POZOR!
Zde položen jed
na hladovce
VARUJTE
POZOR

NA

DĚTI!
DOMÁCÍ

ZVÍŘATA!
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Studánka /// Trampstvo sobě
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Stud'nka
Studánka
Studénka
Studánka
Stud'nka
milovník! přírody a volnosti

Vtip v tomto čísle vybrala Jana

FBĎA
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Ahoj kamarádky a kamarádi«
Známe se z potlachů, vandrů, spojují nás toulavý boty, láska k přírodě, písničky a něco, co
cítíme kdesi uvnitř sebe, nedokážeme to popsat
a je to možná dobře* Snad je to právě ten
yocit a písničky, co nás přivádí na Portu«
Porta, čtyři večery hudby a písniček, z kterých, mám pocit, jen pár »slyšíme hrát u ohňů«
A přesto se píše o festivalu trampské písně*
Nemůžeme ovlivnit, co se bude hrát v sále
olomoucké Porty 1980 a co bude porota hodnetit
nejvýše, ale můžeme své písně slyšet všude j
jinde« Vždyt nejde • profesionalitu, ale
abyehom písničky cítili a bylo nám dobře*
Stačí vzít s sebou nástroje, zpívat, hrát,
možná trochu falešně /to ale přece nevadí/
a Perta bude v parku, ulicích, všude tam,
kde se sejde pár kamarádů«
Ahej v Olomouci.

PETŘÍČEK
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Ahoj kamarádi«
To« co dostáváte do r\íky$ není žádný leták,
jaie by se zdálo^ ale je to obyčejné povídání
o vást kteří si hrdě říkáte trampové, kamarádi, a taky o Portě*
Někteří z vás §]}éou na Portě poprvé, jiní už
poněkolikáté« To ale nic nemění na situaci«
Prostě tu jste« Já bych se chtěl zamyslet nad
tímf co jsem tady loni viděl a co se mi
nelíbilo«
první otázka: Co uděláte, když v koncertu vystoupí kapela, která se vám nebude líbit?
Odpovídám - budete tleskat, pískat a projevovat radost stejně, jako u kapely, která vás
zaujme« Ale proč? Neříkejte, že se vám všechny
líbí« To se mi nezdá« Ani připomínka, že ^e
to projev solidarity kamarádům na jevišti
na mě nezapůsobí« Vy jste se sem přijeli
H
vodvázat% Loni, v době Porty, měl tady vy#
stoupení Katapult« Na lidi, kteří šli na jeho koncert, jste se dívali s patra« Ale proč?
VŽdyi vy se chováte úplně stejně« Te3 si určitě
o autorovi říkáte, jakej je blbec a že ničemu
nerozumí« Jsem zvědav, jak
budete chovat
na koncertech#Rád všechno veřejně odvolám«
Je mi jasnéf že potlesk» a projevy radosti
pat*í na portu, ale jak má porota ooznat,
co se líbí a co ne, když se chováte t>ořád
stejně? Tak co?
Další vec« Loni mi tady chyběla hudba4 Spousty
kamarádů umí hrát« Ale nikde jsem neviděl, Že
by někdo stál a hrál« Jen tak« Je snadné říkat lidem, že jsme jiní, že se umíne bavit
jinak« Ale ukázat jim to - to se jaksi nedaří«
A ořitom tady máme ohromná možnosti« proto,
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kaiaarádi| hrajte a ukažte lidem, co umíme *
V tomto povídání jsem se zaměřil na Portu*
Jinak otázku trampingu nechávám na jindy*
P*S* 0 všem se dá polemizovat» Je mi to jasné*
Beru jakoukoliv kritiku* Pořád je lepší,
když budete nadávat, nejř když nebudete
dělat nic!

Je tu místo - je tu inzerát /vlastně dva/
Fe3a by chtěl psací stroj oj oj oj oj oj oj

Moucha sbírá pohledy* Kdo máte doma zbytečné
a nebo navýše ** pošlete, doneste, dovezte,
doruřte /třeba po Wanylce/, poskytněte, po«o»

SHORTY
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Začalo to snad fotografiemi«
Indiáni útočí na osamělou farmu, dívky kolonistů táhnou svázané rance, tvrdí chlapi
protáčí kolty, rýžují zlata s horečkau
38 karátů««»
Začalo to už divadlem, které se pořádá při
ohních« S nepatrným množstvím hracích rekvizit je v podmínkách ohně a jeho atmosféry
podstatné prožití rol^, gestikulace, mimika,
odpovídající úplnému ztotožnění při jediném,
neopakovatelném., improvizovanémpředvádění«
Začalo to fotografiemi, které tyhle scény zachovalo a s nimi i znovuvybavující se pocit
přirozenosti chvil,,kdy člověk '?divák"^ i "he~
rec" přijmou nako realitu to, co je hráno«
Že v té chvílí člověk
tím co HRAJE«
Stranou tisícileté moudrosti a zkušenosti
divadla vyrůstá přirozená kolektivní"hra",
"hra na něco"« Dlouhá vandrhra na zlatou
horečku, na dobu ledovou, na zlézání vrchol»«««
Budem to filmovat - napadlo někoh© a tím se
znovu uzavírá jeden kruh, který až do této
doby čekal na vyvážení« Malý Červík toho,
jak málo zůstane vaxfeyxvxi w ZACHYCENO V ČASE,
mizí«
Ale hlavně - J3 PROČ HRAT*
I když stejně zůstane podstatný ten vandr,
ten zážitek «• kamera je role ve vandr hře na
"filmováná zlaté horečky1; na "filmování
honby za yettim" «»* apod«
Vytvoření filmu o va idrhře je jedním z motivů
"spuštění" celé situace, jejíž život je ale
už soběstačný« Můžeme si tedy jen přát,
aby se plánované akce"dobře rozběhly"«
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INKA

Je to možná díky anketě v Č* 8, ale najednou
se rozrostl počét rukopisů, tedy věcí
k otištění ve Studánce*
Ale kamarádil Něco za něcol
Uvědomte si, že redakce jsou *aky jenom lidi
a práce na Studánce zabere několika nejmenovaným tolik času, že si o tom mnohým ani
nezdálo o
A tak tedy za prvé - pište své příspěvky
na stroji nebo čitelněl
Za druhé - pište bez pravopisných chyb*
Za třetí
pište stylisticky správněl
Za čtvrté - na každém rukopisu bych si prosil podpis, abyste potom vy sami nežalovali
Studánku pro porušení autorských právl
Za poslední ~ co kdo chce zpět, aí k podpisu
přidá slůvko VRÁTIT! TO znamená, že Mnevyžádané rukopisy se nevracejí11*

DÍKY
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Po
několika
stránkách
sdělovacích
nyní
trochu
kultury

Každý z nás prožil i ty
ne¿neuvěřitelnější příhody
na vandru. A zvláště, vyjed e-1 i si někdy sám.
Stala se i mně»
Je to již delší čas, co
jsem si vyšwl do okolí Karlštejna* Na úzké, prašné
cestě šlí proti mně dva kluci. Byli docela malí, tak
osm a deset let.
"Dobrý den", ozvalo se.
«Nazdar" nebo "ahoj", už si
nepamatuji, co jsem jim na
to odpověděl.
"Kam jdeš?"
"Nevím", řekl jsem. A ještě
jsem dodal: "Nechcete jít
Načež se ozvala vážná odpověá: "My už jsme tam byli,"
Tak jsem si jen povzdychl
závistí a šlapal dél.

Odpověd / BAMBLÍS

Výprodej ducha za snížené ceny
Sedáme k bohatě prostřenému stolu
v kruhu rodinném
vypijem aperitiv
ubrouskem osušíme rty
jak bonton žádá«««
«««a konzumujeme
po kávě
babička v kuchyni myje nádobí
•usedáme k televizoru
populární zpěvák
\r ústech harmoniku
jak krajíc plesnivého, okoralého chleba
umění«««
••«při cigaretě konzumujeme
Jedenkrát za rok
rodina povinně
sejde se v Národním
aí sousedi vidí
Shakespeare byl Mistr
drama je krásné
herci se potí
s šustivým pytlíkem čokoládových bonbonů
oduševnělě«•«
«.«konzumujeme
V práci jsme dobří
šéf si chválí
na schůzi
nad půlkou párku
plníme plán
A i máme na kulturu
=
na Národní
—
na daň z televize
na kávu, aperitiv
na cigarety
na sebevzdelání
na společnost«•*
o.oKonzumní

Sny stromě / WICKIE
Sny spí
v kořenech stromů
ttichý povzdech kolemjdoucího
budí do ticha
tioha proudících míz
do rozvíjení listů
do posledních květů
do prvních plodů
do zrajícíh semen
do usychajících větví
únavou usínají
sny v kořenech stromů

Ztratili jsme vyJnunr
řád
jistoty
Přírody
Nalezli
rád
strach
Člověka
Hledáme
řád
rozhřešení
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PETŘÍČEK
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Na Zemi museli tajně zaútočit Mariáni
nebo je to diverze ze západu* Jinak si nedokážu vysvětlit onu zvláštní anatomickou
úchylku* No uznejte sami - je normální,
aby se z ničeho nic začala větřině lidí
mísit krev se žlučí?

Hodně lidí kolem mi velmi připomíná bylo«*
žravce* Nevěříte? Všechno, co kolem sly§í,
jen poslouchají* Neříkají nic* Nevyjadřují
se k věci* A teprve doma nebo někde o samotě natrávená slova vyvrhnou a v klidu si
je přežvýkájí«.*
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PRAMÍNEK
LINGVISTICKá
PRAMÍNEK
PŘÍLOHA
PRAMÍNEK
STUDANKX

••t a kdo byl
na
Vítání
jara
u Vřesců
pamatuje
slovní
hříčku
a bude
pro
něj
tento
text
hračkou

Věnováno Wickii, Inkovi a Jajdovi

Víkend Wepravéh* na Mepravého 3ou/ 3I
r& s nepravou ní Nepravou tricií / PAVEL
Nepravý 9our se svojí nepravou ní Nepravou
tricií a s malým Nepra ¡rým vlem vyjel 2 Nepravého cova pmřes nepravou horkatinu
na chatu na nepravém louku*
Malý Nepravý vel chtěl cestou dvakrát
pravě t a tak dvakrát nepravý zastavil
v nepravém jzlu na Nepravé lubě u silnice
vedoucí na jejich chatu*
Dorazíce Dřes nepravou seku na nepravý louk,
zjistil Nepravý aour, že zapomněl klíěe*
Blížil se večer a bylo již chladno, jak bývá
na svátek^Nepravé matky zesnulých* Dvakrát
nepravý si narazil dvakrát nepravou chu
jak nepravý rtyzán a spěchal k mostu*
Nepravý rník již v tuto dobu nejezdil*
Nepravý n Nepravý chelek ze mlýna na druhé
straně řeky byl známý nepravý douchf nepravý ranoik trpící nepravou doucnicí a nepravý chatel několika trestných činů, a určitě
bude mít nějaký nepravý klíč* Nepravý n Nepravý 3our u neoravého na Nepravého cholka
30řídil a za nepravých desát minut seděl s
nepravou ní Nepravou tricií a malým Nepravým
vlem v nepravém rádním pokoji, vyzdobeném
četnými neDravými rohy a koží nepravéht
rdála*
Nepravé k malý Nepravý vel snědl snědl nepravého cholíka, řekl oběma dvakrát nepravé
a sel spát na nepravou landu* Nepravý n Nepravý (5our s nepravou ní Nepravou tricií
si nalili nepravý nčovaný likér z nepravé
lírny U zeleného stromu a hleděli na televizi, kde běžela nepravá rodie na nepravý
rtnerský vztafe nepravé nny Nepravé vlíny
s nepravým ničem Nepravým P e s 2 prostředí nepravých lácň, nepravých rků, ale i nepravých jzlů ovládaných nepravými sáky*
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Nepravé k Nepravá tricie odložila nepravou
ruku a objala Nepravého Soura kolem nepravého au a on ji uchopil za nepravou ži a odebrali se na nepravou rtnerskou nepravou
landUt
Nepravě matovali se jěště, jak na nepravý
louk jezdili nepravým ntografem nepraví rdi
a zpívali o nepravé mpě* Již sem nejezdí,
protože řeka je plná nepravého chu z místní
nepravé oírny* I krásné nepravé rmy zahynuly»

