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Studánka /// Trampstv© sobě
Studánka
Studánka
Studánka
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Studánka
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Studánka
Studánka
Studánka
milovníků přírody a volnosti

Obálka tohoto a předcházejícího čísla - Jajda
Poto v č. 3 a v tomto - Burbík

Kimova stezka / Pavel

Na pěšing
jsem našel plechovku*
lla pěšině
je bahno a louže*
Ve vodě je strom*
Přes cestu je klacek*
vedle cesty je kamen*

Studánka si dovoluje podotknout, že pisatel
tohoto dílka je stár osm roků«

Co

/

3 /

Nejvíce ze všeho mám rád stromy.
Větve jsou křečovité - to jsou mé ruce.
Kůra je černá, zelená, špinavá, popraskaná,
svrasklá, posmívá se svými ústy - to je
má tvář.
Celý strpm je shrbený, zkroucený
a přitom vznešený, hrdý - to jsem já.
Bojí se a mají přitom mnoho časa,
rostou do výšky, až se nám točí hlava
a přitom na nás přátelsky pokyvují
Je v nich můj život,
jsem to já, strom.
7 jejich korunách odpočívají přátelé Těm°závidím, že se tak krásně jmenují
a létají.
Motýli létají
a já je miluji jak létají.
Je jim všechno jedno
jsou krásní
a proto je květy k sobě zvou
květy jsou krásné
a proto jsou ve vázách - zvadlé
petrklíče, pampelišky
chrní ří pampelišek
je krásné jako pavučiny
a po nich lezou Davouci vznešení,
tak čistě jemní/
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A třeba najdu podkovu, klíč
- v š e rezavé je krásné
- v š e staré je krásné•
Rezavá branka
a pohlednice z neznáma.
Od koho?
Od pána,
na hřbitově je její sláva zakopána
jen svíčky hoří nad jejich časem dál®
Všechny kostely a kampeličky jsou krásné.
Dýchají na nás úctou a tichem.
Dřevěná ůavice a kříšě Kristů ..•
Já mám rád vodu ve sklenici,
špinavou ulici, slunce a mraky,
oheň, ptáky,
pivo i dřevo s jeho lety,
mech, rosu, prosté květy.
Já mám rád jaro, léto,
šero a sen.
Já mám rád hodnš.
Nejvíc ze všeho své přátele stromy.

Geáta II* / FEĎA
text

Divenise odkud vítr veje,
lidé jsou jako korouhfce.
Proč člověk jenom bídu seje,
proč podzim plibdy na zem rve?
proč nám jabka zrají shnilá
a proč i mléko plesniví?
poj3, najdem zemi kde krása zbyla.
Kde jsou lidé poctiví?
Vezmeme boty ztuhlé mrazem
půjdem po cestách zavátých,
pouto strhnem jedním rázem
až najdem zemi poctivých.
půjdeme možná dlouho sami
a v půli cesty zajdeme,
věr, hledat budem bez ustání
a možná štěstí najdeme.
Možná že najdem klid pro duši,
pro tuhle naději chci žít.
Tak zž pojS, tady vzduch mě dusí
a už chci čiatou vodu pít.

Stačí mi / FEĎA
text

Stačí mi boty toulavý
a láska někde v podkroví,
mít trochu mechu pod hlavou,
usínat s kytkou voňavou»
Nepotrebuju hodinky
a každé o měsíc novy hadry,
stačí mi moje vzpomínky
a dny, který mám ještě před sebou*
Stačí mi voda k pití jen
i po ní můžu snít svůj sen,
stačí mi jídla trochu mít,
abych nLoh* dál svým světem jít.
Jsem šiastný v jedny košili,
víc se jich stejně nosit nedá
i kdyby jste mě prosili,
jsem jenom ten,
jsem jenom ten, který hledá •
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Nejen rozbité koleje / VRABČÁK

Babička občas o dědovi říkala, že je cvok* Ale
asi to nemyslela vážně, protože jsem to řekl
jednou o dědovi já a dostal jsem vyhubováno*
přesto byl můj děda něčím zvláštní* Měl jen pro
sebe malou místnůstku a v ní samé vláčky a koleje a koleje* A ještě tri židle* Jednu pro sebe
a druhé dvě pro své kamarády, kteří za ním pravidelně každý čtvrtek chodívali* Vždycky kolem
třetí hodiny se přišourali, zavřeli se s dědou
do téjeho železniční komůrky a pak už byl slyšet
jen vzdálený hluk vlaků a radostné wdětskéw výkřiky* Babička se jim do^toho nikdy nepletla,
jen jim uvařila tu nějvoňavejší kávu, co uměla*
potom většinou vyprávěla nějaké příběhy ze svého
života*
"Víš, já bych ti to neměla říkat, ale von je děda vopravdu tak trochu blázen* Blázen do těch
svějch vláčků, do těch karbolovejch prken a dvou
žoleznejch tyčíf co nikde nekončí* Jenže von tohle to všechno miluje*. A taky na tu svojí lásku
doplácí, tak, jako se doplácí na každou velkou
lásku* Už od mládí sem zajímal jen o to naše
nádraží* Byl to ten nejpoctivejší ajznboiiák. vo
jakým jsem kdy slyšela* Měl na starosti trat od
nás k řece a pár kilometrů na druhou stranu*
Prochodil jí sem a tam nejmíň tisíckrát, ale
vždycky, když odtud přisel, tak se usmíval, jak
kdyby objevil Ameriku* Von -byl něco jako hajnej,
kterej prochází se lesem a kouká, jak mu to
všechno roste* Dal tý svý dráze něco mnohem víc
než poctivou práci* Vždyl i se mnou chodil na
procházky'kolem tý trati.**
Až jednou přišel domů se smutnéjma očima a tro- v
chu pošramocenej* Ty modřiny mu tenkrát nevadily,
ale Němci mu zakázali chodit na nádraží a pofla-v
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kovat sepo kolejích. Asi se jim nějak nelíbil,
když si začali otvírat huby na nádraží. Vod tý
doby byl Josef trochu pozměněnéj a chodil často
k Aloisovi Černéjch. Toho ty už nemůžeš pamatovat. Umřel za války někde v koncentráku. Ještě
a nim tam chodili ti dva, co si tu vedle pořád
u. Josef mi tenkrát říkal, abych o tom s
radši nemluvila, pak jednou přišel domu,
ve vočícix měl slzy, neřelc ani slovo a šel spát.
Celou noc dělal že spí, ale ráno měl oěi napuchlý
a takovéj výrazv nich, jako maj naši králíci,k
když je jde táta zabíjet. Neřekla jsem mu nic,
ale když se po vesnici rozkřiklo, že v noci vyklít do vzduchu most přes reku, věděla jsem hned,
kdo v tom měl prsty. Bylo to tam, jak ]gsou ty*
trosky* Chodili jste ae^m*» tam koupat, dokud
byla ještě čistá řeka a byli jste za tovžctycky
byti. Nemůžeš se divit. Tenkrát tam napadaly do
řeky všelijaký děla a houfnice - nebo co to vlastně bylo. A taky takový veli|řý vošklivý potvory
- jak z něj&kýho dobrodružnýho filmu to vypadalo.
Teprve pozdějc jsem se dověděla, co práce dalo
těm třem přemluvit Josefa, aby do toho šel s nima. Pořád jen říkal, ž© je třeba rozbít úplně
něco jinýho než koleje.- Ze koleje jsou na tom
jako koně za 1. světový války. Nakonec ale vzal
tu vraždu, jak on to nazýval, na sebe. Nemoh*
si prostě odpustit, že zničil něco co měl rád
a o čem věděl, že za nic nemůže. ¥ duchu se
zapřísahal, že to musí zase tý svý trati vrátit.
Někteří zlí lidi si tenkrát mysleli, že se děda
bojí, že skončí jako Aléis, kterýho Němci za
tejden odvezli pryč* Já jsem ale věděla, že jemu zaleží jenom na kolejích*
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Po válce už tu trat neopravovali* Starej most
dobourali, aby tam nestrašil, postavil se novej
vo kus dolete po proudu a ta trai,co se po ní
děda tak našlapal,zůstala ležet ladem. Jako na
potvoru ten úsek, co měl zrovna von na starosti.
Ještě je tam míatama znát násep, ale je to tam
už zarostlý maliním a kopřivarna. Děda tam nerad
chodí.Ještě dneska má nějaký výčitky za tu dráhu. Ale o to víc ai vyhraje s těma jeho vláčk ama. Má tady ty svý koleje jen pro aebe, nikdo
mu po nich nepouští vláky,
který na ně nepatřej,
a tak ty koleje sloužeji jen pro radost a potěšení. Jemu a těm dvěma kamarádům, který věději
co se sluší a patří a nemysleji si vo dědovi,
že je blázen.ff
Nevím, jestli by babička ještě dál pokračovala,
ale po tomhle se odmlčela a koukala se ven přes
svoje rozkvetlé palargonie. A potom ti dva odešli a zůstalo po nich jen tiché podvečerní zadumání .

Vítr / WICKIE

Noční vítr
aloupává ze mne
lupínky kůže
Odnáší je
a ještě živé
lepí po celém tvém tělě
Ráno nic nepoznáš
/A já také ne
protože snad zaspím
prázdnotu snu/

Hledání a nalezení , WICKIE

hloubka nocí
hloubka poznání
tíha Země
tíha vědomí
ponoř se do studny
nabídni svá bedra Atlasovi
potom ti se|>řu z tváří vodu a pot
sesbírám první ranní rosu
a dám ti napít z kalíšku dlaně
uprostřed žhavého poledne
rozestřu vlasy po obloze
a stínti ovinu kolem ramen
s večerem se n&8 námi zavře tma
ponoříme se do hlubin sirebe
vody našich studní
se spojí v jedinou
čistou vroucí
věcně živou /?/
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Podvečer / WICKXE

Široká uli©e
na jednom konci
krásný dům
v patře obrazy
sochy
knihy
dech harmonieva vznešených ideí
pění tu šampaňské
odlesk lustru ve drahém koňaku
Druhý konec ulice
s hosposou pod stromem
v ní jen židle a stoly
foukneš do piva
a slunce se zaleskne v panáku

Noc / WICKIE

Stojím uprostřed
? oblaku snu
splynula pěna vína a pěnou piva
nepoznám zda je
ze sklenice na štíhlé nožce
nebo z otlučeného půllitru
Os|ňuje mě světlo
co jsou vlastně dvě
a zdroj nepoznaný
Stát tady všechna mít v očích
vším se nechat zaplavit
Čeká mě dvojnásobná kocovina
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Svítání / WICKIE

Nezadržitelné
věčné návraty domů •.• !
Rozsvítí se jako pouliční lampy
odkryje skutečnost nastaví čas
- budu stát uprostřed
- uprostřed odkud je najednou
na oba konce ulice stejně daleko
k nebi
k sobě
daleko daleko
daleko

Dnes máš u mne schovaný
růžový plamínek
Havran pod modrým nebem
zvěstuje
že nic nehoří věčně
snad kromě světla nad oltářem
Kamenujeme proroky
a pták al hlídá
v uschlých stromech
K nám zatím přitéká
stružka bělosti
z vlny beránků
^
Splétáme jemnou přízi
dechu a vůní
do klubka svých těl
stočených v básni o pomíjivosti
která nepomíjí
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Zánik barev / WICKIE

Nenapadá červeň d
do propadel
zeleň nezaplane
ve výškách
černá královna
položí prsty na oči
a přitlačí
vypluje modř
podpadkem rozdrtí
zbytek žlutě
Prázdná místa pokryje b
bílou křídou

Vyvřelá země
uprostřed vod
Výkřiky
z hrdel
mladých
vraků
"Nejsem gravidnít
Nemám příjicil"
Vrchol radosti.••
Perverze
prezervativ
per
spekt.
Vy
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WICKIE
Po vrcholech
sladkých homoli
do horkosti
solných dolů
sevřené krami
stranou her
proniklá chladem
na okraji žhnutí
Ostří nožů
v měkkosti t>ěn
křeS
25 pokřiku ptáků
bodání vteřin
Vytrženi z Krista i Buddhy
rozkléd celku
v tvar a bytí
přivřené oci
pootevřená ústa
hedosloveno
nedostiženo
nedomilováno
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Uuw
Letní doprodej za snížené ceny
SHOSTI
Kořeny
které stovku let tiskly pevně náruč
země jsou obnažené a bezmocné.
Zradila jsi,půdo, tak dlouho měnící
svůj životadárný klín za stín
a měkkou lesní trávu. A vítr, který
tiše Čechral a tiskl ruce větví,
vítr, přinášející oblaka lásky,
servalposlední zelené haluze
touhy po životě.
Blesk jen potupně rozčísl smutný,
zrazeiiý kmen - tak silný a tak bezmocný bez chvějícího se jehličí
a drobných větévek. Osamělý ve své
smrti.
Pr"trží rozervaná hlína se probouzí
z těžkého snu a v náolavu starého
jehličí a zlomků větvíchová hejno
malých, veselých stromků ...

Límec plný deště / SHOIITX
Velký pocit osaměl
v jistotě dní nadcházejících
Sposty maličkostí
se vryly do skulin myšlení
/pasáž je prázdná krokem
spěchajících/
Už zase nevím co dál
a je to mnohem horší o to,
že jsem na malou chvíli

/ 15

SHOSTI
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Vrásčitá kůra se pomalu začíná
loupat* A bílé skvrny plíaní pokrytého kmene
působí jako zmrzačené končetiny
raněných* Už jako malý kluk
jsem se tu v holinkách brodil
blátem a vodou k těmto trosečníkům
života, kdysi mohutným dubům plným
síly*
Smutné pařáty, holé, sepjytg k modlitbě dělí deset metrů vody, bláta
a žabince od řivota, o: toho požáru
zeleně, který si lira je s větrem,
l i e vím,
jestli je to výkřik zoufalství
nebo oslava života
když na jaře vyrazí zme z Jizvených
kmenů do novéhé jepicího života
několik trsů jemné, křehké zeleně*

Poohlédnutí snad i dopředu / ŠMIDLÁ
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Kdysi, to jsem byl ještě dítko školou povinné,
jsme se společně s dalšími dětmi a i dospělými
bavili a radovali u rybníka, u bazaly* A tam
jsem jednomu sousedu asi o 10 let staršímu
vyprávěl o tom, co děláme v oddíle a na táborech* On reagoval vyjádřením, že naše generace
mela přeci jen kus štěstí, oni žídnou podobnou
Činnost nepoznali - a cítil se být ochuzen*
0 několik let později, přesněji během loňského
léta, jsem jel na Šumavu - to je u mě dost normální • ?e vlaku jsem seděl s hochem, který část
sv^ch práždnin prožil na takovém táboře, jaké
byly ty naše* Jeho oči svítily radostí a z jeho
úst vytékal proud slov bublajících nadšením*
A tak jsem si vzpomněl na staré přísloví **ChceŠ slyšet pravdu? Zeptej se dětí191
Proč tato všechna možné i zbytečná slova...?
Abychom nezapomněli, že byla-li nám ukázána c
cesta do přírody a spolu s ní mnoho krásného,
a není nadsázkou důležitého pro život
1 my mužem ukázat dalším to, co sami už známe
a víme ••• a tak DIET těm, kteří se o to
snaží*

Prázdniny / OTÍK
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Je léto, pěkný jasný den,
lidé auty jedou někam za sluncem,
neb prázdniny maj děti školou povinné,
každé z nich má velké přání jedinné,
jak opálit své tífcco pěkně do hnědá,
proto každý loučku slunnou vyhledá*
Jakýs hošík vyzbrojen je lyžemi na vodu,
žádný člun však zatím není v dohledu,
chlapec svírá lyže a hledí do dáli,
možná, že se plavčík s člunem přivalí.
Hošík čeká dlouho, už tři hodiny,
takhle nepředstavoval si svoje prázdniny.
A lidé se jen smě&ou tomu klukovi,
když tu přišel jeden chlápek laskavý,
přiklonil se, něco pošeptal mu jen,
hošík výkřik a z plovárny vystřelil hned ven.
pán si zatím sedl, po ostatních kouk,
a z půllitru dal si *eden mocný lok.
lf
Tec* budete koukat, jak kluk pojede,
takovouhle jízdu nikdo nesvede."
V ostatních tím vzbudil zájem veliký,
všichni zbystřili a sedli na deky,
e každý z lidí koukal v tuto hodinu
na místo, kde vánek čeřil hladinu*
Za chvíli se v dálce zjevil bílý bod,
jaký nebyl spatřen v tomto druhu vod
a ta skvrna rostla před zraky diváků,
jako by už chtěla vzlétnout do mraků
a lidé ihned vstpli jako na povel,
a eé^ěhlím se k vodě a každý vidět chjtěl.*.
pak se všichni dali do smíchu hrozného,
když spatřili jízdu kluka onoho•
Ten nápad byl dobrý, vtipný řekl bych,
to he|no husí táhlo kluka na iyžíeh*
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4* pokračování

Obřady
Keskenonu
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sepsal
Efilý
Medvěd
Hiawetha
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Může být do roka zažehnut jen 42, ale i méně,
podle potřeby, Obyčejně se však tak děje podlě
čtyř ročních období*

a šerpy,
svitnoeti oddílu.

esní Moudrosti mají s^
chybět i důležité po-

rofd¥lají^oíien třením 'dřev' a iw něj bodpalovači
zažehnou pagodu.
Úvodní obřad 1 ohnivec začne tiše bubnovat na
tam-tar* a šaman provádí kresbu
Dakotského kříže Větrů s výkladem
*Má Mánitou čtvero synů."
Samaii říká
"Má Manitou čtvero synů,
první zove se Kitche-Kodin
pochází ze západních rovin
druhý je &eeway~pin
bílá
toi bílý severu syn,
třetí Wabani-Nodin sobě říká
přichází, když den se noci zříká
a čtvrtý Shywani-Nodin z jihu jest
ten dělá Otci slunci velkou češti
c>
/při vyslovení jména jednotlivých
Větrů pokládá Šaman znak jeho na
5«
příslušné místo v kříži, na pokyn
s k vená Šamana potom celý kmen zpívá
litbu kmene Omahů
/| Wakond® dhe-dhu
žlutá
s-ton-hes/
/• otče, nuzný stojjí před tebou
já, jenž zpívám jsem to :/ /

1
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potom promluví náčelník kmene:
*Ua bílém keňu připlul ¿Bern %
modravých dálek, z hlubokých
leaů, vod a plání,
jak vítr hnal jsem ae za
štíhlou laní,
abych uzřel vást své chrabré «nay
jimž poručí jen čas a nikdo jimý
jak zažíháte Oheň v Dlouhém domu
jenž kdysi pohasnul v sutinách
KeskenonuI
Náčelníkovi odpoví rádcové clanů předmluvami
k hymně! áčelník ukončí Oheň slovy; Uhwei
tlfeiař«
Konečný obřad i modlitba kmene Qmáh&9 při ní se
držíme za ruce, které jsou vztaženy k nebi*
5* Cheň i., f jánských her
Je zapalován jedenkrát za rok u příležitosti
zahájení indiánských her* Zapaluje jej vítěz p
nosledních indiánských her pochodní z východní
strany, pře .esením z připraveného ohniště*
Tvarem je pa^oda*
Zahajovací obřad:
hymna pořádajících - lieakenonu
neb Dakoty
proslov vítěze posledních her
a náčelníka kmene, který promluví o tradici a historii her*
Další program u Ohně může být veselý a vážný,
dle náladyj ze startovní listiny se představí
účastníci jednotlivých disciplin!
konečný obřad: báaen ^Indiánské hry**
zakončíme večerkou

Indiánské hry / KASTĚJ - KAKTUS
náčelník členů Modrá Želva
Odešel clen
Před tee-peem, stříbrným měsícem,
stojí, jak před dávnými lety
v čelenkách z per, mlčící siluety
sziící svůj romantický sen»
Světla jas,
ze vnitř wxgwamu víta nás
bratr Oheň. Jeho jasné zář
zjasní a zbarví kol sebe každou tvář
a teplem hýří zas.
Dlouho clo noci
září pak hvězdy z oblohy planoucí,
jak kol ohně staré písně nějí
jak tam vypráví a vesele se smějí
I jich potomci
Hr* nice žhne
zapálená ze Čtyř stran plameny pochodně
svítí, a my hledíme
a z nažich hrdel posvátná píseň zní
6 Neskenone!
Sluneční pěst
do nového dne nás začala* vést
Do zbraně chlapci, vyrazte k boji,
do zbroje válečné každý se strojí
za elánu čest
rlích per
Kenitou hrát nyní vyber
pro ty, jež v pušce, luku či kopí
prvního místa ae chopí
Indiánských her1
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Studánka / KOLEGA
Znáni křišťálovou studénku
kde hluboký je les.
Zpívám o ní píseň a vůkol šumi les.
V té studánce chladná pramenitá
voóa bývá
Potůček klokotavě větříc ti zpívá
tam chodí srny pít.
Hledíš - na rtech píseň umlká
- neslyšíš klokot potoka.
Cizí stopa, hráz se provalila
hlína v sobě Čirou vodu skryla.
Všude ticho neslyšíš skřivánky
odešla zv§ř co* tu pila
není už studánky jen cizí stopa
zbyla.
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První den / KOLEGA
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? ruce povolávák, pár kroků jen, stráž
a brána kasáren.
Civilů už je plné nádvoří,
velitel dlouze hovoří - nikdo neposlouchá*
Náhle ticho, hloupě zíráš' do zrcadla,
ne, není to aen, vždy začíná tím první den
a bzukot strojku ti to dosvědčí
- stříhají, nakrátko či dohola je to stejné•
před chvílí vystoupil jsi volný z vlaku,
te3 bez vlásku zavřený jsi na baráku*
; ísto civilu maskáč dali^i na postel polní
naskládali*
Vše zelené, krásně ladíš a okolím*
Dlouhý je ten den, pomalu se krátí, ještě půl,
ty vsak víš už nyní - válka je vůl*
Vytrhla tš z hor, lesů a od. tvých tratí
- žádný lampasák to nevyvrátí*
Budíček - protřeš si oči, koukneš ven,
kolem kasárna, to není sen*
Dozorčí křičí - hni sebou,
jeden den máš už za sebou*
Vstáváš pomalu, 729 dní máš ještě na rozcvičku,
sundat tepláky a jenom v tričku,
ne, není to sen,
v kasárnách začal druhý den*

INKA
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Ahoj kamarádi•
Sice toho moc není, ale jeden slyší, myslím co
se Studánky týče, razné připomíiiky a kritiky,
někdy pochvalné, někdy ne, ale leží mi na srdci
problém tento.
Bude se vám totiž možná zéát, že Studánka je stá
le táž, číslo co číslo, žádny vzruch a život,
stále stejní autoři, coby individuality se lišící, po nichž však nelze požadovat, aby měl kažjlý
deset stylů} dalo by se tedy říci že stále "tytéž* věci jsou otiskovány a předkládány ke konzumaci. Jednotlivé Studánky jsou pak vlastně j a
kési malé sborníčky několika autorů, kteří mají
už jakés-takés vypracované zázemí a jejichž
tvorba je pro ně charakteristická* A jsme u toho. Zatím jediný Shyrty /budiž mu za to dík/
byl schopen přijít a napsat - ne báseň, ne povíd
ku, ale docela obyčejných pár slov, svůj názor,
přání, poděkování# Zatím jediný. A přitom, nemá—li Studánka být pouze ten šedivý /ovšem pouze
z prvního nebo mělkého pohledu/ sborníček naší
tvorby /záměrně píši "naší" tvorby, po nedávných
diskusích, týkajících se problematiky "trampské
a netrampské tvorby"/ je třeba, aby tato jedinečnost zanikla* Nepředpokládám, že by se zrovna
utopila v záplavě materiálů k otištění, který
po vyjiti tohoto čísla Studánka obdrží, takový
optimista nejsem, ale vždyt přece Studánka to
je prostorj nejen pro "pár vyvolených" psavců,
ale místo, kde se dá polemizovat o otázkách,
které nás mohou zajímat a to jak vážných, tak
samozřejmě i nevážných a nemusí k nim člověk p
přistupovat vždy z druhé strany, oklikou, pomocí alegorií a metafor uměleckého vyjádření.
Dospěji-li k poznatku, který by i ostatním byl
k užitku, proč nesdělit poznané touto cestou?
Návody, rady, prosby, názory a myšlenky,sran-
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dičky - proč to nesdělit .ostatním?
~ Byl ¿sem někde na vandru, třeba velkém, kde to
bylo moc 0*K* - proč nezpravit ostatní?
- Viděl ¿sem fajn divadlo, film, výstavu, desku,
knihu, dozvěděl jsem sé co kde bude nebo vyjde
- proč nezpravit ostatní®
- Slyšel jsem někde správný vtip nebo příhodu proč nezpravit ostatní?
- Blíží se výročí, mám k němu materiály - proč
nezpravit ostatní? /V červenci to byl např*
Mistr Jan Hus/
Nevím, příklady jsem možná nezvolil nejlepší a
je též nutno p&čítat s reálnými možnostmi vzniku
Studánky, který je nutně omezován časem, nejde
tedy psát o něčem vzdáleném sotva týden, neboi
cesta od rukopisu ke knize a časopisu jest trnitá a kamenitá a v našich skromných, poněkud roztříštěných výrobních podmínkách tím spíš, ©le
myslím, že bude-li sdělení časově závislé na nějakém termínu /rozumném/, bude to jakási pobídka
pro Studánku aby vyšla»
Jenomže tohle všechno je sice pěkné, ale velice
zainteresované na jedné důležité věci - vzít pero
do ruky a použít jej* K tomu když nedojde, nezbyde mi pak, než popřát konzumentům příjemné zažití^ servírovaného a Studánce, aby jí zůstalo
aspoň těch pár psavců, které má* A těmto několika
poděkování a lásku jim ..*

