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Sl#vo v kleci / PSI
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Ptal jsem se blázna jestli můžou být housle
kamenný
ptal jsem se kvetu .jestli můžou být lidi
skleněný
ptal. jsem se Boha na světlo
ptal jsem se všeho na všechno
sám. sebe a taky vás
odpovězte není čas?
Jak najít slovo které je 'neznámé
. jak zjistit jeho barvu, vůni, tvar
snad dotknout se
napsat přes ngj pár čar
V'.evim jak zní
„ . .
,
,
ale stále a stále si jej musxm opakovat
až do doby
kdy zem se obrátí jak přesýpací hodiny
a z problémů zbydóu jen mýdlo vé"'bubliny
jen tichem času zni mé volání
a ozvěna se s větrem předhání
Vsak vše je dálka,.vše je sen
myšlenky ©pletené jak vlasy do kolen
a snad jen koně si dovedou představit
když přicházíš navoněná láskou
Láska prý přilétá na křídlech motýlů
a jsem zmatený když vidím v prachu cest
jen pár jejich pohybů
Jestlipak s nimi umírají i lásky
a lidé na podzim začnou zas nosit
černé pásky
a ohrnou si límce kabátů,
zatáhnou své ulity nechtíce poradit
Ale ani kdybych mel slovo chycené, v kleci
nedokázal .'bych promluvit

Housle můžou být kamenný
lidé můžou být skleněný
myšlenky spletené jak vlasy do kolen
však není slovo zbyl jen sen»

Tichá erotika
Olověná hladina rybníka
jen žlutá křídla zapadajícího slunce
se v něm ©dráží
Tesknící stíny stromů obklopující
toto divadlo
Tichoučce a lehoučce umírá den
Dejme tomu že je léto
a že za chvíli přiletí horký sen
a dejme tomu že tu oba stojíme
a že» nás čeká příští den
A ruce spletené v nekonečné variantě
možností doteku jeden druhého
Prsty se otáčí a stáčí jak hadi
hra začíná
Chapadlo vnitřního pocitu dráždí doteky
Touha společného chtění se vlévá s nimi
jako tc.nlo ťc celého těla
Zmocnila se myšlenek i pohybů
které jsou v lidech skrytě
Znovu přiletěly malinké krásné polibky
a tiše padají na vše co člověk má
přesně vystřelovány v dlouhé
sérii« Usta jsou žhavá a dychtivá
již našla svůj cíl

A oči ¿sou otevřené jako by spaly
a kde byli dva lidé tam ted je jeden
protože vrostli do sebe
- protože nebyl leden

-
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SHORT!
Ruce se jen beznadějně snjtží přiblížit
Slova jí nedokážou uchopit
a tak se alespoň opájím okamžikem,
kdy

cfHí-

Zavři znovu oči

Zklamání
se vylouplo ze skořápky
v podobě jadérka
a v očích dívenky
pohasl jas olesu
hedvábných šatů
a malých
malinkých střevíčků

Chci místo pro dva sny
Vedl jsem ji kolem pasu
zvláštní náladou starých uliček
a svítilen.
Zarazilo mě když řekla
"Takhle v noci je město krásné.
Asi proto, že není vidět
všechno."
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DOMINIKA
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Smutná dívka
Z pohledu bys vyčet
úzkost a žal
i když přes prameny vlaoů,
tmavých jako noe,
do očí jí nevidíš«

Tenkrát
podpaáky klapou
po dlažbě v ulici
nocí setmělá»
Já samotná,
beze stínu
a můj dech,
prší teplé stříbro
do mých vlasů a vpní»
Hříchem by byl© ^
smutnět,
vždyi, pro Boha,
se mi jen nezdáš.

i

pár minut jsem cítila lásku«..

pár minut jsem cítila
lásku
z nebe, ze tmy
z mrazu i potu
na tvém čele,
dotkla se mne
láska...
tvými rty, vlasy
zeleným světlem
diskoték, očí
co mluvily
beze slov,
které budily
z tváří úsměv
neúsměv*••
Chtělo se mi umřít
v tvojí náruči,
přísahali jsme,
>

na krásno».«
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PETŘÍČEK
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~ Prvně jsem si ho všimla v autobuse» Seděl
pode mnou a Aeustále na mě zíral» To ani už
nebyl© koukání, to bylo prostě zíůání* Řekla
jsem si, budu ho trochu provokovat, al ukáže,
co je zač« Začala jsem na něj házet takový
ty pohledy» ?ůbec nereagoval© Tak to teda ne,
chMpečkul Von si ještě začal číst» Najednou
zandal knihu a zase zíral» Aspoň to» Autobus
zastavil» Vyšel ven a hned vynd&val cigarety»
prvně jsem ji uviděl v autobuse» Stála nade
mnou» Celkem se mi líbila a tak jsem na ni koukal» Čím dál víc» Nakonec jsem i zandal knihu
a už jsem- jenom zíral» Ten pohled za to stál*
Svým chováním mě vyloženě provokovala» Házela
namě takový ty divný pohledy• Asi jí to bavilo» Ale zařek jsem se» Bědám na sobě nic znát»
Když autobus zastavil, vystoupili^jsme» liz
jsem si jí nevšímal» Začal jsem si zapalovat
cigaretu»
~ Zapálil si a lačně vtáhl kouř» Určitě mu
chutnalo» Jdu k němu» "Dej mi cigáro." Udiveně
na mě pohlédl a podal mi kraoičku» fjned se ale
vzpamatoval a připálil mi» Ty už jsi jasnéj,
chlapečku» Chtěla jsem se bavit a smát se jeho rozpakům» "Chceš se mnou spát?* Tahle otázka mu vyrazila dech» Tvářil se jak blbec.
— Zapálil jsem si® Vyloženě mi chutnalo«
V tom ke mně přišla» povídá; "Dej mi cigáro»,f
podal jsem jí krabičku» Trochu se mi z toho
třásly ruce, ale když jsem jí připaloval, už
jsem byl klidnéj» Chtěl jsem jít dál, ale ona
najednou povídá: "Chceš se mnou spát?"#Úplně
mi to vyrazilo dech. Tvářil jsem se asi jak
blbec»
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~ Podařilo se* Vyloženě jsem se
ho rozpacích. Tak co teS uděláš?
tf
Ie, proč?" To zas vyra&ilo dech
přecejen takovej blbec* Začal mě

pásla na jelekl prostě:
mně* Nejsi
zajímat*

- Bylo vidět, že ji baví moje rozpaky» Tak
to teda ne, to aá líbit nenechám« Proto jsem
odpověděl na pohled žoviálně: "Ne, proč?11
A náš to« T©3' jsem se zase bavil já*
- TeS mi to došlo* Takýse bavil* ? jeho očích
přebíhaly jiskřičky radosti* Byla jsem v koncích* Co tě<3 říct? Ticho přerušil on* *Ahoj*"
A sel pryč* QhtëXe jsem za ním zavolat, že j
jsem to tak namyslela, ale hrdlo se mi stáhlo
pláčem* Ho p5ece tady před nim nebudu brečet*
Ale to on už neviděl, šel pryč a ani se neok
hládl*
Celkem, jsem sebsvilf ale bylo mně jí i líto* Líbila se mi* Ticho už bylo trapné* Rozhod
jsem se* "Ahoj*" Víc říkat by nemělo smysl*
Rychle jsem 'odcházel© Ne, neohlédnu se* Protože se mi líbila* Kdybych řek víc*o»
- Mohla jsem poznat zajímavýho kluka* Ale i
tohle st-:'lo za to* Měla jsem něco říct!
Ale co? Tak mi jen tiše sklouzlo se rtů:
"Ahoj**
-— lohlana mě zavolat* Nebo mohla aspoň pozdravit* Ale co* Je to srnHa* Mohla to bejt správná
holka* mTak ahoj****

Jen tak / PgTĚÍČBK
Rachotící kameny
padají Ti z vlasů
Láska prochází žaludkem»
Modrá tráva
kolem Tvé hlavy
vytváří svatozář
mého opojení
Spina přichází z rána#
Odcházíš
a z Tvých stop
na šedivém betonu

Jsem rád
že jsem Tě poznal
Díky
pohádky mám rád
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WICKIE
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procházím se a tebou noční krajinou
stoupáme do kopců
s posledním dechem ztrácím odvahu
dotknout se vrcholu
Táhnou mě hřebeny
kam se dá .dojít jen ve dvou
za nimi tuším padat stráň
Dokážeš se mnou klouzat dolů ?
A já s tebou ?
Kam až ?

y
Rozechvělý neklid
svých rukou
mi někdy dáváš
Rozechvělý neklid
svých rukou
ti mohu někdy vracet
Obrátí se - někďy - proud ?
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Večer začal ptáky
plnil ae slovy
a
trochou milovaní na chladných schodech
Poslední chvíle se nekonala
jel poslední vlak

Zpívající noc
pohlcuje naše dopisy
ve zmatcích
navlákáme slova na řádky
chráníme je před zlodšjěm v sobě
Jak slovům dát řád ?
Vlastně co na tom záleží ?
Znají jenom jeden směr
ode mne k tooe
od tebe ke mně
A jak něSně ae mluví
beze alov

Někdo přišel / INKA
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Přišel kdosi
ptal se - Kdo ¿si?
Odpovídám
že se neznám
Přišel kdosi
ptal se kdo jsi
Odpovídám
že tě neznám
přišel kdosi
ptal se co jsi
Odpovídám
láska - asi
Zdánlivé nekonečno
Někdo
Někdo
Někdo
Někdo
Někdo
Ně

napsal dopis
dostal dopis
si přečetl dopis
napsal odpověS na dopis
1
dostal odpověčí na dopis
"
opis a napsal

Ně

'ěS na dopis
a přečetl si ~ji

Nikdo už nic nenapsal
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Káždý z nás v životě,
je nás tu tolik kol,
jdem svojí cestou vpřed•
Snad neaem i svůj bol#
Nikdo se v světě nezrodil
jen pro štěstí a lásku*
Pro kolik vlastně šťastných
chvil
dáváme všechno v sázku*
A přece jdeme životem
jak karavana Nomádů,
k tornu, kdo stojí za plotem
ai nejdem nikdy pro radu»

TRAMPOTÍ
to ¿sou
první
pokusy
začínajících
TRAMPOTÍ
jsou dílka těch,
kteří jen
občas něco napíší
ale
soustavně
netvoří
TRAMPOTÍ
znamená,
že ještě
nebyly
uveřejněny

t

TRAMPOTY

Nomádi / VIDEA a JEKRX
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i

Žel bohu, zas jsi odjela
a ť zencii* u u tť *í*
Tea už se jenom těším /moc/
na naše, na shledání«!
•Snad dal bych za to
srdce kus a možná
i kus těla*
fšdyí já vím, še bys oboje
tak ráda, ráda měla*

Jsou vždycky těžké
ty chvíle loučení®
Má
a ot amt ál iuůmxtkakm *
Tak jako tam u toho vlaku*
Mé vzuomínky jdou stále za tebou*
Maj křídla tažných ptáků,
Zůstal jsem zase sám
a nestydím se říci ~
já plakal ve vlaku
ia Ty?
Snad na stanici

/ 17
Sdělovna
Bgůmmm

Výměno viia
Náborů.
BTBnámvna
Vtipovna
fipovaa
%prmo

mm

Oznamovna
lestovna
Křížovkovna
Hádankovna
Vyhodnocovna
Vyhlašovna
•«» o vna
• » »na
•»»a

Slon

V soboto 22# března 1980
proběhla u kamarádky Veverky
výstava fotografií, které
. SI! súěaatmli: Býdloun,
Inka, Míra, Pavel, Bambusát a Slon» Každý návštěvník
hodnotil, takže se stal zároveň porotcem» A'Jak dopadlo hodnocení? Prvé místo
obsadil Bfdloun se s-eriálem
Rybníky» 0 druhé se dělí
Míra s fotografií Rukama
Inka» Na třetím skončila
druhá fotka Inkova»
Ještě snad něco z návrhů a
připomínek: 'Výstava ano, soutěž ne» Pro ostatní fotící
je překážkou nároěnost při
výrobě větších formátů fotek» Nešla by pro výstavu
navrhnout spolupráce? - říká
Shorty» Katka napsala: wNěco
je pěkný, něco moc pěkný
a něco krásný nebo he&ký» • *
»•»Chtělo by asi nechat se
na ně dívat dýl, aby člověk
poznal, která se nejpozději
okouká a za kterou se nachází pořád něco pěknýho»*1
prostředí moc fajn, jednotné,
kulturní, prostor tak akorát,
kde by sa daly takovéHdrobnůstkyH konat častěji ** tvrdí Inka, ale ten sv&j námor
vyřknejistě ještě sám, tak

/ 49
mu nechám dostatečný prostor»
Jinak na podzim se těšíme
na spolupráci i s dalšími
fotícími.

K výstavě fotografií / INKA

Z A B A V E N O

Z jednoho dopisu o litera tur e/SHORTY
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H

pokud něco píšu, měl bych tím eo nějvíc říct
lidem, být přístupný co nejširSímu okruhu* * •11
Nedovedu si představit, jak by se to mělo
provádět.». Zachycuji věci tak jak jsou ve
mně* A že jsem' Spatně srozumitelný? pokud se
někdo ptá co jsem tím chtěl říci* skutečně
těžko něco vykoumá, já nechci TIM něco říci,
já chci TO říci* A* si každéj přečte a přebere»
Nechci se vzdalovat lidem okolo - nic mi neudělalo větší radost, než hlasy nejbližších
kamarádů na Obálky - lidí, kteří se o psaní
příliš nezajímají: 11 * • • já tomu sice asi nerozumím, 11 /to je jejich vědomý odstup od * kultu
literaturyV "ale pěkně se mi to čte, a víš,
jak jsi psal o těch vratech, když jsem byla
malá*. *ff a nebo tf * • * a to ti muselo být hodně
smutno, když jsi ošal šestku» • *** Co bych měl
chtít víc?
Mám se citit v otcovské roli někoho, kdo předkládá ostatním svoje moudrosti? Mám si na něco
hrát? Odmítám - na cílevědomou to vrbu, na vlastní styl, na říkání něčeho lidem***
Děsí mě představy tr* pololiterátů o poezii
a poetičnosti - nevím dost áobře CO je to
poezie, próza, eo je to literatura* á už vůbec si neéovedu představit, jak uby měla vypadat*" Copak mohu určit, jak by měla vypadat
ť'eba socha? Copak slovo SOCHA mi něco určuje?
Měla by mít hmotu, tvar*** a,co VÍ9? To už je^
otázkou konkrétní sochy* NENÍ MOŽNÉ VZÍT VŠTŠI
MĚŘÍTKO NA BASU, NEŽ BÁSEŇ SAMU* Není* i#když
může kdokoli odporovat samotným, názvem "literární srovnávací vědy o *f Neodporuje si to®
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Srovnání potřebuji, abych mohl báseň hodnotit
OONĚKUD»

Jde předem hodnotit rostlinu barvou květA?
Tvarem listů? Zrovna tak přece máže vyrůst borovice jak® mech* Lze jim upřít krásu? Lze
jim upřít život? Máš-li semínko, můžeš jen se
zatajeným dechem Sekat nam zázrak, kterým je
stvoření, vznik N S S E H O , CO má všechno, všechno
v sobS»

inzeráty inzeráty inzeráty inzeráty - a ty ?
Koupím staré snáře všeho druhu - Inka

NEPOŠKOZENÍ

staré
plné
těžítko
/boží muka/

100 Kčs/ks
adresa
v redakci

Byla anketa ** Byla anketa / INKA
Byla jednou jedna parta,
ta dělala*Studénku11,
časopis to zjevně trampský,
zblízka, ba i na dálku»
Dávala ji kamarádům,
s hrdostí i s rozpaky,
bývaly tam věci dobrá,
jindy žádné zázraky»
Jednoho dne tahle parta
po úvaz® řekla dost,
výpisem anketu, která
ke Stud 'nkee bude most»
Jak v pohádce o slepičce,
nedáš- li mi šáteček,
nedám vody ze studánky,
umře kohout - dědeček*»
Kdo lísteček neodevzdal,
pro toho už nebyla,
na tu situaci se prý
redakce moc těšila» /viz podoba první/
Selekce je provedena
anketu jsi vyplnil,
tím pádem jsi přispěvatel,
trochu si se zapojil«
Pro druhé když něco dělám
a navíc to dělám rád,
nemám proto kamarád&m
kudlu na krk právo dát»
Základ už je krystalický,
situace příznačná,
faktem je že Studánka už
není tolik průzračná»

/ 5 2
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ijmyslng jsem uvedl zhodnocení ankety ve Studánce /okoukané oů Dýmxi/ dílkem Aleny, /bez
jejího předchozího souhlasu - omlouvám se
8 případné následky ponesu/, která však
takto odpověděla cca šest týdnů po termínu^
na rozdíl od kamarádů z Chomutova, kteří
5tou Studánku od č* 6 a tech čtvrt hodimy
času na pár kritických řádků si během tří
týdnů. tak snilo ultimatum - našli#
Jinak díky všem dvaceti, kteří odpověděli«
Názory se opravdu někde velmi různily, ale
v jednom je" většina čtenářů za jedno.
Více prózy, zážitky z vandrů, tipyý kam jet,
písničky, příroda, vtipy, méně pesimismu*•*
To je dobře• Ale už jednou jsem psal - tohle
vseehné je závislé na tom vzít pero do ruky
a použít ho* Studánka sama si nevycucá
z klávesnice co je kde fajn a kde se líbilo
a kam jet a mezi to třeba povídku a pak pár
vtipů o * 6 To zál@ž.í na vás,' kamarádi*
Tec! po anketě se pár věcí sešlo« Časem se
budou objevovat«» Ale nehněvejte se, když
váš příspěvek není zrovna, uveřejněn v následujícím čísle «•» nepružnost tady bude, tu by
šlo odstranit snad jen tím, že bych si dělal
svých 10 čísel a jinak nezájem - ale nedejte
se" odradit a PXŠfl* Pište, pište a ještě jednou pisté*
A více konkrétně k anketě? Těžko> to bych musel všechny anketní lístky opsat* Snad jen
tolik, že nejoblíbengjSí je Fex a 5te nás
asi něco kolem stovky párů očí*

Tramptest / PAVEL

1•

-

/ 54

j ^ f f

a/ Krajské investorské provozovny
b/ haldy hlušiny
c/ fonetický záznam mru čísla cíp
2# Ivaneena
a./ mohyla v Beskyd ech
b/ ruský národní hrdina
c/ dívčí jméno
3* Packard
a/ druh kočkovité šelmy
b/ přírodní pomníček padlým kamarádům
na campu Zlaté dno
o/ americké společnost, vyrábějící proutěná košíky
4* Qld Dakota
a/ starý brčský camp
b/ méně známá přezdívka Old Shatterhanda
c/ stát v USA
5* US - torna
a/ zrušení faktury uhelných skladů
b/ druh vekslu
c/ univerzální aklad turistických potřeb
Vrahovat
a/ věnovat se druhu sadismu
b/ způsob odstraňování nepohodlných osob
c/ jízda vlakem na černo
7* T«0*
a/ zkratka z II« sv§t# války, značící
úplné obsazení
b/ ©značení trampské osady
c/ ukazovací zájmeno
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8* íffiebeny
a/ označení prodejen náčiní na sbírání
lesních plodů
b/ nástroj používaný ve velkých hudebních
tělesech
c/ část Brd, jež je domovem mnoha trámců
9c VZV
a/ základní vojenská služba
b/ římská číslovka
c/ značka závodu na výrobu vzduchovek
10» Hamaka
a/ chodský výraz obdivu pro pracujícího
b/ pomůcka pro spaní v obtížném terénu
c//zvolání dvouletého dítěte, dožadujícího
se přidání pokrmu
11* • Hamouni cg,
a/ otylá žena
b/ hrdinka pohádky o zlaté rybce
c/ lžíce
12« Udělat dřevo
a/ převrhnutí dřevěné kánoe na volné řece
B/ příprava dřeva na oheň
#
c/ syntetická příprava celulozy v chemickém průmyslu
13* Camrátko
a/ krátkodobý jarní deštík
b/ pamětní předmět rozdávaný na potlachu,
přípo jiné trampské akci
c/ dosluhující dopravní prostředek
14» Slezina
a/ pravidelná schůzka trampstva v týdnu
na určitém místě

/ 56
b/ skleník, v němž se pěstuje slez
c/ historická postava vyzývající Lomikara 'do roka a do dne
15« Placka
a/ neustále padající dívka na svém prvním
vandru
b/ výraz pro tvar Země před Calileem
c/ cena získaná na potlachu
16« Debl
a/ označení člověka se sníženým IQ
b/ dvoumístná lo5
c/ francouzský šlechtic z konce 13« atol«
17* Špriedeka
a/ ochranná pracovní pomůcka
b/ druh spacáku vhodného do vlhkého
prostředí
c/ pogumovaná olátno zabraňující vniknutí
vody do lodí
18« Jez
a/ zařízení na řece zpestřující plavbu
b«* hudební atyl vzniklý na jihu USA
c/ sameček od jezinky
19« Gancák
a/ spatný řečník
b/ rybářský výraz pro candáta, který
přetrhl vlasec
c/ zpravidla zdobený památníček trampa
20« Žracák
a/ část výstroje trampa určená k nošení
jídla a různých drobností
b/ spacák sešitý z kousků vojenských dtk

/
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e/ spětný proud pohlcující předměty

Za o povSdi lb, 2©» 3b, 4a, 5b, 6c, 7b,
8c,
T ob, 11c, 12b, 13b, 14a, 15c, 16b,
17c, 18a, l§c, 20a si napište jeden bod« Za
ostatní 3 body»
20 ** 22 bodů

jsea borec a jestli tak dobře
jezdíš jako znášt pak,ti přeji
suchou stezku /nikoliv na vodě/
a modrou oblohu
23 - 26 bodů přemýšlej kdes chybil
27 a více bodů - máš smysl pro humor

LONG
Rabatejn nad Střelou - dnes nezmenší město
střední Evropy» Když jsem tam letos zavítal,
zaujalo mě několik zajímavostí» Například zae
ší zámek - nyní jako Školní středisko ČTK ~
výstavná budova s pečlivě upraveným parkem kolem, ale pozor, abychom si nežlomili nohu na
polorozpadlých schodech ke zchátralému kostelu
přímo irřed branou zámku» Nebo - když stoupáš
ulicí vzhůru, vidíš na návsi pomník k 13» výročí osvobození Sovětskou armádou a o kus výše
je v kameni zasazena informační tabule» Všechno
0 oK*, až na to, že v dolní části toho kamene
jsou vytesány dva letopočty» I9I4 - 1918 6»*

