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Ulétly ááfco H-stí
ztrácejí SŮ & H N I ¿ O U
jsou prost- plná
krásné a hnusné•
Kutí nás umřít
jsme v jejich moci
¿3w.e jejich otroci
o výrobci
b říkáme jim hrdě
mSusm

o
%TVZ smá
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Rozkvet^; nám derfcánky
čo široka clo dálky
v prostoru přůů námí
v zátiší a krésemí
přírody •
ležíme nc. stohu
Čumíme na oblohu
a chceme po Bohu
pár rájů v:/sněných
pro pár lidí sbláměných
Jako ty
jako vy
jako vai chrii
tak i «oř
přátelé nevetší
hromada slávf/ se jmenuje stoh
a určuje svou velikostí atejnc 6obře i mše
předstrvy «
Uvnitř je sposte trček, kterou se říká stébla
p je jich etejnc tolik Jako našich anfu
Tento stoh je stejně
jako vfiz sena od Ilieronym Bosche
co pro jí St? í ohvLČý® krajem mého mosku*
To korunový í:t£atíf co jsem ti
koupil
ke vsedniau pátku
by mílo splnit svoje určení a nebýt
: - il h
- rv i
i ku
co vyvolává jen trpké nechápání
co ¿bsvaje mne víry v lásky dání
pro tebe* pro acbe
pro pár lidí zblázněných
jsko ty
jek o vy
jako v5ichni
tak i w
milenci nejvctSí

vffe SENA - FEX
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Ta stéblr trávy ci uvízla ti ve vlasech
při bouřlivém vínu milování
ti vyndám pra ty v sladkém do snívání
v č^se, kdy rozkvetly nám Serváni
a otvíraly pro lásku srdce,
duši - zániky
nové i rezavě pakli"em citft
které se prudce vznášejí jak trapné melodie hitů
ješ ubíjejí nás nestydáte k d e n
a svolávají pocit slegce, slrbý sten
pro ty je2 vcří v neurosu bezmocnosti
pro tebe, pro sebe
pro pár zbtázněrxých
jakoty
jako vy jako všichni
tak i my
blázni nejvetší
Ach jak je krásné ptzomvtt
oblohu
v bezmocné ochrfelosti vysílení pro lásku
v nečinné oddanosti, nyslíce ne Amorovy obraně
jen elektrické přeskoky 2 mé ruky clo tvé dlaně
přeletí v rychlosti v srdeční bránu
vypukne po"ár, donutí rvonít h^anu
je" miluji a milována bude
dokud v nás rrco z toho zbude
než vyprchá nám jako sodovka
neuletí, jak vyplašená výlevka
po které někdo střelil
oni" co nabíjí si uvědomil
Tak tiše jame tcm leželi, pod náma slámc.
aniž jsme věděli svá prrvá jména
Proč taky f pro tebe? pro sebe?
pro pár lidí ssbláznon;'ch?
jako ty
jako vy
jako všichni
tak i m
tuláci nejvotuí

KAZATEL 3 , 1 ~ 9

Všelijaká vec má jistý čas a každé před. v c:' - o
. -C": . "" r) z.
vt ' O
robení i čas umírání , Črs sázení a čas vykopávání , což vsrzeno bývá;
Cas mordování a črs hojení, čas boření
a črs stavění;
Čas pláče a Prs .smíchu, "as smutku a čas
noskakování;
tes rosmítání kamení a čr,s shroroaStlování
temeni, čas objímání r čas vzdálení se
od objímaní;
Čas hledání r črs ztracení, čas chování
a ČPS zavržení;
Cas roztrhováni e cas sešívání, čas mlčení a črs mluvení;
Črs milování a črs nenávidění, cis boje
a čas pokoje;
Co tedy má ten, kdo práci vede, z toho,
o čemž pracujeT

f,

Nolm zapomínat, pe podstatou náboženství,
jakožto fonqy společenskclh© vědomí, je konec konců reálný život lidí**

NOC - ČOLEK

Krásná
a s úsměvem klidu
Přikrývá tě
Svými těžkými víčky
Uklidňující
A sladká jako ústr
Zářící
A jemná jako dívka
Objímá tě
VG svém stínu
Hedvábnými křídly
¥ temném víru
Svého pochopení
'Ará naděje
Či přítelkyň" vzpomínání
-NOC

NAP SJE - Col el-

? jitřním oper®
v-dechnout z mntčina toIU
hledáš si cestu
jež by tou správnou
býti chtěla cestu svého osuč?u«
fISce ae tápe
v té tlustá mlze
cestička úzké
e ty potácíš se, slze
Cestička zdlouhavá
i zrádnou ae etrví,
to kclyti
**
** mlég&m
, , Wči
JL. jiná
hlavu tcžce epotdvrjí
Bloudíš; a jako astronaut
hvc^c1 chtěl bys dosáhnout*
Není to lehkéJ
Musí3 i pokleknout ,
šivot je bo'j,
nesníme podlehnout!

a xncrnC hlodáš nějakou
tu díru
po Iftevé tvá cesta
spěje»
Vím, Se nehledáš ji
marné $
Dokud vGrí;> v sebe i v ni,
všdy východisko se
no jde
a n e posleční !
Pokud veří3 bude tvá
ceeta jitřní
nekonečná!

Ječnou snt&ů procitnec,
když osvítí ti slunce t árf
na cesto se nalezneš,
ní" line oc Vrvcno i zéř*
Zář tv<5ho štěstí
jeS se kdesi
mesd tápajícími řekami a hlubokými 1 esy
rodí ja>o krásné malé dítě
tr zář upletená z chvojí
tvá láska
tvá .křídla
je2 dávají ti sílu,
když strháván jsi
v těžkém víru évé beznaděje

Zviá;'tni znavení

wooocraft

Sestrvil Wabiiacítto - R*K*Mrw&de&
# •« Cc je t--d • ideou tfoodcr rtu? Je tc rosvíjoní
osobnosti po všech stránkách krou a pobytem v příJe to výchova k nejv^šSím lidským ideálům
Tómmtikmif
účelnou i mděwmm
formou*
učí milovat a chránit přírodu, bít se m prevdu, poctivě
lít# lesní moudrost Jé aftiiástl&á cesia cusevne i
t;"1 oanv krásného člověka, spjetdbo s lesem, východem sluncef rosou v p*"v.
#•« Je to cesta Stastnoho mládí* moudrého života, Je to cest- t nedrou
oblohou nad hlrvou*
% 0G®ť3 FT 3« v podet tě rekreí ce v přírodě s cílem v- chovat i • eálního Človke •
TÁBOROVÍ ŽIVOT je prostředkem k napínaní Vysokého lidství F je nej&drcvějaím a nej&áb&vnd jsím
prostředkem k naplnění volného času»
3«SAMOSHtAVA z:, v-doni "ospalých v-;
/oodcraíter; k od ovodi o.;ti, realizaci v-:'ech plánů prostých členů, využívá a podporuje zdravou ctižádost mladého člověka•
4! K6UZL0 TÁBOROVÉHO OHNĚ má být vrčíváno pro
svou účinnost a krásu, ne bot učí upřímnosti a přátelství •
5•VICHOVÁ v ducho wooderaftu je nejúčinnější, nebol je to výchova hrou a mele hnou, přitažlivou
činností•
6 l K > m . Orlí péra, Mistrovství učí soutCSit se
sebou
nevyvolávají -sváry, k&zčý má možnost ukázat, co dovede.
;
.v 'H^f !r 3 ""
: -obre v^kosj podporují
chul do delších výkonů, podporují hrdost a
^drevé sebevědomí»
8 . 3 D F Í L N 9 VZOR - Indián, vede wooderi:?tr--:-- k mĚ**
noeti % naznačuje cestu m Hmm* Učí l á l ^ k
lidem €: Přírodě •
9 * M Á L M T 0 S T vo všem způsobuje přitažlivost ve
veškeré činnosti kmene a svr/suje účinnost výchovného procesu*
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Pvinec2j c sebou
DJS O krvcvýck prstůf'
vlhho počinů
r] • .-i:,: .
S horečnatými pohled:* hledali kvtt stínů
li j
kv t zimostrázu 1 iluté láa •
Lehali si n- sem ts nt, kde jo zastihla nvhr večerů
doónes ai lehají na popálenou zemi.
Ti střetne jší hřejí -: ? £3 u pl minků je
c zpívají polozppomenuté písně starých básníku,
nechtějí slyšet fanfáry a slov jsou celé závoje
oni v ti cl '
r2r ují 1
' •
Zástupy bídníků,fcrytostiv hadrech trpkosti
choří v bludných kr uších pláněmi čagu»
Nevidí svitla majáků, jejich korály se tříští
o akr; li akr hlouposti,
jejich konce ni' do nepozbaŠÍ*
ťiení
Sas na krásu.
Jsou neštastni«
á tec, nesmírná záplava stínů,
r:i Jí r
ntfii
* 6
j OU O •
t ií.
Opakují jen slovo co už slyšeli £ sklenici blínu
vypijí, kdy i jim to nekco poručí.
Jsou blázni*

ZTĚr/K
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Stál obrácen zť-&, Ho kostelu
a uiatá ruka cisokrrjné mvmíe asi visela u prsu*
Byl poroben vzpurnemu andělu,
zvěd©jícímu propor odboje proti bohu»
Zpiv-i písní, kterýs nikdo nerozumí,
rc. p&ůívnš krásné inolocic ť te. tateïç/cï ne jo seníků*
Br l- v nich slySet gvoiç f které ;.ní
v,*-* no^řt-^ nrnrrr vestálky propec?!^ hrobu.
vírali okna.
S tím zvukem 51a snn& smrt a. ještě léta
budou lidé vzpomínat nr 'ICsivost tohoto okamíiku
poznání

TlFESřTÍT - FEfá
Podívej, jak v novám ctto tančí
svij ci-^okrc jny tmec.
Kolem kruh diváků křičív
a své hlí : ' po^vceli í k É É W t l «
On krouží dál,
podoben střečovyl:érn.u rr- tíři,
pohladí dívčí šfl
& ona královi** s výkřikem omcllévá*
Jest" výše zvedne svou zbraň,
m r t : * 3 5
r,oro• "::cu ocelí .
Z kriihu oiv:'k * co stele ?• r u t s e n .
tfglap li hof : 3 příliš IsTé&ný, tts tŮMŮý t
čkorpion

RAS' PÍLÍCH KOSTÍ

Dál -šlapou vlhkou zorní,
nové jijsvy 60 tváře bota tec vytlačuje,
^bj/tek života ae skrývá za mřísemi
a noco bolí, tam uvnitř•
¿č.e dál rrsa bílých kostí,
•šílené brat»stvo milenců blesků,
nad hlavou vlajky kacířů a uniformy hněvu«
Nebe drSí smutek, pláče nám do peřin,
nahoru se zvednou hlavy melancholických pastýřů,
květy jsou na jaře jako pépěř£§
možná Se elunce nyje svoje rány
tnk jako já.
Překypující pohár bolesti, nesmírná nádobo smutku,
kopí jo zlomené, podkova upadla
a oni jdou a kapičkami krve m tru,
hlavy loají akloncné a plné xsntutku*
¥ nesmírných pláních od nepeměti chodí,
starci, které bolí i čas a touha4
v hadrech špinavých chovrjí píseň planí,
tu, kterou sspívá jen měsíě,
kterou stySÍ jen milenci a. vrazi
a laně na planinách v něprostupných lesích.
Cesta je nekonečná
jen bílé kosti tu ceetu mohou jít,
v mechu a kapradí a po kopečkách vřesu,
snnd nikdy nedojdou.
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fíi t»S vzplál m kanenitám břehu mladé horské
řeky velký
táborák a přicházely k nčrni siluety ze
rd tnndrácl
st
® 1 Votol*
t motorkáři i vlastní cl drobýeh limuzín, od svých tranzistorů
přilákáni etměrn, x&Jatmr&ím divadlem avčtr, a usedali mlM*>
1 I ©lem n§|| alt ohen s í 3 konfiit fřív, no"; l i
přáli, k jeho předetevení nestačí totiž jen stisknout tlačítko, polomit desku nebo vsunout kasetu a
tyto cTti trmzistorového
a televizního vjku při-:3;-, jak jsou zvyklé, a grásclnyme ru!a.i:r připraven;/
pouz* dát se bavit»v Ohon voák vyš&dl*4<& dřevo, které
tyto nebohé děti u nedovedou nasbírat, nasekat nebo dokonce pokácet, jfjich neschopnost ohen omrzolaa dal Jiia i f'Cvo, le Ji nebaví* Ale děti najednou
coufale zatoužily po ohni, který je Siv^ a hřeje
víc nez požár tu"sta v b©řevném velkofilmu, nechtělo
se ji' zpátky ke svým tespracnyni dálkovým el ektroprodukcím, rozběhly se po temném břehu s snéaely do
bl M » Í v '.re :no, co
k w j i 3 »«/ ® í t, qdhojené pohárky a kelímky, celofán, papír, umclé folie, zbytky jídla i patky chleba a sneHvč do
dokonce vysypály celou popelnici x a to už ohen naštvalo, vyplázl na ně vztekle bílé. modré a zžíravě
." né jcsýcVyf zasyčel, zaprskal a rozehnal je
hustýSHrdlftyi
• • •* •

Jestli mol pan Páral co do činění a trampy nevím,
s ačkoliv knihe je úplni o ničeni jiném, tohle se mi
od ního líbilo.

M,mKÉ DRAMA - OŤAS
Hsnnibal aute port as - tu větu k&žůý zná9
jek přes Alpy se táhla ta cesta vítě&ná,
o Jednom okamžiku tec chtěl hvch vyprávft
o jeíné pěkné chvíli, jí" áoeud ne žíná svět»
Hsnnibal chtěl etüj co stůj si podrobit Ěím,
on prekvápko malé chtěl schystat trikem svým,
Jtš po eye týdny táhne tou alpskou krajinou!
sužován jest zvěři, hladem, lacinou,
tím armáda mu řídne, velké ztráty ml,
když táhne ledem, je to úpplnej Sodoma•
Aty cestu svou mohl rádně dokončit,
armádu svou slony dal si v^sbrojit
0 v duchu blrhořecí za tenhle' skvostný tip,
teč na jednom z nich sedí a je mu vskutku" lip*
A všude bílá záře. kam padne oka hled,
uM muli ochabnuvši před zvBky tuhnou v led
a únava zle řádí, ^vláSte ne lidech,
všfek i zvířatům a slonům v tom mrazu slábne clech*
Hannib&l jen sedí a v duchu přemítá,
po strádání však přijde Římu odveta•
Kňyz vtom se cosi stalo a nikdo neví jak,
Hsnnibal aletel ze slona jako pták,
1 slon se tady válí a troubí na poplach,
pak zŮBtsl ležet a jen nohou mocně šách,
lannibal se už postavil a stále prská sníh,
ve vojácích ta chvíle budí nafcfeechsmích
a boty plné sněhu, už leje vodu z nich,
Etf/tek cest? dojet by chtěl nejspíš na saních*
Prk vzmužil se a pochopil vše, v&ů$* je přeci
chlap,
slon si totiž únavou kus chobotu přišláp*

mmnóm
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Zs.s sedím s krxncrády, které takt dobře znám,
ssa stolky 2; laminátu, elektrickou svíci mám,
větvička smrku též je um?lát
hudba, z robota před chvílí oosngla*
Je postní veder, pozdní prosinec,
JÁ secím s KAMARÁC^/ a zřím tu divnou V Ě C ;
"eplota venku k šestce už se blíží,
a venku na ulicích barevný sníh leží*
Vločky modré, oranžové zas
usedají nr sklo a novoroční náladu tec budí v náa#
Sedíme a popíjíme vínko.
ješ ukryváaty 9 těch lepých tvarů sklínko
a světlo mdlé nás všechny zalévá,
•-rtC žlutá saka šedivá
a boty 2 plátků hliníku a židle cínová*
% těl vspomínénre na ten čas
kdy sníh byl ještě bílý f ne jako kolona z,
kdy strouc byly živé, listí skutečná.,
kdy chodit v městech bylo ještě tenkrát bezpečné*
V"ak jiného uš nebude se dít
je tedy třeba na paměti mít
le poslední je den dvanáctého měsíce,
je Silvestr roku 2 000 J i

ÚKOL ~ QŤAS

V klempířské cílnf pracovníci sečí,
čo práce půjdou, jen co svrfilnu si snědí,
panovník jir> dneska prímr práci dal
• rřitom oken mrkrl r vesele co smál*
V díln" porl ter&dhBmí tovaryši vatali,
dokouřili a cajk do ruky si vsáli,
mistr rozdělil vřem práci
a poučení cel M tiQBki \mAwm ů % % Jft i áůšky m
tíd sn;.l*
"Doufám, 2 o ví k- "-y-, ý " k práci přistoupit,
jinak bych mu musel prémie zkrátit,
ceká nás tec ukol, jak panovník nám řek,
kterej nejvíc využije atomovéj věk,
geniální vře tu máme vytvořit,
bude v-sem k u5±itlfu, pro vaí blahobyt,
splňme tedy přání panovníkovo,
vyrobme dnes vyrný kotel na pivo!11
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Byl jednou jeden kamarád o ten m-" 1 pěkné
kulaté brýle. Jenomže p§ o ne nestaral tak* jak
by m|l, .eutahoval řádné šrouheoky, pročež se
uvolňovala sklíčka., a tak si jedno, když už toho
dost* řeklo, že půjde do světa na vandr*
Počkalo si na fahvíli, kdy nedával dobry pozor, vyklouzlo z obroučky a ze vt ech sil se za~
žalo k tálet pryč. Daleko se nedostalo. Zajelo
V)od palandu, jenomže ttm narazilo na myšáka
Ilumíka* Edyš byl je Sta ten tnySák mely, ael voli-: u *la?nieku a tak n íkali (ca arvci Í1 arnik.
Jenomže kdyi zlobili, a křičeli, Tlamík je o~
kfikoval, aby byli tiše a tak mu začali říkat
Tlurník, kteréžto jméno mu růstalo a2 do smrti.
Kdy1 Tlumok uviděl sklíčko, zamyslel se«
H
Hledmc, hledme. .••la to okorat
průměr, je to
pěkně kulaté a je skrzevá to vidět, takže když
si z toho udělám dveře ke své myli díře, půjde
ni tam hezky světlo«" A Jfl& si usmyslel, tak učinil«
Sklíčku to moc pod fouoy nešlo, dělat dveře
ae •vu příčilo a tak jen cekalo na svou příležitost • Ta se dostavila sáhy.
Kamarádi trampové TIumíkovi podstrčili krásny , oe-stv" zttvrdly chleba a tak myšák vyntl
na oběd« Netušil v x ak, Se ho pozoruje mlsný zrak
kocoura Glizova« Glizov byl ©tar^ .morous, prospeo á n iv!eJvvLk« /nestyd-1 ov \«devit ani ve vlostního bratra./. Když uviděl Tlumí ka, řekl sis ?f0ha~
chá! On a a. teraz naobedá, tovare svoj chleb a ja
c
též nacbědám« ož«ř
* hv,ff a schoval ae
záke^v- ftf r-ohu palandy i aby ho nebylo vidět •
Tlm.ík se posléze vracel z oběda a vdecně myslel na hodné' kamarády tranpy, když tu najednou
nnd . • -u
*"il nemyté Olizovovy tlapy, napřaemá ke smrtelná u úderu. ysák ne byl Iw^jf

zbabělec, ale ted si rozumné řekl i "Kráva magice nedohoní11 a vyrazil ke svá díře. Sklíčko - v
dveře ho utidelo přibíhá,t a řeklo si: n Tak, ted
ae ti ponětím., ty jeden Z e s i l o v a č i / v rozrušení zapomnělo, že zesilovao netla í, nýbrž naopak/ a přibouchlo se. .A protože bylo sklíčko
průhledné, Tlvmík ho neviděl* necul podraz - a
neštěstí bylo hotové.
ti* práskI Odraženy Tlumík
protočil panenky a odletěl zpet, p." i čemž podrazil
Olizovovi nohy* Ten, zrmielx$ náhlým myším vypa~
dam, atačil si ještě pomyslet i "Máma mi dofeře
říkala, lež, máp krátké nohy, daleko neujdeš" a
tli narazil oumákem na sklíčko - dveře. Probral
ae s pocitem, že mé čumák na konci ocagu a do
pozdních večerních hodin nepříčetně chnape1 po
světluškách, kroužících mi kolem hlavy. Když
zjistil, že řádnou stejně ..uchytí, nenápadně,
jako by se nic nestalo, prohodil: ^Rostlinná
strava byla vždycky můj senn a potáčivým krokem
opilce ae odklátil tmSxmm na východ.
Sklíčko - dveře využilo chvilkové indiopozice obou a sup do díry, zmizelo v podzemí. Bloudilo chodbami a jeskyněmi, tunely, průchody a
pasážemi, až se dostalo k malé u o odzemím pot*cku. Zlehka ulehlo na hladinu a nechalo se uná-et pry5 a kolébat a houpat, a"" usnulo.
Jkk dlouho plulo, n©tušilc ,
, ae ale probralo, plavalo už po velikém jezeře a sluníčko
ho Šimralo do nosu. "Hepeíííííí! n To ale nemělo
I 'lat. Pozbylo rovnováhy a začalo se topit. V
lesklých obloučcích klesalo ke dnu, když tu ho
uvi'1>:l n -w:;' k r n h n i " . 7 a . ..."r< í, že ce jedná o láhev piva, odhozenou rekreanty, otevřel
tlamu ve sneze zachytit trocha vzácné tekutiny.
Sklíčko se mu snažilo vyhnout, ale bylo uš pozdě. Zmizelo v kapřích útrobách. í exn^ Bahni/'
chrchlal, kašlal * kuckal a plival* ffDo frasa,
to eclr
2 > noústo. d.rne . "co,
bych
to zajedl,íf pomyslel si a vrh£ se na kuličku
tšatm* jr
válela poblíž, svili I Fradká bolest v patře mu svistdtndft jeho brzký konec.
n
Byl to alkoholik a chlast ho přivedl až do
hrobu, chci říáiai.fffi

na udici»" konstatovala stará kaprová .¿ahniřová
a odebrala 0e truchlit di sítin.
Mezi tím uš na břehu vesel praskal ohýnek a
kole.- tm živila
libá vůně a n^encho
r y n. .
Sklili» ai říkalo;
robíc nule
y
c. :ie;H
prve ae budu M ř i t na pánvi, a pak budu leptáno
kyselinou v těch slizkých útrobách zažívacích,11
Ale trampík měl oči všude. "Copak ae to tu
blejaká?" a a2 držel sklíčko im álcuii a už ho
čistil a už ho vsunoval do obrouček.
Mu a pokud se mu ¿eho oční vada neupravila,
vandrují spolu po áfiti Jftiiš áfd fr*«

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Bůh dal zuby, buh dá i chleba
o o o o o o o o o o o o o o o o cooooooooooooooooooooooooooo

