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ZRCADLO - Fečíe

Možná se ti jednou v blažených okamžicích mezi ulehnutím a spánkem podaří Slyšet a vidět svět, jako jsem viděl já« Z šeravých mlh vynoří se ti zástupy mužů a rozervanou hrudí a hadí lebkou místo srdce« V rezavých ocelových krunýřích a ae zlomeným
kopím, krokem monotonním jako řas půjdou kolem tebe« Vynořili se z podivných světů a ty jim položíš
desítky otázek a jsi ochoten naslouchat jejich v ynrávšní tiše a pokorně« S cestou jako by jejich
stáří narůstalo« Z dálky vidíš přicházet starce*
chvějící se pod tíhou let a snad i myšlenek« Jejich
vlasy jsou šedivé jak tající sníh v horách a kolem
hlavy jim vyzvářejí chmurnou svytozář« Kolem nohou
pletou se jim podivný dsí dávno vyhynulých ras, kteří vyvolaní z příběhů středověké inkvizice potácejí
se kolem svých pánů na nohou zkroucených stářím a
cestami bez konce« Kdo jsou ti muži? Snad knížata
zemí, které leží na pokraji samého peirkla, snad
neznámá rasa světů, do kterých my nemůžeme zasáhnout« Zatím bylo ticho« Teprve těá a pomalu a z počátku tiše začínají se ozývat hlasy zvěře a lidí«
Uslyšíš možná píseň zpívanou do dusivého chrspotu
umírajícího, uslyšíš kladiva kovářů, kovající hřeby
a nože, uslyšíš dusot kopyt koní dávno mrtvých,
Uslyšíš kletby padajícím na hlavu toho, co první
vzal do ruky ono kladivo a naučil s ním zacházet
svoje dětia druhy, naučil spolu s prvním tesařem
lidi postavit plot, který nás do dnešních dnů rozděluje, ukovat štít a meč, nástroje zhouby a másilí,
ukovat mříž, která zrodila vězení«
Možná, že ucítíš mrazení v konečcích prstů a v nohou« To přicházejí divocí vlci pokrytí krvavou jinovatkou, se znaky zvráceného zvěrokruhu,,vypáleného na zádech« Vane z nich chlad let dávno minulých
i těch, co možná ještě přijdou« Uvidíš vlka, který
se umí usmívat a přece je to vyvrhel smečky.

Neotevřěš~li oči, spatříš klusající stáda koní
z šílené apokalypsy světar po zemi, spálené kopyty ohnivých koní, přicházejí nepřehledné zástupy
proroků a bláznů* S krvavými ranami na rukou a něhou od ocelových hřebů a křížů, s kůží svraštělou
a spálenou od ohnš inkvizičních hranic a přece s
pohledy plnými bláznivě pevné víry jsou schopni
všude, kdenajdou jen stopu zájmu, znovu a znovu
vykládat své teorie« Cestami velebnými a tichými
dokládají své tvrzení a potom odcházejí s horečnatými pohledy věrozvěstů nové víry« Je možné,
že nevydržíš déle sedět a půjdeš bloudit tou podivnou zemí® Jdi a spatříš uprostřed pouští, rozlehlých jak lidský smutek, karavany bloudící veky
bez cíle« Spatříš šedivé velbloudy s prázdnými o
očními důlky, průvodce karavan, kdysi" výborné čtenáře hvězd, jak v jakémsi roztrpčení marně hledají
cestu« A podaří-li se ti překročit vaprahlé náhorní
planiny a sestoupit dolů k moři, staneš na pokraji
bahnitých lagmn, táhnoucích se daleko za obzor«
Pod nohama ti bude mokvat a kypět bažina» před
sebou uvidíš mátožné postavy neznámých lodníků,
snažících se vyprostit lodě ze smutného obětí
bahna« Trouchnivějící stožáry korábů, ověšené
zbytky ráhen, ční k obloze jako kříže poničené za
kacířských bouří«
Snad už se vrat« Vral se do našeho světa reality
a shonu dokud bezpečně víš, který z těch světů
to je« To ona, realita, svět tvého zrození a tvého
konce, vyvolala snové přeludy tvých představ«
Tak kdo mi poví v jakém světě to žijeme, když
vyvélává obrazy zmaru«

ÍŘÍATĚICET CIGARET - FeSa

Přišla jsi ve chvílích, kdy jsem tě nezval,
stejnějako sníclu
Jen vítr, úsměvy a lidé touží«
proč jsi sem přišla, mezi šedivý beton,
kde neuslyšíš smích«
Špínateče ulicí a vločky krouží«
Lásko, chceš rozsvítit svět
a třiatřicet cigaret
jak Kristova léta, v kterých trpíš«
Utrhni květ
zvednout hé nech
rozbila jsi sen a věříš, že střepy slepíš*
V ruce mi výrost červený bod, cigareta zhasla
a dým stoupá vzhůru jestli někoho hledáš, tak jsem to já,
vítr a úsměvy«
Čekám hodinu, celý léta hledám pokoru
Hledám a nenacházím, hledám po zemi«
Lásko «««
Už mne to unavilo, čekání na zázrak není snadné
Stárnem, život je krátký jako ta cigareta,
pálí m§ do prstů a na zemi chladne«
Na jazyku mi zbyla jediná nedokončená věta
Lásko*••

SNAD JSEM TO JÁ - Fe3a

Je mu čtyřicet a ona mu říká táto
- a on jí přesto nerozumí«
Je jí sedmnáct a když venku teče bláto
toulá se po ulicích, kam nikdo nechodí®
Neví co zbývá
tíseň ji zavalila jako černá tma
mokrý čas tiše ubíhá
tohle není už žádná dětská hra.
A my jsme mladí jako jarní tráva,
která ae pod námi svaluje.
Je měkká jako olovo,
které nás jednou zalije.
Taky se díváme
na měsíc na nebi
který je studený jak mrtvé oči«
Přitom si povídáme,
jak půjdem po zemi
kde nikdo nemá důvod k pláči.
Je nám dvacet let,
někomu víc, někomu min,
Jednou nám daji tenhléten svět
a budou chtít«
A budou chtít, abysme žili
v míru. pokoji, klidu a víře«
Budou chtít abysme věřili,
že člověk není zvíře»
Ale ona neví co zbývá,
tíseň ji zavalila jako černá tma,
mokrý čas tiše ubíhá,
tohle není už žádná dětská hra.
' " •
'
V-
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Nenávidím zimu
protože je*
XXX
XXX
•••jen
ledový korálky kapičky
dechu
se řadí na fousech.
Výsměch teplu
který v sobě mám.••
XXX
JBo jím se
Bojím
chladu, který zůstává vevnitř
Tak ae žeň
al kůže zahoří teplem
a nechá na chvíli zapomenout
XXX
Kalné mléčné slunce
kovovým leskem
dýchlo do rukávů
a za límec
Cítíš?

FRANTIŠEK GELLNSR
Zbytečná je všechna práce
stihne-li tě konfiskace
o vojsku se synu^iaůj
raděj' ani nezmiňuj*
Těší se tsa přízni cele
všichni naši myslitelé
policie hned tu je
e zadarmo tě stěhuj®.
7 zahraničních věcích vlivu,
že lid nemá, není divu,
a ovšem je co říct,
že ho nemá doma víc»
Svoboda nám na úbytě
zmírá v na větraném bytě.
Zbude nám vsak parlament,
ze srdce mi padá cent»
XXX
Nečekám nic od reforem
nových zítřků, nových norem,
miluji jen kladivo,
které bije na zdivo,
na zvětralé zdivo*
Svět jak byl vždy stejný bude,
život stejně beznadějný,
lze jen tíží kladiva
udeřiti do zdiva,
do starého zdiva.
Nad mou hlavou rudý prapor
hlásá jenom zmar a zápor,
hlásá ránu kladiva,
která padne do zdiva,
do starého zdiva»

KOPRETINA / PETŘÍČEK

Na louce rozkvétá kvítí,
sluníčko překrásně svítí,
šel jsem t£m a chtěl utrhnout kopretinu.
Už jsem ji skoro držel v ruce,
je krásná, až bolí srdce,
chtěl jsem s ní potěšit dívku, kterou mám rád.
Napadla mě však myšlenka spásná,
proč ji trhám, když je tak krásná,
proč raději sem nepřivedu dívku svoji«
A v tu chvíli jsem si odpověděl,
vždyt sám vím, jak bych nevěděl,
žena louku ji nedostanu ani silou*
Sedí radši u televize,
její život je jedna velká krize,
a v tu chvíli jsem nechápal, proč ji mám rád.
Proč si vlastně nenajdu lepší,
která by viděla svět krásnější
© dokázala taky obdivovat kopretinu.
Kde však mám hledat tu slečnu,
která by byla ideál mých snů,
vždyí ani nevím, zda může ještě existovat
v dnešním světě, jež je uhonšný
lidé jdou, hlavy skleněný
a nekoukaj kolem sebe na tu krásu.
Na louce rozkvetlo kvítí,
sluníčko překrásně svítí,
až nemám touhu utrhnout si kopretinu.

VESMÍR / PETŘÍČEK
Vesmír je jak lidská duše,
nekonečný a překrásný,
neví ca jsou výstřely z pušek,
ani co je zabíjení.
Jen lidé na zemi tohle znají
a vesele si o tom povídají.
Nevidí krásu v ranní přírodě,
jejich velkou touhou je jen bohatství,
chtějí si žít ve své pohodě
m ničeho si nevšímat*
Bohatství vládne nám po staletí,
vštěpmjem to už do myslí malých dětí.
Taky jim říkáme, že barva kůžeje to,
co lidi navždy rozdělí,
že v životě jim nikdo nepomůže
a že neuspějou bez lhaná*
To je ten svět, který máme rádi,
protože nejsme dohromady kamarádi,
Jak by to bylo na světě krásný,
Kdyby nebyla ve všech lhostejnost,
pak bychom byli společně šíastni
a zapomněli na zlou minulost.
Lidí jsou na světě miliony,
někteří zlí, jiní dobráci.
Mnoho z nich neslyší lásky tony,
od svého štěstí se odvrací.
Svůj ideál hledaj jen v penězích,
odmítají lásky, že je to hřích,
jsou slepí jen sami sebou,
svá přátele klidně podvedou.
Co s tím však můžeme dělat my,
když těmhle věcem učí své děti?
Zdá se, že vše dobré má sečteno dny,
žejeto jen zbytečné smetí.
Ale vždyt se najdou i jedinci,
kteří volají - to nesmí být,
tihleti lidépřeměn%xXXXXXX svět
potomci MfflXXXX budou o nich své písně pět
Pak bude krásný život tady na Zemi*
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Kdo probděl noc
za rudéhopřísvitu
plamenů
v kruhu blízkých,
tomu ae nemusí
nic vysvětlovat«
Studánka je ale
toho názoru,
že neuškodí,
přečteme-li si
k danému tématu
slova povolaných
a dozvíme~li se,
"jak to dělají
jinde«*
A proto je zde
druhé pokračování
z brožurky, kterou
sepsal Malý Medvěd
Hiawathe«

KULT OHNĚ - obřady Neskenonu a R.K.Shawnee
Malý Medvěd Hiawatha

Dr. F* Poit
Táborový oheň se lí vyvinul z ohňů, které hřály
prvního člověka, která mu dodávaly bezpečnost před
dravou zvěří a dávaly mu též žár na přípfavu t>okrmů. Oheň naučil člověka dělati si zbraně a dal základ prvnímu průmyslu* Jdcý div, že v něm viděl
svého Boha, svého ochránce a přítele, ale také pána*
Tyto všechny pocity se v člověku uchovaly až ponaše
doby a ožívají v nás, kdjž hledíme do praskajíéích
plamenů vatry* Je naším úkolam, abychom utvrdili v
junáku tuto úctu k ohni* oheň očišťuje a sám je
čistý. Jemu odevzdáváme naše mrtvé» jemu svěřujeme
čs* vlajku, když již dosloužála* Do něho vhazujeme
svitek březové kůry se jménem provinilého, když
již poklesek je odčiněm. Indická bohyně ohně se
nazývala^Agni* Toto slovo je příbuzné ae slovanským oheň* Naši předkové^jej nazývali "plamenem
pravdozvěstem - boží oheň1' a používali ho při božích soudech* živili jej jalovcovým dřaat, vexn, jež
způsobuje zvláštní jiskření* V jeho plamenebh mohli
naši předkové čisti osud* Ohně se rovněž používalo
při křtu* Bába oodržela novorozeně nad ohněm a prosila Peruna, aby jej ochránil» I junáci se křtí
ohněm. Doetane-li někdo na táboře skautské jméno,
napíše ae jeho občanské na kousek březové kůry
a spálí při nejbližším táborovém ohni.
E.T.Seton
Nemůže být v tomto žádné pochyby, že první opravdu
lidská společenská jednotka povstala u ohně. Dokud
čiévěk nedostal ohen, musel lézti na stromy nebo
zkrývati se do jeskyně, když přišla noc. Tu třásl
ee strachy před divou ¿XXXXX zvěří až do rána*
Psí život vedl tenkrát člověk a jedna z prvních

velkých změn přišla, když člověk objevil oheň, bezpochyby jako náhodný účinek úderu blesku, poněvadž
všechny legendy vypravují§ že pSael z nebe* Díky
tomu velikému tajemství mohli lidé sedět nazemi
v noci beze strachu, neboí oheň, který hřál a připravoval jim pohodlí, současně odpuzoval zvěř«
¥ tomto kruhu kolem ohně vyrostly všechny společenské zvyky, vyvinulase řeč, umění, vědy, zrodila
se vláda» To bylo pravé ohnisko lidského života
a zájmu« A tajemství ohně, ochrana, bezpečnost,
vedla lidi k myšlence o Velkém Tajemství nade vším
a to byl počátek náboženství« Ve smyslu této historie shromažďujeme mladé lidi v kruhu, kolem ohmg
a jakmile je vážně rozžat, ihned zachováváme důstojnost, posvátně chování, primitivní prostotu, která
byla společná lidem v oněch dávných časech sedání
kolem ohně« Oheň tedy jest středem Zálesáctví»
Některé z důvodů pro oheň jsou např» ještě tyto:
Je podobný životu! Nutí k úctě! Podněcuje fantasii ! Sbližuje přátelství! působí soustředění v
jedno ohnisko! přináší atmosféru přirozenosti věcí! Vnuká jednoduchost života!
ina sedí u ohně vždy v kruhu« Zkušenost nás
ila, že kruh nemá býti širší v průměru jak
8 m, bez ohledu na počet lidí, zasedajících na
sněmu» Sezením v kruhu u ohně má být dosaženo určité nálady a máme ae naučit kázni bez dohližitele .
Některé důvody pro používání kruhu jsou:
1. Já© život, kruh nemó začátku ani konce!
Každý bod jest stejně vzdálen od středu!
2. Jest symbolem rovnosti a souladu!
3. vnuká /inspiruje/ soulad, protože sám v sobě
je souladný»
4* Vnuká demokracii, jelikož se všemi se v kruhu
stejně jedná.
5. Všechny oči hledí do středu a cítí, že jest
součást celku!
6. Každý může každému kdykoli pohlédnout v tvář.
7» Chování každého je vidět před cel
shromážděním»

Ohen jest a byl vždy symbolem Velkého Ducha,
se
s ním shledával v oltářních ohních patriarchůf
vestálských ohních Seck? a fiíma, hořícím keři Mojžíšově, svytém ohni peršanů nebo oltárních svící
našich dnů*
Od něj vycházejí čtyři směry lidského vývoje, duch,
tělo, mysl a služby, z nich každý vede k jedná
lampičce neb světélku. Tyto lampy jsou síla, krása,
pravda a láska. Avšak prutem jenž je spojuje
s velkým ohněm, čtou se : duch síly, tělo krasy,
mysl pravdy, služba lásky a z každé z nich vycházejí tři paorsky, které čteny za sebou, dávají
dvanáctero zákonu Sálesáctví v jejich stručném
vyjádření:
Síla
Bučí odvážný, mlčenlivě a poslouchej.
Krása
Bučí čistý, silný, ochraňuj vždy přirozený život.
pravda
Mluv pravdu, buc! zbožný, jednej poctiva,
když seo něco snaží v?.
Láska
Bučí laskev, ochotný, rád, že jsi nasvětě

Lidé kteří spíte
za zavřenými okny

vy netušíte
proč já teS musím
blpumat prázdnými ulicemi

opile konverzovat
s bručením osvětlených výloh
vdechovat lihové páry
prázdných drogerii XJličnicky
odpojovat kabely
zrosených motocyklů
S térovými společnicemi
asfaltových tapisJrií
usedám na obrubník
Do dlaní ukrývám hlavu
Básníkům zdražili kávu

POSLEDNÍ MOHYKÁN / 0ŤA8
Malý hoch přišel k lékaři.
Smutně do křesla si sedl a takto hovoří:
"Pane doktore, já nevím si-už rady,
od zubu zkaženého bolí mě už tvář a taky kousek
brady,
já ani jíst už řádně nemohu,
jako by mi někdo šlápl na nohu,
já skoro potácím se hlady."
M

Pravda, pusu máš j&k pecen,
no nic, tečí otevři svij jícen."
A doktor jemně popleskal ho po tváři•
**jen klid, já podívám se na to,
zub vytrhnu a místo něj dám zlato
a leskem chrup tvůj opět zazáží."
Košík zavrtěl se v křesle,
vzdychl a pak řekl sklesle:
"Víte, já vytrpěl si s tímhle dost a dost,
vždy* v zubár&ě jsem vlastňě stálý host
a sestry samy otvírají dveře,
já přiletím, v křesle sedím hned,
vrták naskočí, se mnou zatočí se svět,
když zub zase na mandle mě bére»"
Doktor chooil sesvých kleští,
hošík zalal statečně své pěsti
a vydal setak kleštím na pospas,
tu rychlý cvik, výkřik zazněl tichem,
jak šíp kleště projely tu vzduchema zkažený zub
vzal si k sobě Sas*
Doktor spokojeně rukama si zamnul
a k hošíkovi přátelsky se nahnul;
f?
Te3 už nemusíš se zubu ve snu bát,
jak zdálo ae ti o něm častokrát,
už nebudeš řvát při jídle poledním,
já nejlíp vím, co kazy dovedou,
však tebe zuby brát už nebudou,
neb zub tvůj zkažený byl zubem poslBdním."

Kůfl A MUŽ / OŤAS

Byl chlad a mráz. Sníh ta byl, až moc, už pět stop.
Ten mráz nás dřel. Lid měl tvář jak nach a noe jak
led. Vše je jak mlat»
Tu šel kol muž* Měl bič#a frak a krk hřál šál. On
Sel ¿en tak, hlas dal ton a ret mu pisk*
Však tu se lek, jak prásk by do něj bleak, ton mu
na rtu zmvz, p^ek dal níž a pak řek«
"Kde je můj kun, kde je můj brach? Te3 tu byl a
když jsem šel pryč, dál tu stál."
Chlap Cul zlou věc.
"Zde kdos krad," řek mu chlap, co stál kus dál.
"Zde? To mi věř? že ten, kdo by chtěl krást, ten
by pak řval, až by ho kat na žebř táh* Tu lid já
znám. On dát chce jen* ne krást", smál se děd, co
téžtu byl.
by to kat spral,* řval ten chlap, co zmiz mu
kůň, Mjak pryč mám jet? Můj^pán dal mi vzkaz a řek
mi, bych už jel a te3 je kůň pryč."
"No, dej leb výš," řek ten děd, "vsak fakt je ten,
že kams ho dal, tam ho máš."
Muž mu rek, že je zly, tak by prej táh* Však děd
se smál a smál. Chlap měl vztek. Tvář skryl mrak,
až z něj šel-děs® Tu chlap jal se pnout svůj sluch.
"Slyš ten cval, to je kůň" a již zřel ho.
Kůň sel tam, kde stál pán. pak zrak dal níž, neb
byl v něm stud a nohou šoup. V tom dych, ne moc,
neb mu chřtán čpěl jak skunk. Však pán si čich a
pak mu řek; * Tak kde jsi byl, ty pse?" řek ten
muž a bič pad tam, kde kůň měl zád.^Bič jen luk,
neb pán se te<3 už jen smál, když kůň zas tu byl.
"Víš,* řek mu kůň a pysk mu frk, "já tu stál a tys
šel pryč. A mně byl chlad a zlý mráz. Já jsem ztuh
až starch jsem měl, že jsem z mrz. A tpkjjpeM šel
v šenk a mok si dal. Já pil jsem rum a gin, však
jen lok. Ten měl chut a říz, že jsem tál jak sníh.

A teč jsem fit a aál chci jet.
pán přes pysk ho plesk. Pak sed na ngj a řek:
"Ted je vše O.K. Děd měl recht, když řek, že
zná ten lid z Sech, co dát chce jen a ne brát.
AŤ živ je ten lid, co svět tu je. Tak na zdar."

/ FEX

A co tu zbylo
Jen zapomnění
Škoda
Listí se chvěje ve větru
a přece
Schoulené v křoví
jak sirotek
stará, zelená pramice
plná vody, smetí, listí
Mlčení, nic neříkání
a přece žaluje lhostejnost
z nečinnosti
Vlaštovky krouží nad vodou
Ach stprý rybáři
tvoje lod
umírá s tebou
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ČAS / FEX

Tik a tak, tik a tak •••
Jak to, že tak
čas sleduje tento stroj
boj se kdo zaváháš
letí jak vteřiny
Nedej se vysmát
leda budík se zastaví
nic však na omluvu nepoví
Miliony, tisíce, jdou dál a dál
Srdce sou také hodiny?
Vždyí tikajé...
erdce sejednou zastaví
Čas ne Náš orloj tiká, frká, vrní, skřípe
dál a dáí a dál
Čas
Těžko něco dodávat, plynul by
Čas

POZOR !!! POZOR !Il POZOR !!! POZOR

Kamarád H^ragoši shání dva spacáky
Thermo de Luxe,
kus za 570,- Kčs.
Kdo by měl možnost opatřit, věděl
nebo i jinak v tomto směru mohl
býti nápomocen, nechí se obrátí
na něho, případně na někoho, kdo
je s ním ve styku*
spacáky
spacáky
spacáky
spacáky
spacáky
spacáky
spacáky
spacáky
,spacáky
spacáky
spacáky
spacáky
spacáky
spacáky
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