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prahu

slunovratu

Melancholie podvečer®
tichých a prázdných «*
našla si zhmotněni
ve vločkách sněhu
k zemi se snášejí
dýchají něhu
šeptajíc o klidu
velebíc ticho
SAcho a já
dva poutníci zimním lesem
co když tího samoty neunesem ?
Jednou tak spoutat
jiskřivou plén
řetězem atops potom být pán
/Marnost /
Je to jen gesto
utkané
ze smutku odhodlání
je divné čatování
když kopeš zimě hrob
na prahu slunovratu
KUTLOCH

K a m a r á d i

Pedro ee prodíral hlubokým sněhem už skoro automaticky»
Hustý sníh ho osjbepoval a prudký ledový, pichlavý vichr
obíral o poslední zbytky teplao Dorážel až na kůži a
Pedro ee jen snažil, aby mu probodával stále levou paži» Jen tak byl totiž schopen udržet směr0 Nechal za
sebou pár nízkých smrčků a' ponořil se do bílé záplavy
další pláně« Musíš» Musíš 1 Ani nevěděl, jak dlouho si
tohle říkal« Pořád dokola« Znamenalo to jen jedno»Musíš
jít,jít,jítlI! Nezastavovat se nebo tady zmrznešiNevnímal nic jiného, na nic nemyslel jen ho svírala ledová
kůra větví,do krku mu stoupal chlad a maličká kladívka
mu tlcukla ve spáncích ve stejném rytmut musíš,musíš!11
Nevnímal nic jiného, šel jako stroj, nevnímal ani volání za svými zady«
2.POČKEJ I Počkej na mě»Slabší Pinda už prostě nemohl»
Těch posledních pár metrů 3e vyloženě plazil»Věděl nep
prosto jasně, že není v jeho silách jít dál» Kolikrát už
na Pedra zavolal? Sám nevěděl« Jenom si byl jist, že
vydrží ještě hodinu a pak je konec »Tak takhle tedy ne!
Takhle blbě ne«
<* Tak počkej přece I Počkéééj, hlas se mu zlomil vzlykem
zakopnul a padl do závěje0 - Přec« mě tu nenecháš, Pedro? zašeptal už jen pro sebe«. A s bélestným údivem zíral,
jak se v té bílé padající spoustě ztrácejí kamarádova
zádaa Už od začátku toho sněhového nadělení se strašně
bál okamžiku j> až nebude moc dál »Jenže nečekaly že bude
sám»» o »Pomalu se vracel k pruhu mladých smrčků«Tady to
fičelo trochu min« Strašlivá únava se měnila v malátnost
a ospalostoUž mu nebyla zima, chtěl prostě jen spát« »»
Tak to teda ne I Zse se vzepřela jeho vůle» Odložil teplou bundu s kožíškem, aby ho ta zima probudila, odepnul
pánev u usárny a další činnost byla už skoro automatická» Našel si místo mezi čtyřmi smrčky blízko své původní cesty, ono se v té viditelnosti moc nejít nedalo«
A začal pánví odhaíovat sníh a stavět hlubokou sněhovou
stdnu« Jak se pomalu propracovával ke zmrzlé zemi, hvízdal vítr stále výš a Pincía se zahříval stále víc o Brzy
měl svou noru včetně schůdků vybudovanou, natahal si
do ní věci, vylezl ven a bez milosti upajcnul tři malé
smrčky« Zatáhnul si je do hnízda a hnízdo si z nich
vystavěl« Nastlal si bohatě pod sebe i po stranách svého příbytku»

Pak na pánev postavil liháček, nabral do ešusu sníh a
než si rozbalil uzdu, skoro se mu vařila voda na čaj«
už mu bylo fajn« Byl zalezlý ve spacáku, všechny
věci nacpané kolem sebe a na sebe? liháček v dosahu,
popíjel horký čaj a hned u hlavy mu ležel žracák, ve
kterém se našlo jídla víc než dost«
Jen vzpomínka na Fedra ho bolela« Jak ha jen ioohl
tak sprostě nechat osudu? Jeho nejlepší kamarád? Ale
radši na to nemyslet« Usínal docela lehce, dřina posled"
nich několika hodin se projevila bez velkých rozpaků«
Káno bylo tiché , bílá plán neposkvrněná ~ podíval se
dolů s kopce8 měl toho vlastně plné zuby, už po pár metrech sníh až po pás, byl sám ** ale přece jen zvélna
mířil dolů, do údolí,k lidem*
Dorazil domů velmi pozdě a druhý den si musel vzít
z práce volno* Ale to byla pořád vcelku pohoda« Jen ta
Pedrova zrada strašně bolela« A tak se dozvěděl vlastně
jen náhodou, že Pedro leží v nemocnicio Těžké omrzliny,
celkové vyčerpání, skoro zmrznul, říkali« Zaskřípal
zubama a dál se nezajímal« Nedozvěděl se ani, že když
se #edro probral z bezvědomí, zeptal se ho doktofc: <~ A
co vás to proboha napadlo toulat se v tomto počasí sám
v horách? * Sám? Sám?? Rozkřičel se Pedro, kde je Pi»*
musel tam se mnou být
najděte hol Tu noc mu
prudce stoupla teplota a uklidniho ho až sdělení jeho
rodičů, že PinJa je v pořádku doma« Pimía dál jezdil
ven, Pedro se pomaloučku uzrdavoval, i on už vyjel,
dokooe se setkali na několika akcích, ale kromě pozdrav
v» spolu nemluvili« Pinía byl přesvědčen, že se na něj
Pedro sprostě vykašlal, aby si zachránil vlastní kůži,
Pedro přesvědčen, že si to PinJa myslí« Neuměl mu to
přijít vysvětlit« Bál se, že by mu Pinda nevěřil« Kamarádi se strašně divili, co se to s tou nerozlučnou
dvojicí stalo, ale oba kluci mlčeli jak zařezaní«
Až jednou« Taky to bylo na akci« Pinía přiinj jel
v pátek pozdě v noci9 a když se blížil k ohni, všiml si,
že tam mezi několika kluky sedí Pedro« Chtěl se rad«
ši vyhnout, když zaslechl»
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•

<~ To víš, že jo, Pedro« Jen asi čtyři lidi o A zimní
přechod Y Krušnéjch je paráda« Je to sice pro vostrý
chlapy, ale ty seš dost dobrej«
Pinla se trochu křivě usmál« To 3i teda počkám, co
na to Pedro, pomyslel si.
A dočkal se» *» Ne, Vládo, nezlob se« Já nejsem ten
správnéj parčák na zimní přechody« Když je toho na mě
moc, jsem jak automat a dělám Čistě mechanicky, víš,
vůbec přitom nemyslím«Vyber si do party Pindu, ten
je správnej kamarád a umí si poradit«
Pindu? Zíral Valda , Pinlu toho mrnouse? Co nic
nevydrží? A^za chvíli zíral ještě víc« To když najednou stál Pinda proti Pedrovi, drtili si pravice a
nespouštěli jeden z druhého oči« Ne, nemuseli mluvit«
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Myslím, že nejlepší je to tužkou« A píšu té psacím
písmemo Ono to tislace jde moc pomalu. Potom taky
potřebuju papír« Nejlíp linkovaaý a nepopsaný» No a pak
už píšu jen slova, slůvka a slovíčka» Někdy se stane,
že stejně končí a to jsou z toho potom rýmy0 Někdy ee
procházejí po papíru jen tak, to je z toho pojborn volný
verš« fedi si to ta slůvka sama, jak se jim to líbíc
Běhají a honí se jtko děti v parku a já, já mám z toho pocit, jako když jsem se jako malá holka vozila
po skluzavce« Moc se mi to líbí« Vám taky? To je
dobře o•• • ••o
Tak ahoj • a jedem«
JINDRA, Pize*

Zimní
Vztyčený ukazovák dýmu
nad komínem
propichuje
ojíněné slunce dnešního ráně-.
Lepty plotů
od boku nahozené mrazem
kreslím si teplým dechem do dlaní
Potůček stop
za mýma nohama
láká stromy k věčnému putování
Přede mnou se otevárá
vyhřátý les
vánicí
zimní samotou.
JINDRA

?JULIL?JLíLÍ
( aneb Vokoun hovoří s Vokounem o Krůpěji )
DE. čum i 18«12.19&1

Agitačrí středisko Bílá Hosa

Název* Večer s písničkou
Kra^e» trampaká skupina KtiůPŽJ

hosté i VitKUw
PKEDACI

— Trampská ekupina Krůpěj ?
Vlastně tedy bí^o^ £ílt., Mi&uelř Strunila a Táta ten z bývalé skupiny Jetopyři* Po mohal letech v Plzni
konečně trampská sxupina,, Kytary, basaip harmowka a
puk Miguel věfcuiut-idc ixétn.», banjo»..
- À zrod kapely?
íia vandru- iiapřed se kluci potkávali ve vlacích; občas si žehrali, nauli společné písničky a zro 'il se nápad dát dohromady kapelu» To bylo ještě s Dadidem, nez
šel na. vojnu / skoro ¿va. roky/'» U Dadida zkoušeli, převážně ryvolovky* A pak pomohla náhoda* Po rozpadu skupiny Netopýři ae uvolrJLlo místo na Bíl^ Hoře a jeden
bývalý člen - Táta - měl chut hrát dál a sháněl někoho.
Tak se uskutečnilo setkání a výsledek«..«
Párkrát jsem byl na zkoušce a bylo to moc zajímavý«
la vývoj skupiny měly největší vliv clVa směry v trampské písni* Eoboes a Ozvěna« Ozvěna, to JL-OU lidi, který opravdu jezdí ven a tek je člověk leckde potká a
může se přiučit« Mimo to byli i na Portě«No a Wábihc
písničky zná snad celej zpívající trampskej národ«
No u pak tu byla další inspitaces Bígo ei kdysi uahrál
4 hodinyfíabihoa Mikiho poměrné neznámejch píeniček
a pek to začlo» Nejdřív je začal hrát podle pasku a pak
zjistil, ze některý nejsou celý a tak si slonil delší
nloic,, sáu« jjt.1 se (iOiJ'ûiuHay se žílou, vfcerý taky začdl
skládat»
iío a Strunka* ta psala písničky a básničky snad již
před pubertou® Takže skupina má hned tři písničkáře a
písničky tedy nebudou žádným stereotypem /viz kdysi
Cestáři ™ íešetlál: nebo dnes Brontosauři - H^níia Nedvějí/«

- Mohou prorazit ?
Já myslím, že jo ( v Plzni jediný = mezi slepýmc, jeddnooký králem )• Mají hezký vokály /to si vzali od Ozvě*»
ny/ a písničky jsou taky vo něčem /viz Wabi/« Jde o to,
Wabi B Mikim už vlastně odešli ze scény a jejich stylem
vlastně nikdo nepíše ani nehraje a tak by Krůpěj mohla
prorazit* Stejně, jako letos prorazil na Portě Hop-trop«w
Bylo to něco úplně jinýho, než co současná trampská píseň
předvádí« Brontosauří "trampské prctestsongy" se už
přeci jen přejedly»Nejhorší je, že v současné débě jdou
ve stopách Brontosaurů třeba i hoháči« Kdopak z dnešních
trampakejch skupin / tedy těch, co jezdí na Portu apodl/
jezdi taky- ven ? Cestáři - kdysi, boháči - kdysi /viz
Toulávej/ no a Brontosauři ~ kdysi do chatové osady Toronto« Dnes, když někam vyjednu? tak na potlach či svatbu« Honza Nedvěd dokonce vozem, Npar« letos jsme ho
potkali na dovolené v -í-áboře - vozem - nocleh v hotelu
Palcát /I«cen«katega/ Taky občas jedu na dovolenou do
hotelu - proč ne - ale taky občas do lesa-* Neříkám nic
o trampech kontra mastnáci, ale když • něčem zpívám,
tak bych tím měl taky žít« Když to nedělají profesionálové, tak amatéři by snad mohli, ne ?
No a v písničkách Krůpěje je to vidět« Zílův "Vlak směr
Cheb" určitě hodně řekne všem klukům e holkám, který
jezdí v tuhle stranu,^zrovna jako nam, co jezdíme na
Šumavu StrunSina píssn o únavě• Ma© se nejvíc líbí,
když přijdu v pátek na zkoušku a v rohu stojí usán^
kluků ze skupiny« A v sále sedí pár diváků - taky re
vandráckým«
- 0» říkáš na samotnej večer í
No, nejvíc mě potěšilo, když jsem přišel^0 sálu pár
minut před začátkem a sál byl plnej« Nad podiem byl zavšé
sen znak Krůpěje / Smíškovi se docela povedl/ a v sále
vánoční atmosféra, vytvořená svíčičkami« Pořad uváděl
KjuagwKong a Čahoun« Původně t měl být Čára - ten by
byl samozřejmě dobrej, jako ~ržy vždy, ale myslím, že
bylo dobře, že jsme si pomohli spmi« Bylo to takový
domácký« King-Kong poměrně úspěšně recitovel Kutlochovu poezii«Je to dobrej nápad seznamovat publikum s
novou trampskou tvorbou, protože pokud je plzeňský
publikum s něčím seznamováno, tak spíše jen s fekální
poezií Pankejtem z Copu« No a tím se dostávám k problému sountry a bluegrassu v Plzni«

Večer zahájila skupina VKkUČ* název obdobou Copu hudba totéžo Osazeni sice mladší, ale instrumentálně už
dobrýo Trošku se mi nelíbil "ledabylý" ptstoj bsnjisty
Delfínao lak dobrej přeci jen nerd* Písničky instrumentálně dobrý-, texty slabší« Pak Bylinkář /manáolinista/
uvedl písničku /bohužel už název n&vím/ ve stylu newgrass«
¿fikal« že se asi machu lidům líbit nebude , ale já bvoh
řekl že naopak« ^rvaí písničku, kterou se l i p o d á n í
Vrkoče od toho, co plzeňské bluegrasaové skupiny předvádějí» iakže jedině, kam by vývoj týíile 3kupiny mohl jit,
je newgrass«
Potom hrála J&rfipěj a líbila se* Ale o tom už jsem mluvil
na začátku*
Celým pořádám prcvádčl kromo Kinga ještě Čahoun* usoba sympatická, ale trošku vlezlá« ťořáá opakoval* 2e další písnička bude p§kná — no ale písni Sk/ většinou mluví za sebě« Spíš by mel říct, proč písničku vzniklé
vůbec něco
o kapele® /Proč se sešli zrovna tyhle lidi ¿tak /«
iiO a po Srůpčji se stala uost nepříjemná vě c a ¿>ylo už
hodně hodin a tnk pomalu půlka aálu odešla na autobus* A
puk nastoupili PrtKĎAoI a hr;íli před poloprázdný« hleuistěm* * Tři kapely na večer je moc« Předáci se líbili, fl©
jejich slabinou je zpěv« A pak je ary šlím nevyušitej fc'e.ndri /aobro/o wá totiž nádherne - řekl bych aŠ poetický
- texty« So a k těm se bluegrassová hudba tec nehodí,
iio a potom už se končilo a ták jsme společně *» ktjely i
zbytek diváků - uklidili sál a odevzdali láhve do výčepu«
íAiaochodea, myslím,že pití v bále nevadilo* pilo se střídmá, spíš kouř z cigereta
- iv o a jak by to mělo jít aál 'i
ťořfcdy by uirla mít MrSpěj každý «»sic» Chce zvát SKupiny
zvláště món* známé / i odjinuty , součástí večera by se
měly stát pravidelné výstavky trampské tvořivosti, př«
některý večer •¿novnt i určitým osobnostem / třeba C,
Včelička/, promítat aiáky, fotky «- proste aspoň trochu
takovej večer, na Ktrrý jsae jezdili svýho času do Ma~
loetranksý beseay«
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Hudbu a text' Josef
Petrželka
Zpívat KHUPČJ, Plzeň
"fcvv^,
1»

Q_

Je pátek, čekáme na mávnutí ruky
co Uvede kola vlaku vpřed
íHáhovou mysl samozřejme taky
F
Gten vlak vyjíždí a má směr CHEB,
O
Awv^
Vlak zahoukal a my jsme zas na trati
O,
kterou projíždíme tisíckrát

ítef»

každý pár slov v rytmu kol ztratí
a je nám fajn, no proste akorát
2, Průvodčí má nemístný fory
že prej vystoupíme ne Jižním Předmostí
asi nevidí zelený semafory
že jedem be* zastávky nezjistí,
3«

Náhle vlak zastavil a my táhnem k lesu
on stoji jako by se bál
V neděli nás ze všech možnéjch koutů
odveze zas domů jako krél.

Kef»

Vlak zahoukal
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"Zrození duhy" - tak se jmenuje knížka indiánské poezie
( Odeon 1978) v níž Indiáni, která žili v 16P~19«8tol.
• lesích, prériích, horách a pustinách Severní Ameriky
- poslední lidé doby kamenné, zpívají o svých zvycíchj
obřadech, snech a touhách« Indiáni se setkali s písmem
až po příchodu bŠlochá » Do té doby svou poezii zpívali na kukuřičných políčkách, na lovu, na válečné stezce«.
Indiánská poezie je trochu zvláštní - a mnohdy bez vysvětleni i nepochopitelná - to pfcoto, že text byl obvykla znám jen několika zasvčcenýnio
ZPÍVAJÍCÍ HVĚZDY
Alfonkinská báseň, Algonkinové jsou jednou z největěích jazykových rodin Severní Ameriky» Zahrnují
celou řadu kmenů na severovýchodě USAt Penobakot,
Kitskopj Illinois, Miami, Menomini atp» Některé
americké státy nesou dodnes jejich jména, například
Illinosi, stejně tak jako jsou algonkinského původu Miami, Chicago, Missis3Ípio I většina známých
indiánských slov pochází z těchto jazyků (tomahavk,
sguav, vigvam)« - Hvězdy maji své významné místo
v mytologii i slovesných útvarech Indiánů Severní
Ameriky«, Indiáni si vyprávěli mnoho pohádek s motivem hvězd, paříklad o tom, jak vznikly Plejády,
souhvězdí Velké medvědice atp„j
Jsme zpívající hvězdy;
zpíváme svým světlenu
Jsme ohniví ptáci:
míháme se po nebi«
Naše světlo zpívá«
Připravujeme cestu
průvodům duchů»
Mezi námi jsou tři lovci,
co stopují medvěda ještě se nestalo,
aby nesledovali medvěda*
Pod sebou vidíme hory®
Toto je píseň hvězdo

Evergreen pro současníky
1/ Když se nad nachově modrými horami/tam v dáli/
probouzí nový/lepší/den^
zalit zlatými vodopády/oóó/ slunce,
vláčím se jen sám/život je totiž ke mně
strašlivě krutej/
se svou drsnou usámou/originál/

2/ A šlapu jen dááál a dál/kdo šlape jinam je
mej dlo/
k nám na vosadu,kam je zdíme, pro to že nám n i k d o
nerozuraí_i
A je to kruté,když krutí občané,
kteří neporozuměli písním větrů,/těm rozumíme
p o c h o p i t e l n ě jen my/
rozšlapávají vše,co příroda vytvořila za miliony
lež.
3/ Občané tak činí jistě proto,
že nás,trempy,k smrti nenávidí.

A za jistých okolností to některým z nás není
vů/beo proti mysli.........
Luboš (Cop)
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" A toto máme trpeti?" zahřměla Vlasta poněkolikáté ve
svém projevu, • němž lála všem mužům a poukazovala na
křivdy páchané těmito na něžných stvořeních« A v odpověd
zvolalo přes třicet dívčích hrdel odhodlaně« KE 11!
A ve vzduchu se mihly zataté pěstičky»..«
Tak tohle není opisování historických pramenů^ tohle
tady vzniklo za zcela jiných podmínek, Prostě dívky trampského národa, jež byly nemálo opomíjeny a často brány
se shovívavým úsměvem svými fyzicky zdatnějšími 9 rádobychytřejšími afcádobybystřejěímikamarády, chtěly taky
ukázat, že něco umějí - a pak tu byla zvědavost, jak by
takové střetnutí trampských kluků a holek vypadalo««..
Mez byl vyhlášen b$j, kluci ss na hřišti jezdeokého
oddílu absolvovali "koňskou dráhu", jež je měla poověřit,
zda jsou schopni proti dívkám vůbec nastoupit« Ty se zase na jiném místě oblékaly do svých hávů a za zpěvu
hymny "Bojujte dél 1" vyrazily na místo setkání« V rukou
třímaly vlajku / na níž byl pařát, který svírá mužskou
hlavičku/ pověšenou na exportním smetáku« 1«Č bojové naladění obou vojsk v prvním střetu mělo za následek půtku, při které bylo toto koště - vlajka - zlomeno«
A pak byl vyhlášen boj« Bojové řady byly rozděleny
do družstev, každý bojovník vyfasoval život a vždy jedno
družstvo dívek a chlapoů vyrazilo do terénu, kde se o
tyto životy bojovalo«...
Pokud si někdo myslí, že bude násle<jovat popis velké šarvátky, bude asi zklamán« Jiná zbraň než um, postřeh,
obratnost, vtipnost, nápaditost a smysl pro humor totiž
neexistovala« Což potvrzují i soutěže, jako hod bramborem
do houpajícího* se koše, test o znalostech trampské literatury, svazování družstva, běh se zavázanýma nohama s
ešusem poohopitelně plným vody, i "Šárčina lest", která spočívala v běhu jednoho bojovníka z každého družstva
z kopoe / běžel kluk a holka a že kluk vyhrál bylo bez
pochyB/ a vítěz pak musel póru.zeného vynést zpět ne kopec, jak se dočetl na cílové tabuli. Dále tu byl test inteligence, hledání značených pařezů či souttž o znalostech
z přírody« A to vše až do místa "klidu zbrant", kde se
všichni setkali, posvačili a odpočali«

A boj pokračovalo Klučicí družstva vybírala ve svém středu "Šárky", holky pak "Ctirady", maskovalo se a vymýšlelo,
protože vyhrávala nejlepší maska» A pak zase po družstvech
do terénu na "Rybolov" /papírové rýby na provázku/ a koneči
do cíle - na Pěvín, kde si soupeři ještě předali dárky
/někteří ipárky, j a k se dočetli f překlepu na zwrdle/.
A boj pokračoval« Tentokrát sólem pro klukyo "Babský
trojboj", jež zahrnoval hod ¡»štětem do dálky, hod miniválečkem na cíl a škrabání brambor na guláš/ a rozmachovat
se v dlouhé suknici a s šátkem na hlavě nebylo snadné/,
pokračovala "Popelka" - běh v dřevácích a přebírání hrachu a potom perlička "Miss baletka I«nka", tjc obléci
si co nejrychleji dívčí ^punčocháče /».»sakra, ty kanady
nejdou dolůo.»/ a p^k módní přehlídka mužských nohou to byl opravdu bonboneko ¿»nohé bojovnice bledly závistí
a vítěž ítráfek byl-opravdu třída0
No a pak"se smrákalo a byl zapálen ohen.
A boj pokračovalo Scénky družstev na téma "Dívčí válka"f
sborozpěvy o dívkách či básně, pečlivě skládané pro potěsní již tak namožené bráhice« Nutno pochválit klučičí
družstvo Studia P 0 T. za tvorbu ryohloscének, jimž dominovala árie ženského zpěvu: "Já mám největší kvokvokvokvokvociént !!!«••«"
Až do té doby nikdo nevyhrál« Životy se během dne
stěhovaly k těm, kdo byli lepši a očekávalo* se velké
sčítání« A tak se sčítalo - ale k překvapení všech ne
životy, o které se celý den bojovalo, ale šišky, což byl
jeden z úkolů na začátku boje« A kdo bude ebhovávat šišku
celý den, když neví, co s nío.«
Po dramatickém sčítacím finále bylo rozhodnutos pouze O
tři šišky měli kluci víc - a vyhráli* Ale holky zaslouží
taky pochvaluo Bojovaly - a hlavně ukázaly, že umějí
v terénu i u ohněo A potom - ženský chtěj mít vždycky
poslední slovo« Takže se těší na odvetu za rok«
A vůbec - bojujte dál I
STRUNKA
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- Jestliže je žene v neprávu, pak první, co musíš udělat, je ji okamžitě odprosit.
/ ?ierre Freenay/
- Být ženou je hrozně těžká věc,
ptotože obvykle musí žít s muži« / Conrad /

1*
M O D L I T B A

Hoj !
Ty starej dědku tam nahoře
tak vylo» z tý zlatý boudy
a shlédni tu naty, kteří v pokoře
do prachu zadupávají své já»

Tvý blejskavý káře už přistřihli křídla
že klesá za obzor ?
Skrz z&vřený oči se ze tyýho sídla
červeně filtrujou loukotě kol»
Osud oi vyházel z kapes zbytečný krámy,
a k Čertu šlo všechno pro co jsem žilo
Všední se stala mi nenávists láska
zbyl jen já samý
a ty o t> o o

Hej starej ! Tak vylož mi karty8
AKÉU

X

I

Z

B

O

M

U

X

.

Kurt VONNSCUT - současný americký romiinopissec, nar.11,11,
1982, žije v Indianopolisu. Ve svých dílech spojuje sci-fi
náměty se sociálním románem - odlidštění člověka vládou
robotů aj.V dílech se objevují zajímavé myšlenky a ač sám
o sobě prohlašuje, že je totální pesimista, nepostrádají
jeho díla humor, U nás vyšly romány "Jatka" /1973/, "Kolíbka" /L976/, "Melancholické piáno" /1979/.
Na sklonku roku 1901 se na našich pultech objevily hned
dva jeho romány; GHQIESKA a SNIDAKŽ gAMPIGHU.
A z nich otiskujeme pár ukázek;
••• Bernard pracoval nějaký čas ve výzkumné laboratoři
společnosti General Electric » Schonectedy ve státě New
York, kde také objevil, že jodid stříbrný může z jistýcfe
druhů mraků vysrážet sníh nebo déšt, V laboratoři měl
ovšem senzační nepořádek a nemotorný návštěvník mohl
zemřít na tisíc způsobů, podle toho, kde by zrovna škobrtnulo Společnost měla bezpečnostního referenta, který
málem padl do mdlob, když tuhle džungli lapáků, tenat
a nášlapech pastí uviděl. Strašní bratra seřval.
Můj bratr si poklepal prsty na čelo a řekl mu tohle;
" Jestli si myslíte, že mám v laboratoři bordel, měl
byste vidět, jak to vypadá
tady
"
•
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»«« "Víte-li o příbuzném, který se dopouští trestné
činnosti," uzavírala glosa, "nevolejte policii. Zavolejte deaet dalších příbuzných,"
,«, Kilgore Trout si na pánské toaletě newyorského kina propláchl výpust© Ha kachlících vedle navinovacího
ručníku bylo fixkou napsáno poselství. Znělo takhle:
"Co je smyslem Života ?" Trout ěátral vvkapsách po peru
nebo tužce. Znal na tuhle otázku odpověd. Nenašel však
nic, čím by se dalo psát, ani ohořelou zápalku, nechal
tedy otázku nezodpovězenou, ale mít Čím, napsal by býval
tohle t
" Být OČIMA, A liflMA, A SVÉDOMÍM
Stvořitele vesmíru»
ty TROUBO,"
vybral VOKOUN

KAM
AMERICKÁ
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ZAHRaDA

V
Koncem loňského října jsem navštívil Americkou z«hradu, která se nachází nedaleko od městečka obklopeného lesy — ^hctenic na Domažlicku» Tento rialý oplocený kousek půdy je velmi zvláštní» Už sám název říká, že se
bude jednat o zahradu, kde roste něco, co se u nás běžně nevyskytuje» A také tomu tak je, neboí stromy a lceře,
které zde rostou, můžeme v našich krajích vidět jen ojediněle v parcích, zámeckých nebo botanických zahradácho
^•yto exempláře sem byly dovezeny nejen ze Severní Ameriky, ale také z Japonska, Číny a Vietnamu» Na první
pohled zaujme obrovská j«dle Douglasova, která jako by
vévodila celé zahradě*
Dalšími cennými dřevinami jsou» Trojpuk Lemoniův,
Skalník obecný, Hortenzie latnatá, smrk hadovitý...
Mě snad nejvíce zaujal láliovník tuMpánokvětý a liliovník bezlaločný s nádherně tvarovanými listy» Stavbou
a růstem liíitů je »jedinělý i nahokvšt dvoudomý»
Z Americké zahrady jsem si přivezl do sbírky přes
50 druhů listů» Případným zájemcům doporučuji, aby si
pro svoji návštěvu vybrali raději začátek podzimu - na konci října byly již některé stromy bez listí
a to ubralo na. celkovém dojmu«
V okolí zahrady převažují smrkové lesy, které poskytují možnost přenocování» Celé okolí Chudenic je bohaté na kulturní a historické památky - starý zámek
v Chudenicích, kaple sv«V»ol£ganga / tav» Bolfánek/ na
vrch* Žaár nad Americkou zahradou, obora bažantnice
s 200 let starým listnatým porostem, Kvapilovo jezírko / inspirace k Rusalce/ atd«
ískods jen, že se Americké zahradě věnuje méně pozornosti,
než by bylo třebao
LÍVANEC

Písnička
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K a l i f o r n i a
Hraje a zpívá:
COP Plzeň
O
t>
Můj táta ten mi vždycky říkal
C
dokaž že jsi můj
c
"3>
G
já jen tiše stál a poslouchal
t>
a když pak osud zavolal
F
O
na iflýho tátu stfij
G-x>
<r
už jsem prosti nemoh takhle dál.
Já práci hledal po rančích
o
e» ttfl jsem smůlu snad
t>
c
^
a proč - to vlastn nevím ani sám.

G-

t>

Až jednou jtem s® d03tal se«
SR

G

na tu plantáž mizernou
Kalifornia, to je peklo, říkám v^m»
Ref»

Gc
>
Kalifornia , já t* znám
c
^
C
nejř bejt tady v přílcopě bych radši ležel
snad
o
"t>
Kalifornia, šel bych tam
O
&
kde najdu stín a kde mi bude hej.

B L U E G R A S S

-

Modrá tráva
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Mohlo by se zdát, že bluegrassová muzika se zrodila v počátcích osidlování Ameriky evropskými kolonisty» Ale všechno* co dělá bluegrass takový* jak jej známe dnes, přišlo mnohem pozdějio První houfy evropanů přinesly sem
tam nějaké housličky* harmoniku, ale mnohem větší zastoupení měly sekery, krumpáče a mozolnaté dlaně« Když zbyl
někdy čas na pár písniček po pánvi fazolí* bylo slyšet
spíš melodie* které měl každý v srdci ještě z domova«
Z Anglie* Francie, Irska, Skotska i z Cech« Postupem doby
se popěvky prolínaly* přizpůsobovaly prostředí a vznikaly nové* poznamenané tvrdým živobytím© Písničky, v kterých se objevoval text vytvořený působením tehdejšího
koloritu, začaly pomalu zatlačovat melodie původní, pocházející z evropského kontinentu-?
A tak pomaloučku* beze spěchu se začala vyvíjet americká lidová písnička» I ona však zůstala poznamenána vlivem skotských, Irských, skandinávských a částečně i balkánských melodií« A není nijak výjimečné zaslechnout občas i povědomé útržky , původem z míst* kde se třpytí
Lužnice »
K doprovodné úloze houslí, foukací harmoniky* občas
i mandoliny či dulcimeru / silně připomínajícímu cimbál/
se přidaly další nástrojeo Bylo to především banjo, které
se ovšem objevilo s peti strunami, jak je známe dnes, až
v r c 1830« V době, kdy do Ameriky přišlo spolu s černochy,
vypadalo značně primitivně a mělo pouze čtyři struny«
Pátou, která vtiskla banju nenapodobitelný osobitý zvuk
a do té doby nezvyklý styl hry, si na svém banju napnul
jako první pan Joel Sweenwyo Jeho nástroj postrádal pražce a jiné vymoženosti, kterými se honosí dnešní banja
proslulých značek« Tehdejším požadavkům ale dostatečně
vyhovovalo a nový způsob hry se rychle šířil mezi muzikanty »Lidovými« Pětistrunné banjo převzalo vedle houslí
vedoucí úlohu v ametické lidové hudbě, která tak získala
nezaměnitelné, svérázné znaky» K typickým bluegrassovým
nástrojům se řadí o dobro0 Na první pohled se příliš
neliší od kytary» ale pod rezonanční deskou se skrývá
korpus, na který je pnutím strun přitlačován kovový mno~
horamenný,pavouk s kobylkou, která dobru dává dlouhým jasně
znějící ton*

'11
Název "DOBRO" pochází se zkratky jména bratrů Dopierových, údajně Čechůá kteří jsou považováni za konstruktéry
nástroje. DOBRO - DOpiera BROtherso
Nejsou to ale jen nástroje a jejich využití, typickou
tvář bluegrassu tvoři i stavba neotřele znějícího vokáluo
Pe dlouhé roky se lidové písničky potloukaly po americkém
venkově a žily v srdcích těch, kteří k nim lá měli nejbliže» Až v r 0 1920 byla přizvána skupina lidových hudebníků k nahrávání prvních desek» Téměř zapomenutá, vytlačená do zastrčených koutů velkými salonními orchestry,
překřičení nastupující vlnou jazzu, ale navzdory tomu znovu objevená "Hill Billy muzic" / hudba Honzů z hor/ , si
našla cestu i k lidem, žijícím ve městech, mezi kteiými
našla obrovské množství příznivců«, Během let se utvořilo
i několik hudebních směrů, přímo vycházejících z lidové
písničky« Kromě dnes populární, a dá se říct komerční elektrické country, produkované napře Buck Owensem, Willie
Nelsonem, Glenem Campbellem, Emily Harissonovou, Iynn Andersonovou a dalšími, a kromě folkového písničkaření, které má trochu odlišnou podobu od našeho, se vedle ortodoxního klasického bluegrassu objevila jeho nová, dravější
podoba, newgrasso Tento bluegrassový proud nápaditě využívá kromě neobvyklé harmonie skladeb i nové možnosti
alektrofonixkých nástrojů, nezřídka se objevuji i bicí,
jako třeba u skupin Country Gazette, Nexx Grass Revival,
Charlie Daniels Band a pod« Doměnka, že se newgrass ztotožňuje s moderní country je mylná, neboí i přes zdánlů vou shodu v používání elektrofonických nástrojů a bicích,
celkové pojetí a dravost temperamentních newgrassových ke»
pel vylučuje záměnu s líbivou, i když rytmicky svěží,
country« Uvádět jména hordy vynikajících buegrassovýck
muzikantů je asi zbytečné, ale aspoň pro pořádeko Bili Monroe, Earl Soruggs, I-ester Flatt, Jimmie a Jesse Mc Reynolds, Sam Bush, Mark a Connor, John Duffy, Tony Rice,
Bili Keith, Wasser Clements, Alan Munde a desítky dalších,
které si stejně jako miliony fandů podmanila bezva muzika,
znějící ze země, kde se vzpíná pohoří Appalachian Mountais
a kde na pláních houstne modrá tráva - blegrasso
LUBOŠ, skupina

COP

Z I M N Í

P O E Z I E
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VLOČKY

CESTA

Vločky ee vkrádají
na toulavou stesku
pláčou a slibují
hory doly

Na bílé pláni
se táhne šňůra stop
jako další řádka
v knize osudu
Na konci se krčí malá
tečka
Utrmácený človíček
s rancem na zádecho

Pusíte nás3 jen
se ohřejeme
jenom trošku
jenom drápkem

Fredy

Pek zase budeme
celé bilé
tančícíř pomaličku
umírající víly
s lehkou sukénkou
s mrazivé pavučiny

ZIMNÍ TOULKY

Kosma

ÚNOR
Kluziště ulic
vozí nás od slunce
k jinovatce
a tramvaj zvoní odjezdy
střechýlem
zamrzlého spěchu
Město si nakročilo
aby se svezlo klouzačkou
únorae
Jindra

A opět stojíš
sám
ohlušen bílým tichem
a do očí tě bodají
tisíce
slunečních paprsků
které se koupají
v kyprém sněhu
Ne
není to nepříjemné
Black

Z

I
M
A

Z

IBAPS AYCE
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H e d T i k a
( 1« místo povídek začátečníků 1972)
Nebyla ani hezká, ani štíhlá, ani sympatická a ještě tc
její sobectví«! Nevěděl vlastně, proč si ji nakonec vžal»
Asi ze zvyku®
Svatba však pro něho znamenala konec vlonosti, konec těm
nocím pod širákem, těm bezvadným nedělím jen s dekcu, s konzervou a E promaštěnými vuřty, Manželka to zakázala«
A potom - Čekali dítě«. Přál si kluka, S ním by se dalo
alespoň něco podnikat. Přišla ale Hedvika« Přesto ho to
malé, vykulené stvořeníčko stále víc poutalo, až se stalo
jeho největší láskou«,
Naneštěstí je takový šotek, který zbourá zrovna to, co se
ještě třoytí novotou« Jednou neodolal kamarádům a ujel na
trarap« Následovala hádka, výčitky« Skončilo to rozvodem,
Dítě připadlo matce« A ta se výchovou mstila, Hedvika neznala otce jinak, než jako nespolehlivého nudného chlap aOdstěhovali 36* Zase našel volnost v přírodě u kamarádůo
Člověk však nemá stále mladé tělo a pomalu se začnou objevovat různé neduhy stářío Postavil 3i tedy lesní srub pro
svoje pohodlío Takhle v pátek večer, zrovna se spustil
prudký liják, čekal kamarády v místnosti^ provoněné dřevem« Tu ho přepadla taková tíha výčitek« Vždyt tady na
světě nic neudělal, nic po sobí nezanechel» Hedviku viděl
naposled, když jí bylo 10o Dívala se na něj přísně, zpod
bílého kloboučku a pořád jenom říkala: "Ano otče- ne otče"
Vtom uslyšel zvenku dupot, smích a nakonec někdo zaklepalo Rychle otevřel« Před ním stálo několik zplihlých, asi
15**tiletých mláďat. Chtěli se schovat před deštěm na verandě« Pozval je dál a rozdělal ohen0 Mezitím se trampíci
začali rozhlížet po tmavé místnosti«
"Jé, Hedviko, tady je tvoje fotkalů vykřikl jeden kluk«
Dívka se otočila« Poznala jeho tvář, sovětlenou ohněm0
"Ježíš, táto, co tu děláš? Ze to na mě nepovíš mámě ?"
Upustil eiryky, popadl ji kolem pasu a zatočil s ní«
Všechny smury z něj v té chvíli vyprchaly« Vždyí jeho
dcera byla po něm - právej tramp«
Drahomíra Venciová

P í s n i č k a
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Jaroslav Špirk
Zpívá» MYS

V podkrovní místnosti se starou almarou
rozvrzanou židlí a starou rozvrzanou ženskou
Miloval se s můrou když byl pod parou
Kdoví co vlastně pil když potom nakteslil
Akt osmicípé hvězdy
v objetí se čtvercem
Za tím průrvu ve zdi
a zkrvavenou zem
Pak ženu bez tří prstů
s poprsím u kolen
Bílý průvod ke hřbitovu
a kolem černý den
Malovel vše z hlavy
vzpomínky z mladých let
Kdy všechno mělo barvy
jež teí vidět nedoveu
Až jednou opřel hlavu
o plátno naposled
A prvně v/střízlivěl
za hezkou řádku let
V podkrovní místnosti zůstala stará almara,
rozvrzaná židle a stará rozvrzaná ženská
S nimi pár obrazí a smutná nálada
A tolik prázdnoty pro ty tři přědaěiy
Už víckrát nen&kre&lí
v objetí se čtvercem
akt osmicípé hvězdy
a přeci černý den
Když pod krvr.sý závoj
se sápe k polibku
ženich ©smicípé hvězdy
Kruh v černém převleku»

V Ý S T A V K A

K U T I L Ů

Při druhém / lednovém/ pořadu KKůPŽÍJE jsme se zcela neskromně roztáhli a zabrali ještě jednu místnost»
Do té jsme nainstalovali všechny možné výtvory, vyžádané od kamarádů,, o kterých se vědělo, že ledaeccs zajímavého dělají» Již pal hodiny před začátkem r&rmálního
pořadu mohla výstavka začít a poté pokračovala je^tě
o přestávce«
Početnou všehochutía zabírající půlku místnosti, jsme
využili tutp nečekanou možnost něco vystavit©
Pozornostybudily Inkovy dřevořezby! reliéfní "čtyřnásobný oheň" , rozměrná "Slunečnice" a k tomu ještě do
dřeva vypalované námětyo Smíšek 3« představila lyrickým
obrazem, provedeným hnědou sépii na papíře s řadou placek různých rozměrů, barevně malovaných, použitých jednak jako ceny k soutěžím a jednak jako věnování s verši« Z placek Dáši z Plzně bylo znát zaujetí pro krásu
jednotlivých druhů zvířat a brouků s uvedenými ozdobnými latinskými názvy« Obrazové předlohy posloužily
Dáše při malování jen částečně, přičemž tyto exempláře
zvýraznila svou barevností, mající svůj pevný, osobitý řád* Věra Inková byla všestranné zastoupena pěknou
koláží» klokočí a přírodního materiálu jakožto nástěnnou ozdobou a pak ještě tkanými motivy severozápadních
Indiánů o K tomu měla navíc vysoké mokasíny zdobené korálky, vyráběné dle návodu přímo z Kanady«. Lotky Ježibaby a Dámy s vějířem uzavíraly Věřinu tvorbu« Cpát
si z tabatěrek vtipně pomalovaných Cimburou z Brd je
požitkem pro každého kuřáka a tak ani tyhle plechové
škatule tam nasměly chybět© Abych nakonec nezůstal u
tabáku; Akélova zajímavá perokresba tvořila pozadí výstavky» Tudíž nejenom Hsmlet, ale i půvabná dívka může
meditovat s lebkou jako v této rozměrné kresbě, provedené s kreslířskou rutinou«
V
V
Kromě Cimbury a Seňora patřili k mimoplzcnským i
placky Jerryho z Prahy, celkem nepatrná část $ jeho
vis tni tvorby, dodaná Vokounem«,

¿ t f .

Rovněž zde vystavená koláž Tondy z Plzně, vynalézavá
směsice malování a plastiky, stjžla za podívanou, tele
jako vše ostatní« Byla věnována Vokounovi k osmnáctým narozeninám, jakožto jeho "Cesta životem" se všemi nástrahami zde znázorněnými0
Cvrček dodala náhrdelníky z různých materiálů,
menší dřevořezby i tábore, a vyšívaré ubrusy« Lívanec
se zastoupil spo lu s Redem ukázkami z indiánštiny,
především opasky, pochvami na níž a mokasíny, to vše
z kůže a vyšívané korálky a Lívanec navíc přispěl
ukázkami za sbírky listů* Dále se zde vyskytla ozdobná wska Sovy, Bígove "Můří noha" / s použitím
kulatiny a nohy od slepice/ , Redovy obrazy, vyřezávaný totém od Seňora z Betacada a Partigův kalendář.
Co dodatt Po této všehochuti se už chyítá další
výstavka, tentokrát cbírky všech možných přírodnin,
kmenů, brouků, motýlů až po herbáře v Prostě všeho
možného, čím na pokračování obsáhnemř co všechno
se dá ve volném čase dělat«
íffiL Twilight
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V rámci 7„ročníku Festivalu trampské písně
v Horním Jelení ve dnech 28«- 30*května
proběhne již podruhé výstava trampských kutilň«Vyzýváme proto všechny trampské řezbáres kožedeloe, drhače, kr slíře, malíře, fotografy, intf.iány, sperkaře, sai&oro stáře a
jiné šikovné lidi k účasti« Výlučná trampská
tématika vystavených prací není podmínkou i
Všichni zájemci • účast na výstavě nechí se
hlásí na adrese* Karel YIDXMSIY, Nad spádem
1}/2SCS
147 00 PRAHA 4 - Podolí.
Ostatní informace nalezte v TO kS»
- CIMBUPA /

s

*elendář přehlídek a soutéžl
o - £ • t
skupin.
Kalendář bude vytištěn v ifc ai nekdj v březnu, proto
přinášíme to nejpodstatněji!i

11*3«
26o - 28«3«
"
"
3 «4«
9o <- U«4»
16« - 18«4»
20»4*
?Ao4*
3004«
14 »5«
16 «5«
21«5.
22«5o
29«5»
5« - 6 «6«
*
"
18» * 20,6«
26« - 27»6o
lc - 4«7e
4« - 5*9«
17» - 19.9«
- 26 «9«
•
1«- 3.10,
22.10«
23.10»

Jarní salon - Pardubice
Jarní setkání - Chodov
Folkový kolotoč - Ostrava
Vavřínová podkova - Aardubice
Porta - krpjo ^raha
Folkové velikonoce - Ostrov
Porta - kraj* E m o a ČB
Port» - kraj. Praha II
PORTA - kraj« Oitice
Folkový večsr - ČesKá lípa
Porta -» ld» je ^rviná
Porta - kraj« Litvínov
Přepřahánl Lázně
Jarní dostavník » Sokolov
Festival trampské písně - H»Jelenf
Banjo jsmboree - Kopidlno
Letní salon -* Pardubice
JISTEBKlCE - přehlídka trawp« písničkáři
3vojšický slunovrat
Písně lesů, vod a strání - MB
PORTA - Plzeň
Letokruh - Krumlov
Expres » Ostrov
Klubová tvorba - Ostrov
Kotlík • loket
DM Porta ~ LLtvíno»
Přepřahání - Mar. Lázně
Poďimnl dostavní* - sokolov
/ kalendář dodal M/RIO /

ČTENÍ N A
P O K R A Č O V Á N Í
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^^
Čtveřice trampských gohádek
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fíeáetlák
Večer stál klid*ě nad obzorem a bílý měsíc pozvolna vykukoval zpod korun červených borovic» Seděl jsem u ohně
pód skalou a chvílemi podřimoval» Aejezdím rád sám, ale
tuhle sobotu se to všechno nějak zpytlíkovalo, takže dneska tu sedím u ohníčku, podřimuju a trochu si brnkám na
kytaru»
?
erádně jsem se lekl a zamrazilo mě v zádech, když mě plá»
cla do zad čísi studená ruka»
"Ahoj parde J Pu j, to je zima - můžu se vohřát ? M
Pozoroval jsem obrýleného stařečka s velkým nosem, jak naproti mně usedá k ohni, a v duchu jsem dospěl k názoru,
že jsem se vyděsil úplně zby*tečne, akorát mě trochu zarazila* jeho hůl, která svědčila o tom, že dostat se sem
k mýmu ohni nebyla pro kpaaráda si mg« lehká práce o
"Máš chuí na něco na zub,, dědo ? Vypadáš unaveně»»«"
H
Jsi hodnéj parde, ale já už večeřel« Díky! " odpověděl
kmet»
Tak j3em zase odložil žracák, co ^sem uz už rozepínal
a místo toho jsem přihodil na ohan pár větví» Chvíli jsme
3eděli a mlčeli« V temnotě skály nad námi poskakovaly čárky světla od plamínků a nám bylo dobře» Chtěl jsem se
za chvíli zeptat příchozího aspoň na jeho přezdívku, ale
začal sám»
M
Asi ti kamaráde, bude zejtra ráno připadat tenhle večer
jako Ben - nebo jako hrozná blbost - to závisí na nátuře»
Vem si to, co ti budu povídat, třeba jako pohádkuo Nebo
vlastně pohádky, protože jich možná bude víc» No sile mám
takovej dojem, že bych začít u sebe»
Trampovó mi říkají bůh Pajdao ^'rochu kulhám, aby se heřeklo, ale tu hůl mám spíš pro parádu a někdy taky na čarování» Mohl bych se stát mladíkey, kdybych chtěl a mohl
frych i víc věcí, který by někomu pomohly a ji*ý* třeba
ublížily« Ale já čaruju málokdy - Jen když je to nutně
zapotřebí o Odlišuju se zásadně od všech bohů tím, že
většinou nedělám nic PRO ani PRCTI«

Nechci se zbytečně tramgům vnucovat dc ppi zněs ale
ani si je znepřátelit« roto si mne asi zvolil za božstvo« ^ j í mě rádi, i když si ze mě třeba dělají srandu nebo mi i nadávají» Myslím, že je to daleko upřímnější, než kdyby mi stavěli kostely.
Chtěl bych ti vyprávět několik příběhů - který mě jen
tak napadly nebo se mi i staly, na tom nezáleží. Někdy
jim nevěřím ani já sám a nikdo tě taky nenutí, abys
jim věřil£
•ířetáhli jsme si přes záda celty, aby nám netáhlo na
ledviny, a Pajda spustilo
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Před drahnou dobou se konixala v jednom velkém a vzdárleném městě slavná sešlost, na kterou byli pozvaní zástupci všech rh hnutí mládeže na světě» Je ti jistě jasné, že trampové měli jen mizivou naději , že by se s
nimi mělo pro takovej podnik taky počítat, A tak jsem
jje rozhodl, že se na tu slavnou konferenci pozvu sám0
Použil jsem svá skromná kouzla a přiletěl na místo konámí právě včas. Jelikož jako správnéj bůh nepotřebuji
zas© tak příliš jíst, uepudil jsem, že nemá cenu, abych
si bral s aehou uzdu nebo tele, protože bych to měl
prázdný» Na tři dny, co se měla ta slezina konat, mi
bohatě vystačilo několik rakousko-uherských konzerv,
který jsem kdysi našel na jednom bojišti první světové
války6 Kromě toho jsem 3i vzal z důvodu pohodlného sedění hezký kmínkový křeslo, který jsem si na ty tři
dny vypůjčil z plešiveckýho campu Sedmá kavalérie. Takže jsem byl na místěo Umístil jsem si křeslo před jednou
z hnusných vypolštářovanýcb lavic, kde se v obrovský
krytý hale měla ta konference konat0 Celý tři dny jsem
se pak neviditelnej zúčastnil toho nezajímavýho tlachární. Jenže na jednu věc jsem zapomněli Zneviditelnit i
to křeslo. Takže se ještě teŽ červenám, kdyjí si na to
vzpomenu. Na tom křesle tam jsem sědšl já, ale vlastně
pto ty ostatní na něm nikdo nesděl!

Stálo tem před lavicemi a musela to bejt pořádná pěst
na oko«,®« Odklidit se ho nikdo nesnažil, protože to bylo
považovaný za hloupéj vrtoch nějaký delegace0
fiak abych tě zbytečně neunavoval / je to přece pohádka/
zasedání nedospělo k ničemu, jak už to v rámci celýho
světa chodívá« Na závěr akorát přijali dokument, kde se
psalo asi to, že " názory mládeže jsou rozdílné" a že
" každá skupina mladých lidí má svůj cíl v tom, co pokládá za nejlepší"»
Třetí nudnej den se chýlil ke konci« Otráveně jsem si slíbil, že se už něčeho takovýho nikdy nezúčastníme Co mě
to, mezka starýho, napadlo, chtít zastupovat trampy na
nějakejch konferencích?
Za takovejch a podobnejch úvah jsem se už chystal k tomu, že odletím / nebo se spíš přečaruju/ , a posadil
jsem se k tomu účelu naposledy do svýho křésla«A tu najednou* "To je ale pěkná stolička s opěradlem, víá kolego? •
"Máš pravdu, je hezká, určitě víc, než tyhis lavice»«"
Nademnou stáli Ind a Etiop a smáli se na mě - pardon na křeslo, co jsem ho zapomněl zneviditelrdt« ^Jak už jsem
říkal, začal jsem se červenat nadflvcjísklerozou, ale
najednou mi něco došlo - vždyí v tcmle si ten Afričan
a Asiee POROZUMĚLI I
Nechal jsem prozatím křeslo, jak bylo , a chodil js9m
zbytek dne halou od jedný skupinky ke druhý» A můžu ti
říct, že me moc potěšilo, že so to nefalšovaný brdský
křeslo líbilo všem těm kíukfiui a holkám, ač už měli třeba kudrnatý vlasy nebo šikný oči» A to taky byl asi pro
mě soukromě jediný postřeh o tom, na Čem se shodli
zástupci mládeže Světa»
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- Na sklonku podzimu a počátkem zimy oslavili n* roženini Bigo /19/,
Gerry /24/f
Žila /19/ a Stopař /líV
na kosím potoce společným pitím mléka. i»le jak se říká, nic se nesmi přehánět
- Bláznivý mčeíc byl ve znamení VUUohně Fortfeilla
taky III«vřpominkového ohně na kamaráda ^ctana a zároveň výr« ohně T«S«Hledači, jejichž maršálem
stal
Vokouný přijati byli Veverka a Brácha. A hledá ae dál«
- T«O^Poutnlcí z A"lznř měli I»yýr0 oheň. Organizace
trochu nejistá - ale ceada vesměs mladá« Takže kluci
vydržte a ze rok AHOJ 1
- Měsíc dlouhých nocí byl zane ve znamení Vánoc« 12*12«
to byla již VI«váno*ní nadílka T«0«Věční poutni.ci.Všeho bylo dost - tradičního guláše, humoru, písniček,
sněhu i mrazu, ej Másla«
19«!? o trr-mpo vánoce plzeňských herce vniků pořádal
ťartigo a spol, hlavním p-regremea pečení berana, mezi tím drrmé soutěže / tzv» Hoganův běh, přetahování
aj./&aždý z účastníků se podílel na přípravě i na celém programu / není hodné následování?/ = všichni
moc ppokojení« Do třetice dělali vánoce taky tradiční T«u«i6trf»cená hacienda» A samozřejmě další«
- láěsíc sněhu bjl měsícem pochodovým« Hajprve Ivovoroční
pochod ^»O«údolí hvězd podél Berounky / VII«/e V
15 stupňovém mrazu sklouzla jedna kamarádka do vody a
čekala jí ještě několikakilometrová cesta do cíle« K
úž su všech přežila ve zdraví« Uni, kdo umí«..
Ta£é H«A«S« se vydala s hordou kamarádů na VII« netradiční zimní putování Šumavou, letos trochu méně drsné
ale na ^akhmáru fajn a soutěží zase až do půlnoci plno« A zase sliby, že lotos naposled»o. tak ahoj za
rok na buaavS !
- letošní rok je ve znamení sedmiček / viz předchozí/•
Taky iejbouráci dělali pod heslem "za bůrs si kup
votýpku dři ví ««.*1 VII «slet Orlů a výr« oheň T#0.
Minnesota«

hejen vandrem

živ jest

tramp «,*•
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Jako příloha fajdy č«4 vyšly povlaky «ikiho %voly
"Tom Kečup a pes Vorčestr". 0 vydání se postaral Vokoun, o ilustraoe «Johoki z fc&mpírú«
¿růpěj měla v lednu 2,v3Čer, kde vystoupili i TiOiiC^
VÁoI. &oiig sa stal stálým koni «renciérem, opět se básnilo, 3 úspěchem zahrál i písničkář ¿doněk z Chebu,
a velKé pozornosti se těšila výetevk» kutilů připravená Lívancem a Redem«?artigo a Rpol, ss postarali o
promítání diáku.
Další pořad bude 19«?0 od 19,oo na Jáílé Hoře, hosté
l&stremarin a proběhne výstavka přírodnino
V BlfaZNU by mel Oýt pořad 26«0« od 19,oo e hosty
folkovými U S U a Prahy a Clmburou« to výstav* obrazy«
P9«X. proběhla přehlídka RAůHICK/ Ta^A« Vystupovali
ROHÁČI z Lokte, ULtrame.rin H xurůpěj z Plznč, Kamarádi
z Rokycan a domácí '¿rasOváci» Rozdílně byli přijati
Ultramarini - při jcite porovnat St 15.2«
VE VY&CVf se konal 11« festival tran^ské a country
píané dne 30«1« Cčast 24 kapel; po dopolediiím vyřazovaoím kole byly lozdéleny na country / uváděl kovařík/
a zvlášť trampská /prováděl briíák trudil/, které hrály v rozdílných sálech. A výsledky»
Countryt 1« Poutníci
n
2« Uhlák
°
3« Roháči - čes« Já.
Trampokál 1« Bystřina
2, GzvČna
3« Chrpa
Zvláštní

CENU»

„ ¿rno

- Chruaim

«ezmaři - O»ÍÍUCU
/ zprávu dodala Čita /

Nej&n vandrem živ jest tranp - a proto Čahoun z trávil
a kamarády Silvestra a od 4«l«t AHvJ za 2 roky 1
Sejen vandrem živ jest tremp - a tak se ťískle s Libuško
v prosinci vzali* Pokoj lidem dobré v5le 1
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- 9oledna uplynulo 20 let ode dne, kdy v nemocnici na
Kladně do¿lapal svojí životni streku tr» písničkář,
tariska e spěvák, jeden z těch, kteří "vyšachovali" bratry Ryvoly k to»au, oby začali psát ¿toderní trampskou
písničku - kamarád Zdena
R o t t »
- Vokoun nabízí písničky z mS léto 79t podzim Ü0, jaro bio
- Mraveniště I.kategorie 1 + 679
menší o Zn« Daleko od síourů-o

v řízni cym<-ním i za

- Časopis Voják č c 2 - povádání o bří Ebenech»
K¿o má možnost nám pomoci se shánčním průklepaků, kopír-tků, obálek a nebo známek, aí pomůže* Zároveň děkujeme
Máriovi, kterej už poalal známky.
- V lednu měli kopáci velký úspěch v Praze v klubu Ua
Petýnce»
¿ešetlák sháoí Portýry z Porty 77 - Olomouc
Kalendáře mistra **©rryho shání Johnki, Vokoun, Strunka
»•»»»•» & další •
Kdo věří tom«, že Kaiel Gott je skutečný ví to z ¿latého
slavíka, je vůlí Podle kif»ování zvítězil nás oblíbenec
Vítězslav Vávra» Zároveň upozorňujeme, že na začátku roku vyšla jeho první Lť deska0
Johnki shání jakoukoliv literaturu týkající se animace
filna* / i n zapůjčení /
Obálku na ^ajdu č» 4 kreslila *a*če, d?lel tiumorista,
toto číslo kreslil ¿lonte, vyrobil '^vrČek Tejbour» Za
ob* dík!
• Strunka shání pro kamarád» prémii Kamoráda "Víc než
jen hlas"»
- «. tál« vykupujeme neomefcené množství zakopaných psů, hlemýždích temp, pštrosí politiky, žab na prameni i žabomyších vojen, potrefených husí, lvích podílů, nenechávých jtrak, krokodýlých slzí a hyen mezi námi«
Hed» bloučeko

