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Chladn rána
ortodoxním trampům
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"Co očekáváš od 'orty ?"
Po )HHSloňské poněkud chaotické v tokolovu
a předloňské divácky výrazné v Olomouci
- všechno a nic - jedu do Plzně b prázdným
očekáváním, které chce bát naplněno. A zdá
se mi, že má šanci. Cítím n5co nového, poh%v"b,
rosp. pokus o rozhýbání. Z krltlckýoh pohledu
vzniká Hurá. Sedím ve vlaku a píšu příspěvek,
jiné už jsou rozepsány, 1.číslo je již mezi
lldnd. Ta skutečnost ve ruě vzbuzuje aktivitu
- néco st hýbe. Něco, co vybočuje za zaběhnutých
koleji - al apoň si to myslím. Probouzí se
vo ně nadšení pro věc, nadšení, koré mně
svádí napnat vyznání pohybu a prostoru ••••
Na okamžik oe ve mi stírá 1 nepříjemný pocit
z červnové Jistebnice. Tam nic nového nezaznělo. Jakoby trampští písničkáři čerpali
zo staré trampské písně a obecenstvo dál
nedospělo. Vočně opakované obočné problémy,
natoěené jen trochu z jiného pohledu, zaručující úspěch. Zmizel problém člověka jedince, žijícího v tomto konkrétním světě
denně se střetávajícího a nuceného rozhodovat. Chybí myšlenkový projev v širáí«fa rotmBMM
měrech nož v pocitu křivdy a zloby světa,
vybíjí se v sentimentálních a nejasných obrysech slov. Chybí nadhlod a odstup, chybí
přítomnost uvnitř. Je jen úporná sfaaha něco
vyjádřit, vyslovit. Postrádám v textexh nejen
závažnost, myšlenkovou hlHbku, kulturu slovj»
ale i hunor, lehkost a hravost jazyka, využití jeho zvukových možností. Je to problóm,
kt3rý nevyřeší naráz Porta, ja to problém
otázke celé kulturní atmosféry, ve které žijeme
a ze které "cosi" vymizele
ulekle

Žádná tiskovina, která nemá toto razítko
o čunětem, nemá 3 nánri nic společného.
red

Zaujal. inno vo dvojce Portýru
Článek Povidla. Ani ne tak pro
svij obsah, ale pro to, Se vůboc
jo. Není sice dlouhý, alo možná
právě na jeho místě mohl být
názor lidí na Kov.< řlkovou suverenitu. a jakou nám sděluje, žo vysvětlil
lil Zanč Bičevské co je to tramp.
Jestli oo nu to podařilo, obdivuji
se mu. I když mne tahle problematika dost zajímá a jezdím ven uft
přea ře»t lot, asi bych to nedokázal.
Nebo tam mohl být ělánek o tom,
jak se ke zpěvačce pro velkou oficiální saltu obyčejní lidé ani nemohli dostat. Nebo tom mohl být
názor na... Porta jo přeco dost
velká a jako teková uebou nese
problémy o kterých bych si přičotl
rnději, než o povidlooh.
Fe3a
K

ounek za bránou seděli na zemi
dva klasický sedmnáctiletí trompové
měli v ruce jednotku Portýra, oba
do něho schovávali hlavy a četli
a četllv
Vážným krokem službukonajíclch
osob k nim přišli dva přínluěnlci
VB a se elovy * tek co to tedy
étete " jim ho vzali.
Skutečně, takový zájem o Potrýra
jsem nečekal
„
?eda
Odposlechnuto i
nejen pochvalná slova " Kdyby vás už chtěli ti v a M
američani postřílet, vy hajzlové!"
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Střípky k diskotéce
Jiřího černého i
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Ironický a žertovný toxt? proaim. Nakonec v satiře
nají Čechové velikou tračicl. Bohužel Šprýmy a
hrátky viditělně slouží jako útočlStě, východisko
z nouze a laciný lapač ur&voného obecenstva. A nojen unavoného- nenáročného, vděčného za ookoli,co
bez nároku na aktivitu zaujme. Teťy- chcete-li ctít
úspěch, plřte jednoduché písničky, pokud možno parrodlo /u tóoh navíc dlvál zná melodii, je lapen
předem/«
se můžeme alespoň posmívat a unmívat,
když na přirozený bez3tsrostuý Ú3móv, nebo l na
smutek nějak nenárne.
Shorty

v
s.

•

Pro3 folk malých ale *lvýoh národů?
Cesta ke kontinuitě,kterou jo tradice, Kontinuitě
ospravedlňující právo,nárok na svébytné trvání a
nepodlehnutí*

Jasný opěrný bod proti uniformitě, univeriallamu,vňernu sériovému a beztvarému, všemu,
co so staví nad saMOzřejntf a přirozený pocit příslušnosti, náležitosti. Jaarý opěrný bod proti univerzálnímu a studenému realismu, vo
ktoréni nakonoo nic nomá cenu ani
tvar. Není vám to něčím blízké,
trompové?
Alo co si z toho vozmate ?
Odposlochnuto od J.fc.i

Děleni písniček Jo moo- někdy až
neskutečné. Podle mne existují
tři skupinyPrvní jsou písničky, na první
poeleoh neeneultelné, vyvolává.) í
dojem, že s váma někdo jedná jako
s idiotem.
Druhou skupinu písniček člověk registruje, nevadí mu a Jdou nějak
okolo. Takových jo anad většina.
A konečně třotí skupinu písniček
t oři ty» o ktorýml jste ao neoetkall, které působí nově, při jojlohž
Parodie na vojenskou maskovací sít, lesík z pořeza«r« poslechu jako by so člověk s něčím setkával. Měl podt» Taklhe
ných stromku, plajíchta na nsonícich a opět naivnoJek
to bylo. To jo přesně ono.
ní sluníčko s nápisem Porta /které se v hrůzrých
bafcvách objevuje na plackách pořadatelů/ - řešení
/volně potílo paměti zapsal
scény, na které se odehrávají hlavní soutěžní veShorty /
čeříc. Nenápaditoat, stereotyp, nedocenění publika, ktjré by tylo schopné vnímat i řečeni skutečně výtvarné.
Wlckie

Rozpaky - ze zdejší odpolední atmosféry. Ve městě
jsme pptkall pár tranpů, alo nikde nezaznělo •&raozřejné a přirozené Ahoj, Taky na Portu?.. ík
výstavioti pozdrav s několika znánýml- s ostatním
rai ani pokývnuti hlavy. Jen pohledy zjlěíujici a
hodnotící. Jako by ae ztratil pocit vzájemnosti
a sounáležitosti, jen nespojltost cizích lidi.
A jinde zase prodké potřásání rukou, poplácáváni
po raněni. - perfektní hra* na kamarádství,které
se jinak než ve velkých a hlasitých slovech revroierí.
Wlckie

0 dešti a idelltech nad Plzní napíše jistě doct Portýr.
Poděkování v£es elektrikářům je nutné. Co do samotného večera
uyBlím, že déší byl jen ku prospěchu. Publikum se semklo, dívalo
se s jakousi odhodlaností vzbuzující dobré pocity, Je to trochu
paradoxní,'ale voda vzbudila jiskru.
3hort
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Obtěžkaná písnička, dalo by se říct na větáinu toho,
co jsme na včerejšín deštivém koncertu sly.eli. Zatížená, ztěřklá obí.ahem, zpíváním, hraníc.. A pokud
je někde pramen života, nápadu, neudržitelný tlak
nutnosti vyslovit, obaluje se a tvarujo do šedivá voliče rychle - snaha o formální dokonalost - dobrý vokál, dobrý doprovod- to vř;echno nespojitě, boz vnitřní celistvosti. Zanáží se také apřímnou snahou o říkání pravd, zlozvykem říkat lidem něco díllužitóho /zdůvodnit si také, proč vlsstr." zpívám/. Nechci-li aluvlt
o krizi pínně, musím alespoň o jistě rozbřodlosti.
Mži jsem chuí položit v.^em skupnám otázku»
Proč hrajete a píšete písně?
Z pravděpodobné většiny odpovědi znojícich »"Abych udělal lidem radést" by se pak oloupala fráze po frázi a
co by zbylo? Hodně pustého ukazováni se, trochu nejistoty, trochu setrvačnosti a jiňte také nadSeni neupírám.
Kolik písniček, ktarc jsme slyňeli, mají jejich interpreti potřebu zapívat tak jak jsou?
JEDltá tak jak jsou ?
ÍJám někdy pocit, žo v představo hrající skupiny Jo
písnička triko, kt.ró se obléká, aby vynikly kv&lity
těla, svály a hrudník, že je trochu jedno, na čem se
budou předvádět«
Shorty

Kdo siffirinechá
pokouře ho blecha.
iilecha

Co se nelibílo?
Ta včechnyt Topas Pardubice.Uuzikai-kliSé, výplň
bos nápadu, toxtyŤ Citujeme jednu se soutěžních
písni
S vátlo t
Je v něm vfiochno
a vypadá jak nic,
Je v něm víoohno
a jořitS mnohem víc
Hoři a v tom je jeho sila, So ze tmy dělá den oo
chtěl by jonom hřňt...
/Brrr.IIrflza./
V podobném duchu vtipu
vyíeptalých vět jsme toho
olyíeli mnoho»
8horty
Tak tedy patnáct a to Joňtš
boz titulní strany* Tedy dobré dvě a p51 str|uy fotografii, ktoré stojně postrádat
jí do značné míry sdělnost
a plni spiíi funkoi dokumentu. Íleupírám jim mis to na
světě, ale věnovat jim tolik míota vftpflopisu»johoiž
autoři si stěžují na nedostatek jdUtfžW prostoru, je
neodpovídající.
y6ga

íitává so z Porty výdělečný
podnik? Noohoi nikoho obvinovat, ale lotos so ceny
jídla a pití hodně vyívihly
do výče pro mnoho lidi neúnonfcó. Noste/il^ by snad
obyčejný párek o hořčicí,
než klobása >a sedm a roz~
něná játra za devět korunr- co k tomu dodat?
Nejvíc mno ale zarazil, a nejon mne, poplatek tři koruny za pronajrnutí kusu trávy
/nebo Škváry/ za nocloh na osobu a noc. A
k čerau při tom ještě slouží podrobný fýpis
z občanského prákazu-to už opravdu nevím,
á snad někdo obavu,aůqc ie by sl nezkontroloval trampové roznesli, stadion na památka?
Kayž byla iandea v Oloiouci možnost spát zaaarmo bez kontrol na stadionu s krytou tribunou a sprchami- a nokdo ci nostěžoval proč noni podobná možnost i zde?
záleží to náhodou na lidech ? y ,,,
Conílko

