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Studánka /// Trampstvo sobě
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
a Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
milovníků přírody a volnosti
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* „,. říé&ti
týden m konaí p ráadnifcy a misím
zem zp átky na vesnici fkantoiit, f§3Ím se na
to. Já těm svým klukům vyr vím do hl \yf co
je jejich p opravdová vl ast, líníci tím jejich
ůo iov,ne
některou z politických stran, a i ioh
ŮQtmvem jso u stromy,pole,země a lidná vel ohufcáfeest&^jjlouh©jsem to rozebíral ze v ¿ech
stran a když jse si tfc nakonec dal dohromady
vyšlo mi,že jsia* 4*»t «taří na $®jabyefa#m měli
nějaký ukol# Id co jsen říkal, je ta,. j ůk<ilf
i
velký
p řip
na mě je
®n#ok#owu nejsem žcidný ;oet,,et 5 f f #

JSOU

Ji,.

ťřicházc-jí p iotrá ani kmf ine..
ti $ arami loňských deští. ,
aby poslouchali nikým nesložené synfonie
. editujíce nad nádobami a mičlé tamty
/toho p odivného sy ¿bolu dneska/
?:te; é naplněny hnijícím mas^a irtvíefa,
-symbolizuji v přestárlém světe pokrok,
ti&e naslouchají*
ejich oci jsou studené
a s úšklebkem tax tvých ^ab,.
i o í v a j i c ht v i. le n a i vt, % I ho vz r u ^ c - n X
i pití Jabloňová atávy.
¿ an abbé,
kužůoíen ě je míjejícíf
nosí jim odpadky ze okolní jídelny,
aby p©\«budil jejich chui k životu.
oú něho odvracejí
: b nadějí se dívají na zamčené dveře
dáno zru&enšlio gohfehnxho
ústavu*

Jsou

áětl

svého

Basu.

Tsou-část věcnt ztracených lidí,
kteří neznají Sas a hranice*

f:r- „

KlH©
i rachem nedivé hadry psu po lehá valy \x zdí,
s první k ap iokou vláhy zvedali své horké
p ohledy vzhůru,
hleděli nehybně do ledových avetel
a neslyšně bloudili v kruhu,
leleřoní budka zvečera otěhotněla
o ilostí,
tet tobe sténá pracujíc k porodu,
puk rána, cosi se váli po dlažbě,
bolestí skroucená pupeční unura se kýv£tmávajie
do p ochodu,
t-rá rozbytá ulice je plná k amenných bradavic,
ceká dál v irholení které neru-í#
á o as,v noci si oddychla a tet už napla hřbet,
to asi přicházejí lidé,kteří nic netuší,
»-p*-———
•
•
„Setkání
vynořil se sám,
kdesi daleko v nesmírných planinách zapocení
a vítr hnal ho k nám,
• ítil jsem ve vzduchu rumi masa kulhavých
koní,
hnijícího ne kopoíc strachu,
- nad přicházel sáta středověk,
na těle skvrny malomocenství a y rukou kytici
bezu,
A pak mne minul,
s očima široce rozevřenýma,
neznatelně pomalu splynul,
s nezhojitelnou krvavou jizvou západu slunce,

SHORTY

3- 5- 1979

Docela si umím představit, co si každéj smrtelník
v této zemi pomyslí, když čte něco, jako se te3
pokouším napsat já. Skeptický přístup ke všemu,
z čeho kouká oficiálnost, je normální, vůbec se
nedivím. Ti, kteří me znají, samozřejmě ví, že w
žádnéj poklidnéj archivář a knihomol nejsem, ale
jak to vysvětlit takhle, na papíru, tem, které
neznám a přece od nich chci jejich tvorbu,
především - co nechci dělat: Nechci dělat souhrn
všeho, co bylo napsáno, nechci shromažďovat, zažalovat, krabičkovat - tohle všechno mi samo o sobě
dost leze na nervy.
Chci ukázat, že trampská tvorby je široká a rozmanitá a je schopná žít a rozví et se. Chci, aby
trampský autor měl možnost seznámit se co, jak kdo
píše, myslí, cítí. Vždycky mě rozčilovalo, že se
stále dělá, jakoby nikdo nepsal jinak, než se psalo
v 73. do Tr&osavce, že jsou psavci v podstatě izolovaní. TeS už je tedy prostor, kam mohu tohle
všechno napsat. Téměř všichni, kdo tuto stránku
čtou, ví, že chci sestavit prehledník trampské
•tvorby.Neuž avírám se ani kritickým hlas&a - jsou
určitětřeba a hlavně děkujuvSem, kdo mi pomáhají a pomohou ae získáváním tvorby trampských i
autorů a v oživování vzájemných styků mezi psavci
vůbec.

JARO A JARCS /Shorty

Utrhnout ruku
dnům budoucím •••
Dnes
jaro podalo prst

Chtěl bych být
hromadou písku
Vybije louži
vytvoří pramen
Chtěl bych být*
Ale mít tvar

Kašlu na hýbání zeměkoulí
Dejte mi bod
a íflIWpoletím

t*t•
řro vůni

-—
/Jarce/
šílená zimní strnulost
Ruce
Ruce
v plamenech
doufám
Že mrazem i žárem
trýzněná půda
vydá vůni květů

WICKIE
Jsem ve všem
vše je ve mně
Žiju ve stromě
dřevem
v horách
kamenem
v člověku
sebou
Jsem ve vsem
vše je ve mně

Kteréhosi rána
nepřisel den
Mlha vešla
v zanícené vědomí
a vítr přihnal
stopu jara
Vidina nového bytí
ztěžkla pod tíhou vin
všech neprcbděných nocí
Ztracených nocí
vypitých Měsícem
při hvězdném posvícení
na oslavu svatozáří
Na oslavu svatozáří
navléknutých
na kopí horských vrcholů
z nichž stéká čas
a vůně odchodů
no stromových kmenů

NOCI
Noci
ve kterých
padají slzičky panny Marie
Noci
ve kterých
zrají jahody
Noci
ve kterých
se rodí lesbičky
Wocl

ve kterých
úplněk následuje zatmění
Noci
ve kterých
vlasy splývají z oblohy
Noci
ve kterých
se dech mísí a větrem
J&hédy
plačte
v

staňte se úplnkem
Lesbičky
bučíte milenkami
Vlasy
prolnet#e se s dechem
Obloho
Větre
Neposkvrněná panno jtodli se za nás !

/Právě

¿sem/

Jsem šťastny
voním kapkou vína
a deštěm

Křižují mne
svěcenou mlhou

Zapomněl jsem
polibek
v něčích vlasech

prožil jsem se zpátky
k prvnímu okamžiku

Mám v sobě nebe
a pod dlaněmi
rytmus kamene

Slibuji zítřku
včerejší návraty

Okamžiky s tebou
jsou nakláněním se nad propastí
unikáš mi do hlubin
kam se nesmím odvážit
A přece se nevzdávám
naděje na pád
Rozplýváš se mi
v nočních vteřinách
Tolik květů rozkvetlo za tmy
tolik květů uvadlo na světle
Ráno si musím myslet
že jsi byl jenom sen —
- mučivý žhavý
nádherný sen

TOBĚ

S pavučinou úsvitu
odlétá motýl spánku
v pelu křídel ještě zachycený sen
můj sen o tob§
Nesmím natáhnout dlaň
motýl by zahynul
sen odlétá
a s ním - ty
•••moje ukonejšená touha se probouzí
do nového utrpení
Splynutí a naplnění
je jediné Slunce
a mrak, který hp zakrývá
vyprší v slzách
stejně dychtících dívek
/Ta vláha sněd na okamžik
oklame rty čekající na jiné/
Nekonečno chvil
mez i odletem motýla
a otevřením očí
patří tobě...
druhá strana nekonečna
tu dřív byla jen pro nás
vánek křídel
chladil spáleniny po milování
z popela mého strachu
rozkvétaly květy
voněly kolem
když jsme hojili rány
novým ohněm
Slunce bylo blíž a blíž
Kdo z nás ten výbuch přežil?
Ty? Já? Nikdo?
Vzpomínáš na zatmění?

JEN JEDNOU ZA ROK / Otík

Je nádherný letní den* Slunce mocně prohřívá
vonící zemi a obloha i nížinám ukazuje modro
hor* Stojím na břehu řeky a sleduji vodáky, tu
veselou chasu, která zvolna sjíždí po proudu*
Ano, a už se blíží další početný konvoj* Pestré
barvy vertexek a Jizer mi posílají mohutné vodácké "Ahoéé,1* čímž i já mávám a všechny posádky
zdravím*
Ve vedoucí jizeře sedí statný jinoch s bílou čepicí se zeleným štítkem - asi kapitán - a jeho
velkoplošné ruce třímají pádlo typu "Slalom«
s kačerem Donaldem* Na žlutá zářivé kanoi sedí
lepá dívčina s rozpuštěnými vlasy a širokým úsměvem* Její rozsochaté tílko s bujarým předstihem,
na kterém se miniaturní plavečky šibalsky ztrácejí, je laskáno záplavou paprsků,na další jedou
dvy bratři se stejnými klobouky, na jiné veselý
mladík s dívčinou a rozkošným čepečkwm* Kolem
této eskadry krouží na bílém kajaku mohutný plavec a černým plnovousem, poněkud se opozdila
bledě modrá lo5 se dvěma děvčaty sportovního výrazu, které se chichotají vyprávění mládence na
oranžovém kajaku - ty mršky jedny*
Ale co to vidím? Co to sem jede? No to je originální! Skupina asi patnácti mládenců se plaví
na obrovském vojenském gumovém člunu vzor 1956•
Šest jich sedí WWfl^^
iMfwtw^^
Wtfff^fWW na bocích a pádlují, dvg vzadu a kormidlují, bidla zdobena otvíráky na pivo. Zbylí
hoši sedí ve středu, smějí se, křičí, popíjejí
lahvová piva, lira jí na kytary a vesele dovádějí*
Je to opravdu grandiózní podívaná na chasníky
s očima radostí rozšířenýma* Nad hlavou jim vlaje
prapor s kresbou plného půllitru a nápisem
britská notorická peruí%
A již přijíždí další veselá skupina. V deblu vězí
hubený jonák a rozvážně řídí lofl^ zatímco jeho
nfii^trt^lcfi odpočívá, .isoue laškovně rozložena

v přední části locfky* Tuto dvojici zvolna dojíždí
dvě vert^xky, jejichž posádky posobě cákají vodu,
což se samozřejmě neobejde bez křiku a smíchu»
Mezi lehkými plavidly plují majestátně těžké pramice a volání kormidelníkovo přehluší smějící se
šestice pádlujících. A blíží se další» Dva říčníci
s barevnými čapkami
prozpěvují sobě hity nejnovějšího alby skupiny nThree dog night*» Osádka další
jizery s vkusnými indiánskými symboly pojídá vysušen;/ chléb a vysušený salám a papírky a slupky
a zbytky jídla posílá na důkaz přátelství řece.
Tak defiluje různorodý národ vodácký celý den
za veselého křiku, zpěvu a smíchu. 0 pár mil níže
po proudu je čeká Lužničanka, jež místem je nezřízeného veselí a pikantních radovánek, kde kalich
života je vypíjen do dna, kde mnohdy nový život
je započat, kdemyšlení má menší cenu, než bílý o
obláček na obloze. Co na tom, že místow ono změní
se za tři dny v planinu pokrytou sněhem papírů
a humusem odpadků lidských. Vždyt setká ií Květů
na Lužnici se pořádá jen jednou do roka.

SLEPIČÍ ZŘIÍADA / Otík

Selka vyšla na zápraží krmit slepice,
mocně zrní vyhazuje z mísy po ruce,
přitom volá do daleka puta puta ná,
hlasem, který připomíná hlahol dragouna*
Celý dvůr je rázem vzhůru a vše sbíhá se,
hlavně drůbež zvědavá je, co zob přinese.
Selka slípky přepočítá, zas jich je jen pět,
kdeje Šestá, mela by tu být co nevidět?
Dál však volá, zrní sype, stále vyčkává,
dál se z jejích mocných paží sype potrava,
te3 už mísu vyprázdnila, smutná odchází,
myslela, že sesté slípka pře© jen dorazí«
povzdechla, z police vzala bilou misku na vejce*
*Doufám, že mi nezanáší moje věrná slepice*11
pět míst selka objevila, vejce v misku nandala,
kde je místo šestcl slípky v duchu sama hádala.
Záhy našla ono místo, kde vůkol samý prach,
když však vejee uviděla, na zem klesla v mátohách.
Dvě vejce do ruky vzala, škrábajíc se na hlavě,
ony totiž obě vejce byly barvy modravé.
Kdo to viděl, kdo kdy spatřil modré vejce slepičí,
selka rozum zapojila a naslepici políčí,
sleduje ji dnem i nocí, drápe se i na střechu,
musí zjistit původ bprvy, proto nezná oddechu.
Sedmý den jí štěstí přálo, snaha byla splacena,
slípka byla přistižena a na hradu vrácena,
z toho plyne naučení, že i snaha poučí,
šestá slípka místo zrní žrala jenom borůvčí.

HÍDARKA / Vrabčák
Snad každý den ho bereš do ruky,
když ho nemáš, jsi bezradný
a když hc máš,
jak s nepřítelem s ním nakládáš
a líto ti ho nebylo jeSt§ nikdy
Před tím, než ho vezme5 do ruky
obyčejně přemýšlíš o ničem
a všem důležitém,
je ti potom mnohem lip
i když to není přemýšlením*
Málokdy s ním jsi spokojený,
někdy je hrubý, jindy tenký,
můžeš ho nahradit
leččíms, čemu se chceš pomstít,
ale nikdy to není ono*

Neuhodli jcte? Počítejte tedy písmenka na této
stránce:
81,28,4,83,30,101,5,80,78,7,78,100,9.

SLOVA / Čolek
Tácho
a najednou se rozeznějí
zvonky lidské mluvy spějí
k tvému sluchu-jako rozednění
- plují jako mráčky
jindy prudce zurčí - budí ptáčky
• hynou ale jen když člověk mlčí!
Pak rozezní se jemným pláčem,
toulají se,
zas se ztrácí
v hustém lese věty
jak tuláci
schovají se
zas se vrací
- vyslovené mozaiky lidských citů
spojených s tajemstvím závitů
kůry šedé, mozkové.
Jindy zase v oevné víře
- vypsat - třeba IWWWiffftWW jako ve snu páskují
krásce
sé broučci
ocitnou se na papíře
a v pokrouceném tvaru
nebo i na pásce
pochodují
v její krásu.
V krásu květů,
stromů žití,
cítíš jejich vůni?
Slova
ty tajemné kvítky lidské
mluvy
jeho bytí
slova jsou jak alniiystuhy*

DUHA / Inka

/text/

Modrou oblohu
modrá dálka krájí.
Modrá byla voda,
co te5 už nejde pít!
Na bílý v zimě sníh
bílá sůl stačí,
bílý pak v zemi chlor
bílý kytky zničí!
Zelený listí,
zelený stromy,
štíhle vysoký,
jsou to mý domy.
Primitivní den,
naivní touhy,
bezelstně dětsky
prosívám z duhy

Kult ohně
Kult áhně
Kult ohně
Kult ohně
Kult oline
Kult ohně
Kult ohně
Kult ohně
Kult ohně
Kult ohně
Kult ohně
Kult ohně
Kult ohně
Kult ohně
Kult ohně
Kult olině
Kult ohně
Kult ohně
Kult ohně

třetí ookraěování

Obřady
N eskenonu
a R#Km Shawnee
sepsal
Malý
Medvěd
Hiawatha

DRUH! OIIŇů
1» Táborový oheň
Je neMběžnějším druhem ohně, který zapalujeme
na každé dvoudenní výpravě bu5 oddílové nebo
družinové* Je veden ve veselé náladě»
Zapaluje jej nejlepší jednotlivec na výpravěj
popřípadě ten, který se nějak vyznamenal} je m
určen náčelníkem výpravy§
zapaluje se přímo na ohništi jednou sirkou bez
papíru a to vždy, i když je vlhké počasí;
volíme bucf pagodu nebo toe-pee
Začáteční obřad:
Zář ěhně nás všechny volá - zvolá náčelník
spojme se v bratrský kruh - odpovídá kolektiv
zář ohně nás všechny volá - zvolá opět náčelník
věrný bu3 druhu druh
- odpoví opět kolektiv
je ukončen: večerkou /zpíváme, jak je zvykem,
3 x za sebou, naposled beze slov
co nejtišeji/
2» Slavnostní táborový oheň
Jezapalován jen ku příležitosti významných historických událostí nabo v tradičních dnech oddílové
či družinové hietorie* Též jím vítáme příchod
jara či zimní slunovrat* Nálada může být vážná
i veselá, dle toho o jakou příležitost jdel
Všichni musí být, alespoň při zahájení, v krojích.
Zapaluje jej: Wagsmed
1 pochodní, přinesením z malého přípravného ohniště» Wagamed ohnivec přichází z východní strany
a z této strany podpálí také hranici nejdřívej

potom pokračuje v zapalování z ostathích světových
stírán; pochodeň na ohni nechá dohořet § volíme
pagodu.
Úvodní obřad:
Táborový oheň zažíhám by plál
wahú, wahú, wahú
aby jasné světlo k životu nám dal
wahú, wahú, wahú,
ř í k á Wagamed při
zapalováni hranice
2. Wagamed provede kresbu "Dakotského kříže větrů"
3. Zazní hymna oddílu /nebo družiny/
4* Krátký proslov o významu stávající chvíle
je ukončen: večerkou

3. Slibový oheň
Jak už název říká, zapaluje se jen tehdy, když
má někdo skládat slib. Jsem rozhodně proto, aby
byl slib skládán u ohně i když to nemusí být
pravidlem,jak jsem se dočetl. Slib je velmi důležitým okamžikem a proto jeho skládání musí být
připraveno co nejpečlivěji, aby se tato slavnostní
chvíle vtiskla čo mysli slibujícího nayždy.
Slibového ohně se podle naší tradice účastní jen
ti, kteří již slib mají. Najednou, myslím tím
tím stejný den, mohou slib skládat jen čtyři hoši.
Chování účastníků je vážné a samozřejmé, všichni
zvyšují důstojnost chvíle úplným krojem. Zapaluje
se na tradičním místě.

Zapalují jej slibující:
každý svou pochodní z jedné světové strany}
s hořící pochodní přidházejí za sebou z východní
strany, kda si v povzdálí pochodně zapářili na
připraveném ohništij volíme vždy pagodu.
Začáteční obřad:
1. Hymna oddílu
2• Proslov vůdce
3» Vlastní obřad se provádí v různých oddílech
odlišně; u nás se provádí tradičně tak, že slibujeme na oddílovou viajkuj formu slibu říká
dotyčný zpaměti nebo jej opakuje po vůdci$
slibuje rozhodně každý sámj po předání slib.
odznaku stiskne si nový bratr ruku se všemi
účastníky, kteří jej tímto přijímají mezi sebe}
Končíme jej: Gillwlrským kruhem} slibový oheň necháme vždy dohořet, nikdy jej nehasíme vodou či
jinými způsoby. Misíme-li všichni t posvátného
místa odejít dříve, než oheň úplně dohoří, necháme
u něj stráž.

FIX
Chtěl bych být slepý, abych jen oblaka vídal
Chtěl bych být hluchý, abych jen ptáky slýchal
Chtěl bych stromy milovat
Chtěl bych a motýli poletovat
Chtěl bych mnoho a ještě víc
Chtěl bych být takový, jaký jsem
a přitom jiný
- mít křídly
ach bílé oerutě
bílé a čisté
jak zimní vzduch
Fy jste můjsen
a co bych za to dal
možná i
kdybych uměl letět
třeba až do oblak
Ulétmmt osudu, myšlenkám
letět
a letět
Ach bílé perutě
Přírodo, která jsi je stvořila
proč nedalas je také nám
místo lží, podlosti,
rubáše špatností
a mozky člověčí
- bílá křídla obzorů
kde je vlastně ten náš svět.
že ho nelze najít?
Proč vlastně učaroval mi?
- pro slepičí kvoč, pitomče!

