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Vážení čtenáři,
náš občasník, jak známo, vychází pouze v omezeném nákladu a proto na Vás jménem redakce
apelujeme, abyste přispěli k tomu, aby Logr
dostali do rukou všichni ti, jimž byl určen
a aby zbytečně netrčel v šuplíku nepořádného čtenáře. Po přečtení jej pošlete dál nebo
předejte někomu ze svých známých, zachovávejte jakýsi oběh, aby se dostalo na všechny.
Dělal jeme.

P.S.: Příští číslo Logru je možno očekávat
na podzim. Čekáme Vaše příspěvky...
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LÓ3R - nepravidelný občasník neangažovaného
podzemí. Ročník III., číslo 1.
Hapsánoaa vytištěno nakladatelstvím Hanspaulská zář - květen 1979.
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Skončila neobvykle tuhá zima, jaká již pamatují jen tl starší ;
x nás ze svého raného džtetvi, kdy hromady sněhu na ulioich aký- •
taly celodenní radovánky rozpustilých dětí. Poaalu přechází také
jaro, aby uvolnilo prostor netrpěliví očekávanéiai létu, které bude
letos zaae po dlouhé době "opravdové" a je tedy na čaae, abychom
kgnefině otevřeli stránky dalšího, dlouho čekáaéh* čisla našeho
Logru - neoficiálního představitele hanspaulské tvorby a života
na Hans Faul City a okolí. Od ninulého čísla uplynulo téměř pil
roku a během této doby doilo k několika zajímavým událostem, na
kterých se buj přímo nebo nepřímo podil«la právě nyše sice úiká
a dost uzavřeni, ale velmi e^llnl společnost, která se postupem
doby etala předmětem ivýšoného zájmu ze strany mimo BPC a okolí,
což je sice velmi příjemné pozorovat u příležitosti růaných koncertě nebo při posezeni v malostranských hospůdkách na oestě z
práca, nicménž což přináší i méně přijeoxié stránky, jichž můžeme být svědky i v klubovnloh místnoateoh Houtyäe, kde je 5ím
dál tím plněji...
Diky řadě schopných hudebníků proráží hanspaulská tvorba v
několika modifikacích do podvědomí pražské veřejnosti, oož >st
bohatě dokumentováno uvnitř listu. Příležitosti se maožl, účast
nx Jsixiovýoh dnsoh je vdnešnlch dn«ch již saaoxřejmostl, získáváme fanoušky i mimo Prahu, a tak můžeme být právem zvídaví,
kam až to všechno povede. Přee jakékoliv budoucí úspěchy bychom
však neměli zapomínat na původní cíl naši tvorby, jimž je prosté
pobaveni prostýoh lidi jako jsms my...

, Z OBSAHU DKESNÍHO ČÍSLA "LÓGRU" i
Výrazný krok v popularitě (Hanapaulská hudba 1979)
Z galéria slavných poatav H.P.C. (Interview s Ondrejom Hejuu)
Rockandrollové velikonoce za účasti Bluesberry
Reportáž ze svatby roku Maria. Císaře
Hanapaulaká tvorba > Veverka. + Hlas +• Tluíhoř • Poje + Poledňák +
+ Dominik
Stometrové fronty - Kerouac konečně na světě:
Ukázky z literatury > Qinsberg, Lennon
Quatro - profil zpěvačky, která navštívila stověžatou Prahu
Saturdxy Hlght Fever do našich kin l
Výroční číalo Agentury Beat Nebeat
Nejpopulámějěí písně na Hanspaulee v textech
Drobné zprávy
etc.
Číslo bylo redakčně zpracováváno v měsíci dubnu 1979

VÍCE ČI UÍNĚ ???
Toto je otázka, kterou si nížena klásti v různých případech za
různých příležitostí a různým způsoben* V souvislosti • hanspaulskou tvorbou je tato otázka rovněž aktuálnío.o
Jde o to, co by mělo být jednou ze základních otázek takové té
nepssné filosofie han»paulské společnosti0 Snažit m» proniknout do
veřejnějělho podvědomí nebo nikoliv T Otevřít dveře mimohsnspaul- i
akýa nebo nikoliv T Ani tuto otázku nelze jednoznačně zodpovědět,
i když již delší dobu trápí řadu nístních jedinců.
Veškeré průvodní jevy popularizace hanspaulských skupin^ vytyčuji zhruba směr, kterým se asi budeme ubírat. Samozřejmé ee misí
naše hudební skupiny snažit o dalěi stupínky k vyšším netém (zda
má eanozřejmě vyšší možnosti Žlutý Peo, pokud se udrží jeho duch),
neměly by vynechat žádnou příležitost k účinkování a k tomu, sty
ukázaly co se na HFC dovede. Pokud se týče ostatní tvorby a ze jména
té domácí stránky spnl»čenského života (session v restauraoi ai.),
zda by měls být na místě určitá uzavřenost, resp. orientace pouze
na naše lidi čili našine«. Opačná politika by se nám mohla vymstít
v podobě všemožných potíží (např. plné židln v Houtyži) a v nejhoréío případě i v podobě rozvrácení lokální společnosti zvenku, což
si asi nikdo zrovna n«přaje. Proto se nabízí zaohovávat při popula/rizaoi HPC,určitou zdrženlivost, což by mělo platit i pro oběh
časopisu Logr...
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Když jsae v ninulám. čísle našeho občasníku globálně
komentovali tehdejší situaci v hanspaulskóm hudebním
světě, byli jsme si vědomi jistých potenciálních sfér,
j i ch. 2 mohla naäe hudební representace dosáhnout, s ohledem na svoji úroveň, zázemí a přístupu k muzice. Dalo
se celkem snadno očekávat, že tehdy nově vzniklý Slutý
Pes o sobě dá velmi brzy vědět i Širší ve řejnosti a
pakliže vsadí na vlastní tvorbu, teoreticky může i vzbudit zájam odborníků a užší části té nejširší poslucnačská obce. Dalo se celkem počítat s tím, že popularita
skupiny Bluesberry poroste do té doby než nastane taková kritická situace v podobě odchodu llaria na vojnu.
Dalo se taká počítat s tím, že tato hudební tělesa nedají spát dalším jedincům s muzikál nimi ambicemi a že
vznikne skupina další, která to také zkusí...
Skutečnost ovšem dost výrazně naše předpoklady předčila. Nechceme si zde samozřejmě nalhjjtvat, že Hanspaulka Je nejlepší /i když v jistém ohledu to může být pravda/, ale přiznáme si, že takový vzrůst obliby jsme přeci jen neočekávali... V následujícím přehledu se jenom
ve stručnosti dotkneme záklačhích akcí, které na vzrůst
obliby měly takový vliv, ve stručnosti se zmíníme o
jednotlivých souborech, kterak se nám jevily z pozice
redakce hanspaulského Logru. V žádném případě si zde a
ani jinde na našich stránkách neosobujeme právo provádět odborná kritiky. To, co bude následovat, je pouze
přehršlí dojmů zíksaných na řadě koncertů a session...
ŽLUTÝ PES
Protože se soubor v loňském roce stačil pouze představit nejbližším známým v listopadu na Strahově, je
celkem logické, že jeho vzrůst obliby je větší, noz u
jiných hanspauíských 3ou'oorů. Větší jsou i jeho ambice.
Skupina zachovává sound, se kterým sa představila, neustále se na něm snaží pracovat a pokud se týSe repertoáru, je vidět tendence přechodu na vlastní věci, z
nichž některá zaujmou méně, jiná více a některé lze
pokládat za velmi vydařené. Právě ve vlastní tvorbě a
vlastní tvorbou zvýšené originalitě výsledného efektu
by měly být hlavni devízy souboru solidního základu dobrých hudebníků, imponujícího přednesu a původních autorů. Od podzimního vystoupení ke květnové shov/ urazila
skupina slušný kus ce3ty.

Březnový koncert v Dynacord-clubu na Vinoliradech sice mohl naplnit některé skeptiky přesvědčením, že se
Žlutý Pes chce utopit v monotónním hřmotu stéle 3tejného
repertoáru se značně přehranými pasážemi přehlcených
sól, nicméně nedávné shov; prokázalo mylnost těchto názorů, V "déčku" sice skutečně soubor /zejména ve druhé
ůlce koncertu/ působil poněkud stereotypně, ale to byo částečně i špatnou náhradní aparaturou zimprovizovanou na podlední chvíli, částečně nevhodnou volbou sledu
3kladdeb. Zazněly zde některé nově nacvičené věci, jež
program.zpestřily a projevila větší účast vlastní tvorby, která na květnovém koncertu na Strahově dokonce
tvořila většinu !!I Strahovský koncert byl výborný zejména skladbou repertoáru, kde se objevilo několik nových
převážně vlastních skladeb. Větší vyhranost se projevila i ve starších skladbách, která vyzněly velmi dobře.
Obecenstvo právem aplaudovalo, když po vlastní instrumentální skladbě Jondy Smrčky Station '.Vagon Blues zazněla titulní píseň souboru. Také další známé věci Ivana
Hlase vyvolaly bouři nadšení /nejvíce Automobil, mláčku vraí se, Hlava-Mapa/. Z novinek Má dlouhé nofty ta
tvoje lež a Pět hlav vyzněla lépe první se zvukomalebnými kytarami. Vysoko můžeme hodnotit i tradiční dvanáctku, kterou hráli mj. i Stor.ss : ť i a King Bee a lyrickou vzpomínka nostalgická skladby './hen I V/as Young s
krásným saxofonovým sólem. Lartínkův majstrštyk Little
Texas Blues nabídl obdivuhodnou kytaru. Obecenstvo si
vyžádalo ještě trochu uspěchané ',/alkin On The Sunset
a závěrečný rockandroll na téma Johnn^ 3. Goode, ale to
už měla skupina za sebou vyčerpávající koncert.
Těžkoflooúvataniž bychom se neopakovali. Snad jen
to, že s na naše poměry nezvykle syrovým zpěvem Iíejmy,
s výbornými kytarami, perfektní basou leadera Smrčky a
strojovými bicími za občasné pomoci harmoniky a saxu
má skupina výborný zvuk a vzhledem k druhu repertoáru
u nás dost málo protěžované oblasti moderní hudby mé
Žlutý Pes dobré vyhlídky do budoucna, zejména go&ud se
udrží sestava a zůstane u nastoupené cesty. Uůžeme být
právem zSědavi, jaký udělá skupina dojem na nedalekých
Pražských jazzových dnech a co tomu budou říkat punco-r
vaní odborníci z řad Jazzové sekce i z vyšších míst,
např. kritikové Uelodie apod. Není třeba připomínat,
že Hanspaulka a okolí bude sympatické skupinti držet
palce a sv^n potleskem podporí jejich premiéru na Pražských jazzových dnech...
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Bluesberry měli letos větší počet vystoupení než za
poslední léta a na většině z nich potvrdili svůj výkonnostní vzestup založený na precisně zvládnutém repertoáru, velká dávce zapálení a na několika nových textech.
Když ještě na většině koncertů dokázali naodit úplně
fantastickou atmosféru, ve která se ztrácely takové ty
drobné chybičky provázející jejich interpretaci, bylo
v hledišti veselo a příjemně.
Po experimentu 3 houslistou Valentou 3e vrátili ke
klasické sestavě a již na sklonku minulého roku v renských domovech v předvečer zdražení alkoholu navodili
výbornou atmosféru, což zopakovali i na Jazzových dnech
ve Slaném, kde místo Špíčy hrál Kredba. Melodie o tom
v čísle 2/79 píše: "...Další pražský soubor, který si
získal srdce publika na nedávných 7. pražských jazzových
ánecli, Bluesberry, nastoupil bohužel zredukován z kvin- :
tetu na trio. V sestavě Petr Introvič-kytara, foukací
harmonika a zpěv, Ľario Císař-kytara a zpěv a Jiří
Klepa /čti Kredba/-kontrabas předvedli strhující repertoár, sahající od Leadbellyho přeá dvojici Sonny Terry ,
- Brov/nie McGhee až po Paulo Butterfielda na vlastní
české texty." Potud ¿..'elodie... Ľohli jsme ještě na
pražských scénách vidět skupinu Bluesberry v Besedě na
Portě, ve výborném programu U Zábranských, kde mělo
vystoupení nejvyšší úroveň a kde se představil již Jiří
Gilík jako host na piano a akordeon," dále v Lucerně na
Hockandrollových velikonocích a na Strahově. Kromě toho
tleskali skupině udivení diváci v Trutnově a v Brně... .
Bluesberry staví na osvědčeném repertoáru, který do
dnešního dne nabyl na slušný počet písniček. Zpestření
přináší časodčasu zavedená novinka a starší skladby v
podání rozšířeného kvinteta. Velkým přínosem je účast
Gilíka, rozšíření souboru přidaná na barvě a ještě více 1
podtrhuje rytmický výraz skupiny.
Zatím bohužel na vlastní tvorbu skupina sázet nemůže !
- v tom ;aá určité zápory, nicméně vzhledem ke svému
zaměření to zatím příliš nevadí. ij?omš zmíněného hosta
a snad i Petarovy harmoniky ani nelze hovořit o nějakých hvězdných výkonech instrumentálních. Skupina hraje to, na co stačí - a hraje to s chutí, což je hlavní
devizou souboro. Slaoe to, je veselo na podiu i v lile- ,
dišti a to je právě prima.
V Lucerně na velikonocce měli 31uesberry vyplnit
přestávky mezi rockandrollem Micky Volka a Pepy PilaI

ře, umožnit lidem, aby si odpočinuli od divokého tance
při výborné poslechová musice. To se povedlo a bylo to
jedním z příčin velikého úspěchu celého pořadu, ktorý
tak neměl hluchá místa a získal si fantastickou atmosféru, o které píšeme na jinim místě. Bluesberry zde i
ve velkém sále* podali dobrý výkon, měli velký ohlas a
i přes mizernou techniku zvuku zaslouženě získali ovace.
Vlastně také tak trochu připravili půdu Pepovi Pilařovi
a jeho boys, kteří byli hlavními protagonisty večera...
Strahovský koncert nebude patřit k těm, na něž se
rádo vzpomíná. Nevznikla zmíněná atmosféra, mezi podiem
a hledištěm byla určitá bariéra. To se nehraje dooře a
ještě vynikají i ty drobné chybičky v intonaci, nástupech a technice hry. Záhadnou je vsak též volba repertoáru, když se úmyslně zahajuje méně výraznými písněmi,
již předem házíme flintu do žitji... Nevyznělo aiii to
Vekslácký blues, což se považuje za zaručenej chyták
/Petar text skoro deklamoval ze sešitu a z úspěšného
aranžmá z domovů vynechal i harmonikové solo," takže ze
skladby zbylo trochu torzo/ a teprve když nastoupili
Gilík s Fischerem nastal dojem, že začíná opravdu koncert. V rozšířené sestavě vynikl Padevět i s předehrou
včetně seznamování s hráči, což by bylo výborné na začátku show. Zaujala verse Železničního mostu a také
Za stalých časů. Naopak otřesně působila neznalost výslovnosti autorů těchto skladeb /to se musí buä naučit
nebo aspoň uvést v legraci/... Perfektní bylo Oh Ľy Baby
s tahací harmonikou a Metařaké s tímtéž nástrojem dodávajícím správný říz pouličního blues periferních vandráků, své si zahráli i ve Vepřové. Naopak závěr byl
rytmicky mimo /Na rohu/, což nespravila ani narychlo
zimprovizovaná Iílasovka RANO NA HANS PAUL CÍTÍ... Lze
dodat, že jsme postrádali-úspěšné chytáky /Pavlína,
Startka ./, což možná souvisí se snahounehrát pořád to
samé, ale ani novinek jsme se nedočkali. Po poslechu
záznamu však můžeme potvrdit, že to nebylo nejhorší a
hlavním minusem byl nedostatej kontaktu s publikem, jež
tentokráte nebylo zřejmě na podobné věci pripraveno a
jež se přeci jen malinko lišilo od návštěvníků jazzová
amatérské scény.
Skupina se loučí na Jazzových dnech, neboí Mario
odchází na 5 měsíců na vojnu. Co se bude dít mezi tím,
nelze zatím přesně uvádět, ani leader ještě neví. Snad
bude možno uspořádat nějaké vystoupení v kvartetu
V záporném případě se zřejmě bude mezitím pracovat na
novém repertoáru...

Nezbývá než popřát skupině Bluesberry, aby na svém
posledním vystoupeni v původní podobě - na Jazzových
dnech koncem května - dokázali navodit právě tu typickou atmosféru, která je provázela celé jaro, a aby se
jim toto poslední vystoupení před Císařovou vojnou co
nejvíce vydařilo
To chce vybrat ale dobrý věci!!!
Velkou příležitostí k vyzkoušení a ověření dalších
novinekaa v úvahu přicházejících změn je i dvoudenní
zájezd s večerní zábavou v městysi Želiv, který pořádá
známý manager Honza Kloub a společnost pánů z látlářky.
Autobusový zájezd tří dejvických souborů do asi 100 kň
vzdálená vsi zahrnuje Bluesberry, Žlutý Pes a Classic
Rockandroll Band !!! Jedinečná příležitost. Odjezd již
v pátek z Kotlářky. Lze předpokládat, že autobus bude
zaplněn, proto fandové z Koutyše raději uvažujte s dopravou po vlastní ose ...11!
BARTOŠ, VEVERKA + JEĽKA
Akustické folkové trio sestavené z dalších dvou
návštěvníků klubu v Houtyši a doplněné svěží dívkou.
Premiéra a dosud jediný známý koncert spolu s Bluesberry u Zábranských v Karlině. Vystoupení bylo poznamenáno nezúčastněností publika rozdrážděného nezvykle
vitálním show Bluesberry, začátečnickými nedostatky a
snad i trochu trémou. Bylo v něm hodně zajímavých momentů, řada nejistot a chyb a celkově nepříliš přesvědčivý dojem. Skoda. 2e to nevyznělo jako při náhodném session v Houtyši, kde Veverka s Bartošem zněli
sympaticky...
Velmi poetické texty, snaha o vícehlasy a zvuk, který dnes moc už neletí, stejně jako složitější hudební
komposice způsobily malý ohlas publika. Největší úspěch měla rytmická bluesovlca...
Třebaže dojem obecenstva možná nebyl příliš positivní, nemyslím, že by to měl být poslední pokus. Nakonec
Bluesberry začínali ještě hůře a vzpomeneme-li na jejich "Zavadilku"... Věříme proto, že se s duem Veverka
a 3artoš sejdeme ještě několikrát, a že jejich výkon
bude mít vzestupnou tendenci.
ATOMIC
Velmi populární skupina letos neměla vážnějšího koncertu a tak naše redakce nemůže blíže informovat...

VEHYKL
Ani tato mystická skupina, z jej*- díljm pochází
řada starších i novějších hanspaulských hitů, stejně
jako loni neměla jedináho session...
CSTATiCÍ
Z ostatnídh hanspaulských skupin jsme bohužel mohli
shlédnout pouze naše houtyšské známé trampy v čele s
manželi Borovičkovými, s nimiž občas v Hoútyši jamuje
na kontrabas Honza Špička. Jejich sezení občas zpestřují jednotvárnost hraní v levé místnosti
Záhadou zůstává skupina Jirky I,Iareše /ex-Extempore/,
která pilně pracuje u Karešů ve sklepě a podle slov
Jirky Horálka si zatím netroufá. Skutečností zůstává,
že dunění z podzemních oken ve Zvonické ulici má docela sympaticky charakter.
Pokud si můžeme dovolit do tohoto výčtu zahrnouti i
freejazzové duo Durman + Posgjpal, tak na tomto místě
měl bohužel mít kolega Poledňák obsáhlý referát o jejich úspěšném koncertě v Besedě. Bohužel jenom měl mít,
nemá
Kenechte si ge ujít na jazzových dnechlll!!!!
Na HPC fungujesamozřejmě ještě víceméně zkumavková
skupina Orchestrión, dříve B-side, ale ani o ní letos
nebylo příliš slyšet, dokonce ani v Houtyši již dlouho
nebyli...
Jestli jsme na někoho v tom fofru zapomněli, tak asi
bud úmyslně A achal Prokop, Přemek Foukner - vyšší
sféry/ a nebo naprosto bez úmyslu. Nezlobte se proto...
§ § §
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Sportovní hala na Folimance
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ŽLUTÝ PES

D N E C H
Nuselské údolí

DUKJAN + POSEJPAL

iJ0Bl4BEN5jäí PÍSNIČKY HANSPAULSKÍCH AUTORB V TEXTECH
Ivan Hlas : Háno ^ na Hans Paul Git^
HODINY hrknou a pak zůstanou 3tát
čas už se k půlnoci chýlí
v Houtyši pomalu prestávaj hrát
opilci řvou: "tak ještě chvíli l"
Byl hodně těžkej tenhleten den
je hodně cejtit rumem
otevřený okno žene kouř ven
zdá se, že zase pudem...
Protože ráno je nejkrásnější na Hans Paul City
ženský jak od toho Francouze : Renoira
hnedle ti na klín sedaj
když venku zabrzdi námezdná kára
ze židle za3e tě zvedaj
A jdem to táhnout až do rána na Hans Paul City
Nikdo se neptá, kde vlastně makáš
že to tak musí být
at děláš v Kolbence nebo se flákáš
hlavně když umíš pit
Budem to táhnout až do rána na Hans Paul City
Budem to táhnout až do rána na Hans Paul City
Budém to táhnout až do rána na Hans Paul City
Budem to táhnout až do rána na Hans Paul City
Budem to táhnout až do rána na Hans Paul City
Budem to táhnout až do rána na Hans Paul City
Budem to táhnout až do rána na Hans Paul City
Budem to táhnout až do rána na Hans Paul City
Budem to táhnout až do rána na Hans Paul City
Budem to táhnout až do rána na Hans Paul City
Budem to táhnout až do rána na Hans Paul City
/rop. ad. lib./

nô joblíbenějěí hanspaulské písničky v textech
Tlučhoř : MDLÍNA Z KOLÍNA
když g'sem přijel z Londýna
do roanýho Karlina
potkala mi Pavlína
ma lá hezká blondýna
počkej na mne u Týna
tam je malá kantýna
půjdem spolu do kina
na Cárlyho Caplína
pak však místo äaplína
zlákala nás Forbína
a séparé kabina
s velkou bustou Stalina
moje malá blondýna
usedla mi do klina
v ruce láhev od vína
co uzrálo u aýna
kouří se kouř z komína
3vička tiěe zhasíná
moje malá blondýna
na klíně mi usíná
Baía ten byl ze Zlína
múj FIAT je z Turína
má blondýna ze mlýna
já jsem jí spad do klína
na zahradě u mlýna
vrtám se teä ve hlína
pěstujeme tuřina
jako pan Ľičurina

Na tomto místě budeme uveřejňovat /pokud budeme stulit
se silami/ podle Vašich žádostí nejoblíbenější hanspaulská te::ty hitů hraných hanspaulskými skupinami. První
ukázka je dobře známá z Iloutyáo a různých mejdanových
session, veřejnosti bylo představena na Strahově v květnu v interpretaci Ivana Hlase a Bluesberry... Druhá je
původem z dílny skupiny Vehykl ale popularity se jí
dostalo až v úpravě I.íaria Císaře a skupiny Bluesberry
na hudbu ne nepodobnou Bratranci z Prahy...
_břýč—

prie» .interview interview i n t e r v i e w i n t e r v i e w i n t e r v i e w i n t e r v i e w i i * e )
O ir D 6 E J
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Ondřej« Hejnu známe v nnoha různých podobáoh, i když tu evoji svéráznou el zachovává jií několik let. Hanepaulka ho poznala jako
Siena dnes ji£ legendárni skupiny pionýrů blues Žízeň, zná ho taká
jako člena vokálního kvarteta Yo-Yo Band a v pcsl»dni dobi jako
zpěváka skupiny Zlutý Pes, která si získala na HFC a okolí velkou
popularitu. Možná méně lidi ví, že k Ondřejovým aktivitám lze přičíst i práci spisovatele a další skutečnosti obsažené v rozhovoru.
LÓGR i Jaké byly tvcje hudební začátky 1
HEJltAi Hoje hudební dětství proběhlo ve znamení přehrávání houslovýoh cvičení Otakara Ševčíka. Výsl»dek se dostavil v podobě narušeného zraku, který jsem si později doničil opisováním čínskýoh znaků za chatrného osvětlení lampičky v Universitní knihovně. Rozhodující událostí v mém hudebním vývoji byla dnes již legendární autonehoda ve Vodičkově ulici na počátku sedmdesátých let. Do bezvědomí
zpitý řidič tehdy vjel na chodník, srazil několik lidí a přerazil
několik kostí. Tím přišla dočasně bluesová skupina žízeň o zpívajícího kontrabasistu. No, a zatímco Hogan zpytoval své svědomí ve vyšetřovací vazbě, já jsem jako hráč tii&m^n* foukací harmoniku
převzal jeho party, a tak se ze mně stal zpěvák...
Li
Zatím největěí ohlas jsi získal jako člen Yo Yo Bandu. Jak to
vypadá v této skupině dnes, třeba ve srovnání s památným koncertem
v Laterně Magice nebo s érou spolupráce s Conbem Franty Hromady ?
Si
to Yo Band právě v současné době dokončuje opisování velkého
kruhu, kterým se vrací do podobné polohy, v jaká ho bylo možno vidět a slyiet v Laterně Magice. Po hostování s ne jrůznějěími jazzrookovými i pcpausicovými veličinami, pro něž byl vždy jen milenkou
ve víru zahraničních zájezdů, jsme se znovu vrátili ke svému repertoáru, ěpikovánému černošskými lahůdkami. Důležitá je spolupráce s
Danem Fikejzem, jehož dvě písničky (textovali jsme je spolu e Ivanem Hlasem) by se měly v dohledné době nahrát i na desku! Dáse říci, že práce ve skupině se na úkor amatérského nadšení trochu zprofesíonalizovala, takže jako obvykle - něco za něco.
Li
Jak jste dali dohromady Žlutého Psa a co pro teb* zaaa»ná spolupráce s touto skupinou 1
Hi
Vloni v červenci jsem ležel na jednom rozkládacím kanapi v
Los Angelea, poslouchal "Soně Girls" od Stones a přemýšlel o tom,
jak se vlastně dělá dobrá muzika. Nevím, čím to bylo, ale v tom
okamžiku to pro mě byla naprosto jasná věo. Zbývalo už jen založit
Bkupinu, která by to hrála. V Praze jsme se po počátečníoh potížích
(viz minulý-Logr) sešli v jedné zkušebně s Tondou Smrčkou a zjisti-

: li, £• kromě etejnýoh vytipovaných spoluhráčů mine i zatraceně
podobné představy o tom, co s nima dělat. JI Žlutý Pee byl na
sviti. Z toho j>t jasni, ie Pes je pro sne x ¿kladní životní zkouška ohněm, při niž člověk nutně zjistí, jestli v něm něco je, cabo
ne. Hení totiž na co se vymlouvat...
Li
Jakým směrem se buda ubírat vývoj žlutéh* Psa? Po sho« v Uelubu se vyskytly kritická hlasy, ie tolik výborných hráčů vydá
přilii mnoho muiiky a že závěr byl "prehranej" (Moc tónů, moc
hluku a trochu monotonní výsledek)l?l
Hi Se Žlutím Psem jame absolvovali po íesti mčsícíoh zkoušeni
sice jen tři koncerty, ale syslím, že přes věschny nedostatky a
chyby je jasni, kudy se chceme ubírat. Hěkomu to připadá přilii
hlasití a tvrdá, někomu monotonní a jiným zas* přilii specifická
a nesrozumitelná. Ale my neustoupíme ani o oentimetr. Budeme totiž
hrát svoje viol zsložaný na blues a boogie, na věoeoh, která
dlouho známe a na které, jak doufám, stačím». Stručně řečeno, jde
o to co nejlépe odhadnout svoje možnceti a příliš se neohlížet
na vkus mas. V amatérské hudbě je to naštěstí možné.
Li PO strános novinářako-spisovatelské j«M« byli nedávno svědky
tvého debutu na stránkách Stadionu a záhy poté vyily vaše dojmy
z cesty do Indie knižně. Je známo, že jste loni byli v Americe.
Jak ta cesta probíhala a hodláte o tom také něoo publikovat ?
Hi Pokud jde o cestování po sviti, je to téma jistě zajímavé,
ale také dosti problematické. V Americe jara skutečně byli, ale
protože zážitky z výletu právě tei zpracováváme knižně, nechtěl
bych, jak se lidově říká, vystřílet všechen prach předem. Jen tak
na okraj bych možná celou cestu přiblížil ke směsici pocitů x filmu Kasy Rider a z knihy On The Road. Někdo by možná řekl, že to
bylo v pohodě«, Kniha zatím vychází itt pro znSnu jako kříženec
Hanzelky a ZUpounda se Šimkem & Grossmannem...
Li čas od času jsi spolupořadatelem různých kulturně zábavných
akoí dole ve mietS. Jak vfpadá situace v současné dnbě ?
Hi
Je-li(ceotování téma problentloki, pak přednášení o něm na
veřejném fóra je j«štS problematičtější. Jelikož jsem se v t^mto
směru v poslední dnbi nalokal několika dosti hořkých pilulek, raději bych tuto otázku přeskočil.
Li A CO sport? Aktivně jsi se zabýval kopanou a lukostřelbou...
Hj S přibývajícímu léty si človik už sakra jednou muaí přiznat,
že na olympiádu do Moskvy pojode v nejlep*ím případě jako diviík.
Snad i proto moje sportovní činnost poklesla na minimum, nisty dokonce i na nulu. Světová věda ovšem denně dokazuje, že pravidelné
rekreační běháni je zdraví nanojvýš prospěšné. Co takhle se zanyo-

lot nad pondělními rekreačními běhy, třeba pod heslem t "Jo pondělí, dáme si pilce naruby I"
I>> Co si myslíš o současné eltuaci v hanspaulskodejvické aaateur
ski hudbě a jakí jsou j«ji vyhlídky ?
Hi
Tohle téras. v nejbližěí době zkusím zpracovat obsáhleji, tak,
aby evenť>álně zapadlo do stejného čísla Logru (?) a to by nohlo
znamenat také rozěířenl spolupráce B Logrem...
•

•
+

•
+

•
+

Monumentální událost významným činem Jazzové sekce«..
ROCKANDROLLOVÉ VELIKONOCE - VELKÝ OWOLEDHÍ DANCING V LUCERNÍ
Když jsmo poprvé slyěeli neo'ioiálnl zprávy o ohystaném pořadí
na Velikonoční nedílní odpoledne v Luoarně, nevířili jsme udávaným
infornacía a jeětě několikráte jsme si je ověřovali. Dostávalo so
nám vždy stejné odoovědi - ano, je to plea pořádaný Jazzovou sekcd
kde vystoupí Mloky Volkfc se skupinou Transit, Bluoeberry a Pepa
Pilař a jeho Classio Rockandroll Band, která nás zaujal na podílu*
níah Jazzových dnech. Podmínka společenského oděvu odpadá II!
Toto ojedinělé vystoupeni dvou rockandrollovýoh skupin s oddycho
vými pausami lidového biu*« přilákalo mnoho návštžraíkň a diky výborné organizaci a dobrým výkonům hudebníků se stalo nezapomenuté!
ným zážitkem. Z pódia zněla stará dobrá muzika a parket byl přeplněn tančícími všech věkových a společenských vrstev od asi 1S do
dobrých 50 lat, kteří vytvořili vynikající atmosféru a nepřiao tak
vyprovokovali účinkujíc* soubory k výborným výkonům.
Pořad táhla skupina Classio Rockandroll Bani ss svvm zpěvákem
Pepou Pilařen. Solidní hudební základ byl umocněn ostrým přednesem
zpěváka a nedoceněnou nadíenou prací speakera Ctibora Vol&řika.,
který sa přiblížil v na&em měřítku legendárním průvodčím některých
slavných pořadů. Z bohatého repertoáru váech klasiků rookandrollu
od Ch.Baaryho, G.Vincenta, E.Prealeyfco a dalších doplněného několika. chuíovkami (např. I Saw Her Stending There od Beatles, i'm
Oonna Slt Bight Down And Wrlte Mysolf i Lettsr apnd.) gi jistě
přiěel na své i ten nejpamatujíoníjěí paoětnllc.
Micky Volek se svým souborem působil lípe hudebně, jednak diky
lepěl aparatuře a d<ky citlivě zvolenému repertoáru, kde vedl«
klasických čišel typu Be-Bcp-A-Lula nechybělo Cookovo Bring It On
Horo» nebo bluesoví čislo Ooln Up Goln Down (Charles ?)• Blueaberry
přea potížo se zvukařem podali solidní výkon a klaslokým repertoárem si získali dalěí řady příznivců, zejména Veksláokého blues. Z
jejich písni bylo príma Oh My Baby - zpíval Jura Qilík a hrál na
a oydjtn, o«.1 bylo výborné oživení a doplnění svaku kapely»

Jazzoví

v e s e l k a v Houtyäi

Mario Císař B« o ž e n i l . , . . .

VEĽKÍ
UDÁLOST
BLUESOVÉHO
SVŽTA
»••BsiataEiiinBUHnmiazKEEiasmuaiMaiKumum
To, 00 B« stalo v obřadní síni v pátek 9. března 1979 vlastně
ani pro veřejnost takové událost nebyla f třebaže sňatek kytaristy
skupiny Bluesberry Jardy "Karla" Císaře s Helenou Poledňákovou
nebyl prost překvapení, ale jaho přímýn důsl»dkem byla svatební
veselka pro ne jbliiší znání, která se konala v Houtyäi a není možno jl alespoň stručně nezaznanenal. Fo spoustě blahopřání a řadě
praktlokých i reoesníoh dárků (nejoríginálnější bylo Svatební blues
od Michala Veverky, kteří si hned přítomni muzikanti zaimprovizovali) se rozproudila správná a spontánní zábava u přeplněných stolů restaurační "hudební síně". Pivo teklo proudem a sen tam se i
mihl nijaký llqour nebo vínečko & náladu znacsniti zpestřovali
Ivan Hlas na kytaru, do jistá dnby Honza Spčka na basu, kterěho
pak vystřídal Výtisk* a především skvělí jazzmani z oblíbeného
Pražského originálního eynkopického orchestra - Jiří Gilík na
akordeon a Klavír e Pavlem Klikarem na piáno a kornet. K tonu se
radil i poněkud posmutnělý Petar Introvič, kterému na evatebníjD
obřadu nějaký zlý duch odcizil taěku obsahující dva kazetofony
a víechny bluesové harmoniky. Ztráta harmonik je pro Petara nenahraditelná a proto nebylo možno se divit zkažené náladě.
Při muzice pookřál nejen smutný Introvič, ale i všichni přítomní (a to jeiti jsaa opomenuli přiměřenou formu bicích^náetrojů obsluhovaných Honzou Fischerem) a sál se neustále zaplňoval n«jen
hosty ale i docela jinými návštěvníky. Po oemé hodině již bylo
tak znamenitě naplněno, že projít ohodbou na pisoár bylo gymnastickým prostoovikem, což se v pozdějiích hodinách některým mírně
unavenějším jedincům nedařilo s nejlepěí vůlí a snahou provést
bez karambolu v podobě pádu do sedících poslúchajú u zdi. V opačném rohu seskupení jazzového tělesa přebralo rozličný repertoár
od klaslokýoh čísel jako Dallas Blues, přes známé písně Ivana
Hlase a Bluesberry až po Suohého a Slitra, jejichž písničky na
táto scéně a v tonto provedeni vyzněly až neobvykle příjemně.
Není možno nevzpomenout komických kousků Tomáše Květa, zejména
jeho striptýzu ve dvojici • ženichem končícím odhozením košile,
vejšplechtů inženýra Nováka, neustálo oe jroplétajících a věe zběsile fotografujících pánů Rolínka a Poledňáka (FuPe fotil daleko
méně nápadně a s výbornými výsledky) a dalších heikých okamžiků.
Jak to na podobných veselkách bývá, ženich nakoneo ten ohromný
nápor nevydržel až do konce, bojoval statečně, ale podlehl přesile
nekonečné ŕ&rty gratulantů této jakési vesnické veselky vystylizované d n podzemní jazzové podnby. Loučili jsme se s pocitem noc
hezky prožitého večera a znovj jsme přáli novomanželům štěstí...

Z
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Jedna ze základních rubrik našeho listu stále postrádá stálý příliv materiálu od autorů, o kterých vine, že
mají Supliky zaplněné vhodnými pracemi a ani je nenapadne něco" publikovat. Llusíiie proto vytahovat na světlo i
3tarší ukázky, což je ošidné,protože je již někáo zná;
znovuuveřejnění však není na škodu vzhledem k upřesnění
profilu otoho kterého autora. Nicméně apelujeme" na ty
z Vás, kteří máte co nabídnout do naší rubriky vlastní
tvorby, aby jste tak učinili, jakékoliv zábrany nejsou
na místě, rubrika je zde abychom se projevovali...
V dnešní kolekci se setkáme opětně s novými věcmi
Michala Veverky, uveřejníme ukázku poslední tvorby Ivana Hlase a pro nedostatek jiných možností poodhalíme
závoj minulosti některých předním hanspaulských autorů první hanspaulské kulturní vlny.,.
PŘETBĚŽNÍ 3VŽD3K
Vím
J3em asi divný
Se svým stěžováním si
A nářky
A strachem
Ale svým narozením stal j3em se
Svědkem
Vraždění
A umírání
A je jisté
Ze i já sám
Jsem vražděný
a UMÍRAJÍCÍ
Nebot žiji

AI.V./

Následující ukázky, stejně jako výše uvedená verše,
pochází z nejmenované sbírky Uchala Veverky, který je
zřejmé v současné době jediným aktivním poetou na HPC
a dokonce má své práce sebrány, což by bylo vítáno i u
dalších autorů, kteří zatím na svoji repre3ent ační
3bírku neměli čas...

VSTTÍ

BÁSNÍK

J3i mrtvý
Ty

symbolisto

jenž pod každou 3Vou strofou

mel bys mít vysvětlivky
pro zoufalá žáky
pro ještě zoufalejší profesory
kteří marně hledají v tvých slovebh
nějaký smysl
který by 3e dal ocejchovat známkou
v čemám notýsku
postrádajícím jakoukoliv poesii
Každý tvůj verš je pro svět hádankou
Nevyslovitelné je řečeno
řečené je nevyslovitelná
A lidé se potácejí oslnivou tmou tvých myšlenek
Všude je nikde
a všechno je neznámé
Skryl jsi své štěstí
do vesmírných galaxií slz Kristových
jež světlem svým značí
Konec
A konec je Počátek
Skryl jsi svou touhu své prohry
do zamlžených obzorů zářících stínů
kam nikdo nedohlédne
A všichni si t e 3 rýpají a klopýtají
v tónech tvé poesie
a tajně se pokoušejí
ukrást z vůně tvého žití
poslední hvězdy fantasie
Jsi mrtev básníku
Ale tvůj dech dál rosí myšlenky potomků
smrtelným strachem nepochopeni
AI. V./

KDK2G KRÁSK3JCH SK&
V týhletý ulici už dlouho leží prach
v tý vaší ulici u2 dlouho leží prach
touhletou ulici nepůjdu už nikdy snad
A tohle město je šedý jak hřbitovní zeá
tohleto město je šedý jak hřbitovní zeä
kdybych mohl utek bych z něj hnedka teä
Když parekm bloumám a koukám na váš dům
zdá se mi celej černej ten opuštěnej dům
vypadá zrovna vypadá jako kreiaattrium
Odešla jsi holka a bez tebe je všecko jinačí
utekla jsi holka a všechno už je jinačí
na tvým krásnym těle ted. jinej pytláci
Proč jsem jak to město ulice a dům
ach celej divnej jak ta ulice a dům
proč už neumim se smát a nevěřim krásnejm snům
/Ľ.V./
SONET SAlIOTÁfe
Dívka a noc
Vína je moc
liáno a den
Láska je sen
Slunce či mrak
Už je to tak
Co z toho nám
Když stojím sám
Někam se skrýt
Ze džbánu pít
3 mrtvými karty hrát
Snad bych se smál
Že jsem se bál
Vlastně mít tě rád

/I/

POUTNÍK
Jdu kamsi prosluněným
Vesmírem
A nemyslím na války, zemětřesení
Ani na tchýni
Nemyslím ani na tebe
Ani na barvu
Dozrávajícího obilí ze kterého
Před mnoha lety
Alchymisti vyráběli
Pro jeunoho císaře
Tvoje vlasy
Ono stejně ještě neroste
Na jaře
Jdu a mítyím malinký nádražíčko
Kde stojí a unaveně dejchá
Prastará mašinka
Upocená jedním vagonem
Plným mravenců. Vejpravčí dojídá
Meloun
Aby poté zelenou slupkou dal povel
K odjezdu
Děti mi vesele mávají
3 křikem
Na pozdrava
Nenasedám - za3e bych určitě přijel
Pozdě
/V

PŘESTÁVKA V DÍLNÍ
obrovité kladivo dostalo chut na pivo
prej nemůže šít jen z vody tak si vyšlo do hospody
přidala se k němu pila že prej by {Jak duha pila
pozvali si struhák ten byl chabras na hák
a desítky hřebíky pro žižkovský pepíky
šlo s nima i dláto třebas bylo bláto
přidali se pilnici vyhlášení smilníci
když se sešla banda začala bejt sranda
vrchní koukal jako trouba když U3lyšel mluvit šrouba
roznášejte pivo aí je tady živo
za chvíli je štěně pryč já jsem velkej pivopíč
/j/

HLAVA - KAPA
Jal: si tak Slapu
v hlavě mám mapu
v duchu si ji promítám
ještě dřív než zkapu
na Franka Zappu
chtál bych zajít k vám
Posedíme spolu
vypijeme cblu
a budeš se mne ptát
na dávku světpbglu
tu holku rock n rollu
nebudu ti lhát
Já vím, vím kde roste a kam mám za ní jít
bude to nářez vyšší než 3V. Vít
Lampa sotva 3vítí
sníh jak bílý kvítí
domů se zas protloukám
ncn í už nic k pití
do nebe s černou řití
netečně se zakoukám
Jako bílá vločka
jedna lehká vločka
na čelo mi usedá
snad tam na mne počká
možná, že se dočká
ví co pro bdě zdabedá
Jú vím, vím, kde roste a kam mám za ní jít
bude to nářez vyšší než sv. Vít
/I.H./

trubadúrova loutna
nehraje ale doutná
trubadúr dělal brajgl
do loutny spadl mu vajgl...

Zlíbal bych trávu
a tvými kroky
co splynuly
3 rosou
Zlíbal bych trávu
a sloky
ze rtů se linuly
3 gloSOU
Zlíbal bych tvůj pohled
se slovy
i slzy
zlíbal bych tvůj pohled
kdo ví
jak brzy
Zlíbal bych tvá ústa
rozpustilá
i mech
3 vlahou touhou
Zlíbal byoh tvá ústa
roztomilá
vzdech
chvilinku pouhou
rozehrát
Chtěl bych
napsat v básni
o tvých očích
chtěl bych
popsat v básni
nespoutaný smích
tenkrát
Chtěl byoh
moc bych toho chtěl
budu líbat sám
aby nikdo nevěděl

ÍGKVT3.: ZA PADLÝ LIS!

krkolomným pádem na zem
dopadl list za listem
kdo ho srazil, který blázen
v kraji tolik skalistém
v kraji rul a slídy
v kraji mlěenlivévbídy
mezi blátotklivá ňadra
mezi dávno^ímrtvá jádra
mezi éedé zoufalství
uzavřené v tichosti
v mlze mystického zámku
v chodbách s prachem na dva palce
s pány kliéekplných krámků
ne nepodobných jinovatce
bez výkřiku překvapení
bez jediného gesta
v punčochovém opojeni
devadesát bez sta
dopad těžce na zem
dopad do umělých vláken
-jimž se řiká bordelkya kdyby padal z eiffelky
a kdyby padal z minaretů
co chtěl vzkázat světu světů
jaký symbol vypálit
do prokřehlé hlíny
hrůzu ze väech panychid
ústy zoufalými
/I.P.

KRAJINA BĚS
viděl jsem hřeby místo trávy
a místo stromu telegrafní tyč
a místo tůně rybník popelavý
A místo větru šlehal bič
viděl jsem také hlavy laní
jež místo jablek v drátech visely
a stovky prezoufalých přání
a mramorové sloupy v posteli
A zemi vzdutou k prasknutí
A šibenice pro písně
a místo miluj řekli ti
- heslo popisné to aby každý věděl kudy kam
aby snad neměl oči vedle
aby snad nepropad Pověrám
viděl jsem mraky bouří těhotné
ale bez jediné kapky deště
a všude oči s vytřeštěným KE
a přece doufající ještě
v jakousi tečku z cigarety
v jakousi kapku alkoholu
jež dávaj tři strakaté tety
když je nejvíc bolu
/I.P./
V dnešní kolekci jarního čísla Logro jsme Vám přinesli
ukázky z nové tvorby Michala Veverky, jeden z nových
textů Ivana Hlase, ukázku z rané tvorby Tlučhoře, jemné verše Oldy Plonka Pej3e a výběr ze sbírky Ivyho Poledňáka Krajina běs /1973/.

{
KONCERT NA STANICI AUTOBUSU
Do netra jsem vcházel se Spíčou, kterej valil svojí obrovskcu
baou pod mohutnou paží jako by to byly ty nejvobyčojnější hounle,
a oba jsme byli ještě úplně opojení tou úžasnou atmosférou a nadSeně jsme si vyměňovali dojný z toho fantastickýho odpoledně ve
slavný a kdysi nedostupný Lucerně, kde ne sešli oamí príma lidi
od těch najmladších teenagerů v plandavejch trikách a vošoupanejcii
rourách, kteří tu slavnou éru znaj akorát z vyprávění ave.ich rodičů nebo z historický literatury, až po stárnoucí pamětníky s kvetoucíma vlasama a prosvitajícíma koutarja, většinou solidně oblečenejch, vono co ve čtyřiceti už těžko chodi v teniskách, a kde
vládla taková bezprontředni a absolutně uvolněná atcosfára svobodomyslnosti, porozuměni a totální pospolitosti celýho publika bez
ohledu na vSk, postaveni a takový ty ostatní atributy, který nás
cejchujou po celej život a tříděj nás bezmyšlenkovitě do všelijakejch škatulek) kde každej dováděl po svým, všichni se usmívali,
úplně neznámí kluci a holky se navzájem ujišťovali, že to všecko
není
ale vcpravdická skutečnost a naprosté pohoda a nad tím
vším zněl až neskutečnej rock and roli - takový zvláštní fluidum,
který pomalu, ale a neodvratnou důkladností naayoovnlo celej sál
od secasníhc stropu až po propocený parkety sténající pod rytmickým duaotem stovek hudbou pominutých nohou • Ještě na schodech jame
ci připomínali tu báječnou starší rockerku v džínách, se záclonou
sedivejch vlasů rozprostřenéjch na záda, jak s takovým požitkem
Etepovala i vo chvílích, kdy hráli Bluesberry a kdy nikdo netancoval, protože všichni lidi byli namačkaný kolem podia, aby mohli
vychutnat uklidňující účinky úplně jiný muziky, a kdy tahle trochu
starší holka, protože se jí nedá jinak říct, kdy tohle holka byla
naprosto v pohodě, chytila ton správnej vítr a jela v tom úplně
perfektně jako všichni ti, co by ji mohli kliáánko říkat mamino, B
jak přišel k ni takovej vlasatej mladík, jestli orní jako prosit
nebo něco na ten způsob, chvilku se okolo ni ploužil všelijakkejna
tanečníma vsriacems., potom zas odešel pryč a to byl ten jedinečnej
feoling, kdy váiehni kolem jsou jakoby naladěný na jetou vlnu a
vysílaj a přijímaj signály naprooto po-si-tiv-ně a v úplný pohodě,
až jsi z toho docela vedle a uvědomuješ si jako v nějaký paranoický
visi, jak by to bylo fajnový, kdyby tu te3 byli kámoši z vestu,
který pokaždý přijedou uprostřed lěta, když je Praha totálně mrtvi,
kdyby tu stál vedle třeba brácha, jak by to baštili a vůbec.
Něco t&kovýho jsem znal jenom z doslechu, hippies tomu říkali
"good vibrations" a tady to teda fúngovalo v širokým měřítku. Taky
jsme ocenili snahu toho proplešatělýho spýkra, jak vlastně dokázal
lidi vy hecovat a připravil půdu pro hvězdy večera Uicky Volka a

hlavně pro Pepu Pilaře a jeho černý kluky, který tomu dali tu
správnou áíévu. Bylo to zkrátka odpoledne, na který lidi a ani
muzikanti jen tak nezapomenou a od pořadatel* to byl -oc dobrej
skutek a dárek k Velikonočním svátkům.
To ui jsme ale nastoupili do vagónu a byla ton hromada lidi, ]
oo jeli z koncertu naším smoreir, hodne znúnsjch z Houtyse a tai^
muzikanti s uéstrojena, známí kluci z oblibeaýho jazz bandu, a
!
řeč se točila kolem toho odpoledne E všichni to ještě zkrátka ne- j
stačili docola vstřebat a každej hořel ba přímo plál touhou něko- ,
mu ty svý báječný dojmy vypovídat a tak to bzučelo ve vagónu jato I
v oule.
|
"a Špejchare nám fouknul autobus, hospoda na rohu tylr. zavřené a proto*e pořád tady mezi náma bylo takový to fantastický
fluidum, bylo to jsn logický pokračování všeho, co se ten den už
událo, počínaje tim bláznivým úprkem z hor a nekonečným cestováním
za touhle mjzlkou. Teäka už si nemůžu vzpumenout, kdo vyndal ten
svůj nástroj první, ani na tom nezáleží, ale v mžiku byly futrály
otevřený, na chodníku se instalovaly provizorní bicí - jenom kopák
a činel - a už to jeloi klasickej parádni jazz, dechy, housle,
k tomu tahací harmonika, která tomu dávala takovej ten správně
vomšelej tyngltanglovoj šmrnc, Spíča se opřel do tý basy, spustila
rytmika a to už byl ten správnej sound, kterej proniká ušima až
do prstů na nohou a hejbá celým tělem v tom senzačním prastarým
rytmu, kterej se formoval po desítky let tam někde daleko za velkou louži a kterej teä zněl v nedělní vlahej podvečer na stanici
autobusů Dopravního podniku hlavního města Prahy před zraky užaslých kolemjdoucích, jejichž zástup se pořád »většoval, otvíraly
se okna a lidi nastavovali uši, sbíhali se se sousedních ulio a
zírali jako u vytrženi na tu neskutečnou scénu, kdy se na chodníku
rozvíjelo bchatě improvizovaný jazzový' téma, kornetista celej v čei
nym se houpal do rytmu, zakláněl se dozadu a vystrkoval tu svoji
zlatou trumpotu k nebi jakoby tam chtěl někoho z těch dávno umřelejch jazzovejch mistrů vyprovokovat, aby se k němu přidal, foukal
do toho plechu v takovým tom svatým pominuti muzikou, kdy se
stává s nástrojem jedinou velikou podstatou tý svý muziky a ta
muzika stoupala večerním teplem někam vzhůru za těcca nistrama a
nesla se jako symfonie Rudolfinem a špiča vytvořil s basou jedno
mohutný prakticky nehybný sousoší jako by vytesaný z kanene o jen
dunění strun, který ee odráželo od protějšího baráku, nasvědčovalo
tomu, že nčkde hluboko uvnitř pod tou ohromnou hmotou pulzuje
plným tempem hudební nadšení, houBle B harmonikou se střídavě vynořovaly z celkovýho zvuku jakoby si dávaly přednost, ale to už
vyběhl z metra Petar, kterej se někde opozdil nebo oo, bílý vlasy
za ním vlály, a colej nadšen"j už na křižovatce vytahoval harmoniky, div se nerozplač jak dlouhej tak širokej na těch kočičích
I

hlavách a tea se k tomu přidal a foukal jak o život a potřásal
hlavou až mu ta jeho bílá hříva poskakovala jako cválajícímu
plnokrevníku a přitom se ohlížel co tonu ostatní řikaj, neříkali
nic a jen hráli a bylo to zase lepši a to už jsme všichni tleskali
do toho kolíbavýho rytmu a potřásali hlavama a všelijak to s náma
šilo, takže jar« vypadali jako takový ty přírodovědný íilav vo
lidožroutskejch kmenech ze střední Afriky když maji ten svůj obřad,
a pak ei začli kornet 3 foukací harmonikou předehrávat a odpovídat a houslista je špekoval a všecko to podbarvovala ta kouzelně
tyngltanglová tahací harsonika a dokonce i Špíča za basou už nestál tak flegmaticky jako bejvá jeho zvykem a tahal za ty dráty
'.-ostošest a to už na protějším chodníku byl slušnej hlouček posluchačů a ta muzika začínala dostávat ty nejneuvěřitelnějši grády
a z kluků ae lilo, protože bylo pořád ještě dost teplo, i když
byly toprve Velikonoce, a už hráli asi osm nebo deset ainut a bůh
ví jak by oe ještě dokázali vyheftovat až do božskýho stádia
úplný nirvány, kdyby náhodou nepřijel načas autobus.
Tak jak to začalo, tak to i skončilo, všichni se naskládali
v tý fantastický náladě do outobunu, šofér byl z toho správně
vyvalenej, no bodejť by ne, protože takový krásný věci se dějou
jenom hodná zřidka, když je ta správná konstelaoo.
( Dominik )

Sebrané texty Bluesberry v tisku
TtJÍri

SBÍREK

POESIE

II

OBZORU

t

Podle poslednloh informací se opětně na Hanspaulcs rozvijí vydavatelská činnost, která na počátku 70. let byla dnsti Intensivni. Vedoucí skupiny Bluesberry Petar Intrc pracuje na sebraaýoh
textech souboru, který vydá pro interní potřebu skupiny. Chystá
ae nová sbírka Tlučhoře BUJE* Z BĽÚZT, která by měla přijít na
světlo počátkem léta a bud» obsahovat výběr 1 tvorty v lotech 74
až 75. ÍTe dávno jsme v redakoi měli sebranou poeBii Ulehala Veverky
která by ei zasloužila i souhrnného vydáni, stejně jako například
dosavadní tvorba Ivana Hlase a dalších hanspaulskýoh pisálků...
Dříve byly takovéto sbírky na B.P.C. velmi oblíbené a řada
autc-ů vydávala v nákladu 5 až 10 ks n i práce pro svoje okolí.
Sbírky byly recenzovány a čáateíně publikovány v čaoopiee ABS a
čtenáři si tyto práce velmi libovali á sami se přidávali se svými
básnlíkaai, povídkami apod. Opakujeme, že každá tvorba je nám vítána a každé vydání sbírky bude bohatě aplaudováno... /--*/

. Hanspaulka na Jazzových dnech
JAZZOVÉ

til

KOUČEM

Poslední koncert karia.
KVĚTNA

.1

1111111111
„H„fl

Prograai
25.3. LUCERNA 20 h • Kvartet II. Svobody, F. Eoiran, Fritb t
Outler, VIad. Miiík a BTC
26.5. FOLUlflíXA 10 hi

Vyaahvun Quas Qroup, Trio K. KolAčka, Bliav
bsrry, švehlík, Peter Nizák

FOLauNKA 15 h. 0,3 1, Oldřich Janota, Ertrakt, Slzy,
Žába, 5.C.
LUCERNA

20 h t Nouzový úlet U. Kocába, Art Beors, Claoaio
Rookandroll Band, F.O.K.

27.5. FCLDtAHKA 10 hi Žlutý Pes, Uoiil, Jsblkoí, Duraan i Posejpal, Amalgam, Kllhets
LUCERNA 15 h j Stivin, Dašek, Perr« Favra, XocábAííek,
Albert Mangeldorff
Z programu je zřetelné, co nAa tedy koncem května. čeká. Aaateurská přehlídka tentokráte se koná va aportovni hal* Salvia vS
na Folimance v Nuselském údolí a účastní ae jí jak Bluesberry,
tak i poprvé žlutý Pes. Již tradičně figuruje v seznamu také duo
Durman & Poeejpal, které byohom s určitou dávkou hrdosti mohli
také prohlašovat za hanspaulské, neboť čas od času
objeví v
Soutyši a udržují styky s některými skupinami naši apolečnoati...
Pro Blueaberry tc znamená, prakticky poslední koncert před odchodem
Maria na pětiněsíční vojnu a pro Žlutý Pec to bude dlouho očekávaná premiéra před pery kritiků z Jazzové sekos a Molodie. Jsme
právam zvědavi, co toau budou říkat, jaký bude ohla* širších vrstev obecenstva orientovaných spíSe jazzoví a mysli«» si, že se
vůbec nemusí soubor obávat, že by nějak neobstál.
Beatové vzpomínky v Divadlo Hudby 111
Saturday Night Fever na. plátně Kina U Hradeb 111
HUDEBNÍ LAHÔDKY PRO NÍRCČNŽ VYZNAVAČE MODERNÍ HUDBY
Pražské Divadla hudby uvedlo v dubnu první a v květnu má na programu druhou část pořadu o beatové vlně t počátku 60. let. První
díl přiblížil Presleyho, Rioharda, Hollyho, Shsnnona a další zpěváky, druhý přináší skupiny Beatles, Kinks, Yardbirds aj. Pro
milovnílý dneSní dlsco uvádí naše kina bestseller Horečka sobotní
noe! s M M H M
J - TnHSVnii m « . .
_
I

QU A T RO.
Dvacátého sedmého dubna 1973 se rozezněl éterem hlas
Suzi Quatro v průrazné skladbě Can The Can. To ještě ani
ti, kteří této sféře kultury věnují svou neutuchající pozornost, netužili, že tato nicneměřioi ale vysokonapělová
dívenka kromě zpěvu na svou doprovodnou kapelu a zápoli
• nepoměrně větší basovou kytarou» To vše však nebylo tak
rozhodující v její kariéře jako umělecká a řidiči ruka
patronů Chapmana a Chinna, nebol ti po iá / Can The Can /
řekli i Bé / 48 Crash / a postupně se Sazi kantorsky probrali další písmena abecedy / Daytona Démon, Devil Gate Drive, Too Big, Tild One..../. A tak se diviátko z Ameriky
/ vlastně žena ročník 1950 / oděná do kožených kombinéz
stalo nejen idolem evropské mládeže, ale vlastně i první^
skutečně rock n rollovou zpěvačkou, pro niž je rook n
roll životní potřebou a jejím naplněním.
Charakteru Suziny kariéry odpovídala i koncepce
prvých dvou alb. Suzi Quatro / 1973 / a Quatro A 1974 /.
Jsou především singlovou záležitosti, první však více
než druhé. Nechybí ani vlastni tvorba skladatelské dvojice Quatro-Tuckey. Jednodušší aranžmá, tvrdší hluk je
umocňován hlasem drobečka, který vykřikuje o Primitive
Love nebo o Glycerine Queen. Než se však Suzi dopracovala
ke katapultaoi posluchačů v koncertních halách a k postavení hvězdy první velikosti v televizních shov, nezbývalo
ji nic jiného nsž začínat v rodinné kapele se sestrami
Patti,Nanoy a Arlene a koketovat např.s liitch Byderovýai
Detroit Wheels.
Slunko vysvitlo v podobě Hiokie Hosta a jeho BAS Records.
Příchod do Anglie.
Chapman - Chinn.
První singl Bolling Stone v roce 1972 propadl.
V roce 197$ vstřebala bohatá hudební mozaika Suzi Quatro do své tkáně. Již mnohé napovědělo třetí LP Your Uama
Won X Like Uo. Nevybočuje v ničem z průměru a je zde zřetelný posun od " singlového zvuku " ke zvuku dlouhohrajících
desek. Napovídá tomu nakonec i použiti dechové sekce ansámblu Gonzales.
Ochlazení pozornosti Chapman-Chinna / vsázejí v té
době především na Smokie / zachycuje Suzi v období, kdy se

zařazuje do houstnoucího proudu interpreti rook *n 'rollu
s nastupující vlnou punk rooku, která podobné tvůrce
zcela zaplavuje» Odráží ae to při hledání vhodného repertoáru. Čtvrté LP iggro-Phobia, jehož produkci převzal
Mickie Uost, naznačuje, kromě stále vytříbenější vlastni
produkce, i přejímáni zavedených skladeb a hitů v slušných
aranžmá.Dobře vyznívá Heartbreak Hotel, především však
Make Me Smile z repertoáru Steve Harleye. I hlasově se zdá
Suzi čistší, znělejší. Ostatně i doprovodná skupina
přechází od kovového cvakotu k bohatším harmoniím a košatější barvě.
Zcela ae to projevuje na posledním LP zpěvačky
If Tou Knew Suzi, jehož realizace se stala celosvětovou
záležitosti a znamenala obnoveni spolupráce a Chapman/Chinn.
část LP byla nahrávána v Kalifornii, část v Německé spolkové
republice, nixáž ve Francii a kompletizace LP proběhla v
Londýně . Suzi Quatro se na něm představuje jako vyzrálá
a stále úspěšná interpretka. Pozoruhodná je na albu vlastni
tvorba skupiny. Suicide a Non-Citizen závažná iisla,citlivě zahraná. Překvapivá je interpretace převzatých skladeb
Tired of Waiting od Kinks,Evje od Stevie Wrighta Basybeats,
Breakdown od T.Petty a Rock n Roll Hoochie Coo od R.Derringera. Určující dominantou produkce Suzi Quatro je zřejmá
profesionalita - materiálu, aranžmá, provedeni.,
Se skladbami If You Can t Give Ue Love a The Bace Is On
dvojice Chepman-Oinn naordinovala medikamenty a la Smokie.
Mimochodem jsou to melodie, které zazněly i v březnovém
Kesselu.
Posoudit kvality Suzi Quatro budeme moci nakoneo
svá. Ohlášená vystoupení rock n rollového Sáblika snad
ukáži vice. Nečekejme však zvraceni na podiu, pliváni syntetické "krve" nebo polévání vodou či rajským protlakem.
Spise rock n roll hraný s vervou a osobním zanícením,
a o to jde nejvíce.
p.p.
Diskografie i
1973 - Suzi Quatro
1974 - Quatro
1975 - Your Uamma Won t Like Ue
1976 - iggro-Phobia
1978 - If You Knew Suzi
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John TTinston Lennon i RUDOIF&V VEČÍREK (Randolf^e Party)
Byl zrovna čac vánočky, ale Rudolph byl sán. Kampak se jenom
poděli ti väichni dobří kámoši? Bercie, illan, Roger, Dave, Sid,
Francie, Tymothy,fílllie, Uontgomery t Jack? Kdepak jen mohli
být tento sváteční den ? Rudla se díral smutečně na svou jedinou
váleční pohladnici, kternu dostal od sváho otce, jež tam nežije.
Nemohu pochopit, jak to, že jsme tak salám v tento den, kdy by
člověk určitě očekával nejednoho kámoše, ale třeba dva, přemítal
Sudla. Tak nebo sak si Hugolff přehlížel hlavni pystole.
Z ničeno' nio xazvučelo hlušné klofání na dveře. Kdopak by to
jenom mohl klepat moje dveřáky? podíval ae Hudolf. Oddveřil a kdo to tam stát? Přece fšichňy jeho kámasutrovéi Bernie, Allan,
Roger, Dave, Sid, Francia, Tymothy, Willie, Montgomery a Jaok...
Pojáte bál, vy staří dámoši a spolužáby. S velkým úzmijeves
ve tváři je Dudolf přilítal. Vešly ftibgujýce, křivíce« "Fezolé
vánočky a šťastný nový kvok" a jiné srdíčkové řeči. A pak najednou a nadvakrát se na něj vysypali, vrhli na něj a boušili ho
sylně křivíoei "Nikdy jsme tě neměly rádi Smudolfe, nikdy jsi
nebyl o pravdu jeden z nás, ty mněkkýši I"
Uboušili ho, chňápete? Ale aspoň neumřel o samotě, že?
Veselí Váňové, Budolfe, stará páko III
John Winstjíon Lennon i PÍEKVAPHIÍ PRO MALÉHO BOBÍKA (A Surprise
?2I_ÍiíS?_§2SZÍ
Dnoska mál malý Bobik své narozeniny a dostal přequapivý dárek. Usekli mu jeho vlastní ruku (ve válce) a tok dostal k narozeninám protézu s hákem.
Celý avůj život toužil Bobik po svém vlastním hákuj a teäko
na jeho devětatřicáté narozeniny byly jeho pvosby vyslyšeny.
Jedna jediná potíž vznikla tím, že mu poslali levý hák a oupldě
řšiohdi busejí zdát, že je to Bobíkova pravá ruko, která schází,
a taky jo.
Co Udělat nebyl vám jediný problém i Konečně, co, usekl si
svoji poslevní ruku a hák pasoval jako rukavička. A možná, že
příští rok dostane pravej hák, kdo vi ?

KDO JE TO JOHN LENNON snad nemusíme vysvětlovat. To znají téměř
všichni lidé, kteří se kdy dostali do styku s moderní hudbou. A t
tyto povídky jsou z knížky In His Onm Write, která vyšla 1964.
Paul UoCartney tyto povídky komentovali "Nehledejte v tom nějaké
jinotaje, nebo hlubší smysly, je to jen takové h>-aní se slovíčky,
ale mě se to obrovksy líbí." Snad se bude líbit i Vám...
Translation i T.T.Tloochmerry 1975 Copyright author
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Allen_01n3bar5_i_ TS^SgRgCE VAMiUml HUDBY
Květ lna v láhvi od ořeohú, v kuchyni předtím ohnutá, aby se
vyjímala ve světle,
dveře Šatníku otevřené, poněvadž jsem v něm před chvílí byl,
zůstaly vlídně otevřené a čekají na mne, na svého majitele.
Pocítil jsem svou bídu na kavalci na podlaze, když jssm pndLouchal
hudbu, má bída j" důvod proč ohcl zpívat.
Pokoj nade mnou se zavřel, očekával jsem přítonnost Stvořitele,
viděl jsem šedě vymalované zdi a strop a byl v nich můj pokoj,
byl jsem v nich já
jako je moje zahrada v nebi
otevřel j«en dveře
Psí vlno vyšplhalo po sloupech domku, listy byly v noci pořád
ještě tam, kam je umístil den, avlřecí hlavy květin ta®, odkud
povstaly,
aby ngrslely na elunce
Dokážu vrátit olcrva'? Zamží myšlenka na transkripci moje otevřené mentální oko7
Dobrotivé hledání růstu, křehká touha existovat z květin, má
skromná extáze nad tím, že existují mezi nimi
Privilegium svědčit o mé exlstenoi - vy také musit hlídat
slunce...
Hromada mých knih přede mnou a k použiti
čekají v prostoru, kam jsem je položil, nezmizely, čas mi
ponechal své zbytky a kvality k použití - má nakupená slova, mé
texty, mé rukopisy, mé lésky.
Měl jsem okamžik prozření, viděl jsem cit v srdci věcí, vyšel
jsem na zahradu a plakal.
Viděl jsem červené květy v nočním světle, slunce zapadlo,
všechny rozkvetly v jediném okamžiku a čekaly & utkvělé v čase,
až přijdo denní alunoe a dá jim...
Květiny, které jsem jako ve snu při západu slunce věrně zaléval, aniž jeem věděl, jak velice je miluji.
Jsem tak osamělý ve své slávě - jen ony tam venku právě tak vzhlédl jssm - ty červené keře květů, volající a zírající v okně,
čekailc-f ve slepé lásce, jejich listy také maji naději a celou
plochou se obrátily vzhůru k nebi, aby přijaly - všechno stvořené
se otvírá k přijetí - ploohá země šatna.
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Hudba klesala jak šťttiý ohnutý stonek těžkého květu,
protože chce - aby zůstala živá - pokračovat do poslední kapky
radosti.
Svět zná lásku, která je v jeho hrudi jako v květině,
trpící osamělý svět.
Oteo je milosrdný.
Elektrickou zásuvku neuměle přidělali ke stropu, když
postavili dfim, aby přijala zástrčku, která z ni jaksepatří trčí
a pohání teá
mu j fonograf...
Dveře šatníku jsou mi otevřené, jak jsem je nechal, poněvadž jsem je nechal otevřené, zůstaly dobrotivě otevřené.
Kuchyň nemá dveře, pustí mě tam ta díra, když se mi
zaohce jit do kuchyně.
Vzpomínám na svou první soulož, H.P. si laskavě vzala
mou třešeň, seděl jsem na přístavní hrázi v Provincetownu, bylo
mi třiadvacet, měl jsem radost, byl jsem opojený v naději s Otoem,
dveře do lůna byly otevřené, abv mě přijaly, když se ni zachce
vejit.
Po celém domě tu mám nepoužívané elektrické zástrčky,
kdybyoh je někdy potřeboval.
Okno v kuchyni je otevřené, aby propouštělo vzduch...
Telefon - je to smutné o tom mluvit - dřepí na podlaze,
nemám penize, abych ho dal zapojit Chci, aby se lidi uklonili, když mě vidí, a říkali ten
má dar poezie, ten viděl přítomnost Stvořitele.
A Stvořitel mi dal momentku své přítoimooti, aby vyhověl
mému přání a nezbavil mě mé touhy po něm.
(1955)

Je to mnohonásobné monstrum s milionem oči
je to ukryto ve všeoh svých sloneoh a svých já
bzučí to v elektrickém psacím stroji
je to elektřina napojená sana na sebe, když to má dráty
je to obrovská Pavučina
a já jsem na posledním miliontém nekonečném chapadle pavučiny,
ztracený pokušitel, separovaný,červ,myšlenka, jedno já
jeden z milionů čínských kostlivoú
jeden ze zvláštních ongrlfi
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Glneberg jedno separovaná vědomí
ohol být kohen
chci slyšet nekonečné nejdrobnější chvěni věčné harmonie
rozechvělo čekán ai mě zničí ta éterická hudba v ohni
nenávidím Bohn a dávám mu jméno
dělám chyby na věčném peacím stroji
jaen Zatracen

Ale na druhém konoi vesmíru Pavouk s milionem oči který nemá
jméno
souká ze sebe donekonečna
monstrum, které není monstrum blíží se s jablky, parfémem,
železnicemi, televizí, lebkami
jeden vesmír, který žere a pije sám sebe
krev z mé lebky
tibetská stvůra s chlupatou hrudi a Zvěrokruh na mém žaludku
tato zaslíbená obět která se nouní bavit
Má tvář T zrcadle, prořídlé vlasy, krev nateklá ve stružkách
pod mé oči, kuřák ocasů, hniloba, mluvící chlípnost
záškub, zavrčení, tik vědomí v nekonečnu
possra v očich všech Vesmírů
který se pokouši uniknout mému Bytí, neschopný vejít do Gka
zvracím, jsem v transu, tělo ml svírá, křeč, žaludek se mi zvedá
voda z úst, jsem tu v Pekle
suché kosti myriád mumií bez života nahých na pavučině, Přízraky
jsem Přízrak
křičím odtud kda jsem v hudbě, do pokoje, na kohokoli, kdo jo
nablízku, ty, Jsi ty Bůh?
Nejsem, ty chceš abych byl Bůh?
Neexistuje Odpověi?
Musí vždycky být nějaká odpověi? řekni,
a jestli to záleži na mně říct Ano či Ne Bohudík že nejsem Bůhl Bohudík že nejsem Bůh!
Ale že toužím po tom aby Ano Harmonie proniklo
do všech koutů vesmíru, za jakýchkoli pndminok z« kterých
Ano je... Ano Já jsem... Ano Ty jsi... jedno My
Jedno My
a musí tedy být To a Oni a Věc bez Odpovědi
plíží se to, čeká to, je to vklidu, je to počato, jsou to
Polnice Bitvy je to Skleróza Multiplex
není to má naděje
není to má smrt ve Věčnosti
není to moje slovo, ani poezie
pozor na moje Slovo
I
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Ja to Past na Duchy, upletená knězem v Sikkimu nebo v Tibetu
rám na němž jsou napjaty tisíce
niti
různá barvy, tenisová raketa ducha
na které při pohledu vidin zářit éterické vlny světla
třpytivou energii cirkulující po nitích jako na miliardy let
svazky niti magicky ee měnící přeoházející jeden do druhého jako
kdyby Past na Duchy
byla miniaturním obrazem Vesmír"
vědomá vnímající součéat navzájem propojeného stroje
který vysílá vlny do Času k Pozorovateli
který vystavuje svůj vlsstni miniaturní obraz jednou provždy
opakovaný směrem ke středu ve stále drobnějších nekon«čných
variacích sebe sama
to která je pořád stejné v každé části

Tento obraz nebo enorgie která reprodukuje sebe samu v propastech
prostoru hnod od Počátku
v kterém mohlo být jakési 0 nebo jakési Aum
a vleče variace vytvořené z téhož ilova a krouží sama kolem sebe
ve stejném vzoru jako je.ií původní Zjeveni
a vytváří Obraz sebe sama skrze všechny propasti času
zevně kroužioí napřič shluky dalekých Mlhovin t nesmímýoh
Astrologií
obsažených, abyohom byli pravdiví sami k sobě, v Vandale naxalovaní
na Sloní kůži
nebo na fotografii malby na boku imaginárního Slona, který se
směje, ačkoli to, jak 31on vypadá, je bezvýznamný žert mohlo by to být Značení které drží Planouoi Démon nebo Obr
Kadvěděni
nebo na fotografii mého vlastního břicha v prázdnotě
nebo v mém oku
n6bo v oku Mnicha, který vyrobil Inamení
nebo v jeho vlastním Oku která nakonec zírá samo na Sebe a umiré
a přestož e jedno oko může umřít
a přestože moje oko může umřít
monstrum s miliardou očí, to Bezejmenné, to Heodpovídajíoi, to
přede mnou Skryté, to nekonečné Bytí
stvůra která rodí seme sebe
děsí ve svých nejdrobnějěích detailech hledí vňema očima najednou
a každým jinak
Jedno a ne-Jedno se pohybuje kupředu po svých vlastních cestách
nemohu za ním
A já tu uděléi obraz monstra
a udělám další
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cítí to jako Cryptozoidi
leza to a vlní sa to jáHití pod norem
přichází to ovládnout velkoměsta
dera BO to pod každé Vědomí
je to delikátní jako Veemír
nutí mě to ke zvracení
poněvadž mám strach že to propasu až se to zjeví
zjvuje se to tak 4i tak
zjevuje se to tak či tak v zrcadlo
vyleje se to ze zrcadla do moře
je to myriadové vlnění
vyleje oe to ze zrcadla a topí to pozorovatele
topí to svět a až to utopí svět
vyplave to na povrch jak mrtvola plná hudby
s rachotem války v hlavě
se smíchem dětí v břiše
s vřeštěním agónie v temném moři
s úcpšvom na rteoh slepé sochy
to bylo tam
to nebylo moje
chtěl jsem to použit pro sebe
abych byl heroický
není to ale na prodej tomuto vědomi
jde si to vždyoky svou vlastni cestou
doplní to všechny stvůry
bude to rádio budoucnosti
uslyší se to samo v čase
chce si to odpočinout
je to unaveno posloucháním a zřením sama sebe
chce to další podobu další oběí
chce to mne
dává mi to dobrý důvod
dává mi to důvod k existenci
jedno vědomí aby bylo separované a jedno vědomí aby vidělo
jsem povolán abych byl Jedon nobo jiný abyoh řekl jsem obojí
a nejeem žádný
může to pečovat samo o sebe beze mne
je to oboji Bez odpovědi (neodpovídá to tomuto joánu)
bzučí to na elektrickém psacím stroji
vyíukává to fragmentárni slovo které je
fragmentárni m slovem
V i K 1 1 L Á
Bohové tanči po svých vlastních tělech
Nové květiny se rozvíjejí a zapomínají na Smrt
Nebeské oči mimo zlomené srdce iluze
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Vidle veselého Stvořitele
Orchestry povstávají při hymně světům
Prapory a vlajky se třepetají v transcendentnu
Jeden obraz na koael zůstává a myriádou očí vo Věčnosti
Toto ja Dilol Toto je Poznání I Toto je Konec člověka I
(1959)
Na četná přání ze strany našloh čtenářů jsme uvedli dvě ukázky z
tvorby amerického básníka Allena Gineberga, který je řazen také
do skupiny beatniekých spisovatelů. Obě básně - Transkripce
varhanní hudby a Kyselina lysergové - přeložil Jan Zábrana a převza»
li jsme je ze starších ročníků Světové literatury, odkud také pochází většina informaoí následujícího portrétu Allena Ginsberg*.
Q

W

Q

Po dvaceti leteoh se literárni hnutí stávají minulostí a ldolo-vé
přenechávají místa svým obdivovatelům. Tento osud se nevyhnul ani
slavnému Sanfranciskétan hnutí, jehož autoři prožili přechod do jiné etapy života. Kercuac před 10 lety zemřel, Ferllnghettimi by
mělo být letos 60 let, o Corsovi není slyšet a ani o Ginsbergovi ne
máma novější zprávy. Podle těch sporadických, jež jsou nám k disposici, se ani on přirozené změně nevyhnul...
Základními sbírkami tohoto vekého básníka jsou proslulé a diskutované Kvílení, orientální Kadíš, dále Prázdné zrcadlo, Sondviče
reality, Sny z letadla aj. Báseň Kyselino lyaergovň, která patří k
nejznájnějším, je napsána při kontrolovaných a lékařsky řízených experimentech a užíváním drog za účelem rozšířeni vědomí. K jejízu
i
vysvětlení je třeba dodat, že při pokusu lékaři upoutávali básníkovu pozornost na předem vybrané předměty (tibetská Past na Duchy
je náboženský předmět) a proto text není libovolnou fantasií. Tak ,
je ostatně třeba ohápat oelou tvorbu. Nejde v žádném případě o náhodné seskupení metafor nesrozumitelné fantasie, jak se může povrchnímu čtenáři na první pohled zdátl Hlubší význam aaoházljnežasto ai
po důkladném ponořeni do veršů, jež po léta byly a budou předmětem
diskuse odborníků 1 obyčejných čtenářů.
Když v roce 1957 byl uvězněn básnik a nakladatel Lawronce Fer—
linghettl za fo, že vydal ve svém nakladatelství City Llghts Book
krátce předtím v Anglii (1) vydanou sbírku Kir<l»ni, označenou úřady za mravně narušltelnou a nebezpečnou pro mldděž, povstala obrovská vlna odnoru literátů i čtenářů a následný proces (při němž soui
vyneel výrok, že "Kvíl«ní je obžaloba materialismu, konformisrau a |
mechanizace ohrožujíc! moderní Ameriku a ženoucí ji do války; že
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' tedy má společenský význam a in nezáleží na tom, může-li být považována za obscénnii má-li být nějaký text obsoénní, musí si klást
za cil mravně narušit čtenáře, vzbudit v ním lascívni cyšlenky či
tělesné choutky, * to může být dokázáno pouze na doopělýoh, a hrubé a vulgární výrazy nejsou obscénní, nejsou-li inspirovány erotikou, atd.) dokázal paradox, že obžaloba básnika byl vlastně obscénní čin úřadů...
Autor sám byl poněkud vyděšen náhloi popularito". To nikdy nechtěl - on humanista a Intelektuál s jasnými představami o technice
své poezie (transformaoe pmzodie, psaní chápané jako spontánní
(
improvizace, stylistická asimilace jazzu) a jejím hlubokém obsahu
(varováni před nebezpečím a hrůzami měšíáokého života) byl zcela '
zaskočen tím, že se bral v úvahu pouze ten ne.ivně jšně jšl a ne .i povrchněiší obsah jeho veršů, navíc hodnocený jako anarchie.
Básníkův život a dťlo se etal.v potravou novinářů a často zkreslené zprávy navodily speciální modu a mýtus vnějšíoh aspektů celé
myšlenky "nepodřldit se konformnímu otroctví ppolečnosti" (šetrnost,
patriotismus, hygiena, penlze-základ bytí). Tisíce mladíků si nechávalo narůst vousy a vlasy, navlékali nevyprané svstry a potrhané sandály, prohlašovali se za homosesiály, chlubili se "vidinami"
a kouřením marihuany atpod. Qinsberg se naopak oholil a ostříhal
dohola a odejel do Indie, kde žil s kněžími v džungli, zúčastnil
se 48 hodinové improvizaoe v poezii v Tádž Uahalu, založil skupinu
básníků a potom zklamán odo jel do Japonska...
Glnsberg byl do jisté míry ovlivněn čtením Walta Whitnana, líelvilla, anglických a francouzských symboliktů, ale 1 Foundem, Williamsem a starým anglickým básníkem Smartem. Jeho pnezli lze charakterizovat jen velmi těžko, vyznačuje se společenskocivillzačnimi myšlenkami, antistrofickým shlukováním antijambických veršů,
agresivní hovorovou dikcí s atmosférou hrůzy, šilenstvi a sebeslitování (jako ojgak rozkoše, zdraví a sebevědomí), s tendencemi nystlcismu a seriozních experimentů v dosud neobjevených sférách vědomí poodhalených různými stimulačními prostředky. Nezanedbatelnými rysy jeho filosofie jsou dva aépektyj uznává kontrolované užíváni povzbuzujících prostředků za účelem rozšíření vědomí a maží
se o oproštění předsudky poznamenaných výrazů a jejich zavedení do
běžné řeči... Oba tyto aspekty přispěly k básníkově dlskutabilltě
v očich konformní společnosti, zejména masových prostředků, amerického mššíáct»!. Oba tyto aspekty krásné vysvětluje Cinsbergova
přítelkyně, t M pani Fernanda Pivanová, italská spisovatelka a
překladatelka beatnických autorů, v jejichž společnosti pebývala.
Z jejího eseje o Allenu Glnsbergovi si dovolujeme uveřejnit několik
úryvků zdůvodňujících básníkovy názory na tyto otázky.

I

a l l ě n glnsberg a l l e n ginaberg a l l e n ginaborg a l l e n ginaberg a l l e n gin

Psychologická násilí vykonávaná falši nou konunikaoí masových
prostředků americká společnosti na svobodnou myšlenku přinutilo
iinsberga hledat obranu své osobnosti a únik z obklíčení materialistickým vědomím v rozšíření vlastního vědomi do plného rozsahu,
aby se ubránilo invazi nepřátelských počiiků a vjemů. Požívání drog
mělo u Ginsberga výhradně tento účelový charakter, nebylo prostředkem k zapomenutí, k dosaženi umělých rájů nebo erotických vidin.
Účelea nobylo vědomí zrušit, ale dosáhnout jej. Požíval tudíž za
asistence zkušených lékařů jedině takových drog, které umožňuji
konstantní přilnuti k experimentu, a které nevedou k návyku
(tj. drogy z kanapyi hašiš, kif, bhan£, ganja, charas, dsgga, marihuana) resp. drogy halucinogenní! mescalln z mexických kaktusů,
kysttinu lysergovou-LSD) a vyvolávají dekondlcionační a haluoinaíni i
etavy. Ostatní důsledně odpíral.
Je jasné, píše paní Pivanová, že takto chápané vědeoké drogy ma- I
ji málo společného s drogami, jak je známe z filmů a románů (deriváty opiai heroin, morfium, kokain aj.). Cílem Ginsbergových pokusů bylo spojit vědomí s nevědomím, podobně jako při psychoanalýze.
Toto se samozřejmé distancuje od skutečné narkománie neětastných
bytostí, jež svůj trest nacházejí v mukách, která jim drogy poskytují. Opravdoví zločinci v této tragédii jsou však překupnici omamných jedů a na ně žádný zákon nemůže být dostatečně tvrdý.
Ginsbergův přístup je ryze vědecký, sán byl jedním z referentů
lékařské laboratoře, jeho kolegové byli dokonce poradci na harvardská resp. na kaliforaaké universitě a celý tento výzkum dospěl k
názoru, že tzv. lehká droga se příliš neliší od alkoholu, že vše
závisí na kvalitě a na míře užití (srcvnánít 1 povzbuzující tableta Acylpirínu v. 15 smrtelných tabletok) a £« marihuana je např.
stejně škodlivá jako vhisky. To přispělo k zákonu o lehkých drogóoh
(1976 7) v USA. PlvanovA dále uvádi, že podobně jako v době prohibice stoupl index alkoholismu, který se ustálil až později (na
zrušením alkoholu, ale uvedením do přijatelných mezí), podobně ea
snadvyřeší situace s drogami. I automobily působí smrtelné nehody
a nejeou zakázány; snažíme se regulovat rychlost a užíváme dopravní značky, učíme jezdit opatrní. Nelze tvrdit, ie autonobilů je
treba a drog nebo alkoholu ne. Automobily jezdíoí rychlostí pře«
200 km/h jen pro potěšení z nebezpečí jsou stejně nesmyslné jako |
marihuanové cigarety a neohroženost řidičů je v tomto případě
stejně politováníhodná jako v případě kluků kouřících marihuanu z
klukoviny, dokud je nepodvede překupník heroinem, po němž so z
nich staneu narkomani a nedokážou eo ho zřioi stejně jako se nedekáže zříci kuřák cigarety, jejíž nikotin je do jisté míry rovněž
drogou, proti které se sice brojí, ale nikterak radikálně.

«Ilonginsberga l l e n ginsberg a l l e n ginsberg a l l e nginsbergallenginallenginsberga l l e n ginsberg
Oinsberg podráždil široké vrnt w volným užíváním slov, jež byla
ohybné definována jako obsoénní. Podle definice významu slova lze
těžko chápat básníkovy hrůzy Pekel jako snyolně vyzývavé a erotické,
tudíž obscénní. Je zřejmé, že tzv. řluíná dáma nemluví o pohlavních
orgáneoh nebo přirození jazykem vojáka z kasáren - to ale na věci
nic nemění i mužský úd nebo ženské přirození zůstané nadále stejnou skutečností v latině jako ve slangu. Glnsboťfc měl snahu o očiětění a zevšednění tzv. oplzlých pojmů, jež jsou oplzlými činěny
pouze konvenčními zábranami. Kdyby tato slovíčka znamenala třeba
mlýnek na kávu, hikdo by se nad nimi nepozastavoval...
Oinsberg se snaží přivést čtenáře k fyziologické skutečnosti,
možná i nechutné, ale ne zavrhnutelné a koneckonců ne tolik nechutné uvážimo-li vysoký index porodnosti. Je třeba zbavit se pokrytect*
ví a osvoHodit tyto výrazy od předsudků. Bylo by vhodnější, podotýká Femanda Plvanová, vyhlásit zŕkony zak&zujici jiná slova t
válka, voják, dělo, bomba, kulomet apod. a také hračky jako jsou
tančíky, pistolky, kulooetky, dělíčka, a také vojenské přehlídky
neboli to věe vybízí nebo nějak je spojeno e představou války...
Vybídnutí k sexuálními styku je přeci jenom vybídnutím k plození,
ale vybídnutí k válce je vybídnutím k ničení. A v Písmu svatém se
dočteme, že Bůh stvořil pohlaví a ne válku, kterou si vysyslel
člověk stejně jako "morálku". Týž člověk, kterému nevadl pohled
na fotografii v novinách, ha niž jsou zobrazeni upalujíoi se mniši
na hranici vlaetni víry nebo fotosrafie chlapce zastřeleného při
demonstraci, zatímco při zmínce o pohlavním spojeni muže a ženy
se pohoršuji»?.
Nesmíme zapomenout, dodává PivanovA, že Oinsberg neodhalovol
jenom hrůzy industriálni civilizace hrozící válkou, ale odeěel do
pouště mezi lidi postižené leprou a mezi blázny. Ne, aby snad unikl
civilizaci, ale aby se enažll nalézt východisko. Do poklidná litánie intelektuálů utopených v dobře vytopených a větraných bytech,
s plnými ledničkani jidel, se zapnutými televizory a sportovními
vozy nesmyslných výkonů v garáži, vpadá rázně výstraha člověka,
který Sel hledat nový způsob komunikace... Potud pí. Plvanová.
Z toho věeho vyplývá závěr, který ckosme zdůraznit, že básník
rozhodní nebyl propadlým narkomanem spisujícím v silném stihomam
oplzlá groteskní fantasie, což byl první povrchní názor konfortni
společnosti, ale především originálni novátor moderní poezie se
silně svérázným oitěnlm vycházejícím ze základního kréda nepodřídit
se konformismu společnosti. Jako jedinec byl Glnsberg velmi vzdělaný a sečtělý, často cestoval. Jého verše jsou něěín novýn a tajemným a zároveň vyzývavým. Věříme, že po tomto přiblíženi autorovy
význaané ssobnosti budou pro Váš i ty malé fragmenty básníkova dila
přístupnější, 1 když jeho myšlenky jsou přinejmenším nezvyklé...
I
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O CO VLASTNÉ ŠLO VE "KVÍLENÍ" ?

V Kvíleni (Howl) Ginsberg nadmíru naturalisticky popisuje, co
vidgl a zažil na svých cestách po současná Americe. Nejezdil v
oadillacu ani v pullmanech - cestoval stopem, jako černý pasažér
v nákladních vlacichi pohyboval se ve společnosti tuláků, deklasovaných intelektuálů, vydědéncú společnosti. Je to hrůzný, apoicalyp
tický obraz oitové výchovy v n«jrozvinutější i nejrozleptanější
kanitslistické zemi. Básníkův kolega, jemuž je tnho dílo věnováno,
takovou dobrovolnou zkoušku nepřežil se zdravým rozumem...
Oinsbergovo Kvílení není jen fantasnotorickým vý-fcvorem potrhlého bohémo, třebaže snad zběžné přečtení by k takovému názoru mohlo
svádět. Není to poezie zrovna líbe*ná| řádky jsou pokryty špínou
a bahnem a teče z nich hnis, ale za nimi je hluboká, živá rána,
možná už nezhojitelná, jakou může utrpět jen ten, koho nechrání
krunýř bezcitné lhostejnosti. Genesi titulní básně líčí významný
básník a kritik William Carlos Wlllians v předmluvě taktot
...Podle všeho prnšol doslova peklem. Cestou potkal muže jméiwm
Carl Solomon, s nímž sdílel v drápech a bahně tohoto života něco,
co lze popsat jen slovy, jichž použil on. Je to kvílení nad porážkou. Sám básník zakusil na vlastní kůži úděsné zkušenosti a věrni
je papsal. Není tak zázračné, že to prožil, jako spiše to, že v
oněch propastných hlubinách nalezl přítele, kterého je schopen milovat láskou, již ve svýoh básnik oslavuje, aniž chce něoo skrývat
Dokazuje nám, že navzdory sebevíc ponižujícím zkušenostem života
duch lásky přežívá a zušlechíuje naše životy, mámo - li odvahu a
víru (a uměni) vytrvat
Jame slepí a prožíváno naše elepé
životy v zaslepenosti. Básníci jsou pmkleti, ale slepí nejsou.
Tento básník vidí pronikavě a všude kolem eehe hrůzy, na nichž se
podílí ve velmi intimních detailech své básně. Žádné se nevyhýbá,
prožívá jo dorao^kukosti...
Kvíuaí

pro Carla Solomona
"Odšroubujte zámky ze dveří I
Odšroubujte dveře z veřajíl"

Viděl jssm nejlepši hlavy své generace zničené šílenstvím, hystericky obnažené a o hladu,
vlekoucí se za svítáni černošskými ulicemi a vztekle shánějící
dávku drogy,
vášnivé hipstery s andělskými hlavami, celé žhavé po prastaré
nebnské spojce s hvězdným dynamem ve strojovně nonl,
ty, kteří v bídě a v hadrech a se zapadlýma očima a podnapili
vysedávali a kouřili v nadpřirozené temnotě bytů se Btudenou
vodou, vznášeli se přitom nad vrcholky velkoměst a kontemplevali o jazzu,

allen- ginsbeŕg a l l e n gInabarg a l l e n ginsberg a l l e n g i n s b a r g a l l e n g In«
kteří odhalili mozky Nebesia pod nadzemní dráhou a spatřili mohamedánski anděly, jak se potácejí prozřeli po střechách činžáků,
kteří procházeli universitami se zářivýma ohladnýma očima, měli
halucinace o Arkansasu a tragédii Blakeova světla mezi véleč«
nými vědátory,
kteří byli vyloučeni z akademií za bláznovství a publikaci obscénní
ody na oknech lebkv,
kteří křehli zimou v neholených pokojích ve spodním prádle, pálili
peníze v kosích na odpadky a naslouchali přes zeä Hrůze,
které zkopali do přirození, když se vraceli přes Laredo s opaskem
marihuany pro New York,
kteří pojídali oheň v drahých hotelech, nebo pili terpentýn v Rajské uličoe, nebo noo eo noc očietcovali svá těla,
pomocí snů, pomoci drog, pomocí bdělých nočních můr, alkoholu, penisů a nekonečných prcponků,
nesrovnatelné slepé ulice hrůzných mračen s blesků v duši, vyskakujících na telegrafní tyče pndél trati Kanada-Paterson a osvětlujících celý ten nehybný světfiasumezi nimi,
mezkalinová tuhost hal, dvůr, zelený strom, hřbitovní úsvity, opilost vínem nad vrcholky střech, výkladní skříně, okresy marihuanových čindrů, neonově blikající dopravní světla, záchvívy
slunce a měsíce a stromů za halasnýoh zimních soumraků v
Brooklynu, popelnicové tlachy a konejšivé královské osvícení
mysli,
kteří se připevnili k vagonům podzemní dráhy za nekonečných jízd
z Battery do svatého Bronxu a křísili se benzadrinem, dokud
je rámusení kol a dětí neshodilo se zkřivenými ústy, mozky
vyklepanými k prázdnotě a zbavenými oslnivosti do ponurého
světla zoologické zahrady,
kteři tonuli celou noo v podmořském světle u Bickforda, pak se vynořili a proseděli oelé odpoledne had zvětralým pivem u opuštěného Fugazziho a naslouchali třeskotu soudného dne na vodíkovém orchestrionu,
kteří hovořili sedmdesát hodin boz přestání, od parku k silnici,
k baru, k Bellevue, k muzeu, k Brooklynskému mostu,
ztracený regiment platonických causerů vrhajíoíoh se dli" z požárních žebříků, z okenních rámů, z Empíre State Building,
z měsíce,
klábosících, ječících, zvraoejioich a šeptajících fakta a vzpomínky a anekdoty a prípitky n« kuráž a šeky z nemocnic a kriminálů a válek,
když předtím s jiskřivýma očima naprosto neodolatelně vyzvraoeli
během sedmi dnů a sedmi nocí všechen Intelekt, ®aso pro Synsgogu házené na dlažbu,
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kteří se propadli do zenové nicoty New Jersey a zanechali po sobě
viditelnou stopu dvojsmyslných pohlednic z Atlantic City Hall,
snášeli asijskou dřinu a tangerskou námahu a čínskou migrénu, když
jim v pochmurně zařízeném newarakém sále zarazili přísun drog,
kteří se loudali o půlnoci sem a tam po nákladovém nádraží, lámali
si hlavu kam jít a odeěli a nezanechali žádná zlomená srdce,
kteří si zapalovali cigarety v dobytčácich, dobytčáoich, dobytčáoíoh rachotících sněhen k západním farmám v pradědéčkovaké
noci,
kteří studovali Flotina, Poa, Sv. Jana z Kříže, telepatii a bobopovou kabalu, poněvadž vesmír se instinktivně zachvíval u jejich
nohou v Kansasu,
kteří ssnotaŕlll v ulicích Idaha a hledali vieionáŕské indiánské
anděly, taková, aby byli visionáŕskými indiánskými enděly,
kteří si mysleli, že jsou jen šíleni, když so Baltimore třpitilo
v nadpřirozené e x t á z i ,
k t e ř í O d f r í e l i v liímzínách s oklahomskýn Číňanom z popudu maloměst'
akého deště v pouličním světle zimní půlnoci,
kteří ee potloukali Houstonem hladoví a osamělí a opuštěni a hledali jazz nebo sex nebo polívku a následovali zářivého Spančla,
aby si pokonverzoveli o Americe a Věčnosti, marná námaha, a
tak si sedli na loS do Afriky,
kteří zmizeli v mexických vulkánech a nezanechali po sobě nic n-ž i
stic montérek a lávu a popel poezie roztroušené po chicagských
krbech,
Na dalších několika stranách pak hromadí básník v širokém veršovém
záběru exaltované, napokraji hysterie kolísající obrazy prožitků»

aby znova stvořili synatx a měřítko ubohé lidské prózy a aby před
vámi stáli neschopni slova a rozumní a otřásaní hanbou j zavržení, ale zpovídající se z duše a aby se přizpůsobili rytmu
rayälenkv v obnažené a neomezené hlavě ěíleného vandráka a anděla zbitého v Čase, neznámého, ale přece jen zaznamenávajícího tady to, cc by bylo možno ponechat k vyřčeni v oase, který přijde po smrti,
e vzlétli převtěleni do prízračných šatů jazzu ve stínu zlaté trubky orchestru a odtroubili zaujetí nahé americké mysli prc lásku do éli éli lomma lamta sabaohtani saxofonového výkřiku,
který zamrazí velkoměsta až do posledního rádia,
za pomoci absolutního srdce básně života, vyříznutého z je .¡leh vlai
tnich těl a dobrého k snědku tisíc let.
Druhý díl přechází od účinných vyjádření skutečnosti , která je

a l l i n ginsbeg a l l e n ginsberg a l l e n gInaberg a l l e n ginBberg a l l e n g i n t
tragicky bezvýchodná, až k nihilistickým závňrún. Básnik BÍ klade
2 látn_části otázku příčiny a aŕjn si ji odpovídá:
II

Jaká efinga z cementu a hliníku jim rozrazila lebky a vyjedla jejich mozek a představivost ?
Molochu! Samoto! Spino! Ohyzdnosti! Popelnice a nedosažitelná dolary! Děti vřískající pod schody! Chlapci vzlykající v arreád'chl
Starci plačící v parcích 1
Molochu 1 Molochu 1 Noční můro Molochu! Molochu bez lásky! Myelonkový
Molochu! Molochu těžkopádný soudče lidí!
Molochu nepochopitelného žaláře! Molcchu zkřížených hnátů, bezduchých věznic a Kongresů žalu! Molochu, ty sídlo soudnosti!
Molochu obrovského balvanu války! Molochu ochrnutých vlád!
Molochu, tvůj mozek je pouhá mašinérie! Molochu, tvou krví je koloběh peněz! Molochu, tvé prsty jsou deseti armádaird! Molochu,
fjidjltjidd tvou hrudí je kanibalské dynamo! Molochu, tvým uchem je
dýmající hrobka!
Molochu, tvé óči jsou tisícem slepých oken! Molochu, tvé mrakodrapy
stojí v dlouhých ulicích jak Jehovové bez konca! Molochu, tvé
fabriky sní a rachotí v mlze! Molochu, tvé komín}- a antény
korunují města!
Molochu, tvá láska je bez konce nafta a kámen! Molochu, tvá duše
je elektřina a banky! Molochu, tvá chudoba je straiidlem génia
Molochu, tvým osudem je mračno bezpohlavnlho vodíku! Molochu,
tvé jménc je Duch!
Molochu, v němž Bsdim opuštěný! Molochu, v němž sním o Andělech!
äilený v Molochovi! Kar... kluk v Molochovi! Bez lásky, bez
nuže v Molochovi!
Molochu, kterýjBi vstoupil do mé duše tak záhy! Molochu, v němž H /
jsem vědomi bez těla! Molochu, který jsi mě vyděsil z přirozené extáze! Molochu, jehož opouštím! Probuä se v Molochovi!
Světlo proudí z oblohy!
Molochu! Molochu! Byty opatřené roboty! neviditelná předměstí! poklady koster! slepé metropole! démonické průmysly! prízračné
národy! nezničitelné blázince! žulové penisy! obludné bor&yl
Zlámali si vaz, když zvedali Molocha k Nebesůml Dlažby, stromy,
rádia, tuny! zvedající město k Nebesům, která existuji a jsou
všude kolem nás!
Viděni! znamení! halucinace! zázraky! extáze! odnesla americká řekl
Sny! zbožnování! prozření! náboženství! celý ten lodní náklid citových sraček!
Průlomy! přes řeku! koktaily a ukřižováníl odnesla potopa
I

On the Road vyšlo v češtině
STOĽJTROVá FRONTY NA KEROUACA - KONEČNĚ NA SVÍTÍŠ III

j

Když někdy v únoru letošního roku, 12 let po vydáni
v USA, vyäel nej známější román amerického spisovatele
Jacka Kerouaca ON THE ROAD, měli všichni milovníci mo- |
derni literatury a ctitelé beat generation, jejímž je
Kerouac Celným představitelem, napilno. Po ránu bylo
vidět desítky "našinců" obléhajících knihkupectví ještě pečlivě uzavřená vlnitými roletami v dobrém přesvědčení vystát frontu a zakoupit si tento jedinečný rommán
znamenající určitý předěl v americké a vlastně i světové
kultuře.
Protože bylo známo, že vyšel pouze ve směšném nákladu
10 OCO výtisků, bylo nutno si poněkud přivstat. Ovšem
ani ti nejpesimičtější fanouškové nepočítali s tím, co
jim naše knižní obchody připravily... Ti, kteří vsadili
na periferní obchůdky, byli zklamáni, protože na ně se
ani nedostalo. Například v Dejvicích byla kniha vyprodána po několika minutách ... Ve městě to nebylo o mnoho
lepši a např. U Laterny Magiky byly na Drodaj Douze 4
exempláře. V ostatních prodejnách to vypadalo podobně.
Bud nebyla kniha v prodeji vůběc, nebo byla po deseti
minutácu pryč. Relativně nejlepší situace by11a v Cs.
spisovateli, kde prodávali po jednom kuse celkem 50 výtisků, takže téměř všichni zájemci byli uspokojeni.
Otřesná situace nastala ovšem u vydavatelská prodejny
Odeon, kde v trojstupu naprosto ukázněně stojící fronta
o délce nejméně 100 m budila pozornost kolemjedoucích
návštěvníků Prahy a její umírněná trpělivost se rázem
ztratila poté, co po jedno až dvouhodinovém čekání /dle I
pořadí/ otevřeli a za deset minut byl rovněž konec
Kam se všechny výtisky poděly ? Po rozddělení na
jednotlivá kraje již byla částka pro Prahu silně redukována a logicky něco odkoupili i samotní prodavači. A tak
nakonec kdo neměl známé a sehnal svůj výtisk, může hovořit o štěstí, protože řada vážně shánějících občanů vyšla naprázdno...
Kniha vyšla v edici Světová četba v kapesním foimátu
jako paperback za 21 Kčs a kromě 354 stránek poutavého
čtení má více než dvacetistránkovou předmluvu, ve které
je solidně přiblíženo prostředí, v němž autor pracoval
a podrobně vylíčena §3 filosofie i hlavní představitelé
boatnického hnuti. Přiblíží nám i podstatu dalších autorových prací, které na vydání u nás zatím ještě čekají.

-Jack Kerouac : ON uHE ROAD

/pokr./

Psát 9 této knize nesporně obrovského významu je ze
strany Logru přinejmenším poridémí, protože lze předpokládat, že valná část čtenářstva již měla možnost si
íaiihu dávno přečíst a témSt'všichni ostatní 3Í ji již
asi stačili přečíst pomocí různých oběhů a kolování.
Kdo to ještě neučinil, může pouze litovat a snažit se
tento nedostatek v kulturním uvědomění napravit, přičemž 3e všechno co víme dozví v předmluvě a v ději...
Snad jen v krátkosti shrneme, že kniha nán mistrným
způsobem a svéráznou formou velice bezprostředního a živého vyprávění, pro které se také Kerouacově tvorbě říká spontánní, ukazuje svět amerických vandráků a potulných existencí projíždějících křížem krážem kontinentem
a užívajících život plnými doušky. 0 Kerouacovi a jeho
myšlenkách gsme psali již v minulém čísle Logru a lze
jen znovu připomenout, že on i jeho literární kolegové
sanfranciské renesance je nám velmi blízký svým nekonformním přístupem ke společnosti a běžnému životu. Ze
se z knihy mimo jiné dozvíme řadu zajímavých faktů,
které jsou sice z konce čtyřicátých let, ale povětšinou
mají svůj význam i dnes. 2e se setkáme s řadou znamenitě popsaných a bezvadně vystižených typů, jejichž společným jmenovatelem je ta správná střelenost, pokud to
tak lze říci. Ze celé dílo má ještě po dvaadvaceti letech vysokou aktuálnost, přestože popisuje velmi specifické typy lidí zasazená do značně specifických okolností a ve specifické době, protože zejména z psychologického hlediska si udržuje dosti silne pouto se současností, které nemůžeme - zvláště v některých, pasážích necítit...
Můžeme sevjenom těšit nebo spíše doufat, že v brzku
vyjde alespoň několik nejlepších Kerouacovych prací,
které toto pouto rovněž neztrácí. Jde především o román
Podzemáci /Subterraneans/ o autorově lásce k černošské
dívce ľilardou a Dharmo v 1 tuláci /Dharma Bums/ kde, jak
píše předmluva, autor nabízí "ruksakovou revoluci" jako
jediný prostředek proti amejickámu paaourství...
Pro zájemce znovu upozorňujeme, že v dvojměsíčníku
Světová literatura č. 4/1278 vyšel kompletní překlad
posledního autorova díla PIC z prostředí chudé černošské
rodiny. Toto jemné poetické dílko jenom dotvrzuje autorovy kvality a nabízí možnosti srovnání odkud až kam
autor ve svém výrazu došel při zachování příbuzné tematiky souvisící s filosfií beatniků...

Iíe júspěšnější film loňského roku do našich kin...
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Podle oficiálních pramenů zahájí dne 31.5.1979 pražské kino 64 U hradeb promítání hudebního filmu Horečka
sobotní noci. který se loňského roku stal bestsellerem
na celám světě a písně z filmu patřily k nejprodávanějším a nejposlouchanějším...
Film společnosti Paramount byl natočen podle nománu
N.Cohna 3IBL3 RXTES OF THE in?.; SATURDAY NIGHT a měl premiéru 7.prosince 1977 v New Xorku. Prostý děj o večerním "tahu" obyčejného newyorského drogisty, který na
parketu diskotéky shodí ze sebe všechny problémy a starosti, stress a únavu z každodenní práce. Děj vyšperkovaný různými vyumčlkovánými epizodami, milostnými scénami po americkú /na zadním sedadle automobilu/a se
sladkým happyendem rozhodně není hlaavní devizou tohoto
filmu, který přinesl svým tvůrcům tak gigantický úspěch.
Přednosti tkví v hlavním hrdinovi, kterého hraje Johnny
Travolta s velkoupřesvědčivostí /začíná být přirovnáván
k idolu americké mládeže 50. let James Deanovi - tzv.
rebelu bez příčiny/, ve fantastických záběrech z diskotéky a v hudbě interpretované populárními 3ee Gees,
Tavares, Yvonna Sllimanovou, I.ĹFS3, Kool And The Gang, aj
Písnička How Deep Is Xour Love podmalovávající závěrečnou scénu se již třetí den dostala na první místo
americké hitparády a album písní z filmu vládlo hitparádě půl roku a během této doby se ho prodalo neuvěřitelné množství 12 milionů kusů. Na dvou deskách jsou
písně skupiny 3ee Gees /^light Fever, Hov; Deep Is Your
Love, Stayin Alive, Jive Talkin, Zou Should 3e Dancing
atd./ a mj. i znává věc If I Canvt Have You v podání
Yvonně Elliman /u nás nazpíval 3 neobvyklým pathosem
Václav Keckář : Chci tě líbat/ a další...
Za tím vším stojí manager a podnikatel Hobert Stigvrood, který se zasloužil o filmové verse muzikálu Jssus
Christ Superstar /rocková opera A.L.'./ebstera a T.iíice/^
a Tommy /opera od sk. V/ho/ a pozdější film Sgt. Pepper s
Lonely Hearts Club Band, kde hrají 3ee Gees, Peter Frampi
ton a další, kteří zpívají 3eatlesováké písně /mj. i
Alice Cooper zpívá 3ecause/ a další filmový hit GKEASE
/Pomáda/, kde hraje opět Johnny Travolta, který zdev i j
zpívá a z tohoto filmu pochází nedávný superhit YOU RE |
THE OKE THAT I V/ANT spolu 3 Olivií Newton-Johnovou.
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Z domácí orodukce gramofonových desek nás v poslední době zaujalo vydání tří dlouhohrajících desek n.p.
Supraphon, které můžeme našim čtenářům doporučit.
3UPER-R030T /Ota Petřina/
Prototyp moderní rockové muziky jak by asi mohla a měla
u nás vypaddat, se solidním základdea a syrovým zpěvem.
Výsledný projev je velice přesvědčivý třeoaže textová
část se pohybuje v mírně vzdálené oblasti science fictic
Na desce účinkují A.lCohout, V.Padrůněk a J.Keckář...
V IIOLOMČgi I.Ž3?Ž /3ail Yife:llcký/
Album nahrané před odjezdem do USA přináší spojaií moderního jazzu 3 určitými prvky moravského folkloru, na
níž účinkují L.Andrät, F.Uhlíř, J.Beránek a w.Vitoch.
Zejména duet klavíru s Andrštovou kytarou a s Beránkovými hóuslemi působí velmi příjemně.
;;c mA3c:: ic car /3ric siapton/
Dosti potajmu vydaná elpíčko slavného kytaristy, které
vedle lyrické stránky odpočinkových skladeb obsahuje
velni zajímavý duet s Bob Dylanea Sign Language a dvě
perfektní pomalé ospalé bluesové skladby County Jail a
Double Trouble.
V poslední době členové naší redakce navštívili řadu konceptů populární i okrajové hudby, ze kterých nás
nejvíce zaujalo show Petry Janů a skupiny Pro-rock...
Zpěvačka spolupracuje s nej progresivnějšími autory tzv.
středního proudu - Petřinou a Rytířem. Tato spolupráce
se odráží v kvalitním repertoáru, který se již odrazil
na zpěvaččině albu Motorest. Její vystoupení je však
daleko větším zážitkem no2 poslech alba. Doprovodná sku
pina /Kaleš, Reiner -gs, Čihař-bg, Petrásek-ds/ má již
sama velmi syrový zvuk zejména diky výrazné rytmické
3ekci a pridáme-li k tomu drive zpěvačky je výsledkem
ojedinělý zvuk. TÍžasný hlasový potenciál zpěvvačky dovoluje zazpívat s plným nasazením i obtížná písničky.
Celý program je citlivě proveden a zrežírován a oproti
ostatním interpretům středního proudu má spáád a štávu
»
ho na?iTi čtenářům donoročit...

.Deset let od počátku vydáváni ABS 111
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V dubnu letošního roku tomu bylo již deset let, oo vyšlo první
ělslo dnes jíž legendárního časopisu Agentura Beat Nebeat a u táto příležitosti spatřilo svštlo svita mijnořádná výročni číslo tohoto časopisu, který koncem minulého a na počátku tohoto desetiletí byl jakýmsi představitelem tzv. první vlny hanspaulského
kulturního hnutí a který před několika lety zanikl. Výroční číslo
vyšlo v obvyklém, poměrně bohatém, rozsahu při nákladu 8 ks. Některé výtisky koluji i mezi čtenářskou oboi Logru.
V úvodu tohoto mimořádného čísla so seznamuji čtenáři, dnos potencionálně odlišní od původních, ee vznikem a vývojem časopisu
ABN od plátku popularizujícího magnetofonový tipovaci žebříček
ělégrů Beat Nebeat vydávaný tehdejšími gyanasisty H.B.Sedláčkem a
O.P.Pejsem, až po solidní kulturně zábavný časopis, který přežil
několik vnitřnich krizí, aby nakonec stejné zanikl z důvodů odcizeni čtenářské obce od původního programu listu. Namísto toho pokračuje H.B.Sedláček ve vydávání Hanspaulského sportu, což je dnes
ve velkém nákladu vydávaný přehled výsledků hanspaulskodejvioké
fotbalové ligy o téměř 70 účastnících se týmech. Tento přechod si
bohužel vynutili čtenáři sami...
V další části je uveřejněn příspěvek naši redakce o hanapsulské
tvorbě na konci sedmdesátých let, ve kterém se nezasvěceným hrubě
přibližuje základni silueta současného života na Hana Paul City
včetně několika ukázek slovesné tvorby (František Ouředník, Ivan
Hlas, Tlučhoř a Ulehal Veverka). Pro malý mzsah nebylo možno postihnout všechny skutečnosti, což ani vlastně nebylo záměrem příspěvku, který dává čtenáři pouze tušit všechny ty velké věci, jel
jsou k vidění a slyěení v oblasti vymezené třemi písměny i HáPéCé.
V příspěvku O.P.Pejse se můžem» seznámit s rozsáhlým profilem
Rick Derringera (zakladatele populární beatové skupiny 60. let
The McCoys, kytaristy Johnny Wintera a v současné době solově vystupujícího umělce), současná hvězdy světového rocku. Profil obsahuje překlady textů, interview a je proveden skutečně p<-ecisni,
takže dává ještě lepší obraz Agentury BN než mají pamětníci...
Tvorba Karla Vágnera - básníka, spisovatele a humoristy (jak o sobě
tvrdí) - přináši tři kratší povídky z autorova šuplíku, z nichž
první nepostrádá určitou přitažlivost a gradaci, ale její otřesný
námět nabíze.iíoi úvahu o autorových zkušenostech zřejmě většinu
čtenáře odpudí. Do jaké míry je to cílem autora, se můžeme pouze
dohadovat. Druhá a třetí povídka jsou nevýrazné odpovídající pravděpodobnému autorovu cílí být uveřejňován i za cenu obsahu, což
nakoneo nasvědčuje i přehledJ uváděných periodik, jež uvěřejnila

¿•ho práce, třebaže Literárni měsíčník nabílí důkaz, že Wágner
|
dovede více, než předvedl na stránkách ABN... Přeeto ee však nemůžeme ubránit dojní, že autorovy předetavy o scisovateletví ee
poněkud rozcházejí ee základními ryey filosofie té ekupiny mladýoh
lidi a lidi vůbec, které představuje např. čtenářská obec Logru, |
takže nás pravděpodobně zaujme nejvice autorův ohlašovaný útok
na první mÍBta literární soutěže o Humoristu roku v časopise Dikobraz, což již samo o sobě je příznačné a k čemu mu přejeme hodně
štěetí...
Po neobvykle kvalitní kulturní náplni vlastní tvorby, ktsrá
překračuje hranice toho, co kdy časopis ABH uveřejnil, se v závěru listu setkáme s autentickými, ale přeci jen příliš věeobeoqýal
recenzemi koncertů Banjo Bandu Ivana Mládka, Suzi Qjatro a Drupiho,
ze kterých si můžeme udělat obraz, kterak vypadaly koncerty těchto
evětovýoh hvězd pop-music. Déle je na místě tradiční rubrika "Co
rádi posloucháte ?" a závěrečné zprávy, ve kterých se mj. uvádí
1 možnost (dost problematioká) vydání dalšího čísla ABN...
Po přečtení výročního čiela můžeme konstatovat, že autoři udělali poctivou práci, reskltující ve velmi dobrý materiál "ročenky",
která tak dává nahlédnout na časopis ve velmi dobrém světle. Melze
odsoudit ani názor hodnotící toto číslo ABN jako nejlepší, které
bylo kdy připraveno. Určitě je pro současné podmínky, kdy čtenářská obec je prakticky velkou neznámou pro redakci listu samotného,
tim nejlepším, co bylo možno vytvořit...
Agentura BN jako taková měla velký význam a jejímu ééfredaokto—
rovl Hanuši Bunzlu Sedláčkovi nelze upřít zásluhy za vmnik vlastně
prvního listu tohoto druhu, který vyprovokoval vlastně všechno,
co následovalo, a který umožnil publikovat radu velmi zajímavých
věcí - zejména vlastni tvorbu. V tom lze spatřovat najvštši přinos
Agentury. Náš list ee nikterak netají a nestydí za to, co z existence ABN převzali výhodný formát, některé zajímavé oživující rubriky, náklad, apod. Odlišnost v náplni je výsledkom zmAn v průběhu
času a vykrystalizováním myšleni, ve změně čtenářské i autorské
společnosti. Také z těchto důvodů bude zřejmě pro naše čtenáře toto výroční číslo 1 přes evojl dobrou úrovon jen jokýami perníkem
časopisu, jehož doba již přes veškerou snahu jeho autorů zřejmě
pominula...
Z hlediska naši redakcs je možno říci, ie bychom rádi, aby náš
Logr byl pro čtenáře tím, čím bývala Agentura va své době - zčásti
informátorem, zčásti recenzentem, zčásti drbnou, ale zejména prostředníkem, kde se může každý projevit ve svých dimenzích a kde vlastní tvorba by měla být fundaoentálním prvkem časopisu, třebaže nabude mít punc superkvality proslavených autorů, ale opíše bude
spočívat v bezprostřednosti a zobrazeni prostého světa našima očima.

Kaiispaulskode jvický zájezd skončil rozpačitě...
'VELKÝ BLUESOVÝ VÝLET HA. ŽgLiyKU_: STÍNY HORKŽHO VÍKENDU
/Místo Důvodně slíbená reportáže Petera Introviče
otiskujeme oouze stručnou zprávu našeho dopisovatele/
Již v tomto listě jsme se zmínili o neobvyklé plodná
akci, kterou pro širší hanspaulskodejvičkou veřejnost
zorganizoval známý manager Honza Kloub a jejímž cílem bylo uspořádat bluesový weekend pro zájemce z řad návštěvníků hanspaualkých restaurantů, dejvických hostinců a malostranských hospůdek, nakkteyám by vystupovaly tři nám
známé skupiny: Classic Hock n roll Band, Žlutý Pes a v |
Bluesberry. Vyvolenou "měkkou" byl hotel Na Kocandě v Želivu nedaleko Pelhřimova. Přestože nakonec Classic RnH B.
účast odřekl a přes jisté události vrhající nepříjemné
světlo na vztahy hudebníků to byla bezvadná akce.
Už v páteční odpoledne nebývalé horko přilákalo řadu
hostí do Houtyše, odkud se postupně vypravovaly jednotliví
skupiny fanoušků se spacáky, celtami a podobným vybavením,
Většina hudebníků cestovala Kloubovým autobusem, zbytek
se dopravil po vlastní ose v sobotu odpoledne.
Sál hotelu Ka Kocandě zvící dvou Zavadilek a ne nepodob
ný tělocvičně uvítal naše bluesmany Humpoleckým deseti- .
stupňovým projímadlem a příjemným klimatem, které se vaak:
později zmenilo v nesnesitelný zář. První večer začal
velminevázaně, takovým bezprostředním "houtyšovským" vy- I
stoupením Bluesberry. Akustické podání přilákalo však
množství lidí, kteří se viditelně dobře bavili a brzy
bylo nacpáno a sálem vládla pohoda. Na závěr si zahrál i '
Ondřej Kejma a večer skončil" příjemným posezením před
chatičkama nočním mejdanem.
Sobotu trávili všichni po svém, sestava z Kotlá£ky v
restauraci, jiní u vody, Karel Ešpandr /kolega Zdenka
Zdražila/ dokonce dvacetikilometrovým vyčerpávajícím během, který plně splnil původní účel trochu se unavit...
Okolo šesté hodiny večeř naladil Žlutý Pes aparaturu a
asi v půl osmé rozbalil koncert ve velkém stylu. Perfektní muzika naladila publikum, zavládla skvělá atmosféra a
vesměs se tančilo o stošest. Tato pohoda byla narušena
krátkým televiznín extempore, kde ve filmu Zlaté rybičky
vSichni aplaudovali hanspaul3ké formě podzemí v čele 30
opičkou, Lilian a dalšími /natočeno již loni/. Asi v 9
hodin došlo podle dohody ke střídání a nastoupili Bluesberry, s elektrickou aparaturou Psa a s hostem Karlem Ešpandrem /Vyamhum QUAS Band/ rozjeli prima shov; za asis-

tence odvázaväího sa Edy KUhna na sax : Tady je to
'bezva! Stabilní repertoár známých písní pěkně zpestřovalo elektrifikované",pojetí a citlivá kytara Sšpandra. Lahůdkou bylo jeho sólo na konec skladby Ve stínu lípy.
Sálem vládla pohoda a lidé dokonce tancovali na Bluesberry, což nebývá častým zjevem.
Intermezzo torza Classiců /rg,bg/ s Halasem a hosty
Ľartínkem a Lázníčkem v rytmu rockandrollu navnadilo posluchače na další gradaci večera, kterou obstaral Žlutý
Pes svým známým repertoárem, ze kterého měl velký úspěch
zejména Jumpin* Jack Flash. Po krátké přestávce se na
podiu objevili opět Bluesberry, Ešpandř začínal další
sérii v naprostá pohodě variací starého Kendrixe a skupina již aklimatizovaná na elektriku se chystala pokračovat
v tempu večera, když došlo k té trapné události, jež na
celý večer a na celou Hanspaulku vrhá temný stín.
Neznáme důvody a příčiny vzniku napětí, které vyvrcholilo vypnutím aparatury při koncertu Bluesberry, ale to
se stát nemělo. At již měli chlapci ze Žlutého Psa k tomu jakékoli důvody, at se skutečňossti vyvinuly jakkoliv,
tento zákrok se stal naprosto zbytečným neuváženým a nečekaným podrazem. Podrazem na Bluesberry, kteří po chvíli
odešli, podrazem na lidi, kteří z celková pohody večera
byly zmrazení náhlým přerušením atmosféryj" podrazem managerovi, který vše pečlivě a perfektně připravil, objednal, zařídil a podrazem celé ilanspaulce, která si to
rozhodně nezaslouží a má nárok být representována nejen
dobrou hudbou, kterou zde obě skupiny'předváděly každá
ve svá sféře docela rovnocenně /takže veškeré snahy o
srovnání a klasifikaci byly -jako ostatně pořád- zcela
bezpředmětné/, ale také dobrou pohodou a porozuměním
mezi členy místní společnosti.
Večer skončil dosti rozpačitě, Bluesberry se odebrali
k chatičkám, kde ještě chvíli hráli před řadou lidí,
kteří jim dali přednost, Žlutý Pes pokračoval v show,
ale atmosféra byla už nokde nenávratně daleko a naopak
nálada většiny lidí silně poklesla. Důsledkem bylo pak
ještě extempore Špička v. Klas a různé nevraživá řeči a
boční pohledy a tak podobně. Ani so nám o tom nechce
psát..". At to bylo jak to bylo, bylo to ulítlý, protože
účelem byla zábava a ne nějaká zbytečná řevnivost kvůli malicnerným otázkám, kdo, kde, jak a proč... Věřme,
že se vše opět spraví a na toto extempore se zapomene.
V myslích publika lle tento stín jen tak nezmizí...
/smrklprsk/

lenní zprávy denní zprávy denní zprávy denní zprávy denní zprávy deruríl

KYTARISTA BLUJJSBEKKY Jarda Mario Císař nás podle posledních z prát |
přeci jen opouští na 5 měsíců vojenské služby. Po jeden a. půl ropa
práce v Kol/bance má před sebou Mario poalední nejtěžší část presenč*ní služby. Do odby uzávěrky nám nebylo znémo, kda buďs sloužit,
ale Jisté je, že populární Bluesberry ma.ií nucenou letní pauzu«**
NAROZENINY OSLAVIL populární hanspaulský písničkář Ivm Hlas
úspěšným koncertem skupiny Žlutý Pes. Oproti premiéře měly jeho
vlastni skladby mnohem větší prostor a řada z nich byla bouřlivé
aplaudována, Sám Ivan oi také zazpíval některé z nich,», Naproti
tomu např. ing, Novák, Jeho narozeniny budou koncom měsíce a u této
příležitosti se nabízí výtečná kratochvíle» bude uspořádán lampiónový průvod v Boubínském pralese za účasti oslavence a maskovaných
gratulantů. Začátek v půlnoci, lampiony s sebou...
SVATBU CHYSTÁ. podle neoficiálních informací známy protagonista
několika hudebních souborů (žl.Pes, Husa, YoYo Band) Ondřej Kejraa.
ZIMA BYLA TUHÁ a přesto toho nebylo řádně využito. Současně ae
Špičkou dostal nápad uspořádat m&Skaraí lyžařské závndy také ing*
Novák a p. Hrubeš, Dlouho ES rozhodovalo, zda uspořádat slalom na
louce u Zámečku, nebo na šípka Psssu nebo jinde. Rozhodovalo ea
tak dlouho až sníh roztál (a le letos držel hodni dlouho.,,)!
TUJfiHOťt 'TEXTUJE kromě Bluesberry také dosud utajené skupině
Kos, Rybin L co., jejíž Členové občaen docházejí do Houtyěe. Kdy
aa tento soubor objeví na nějaké scéně, zatím nevíme. Ono to s
jsdnín textem taky je obtížná,,.
HANSPAULSKÍ TURISTICKY SPOLEK "Hovnlvál" byl ustanoven nedávno
na jaře u příležitosti výletu užSí hanspaulské společnosti do pučící jarní přírody. Tematický program na nejbližíí dobu je vymezen
celkem zřetelná, Eo návštěvách Šatovky, Břatislavky, Veselíka a
po výletu na Max tsil lánku Tichým údolím se počítá e mapováním dalších i vzdálenějších restaurací. Doprava pěŠEnodremicky, jen v případě naprostého vysílení ja povoleno dotyčnou'oaobu přepravovati
jinak (přenášet na nosítkách, véati autobusem, lodi aj,). Nadšené
společníky k pravidelným výletu zve předsednictvo spolku Hovnlvál
v čele s nenapravitelným Jardou Kubrem (dále jit jen J.L)•.«
ZNÁMÁ SKUPINA VESYKL od dubna tohoto roku nepůsobí již ani studiově ani teoreticky, protone hlavni Sien ing. Zachoval, řečený
též Perverzní Vládiček, nastoupil k vojenaké kuchyni v Klatovoch...
NEDÁVNÝ KONCERT v opexi-air, na zahradě u Kooú, kde jamovali
Členové Originálního Bynkopického orchestru a Bluesberry a spol,,
vzbudil velkou pozornost anusedů a následně i příslušníků VB, jimž
so celá akce velmi zalíbila a teprve po delším poslechu ji s těžkým srdcem rozehnali do domu...

MNUlí ČÍSLO LŮasn mělo celkem uspokojivou úroveň o, nikdo ai
nestěžoval. 0 zajímavosti obsahu svědci to, že čtenář U.V. byl tak
zabrán do pročítání občasníku, Že jen mlmodék sahal po pivu a aniž
věděl, upíjal zbytky z odstaveného půllitru. Po chvíli na to přišel
a zhnuseně BÍ odplivl*** Zlí jazykové tvrdí, že se ovšem začetl do
vlastních pH spěvků, M
BUDOUCÍ PAN UČITEL Jeňýk Hrubeš je znám svými historkami jako
přelézání plotů na cestě z restaurantu a hledání dnnova za současné
zimní koupelí v bazénu a ztraoní deštníku atd. Ha zéjszdti lyžařského týmu Bruaneríiv Sýr na Chop ok si přivodil v silném mraze silné
omrzliny, které jeho žena lékařka znamenitá "vyléčila."" doporučením
horké ko-ioolo,.. Pikantní je, že mu omrika i zadnice*.•
RANNÍ SIESTU U PIVA nabízí velmi praktické Občerstvení Ha pískách
tbývalý Odkolek). Za současného tepla je již možno sedět v«nku a
za stolkem pozorovat^okolní život při dobře chlazeném lahvovém...
DLOUHO JSME NW3DĚLX v naší restauraci populární Mis¡9 Lillian,
která se nedávno začala věnovat kromě plavČictví také divadlu, na
něž srdečně mše Čtenáře zvala. Proslýchá se, la jo jí nepřítomnost
byla způsobena, krácením dodávek obuvi nadměrných velikostí, pro
krt érou má Lil lián obzvláštní zalíbení...
ŠPIČKA KONČÍ S BLUES ? Při nedávném rozhovoru mezi cleny skupiny
Blueabsrry navrhl nesměle Eonza špička na téma zájezd do želiva,
aby uiž s© nechalo toho stereotypního blues a začal se hrát pořádnej bigbýt... Jak asi reagoval vědoucí jugoslávských bězenců na
území 3PC - Peter I&trovifi, si dovede každý představit,,,
HEPRESEHT1BTI HOUTYŠE v kopané si v jarni sezóno vedou nečekaně
úspěSně a po polovině jsou na třetí pozici čtvrté ligy. Jak to asi
všechno dopadne, oznámime v dalším čísle našeho občasníku.*.
POKLIDNOU ATMOSFÉRU v a&Sí restauraci naruiílo vystoupaní J.P.
který bezdůvodně napadl ing. Nováka & jen. díky toleranci nedošlo
k vážnějšímu konfliktu.
KOLO HA OKNĚ nalezl jednoho večera Petar Intro při odchodu z
restaurace H. Presto, že npl pečlivě uzamčený rám, odnesli mu zloději přediií kolo a umístili jeg do výěe prvého patra na okno. Tento lilý šprým byl pWodně přikládán TluČhorovi, ovšem situace se
vysvětlila. Kolo dal na okno sám Introviě, aby aru jej nikdo nemohl
vzít a potom na to během večera docela zapomněl...
PŘÍŠTÍ ČÍSLO LÔGR'J vyjde v prfiběhu tohoto roku, až uzraje doba
a sejde se dostatečné lanožství příspěvku. Odhadem asi v září...
Vyjde v tradičním nákladu 3 ks a bude kolovat mezi námi celý podií»
Přidejte se i Vy so svými příspěvky a obohaťte obsah našeho listu
Vašimi historkami, nápady a tak podobnéi Spolupracovníci jsou néa
vítáni ze všech řad místností Houtyšs...
^a
,
PĚKNÉ A TEPLÉ LÉTO si dovoluje popřát čtenářům redakce Logru.
Pokud by si někdo přál ošklivé a studené, prosím, ale jind«...
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