t","cundr^t", "Öundrat sa",
prostě "jít cundrem"» Není pak divu, že se někam
"^oěundriuiie"^ "přicundráine", "začundráme", dokonce
mažeme i "odcundrovat", aš jnme z toho celí "učundra ní". Tím ae však na ěe činnost nevvčerpává*
vždyt jpjae t> ké y ndrúci, a tek "vandrujeme", popř*
"jdeme vandrem"« Caato vaak stačí jen poznamenat i
"jedu ven" a tra rap už ví svoje* V trampská prehiatorii, kdy 8lovo tra np bylo jeětě neznámá, museli
trampové /tehdy vlautně "divocí skauti"/"Jeftdit na
divoko"» h -které trumpaké výrazy jsou prokazatelně
míctníj tak brdským trampüm nestačí pouze vjjet na
Brdy, oni musí "brdit". Dnes jate ni ted„ konečně
vyrazili na první "tremp**, a tuk není divu, že jste
hned zabloudili! torau ni kteří trempové říkají "kuřrovat" /proč, to je mi záhadou/» Neztrácejte vííak
hlivu - dejte si "pin&Lpa uru", nebo "čoudovku" a
ono se to n»jak vystřihl,

/p ÍS tě - kroj a počaaí kolem nás/
Upozornční pro ty, kdo při Tli k Dýmu později - Sintovo dílo je tul ctyri? roky stnró, proto nehledejte
moderní výrazy, ťo odmítnutí v 13 ae tohoto f.,.isu
u£aj Dým r hodlá Jej vyd; t celý - má <:0 ; okrajování,
L i dotvo gí za sluhuje npíš obdivu,, ba lásky, než
nadávek. Ale když m dávek, tak hodné upřímnýoh
a hla eitých»
J o e e f Sftpek

•ťgáno pro Dým

V letošním rooe uplyne výročí nedor.itých šedesátých
n- rozenin neprávem opomíjeného čeekt ho lingvisty,
historika a vidce, trompa Ledřioha NIEMANDA I«
e jehož jmóne^i je nedílnč apjat i málo známý pojem
"Oda na ČeLtinu", Tento »pi v je uvýra zpCiaobem svatovým unikátem, nebot jej autor sepsal citlivé a
e.mbiotioky v jrzyoe : v m rodném a v jazyce Seakéau
Autorem sptvu je náčelník pjednocených afrických km
kmenů Bona-Bubwi-Bun^o l'ahulum Ubabba,
t to příležitooti přináríme nejprve doohevanou
část záznamu zptvu:
Na češtinu píšu ódu
ba brak ufnusum ajkody
neb jest tuze ki-ásný jrzyk
embé lusuf umaj och hýk.
Kdo to^lépe než já zde ví
okutpa ju mon but ouk í
vždyí jsem studoval tum roky
uliut ohá bal ubn ki
• • •

V téfo

čá; ti Je rukopis rozeřrán od termitů fiž za
hranice čitelnosti, o mi dým poškozením je bohužal
dochována pouze poslední části
yafckd umok ouwey urwi

nemám rrfd ty, co Ji
a muba tek e/-e ru
kuždwho já nežeru,

#..í

/I přes předpoklad, že druhá řádka souvisí a
shoduje s e v čísle i ádu o první řádkou zpěvu,
se dos ud UB,.>okojivé nepodařilo . ozluřitit poňkozená olovo/

j

Zázníira vyprpcovnl iJed^ich Vratislav Niemand konoem
ováho dlouholetého >obytu v .Afiioe, kern píed více n
než dva ceti pěti lety prchl v žalu a zoufalství nad
stavem české kultury. Víme jen tolik, že řadu let
úaobil jako misionář a správce u samotného Mahuluma
babby, Jakýsi a gent nejmenované zápodní zpravodajeké služby jej ,odezíral ze snahy začlenit nooné
mocné africké kmeny do neméně mocného obmnnóha

&

společenství, v ^řertrojení za bohí tého lovoe
B*V*-«iem nds neustále sledoval a sfcnl ee tak i
svědkem jeho tragická smrti* Krátce po zaznamenání
zpěvu "Jda na češtinu" palmovým destilátem zpitý
Niemand sepisova 1 inventář náčelniokó chaty a do
seznamu rad zraky ohrojfcen^ho líahulama Ubnbby napsal ve slově
ejsek- ra^kké i,
V rámci kmenový cl rvy klostí doavál náčelník slovům
v porlodní oábti ev ho zpěvu a nebohěho Niemanda - se .seal* C itivy a{ . nt e ..uonil Men; indovy :>ozůe%talieti, no jejím JrozKQumání a před živoucím odkazem národní hrdosti nefttastného eeukého pobloudiloe
voak padl na kolena, zavrhl službu odporné agentuře,
zachráněni Niemandovy spisy f řednl Památníku českého
píeewniotví a dnes ve snaze oěii>tit léta eluí;by zlořádu rodává v zemíoh mamonu odp ustky. Tolik o
ií.V. ftienandovi a jeho odkazu,

V rámci zpřístupnění těto památky literární veřejnosti ; »dotýkám, že velmi rád seznámím redakci Dýmu
: n olníkem I'rhulumem Ubabbouf Jeho pot v' a některými strámkpnni z Dýmí a tím nazifttně redakoi umožním
petkat se osobné p vynikajícím synem naňeho národa,
edlichém Vratislavem Niemandem.
Joe Ö*F*
Odpověď Dýmu Joeovi Itlti
Velice rádi se s komo '.á&ou aezn/.mime« Apropo, Joe,
Ja ký 1-y se teda píěe ve slově -pejsek-? A cože to
bude mít Sáhá zejtra k vobědu ? r . d a k o i o n D #

JÜ&J&ii-MJ&LZ deníku malíře £>4vatora ])ajLi]j.o_
Da li přijel v PrríŽi na Sorbonnu v bílém Rolle Koyce ve kterém měl tisíoe volně pohozených karafiátů,
V
Him - V za hrudách kněžny Pallavinoi osvětlených pochodri. mi se Dali objevil ve čtvercovém vejci popsaném magickými nápisy Raimonda Lullia a pronesl latinsky delěí .roslov*
Glasgow - Slavný "Cíhrysibua Svatého Jana z kříže "-Jehož je Doli y utorem, Koupil- městská rada za částku,
jež vyvolalo obrovské pobouření ve městě*
/z knihy "Deník Genia" vybrat
Oázar/

ffttadvfipefr
je kulatý číslo* A právě tolik vy.lo od roku 72 5íeel Uvinu• Tf.kže malý ohlídnutí spět - a navroh něco
0 výsledcíoh a nkety z č. 20|
Informace o tom, co by lo a tudíž u2 nežádej tea
Jv toví tulúcij. Steinbeck,Rimbaud,Halliburton. Poe
"ö Henry,~vTlTon, Kuděj, Rictus, Bradbury, Corbiere,
Exupáry, AI-Ah as, Tráven, Li-Pe, Byrd, Verlaine,
Larni, Cheaterton, Snajdr, Jeffera, Carpantier, Karouac, Tb kur, fuwin.
Bágně
ptronjcyi Stuka, Florian, Kainar, Pilař,
SuchJ, zTČ~eE, IlraTíě, Nesval, Chmarová, Rybák, Prevurt, ertn.
Líbí af, jrégt.jtitegbauer, Chmarová. Shnkeapeare, Včelička, Johneonova, Albrechtová, von J.Lee, üchnaider
Svábová, Kaina r. Holub, L*Dvorák. Lukášová, Piok,
orníček, Werich, ďuohff, Annčnakij, Hrabal, Seydl,
áček, Kovář*
VsrtxiJKaa Jí id - No to Be ví, Žádám, Čtvero sp&sobů.
bl uyvoli - ochíbs brečí*.Osamělý mčato, Jumbo Jet,
Pa nna nebo vorel, Cose Nostra, Ja byoh ohtíl bejt..
bohatéj, Peutivnl v měetě N*
Mikl Ryvola- Noc královny Kria týnv. Hönau Nedvěd- Brdskej kemp. Křeček,
Jluaný lidi, ^.ible* Tony Linhart - Zaatrčenej aervia
Lidovma - Amerlokej vandr*
iíextv Q, \Í£» Včelička - 0 r.arnó touše. Uuohý - Kosa,
Vel* DíiVid a uoliáě, Berangsr — Cikání. Rangers —
Kdo má právo, Ceetáři - Dostavník života. Vandry,
1 rt;'.aek - OulAt 0*K«ViOal - I m M M . Olympic Kufr*
Tolik retro* A co ukásala Anketat Že JJejm ne celkem
líbí a to, oo htaybí, v< tňinou sále*i na dodávkáoh od
v 'a esu* '•iojobi.iboi'Yi i Jeeu Koula. fit pí • XaT*
če. Leckdo elíbil něco udělat, ale skutek sátím někam utek. L' kter nápady berem, n< ao dělat nelze*
Posílejte např. vrrováni, co neku ovát, interwiev
se zajímavými lidmi, o kapeláoh u vás apod*
Na koneo .ádoet o texty, která ae nám nepodařilo nehnat! texty skupin na melodie Beatlea, Carolina od
BlátotlaČek, Víra tvá tě usdraví /3pirltisti/, Trojstěžník Jižní křiřt Fleming Star, Ohně přátelství.
Mac Morse, Veslař, Zl>.tá řeka, *.*Hou hou, všichni
spí, vítr čechrá.... Já tě mám rád má Přírodo...
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Žijeme a cae utíká
ray ne «name klid
v ker.dým je touka poutníka
sebrat ae a jít
v kaidým je něco z tuláka
oo šlape prachem oeat
• dtravejoh kapaáoh oblaka
a v očích atříbro hvězd
Rf «/t Slapem dál dál dál šlape* dál dál dál
Slapem dál dál dál dál dál »/
V každém ja m o o pro láaku
co jméno dálka má
počkat až křídla bělásků
přemaluje tma
a ak jít osetou nazdařbůh
kam den smutek avál
zpívat a de^chat čerstvej vzduch
no proatí fil a pat dál«

Ba alezině v Třebový ae mluvilo o požadavku tištění akortů u planiček« A oo když akordy nemám a
coby nerauzikent neznám? Kromě toho jaou tu jittý
»oti:'.e a n.Lstem t pr ice h doniaov tním« Lépe bude,
když u každé písně uvedu někoho, kdo má k disp>zi>
matéviály o té které písni« A zájemci oi mu pak
mohou napsat - i přes redpkoi« Konktótně o akox-dy
na dneňní text čihortymu, wickle, Wabimattovi«
Tolik já zi Dejm. A je Stě žádost - aháníme text
písně - tuěím strom - kde je řofrén "A tak tum
stál a koukal do polí, byl Jak král«.."
Iloula

se bude jmenovat /dv:>u/ střena vašich názorů, nesouhlasů, polemik, aktuálnosti a knokautů. Vzniká
na základe vr. ich čádostí a několika dopisů vyprovokovat nejch úvodnfkerne» Hehodláme reill žabomyší
války jednotlivejoh lidí, aDem řešit názory a věci,
týkající ee váech.
A ted už nechám mluvit listy»

vhortv - vodník 6« 24
..»iokud zvenku hodnotíš Činnost - musíš být jistě
zklamán - fádností ohnů /^ídkýoh už/, marným bojem
proti kovbojíčků •« Pokud Jsi trnmp, tak ti na viaal
tetou Jnenoví aých ne tr- npakýoh i kcích něco chybí»
iiOřjicky tedy vyplývá, ža bjp podobně něoo moli dělat
trsmpová, ale to není tak jednoduché - v tom si myslím tr.'ij.ipy dost idealizuješ a aúetáváš v pooitu
/obecnúm/ který v tr mpingu žil konoem Šedesátých
let,..výklad tuláctví a tra mpaké romantiky, výklad
trampského vztahu k přírodě apod ue velioe diferencov: 1 /v rozdílných o u inách/, že se ti myslím těKka podaří najít ten ušlý společný /a velioe vybledlý/ roušek»»»Snažíš ne o roahfcjbóní, to je dobrý,
ale ozor - neopuzt ten mnlej proužek tr mpakýho,
kt rej v echno drží dohromady» Cořeny pasivity včtliny lidí vězí příliš hluboko a Jsou spletité - i>okud bys Je chtěl vyvrátit, mohl bys klápnout vedle»
Musíš kopat, obnažovat» cloumáním ue jen unavíš»

Wlokle - sásadní nesouhlas a n<kolika přisp. č»23
Úvodní stránka Dýmu 23 naznačila w t k a ü zmöny podmínek pro vandry» vztah k přírodě a pobytu v ní»
kinovu se obievily otázky, o kterých se dost dlouho
mluví, na které jeiae nena'11 společnou oůpovČa»
S obsahem úvahy nesouhlasím, předevfiía a použitými
pojmy "hledání nové formy a atylfc" a "přivpftoobení
se1'» Uvažovat o nioh je přinejmenším totéŠ Jako se
adaptovat nn stávajíc^ nituncl, podřídit re jí,
přihnout Ji i udil» t Ji sobtí ř-neeitolnou.. .Tri mpin
je ivotní aty 1 a názor, ohled na skutečníat, kte
rý Ee vymyká z obecně Irtných n HJímaných zvyklostí a norám. Hluboký amyal, který pro nás má, nezastarává a nepře ívá se, abychom ho museli podrobovat rozborům a uvr ý.ov; t o jeho záchraně a obro

Měnit se nohou vnější podmínky » to, co vandry provází /boudy,potlachy »pod/« Držet sa pevně toho, co
bylo, je jen ulpění ne povrchu, iroator, který nám
tramping dává, z nás neuů :"e nikdo vykořenit.pokud
se o to B£ ii nepřičiníme» A tím přičiněním je už
Bomotná myšlenka nepřizpůsobení seM podmínkám««««
»•«Ochranařina jako konkrétní činnost není tramoing,
mů.že se pro „někoho stát jeho součástí, ale vlastní
sn^al ne-iapjnuje. .'okoušet se ti kovým
>ůaobem legalizovat náfi pobyt v lese nemá áapěoh, jak Jsme se
nejednou přeav- dčili«••
I mezi nás
čínají ronikat dnes běžné negfrtivní
jevj - odcizení, lhoetejnoat, pa sivita. nespolehlivost, osobní neahody, silná ulova, ochota ke kompror.iß.im« A je to citelnější a v raznějěí než jinde,
protože lidské, etické hodnoty byly vždy ceněny jako
odi: tntuý rys tvunpingu«
Jézar - k p íap< vkůra Dýmu č» 24
JDokázn t, že si zasloužíme ten volnej pobyt v lese",
o hrůzo hrůz. Nemělo by to být apíft naopak. Aby se
dokázalo nám, že ai ten volnej pobyt v ieee nezasloužíme? Sroubky a boudy byly zbořeny přesto, že ae majitelé v lase namakali až až. My trempové ae holt
ludeme ořád jenom zasluhovat. A stála doufat, že
náa zu to milostivě někdo odněkud vyhodí. Každý kdo
má přírodu rád, pro ni dělá co rnů že, brigády dneska
nejsou tak ídký /mohu doio it/. Ale Jen už proboha
žádný za sluhování. líám z toho vždycky uocit, Jakoby
mi někdo říkal» "Tak to tady je Stě úklid, atáhněte
pak ty větve a koukejte se i akovnt".
A potom Marui. Velioe povrchní článek. Maěinka jezdí
na uhlí« No proč ne« Ala proč vyvážíme tolik Čeměho
uhlí e koksuT iurovin, kterých mime málo a kV'li
nimž např. ničíme Beskydy« A tea ětu ulova o kgmpromiaru« J';me mrna vá zemička, tfk bychom ua aspoň toho
"h-ousku přírody" zříkat neměli,
A j^illy Brawler ? Izolace není všechno - i na Mumlavský vodopády přijdou opiloi z vinárny n transport
lidí za oißtou vodou. A Je po nnuoti cení e klidu...
To r.ejsou jen mý názory. Připojovat jmína ale snad
neni nutný.
Öpra va textů byla nutné 'kvůli' zaohování Dýmu I

llrazivé odpoledne,,
Kavče
Hz kraji skal se na zasněžené Mfcádě krčí Honda v celtovém kožíbku a če.ioi .>řes u ii a zuřivě vyhrává na
kyt.ru. Cl .ílemi restúvá, dívá a e na a vó promodrolé prsty nebo ohlíží dolů do černobílého údolíčka. .
Cestičkou vyílapsnou ve sněhu bo přiblížila trampka
v obrovMiýoh koae. inrvýoh palčáoích a s teplou kapuci
et
i. )u ' u- ireae'a zčervenalý not .
v
Přišla Hondovi říct, aby se raději ohřál v jeskyttce u ohne u nechal toho vyhrávání na sněhu,
"Yšdrt je to Jedno, za ohvíli vyrazíme na vlak" od«
pověděl honda. "Mně se v tom čmoudu SpatnS zk-ívá,"
"Ale pořád nehrajeě ani nezpívá!" namítla trampka*
"Já Joe* myslel ne Drobku" přiznal ee ) ondda "Ted
rovn'i n:. .it uyslii. v jednom kuse."
"Co?MJotH překvapeně ze sebe vyrazila trumpkfi. pnk
rr.dos tí >láoka palčákuma o :<*be a uháněla zpátky k
ohni. honda na ni chtěl jeStě zavolat, t le už byla
pryč,
P Iběhla ke vchodu do ohněm zčernalé tmavé jeskynky> vyláká la ven Drobku, svou nejlepěí kamarádku,
a pak si za rohem dlouho Špitaly a chiohotaly se.
Když s e oelá osada ubírala, nebo lépe brodila sněhem na vlak. zpzoroval honda, ' e kolem m h o panuje
podivná sváteční nálada* Doělo mu to, když konečně
.řijel vytopený motoráček a outntní o »:.li Hondu s
Drobkou k aobě c zanio m cht li ruSit jejich sumotu*
"Heleate, vy dvě" řekl podezřívavě 1'onda "já Jfjem
'ice trohláuil, že myslím na Drobku, co/, přiznávám
přede vfteauL, ale by lo to jinakI Říkal Jsem si, že
jeutli je Drobka opravdu tak ..ikovná J. k o aobě tvrdí, ;".e by mi nohlí. unit ruk/.vloe. V kový ruknvioe,
abych mohl pohodlně hrát nn kytrru i když mrzne*
Tak jsem to myslel, vy dvě."
Všichni se rozesmáli* Drobka honem nevěděla, Jestli
ee má ntfouknout nebo odseknout n«oo Jedovatého*
Ale druhá trampke se k ní m klonila e potichu řekla«
"Nic ai z toho nedělej. Je tě není véechno ztracený*
Ve středu vyrazíme k holiči a na kosmetiku* No e pak
se uvidí, co nám bude vykládat!"

Balěda o pavoukovi
JPJW&L
;fuži, zabij pavouka,,
Zab ho, zt b ho# samnouká
Jrdíčko má pod postelí
Ooi přímo na s tropě
Pavouk nás vždy rozveselí
Jeme-li s polu po kopě
í'r vouüek je, >< nicko, roztomilej brouček
Stále tiše spřádá v kout» klobouček
Z b ho, zeb ho, zamnouká
Zab ni toho pavouka J
á
Zabiju-11
vou^ka, pavoučkk ae nedočká
vlasci n í souloTi a pavouk se no rozmnoží
iv.vouček je milá zvíře
A V Lak ť uze, je-li vv(líře
b ho, z b ho, «'.mňouká
Zub mi toho > ivouka I
Škemrá a už najíždí
Tfk, Se to mnou projíždí
VSakx
Ziibiju-li pavouoka, pc.voukvvá (,e nedočká t
Bere Žena, bere s meták, předmětem oe rozhání
Žeru straohy, ..eru kvHnk - už zh pavoukem uhání
iiozmaoh, rána, těsně vedle i druhá He vňak vyvedla
Třetí ránou tupou atrrnou trefila Jej do očka
uriutná družka lavoukova, ted uř. ne ho nedočká
lrJ77
říj I>, - i omu se zdá Bnlada "neochrnn/ rká"t má
rí vdu. wie Je bo auohar...
P r o č
stíntVn d váS dvojí Šanci
a zt- s oe noří 3 v druhou tvář
Brát život jok vyzvání k tr nci
a tvrdit lidera nejsem lhář
ZISTÄN

Jak vznikli pavouci
JS&iP^
Ha svých toulkách juto ae jistě . t*tkali 0 pavouky
a všimli si jejich sítí* Ta přesnost a originalita
tvarů, vzorů, a ta dovednost, když ja pletou. Leckterá pletařka či národní podnik by závidě 1.někdo
je nemá rád, někdo se jich bojí, ětítíy nevěímá,
ntkdo zabíjí. Já je beru Ji;ko eoučáet života v přírodě, kue
jí ?vé nu«to« Ale jak vznikli, o tom
jeem . ea. šlel, . zue Je má teorie»
Bůh - Stvořitel vybudoval avět za Sent dní /měl to
jr. ko oaotní závazek/, sedmý den odpočíval. Upláoal
věe zvířectvo, ptactvo, plazy, hmyz i Adama, ale pavouci tu scházeli, urotose mouchy byly zpočátku sluíin
zlá a chvíli to trvalo, net ae vorazily. Ala pak byly
dotěrnější a drzejší, otravovaly život zvěři i Adamovi a ÍYVOU, Adam zacílal atížno<*ti, urgence, ala
náprr.va iád.iá a kde n^^omůže i-.lnbüh, tak nikdo. A
mouchy M začly vytahovat, zpyiněly a zneoí uoovaly
Život samotnúmu Pánubohu. Ten se rozzlobil /a že ae
unií zlobit!/ a rotoiie nemohl a trhnout nuuohám prénie, utrlil t :a, co I10 zlobily, křídla, Potrestaná
mouohy ae vyhýbaly apoleěnoatti, tím ae stávaly urzutá, pomstycí,-lve. Záviděly družkám, ža mohou lítat a tím žít i va vySŠí vrstvě společnosti. Začaly
je chytat a trha t jim křídla,^ potom zabíjely a nakoneo je za čly požírat. Různými ülep ovacíml návrhy
zdokonalily a zefektivnily odchyt a hle, je tu pn~
vouk. Neměl ještě dnešní podobu, to Je zásluha oaau a apeoia lizaoa. A Jelikož aa mouchy od tá doby
pt I y urv.ú VI;cc-.luiy t olr \r.j\ IUI.,L :'.ivot koe ;T>h.)U,
chci vás poproait, nezabíjejte pavouky, vždyt nám
pom ú. jí.
Via 1 t oi oí loudrého jent vidě ti, vycítiti, zda
n ; 00 Je j žravá, iJ íve, než ,jea t to od řvoun< no,
nikoli va uk od i vudnovrti to, co Jiní za . r< v<5
prohlašují.
Emanuel Oedenberg
Myslí ve pně jen má hlav» - noho Je&tě ní.co víc?
Josef čapek

P O Z O R

P O Z O R
VELKÁ SOUTČŽ DifaU
rotijSeveru _

Ano, Lietoráe se opakuj«» Po eteJn;jmann<S váloe v
erice v ,tujnoj
sav.tčžti T^.borov ;ho ohně
reku 1tí7 novu v Pýrv.u I Nechali jsme se inaplrovat
tím 7.0. M vylJu ..ujome op&t pit disciplín® Každý
se nař.e asúčt utuit libovaného »oötu a ..leh, hodnotit \
ido j:>i t.á svláit. V bitvS c<lkov£ zvít&zí
t m , t» . á budť It víc vítězi jednotlivýoh
přís; ěvky označte JIH nebo iiV'VER, Rozdělení
-la-lies . i'o; ihá» 'ä, ^okolQv, X.Vary, :kuko*nik,
Kl riüi», - rf hi. .utná ilora, iiuár
LI.-.niko, Krcp
.ottv adov, Val«;J.ol \)uky, lírenčín, t rievidza.
Ban* Bystric?, irezuo, S]iš.iiíov.Vea, PviSST, Euuvennei
- a •. ojníca mezi mčsty* Keanrddi z pomezí se iuohou pi
i. ojit iC ami oll je táhne )«rdí, : la nupaat I
V, ) I; 'ř ení - v Un. to ok'nť iku. i závorka - 1/10 .í o,
hodnotná ccny t Určeno v-.ein I Ilebudte líni i" I T
A teď konečnč , v čem ne >utoř.í»
1. Kčm* t na novou» orl, ináluí ijuutči k >hni či
ne stín oh v ibec.
keoept rit obťd aa čtyřmi c1 )dy v. otrnvin
áoaí. íiteln ch v nrodi •

3» originální, p v dní trrunpukj vtip, fór.
4* ťotofcr».i'iei na t nu. "Tramp rifi;ii lidmi v bažným iv^te''. l -uUiotí ar- vtipnost, nápaditost«
5. řiajlepaí trarepakoy fekální /'tj Inteligentně
i iiblDlou/ "báa en", /viz I'mmp ja üuwe z bufté/«
Volik k pětiboji, ZúČaetněte ne vM.chni, i n'hodní
čtenáři /ntjen majitelé/ tohoto ,1 tlni. Jde o prestiž - r nejlťptfí -ráče budou ov^em uveřejněny, fotky nr o; ádání vříceny, io jejich vy nit voní n<;kde
venku.
/
r. ,
Tak - do vboja...
Pö - Parrv tníci, raéte r'.vdu, .Je to tómíř okopírovaný
Ale kolik vás dnen je - a soutěž bylu bezva I

Jo to kdvai ...
Vycházelo ;romě časopisů taky jeotě jedna týdenní
rubrika, a to "Z údolí a osad" v Obraně lidu /sobotní/* Byl to jedca lou.:ek přes oelou stránku na Výšku, vznikl diky Irčanovi /támuš. co dělal už do před
válečného Tramp a/ koncem »Weaátýoh let a sanikl 14
prosince 72. Tedi to Irčan, po jeho smrti pak jeho
zena - Zdenka. Zr cínaln zde v<t iha tČch, co oe dne
motaj kolem Trapaavoe - Briggi, Sint, Juan, Riki,
Koule, 'i'ü i, hurbík, da l i c. etěj;;í jména pak byla
Wendy, Pven a Ami-Hamy, Pavla Brooheaová, JJewi-Sidi
letula, Bili Stín, Petté Vitouš, Qrizzly, Glifták*
Ukázky >

_

eseáli se v trávě na břehu« pod nini tiňe plynula
víčka, Jíapyavo se vypínal železniční násep • lesklými kolejemi, která mířilv kamsi do dálky« Kaldou
chvíli po nich zarachotil vlak*
Seděli v trávě, polykali kouř z partyzánek a s jistotou svých sedmnácti let se pokouňeli o první akordy na kytaře* Na loukáoh voněla poaečená tráva#slunce se zvolna blížilo ke kanoi svý pouti* Město s rot
pálenými a zaprášenými ulicemi leželo za nimi, obklc
eno lány polí* Představa strávit tem aobotu a nedě1 nabyla příliš lákavá* Les byl ale daleko, někde
u ..řemenu íčky, která tekla ; od ulitu*
Uz se přesně neví, kdo měl vlastně ten nápad* Se
atráví společně ;.oo venku. Ale s eftli se v aobotu m
nádraží s tornami, a tea tu sedí na začátku svá centy a ana d i na začátku něčeho nového, oo na ně čeki
tam nahoře v lesíoh u pramene téhle říčky*
¥
V televizi jeíitě nezpívali Kam.- rádi táborových ohni
nevycházelJ písnt Ztrroenky na gramofonových deskách, neexistovala Porta, tuii malá trampská rubrika
v Obraně lidu*
I tak ae stí 11 trampy* A když se v neděli večer
vraceli zpět do města ze uvóho prvního v-ndru, vědě
li, že to nebyl jejich poslední*

Í

;;el na operaci ne žaludkem*
Leželi mu v n m trr mpové.

- Dovři -

Přesto, že nosil pásek, usek si káondu.

i

£

je duňe z buSe

otekóní
Vyslal i^e ř>od s.arčkera
zt plc til /okutu
Ze žalu oďeš el
na sklenku verrautu
Viděl tam laného
jak bratří se s raastnákem
který mil velký vliv
r tok:.- b; 1 ytlákem
HW

5fr?a

Utrhni ai babičko
z toho stromu jablíčko«
llesváděj mu Adámku
už je pozdř řekla bych
V šedesáál pi ti letech
spáchattprvní h>ích»

•»«

řři výběru povolání
rodina v£dy strýčka
shání
či dceruSoe činitele
synáčka ope do postele
V nejkrajnv jSím případě
obálka je na řade
vždyx co nemá od Bohu
musí spravit záloha
Nemáte to tulení
jak v'iplHtek poami-ní
ohabý rozum pitomé Slona p;<Snia - spásu dneska

XL^lnÍTjl^
a rítel r.ié i ony Je j ec.
Bývají spolu dlouho venku
Cofrr k tam asi dělají? V podvečer.
,edím a těším se jejich návrntu
ve dveríoh, pokud se strefím,
nKkopiiu psa*
Žene mi oplntí kousnutím.
Je to milá.
há bílé roulá zobky.
Tu k obvykle zr.číná naftě večerní konverance
Kdepak.
Kdo nemá pse, neví co to je
hezký večer.
t

Jednou buaem dál

Ano. taková písnička skutečně existuje« Dokonce i
její název,v angličtině nám Dean ReeD řekl ze sokolov -vkeho podia. AS nam by *o tedy bylo všechno v pořádku. Ale jenom sem. To, oo nám tjál, i s větSinou
tě ch, která "pozval" k sobě na podium,předvedJ, se
dá jen velmi teiko hodnotit jako skutečná píseň "bojující". řateóický postoj Váolava Neckáře i s jeho
planoucím ohledem, procítěný výraz Karla Černocha
a působily tak nepravdivě , až Sel mráz po zádech.A
otázka: "Co to má znamenat" se neodbytně drala na mj
sl« Znudění studenti ze středníoh skol se jen pod
o pakovanými pohledy av^oh "strážců" /profeworu/ nutili do kkandovaněho potlesku a jediné, oo působilo
pr vdivě, byly o b d v n é pohledy několika doa^ívajícíc
dívek, Jež spočívaly na hezká tváře amerického zpěváka.
ě<. . nou udem dál. Ano, taková písnička akutečně
existuje, A je to krásná písnička . Má k nám, k
tr »spü m, velioa blízko. Ale....
b4. liotojjřvdu se v holešovském zámku konala přehlíi
ka trampských, folkových a oountry akupin. I tam na
závě r atála na podia Stopa , Blugraos Hov», Ozvěna,
' JT| Karabina. A vniolini ti zpěváci a muzikanti zpívali tuhletu t.íuničku, kterou hrála skupina T a V.
A zpíval celý i ál. bál plný onklivýoh trampů, ktoří
neschopni nějakého hlubáího vztahu k boji za mír
/$ék se o nich všeobecně lká/, ne ten večer přišli
podívat. A ti vaichni, na jevišti i v hledišti, věděli co zpívá jí a hlavně proč zpívají.
Jo ětěatí, že se ty dvě písničky /nemůžu totiž uvěřit, že by se v obou případeoh Jednilo o písničku
jednu a tu samou/, nedají postavit vedle sebe. Do- adlo by to pro úcaatníky sokolovského festivalu ve*
ice nelichotivě. I idyž soudím, že mnohý z nich Je
k tomu, co zpívá, úplně lhostejný. Hlavně, že našel
žánr, se kterým ne a loapon občas dostane na jevišti
A závěrem? Snad za sgkolovaký festival orgnnizátortim poděkovat. Alespoň za ty, kteří tam vystupovali
jen díky rrvým patetickým textů«. A těm samým popřát,
aby příňtě při výběru účastníků měli po ruoe aspoň
trochu soudnosti. Jestli je to možné.
César.

Í

Líbí , e nám /H^n^e^j
- r.rqö by pf^m J?c notopli^
/úryvek z knihy/

Kciyv; vodák přestěhuje sviij majetek do lodi, Vfitoupí na cestu řeky.
Vodák, který vyplouvá za raaního kuropění, není
vodák. Je to nadpřirozená bytost. Protože vodák se
musí napřed nasnídat, než cokoli podnikne. Po anídi ni vystěhuje ze ati-.nu spaÓák, avetr, cepláky, fcilo i-, nbor, tričko, trenýrky, o o ici, baterky, ímůru, .irky^ luoudu .aáala, větrovku « l&ioi, Del>ií
ca s tráví strategickým rozjímáním, jak :.\e nacpat
do loááku, aby tento n e u k l . N; konec hmj. i je hrubá
síly a za necelá dvě '
" " naplnit. Odnese »ytel
zubulí stan, Rozváže , „ .
„
. nov
kolíky. Zaváže ;>ytel$* uccdne a chce si zakouřit»
Koz váze ytel, nebot nemá sirky. ftajde Je v linaudě
málla zaváže pfjrtel. Kouří a teší se*
V , il jeden ctě boumá parta po tábořiati, nacházejíc* v trávě dal.li oirky, ( rovázky, triěka, trenýrky, nože, lžíce, pohlednice, ponožky, evícky,
boty, krámy, hodinky , jehly a apaoáky,
Kozvážou znovu Lod^ky, naboxují dovnitř jmenovaná
predmčty, zavážou lodáký, ahledají pádla a spouštějí lodě n vodu. Ve třičtvrti na Jedenáct vodáci
vyplDuvají,
nodt rrcliotí >o dně. Kormid. lnici >okřikuji a přid£ ae stářejí ďo proudu.
eko se poslušně rozkluše.
/ y y 8 1 o roJcu ? 9 # /
Horn -nek
Každý den chodím kolom atnvenintě
^iies na mne dýchnul heřiaánek
Zít sto let zpátky, nezpomalím
Dneska se děsím myšlenkami
co bude s heřmánkem za sto let
/lóto 1970/

Tramp 19}0

Tramp 1930 Tramp 1930
Tramp 1930
Kterouže uá^, ramp£?__
B u r ý s e k
ř. ed mnoha let.> , kdy:, nás bylo jeňtš málo, žili jsme
úplně klidně, neet r .jíce oe o nio, V sobiu se vstupem do vlaku jsme vstou. ili do jim-ho světa, radostní:, bez obuv, že bude po nás m kdo >livat, Tenkrát
nás bylo málo £ roto ť e o nás nikdo ne«ajímal,ale
rokl pibývalo a trompové • ř.a sni vzrostli, vytvořivíe kádr ml. dych lidí, nioím aecpoutrdiych mimo kamarádství,
tu de lo dohromady hlavy ní kolik velkýcl
lidi pečujících o zlatou mládež nokolskou atd,, dlouho rokovali,
£ při M i k n-ihledu. - o trompová jaou
element příliš zdravýoh názorů, které nutno potírati,
nebot oe • Dsmožují, zt tím oo jejich spolkové mírtnoati, vydychujíoe shnilou morálku, ojí těmi'.i' prázd«
notou.
Tomu se uuaí udělat r 'ítrž, okli si svornC a hned
zapeč: li boj ve rvýoh . látkách, oplývajících vraždami emilstvera atď. Učiněné dekrmorony byly napaány
o tr npech, naházeli na ně ilpínu, ve které aami tonuli.
Tr; mr ové byli nuceni
ba anit,bylo po : pokojenonti.
Jfili . e odrážet útoky břiohatýoh paaeurů, semknuti
v n orgr nizovi nou masu, prodchnutou kamarádským duchem a - zvítězili,
Padouři
o tali .jivat, r by tleskali, Wovt řte jim.
Oni vás z. táhli do politiky, nebot i tok je vždy politika, Jame na křižovatce« Kterou ue dáň, trampe?
Pravá - cesta panourů a četníků
Levá - oenta dtlníků, nasáklá krví tvých druhů
Střední - ceata zlabělců, r.o.rálů a avíčkových bab
Kterou se dť.ž, trempe?
Uvažuj.
/čís.44.str.l3/
Boháči,boh či,boháči
mite co hrdla se urá^í
ale přec nedaj vám mores y
vystrčit zadnici na lesy

Molly

Heize býti p ítelem lidu a z. roven obývatl palác
_*obeojplere
A "to~Je Ičonec ukžTzelc,p7>lcud~moúno*~a1čtualnlcli, z předválečného Tra mpa,JÍky, . Michu,aózo,Irčane,Tundro,
Inglmayere, Fran to Šerife,Kuzmo,Benedo,Hikine a da**
Ukázali jaté cestu,
Houl»

Osamělá
_Seňor_
se soutěže horrorů roku 1979
Jarní obloh- záMla tisícem hvězd, galaxií atelhovin* V zátočině potoku se ozývalo žabí nt:jnlauvá&í»
které najednou utichlo* Kroky prozrazovaly blízkost
člověka, Z lesa vystoupil clilapec, shodil uaárnu a
n' táhl ae im koberec trávy«
K: :dý rok, každé jaro, už od net >očít*.tělně dávna,
ho neznámá síla vyháněla zde, na toto místo,
lir rryho oči .»rojišdely souhvězdí Hydry« Právě ono
se nu t1ako pokaždé zdálo ze vaeoh iif nebi to nejkrásnějěí. aey děl. že již ota-í Cínané odprzdávna
souhvězdí roklínají, rináaelo jim neětěatí« Ale
jeho očím bylo sympatická a přitahovala ho jediná
jasná hvězda v tomto souhvězdí - Alphard - Osamělá,
V noci nesu mhouřil oči, Jakoby ho Osamělá lákala
k robe, nutila ho překlenout pohledem těoh atetřicet avttelnýoh let,
I tento večer, jako obvy kle, lurryho oči hltaly
zář rudé hveady« Najednou vytryskl z Osamělé mulý
rudý paprsek, odtrhl ae od hvězdy, prostorem p o letěl závrn tnou rychlostí a vlil se do Uarrylio oči
A iiarry neviděl již hvězdu, nie rudy mořský prosě
tor, vlnící se pod náporem větru na alphardu, Břehům tohoto moře v vodily černé skály u když se na
ně porozněji zadív. tl, rozeznal, že sjou poaety dvojicemi lidukyoh očí, které plakaly« Plakaly a alzy
nebyly slzami Čirými, ale slzami rudé lidské krve,
jenž st-kaly do udého vlnícího se moře. Wad obzorem vládla okrová obla ka«
Harry v první ohvíli pocítil $říjemné chvění, která ae pozvolna vytrácelo a na Jeho konci vnikl do
něj, do Jeho nitra, hlas, hlas Osamělé«
"Vítám , vítám tvá oči. Jsi zde, ve mně« Ve mně
Ocemělá« Vílám oci, které nne milují,
íeň se jimi diva t do sytosti. Zde mají avé míutol"
řo těchto olovech, které Jak najednou se ozvaly,
11, k najednou ztichly, «e ti.lo Hnrryho rozsypalo v
černý písek a vítr Jej odvál do rudého příboje« Zůstaly ^en jeho modré oči, které popošly k Černé aká
le a přirostly k ní« Okrový obzor se vpíjel do očí
a po chvíli kivavá slza vtekla do vlnobití moře
AlphErdu.

cext ik víc Text & víc

Text na víc

Text nu«..

Iiufr a apele,. ,
hudba i text Jiří^Kou^eo
hr» je aku ina
jeáěli til dřevorubci v lese nr kládách
povídali kdvž tu jeden do ruksaku náh
v táhl flfv ku ruriu a začal • ní pít
ti dva kdy* to viděli cht*li mu jí vzít
hej* hej hej - hop chtřli rau jí vzít
Tady máte kučofti já vám tu fla ku dám
a to je&tě nevíte co dál v kukeaku mám
sáhl do něj podruhy a nčž bva nčoo řek
vytáhl dva krajjíoe a nrzi nima ftpek
Vak sed« li t. hodovali pod modrou oblohou
za chvíli však byli ale znovu na nohou
Jeden řekl tohleto a druhéj opa k řek
hádali se co Je lep.í rum nnebo Spek*
/natočeno v 5s# rozhlase Jirno/
Ptáte ae, ,>roč tohle píaen ? ünad ; rávč ro jednoduchost. obyčeinost textu, pro krásu prostory. He
ne j komplikovaníj.í muoí být nejlepňí I ťíoen joem
nikdy neslyóel, jen Čétl - a přento mne text sauja 1...
Akordy nemám* Zájemci mohu posloužit za pAjfiením
not k píaničoe.••
Houla
Rádlo byl orvní vynález, který uriifcř.nil člověku,
aby ei uv'.t. v .ll, jrkou cenu m( <ro nfiho ticho*
Heuka zuj zuby, jestliže jimi skřípeš* /i^q/

Chr-mím, chráníš , ghráním«-»..,,
Za oslední dva nosíce přišel na cuhle etr:aiku Jen
jeden príspcvek I A tak dnes
v - ^c^o^o^ener-^.
ĚPiiSPl
V USA vyvinuli novou metodu akumulace sluneční energie» Jde o panelové kolektory a sít potrubí vedouoí
pod samí do isolovaného zásobníku vyplněného zeminou.
Podle posledních výsledků dosáhne zeminu o objemu
810 metrů krychlových ul á;ená 6 aetrů pod zemí teplotu
a,. atupnů celaiß* V obla eti podzeruií akumulaoe se ta k zadr.í doa t tepla pro ohřev vody i
pro vytápění na ploše 139 čtv* mětrA« Bšlná metody
akumulace dosud zachyoova ly asi )0 - 40 % tepla«
Tento systém má účinnost daleko vetší*
T HSR mí slunšční energie také zelenou* Počítá se*
ž.a . rávě ona ee bude podílet na produkci tepla NSR
celými třemi procenty * Zdá ae to někomu málo? U nás
by to znr. menalo při zachování souča sné energetické
situaoe« zrušení 4-5 Sachet*
Ve oVÓoaku Vy. rociukují v é t m é elektrárny .36 miliard
kWh ročné* Znamená to 40 % veškerá švédské apotřeby
energie 111
V Lenin^rrdě projektují nový typ a a m í turbíny pro
jaderné elektrárny* Má mít výkon looo MW*
Ve Wiesb. denu v K; Uv,>vinuln jedna firma tapety s dokomJLými izolačními vlantnostmi* Tapety jsou i llné
3 as a dokonale odizolují i kamenou aed* Jsou b
uověho m te riálu :;vcn ho DiiPROK* Dám krk n to#
že by ušetřily produkci minimálně jedné šaohty*
I
Přijde doba« kdy ae nám vyplatí opuatit na zimu bydliště a odcestovat do Afriky* Bude to levnější nal I
plstit topení v bygě*
Tolik Céz.' r. Já dodávám - líbí m nif jak to d< lá
Pepík Brontosaurua Velek v niadáku* Třeba článek o
ehr rdě v Jeseaíkách - i d'1 í* Jedině tak ae dá
něco dokázat*
Houla
Bazar - C?zar daruje star? ~i^o*~Rozabrané""k~"
odvozu v Bekovi n2. Jizerou. Bez Z. strun

J

s K U L !
Výstava: V frc.ze byla

Ü R i i
^rvní t rodejní fotografií

KnižníJilídicaí
Vy lo -Baudelaire 1 básně v . róze, výborný cestopis psaný téměř básnicky od Jar. Hovorky "Barevná «
1 éta zem-' trav" /o oncolt
, v druhém vydání rotokniha Jizerské ticho, v edioi Karmrád kr-inně puaná •
"kuchařka pro obě ruce levé" - Pata Vařič a faktogra*
fická kniha Ludvíka boučka Tušení stíflu«
Piling. V' öobecně se soudí, že K.ohké vztnhy jsou lepaí~knižně /Druhý dech/. A Cáry je tam minuta - nejiirjzeněji pJutobící tram ve scén! u ohně.

JfrftPttfeflJCJi.
Právě vychází další LP Zelenáčů.
Ha bídkH Qrrunoklubu na dalüi rok obsahuje /mimo jiné,
takés Čapek - Jak ie co d< lá /2 dee./, ücott Joplin- ; -gtime, i ířin. oto% vod .3. JKve Olmerová, Oi vol ozen<
iva.ilo /».' den. Rock n roli, Joužení láoky /.'Spirituál kvintet/ a ^orta (JO.
íía^e^fikc^:
b eEa d. lá v i< klubu Uher.HradiStě večery a ertou,
Líiáíkem, Kluaákem a dal íma fajn lidraamu.
-V Porubě ohywtaj folkový kolotoč.
-V i ok. crjxeci >udo
folkovej večer. Hraje Ultrama»
rin, .laaováoi, adrtáoi, uvidí i King Kong z VloákiV
je bjotavuík v Jihlavě. hnije kyv dlo, 5i n 1,
Patrioti plua překvapení.
Ve V' l'~ezu ; i ibhl G» 1 dostavník. Vít\ ovéiBluc/.ress
Nov^, Krok. >oatóvAlbatroa /atnrá trrn, aká/ a Varingt C.Bud< j. Urovon ;<oala.b.:'tí /pí§e Miky/
b/a j.irao - dal í i ísné tábor.ohnů Ozvány, hosté Cestu i.
1/3 PI» t nice - tx mp.večer po id'la T.O. Gold i ond
19/3 -lalofHr.BfceedR - na Zemi t i sluncí zavítal a
vzpomínal i hrál nové pí n< Kap.Kid.
20/3 - Hal.bes. - výboxní Brontoaauři,uváděl Honza
Dobiáš.
ěat od i í ivky/
V kapele radríáoi soutžží na Portě i lidi z Vlčí
skály, h v ludrlatech S3 z ürnr/25 lidí, 1 kytara,
1 harmonika a housle/ Tapi, Iralok, öilenoe a Poty,,

»BAI!

AR»

Hána - Kuře a Cirabura ae vezmou n<kd y jindy, en bucou chtít, a ae tad, kdy: Jáchym napsal, 2e muse}«
•

Kapelník DDT Krutr.a si <-5/3 bere zpěvačku Johnku,ač
nemusí.
Halej King a Sidlák z Vlčí skály jdou na vojnu«
Pavel ze ádic si vysloužil přezdívku - Příživa»
Uiiíon za to hledači, Bílá pout a on.
Někdo /asi soukromník, neboí boudo je povolená/ částečně zničil boudlčku Vlčí akály. Uz je opravena«
ha Brdech /H ebenech/ je kompletně zničen /kým?/ cam]
Chv:, átá míle a Laudieks v ruti na Klondykem«
Hf Lostýnkách zlikvidovánr jedna bouda.
Kajňák z Vlčí skály dostane polesí v Jižních Bráeoh.

Kutlooh má mo.nost dodat /se amřtáku/ kos- iiý brašničky /ťi «ioprdový/ a pouzdra na pistole. Dobrá kůže J
Kutloch ahání knihu "Zlatý oblak" od Jíeuj&vnna« I na
pů jčení,
rutfka koupí Poglara /T bor smůly. Přístav volá,
Historie v o m é r edray, Když duben přichází, fttínadla
Be buuří,Poklad čer« delfína, Kronika ztrno«stopy/«
Na bízí Chata v Jez«kotlině,Boj o první místo,Devadea.pokr.
Oázar shání i starší kanady č»>,l>-6 a podrobné pravidla rulety «
Cimbura shíní ori^ tele V/dřevaka,.zn'Mvöj k svúmu",
Houla koupí starší áhaki stan a knihu "odvrácená
tvář Ameriky"•
Miky z .ine^y sh ní jakákoli zvřati z hiatorie liorav
skúho trampingu. Pro sepn;»ní...

Cézar doporučuje muzikantům polnká atruhy řrento Koc!
áock a ireato Blues, Výborná kvalita!
G "z;, r necoporuluie I HUl polnké pn:'.tlky - "od. orný"«
C^ízar oznamuje, ^e jeho syn řekl aoprve písmeno "R"«
jiiic j:vlábtníhoV Hakl to ve »slovo "vandr".
Higi říká, ..e >utěŽ "O krnle .""íum^vy /tj,kdo napadne brhera roku na v ndrech nejhioub(fdi do bahna/ vyhrál loni on« Ostatní - 76 Turek, 77 Kratns,7ü AustralanA 19_Kigi._ao-?
B a z a r

i na dniČí strcně

d r u h á

s x r a n a

b s s a r u

Sam Podzimní Obloha /indián/ po ádá 21/9 üO neděle
po : rac.robotě/ I # setic ní vrhaoů nor.ů, Kdo chce při
jet, má poslat adresu do redukce a během arpna dostane zvadlo.

iickshe. oznamuje - 29/3 vítání jara a brigádou a Metl ovou-Javorník n_Vel.,31_5 Otvírání studánek.Letní
tábor ohaBtaj v AcTršpaohuV
Konalo se-Xiůcon a Nealko vandrbál Kutaoada /pochvalné dopily od liky ho a C zara/, Bílá pout Safírové
hlavy /ochvala Strynkv/, Partyzánova eleaina na Pekrce ustavující oheň hledačů, vítání jary Budly a
Same. v Kruanejch, Bludnej koien u otvíráním studánek
J.monáiiovýho Joca, léčné narozeniny ..Uunky c oppl.,
1 opr ok np mlejnici Jihlavákň /poohva la Julěi/ - hrí
lo Kyvadlo, ilá ee konat /v době uzávěrky mrvíme/ Nymburkeý večer a výstava - 19/4 I Zveme I
Bílý Pedro pohádá kař.dý čtvrtek v sale resteurrce na
hílnti Viktorky ti-kov v rri ze pravidelné n^eziny.
Trarapová vítáni. Ok nko hos tů - kapali i nolir tó.

Milovníkům hudby znovu ripomínáme voj Sice 80 - přehlídku i.l5kových trampskýoh kapel p od Širákeml
V redakci le?í nakolik průklepů r-videi lacrossu I
Joutc civilní ,)oe«ie tre mpů, vyhlášená na podzim
je konečnc uzjvřena s obíhá porotu ve aloení Houla,
Ta i , .int, Shorty a Kotě.

Tohle-oXwlo nemá ;bálku kveli neeomluv* & kiksu.
i íště i-pfck uiÁ ta*»» budou - ro vttechny /doufáme/.
lioula a Česílko <0 «ádali pro Jo&áš klub Trampský
potlach, kde vystoupil Oára, Wickle, Kaymen, Česlo,
Jer.our, promít íčku a filmy /Vlčí skály a Chomutovákť
r iporaínka pnavcům - běží Sosák, Totem a Huba, Horrory, Zkuste to I
V /Hutím éísle byste mell na jiti Ilení oddíl jako
oddíl" - ,-otř tí, tentokr. t z Plzně) divadelní "hru"
od Buldok , ui:'zky v. Johnyho čar »uisu Prvničke, začátek struoných d*jin woodor ftu na
okrnčování od
Vábi^att^-jl da^éí, což^zále/í 1 na
.^
_
Tiým - "tiskový orí/.án ..raečTřy a p"' )te"5 .'Jp •íapTvIčy i osílejte na 1 oulu. P eklepy zavinili Sotak, Jáchym 1
L nlo.

