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jaiĽfr*!"**: Nezabil jsem.
Nemám v úmyslu chlubit se tu nějakou pasivní ctno

sti. Sám jsctm toho náhledu, že by pak měla i kráva prá
vo hlásat hrdě: „Vizte moji dobrotu! Nalezu po stromech 
a nevypíjím vajíčka!“ Povím jenom jeden malej příběh, 
z  něhož uvidíte, že i  ten nejmeněí se může hrou osudu 
státi majitelem moci, a že osud někdy provede roztomi
lou taškařinu tím, že vás nechá Šlápnout na pitomý bez
nohý hádě, kerý vám jakž ■ o nechtělo ublížit, ale kerýmu 
tentýž osud dal do tlamky dva dutý zoubky, podložený 
podezřelými váčky.

To tbvlo v roce 1920, ik y se stalo to, čemu Poláci 
vlastenci dnes říkaj; „Zázrak pod Varšavou“.

To přej byl zá ak, že Halorova armáda vodTazila ná
por rudý anmády a .ažohnala přízrak, kerej se jen tak 
tak už nedotejkal Varšavy.

Podle mýho názoru bylo zázrakem to, že ty tlupy bo- 
sejch vodrbanců, kerý si nesli na zádech vintovku bez 
patron a na špagátě a na křiku v hadrovým pytlíku pár 
suehejch kusů ruskýho černýho chleba, v srdci ale nadše
ní a na rtech internacionálu a  tehdejší vokřídlený heslo: 
„Dajoš Varšavu“, se dostaly tak daleko.

Já  byl tenkrát v politoddělu. Politodděl pracoval 
před frontou i za ní. Účel byl propagace, a  my pracovali 
rádi.

A tak se stalo, že jednoho listopadovýho rána před 
Minskem padnul na mě snop světla, vržený reflektorem 
polskýho broměviku a nad půlmetrovou prohlubní, do níá 
sem ihned skočil, deset minut pak ječelo ,peklo. Zlá věc 
je kulomet, a deset jich je eště horší.

A pak si pro mě přišli. Tenkrát sem byl bit, moc 
bit.

Boty i pažby mě zpracovaly a dovlíkli mě do vlaku.
Ty mladej podporučíku, korej dnes máš snad svoji 

rodinu, kerej máš jistě rád svoji maminku, žije-li, proč 
si mě ehtěl tenkrát sám střelit bez vejslechu?

Tys byl přesvědčenej, že stejně mě čeká kulka, tys 
to věděl, ale proč si mně nechtěl dopřát trochu života, 
nežli se zbudí komandantf

Byl jsem moc bit. Krev jsem cejtil v krku tak pro
tivně sladce.

Tu zkrvavělou lidskou podobu vyšle jebal sám ten 
hoch. Nebál se mne i stráž poslal pryč. Před tím mě 
ale nechal svlíct ze šatů a ty  prohlížel, zatím co já se 
za ním choulil v košili, kerou sem si bezvýsledně stíral 
krev s obličeje. Zatím co proti lampě prohlížel negativ 
filmu, kerej u mně našli, nahmát sem za sebou sekeru. 
Těžkou a  voatrou.

U stolu, -zády ke mně seděl, a luštil. Já  byl bos, ne
hlučnej a  když má ruka ucítila rukověť, uvědomil jsem 
si, že mám vosumdesát kilo váhy a že sem platil u ka
marádů za mrštmýho rváče.

Dveře vagonu se na mě tak přátelsky ušklíbly a na 
dosah ležela hromada bot a polský uniformy.

Ta hlava zůstala ale celá. Já  to nedoved.
A pak se zase rozštěkaly kulomety. Já byl hozenej 

do prázdnýho vagonu připnutýho vlaku a nějaká soucitná 
ruka mně tam. dala deku.

Nadával sem si zbabělců a telat, kerý se blbě ne
chají zašlachtovat, a vlak se rozejel. Pak sem vebjevil 
pod konckým hnojem krumpáč.

Za chvíli sem ležel vedle tra ti v zakrvácený košili 
a v ruce sem křečovitě držel doku.

Mrzlo, bylo teprve časně ráno, eště šero, jinovatka 
etudila do bosej ch nohou, ale byl sem živ.

Věděl sem, že tam někde v Praze běhá teď moje 
máma s novinama, a já  že ji eště uvidím.

A ten vyděšenej Moses nebo Isák, kerýmu sem ho
dinu na to sebral jeho kaftan a boty, mně to jistě už 
vodpustil, jakož i já  už vodpustil našim viníkům.

— Moje sestřenice Bita je na každý způsob pftomni 
ie trn á . . . .

— Dl, a co?
— Aále:: vona má gramofon. A vono jí je líto, dávat 

furt nový jehly, tak tam dává jen špendlík a eště za
vírací, aby to dýl vydrželo! Ka.

Trampské kanadky
orig. anglický dulbox, nepromokavé, jazyky v celku, 
nákotníky, kapsa pro nůž, dvojitá _ _ v  ^ 
podešev, dvě přesky na zapínání K  f *  |Q 6 J *  
nejmodernější kanadský vzor *  *  ̂

Pro jarní sezónu orig. americké
KEDS a HOOD

Též poštou fr. fr. na dobírku. 
Nehodící se vyměním.

JÄROSLÄV BOHÄTÄ,
ANGLICKA OBUV, SMÍCHOV, NÄDRHŽNÍ 18.

KDYŽ KANADKY TEDY ORIGINHI. 
OD VESELÝHO
........... Praha - Jáma ..

Ročník II. V Praze, 4. dubna 1930. 50 hni.
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Heleď, koukej, 
na tebe jsme čekali!

— P o  r e p u b l i c e  j e z d í  k ř i k l a v ě  p o r n a -  
l o v a n v  v ů z ,  n a l o ž e n ý  b l á t e m .  S t o h o t o  
v o z u  k o č o v é  r o z h a z u j í  p o  l i d e c h  p l n é  
l o p a t y  b l á t a  a ř v o u :  „ L i d i č k y ,  k o u k e j t e ,  
j a k  j e  t o  v š e c h n o  z a s v i n e n ý ,  p o j ď t e  
s n á m i  č i s t i t  a n a v š t i v t e  n a š e  k o m 
f o r t n é  z a ř í z e n é  l á z n ě ! “

Vy si myslíte, že na takový kšeft žádný neskočí, 
leda s holí.

Ba ne. Jsme národ, k terý  lítne na velkou hubu.
*

Pan Stříbrný je  cheíem jednoho kšeftu s politikou. 
Jest-li je  G ajda s Perglerem  agent nebo ředitel, to 
nás nezajím á. Ale jedno nás musí zajímat.

*

Kluci, víte co je  drzejší než drzost?
Polední list napsal o nás dosud jen  to, že trampové 

znásilnili dívku na náměstí v Davli, 24 hodiny ležela 
nahá ve srubu, mimo jiné jsm e také vraždili ve Vše- 
norech. To není všechno, co jsm e se od listu, k terý  
zaměstnává při svých zprávách hezkou řádku soudců, 
o sobě dozvěděli. Nuže, tento list zavedl rubriku  
„Tramping“! *

Nám nejde o to, že v této rubrice používá svůj 
oblíbený systém: nejdříve pošpinit spolupracovníky 
„Tram pa“. Ten způsob už je  příliš průhledný, než 
abychom s Poledním listem proto polemisovali. Ne
jsme prvními, ani posledními, a dnes každý, kdo je  
v této tiskovině1 napadán, může to považovat za čest!

Nám jde o ty  dobré kluky, na kterých bude lpěti 
těžké podezření, že rubrika  „Tramping“ vznikla v P. 
L. na je jich  žádost, a že io dokonce čtou.

Pane Stříbrný, nespoléhejte na těch 13 osad, k teré 
podepsaly p ro ti nám prohlášení. Těch 13 osad rep re
sentuje hrozně m alé procento tram pů a hlavně: 
v R. V. byla uveřejněna omluva, že prohlášení bylo 
ve Vašem listě otištěno o m y l e m !  To se Vám však 
nehodilo do krám u a to  jste  neotiskl! I těch třináct 
se za Vás, pane Stříbrný, stydělo. Jednalo se Vám 
v zájm u kšeftu o to prohlášení. Nuže, postarám e se 
v nejbližší době o prohlášení, kde bude podepsáno 
trochu víc než 13 osad! Kamei.

A pilo se. P řed  hospodou byl strom. Zadíval se ten 
jeden na ten  strom a v zápětí vece druhém u: „He, 
Rudlo, ten strom  je  staletý.“ — „Da, vím o tom,“ vece 
Rudla. — „No, a Rudlo, na kerou stranu myslíš, že 
padne ten  strom pod tíhou šedin?“ — Zadumán je  
Rudla, na strom zírá a rč í: „Myslím, že na pravou.“ — 
„Mýlíš se, ten padne na levou,“ vece Jarda. —  „Tak 
se vsaďme!“ — „Platí!“ — „Vo co?“ — „Vo 20 piv. 
Dáme si je  ' n a le jt a vypijem  je  spolu a ten, k ere j 
p rohraje, ten  je  bude platit.“ — „Dobrá. Starče, sem 
20 piv.“ Stařec přitakal a piva přines.

— J e s t - l i  t a m  t e n  s t r o m  n e j n i ,  t a k  u ž  
s o u  t y  p i v a  p l a c e n ý .  Ctibor.

V neděli 23. t. m. byla v Poledním 
listě poprvé „ T r a m p s k á  r u b r i k  a.“

l o  i ®  t e c i y  o d p o v ě ď !
Jednou pochvalovaný a pak obratem ruky napadaný 

TRAMP zvěstoval všem našim po osadách, že přesedlal 
z pomalého čtrnáctideníku na čilého vraníka týdeníka a 
že přes bohatost této změny ještě zlevňuje.

To stojí jistě za stisk ruky všem, jichž zásluhou se tak 
stalo a byly tím umlčeny pošklebky o výdělku několika je
dinců na úkor velkého trampského hnutí.

Ale —

-  Kde máš kytaru?
-  A ! z, roztřískala mi ji „Maličká Jessie"

VO hlavu. Groteska

je-li u nás politika špinavým řemeslem a  bezohlednost 
s nevvbíravostí v jednom termínu jejím nejsvětějším 
desaterem,

pak
závist několika jest zrovna chorobná a třeští touhou po 

přílivu několika duší —
Heleďme se!
Vymýšlená sprostáctví o nás vysypali do veřejnosti ti 

dobrákové z Poledního listu atd. a teď najednou: TRAMP
SKÁ RUBRIKA.

Prý morálka, výchova, uvědomění, směr, zastání a t. p.
Kašleme na to, panáčkové ze Šejdrem!
Krutý tah veřejnosti proti nám, který jste organisovali 

a vedli, jsme vydrželi a získali si nyní i sympatie. Tedy 
jaksi punc uznání. Vám to ovšem nedá spát. Nebof houf 
lidí, svobodných a nezávislých by Vám byl vítanou 
podporou.

T a d y h l e !
TRAMP je náš a naše je trampské hnutí. Proto, že 

k němu patřime. Kšeft z něj, jak Vy po něm bažíte, pova
žujeme' za osobní útok na každého z nás trampů. A jistě 
patřičně odpovíme.

Ještě:
Jakýsi pán dělá Vám trampskou rubriku a vypočítává, 

že na TRAMPU jest jedině trampská jeho část na zadní 
straně desky.

Chudák!
Sám ji pro svoji rubriku kopíruje, vydělávaje takto la

cino, co jiným za práci závidí a zapomíná, že nám je mi
lejší jediné písmeno s kterékoliv strany TRAMPA, než 
mnoho stran keců Poledního listu.

Chlapci naši —
Af daj‘ tam ti chytráci ruce zpátky od naší věci.
Af nám vlezou na záda se svojí opsanou rubrikou.
Af nám —
Ale to si vyprávějme až mezi sebou, nebof to není pro 

pana censora a my bychom přece rádi bez bílení řekli 
těm politickejm machrům, co si o jejich práci pro nás 
myslíme.

J. B., tramp.

— Heled, támhle je pavučina.
■— Namouduši, to bude asi vod pavouka.
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fran ta t u n d r a

z l o d ě j i

krademe růže zahradám
svých snů

soumrakem starých bolestí
a ran

plaveme mořem včerejších
dnů

hledajíc marně opuštěný stan

pěšinky dětství zarostly
travou

kouř domova nevidíš na
nebi vlát

dozněla píseň s melodií
lkavou

v noci jsi slyšel někoho
zaplakat

život je  rozkvetlá louka
studených vznětů 

v žebráckém poli prodejných
chvil

běžíme cestou s náručí
uvadlých květů 

urvaných ilusí života k terý
nám zbyl

březen 30

Delikvent panu ra
dovi: Dybych já ne
kraď, tak sou jim ty 
studie houby platný.

i n g l m a y e r :

Zločin na srubu.
(Věnováno ve fší oddanosti pánům redaktorům  PoL 

Listu čili Slatkího Dřeva.)
Nechci zrovna tvrdit, že to byla bába, ale letitý 

děvče každopádně. Vletěla do kanceláře policejní 
vachcimry jako uragán a řvala:

„Pane vrchní policajt, pane rada, pane inšpektor, 
zatkněte je, zavřete je, pověste je!"

To dožralo moc pana vrchního policajta, nebylí 
zvyklej, aby v noci na pondělek v jeho amtu lítala 
rachejtle. A tak  povídá:

„A koho, paničko? Co se stalo? Vo co de? Jmenu
jete  se? Bydlíte? Kolik dětí? Zachovalá? Očkovaná?"

No, a to letitý  děvče jalo se vypravovati:
„Dovolte! Jsem svobodná! Menuju se takle, bydlím 

tomle, jsem očkovaná a zachovalá fčetně. A vo co de? 
Ha! Je nedělní pozdní večer a já  du z Hodkoviček

z pacifiku. Vo co jinýho teda může jít, neš vo tram 
pové! Vo tu  lůzu divokou!"

„No to se ví. A co pak vám provedli?" ptá se 
spravedlnost. 1

A teď se mezi těma dvouma osobama rozháčkoval 
následující dišlcurs:

„Tak pane '-doktor, dneska neděle byla."
„A vy jste  doma nebyla."
„Uhádnul se, nebyla; v háječku sem byla, v Údolí 

Sladkích Nadějí, 1 mám tam postavenej srub. Tam 
je  krásně!" 1

„Jen stručně, paničko, pardon, slečno."
„Tak sem v ňonúna dnešek spala. Leč, to víte. Bála 

sem se moc. Lesní tišina, potůček bublce, tma asyr- 
ská — a mezi tím vším já, slabá žena, samojediná."

„Rychlejc! Nemám času na dlouhé povídání."
„Tak si du richlejc lehnout. Mám 'takový růžový 

pižamo s ažůrkam a a tadydle s takovou plizírovanou 
orchidejí. Zamkla sem rígle, sfoukla světlo a ulehnula 
na pryčně, óóó, a teď si přeetafte, pane inženýr,
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pane inšpektor, jak tak usínám, tak vám najednou 
takový šupy do dvéří!“

„No a co vy?“
„Co já sem mohla dělat? Ječela sem vo pomoc.“ 
„A kdo to byl?“
„No ty divoký trampové, a byla jich celá tlupa 

a řvali, abich držela hubu 'a rosvítila.“
„No a co vy?“
„Co sem mohla dělat? Rosvítila sem a 'držela hubu.“ 
„A co vôni?"

_„Jé, pane vachcimrgajst, řvali jako tůři, < abich vod- 
ríglovala, nebo že mi vodnesou chatrč na strom.“ 

„No a co vy?“
„Tak já sem holt vodríglovala.“
„A co vôni?“
„Hrúza! Celá ta banda mi nalezla do srubu a sli

bovala na hubu, esli nebudu kuš.'A jejich šerif řval, 
abych sundala ten lajblík, jako to pižamo.“

„No co vy?“
„Byla jich přesila, pane strážmistr, sundala sem  

pižamo."

„A co voni?"
„Šerif řval, abich sundala ty kalhoty a všichni 

cenili zuby.“
„No a co vy?"
„Tak sem sundala taki kalhoty."
„iA co voni?"
„Řvali, abych si lehla na pričňu.“
„No a co vy?“
„No, musela sem si lehnout na pryčnu.“
„No a co voni?"
„Bože, pane ádjunkt, co voni? Vyřítili se ven ze 

srubu jako zvěř, práskli za sebou dveřma a řvali 
unisono:

A P R Í L ! ! !
To uznáte, pane cuksfír, to si přece nemůžu nechat 
líbit! Ach! Vodu, vodu!"

*

V tej ráně se chtěla schroutit ta letifce panu poli
cajtovi do mocnejch pažích, ale von je golman a 
uchopil ji ohromně a vystrěíc ji ze dvéřuch, povídá: 
„Naproti je eště vodévřenej vejčep, tam dostanete 
sodovku. Ahoj!“

Naše jarní soutěž
holíc! ftžčky 
„Tramping“?

Předem upozorňujeme, že tahle soutěž nemá s aprílem 
1 vůbec co dělat a děláme rýťYá účelem 1-ozhejbání vašich 
^líných mozků a rukou včetně. Připomínáme, že Jsme pro 

né ceny brečeli dva dnv^er dvS^micil, protože za 50 
ještě ceny, to pre] už jfesneseme. Al^okolský duch 

zvítězila my vám dnes předkládáme tři otázky. na které 
n ě  odpovědět. INa kolik otázek odjmvíte, to 

^záleží na >és: čím víc, tím lépe. Harianky to žáďň&nejsou, 
vám i nám udělat psinu, ze kieré bijete mít 

kákriý něco. řfaěřte  nikomu Via $větě/étféin,'albynáin věřit
protožeVia rozděleníNcen sýoláme opěnširší re- —j f -  

dakčn\schůzku, Které se každVmůžes,súčastnitj/ Všjs t  h n y ,--y‘ il I.
pdpovědi b \jo»  uveřejn^y se V načkadT eve^e- 10 knižnícM*n á Kč 20.

a ukousnuté pohlavní údy rubriko

3. Který hodně blbý vtip Ještě v „Trampu“ nebyl?

ůžete si vybrat, nebo zod-Tak tady ty otázky máte.  ̂
povědit všechny.

A nyní co za 
i. cena 

IL-dťna Kč 100.
cena Kč 50.-

trampskT potřeby die výběru, 
trampské potřeby dle výběru.

tíouhýchlou firmoV autora 
keců:

Máte v tipn \ odpovědit na tyto tři otázky:
1. Jak odstránime bezbolestně paďoury z okolí našich

osad a lágrů?

2. Proč zařadil pan Stříbrný ve svém P-Y- mezi' šve-

TpMŕ'jé tedy zatím všechno. Soutěž končí 2. května t. r. 
proto se snažte lacino sehnat 150 kaček na Jarní mun- 

ůr nebo potlach. il. a lil. cena bude dle přání vyplacena 
tůfcé v hotovosti, t a k  do t o h o !

říspěvky adresujte na redakci „Trampa", Praha ll„ 
Karlóyo 15. a ke každému připojte značku a adresu.)

Pořádek nesmí být na úkor nepořádku.

Obžalovaný: „Žádám, slavný soude, aby byl vzat zřetel 
na to, že nejsem normální.“

„Vy že nejjste normální?“
„Ano, slavný soude, nejsem normálni. Vždyť dle stati

stických údajů snese normální člověk ,pět přes dršek' a já 
du po dvouch k zemi“. —kararo —

Jedna z Podkarpatsko.
Korova zdochla. — I z polštiny prichodil Mozes 

a kazau Jurovi, že vun tu kůžo kupí, abo tak že Ivan 
ji perenese ces határ (hranice) do Polska. Tam vun — 
Ivan *— že hroše dostane. Ivan dumal: kůža důžo 
fažká, do Polska daleko. — I pošol Ivan do kuma 
Mihala a tam mu káže: „Ty, Mihale, idi so mou do

Polštiny a pomoži mini perenesty kůžu a já tobě dau 
na zhorilku. Len treba vydumaity, jak to urobyty, by 
financ nás nezmerkovau.“

Dumá Ivan, dumá M ih al... Tu Mihal káže: ,,Uže 
znau jak. — Perefahneme kůžu no sebe, já budu 
u holovy a ty  u chyistu a budeme činyty jako by sa 
korova pásla.“ Hotovo dílo. — Idů — idů ceres kopec
— robijů jako korova.

Tu Ivan u chvistu ponikaje ráz mezi nohma nazad
— a zareve: „Mihale, Mihale, tikaj, tikaj!II“

Zvidaje Mihal: „šlo? Financí“
„Nět — nět. — Býk!“

—- Hergot Pepíku, ty máš ale dneska ránu, di 
si ji honem vypláchnout rozředěným alkoholem.

—  Já ji vyplachoval celou moc a vono to není 
furt nic platný. —fal—

5
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— Jestli pak víš, kde sem včera nebyl?
— Kde?
— V Betlémě ve chlévě. Ctibor.

Vešel dobrý tramp do obchodu, kde se prodá
vají pruty, háčky, špunty a jiný véci pro ochranu 
ryb. A hned začal džlat dčsnej malér:

— Skandál, lumpárna, dyť tohle je klamání
veřejnosti!

Prodavačka celá ustrašená se schovala za jeden 
prut. A tramp řádil dále:

— Tohleto vrazím do Stříbrňáku, dyť vy tady
máte napsáno „RYBÁŘSKÉ POTŘEBY“, a žádný 
vnady vůbec nemáte! Nora.

— Tak Ferry se votrávil! <
— D i?!!
— Nojo, von byl v Jůliši na tom kuse 

„Šeříky až bílé začnou kvést!“ Lord.

B e n e d a :
Rel ikvie .

Chata
je prázdná a vítr sívá 
očima děr ■— 
utíkám po vysoké stráni 
já a můj stín.
Svatá
písnička mosazné AIDY zpívá 
zvěsti nevěr:
chudák a páni, chudák ä páni — 
vím!
Na červotočivé stěně visí 
barevné hadříčky čísi, 
červené, modré a žluté —

R E L I K V I E !

Život se šije 
whisky se pije

s y m f o n i e . . .
Políbil bych Vás nejhorčeji na rudé rety, 
kdyby je nelíbala ústa dravější.
Na bílých ňadrech bych tančil lásky menuety, 
kdyby je nehřál zájem vřelejší. —  !

Na polštáři drnu 
sním a trnu.

Ruce k životu hledaly zázračnou sílu, 
stavěly jenom babylonskou věž. —
Svědomí lež!
Po srdci život nám táhl zubatou pilu.
Hadříčky na stěně visí, 
ne, JANO, tvoje, 
dnes už jen čísi a čísi: 
památky z boje. —
Loky stěhují z láhve do těla smíchy. 
Sentimentální vzpomínka pije. —
Hnojíš někde za prachy svou nahotu hříchy..
R E L I K V I E !

Řekl si starý tramp Sonyboj, že půjde v rámci 
oslav vypuknutí republiky zase jednou po deseti 
a ještě po dvaceti letech do divadla.

Tak jde do telefonní budky:
— Halóó.
— Pokladna Národa Sobě.
— Prosil bych pana ředitele.
— Prosím.

— Tady ředitelství.
— Maucta. Prosím vás, co dneska hrajete.
— „Jak se vám líbí.“
Zamyslel se hluboce starý tramp Sonyboj.
— Pane řediteli, hrajte tedy třeba tohodie

„Plukovníka Šlemra“. Nora.

K aždý pessťmista m usí Být zároveň opti* 
m istou, aBy m oBf B ýt důsledným .

6
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Povídá Tlaskos
„Ten Tomína musí bej í ale řáckej taneč

ník, viď, Childo?"4 
„Tomina? Kd© je  í o??“

^,No, dyk je uvedenej na všech plagáíech; 
přece ten baletní p a n  tomina H!“ Lord.

— J á bych prosil kartiček na zuby.
— Tak votevřete hubu.
—  ? ? ?
— No, abych vám moh vzít míru! Nora.

H ahoj , m alý  trampe Bugire, dnes se mi o tobě zdalo!
A  co?
Ž e si umřel a b y l si odvežen na českou p ata - 

íogii. kdež si tak  děsně smrděl, *e  všechny m ŕtvoly 
se zvedly a šli si raděj leknout na něm eckou!

Lord

Kluci,
Evropy, tak
nemoh boxovat!

N a le jv a la  sk lepn ice  
p rd e l  a p sa la  m u j í  n a  tácek .

,,S lečno , d o p iso v a l jsem  ▼ám n ě k d y ?
N e ?“

" T a k  co p íše te  v y  m ě ? “

Materiafismus je  rozSodttě Sfoupejši než 
náBoženstvi — Už proto, že Sere tu Sfoupost
fid ín U  tundra

Komu není s hůry dáno 
v* „Sportexu" nekoupí.

^ P R O H L Á Š E N Í  «
Mým výrokem, že jeden z pánů redaktorů Pa* 

dourského Listu je vůl, cítili se tito páni dotčeni 
na své cti. Odvolávám tedy proto tento výrok a 
prohlašuji veřejně, že není pravdou, jakoby jeden 
x obou pánů byl vůl, alébrž, Že jeden z obou pánů 
volem není.

Dobrý Tramp Lord.

boxovat o mistrovství
palec, protože von by potom

N o ra .

— Víš, že leží eště sníh?
—* Ježíšmarji, kde?
— Dej mi čestný slovo, že mi nenafackujd.
— Nenafackuju.
— Tedy včz: n a  s e v e r n í  t o č n ě .  Nora.

Hele, podej mi tu fialku vod v octa, co je 
na ní napsáno „S id o i", vono je v ní možná 
trochu rumu.

Práce je dobrá věc, pokud se nezvrhne v za
městnání.

V y c k  areji lidé z bia a mezi nima k ráčí T lasko, 
Coufale hořekujíc. U v id ě l ho ředitel a počítaje s do
hrou a lacinou reklam ou, schválně hodně nahlas, 
před obecenstvem u pokladny, se ho táze :

„T o  vás to tak  dojalo ,
„D ovo lte , hahych se husm íLí^odprál n u  T lasko, 

„ale  já hrcčím vo ty  peníss^co jsem dal za \Jí» tek !“

-  Ty jsi 
mni polezou



T R A M P  7
Jaroslav Bohata:

Green pokračuje.
Rio de Janeiro březen 1930.

Fred Green má za to, že všichni Češi jsou gentlemani. 
Gentleman je dobré hrdlo, neznavitelné dvěma flaškami 
whisky a tuctem míchaných za jedinou noc. Hoši, já se 
stydět nemusím, Green vám dosvědčí, že o mne svůj před
poklad bezstarostně v každý čas opře! Dosvědčí vám, že 
jsem mu dobrým druhem za nočních toulek po přístav
ních barech. Snad mi odpustí má drahá choi až bude 
čisti tyto řádky, když ji ujistím, že jsou to exkurse pod
ložené heslem: V práci a vědění je naše spasení — a já 
budu spasen, Green vám to dosvědčí!

Green je zamrzlé okno. Já^iittm la u L'7~ vřele tiyy . Po
roučím sklenku whisky, pOw>učím druhou a třetí. Wo pára 
stoupá, ledové květy ztrácej své bizarní tvary fa z pod 
nich vystupují krásy reálnejší. GreprT rozíab^J desátou 
sklenkou úplně a oknem zřírn^ djjfky, nitro člověk^. To 
Green vypráví:

O P I  UlM.
Tihle Korejci jsou božím požehnáním pro snaživého 

člověka. Libru opia, jež pěstuji tajně v kopcích vladivo- 
stockých, ti dají za 60 dolarů. iWV/tu ti tykat? /Mupotec byl 
Kanadan a matka Španělka —- sále já jsem stejně dobrý i 
Čech jako ty! Když déle mluvínK tak mi hrozně vysychá 
krk. Ale ne pořád whisky, dej něcfyníchaného, to je vlhčí. 
Počítám-li, že za libru opia se v Šanghaji platí 150 dor 
larů, dále že 20 liber skutečně proveau, vydělám 1800 do
larů.

Pravděpodobné to bylo, byl jsem ves{hid\vosv^ku sice 
za války — ale Američan, a jako takový »a\iohw^>olně 
po světě pohybovat.

Dláto celníkovo na Yang-tse-kiangu mne vstoje pfoeílgl^ 
čilo, že můj výpočet byl bublina. Vypáčenjr aít&ýlHéhj} 
kufru a 20 liber opia mne dalo pod dohíJa námorhíku- 
Námořníci byli hlídáni celníky, jichž bárk/f tvořily nepro
niknutelný řetěz mezi lodí a břehem. Nqrcelníky dohlížela 
policie. Na policii dává bacha. . .  ale t/o nemá konec! Byl 
jsem orestován na lodi a povezou mýe prý zpět do Vládi 
vostoku k potrestání.

Zabaveno! Víš, co je to? Že se j  mých 1800 dolarů roz- 
čápnou ti hlídači! A mně kyne Sroiř.

Kynula mi ale jenom tři dny. Čtvrtý den přemlouval 
jakýsi Rusák námořníky k jdronešení opia z lodi na pev
ninu a sliboval 15 dolarů za libru.

Když se topíš, je ti jedn\čeho se chytáš. Tedy jsem se 
chytal transportu opia. A ueřiš, že mi to dalo práci než 
pochopili, že to myslím vážně?

Jak pak prý proplavu, když celníH- střílí ihned po každé 
hlavě, kterou ve vodě spatří. KonectňL když jiné mož
nosti tu nebylo, přistoupil Rusák na moKSiabídku. Námoř
níci pronesou mé svršky a budou mne pčekUsmti na břehu 
v místech, do kterých mne pravděpodobně chmý proud 
zanese. Jedinou závadou podniku bylo, že nadešla jasná 
noc. A tak odložen útěk z lodi. Na tfruhý den po pbiedni 
začalo pršet a námořnici snášeli, opiu

Nastala krásná černá noc, dešt milosrdně tlumil hříchy. 
Námořníci mi dali vak s dvěma pěplibrovými plechovkami 
-— to bude 150 dolarů!

Bylo po půlnoci, když mne tiše /spouštěli do vody.
Proud mne vzal. Stačilo šlapat vodu a snažit se pro

plout alespoň ve vzdálenosti 10 metrů kolem celnické bár
ky. Musím říci, že živel pracovat za mne.

Držel jsem se jenom nad Vodfou, proklínaje tíhu plecho
vek, voda mne nesla bezpečnou cestou a tma nás kryla.y 
Několik okamžiků a byl jserrf mimo celní řetěz a daleltf 
vzdálen své lodi.

Mohl jsem se věnovat plně/úkolu neméně obtížnému, do
staň se ke břehu na smluvené místo. Tma. Dravý proud. 
Tíha vaku na zádech. Již Jsem pomýšlel na odhození fiá- 
kladu, tak jsem byl vysílen.

A konečně dno! Sláb zůstal jsem na kamení, přikrčen a 
tich, zda neuslyším něco na břehu. Nic. Hádal jsem podle 
rychlosti jakou mne proud unášel, že jsem daleko pod 
místem srazu s námořníky. Vystoupil jsem na břeh a vy
dal se na cestu proti toku, vak stále připravený ke spuště
ni do vody.

Několik postav blížících se tmou mne přimělo k tomu, 
abych nejen spustil pod vodu vak s plechovkami, ale abyčň 
pod ní zmizel také sám. Ne na dlouho. Poznal jsem známé, 
když se přiblížili a tiše volali heslo.

To se tedy podařilo! Odměna přišla- t) kterési krčmě 
v podobě 150 dolarů, jídla a pití a přespání.

Ted můžeš zas dát whisky, ale dej celou flašku, přijde 
to levněji.

To si piš, 150 dolarů — to byly peníze! Krásné flinkáni 
to bude aspoň na tři měsíce. Ale já nezahálel. Živ jsem mohl 
být krásně — ale já nedovedu být suchý. Sehnal jsem si 
tedy práci u americké paroplavební společnosti za 250 do
larů měsíčně. Zprvu se mi zdálo, že si musím našetřit ka- 
pitálek, ale co pak je to možno, když je proklatá žízeň 
a když je rušno v šanghajských barech?

Při hmotném dostatku člověku napadají nejrozmani- 
tější sprostoty. Chtěl jsem po způsobu jiných se na čas ože
lit s nějakou Japonkou a potom prchnout.
.Ale srdce ten podnik .nakonec schválilo. Raději 

jsSgn pil.
inoho rána na cestídofpů mne zastavil hranatý chlap. 

ChtA peníze.
Dafysem mu. Pozval t oň/n ho také na trochu jídla a na 

sklenka. Dal jsem^itetľnocleh. Byl to Srb, uprchlý z ruského 
zajetí. JJojfjsý^Kluk. Dal jsem mu i na nové šaty a pak jsem 
mu zatSatřil práci.

No a potom přišla známost, která se jmenovala Xenia 
a byla} RMca. Srb zapomněl na svou starou matku, o níž 
mi &/takanou něžností vypravoval, Xenia zapomněla na 

tžela. AltSjaká to byla žena, tahle Xenia, nevěřil bys! 
Dej ted protivia žení zas něco míchanýho!
Jo, tak ona byia nevěrná — ale jen duší. Tak to vždy

cky říkala. Manželskou čest nikdy prý nepokálí. To víš, 
těl ji rád ten hranáiý Srb, a byl to hezký chlapík, lak ji 
bil a ona odjela. Pri v Saigoně se ubytuje, svěřila se mi, 

kVyž odjížděla. Musí pfý se zotavit z ran, které si od mi
lence vysloužila. Necháp mi adresu lázeňského hotelu, 
svého příštího bydliště.

Sr\ řádil. Zapřísahal mile, abych mu řekl, kam odjela, 
nemuge prý bez ní žít. Zapžel jsem. Nevím. Kdo ví, co by 
z tohoShylo, kdyby se za ní Vozjel.

A talk Srb pil. A pil až do zpráv o příměří.
Ujednali jsme mezi sebou, že pojedeme spolu do Evropy. 

Ale jak, Jhdyž poslední groš pohltily flámy. Na cen o.
V kterési krčmě se hovořilo o americké ni klatí ti lodi, 

která právej: přístavu kotví a ježytrzy odpl i je o Mar
seille.

Za noci, přímo z baru jsme se vpaštxali na 
vém úkrytu jstršg poznali, že je ráno, jmpfm p >dle 
něho hluku na 
ukrutný hlad. VJeéer

Nezbytné předssdvení se kapitánovi l 
’$ési trudné jasno\ Na lodi se pracuje!

Manmlle, nýbrž do 'Sydneye. Tam budem 
Tak jfrue pracovali Vž kapitán změkl a 
vyzpovi/lut*e£ svého ptánu. V Sydneyi vyl >žíme a nalogime 
a hryZa pak jedenie ažido Marseille. Cesto . učiníme jet 
stávku asi týdenrnřr,Saigoně.

Xenia! — napadlo mi. A pak jsem vše :hno Srbovi 
’Rádii opět. Počítal minuty.

Když jsme přistáli v Saigoně, vzali jsme si avouaenní 
dovolenou a šli vyhledat Xenii do jejího sídla. Srb čekal 
před hotelem a já vyšel nahoru do jejího pokoje.

Kde je Ilič?* — byla její první slova.
Nemůže bez něho žiti, nevrátí se více k muži, bude celá 

náležeti Iličovi, pojede s ním do Evropy.

Že je poledne, Vo nmn dalvěděl 
pttosuili^pomefpalčivé ztvně.

di, nám zjet nal 
Lod nejede do 
předáni pol cii. 

jednoho dm se.2.'_____ í.

ekl.
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Toho dne zůstal Srb s Xenií v jejím bytě, a já se dole 

v lokále zpil do němoty.
Na druhý den jsme umluvili plán. Já se Srbem se vrá

tím na loď. Xenia touže lodí pojede na Ceylon jako pa
sažér, neznajísí ani Srba, ani mne. Na Ceyloně prchneme, 
společně s Xenií pak odcestujeme jinou lodí do Evropy. 
Cestu za všechny tři platí Xenia.

Dobře se bavila Xenia s kapitánem a důstojníky, ne
všímajíc si nikoho z nás obou. Jen za nocí jsem býval 
svědkem vášnivého objetí a slibů: Xenia svého Srba nikdy 
neopustí a on s ní půjde až do hrobu.

Měli jsme tisíc nadějí, že to dopadne všechno dobře. 
My jsme se na té lodi naučili pracovat, radostně pracovat.

Míjely dny. Veselými ruskými písněmi jsme doprovázeli 
opravu stožáru, uvázáni jsouce na sedátkách a houpajíce se 
v závratné výši sem tam. A dole Xenia, zdálo by se v ho
vor s důstojníky zcela zabraná, naslouchala.

A hle, jak tragicky se skončit můj příběh. Zapraskalo to 
v lanoví. Když jsem se otočil po Srbovi, spatřil jsem jen 
prázdné houpající se sedátko. Sestoupiv dolů, viděl jsem 
jak námořníci ukazují rozstříknutý mozek na bočné stěně 
lodi. Tělo Srbovo zmizelo v hlubinách. Marné bylo obro
sení lodi, hledání ve vlnách. A i kdyby se bývalo našlo, 
mozek na boku příliš zřetelně mluvil o zbytečnosti nálezu.

Bledá Xenia se uzavřela ve své kajutě.
Nazítří, když kapitán a důstojníci byli netrpělivě čekali 

Xenii, zneklidněni dali ji hledat. Nebylo ji na lodi. Vy
užila noci, aby odešla za svou láskou.

•

Když Green skončil, neměl již síly žádali o další vláhu. 
Byl smuten jako já. Portýr v našem hotelu nás nechtěl 
poznat, jak tiše jsme prošli kolem jeho okna. Zítra zas 
přijdem s šlágrem!

BUENOS AIRES — 1930.

H a - zrádná zmije, tedľ vím všechno!
Tak mí řekni, kdy se narodil Alexandr Veliký.

J e-(i Bfbost 'skutku cíar B oži — pak  
Syk BůS tím nejštěcfřejšim dárcem.

VB. kolego, že už nejezdím 
ne tramp, tady Je docela příje
mná.

A ty říkáš, že je tady příje-W?

n e d á :  V e Č e f

Nad řekou ve stráni klestí 
ohně praskají, 
svítí volají,
hvězdičky nalezeného štěstí —
Slova ve květy rostou 
písničkou prostou —
Kamarád zpívá. Kytary hrají.
A druzi vzpomínají:

Ještě se jednou obrátím 
až zhasne den, 
západem tvář si ozlatím 
než přijde sen —
Stříbrná světla očí Tvých 
políbí svit,
do zámků spolu křišťálových 
odejdem' snít —

Ve stráni nad řekou 
osada malá

pochovala
stinnými křídly dobrácký lid.

Bída jde po světě: zločin a hříchy; 
bída jde po světě: šalebný hlas.
K a š l e m e  na Vás,  
r a u b í ř i  m ě š t á c k é  p ý c h y !

P U P K Á C H
Nažraní, sprostí a smilničtí chámi!
Máme svůj svět — a jinačí !
Z písniček rámy —
stavíme oken do srdcí pro radost a klid . . .

Do zámků křišťálových 
chodíme snít —

T R A M P I !

Rudla vstal a povídá:
— Hergot, kluci, vy itady máte horko! !A kde m á š  

ty moje kanadky?
— My sme je dali na chvilku do plotny.
— A prečo, hergot?
— D y k s i  ř í k a l ,  j a k  k r á s n ě  h ř e j e a .
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D rb y  z lundrú,
L is tá rn a  redakce*

Tak jste kluci dneska prvně ušetřili 
50 haléřů, o který my dle Příšernýho 
— vlastně Poledního listu bohatneme. 
Pan redaktor už má z „Trampa“ sko
ro tolik, co chudák pan Stříbrný ze 
Šejdru, pan vydavatel kupuje Škodov
ku a bude od Stříbrného kupovat mu- 
tějovické uhlí, aby si ho udobřil. Mimo 
toho je tady jááááro a my vám kla
deme na srdce: Od dneška vychází 
„Tramp“ týdně a za padesátník. Ne
buďte tedy líní, když ten perlmutrák 
vylez a pište nám, protože se toho teď 
moc spotřebuje. Kdo chce odpověď, ať 
přiloží frankovanou obálku, nebo nás 
navštíví denně mimo soboty, mezi 
4—7 hod. odpol. Pozdravujte vodu, 
boudy, stany, starýho trampa Rudy- 
arda, a když nemáte na papír nebo na 
známky, tak si k nám přijďte. Teta 
Jarmila.

Sou nový mrtvoly 
čili koruna vosttudy 
postříbřený skauti.

Už sme zaseje někerejm museli za
zpívat: „Proč vy jenom, kamarádi,
opouštíte nás?!“ Né, že bi umřeli! I to 
to! Zaseje jenom duše chcípla a tělo 
hraje fkarty v přepichový chatrči.

Kluci, vopakujte si to furt a furt, 
ty volové co řikaj dámám na svejch 
verandách rukulíbám milostivá, to ne
jsou žádný trampové. To sou ty, co 
jim pošla duše a tělo smrdí kolínskou 
vodou. A furt si říkejte: Já  sem tramp, 
kerej nemám vilu, ani lojď, ani gra
mofon, jenom deku mám děravou, 
kerou sem mámě šlohnul, dyš byla ve 
sklepě pro uhlí a za to aš přídu domu 
dostanu jednu mezi voči, že budu ho
dinu vidět jupitéra a společnost!

Já  sem tramp, kerej mám kus chle
ba a kerej nemám kde bich hlavu slo
žil a kerej musím slišet, když ulehnu 
někde, kde to je trochu měkčí, jak mi 
pan TRAMP z furnýrovaný boudy po
vídá, že abych se vocáf klidil, že von 
se tady patlá s trávou dva roky a že 
já fšivák mu to uválím — a vůbec 
abich se evakuoval trošku richlejc, 
nebo že vodváže Azora.

Von sice někerej s námi řádil za 
časů dyš sme nosili vokovaný košile a 
revolvery, ale potom udělal maturitu a 
dostal se z boží milosti do banky nebo 
k židovi, no a tak se holt uš s náma 
nemůže zahazovat. Ale nejen to, von 
do nás bude třískat kde se mu to 
šikne, protože vy ste šmíráci plebej
ský a von si nastřádal na chatrč! Ale 
kdyby nastřádal! Tůůůůdle! Von mu 
ji koupil táta!

Přeslabikoval sem si pozorně rub
riku TRAMPING ve Slatkím Dřevě 
(to je Polední list) přes rameno jedno
mu pánovi ve vlaku a tak sem se zas 
jednou poblil. Kluci, čujte, co tam ten

spisovatel píše. Voni ty stříbrný skauti 
budou mít v • záznamu hostinské 
podniky,

kde se budou moci v případě špat-
nýho počasí za levný peníz pře

nocovat!!!
Tak vidíte, chichuchá, trampové, bu

dou chrnět v hotelních duchnách a 
budou si sebou vozit cákački s éterem 
na štěnice. To mluví! Mněpódržte! 
Bratři, kerý si udělali šmátáním do 
trampingu uš tolko vostudy — posa
dili na svý snažení korunu.

Kluci, keři ste jako my, nemíííííluj- 
téééééé, dovopravdýýýýý, a nechte je 
podágristy a jiný inteligenti a pote 
k nám! A bratři pánové, jděte se dát 
postříbřit a nebojte se — smějte se 
i když krutá bolest rve srdce tvé a 
jančí, vždyf Várna je s várna!!!

—-glm—
•

NA MEĎAS DO WAIKIKI!
Blahopřejeme Ance a Tondovi 

Vyklopovým k sňatku. Když jste 
vstoupili na společnou palubu ži
votní pramice, nechť šťastně do
plujete. Osamělý vlk.

Současně děkujem e za pohancký 
hody, jež nám připravil na grand- 
řádným  potlachu, pořádaným  v so
botu, na němž sme si bohapustě 
zařádili. Vypichujem, že to sele a 
bu řty  vopekaný i na rožni bylo 
k jídlu. Celkem to moc nestálo, 
anžto co sme večer sežrali, ráno 
sme vrátili.

Očekáváme v nejbližší době po
kračování. Ahoj!

Za Condor: Os. Vlk.

Kamarádi! Používám po prvé toho
to způsobu, abych se Vám na tomto 
místě vyzpovídal. Suďte sami. Býval 
jsem snad také .kdysi zhýčikaným vel
koměstským synem a žil jsem životem 
jako tisíce jiných přede mnou. šest 
dmi jsem se plahočil v zakouřené Pra
ze, šest dní jsem polykal všechen 
smrad, šest dní byly moje nervy trhá
ny zvoněním, křičením, houkáním, 
hlomozením, pískáním a 'bůhví jaký
mi ještě zvuky či pazvuky. Sedmý den 
jsem obyčejně ztrávil v biografu, kde 
jsem se opět dvě hodiny dusil ve vzdu
chu dýchaném sty osob. Tak chodil ži
vot den ze dne, týden za týdnem, den 
jeden byl únavnější nežli druhý, nervy 
již ztrhané, žaludek zkažený, o plí
cích aui nemluvě. Býval jsem vždy 
dosti odhodlaný a někdy krajně odváž- 
livý, ale scházela mi v ů l e  k ě i n u l  
Celkem velice smutná bilance pro 
mne. Počal jsem otupovati svoje my
šlenky všemi způsoby. Každá zábava 
byla vlastně pro mne mukou a otupo
váním smyslů. Násilně jsem se otupo
val, abych neviděl všechnu tu mravní 
bídu a otrlost kolem. Svět přijal fa
lešné proroky, kteří hlásali bludy a 
morálku velice pružnou. Morálku dě

lanou slabochy na obranu slabochů.. 
Nepokradeš! křičeli vypasení keťasi a 
velkostatkáři, těžíce z bídy těch nej- 
menších. Miluj svého bližního! Na do
tvrzení těchto slov plížily se světem 
desetitisíce mrzáků, slepých, bezno
hých, bezrukých. Tisíce osob umíralo 
hladem. V továrnách za pár korun vy
kořisťováni byli slabí dělníci a dělni
ce, nosící v prsou zárodek tuberkulo- 
sy. To vše jsem kolem viděl a potácel 
jsem se v duševní depresi. Sám jsem 
byl téměř zničen tělesně i nervově, ne
boť jsem byl zaměstnán co učeň v jed
né tiskárně. Od rána do večera, kdy 
jako učedník jsem doslovně odřel ty 
největší práce, za královský honorář 
10.— Kč (slovy deset korun!) týdně. 
Nosil jsem prima s těžkými formami, 
myl jsem velké mašiny a Toznášel ba
líky s tiskopisy. A mnohdy ještě po 
skončené práci jsem musel roznášeti 
zakázky. Jednou jsem po skončené .do
bě pracovní odstavil mašinu (což bylo 
mojí povinností) a  šel jsem si na rá
no pro olej. Zatím nakládačka stroj 
spustila; stroj se porouchal. Kdo je 
vinen? Prý já! Lidská morálka se pro
budila, vztáhla po mně své drápy a 
zaskučela: Ukřižuj ho! Tehda jsem
měl opravu oné mašiny platiti. Stra
šili, že to bude stá t i 4000 Kč. A ty 
peníze chtěli na mně, učedníkovi s pla
tem 10.— Kč týdně! Tehdy v tom oka
mžiku krise vyvrcholila. V tom oka
mžiku jsem kašlal na morálku. Chtěl 
jsem se dostati co nejdále s tohoto 
puritánského světa, odejiti někam lé- 
čiti své nervy, svou zkrušenou duši. 
Dostal jsem se do Bojová do „Údolí 
Stínů“. Byla již noc, když jsem tam 
přijel. Lehl jsem si na pokraj lesa. 
Náhodou jsem ležel poblíž jedné cha
ty. Jeden tramp mě venku objevil, a 
jelikož byla noc chladná, přátelsky mě 
vyzval, abych šel k  nim do chaty. 
Byla to  chata „Man dala j “, a děkuji 
tímto způsobem chlapcům z „Manda- 
laje“. Tehdy jsem po prvé poznal ce
nu kamarádství, poznal jsem tolik 
krásnu, a v těch dnech jsem pomalu 
okříval. Kašlu na morálku, kašlu na 
falešné mravokárce, kašlu na všechno!

Kamarádi, hlásím se do vašich řad! 
Prosím, suďte můj případ a sdělte mi 
na tomto místě, zda jsem jednal správ
ně!

Ahoj!
Váš Joe Garnát.

A CO SCÉNA?
Počátkem roku jsme si řekli, že sne

seme hodně dobré vůle, že se poctivě 
pokusíme z toho, .co ze sebe umíme vy
dat, vybudovat divadlo, odpovídající 
trempířskému duchu. Stálo nás to hez
kou řadu večerů, hlavy jame dávali 
často tak  dohromady, že došlo k  sráž
kám, které ty měkčí vyřadily na dlou
hý čas. Lebky nejtvrdší vydržely do 
konce'. Psalo se, zkoušelo se.
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o sa d  a  redakce
Do osad neslo se echo našeho elánu 

a my, kteří jame si od věhlasu nej
více slibovali, jsme se dočkali bole
stivých konců., Alarmované osady vy
slaly své mluvčí, aby nám tlumočili 
jejich náhledy. Chlapci, my jsme po
znali, že osady žijí. Tam venku jsou 
živá individua s  pracujícími mozky a 
nezkaženým srdcem. Budeme s vámi 
.počítat až přijde čas.

Ale s politováním s vámi musíme 
sdělit také něco, co nikdo z nás ne
očekával. Jsou trampové, totiž mají to 
mapsámo v legitimaci, že jimi jsou, 
kteří nám zcela bez troäky studu přišli 
vysvětlovat, proč byli nuceni vstoupit 
do jakýchsi klubů, že když sí platí za 
pozemek, že nehodlají trpět, aby jim 
ošoupaný stamař přišel zválet trávu, 
proč je nutno říci kamarádům, aby 
truchlili, když umře Jirásek, že se jim 
to nezdá, když se v časopise vtipkuje 
na Kutěpova, že se máme i tiskem 
blýdknout před veřejnosti, snažit se ji 
vysvětlit, že tramp je tolik co gentle
man, dokázat genrem litery že jsme 
velmi dobře vychovaní mladí muži, ja
ko oni to dokázali svými vzornými 
osadami.

A také divadlu hodlali dát ráz. ši
roká veřejnost očekává něco překrás
ného od trampské scény, něco lepšího 
než uflákamé písničky, jemný humor, 
měšťák prý bude muset j í t  z divadla 
nadšený pro tramping, jeho tisk prý 
se musí rozplývat pochvalou a tak se 
de facto blamovat, neboť to, co ještě 
nedávno psal, má každý v živé paměti.

Kluci, nedivte se, že jsme se mo
rálně poblili. Ale když jsme pročítali, 
viděli jsme veselé sumy. Na jedné 
straně dvacet těchto smntných ksichtů, 
o kterých jsme konec konců předpo
kládali, že si je někdo koupí, a na 
druhé straně ty tisíce dobrých kluků, 
kteří zůstali s námi.

Není divu, je nás pořádné stádo, 
dalo se očekávat, že to jednou bude 
uvedeno do varu. Vyvařilo se to ale 
dobře, těch dvacet představuje pato
logickou ssedlinu, jež zůstane poctivé
mu trampíři výstrahou.

Tedy my jsme pracovali dál, opřevše 
se o vaše chtění trampské divadlo mít. 
A iná konec jsme došli k  závěru, který 
scénu sice ještě nepochoval, ale na 
delší ěas uspal.

Trampské divadlo měla být sranda. 
Divadlo pro ná® by znamenalo přes
nou linii, tendenci. Sranda by tudíž 
pozůstávala v tom, že se bude píchat 
de paďoura, do oficíra, do vyvolených 
božích, do páteTŮ včetně prápgta, do 
lidí praštěnejeh žebradlem. Mínili jsme 
podrazit nohy pánům profesorům lati
ny, hajným a četníkům, přísným otcům 
a cudným, matkám. Chtěli jsme se vy
kašlat na slavné filosofy a spisovatele, 
kritikům nedat volňasy a který by si 
lístek koupil, tomu nalejt burinu až 
po prsní bradavky Chtěli jsme zvonit 
na domovníky a utýct,

Vůbec, měl být řádinec ěili tranrp-

ská scéna. Bylo toho hezká hromádka, 
když jsme to vážili.

Bani No a teď se sami dovtipte, co 
»e s tím stalo.. Jedno šuple to sežralo, 
a tam to asi shnije. Je to samozřejmý, 
že isme udělali pro censora nákyp nebo 
né, hergotl?

Když jste mezi sebou venku, cítíte 
®e dobře, máte srandu, protože vám 
nikdo neminištruje. Scéna, bejček ma
lý — co bychom s ním vybojovali, 
když mu censor vykrojí varlata t A co 
by pak naši seschlí Pražáci tomu ře
kli! To že je trampské divadlo!!!

Tak jame na tom. Zparehantělý text, 
kompromisní výprava, vykleštěný duch! 
Baďte, dědečku!

A my, kébule nezhoužematšjší, jsme 
si řekli: Honem potrat!

Já  sám jsem se díval na divadlo ja
ko na záležitost mentální hygieny. 
Smrdíme kluci, zafofrujte trochu s ně
čím!

Je ale vypuknutej duben, kejta leze 
vejš, derne zum wasser a vona jeseň 
něco přinese.

To si ale pamatujte, likvidátoři se 
bodli, scénu zahrabává jaro s režimem, 
nikoli 13 osad. Tolik jsem vám chtěl 
říci, byv označen některými holomky 
za iniciátora scény. A pěju si tu  no
vou:

„Chtěl jsem, chtěl jsem 
a již nechci více . . . “

Loohtat paďourský pupky se tisícům 
trampů nechce. Ale budeme je píchat 
literaturou a vobráskama, že jo! Fše- 
eko pro tisk tulácký! Posílejte hodně 
srandy, ať máme co kydat v našom 
T E J D E N I K U !

Kamarádi!
Slunce se nám zase vrací a ko

sové si u samiček vyzpívávají 
lásku.

A co nevidět rozkvetou petrklíče, 
kluci zlatý. — Rozeběhneme se zase 
na naše toulky a já, věřte mi, polí
bím první borovici a až uvidím 
zajíce, budu řvát nadšením.

I Ty. kamaráde, myslíš tak jako 
já. I Ty máš někdy ! touhou, mě, 
Tvýmu bratrovi, říct to, co Ti já  
říkám.

Ty kluku správná, ,kere j tohle 
čteš, kam aráde drahá, a Yy všichni 
tram píři vobojího pohlaví, nemohli 
bysme — se sejít někde pod hvěz
dárna, u vohně, řeky a lesa, až bude 
vonět seno a mladý vrány  se budou 
chlubit prvním a pokusama vo do
bytí vzduchu?

Trampové! Hóbové V Americe se 
dovedou slézt k svýmu sněmování. 
Tuláci v Německu už to několikrát 
dokázali.

Nemohli by sme to udělat taky? 
Nešlo by to, aby sme se jednou 
sešli, sjeli a slezli a udělali někde 
potlach, jak e j eště nebyl?
Nemohli by sme si jednou spolu 

prom luvit voko proti voku? Říct. 
nás bolí, co chceme a co nechceme?

Tak živě slyším šum toho tábora 
a vidím zář vohňů, před  kerejm a 
blednou hvězdý. Co vo tom myslíte?

Vodpovězte, kluci učouzený.
Šerif F ran ta  — Dva vrchy.

•
Naše železnice, čili pan ministr 

Mlčoch má automobil.
Kdo jezdí směrem na Jílové, sám 

na své kůži nejlépe poznal, jaké před
potopní poměry panují na této trati. 
Zrušují se vlaky, ačkoliv množství 
cestujících jest stále tak veliké, jako 
na podzim. Vlak, který jede v sobotu 
o 14.53 z Bráníku jest přeplněn tak, 
že většina, cestujících musí stát na 
plošinách vagonů. I při nepříznivém 
počasí — na trati kde je hodně tu
nelů. Spojení zpět do Prahy jest ještě 
špatnější. V neděli večer jede z Jí
lového pouze jeden vlak ve % 18, který 
už v Jílovém jest plný studentů, úřed
níků a různých zaměstnanců, kteří 
se zavazadly se vracejí do Prahy. 
Trampové, kteří v neděli přistupují ve 
stanicích Luka-Medník, Pikovice, 
Davle a Libřice, naleznou vždy vlak 
již tak přeplněný, že stěží se dostanou 
na plošiny. A to je potom pohodlné 
cestování na čs. státních drahách, 
které jsou nejdražší z celé Evropy. 
Že přeplněním se ničí přetížené vozy 
atd. to nevadí. Pan ministr jezdí 
v autu, tomu na tom nezáleží, jak se 
národ mačká. A pak v Bráníku. Tam 
při východu udělali — „k vůli kontro
le“ — takový dvě železný úzký zá
bradlí, a tím se má protáhnout ně
kolik set lidí. To se ví, že tlačenice je 
tam ohromná, mnozí omdlévají a 
všichni svorně nadávají na českoslo
venské dráhy a jejich byrokraty s mi
nistrem Mlčochem. Af se žádný ne
diví, že jsou raději vyhledávány auto
busy, než smradlavé, přeplněné vago
ny. Snad, až si nějaký ten byrokrat 
z ministerstva železnic vystaví vilu 
v Pikovicích — ač-li ovšem nemá do
tyčný sekční šéf k disposici automobil. 
Na konec vyzýváme kluky, kteří jezdi 
na Sázavu, abysme se nějak scukli a 
podnikli rázné kroky, proti doprav
nímu šlendriánu a nemožným pomě
rům na této trati.

Jeden za všechny.

Standa D e r v i š :

Přístavní nehoda.
Frantovi Raucherovi.

Sedíme na Francouzské obale a 
tiše, melancholicky se díváme na 
moře. P ři vjezdu d'o přístavu bliká 
světlo. Červená — červená.

Záře elektrických lamp rozma
zává silhuety kotvících lodí v zá
livu. Obala je  vylidněna. Paďouři 
zalezli před divokou borou do ka
váren a restaurací, jen  my sedíme 
a čekáme — na cof

11
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Zvonec odjíždějícího parníku drze, 
protivně zaútočil na náš sluch. Ne
vyspalé oči pálí. Kde sí dnes uste- 
lem? Ten kousek ryby  s chlebem, 
co jsi večeřel, ten, Franto, teplo 
nevydá a bóra neúprosně bičuje 
chatrný celfásek. Pojď, budem hle
dat! Nikde příhodné místečko, až 
tuhle: Hele, ten paras! — Poslou
chej . . .  — Ticho, posádka chrápe. 
To by bylo smutný, aby takový dvě 
starý  morcký krysy, jako jsme my, 
nenašly nocleh na takovýdle Skoře
pině. — Hup tam!

Zalezli jsme do jakéhos kam rdlíku 
hned na palubě. Roztáhli deky, bro- 
cak pod mozek a spíme. Teď může 
p řijít třeba admirál, tak se nehnem! 
Ještě jsme ani nezklížili víčka a již 
na palubě zaševelily kroky. Čert 
přines chlapa zrovna k nám. „Kdo 
je  tady?“ „Jářku, dva statný ná
mořníci bez bytu a rachoty, pane 
kapitáne!“ ozval se mu rozespalý 
Franta. — „Cože, vy křečkové, eště 
tu  něco vykrást!“ Bum — bum — 
vylítly  brocaky a my za nimi.

Jak jsme ten můstek přeručko- 
vali, ani sám nevím. F ran ta  počal 
litovat: „A já, děvka pitomá, mu, 
volovi, řek  kapitáne!“

Sebrali jsme brocaky a společně 
jsme vykřikli na zuřícího lodníka: 
„Blboune!“ P ak  jsm e se odplížili.

Í iskrička nové naděje se v našich 
cích rozhořela mocným fajerem , 

když jsme opodál na železniční ko
leji spatřili čtyři krásné vagony. 
„Nač my potřebujem  ňáký milosti 
vod ňákýho takovýho jpřiposraže- 
nýho lodňasa, no, řekni, Franto? My

máme dycky svýho m ajetku dost — 
sme poctiví trampové, né? A kvar- 
tý r? Tady je  — máme!“

Spalo se  nám v zaligrovaným hy- 
tlase náramně, až nás probudilo 
silné drncnutí. Co je  to, že bysrne 
jeli? — Pí p ip í í . . .  ajzipoňská pí
šťalka. Krucinálfagot, dyk my sme 
na postupu! Franto, ven, forverc! 
D yk my sme uš docela jinde. — 
Kristovy nohy, todlenc je  lum 
párna!

Itegma mě vůbec nebolely, když
Ž‘sme z rozjetého vlaku vyskočili na 

romadu šutru, a myslím, že nikdo 
v životě tak  nesakroval jako my, 
když jsme m látili pedálam a po sil
nici celou hodinu, než jsme se do
stali zpět do Splitu. Tam nám byla 
nádtažní čekárna posledním úto
čištěm. — „Běda, jak  vzal kvítí do 
rukou, hned jeho dechem zvadlo.“ 
— Jó, zvadlo, v te j čekárně by byla 
zvadla stoletá borovice, jak ý  tam 
bylo aroma. Spalo tam asi patnáct 
dragounů a ti „dejchali“ vo celej 
řebík. Posléze však omámeni dra- 
gounským hýdkem, ' usnuli jsme 
spánkem zbědovanejch.

Split, listopad 1929.
•

Slavnostní potlach konal se 31. 
března „Na rafandě". Oznámení 
přišlo bohužel pozdě, takže nikdo 
nemohl býti přítom en slavnostnímu 
splynutí osad „Heleho“ a „U šilha
vého býka“.

Osada „Havran“ hraje tuto neděli 
dopoledne na hříšti Štěchovice první 
jarní zápas se Slunečním údolím.

—sta.

Osada pod Třebenlcemi hraje woley- 
balový zápas tuto neděli s „Mrtvým 
mužem“. —om—

Hobo-boys poráží ve woley-balu
Mickles 2:1 (15:13 — 9:15 — 15:6).

Jerry.
Osada „Dargas“ pořádala osadní 

lehkoatletický meeting a řeckořímské 
zápasy. V běhu na 100 m vítězi Kašpar 
(11.9), 400 m vyhrál Kuzma (60.2). 
Vrh koulí stal se kořistí J. černýho, 
hodem 12 m. V řeckořímském zápase 
zvítězil ve všech kategoriích šerif 
„Abstinentů“ Fatik. —az.—

Malý oznamovatel.
Koupíme

chatu nebo srub. Event. dáme po
díly nebo se zúčastníme založení 
nové osady. Nejraději Sázava nebo 
Vltava, není však podm. Ihned. Zn.: 
„Platíme hotově“ do adm. it. 1.

Děvčátko hezké 18 až 281etá 
na jarní toulky hledám. Nab. 
možno-li s foto pod zn. „Redak
tor“ do adm. t. .1

Koupím starší, zachovali, 
pěkné kanoe neb kajak pod zn. 
„Udání ceny“ do adm. t. 1.

Koupím jakoukoli chatu neb 
srub. Zn. „Cena! nerozhoduje" 
do adm. t. 1.
Koupíme chatu, kdekoliv u řeky 
a lesa s podrobným udáním. Pod 
zn. „Merry boys“.
Kanoe koupím, zánovní s přísl. 
Značka: „Cena“ do adm. t. 1.

Vešlo trampule do restaurantu
-  Přejete si snídani na vidličku?

Trampule se zasnělo.
-  Chraň pánbu, dejte mi to na talíř. Lord

Náš pan Paďour domácí klepal tuhle dlou
ho na pannu M árinku a né a né se doklepat. 
„Měsíček se mu smál.“ Značně namíchnut, 
dočkal se konečně odpovědi:

„Ale, ale, domácí pane, nevíte, že je  maso- 
půstf!“

Heleď Franto, co ten blbej malíř nama
loval k nám xa xvíře?

Nebude to divokej holubi

Tramp vychází v pátek každého týdne. — Předplatné ročně 26 Kč, půlletně 13 Kč. — R e d a k c e ,  a d m i 
n i s t r a c e  a e x p e d i c e :  Praha H., Karlovo nám. 15. Telefony 43.241 a 43.300. — Filiální administrace 
pro Velké Brno: Brno, Husova 7a. Telefon č. 5069. — Filiální administrace pro Přerov: Přerov, Škodova 13.
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„Tram pa“ v Praze.


