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Tato ořací stránka patří všem řten-f^m
Studénky e i všem ostatním lidem dobré
vile
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Podzimní noc a ůéěl / SHCHTI 30*11*76

Den začal zimou
a tmou

Keucítil jsem
dokud mo.ie k °X ž 6 dělila
teplo uvnitř
od zimy vnž.
Neuviděl Jsem
d okur^lráa'
pod zavřenými víčky
nabyla tmou
třeštění do prázdna
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V zrca "le tmavých oken
viděl jsem byrvy a teolo místnosti
Jen skrze vlastní obraz
díval jsem se ven
do zimy

Sem patřím
sv§t na černé hladině louží
je přikryt stejným vzorem
chladných kapek
jako moje vědomí
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Ztracenost
beznaděj pěšáka
v sychravých panelech
novodobých vzdáleností
/tak nanejvýš vynést smetí
a honem zpátky do tepla a světla
Rabijácký smutek Majakovského
Tabákové oči - Stop Time
Tvé bílé ruce mlčky stisknuté
Oslnilo mě protijedoucí auto
zvedající tříší
červených kapek

poslední list bloku
jsem naplnil podivnými znaky
kterým sám nerozumím
a nic jsem neřekl.
Je alespoň slyšet míj hlas?

Už táhnou / FBX

Už jdou
už táhnou
vždyt všichni je znáte
tak pro? se ptáte
kdo jsou
vandráci táhnou
Jdou světem
jdou
a písničku zpíváj
hospody vymetou
a holky zlíbaj
špinku vys0mrut'0u
a jen se zaemějou
táhnou ZB&Ů dál

To^jsou
oni jsou
a prach mají v očích
smích na rtech
milují, nenávidí
radují se a pláčou
motýly chytají
na louce skáčou
za sluncem za rosou
za štěstím za krásou
Jak ptáci
táhnou
Už jdou
xiž táhnou
vždy t vši chni * * •

NSkdy bych si přál být pavoučkem*
Spřádat krásné pavučiny*
Tak bych si připadal jako umělec»
Horší by bylo, kdyby mé dílo objevil člověk
a třeba z lásky ho celé poničil*
/Občas ani já neodolám touze
prstíkem zkoušet
pevnost vláken/

Mínus / CIMBURA
//Druhé místo v soutěži 0 nejlepší horror
pořádané T*0*Z*Krtci//
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"Co je ti, pane tramp?" ozval se dědouš, který
se před malou chvílí usadil v mém kupé« Seděl
jsem do té doby sám a z toho stařečka, když přisel, jsem žádnou radost něměl* Ale místenka je
místenka a co nadělám* Hodny dědeček jede asi
za vnoučaty do města*
"Je^mi smutno, dědo** odpověděl jsem ze zdvořilosti* Du3 si to neuvě omil nebo nechtěl respektovat mou nechuť k dtefeatě* "Děvče, děvče?"
" Ale ne, kamarád *. *11
"Jo, kamarád* Tak to je horší« A copa ti, hošku,
proved?-* vyzvídal dobrosrdečně staříka
"Umřel* před měsícem umřel, dědo* Na samým konci
zimy
M
A jéje, to je smutný," zaskřehotal stařeček,
se kterým jsem se mimoděk pouštěl do řeči* Byl
mi sympatický, chytrý venkovan uZ od pohledu*
"Umrznul* Ka Jizerkách*"
Děda se na mě podíval s tázavým úlekem* "To je,
hošku, neštěstí *"
,f
Je, dědo* A moc divný* A přece se to stalo*
plkoš, muj starej kamarád, umřěl na zápal plic
a vomrzliny ten den, kdy přišla první silná vobleva*?
"Chlapec nešiastná," kroutil hlavou malý dědeček, "jak se mu to mohlo stát?"
"Dědo9 to sám nevím* Nechápal jsem to a te2 to
chápu eště míň. Jedu vod lesáka, co ho našel*"
Mužík proti mně jenom sedí a mlčí, ale jeho oči
se otají samy«
"plkoš mu dal mou adresu, než umřel*** Ten
lesník mi vyprávěl neuvěřitelný věci*ff Stařečkův
tichý zájem a záhadnost kamarádovy smrti mi rozvazují jazyk* Jak a proč plk umřel mi stejně nikdy nikdo nemaže vyrvetlit* Snad proto to musí
ven« Valí se to ze mě jako řeks*
"Víte, dědo, Plkoš pověděl tomu lesníkovi zá-
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hadnou historii« Stala se tu taková divná věc*.*
Dostal prej, zrovna když jsem byl na cvičení,
dopis s popisem cesty0 Tak tam jel* Když dorazil,
na tý boudě nikdo nebyl* Jenom vzkaz: ,Přijdem
pozdě v noci* Klidně jdi spát*9 No, co měl dělat.
Tak si leh1* Normálka se svlík a zalez* do spacáku* Chudák, ani neměl ten večer komu vyprávět
vo svý Janě, kterou měl rád estě víc, než ho její táta nenáviděl* Někdy v noci ho probudila zima* Ve světle baterky, kterou měl po ruce, uviděl, jak ze zdánlivě vyhaslýho krbu stoupá štráfek lehounkýho, svíjejícího se dýmu* ,Safral Vo~
heň mi hasne a eště se mi posledním čoudem bude
pochechtávat*9 Tyhle svoje cancy, plky a průpovídky v e ď furt i když byl venku mráz* Vylez te
spacáku, aby se pokusil z už neviditelných jiskřiček rozfoukat voheň* Šáh' do hromádky chrastí a
opřel se rukou^o hradbu krbu* ,Hic jak v chladírenským voze* fláko jsem v tom termálu zchoulostivěl,9 si při tom brblal* Fouknul do hromádky
voharku a popele* Kouř se v jeho silným fukejři
prudce zavlnil a Plk ucejtil závan chladu po celým těle. Hrábnul rulou do vohniště a bylo promrzlý k poslednímu voherku* ,Do pr..•odanky neschopnej, Plkoš méno mé, tomuhle nehovim*9
překvapení ho úplně posadilo na zadek* Hloupě
civěl na hromádku studenýho popela, na$ kterým
se zřetelně vznášel sloupek bílýho čmoudu* pikoSem hned tak něco nehlo, ale tohle bylo i na něj
trochu moc* Seděl s pocitem vzrůstajícího chladu
a sledoval záhadnéj kouřf jak houstne a nabejvá
pevnejch forem* Sám nevěděl, jestli tají dech
zimou nebo překvapením* tlproátřed popela, na vojíněným krbišti, stál .** Měl jedinou nohu, byl
fcelej bílej a vodorovná oromodralá huba jakoby
'se vysmívala: ,Zima je, co, zima..•9 plk si setřel z čela studenej pot a díval se vytřeštěně
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do zlejch, sedozelenejch vočí neznámýho tvora*
,Tak jsme tady* Tady to vyřídíme* Všechno z Ostane naše*.** jeho mozkem se prořezávala s nepříjemným chladem myšlenka, kterou nepřijal sluchem
a přesto pocházela od fantoma. ,Kamarádíčku,
mráz to je věc, moc príma věc*.«9 plk uhnul hlavou před sugestivním pohledem bílé příšery*
Rozhlídnul se srubem. Uviděl tam další dva***
Jeden připit svou ledově bílou nohou ke etropu,
ze kterýho visela na pavučinách záclona jinovatky, vbodával svůj šedozelenej pohled do plkova
zátylku. Druhý bezruký přelud hospodařil na námrazou jiskřícím spacáku*.» Plk, jako vzbuzen ze
sne, zabrebentil: ,Voblíct, voblíct se nebo zmrznu' a vrhnul se k šatstvu*.. Zbytečně... Gatě
byly promrzlý a zledovatělý jak prkno. ,Neoblečeš, neoblečeš se, kamarádíčku*.* * projela
jeho mozkem další cizí myšlenka, ledová a ostrá
jako rampouch* Mrazem modrajícíma rukama se snažil drtit ledovej mantl* Jeho úsilí bylo marný
a marnéj byl i jeho pokus rozdělat voheň* Kaylhlý
dříví promrzlo v kámen a chrastí bylo plný jinovatky, která se nedala voklepat* Sekera zarostla
ledem do špalku v jednolitej celek a plkovi přimrzalo propocený jagrtriko na záda*** ,Tak to
ne, takhle to nepude, to bych zmrz* lohyb, jen
pohyb, tim se musisi zahřát,> zadrmolil plkoš a
začal podupávat, křepčit, cvičit, dřepat, skákat a dělat všechny ty vopičky pro zahřátí*
Zpíval přé tom a snžil se nevidět trojici netvorů,
který zmrazovali boudu v ledovou krychli* pot
z něj jen lil, ale hned zamrzal v krunýř ledu,
kterej prosakoval celý spodky, ponožky mu přimrzaly k podlaze z dusaný hlíny, která te<3, vlivem neořirozenýho mrazu, vypadfala jak černě glazurovaná keramická deska* * * Všechno vobrostlý^
několikacentimetrovou vrstvou n'mrazy, ledu ji-
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novatky a jinýho studenýho svinstva, plk v ledem ztěžklých a neohebných spodkách ztrácí pohyblivost* Tři zlí duchové stojí proti němu.
piguty bez páteře a rukou, který k šití nepotřebujou* Vodorovný, jakoby stařecký ústa se v psamodralým ohavným šklebu smějou suchým,, řezavým
a bezhlesým smíchem* Šedozelená voči nestvůr
hořej studenejma vonníčkama imaginární síly nad
životem a bytím, která se pro píkoa stala hrůznou
skutečností* Bílý těla se daly do pohybu* Tři
velký vzpřímený ledoví plži se sunommm u k plkovi*.. Plkoš iv mozek začal makat na plný vohrátky.
,Ne, ne, tohle ne! Mě nedostanou*.. Musim pryč!'
Odtrhnul oči od zlomocnejch hub nepřátelskejch
příšer a prudce se vrhnul ke dveřím. Zamrzly*
Neprorazí příkrov ledu. prudkým vykoonutím proráží vok/nko a prétáhne se otvorem, kterým by
normálně neorolezlo desetiletý děcko* Utíká od
místa hr°izy a nechává za sebou krvavou stopu
po ve zané nohy...
Ránd ho našel lesník kus o d hájenky* Zdvih1 ho
ze zkrvavenýho,uválenýho sněhu a odnes do svýho
domku. Zavolal doktora* Ještě než doktor přišel,
během dvou hodin vypověděl Plkoš svůj příběh
a zemřel* Lékař přisuzoval vyprávění fantazii
horečky* Ochránce lesa mu taky nevěřil, protože
dobře věděl, že v celým polesí není žádnéj trampské j srub. Nevěřil, ale nedalo mu to o Vyrazil
podle Plkova popisu a na jednom místě v lese,
kde nic takovýho nikdy nebylo, našel čtverec
udusaný hlíny a střepy skla... K zbláznění«..
Že tomu, dědo, nevěříte?11
"Ale vjářim tomu, hošku, vjeřim," zavrtěl se
malý stařeček, "jenom je mi diuný, že jim ten
tv % j kamarád dokázal utýcti"
Tak toto je na mne mot*"Proboha, komu, dědo!?!"
"Víš, hošku> jsem starej, něco pamatuju* Minusové to byli, ty takový bílí a tlí," pokýval
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děda výsnamňě hlavou.
11
Teda tohle o.. Kdo je to Mínus?"
ff
Minusové jsem řek*$ Mí-nu-so-vé. Sou dycky tři.
Trojjediné duše nedobrýho jádra člověčího. Tak
mi to říkávala jako školákovi moje babička, Nenávist, Msta a Zákeřnost se menujou. Tak to říkala.11
Dědovo podivné sdělění mi vrtá hlavou. "A to mš
má mínusy každéj?" Ptám se, puzen záhadností kamarádovy smrti•
"Wc, každéj, máme je všichni. Ale vobyčejnej
člověk je udrží na řetězu. Jenom darebáci mocný^
svým postavením, lumpové u koryta, ty je nevohlídaj a pustěj je. Bojej se vo svý nejistý jistý,
pustěj je, kolikrát vo tom ani nevědí**.*
Děda ještě něco vykládá, ale už ho neposlouchám.
Myslím na fikáv příběh. Jana se ho nikdy nesmí
ozvědět.•. poznali se, když se otvírala školka,
kde ona učí a my ji stavěli* Ten chlapi , co tam
řečnil a potom přestříhnul pásku, její otec, má
šedozelený voči*
A Jana čeká s plkošem dítě*.*
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Obřady
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Obřad - "Udělení Orlích -perff
Náčelník;
"Uchází se někdo o uděleaí Orlích
per?"
Bojovník:
/napřo/

*Já, SingaŠguk, z členů fíílého
Jestřába žádám o udělení 1 pera
ze světla síly, tří orlích per ze
světla lesní moudrosti a 8 orlích
per ze světla táboření."
Náčelník výboru pro udílení per:
"Bratře náčelníku, rada starších
nemá námitek, aera byla schválena."
/Kontrola záznamů/
Náčelník:
"připrav se k obřadu"j každý již
bude vědět, že má do niti obnažit
horní část těla? když tak .uchazeč
učiní, zvolá opět
Náčelník:
"Přistup k Oltáři Lesní roudresti"
natato slova přistoupí žadatel před
Oltář a předkloní se kupředu směrem
k Oltáři a poslouchá slova náčelníkova:
"Uděluji ti orlí pero ze světla síly" přistoupí a švihne bojovníka
přes nahé tělo obřadní hůlkou, dále
pak pokračuje v udělování příslušného počtu per, přičemž za každé světlo
smí švihnout bucf Ix, 2x a nejvíc 3x.
při udělování tří orlích per šviháme
symbolicky do tvaru rozevřených listů
per. Najednou nuže uchazeč dostat
9 ran.
Švihnutí není jen symbolické. Tento obřad má zároveň demonstrovat sněmu uchazečovu statečnost.
Ne jednou jsem již tímto způsobem Orlí pera uděloval a sám jsem viděl a slyšel zklamání u hochů,
když jsem byl mírnější. Stalo se, že jsem při-
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tlačil i více a zase to mrzelo mg* Když jsem v
vsak viděl, že dávají na obdiv šrámy na svých
zádech, opět jsem se uklidnil*
po provedení obřadu náčelník předá pera se stisknutím ruky a stane se také prvním gratulantem:
"Blahopřejií"
Obřad - "Udílení šlechtických poct"
0 udělení šlechtického stupně nikdo nežádá; náčelník sám oznámí, komu se této pocty dostane
a proČJ děje se tak obyčejně ke konci Sněmovního
Ohně, jako vyvrcholení programu.
Náčelník; Bratře Miše Mikwo, přistup k Oltáři
Lesní Moudrosti, at tě celý kmen Sávaní vidí /Ne tato slova přistoupí
jtinák k Oltáři, zatímco, šaman kmene
počne bubnová ti na tam-tam a ztiší se
opět s náčelníkovými slovy:
"Na sveLesní Stezce, která tě vede k
ideálu Lesní Moudrosti, výš a výše k
Duchu Lesů, jsi dospělfe k prvnímu
vítězsiyí• Svými znalostmi a zkušenostmi
jsi dokázal sobe i svým bratrem, že jsi
hoden -&echtiekého tli tul u "SÁG AMR A"
/příslušný titul/ <*> krátká pomlka, vyplněná zvukem tam-teu, náčelník dále - "Bratře ííiSe Mikwo, poklekni před
Oltář" /oslovený tak učiní/.
o
Náčelník vezme rSwerskouííxl a nataženou paží ji
položí na le^á rameno klčícího, opět zaburácá
tam-tam a ztiší se, aby byla slyšet další náčelníkova slona:
"Bratře Miše Mikwo,?pasuji tě na šlechtice Lesní Moudrosti, s titulem SAGALIQR"
/celá shromáždění stojí v mlčenlivě
úctě, až opět zazní šamanův taní-tou
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Náčelník vezme pryč rewerskou h M, Sagamor
povstane a náčelník mu navlékne na jeho sagamoraké roucho /ve kterém již k obřadu přišel/
hodnostní čerpá® Následuje gratulaceo
Potom se shromáždění osvěží kouzelným Čajem,
který připravili šamani kmene» Obřad končíme
zpěvem modlitby kmene Omahů.

Rozhovor / INKA

Že neví jak se jménuju?
VzdyŤ jsem mu dala
adresu
Asi ti nemohl přijít
na jménoe••

Silvestr '78 / OTÍK
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lo krátké debatě se hoši domluviliř že půjdou
společně oslavit konec roku. Vyrašili již v
16 hodin, jsouce oblečeni vkusně a vybraně
do společenských oděvů. Jejich stav byl zachycen v krátké p31noční reportáži.
23.00 Chlapci sedí u stolu. roníjejí nivo, DO
kteiém se jazyk stává těžkým. Jára cosi
blábolí o mrazírnách, argentinském filé
a mražených ostružinách. Ostatní poslouchají, někteří máčí kravaty v pivu.
23.10 Vráíe odchází tančit, vrací sě- však bez
motýla a hodinek, s uváleným sakem a se
šlápotou na krku.
23.15 Václav padá ze židle, židle se láme. láme se i Jára, který si chtěl odskočit na
toiletu. Vašík zvrhl půl piva do sebe,
půl na kalhoty. Honzík si pod stolem hraje na 4 w tanku a pes.
23.22 Xe stolu přichází jakási dívka, usedá Járovi na klín a vzápětí usíná. Václav tahá
vrchního za rukáv, když tento padá,
za noháv«
23.30 Vráta zjištuje, že vlastní cizí eako. 0defeírá se hledat své. Zpod stolu se ozývá
řev motoru.
23o38 Vašíkovi uschly kalhoty, vystupuje proto
na stůl a všem suché kalhoty ukazuje.
Václav stále dovádí s panem vrchním.
23.41 Jára zjištuje přítomnost neznámé děvy na
svém klíně, přestává hovořit o mrazíindcB,
raduje se a ©okouší dívku. Honzík pod stolem zneškodňuje nepřátelský tank a psa 5 arika.
23«5l Járovi vypadla dívka z náruče, následkem
čehož opět upadá dc hlubokého spánku.
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Vašík jde ukázat suché kalhoty k vedlejšímu stolu.
23*57 Vráía se vrací se svým sakem, boulí na
čele a lahví vínka za účelem přípitku.
Jára odkládá dívku a bére sklenku, Václav pouští pana vrchního a spolu s Honzíkem, který opustil hořící tank, se chápe
nádobky., Hnán davem přibíhá i Vašík*
•24«00 Chlapci připíjejí bez obtíží, pouze Hon*
zík, zdivočelý bojem, nasál vínko nosem.
Jára připíjí rumem.
00•10 Jára usíná po rumovém K*0. Honzík opět
zalézá pod stal. Vašík vylézá na stůl,
odtud padá na odvrácenou stranu břicha.
00#15 Vrata prodává Jurovu dívku za 4 , 3 0 Kčs
a jde posléze hledat nového kamaráda.
Václav volá na pana vrchního, ale při
rozhovoru s ním usíná.
00»20 Honzík nerušeně usíná pod. stolem, Vráťa
je nezvěstný.
00*30 Vašík prošel zavřenými dveřmi do sklepat
poráží Jiného pána a usíná zaklíněn mezi
kompresor a suď piva.
00*35 Vráia usíná 3 km severně od kulturního
domu ve stohu slámy.
00»45 Začíná noční směna zřízencům kulturního
domu. Společensky unavení lidé j?ou snášenix na hromadu a z občanských průkazů
jsou zapisována jména.
00*50 přijíždějí dvoukoláky, které chlapce oc~
vážejí vstříc novým veselým zážitkům
v novém roce.

půlnoční / ČESÍIJCO
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Veselá společnost
ztichla
když odbíjela půlnoc
zvony
z nedalekého kostela
převržená sklenice červeného vína
se vůbec nedivila
namalovaná opička s Červeným nosem
ji postrkovala k okraji stolu
Krach
Krach
zvolalo okno
korková muška se spěchá ochladit
a obnažená láhev šampusu
se zlobou rozpěnila

IÍX

Hubené nožičky eilvestrovskýchsklenic
páchnou potem
a tisíce kladívek jim spěchá na pomoc
hustý vzduch hluboce oddychuje
všechna je tak opojné
jen Míšeňský oorcelán ntr&cí na ceně
nevypitá káva čeká
kdo ji vypije
studenou
snad ráno

uražené ouško
posledního m hrnků
končí
v popelnici

My / ČBSÍXJCO

My
veonř utopení v pomíjivých slovech
krájíme čtverečky
žížalky myšlenek
ukradených z rodokapsů
Jsme dojatí
Věčně poslední cigaretu
snad nadrobíme mravencům
a v pokleku sledujeme
jak se perou
pak jim připálíme
Na noc se po dvojicích
za hrabem de obrovského peřiňáku
a sníme - sníme o pokutě,
kterou nám někdo zaplatí
A ráno vstáném do mrazu
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INZERATí

p e ní z ep enízepe ní z e p e ní z e p erxi z e p e ní z ep e ní z e o e
peníze
peníze
peníze sbírá snad každý z nás, ale Čolek sfoípeníze rá také staré« Pokud možno, tedy mince«
peníze
penízepenízepenízepenízepenízepenízepenízepen

Oč má zájem Bažant?
Co noste Bažantovi?
Co sbírá Bažant?
PrsČ chce Bažant
Pratože ootrebuje
Kdyby nechtěl
nedával by si
inzerát na

0 STARÝ CHLEBA I
TVRDÍ CHLEBA!
STA
CHLCBAI
TVRDÍ CHLEBA?
START CÍÍLSBA!
TVRDÍ CHLEBA,
STAHj CHLEBAx
TVRDÍ CHLEBA!

s t ano výdí1e c s ta no výdíleestanovýdíleestano!
CELTA
CELTA
CSLTA
Najde se celta pro rr¿) r
CELTA
CELTA
ptejte se - shánějte - kupujte CELTA
sbírejte -drancujte - žebrejte CELTA
luote - lučíte - měňte • •»
OL LTA
CSLTA
stanovýdálecstanovýdílecstanovýdílecstanovýdí

