zvláštní vydání

wláatní
zvláštní
zvláštní
zvláštní
zvláStní
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vydání
vydání
vydání
vydání
vydání

Studánky
Studánky
Studánky
Studánky
Studánky

Od našich zpravodajů z Dobré vody
Na jejiéh všetečné dotazy odpovídali všichni
/?/ účastníci ohn§
/A kdo třeba neodpověděl, &l si je klidně nad
věcí* *•/
Ctěnému p. t* čtenářstvu předkládáme anonymní
výcuc z haldy popsaných papírů
/anonymní proto - že se několik živlů nepodepsalo/
pro pobavení i k zamyšlení
podobnost s žijícími osobami a skutečnými
událostmi* je
náhodná»
" čistě
Sil
'
Nenič mne, sloužím vsetu ••
čo bolo, to bolo«••
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OTÁZKY
le Kdo podle tebe pořádá Dobrou vodu? A proč?
2* Proč. jsi přisel' /přišla/, pro nepřítomné
- proč ;iei nepřišel /nepřišla/ ?
3* Kolik mají hrábě zubů?
4* Co jsi očekával/a/?
5* Co bys dělal/a/, kdybys nejel/a/ na Dobrou
vodu a proč?
6« Byla Dobrá voda opravdu dobrá?
7» Jaké má tvoje milá /tvůj milý/ oči?
8* Myslíš?

O D P O V Ě D I
1« Jednou ae m§ tak ptali v Budějovicích v jedné státní instanci» Od té doby zásadně nevím»
2* íroč jsem přisel - protože mě pustili
?roč jsem nepřišel - pro slepičí kvoČ
3* ?o našlápnutí hrábí se dobře počítájí:
akus zkus!
4» fo též *
5* feexistuje základní životní potřebaI
6* la některý otázky je čas odpovídat® Ale vola - to se uvidí možná dost brzo!
7* )vě
8o Ledy ¿sem
le *tržel špenát a jiné druhy zeleniny - aby
iohli/y/ růst divoce /alespoň chvilku/
2* lán rád zelenimu
3» íové - plný počet, po hodině práce méně
4 0 speciální úpravu
redl bych ngeo jiného
6* Jhutnala výtečně
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7* Která?
8# Někdy bohužel musím
4* Bábovku
5« šel bych na ryby nebo někam jinam
8* Myslili Se mys linu Někdy ale radši mspracuju*
1* Blázni, kterým nestačí večer pivo u televize
A proč? - Mtjí asi radost z toho, jak si
jejích kamarádi lámou nohy.
3® Nevím, ale nejhezčí číslo je 2006
4» Tohle ne«
6* Jsem tu poprvé a zatím mi nikdo žádnou vedu
ochutnat nedal«

2»
3#
4#
5*
6#
7«
8*

Hrbatéj kámoš
Tradice
Všechny
Všechno
Jel bych na Dobrou vodu
Zatím je jí pollvicka
Namalovaný
Co?

2« Áhyvh tu byla
8# Málokdy, ale pak to stojí za to*
1# Dvá velíni
2* Musela jsem být spojka ve Střezimíři
3« Víc než králík
4f Bohužel víc
5#.Něco jinýho a určitě blbýho
6» Dobrá, ale mohla být lepší, vždyl víte
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7» ZeMo modro šedivo žlutý
8* Tec! už končím
1« původně - Zapadající slunce
později - sebranka z Jistebnice, Oparan
8 okolí
nyní
- Hrbatéj kámoš
pivodftě - z nadšení
později - ze zájmu a z přesvědčení
nyní
- snad ze zájmu a snad ne ze setrvačnosti
2» Protože jsem chtěl a po dvakrát bohužel
chyběl
5* Našel bych si něco zajímávýho, abych se ná, hodou nenudil«
Kejel bych, pokud bych mel možnost jet za
lepším a poutavějším - pro měl
7* Hezký - to si pišo
2o Do přírody dívat se na podzim
4* podle fámy hodně kytar a málo kytaristů»
5. To je moje věc
1© Nějací cvoci - a proč - protěže jsou cvoci
2o Abych videi, jestli to bude letos taky tak
slabý jako loni a na Lipce.
3». Já bych měl taky dotaz« proč už nemají
v Benešove trpaslíka?
4* Že se mě budě někdo blbě vyptávat.
5o počítal zuby na hrábích, protže jsem očekával, že se mě na to někdo zeptá©
6» Voda zůstane vodou. Rum je rum!
7« Určité chytřejší jak ty, ty moulo«
8© Vím«
1« Hrbatí a pro nás
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2* I'Totož e jse.m byla na řadě a chtělaf aby
mi bylo chvilku hezky
6* Byla taková, jak jsein očekávala.
1« Podle mě nikdo nic nepořádá - snad si 'to
podle svého delsj Hrbáči, asi z tradice r
'rozpadlé osa^y.
3® Mém mezery ve vzdělání, k'"'yž to nevím?
4« To ge tajný
?» Nemá
1«
2*
3»
4*

fen kdo pořádá a kamarádi
Co doma
Kolik jich zbude
Možná co bylo
Nevím protože nevím
6* Ještě nevím.
7» Snad pro jinou
E* Kekdy

1«
2*
3*
4»
>*
6*
7*
6*

fy správný - protože
Abych viděla a zvítězila
2 x 12 2 3 x 8 « 64 ~ 4 ^ 6 4
ro"rý z nebe
pila vodu, aby mi to nebylo líto
To se uvidí - je-'tě není konec
Dneska ospalý
Občas

1»
2»
3*
4#
5»
6*
7*
8.

Hrbatéj kámoš
Abych viděla známé kamarády
32'
To co vidím
práci bych si vždycky našla
Snad
Modré
To neumím
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5# Milovala bych se, je to bezva
1*
2*
3*
4«
9»
6*
7*
8»

Kamarádi a proto
Protože se mi chtělo
plnou hubu
Všechno na co jsem se těšil
Spal a proto
Do půlnoci? po půlnoci? Mezi fajn»
Svoje a hezký
Občas a pouze v sebeobraně

1# Pořadatel a kolektiv
2* Skrzevá je doba švestek, oheň je zdroj
tepla a i se zpívá
3« Jak kdy
4« Tuto otázku by bylo třeba upřesnit.
Pokud se vztahuje k ohni, očekávala
jsem dočkané
5* Dívala se na televizi
6* Jo
7». Já nevím, zda mám milou či milého
8* Nikolivěk
1# rbatí pro lidi "obre vůle
2« Pobít s lidma s kterýma je fajn
5# Přerovnával knihovnu
lo
2*
3.
4»
5*
6*
7«
8*

Lidi a pro sebe
Abych seděl
Podle stáří
Nic
Byl bych na světě jinde
Nevím, pil jsem podmáslí
Hezký
Na co?
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1* pravděpo obně vodník Puškvorec z nedaleké studánky
2* Vyhnali mě z domova
3o Hrábě ¿sou na hrabání, nikoli na řezání
4* Očekával jsem zatmění Měsíce, bohužel
marně *
9« Skončil bych na záchytce
6* Nevím, včera jsem si v rozčilení spletl
rum a kyselinou dmsienou
7» Těžko říci, miluji zásaně v noci
Bm Když ngmusím tak občas ano, když bych
měl tak mi to'nějak nejde
!• petržel a tak protože vždycky
4* i vy?
5* Asi bych ^pal abych ráno vstal
1*
2«
3*
4«
5*
6*
7*
Po

Vím ale nepovím
Ano
Nejsem kompetentní
Ano
Jel na Dobrou vodu
Nechval dne před večerem
m i
ANO

1« Vendové asi
2* přišel jsem, protože jsem byl zlákán
na OaíC VOCAL
5o Zouval si boty, abych mohl /hodinu navíc
v jednom dni/ chodit boá po starém městě
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1*
2*
4*
3*

PPŽ protože to dostal
úkol
Protože jsem tradicionalista
Oheň
Byl bych ne zábavě v padařově za účelem
sbalení kočky a konzumace 12 piva»
6# Nebyla stále ještě je«

