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Š e r i f  F r a n ta :

v potu tváře chléb svů j. , .
Dyš nás tohle učil ve škole pan farár, ztěžka tem tomu 

rozuměl. Pan farář si vydělával sice v potu, ale já ve svý 
kotrbě uličníka z Radlic myslel, že je to jen vod jeho ve- 
lebnýho špeku no a na sobě sem byl přesvědčené}, že mě 
podobnej uděl z našeho kafe a bramborovejch placek nikdy 
nepostihne.

Tála přinášel v sobotu sedm zlatek a potom mulerka 
šla a zaplatila dluhy u hokynáře a pekaře a někdy) sme do
konce měli i dva uzenáče k večeři a v pondělí šlo se zase an

dluh.
Někdy a to dost často sme z toho pořádku vybočili. 

Taková branže periferijní si na pořádek totiž vůbec ne
potrpí, a to se stalo dyž táta nedělal. Pak sme prodali 
moždýř, nebo se něco neslo do amtu, zkrátka došlo dycky 
na slova velebnýho pána, že když je nouze nej vyšší, pomoc 
boží nejbližší. No a tak sem rošt a viděl sem kolem to če
mu se říká život psi.

Dyš mě bylo deset let, dělal sem si ztoho, co veleba 
kecal, pustou švandu. Hergot, jak pak ne. Množili sme se 
jako bílý myši, táta neměl práci, my měli hlad a máma sto
nala. Bratří a sestry se rodili a umírali. Máňa spadla z po
stele a nepostavila se osm let na nohy. Bážovi les z bříško 
culiček střívka, že vypadal jako natržená hadrová figurka 
a taky, no to byla junda, se nám jednou narodila dvojčata. 
Tenkrát mě nešlo do palice proč muterka vlastně tolik pla
kala dyš voba umřeli.

Pak sem šel do učení a protože sem byl z toho kafe 
těch placek jako vymodelovanej ze syrečků, šel sem na za
hradničinu, abych přišel na vzduch. To byl jeden báječne) 
vtip, kerej přetrumf i ten s těma dvojčatama. Vzduch je 
přece děsně libová strava a vostatně já ho měl kolem sebe 
dost.

Můj šéf byl ale kcvalír a dával mě tejdně dvě koruny 
a za to sem mu tel dělat jenom v o něco vic, než nádeník, 
kerej měl vosům zlatek a dělal denně deset hodin. Já musel 
zalévat až do devíti večer a ráno ve tři sem už řezal růže 
a kytky a hurá s trakařem na Uhelňák.

No a tenkrát se v tom mým mozku něco hnulo a já 
došel k tomu velkýmu poznáni, že práce manuelní, práce 
mučednická se vlastně vůbec za práci nepovažuje. Aspoň 
né podle toho, jak se honoruje. Čet sem už tenkrát něco vo 
tom, že všechny ty stavby v Egyptě stavěli lidi, kerý byli 
na úrovni zvířete svejma rukama a byli při tom krmení 
cibulí a bičem. Už tenkrát sem věděl, že v indijí platí za 
prašivce ten, kdo se narodí v chudej kastě a že musí dřít 
bez naděje a konce a u nás se mě to stalo podobný. A pak 
sem se vzbouřil. O to byla kapitální revoluce. Upláchl sem 
do světa. Dřel sem potom míň. Jezdil sem s krávama a po 
krmeni sem se učil německy a francouzky. Vandroval sem 
a při vobrážení vesnice sem si nikdy nezapoměl vymange- 
lit nějaký ty noviny. Měl sem jedno heslo. xChcí něco vě
dět, chci toho moc vědět*.. A byl sem při tom tak volnej. 
Totiž jestli je to volnost dyš můžeš svobodně utéct vod 
jednoho řetězu a dát se přivázat k druhýmu.

íi m  íi r  a  í \  i Příroda v,ás volá ~~^ “ ***d. 1 c t i l  1? j s te p ř i p r a v e n í ?

S t a n y ,  spací pytle, p ři
krývky, to rny , chlebníky, 
vařiče, pokrm ové krabice,

SPORTOVNÍ STŘEVÍCE 
ORIGINÁL AMERICKÉ

a vše  p ro  tra m p in g , kam- 
p in g , tu r i s t ik u ,  tá b o ř e n í

dodi. Vim ^ a c & ~ j£ c r ť č -levne ^
c /  Ž ! T n a " 4 0 • TELEFON 3 5 Ô-Z-4 »

Ten řetěz ale musí bejt. To sem poznal, švesky na 
stromech sou konečně někdy dost drahý, ale živ se s nima 
celej týden. V létě se dost hezky spí ve stohu, ale v zimě, 
o je chlapče, to nejni postel. No a konečně i vši člověka 
časem vomrzeji. No a kam pak se pustit, dyš je bláto na 
silnici, boty rozbitý a ty fUcky žerou tak nemravně. No 
vidíš. Pak se musí jit dělat.

A proto sem se pomalu stal nevěrnej svý kastě. Krum
páč, lopatu, pluh a vidle časem sem vyměnil za práci mozku. 
Vím ale pevně jednu věc. Jednou jako kluci sme chytili 
vrabce a namalovali ho barvou na žluto a červeno. Nám se 
zdál hezkej jako stehlík, ale voni se ho pak všichni ptáci 
štítili. Von pak nebyl ani vrabec, protože ty  ho klobali, ani 
stehlík, protože ty před ním ulitli. A von chtěl přece jenom 
pořád tam mezi ty  vrabce.

Já dyš vidím zedníky nebo kočího jak se dřou, je mi 
tak jako bych byl skovanej za zdi a koukal se jak kamarád 
pracuje.

A tak to někdy zabolí, dyž vidím nedůvěřivé} pohled. 
No už to je tak. Zůstanu tady nebo né? Nevím. Ale čest 
vám na tý  moji straně.

Trampské kanadky
celku,orig. angl. dulbox, nepromokavé, jazyky v 

nákotníky, kapsa pro nůž, dvojitá _  _  v  _  _  
podešev, dvě přesky na zapínáni, K  j O K '  
nejmodernéjšl k a n a d sk ý  vzor,

Pro jarní sezónu orig. americké
KEDS a HOOD

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

JÄROSUIV BOHAT/\,
ANGLICKA OBUV, SMÍCHOV, NÁDRAŽNÍ 18.

u m a :
y \jQ j n ju n ru

— Pane tramp, co mi pliváte do ksichtu.
— Páč je ťn cedulka ..neplivejte na zem“.

Ročník II. V Praze, 11. dubna 1930. 50 haľ.
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191!
D alších  26 tra m p s k ý c h  osad ,
klubů, kroužků a  pod., protestuje proti zneužíváni
t r a m p in g u  t is k o v in a m i

Měsíční údolí — Větrná smršť (M. Bu
dějovice).

Stará Dawsonka (Sázava) — Quit-Chlast- 
handy (M. Ostrava) — Medajda (Ostrava) — 
Fidlaja (silniční trampové) — Šilhavý býk 
(Mnichovo Hradiště) — Arkansas (ze „Zla
tého údolí) — Island boys (Stříbro) —_ Tři 
vlci (stanaři) — Dakota (Medník) — Wispe- 
ring (stanaři) — Tornádo (Králičí údolí) — 
Osada Medvědí (Plzeň) — Ozdravovna Lido-

p a n a  J iř íh o  S tř íb r n é h o
vého divadla na Pankráci (Sázava-Pikovice)
— Lost Hope (Brandýs) — Hoboken (stanaři)
— Silver Caňon (Rakovník) — Damay (Ra
kovník).

Osada „Midas“ (Proudy) — Carpe diem 
(Mníšek) — Colorado (stanaři) — Westris 
(Údolí stínů) — Honolulu (Náchod) — 
Omaha (Vltava) — Kennedy (Sázava) — 
Michigan (Plzeň),

Dovolujeme si vší tram pské veřejnosti oznámili 
truchlivou zprávu, že pana Rud. Gregora, redaktora 
tram pské rubriky  v Poledním listě, není více. Skonal, 
utlučen mohutnými slovními d irekty  na vlastní schůzi, 
kterou si sám na svůj pohřeb svolal 16. t. m. na 
Smíchov.

Ani si nevrž — tof celkové resum é celé schůze.
Kluci, zůstali jste  zdraví.
Přišel malý větříček, zatřepal tram pským  stromeč

kem, pár shnilých švestek spadlo a strom roste dál.
Průběh schůze netřeba vypisovati. Pan Rudyard se 

u jal jménem pana Sříbrného slova — a už byl dole.
Následující resoluce, p řija tá  na této schůzi 99%, 

nechť je  věncem na. té  siříb rné rakvi.
Čest jeho památce.

Resoluce.
Trampové přítomní na I. debatním večeru, svolaném 

Rudyardem Gregorem, vedoucím hlídky „Tramping“ 
v Nedělním listě, do Modrého sálu na Smíchově dne 
16. IV. 1930, usnášejí se na této resoluci:

1. Prohlašujeme jménem všech trampů, že pan Ru
dolf Gregor nemá na příště naprosto žádného práva, 
mluviti jménem nás trampů.

2. Nezapomněli jsme dosud na vylhané a ostouzející 
nás zprávy, uveřejňované v Poledním listě, a odsuzu
jeme proto jeho snahu, zavěsti nyní hlídku „Tram

ping“ a získati trampy pro nekalé úmysly fašistické 
skupiny pana Stříbrného. Zdůrazňujeme, že v tramp
ské hlídce Nedělního listu mohou nalézti zalíbení jen 
paďouři, weekendisté a turisté, kteří jsou proti 
trampům vesměs zaujati.

5. P r o h la šu je , ze trampové, z velké většiny děl- 
Hicíi hoši a děvčata a drobní zaměstnanci, nemohou 
míti ničeho společného s tiskovinami pana Stříbrného 
a zavazujeme se provésti v trampských řadách očist
nou kampaň od jeho časopisů.

4. Odmítáme zavedení čtvrté třídy ve vlacích, pro
pagované panem Gregorem, a naopak žádáme polo
viční slevu jízdného pro trampy, zrušení nás ponižu
jících dobytčích ohrad na některých nádražích a 
dopřání nám toho pohodlí, stejně draze zaplaceného, 
jakého používají cestující na jiných tratích.

5. Protestujeme proti chystanému zákonu o polním 
pychu, připravovanému dnešní vládnoucí koalicí, 
neboť je v něm též velké nebezpečí pro volnost 
trampingu.

Zasíláme tuto resoluci do časopisů R. Večerník a 
Tramp, neboť v posledních letech byly to jediné časo
pisy, které se trampů vždy zastaly. Rovněž ji 
posíláme do Nedělního a Poledního listu, abychom 
jejich čtenářům a hlavně redakcím dokázali, že se. 
neprosíme o jejich pozornost.

— Co je Tlasko v takový náladě?
— Vyhrál sázku.
—  ? ? ?
— No, Bugir má honícího psa a Tlasko po

chyboval vo jeho kvalitě, tak se spolu vsa
dili. Bugir vo to, že pes přinese všechno, co 
před ním uteče a Tlasko proti.

— A vyhrál?
— Tlasko. Von nechal utéct mlíko!

Lord.

— Se divím, že tě to ani nebolí.
— Nevím, co.
— No, jak seš praštěnej.

Lucie.

:— :— nrr S K A U T I H G “ -------------{TAHV mha i.wiiA.ř ■*■»«»
J  I HIV I :......... .....  = mm lakoit
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— Alexandře, tak se mi vo tobě tuhle 
/dálo —

— Jó, a eo?
— Že jsme spolu kradli.
— A co?
— Záchod. Já vzal prkýnka a ty to vo- 

statní.
Ivo.

Z naši „jarní soutěže".
1.
Bezbolestně odstraníme patfoury: Poblíž osady zasadíme 

tabulku, na ni pověsims asi tři zmije za hlavičky na cukr- 
špagát a napíšeme: PozorH v těchto mistech hrozná spou
sta zmijí! — A kdyby tomu některý paďour nechtě! věřit, 
tak ho uštknu sám klackem, vesnu za hovnik a hodím na 
posazavsttej chodník.

2.
Stříbrnej udělal rubriku „Trampink“ proto, že bude asi 

taky jezdit, tak sí chce kluky udobřit, aby mu někde ne- 
rozflákaíi kušnu za ty jeho voloviny, co už napsal

3.
Co blbého v „Trampu“ eště nebylo? Blbějšího už asi ne

dostaneš nic!
Tak sem tudle, kluci, stavě! u nás v boudě kamna z hlíny. 
Boudu máme strašná nahnutou, a já byl zrovna po poila- 
chu, tak sem sí to hák vomejlil a kamna sem postavil na 
zeď. Teď si me přejte vidět, já když vařím, tak musím 
držet hrnec na plotně rukou, aby mně nespad.

Ahoj
Lecián.

!. otázka: ptáte se, jak odstraníme bezbolestně? Oycinky 
klackama, nás to bolet přece nebude.

2. 2a „polední a nedělní list“ si koupil „kalhoty“, za 
„šejdrem" „kabát“ a teď by si chtěl „Trampingem“ vy
dělat eště na „kanadky" aby nemusel chodit „bos“.

3. Já myslím, že bych snoch dostat tu první cenu já né! 
Dyk už sem vám lam poslal blbejch vtipů dost který 
sie eště neotiskli. Když vám to teda nestačí íak tam 
dejte tento vtip s příslušným obrázkem, který si můžete 
udělat sami:
Teď vlastně nevím, jestli prší proto, že jsem si vzal dešt

ník, anebo sem si vzal deštník proto, že prší! No vidíte 
a blbej Fór je hned. Groteska.

•

Odpověď na !. otázku:
Naše osady a lágry zbavíme paďourů tím, dyš v okolí 

postavíme několik tabulek: „Zde pro Vás kvítí neroste 
už tu byli Trampové před Várna!“

Odpověď na II, otázku:

Stříbrnej zaved rubriku Tramping, prptože si mysli 
že nás na ní nachytá. Vono se mu to však sotva po- 
daří, ačkoliv je půda dobře hnojená.

Odpověď na lil.  otázku:
Blbý je, že se nás na to ptáte. Dyš votisknete odpo

věď, tak to pak nevyhraje žádnej, páč řeknete, to už tu 
bylo v č. 8, 9, 10 atd. votišiěnol 

Maucta
R. Kolář.

«
1. Tabulka: „Paďouřj, pozor na pohlavní údy.“

Divoký trampové.“
2. Pan Zlatník si myslí, že to „Tramping“ spraví a že 

ty ukousnutý pohlavní údy přirostou zase ke svejm maji
telům,

Oblomov II.

Vodpověrf na otázku první.
„Vono by bylo nejlepší pozvat ty masňáky, takte na 

vlastnoručně vařenej gábl. Af jsem irajcen, estli by znova 
přišli (pro případ by se jim při jídle vyprávělo, jak se to 
vaří).

na druhou.
To von se asi Stříbrný drží toho přísloví: „Čí chleba 

jíš, toho písničku zpívej“. Von v tom plátku má samý šve
holení papoušků na usekaných pohlavních údech, hrůzné 
orgie ve škatulce vod sirek, a antož všecko je to vod tějch 
trampů, tak si myslím, že von muší za to jím udělat ňá- 
kou reklamu,

na třetí
Vo tom, jak Georg Silberstein trampova! s paní minist

rovou v Pikovicích, a jak je tam Edáček překvapil, zrov
na když Jirka milostpaní vykládal prstochmai — -------na
kytaru. -šefe-

•

Na jaře prý vše pučí, a aj, vypučelaf jest jarní soutěž, 
aby obohatila mozky í kapsy naše.

I. Jak?
I. Odkoupíme oježděnýho Gráfa Zeppeíina nebo „Z.R, I.“.
II. Tuto přiyážeme na rozhlednu anebo jinou věžku naši 

stověžaté Prahy.
i i i. Na této zařídíme svou osadu.
IV. A na ty, kteří by nás tam chtěli votravoval, se z vy

soka vykanadíme!
II. Proč?

Poněvadž chudoba cti netratí!
III. Který?

To je těžko rozhodnout, bylo jich tam už dost, ale se
znam nocleháren pro trampy v čas deštivého počasí, to 
tam eště nebylo!

Amen!
JOSKOP,

Přišlo trampule do restaurantu:
„Pane vrchní, dvě vejce, ale se špatnou ná

ladou r
„? ? ľ“
„No, aby nebyly naložený!“

Lord.

S p o r t o v n í  ,K e c k y *
Ve velkém výběru levně na skladě od 25 Kč. 
Spolkům, obchodníkům velká sleva. Vyžádejte 
si vzorky na1dobírku, co se nehodí vezmu zpit.
Též Ia levné plátěné poloboiky na skl adě:

JAN HORNOF - OBUV - PRAHA VII.
u Hlávková mostu. Bubenská 6 n. Tel 30271. 

D O PO R U Č U JEM E.
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B e n e d a :

pes, kterého nám zabili...

Ten pes byl náš
Z ČSR 1929.

A rostl s nám i —
Náš kamarád!

Tak by asi líbezně okrojovaný básník vzpomínal 
na zcepenělé zvíře a ronil slzy úpravných rým ů nad 
jeho skonem, (

Čtenářská obec s povzdechem zavřela by knížku, 
vyprávějící o psu hrdinovi, ^vzdychla by, účastníc 
se tak  meditací básníkových a šeptla dojatě: jo, to 
bylo zvíře!

HOURÁ, řekněm e z Líndaurova, k terý  právě na- , 
hňácal do bezedného žaludku osmého buřta  a vylil 
tře tí půllitr, zamlaskal by, u tíra je  chlupatou tlapou 
mastnotu, stékající po zarostlé bradě, a houkl na 
synka, právě dočetšího pohnutě zmíněné trojverší: 
la k  di, smrade, a dej tomu hajzlovi nažrat — A m y
slel by tím  psa, k terý  na řetězu u v ra t vyje, h la
dový — *

Tenhle HOURÁ z Líndaurova byl pacholek prvo
třídní — Kleli mu lidé za války, když ty l z jejich  
chudobý a znásilňoval ženy, platě za jejich  těla hrstí 
černé mouky, proklínala ho chasa, kterou držel 
zkrátka v dnecn nouze žvancem žrádla a poháněl 
bejčákem  do práce, nadávali mu všichni, kterým  roz
házel stany táborů, přes noc zbudované na jeho, ro
zerval celty a potloukl kotlíky, zavěšené nn^ - '' '" ‘šti.
V pár facek mu dáme my, až jednou zase potáhneme 
řek li jeho vladařství nebo lány blahobytnějícího 
dvora, abychom pomstili chudáka RUCCA, jehož 
kůží teď pyšní se dveře chaty nad Sázavou —

*

tKlukovská syčárna provede často věcí neuvěřitelné. 
Nad čím m atróny ctihodných myšlenek a fotrové 
nejm ravnéjšíck zásad pláčí jako nad zhoubou a So
domou, to je  jí  k nejbujnějším u veselí — Sranda 
musí být i kdyby tá ta  umíral — a náruživosti věč
ného podnikání není žádný problém nerozluštitelným. 
,.Tak jsm e ho našli“ — uváděl by básník čupřináč. 
My jsme ho uřízli pohodnému, když vyl hlady 
u ohryzaného kůlu, čekaje na popravu. A byl náš —

*

Jsme družným  stádem, nevychovávajíce se k přátel
ství a závislosti. Touha, k terá  nás svedla, samozřejmě 
učinila nás kam arády, a ti, k teří přišli za námi, našli 
už na prahu  našich táborů srdce otevřená — I RU
ČEK se probudil po zachránění a hodech jako kus 
našeho těla, závazně náš prvním štěkem a náš do 
posledního hlesnutí. Stromy, bídácký háj, vybrako- 
vaný lidskou lakotností, byly nám pralesy nejnepro
stupnějšími a RUČEK stal se Rin Tin Tinem všech 
pacholčin, k teré se rodily v nás a k teré nám tryskaly 
z rukou. Mládí není instrumentem, odkázaným na 
metraci jakéhokoli zákoníka. Má svůj řád  svobod
ného usilování, ale i své právo k volnosti a neváza
nosti. Proto vejprasky tatíkovým  řemenem, proto 
úprk před chocholatým. Proto i nenávist k nám —
A z m i soud nad RUGKEM.

*

Louka byla vyrvaná až na kost, jak  z ní hrabivost 
flOURY dřela bohatství sena.

Pichlavá jako štětináč měsíc neholeného ksichtu 
a. už proto naše, že na ní nebylo, co zničit.

A RUČEK u ohně honil kouř dávnou zvyklostí, 
zajíkaje se jeho čpavostí a hustotou.

Tramping docela normálního průběhu a nevinný.
Ale ROUROVÁ hladovost i v usídlení na pustině 

posečené louky viděla troufalost nevysvětlitelnou a 
vztek krkáckého chřtánu hlučel v nadávkách na míle 
daleko —

Surový svojí nemístností, zlý, doprovázený šermem 
vidlí, jim iž byl' „pantáta" vyzbrojen.

Bojovná pósa vzteklivce dráždila stále více^ naší 
veselost a hluk k řiku  už jen  zcela monotonně vřeštěl 
do našeho smíchu —

Bando m izerná —
Nepříčetnost zloby sykla jedovatým  rykem  chla

pácká tlapa zamávala bodlinami nástro je — Ne pro 
strach nám — Ale k bolesti RUČKA, který byl jimi 
přibit, jak, nechápaje, čmuchal u bot zabijáka -  

Lotra —
*

RUGKU,
vítr chodí za dveřmi chaty a ptá se po Tvém vese 
lém štěkotu — tma čumí do jizby a staví se do koutů, 
stýskajíc si na Tvoji nepřítomnost — 
naše hovory přeskakují jako jisk ry  v pustině ti
cha. kdvž si Tě připomínáme —

RUCKlU,
hře ju  si záda na Tvoji kůži, střeže vchod k nám 
neboř za zlobou, kterou Tě odpravili, dere se k nám

i zloba zuřivější
naše svoboda je  jediné, co u nás je  teď v f lW

svobodného
přes zákonem hlásanou demokracií a přes svaté

právo dychati volně — 
víš, jablko v kapse je  tvoje jen  proto, že ho

momentálně vlastníš
ale ukousnout, chraň pán BůH! Na to jsou tu jiní

a povolanější.
Říkávalo se jim — samozvanci. Dnes af žije

republika: / vůle lidu
a pupkáěství HOURO z Lindaurova už leze i z hod 
ně objemných koženek — Vláda agrarů  - vláda

boží ■ -
přerazí tě v kříži tím, co má v tu ránu po ruce — 
RUČKU,
smutné vzpomínání a smutné perspektivy —

S t a n ě k

„Ježíši. Pepíku, tys mne »mazal těma tvej- 
ma špina vejmu paekama hlu/u. To /.as lnuté 
maminka vod fotra bita?“

? ?“
„Vona ta blůza je její.“

- k a r m o
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Tuhle přišel kupovat dobrej tramp 
Brtek mejdlo.

— Jaké to má být vašnostj?
— To je fuk, hlavně k tomu dejte

návod na upotřebeni. -§efi-

T ou ma ;
»

Soudce: „Pobodal jste  onoho cizince tak, 
že zemřel vykrvácením. Můžete říct něco na 
svou obhajobu?“

Obžalovaný: „Já myslel, že z cizího k ~v 
neteče.“

Potkal Tlasko Bugira, nesou U  foto
aparát.

— Kam s tím letíš?
— K nožní.
— K nožíři?
— Nojó! Von mi špatně zavostřuje.

Lord.

— Viděls už ten nový semafor u Můstku?
— No bodef že jo.
— No vidíš, zroyna takovej udělají eště u Národního 

divadla a potom elektr. podniky zařídí lůžkový vozy, aby 
se lidé mohli prospat, než přejedou přes Václavák.

Ivo,

B  e n  e d  a

návrat
Pozdravuji jaro 
smekaje děravou čepici —
Přijímám podanou dlaň —
Říkám »Má úcta«, zdravím-U• chatu,

naši vysokou stráň 
s hrbatou jedlicí,  
potůček dravého chvatu —

Tak jsme našli, co nám nadobro chybělo, 
zpleněno válkou a militarismem, 
zabito bez kšiltu čepicí, 
zakleto do horáckých kalhot a bot —

Učí i střílet
na krvavé, poplašené srdce'

Písničko chlapáckých not, 
i my jsme náramní chlapíci, 
napíšeme na nebi zlaceným písmem: 
vzduchu a slunce se zachtělo —
L  á's k  y  '!

Neboí tisíc hanebných pomluv a lží 
nestřese tolik bláta a slin, 
kolik vonného kvítí padá a mží 
na spojený náš stín —

Upřímně tisknu pravici příslibu; 
děkuji za krásu, 
prosím za chybu.

Pásky
zlatého mámení ovíjím na Štafety vzkaz: 

za vás,
kamarádi na mnoha ostrovech ztracených jmen,
byl jsem doprostřed čela políben
a bohatě podarován —
posílám každému, co jeho jest,
čekejte u cest,
dojede posel na bílém koni,
ode mne,
přinese teplo dlaně a pocelu žár, 
d a r ,  !
abyste navečer, kdy klekání zvoní, 
tajemné,
zvěstovali milenkám zjevy:

rodí se dobro, umřely hněvy, 
zdraví nás J A R O !

Pět trampů vrazi do hospody. Po
vídá ten první: „Hospodo šest svět
lých na stůl, ale rychle. Náš šerif se 
topí v Hudsonu a my ho musíme jít 
vytáhnout." -šefi-

. . .  a v mládí sem byl prvotřídní silák. Tak jsem jednou 
zvedal nákladní automobil. . .

„Čoeče, neblbni.“
„No sichr, . . . ale neuzved sem ho. -šéfe.
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— Pref legionárska obec bude po* 
výšena ?

— lak tp!
— No faktumf — na mčstys. -šefl-

O  u :

— Fšecko stranou, Bugire, ale ta tvá hol
ka musí bejt děsně cudná. Já co sem ji viděl, 
tak dycky má sklopený voči na zem.

— Voto ne, ale vona našla jednou před pěti 
lety na zemi pětikorunu.

Lord.

— Tati, co je  to LAHORE???
— La hore, la hore, sakra, to bude něco 

tureckýho; kdes to zas kluku, chyt?
— Ale učíme se ve škole takovou ne

mravnou písničku: „Vstávaj miLÁ HORE, 
už sa rozednívá..

-ý- VI.

Přefčírem byl u nás v domě desnej rámus. 
Hádala se partaj nade mnou, Řífmiiovi. 
Dneska sem pana Ríf mí In potkal, tak sem se 
ho při tý příležitosti zeptal, co to bylo ten
krát u nich za čurbes. Rozčílil se pan soused 
při tý vzpomínce velice velmi a poudal: 

„Přectafíe sí tu prohnanost. Má céra hrála 
v neděli divadlo a dyš sem se jí zeptal s kým, 
tak přála, že sama a ač sem ji střískal, tak 
se nechce přiznat. A noviny sou plný toho, 
že hrála s pathosem a doprovázel ji pan Šou- 
rek, Vona má toho nejvíc zapotreby tahat 
se s ňákejma chlapamaí

Lord,

„Já mám lady psí život."
„Neblbni!“
„No, vážni — mám taky blechy." -šefe-

Povídá slečna paďourová:
— Četla jsem, že člověk v dětském věku 

pšklivý, stává se postupně hezčím a hezčim. 
A zase naopak.

Povídá tramp Tony:
— Jéje, vy ste musela bejt roztomilý dě

ťátko.
Lucie.

„Člověče, ví& že Betta po operaci slepého střeva ztra
tila patnáct kilo?“

„JežiSmarjá, to je to střevo tak těžký?" -šeře-

„Kam deš, Ferry?“
„Nikam.“
„Tak pojď tady, tudy je to blíž.“

Groteska.

G é  z a:

— Hahoj Fery, ty blbé trampule, co děláš 
s těma kanadkama?

— Ale, sou nový a děsně mě pálej; tak je 
mažu bórovou vazelínou.

Lord.

K l u č i l i  H o l k y !  
A - D U R ' s

U S Í T E  Č Í S T  n o v o u  k n í ž k u

Z a  K S  Z O m- u všech knihkupců nebo přímo v Edíci „MEGKLITH“, Praha III., Nerudova 240.
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G á z a  V č e l i č k a  :

t r i p r i n c e z n y
(Scéna z revue „Pan Paďour“.)

Tři vandráci. Za nimi do dáli ubíhají koleje.

Jimme (snivě): Svítá.
Frank (přikládá): Padá rosa.
Charles (klepe se): Je zima, hrome.
Jimme (nafoukle): Pánové, nejsme žádná chátra, ale po

čestní gentlemani, nutno se představit. Dovolte, abych 
začal. Já  jsem Jimmie, vulgo Krakatoa.

Charles: Těší nás. Já  jsem Charles Syndetikon.
Frank: A já  jsem Frank alias Ehododendrona. Přátelé, to 

je více než podivuhodné, jak my tři jsme vlastně při
šli o naše levice. Teď si to uvědomuji, že je to úžasná, 
neuvěřitelná náhoda.

Jimme: To si musíme vyprávět. Navrhuji, aby každý 
z nás vyprávěl svůj příběh. Hrome, umírám zvěda
vostí. Začni Franku!

Frank: Dobře, pánové. Tedy představte si: Polynesie. 
Slunce žhne jak peklo samo. Znáte to, co?

Jimme (blouzní): Jak  by ne! Válečné pirogy divochů. 
Horké vášně. Nebezpečí a  džungle.

Charles: Ano! Lepra. Alkohol. Lues!
Frank: Kamarádi! Nebyl jsem dycky tramp. Kdysi sy- 

nek Eajdoly čibernýho, deštníkářského krále. Táta byl 
mocný patron. Aspiroval na presidentský stolec' v Bí
lém domě. ftíkali mu také muž šestého ledna, neb ve
černík tříkrálový.

Jimme: Vzpomínám s i ........
Charles (kouří).
Frank: Táta jednou sáhne do vesty, vyndá milion do

larů. Povídá si už plnoletej, máš už po třetím vodvodu, 
na peníze a jeď si někam. — Já, to ce ví, Londona sem 
přečet celýho, kam jinam než na Hawai.

Charles: Honolulu........
Frank: Da! Znáte to tam?
Jimme: Honolulu! Lovci lebek!
Frank (rozvášněn): Byl jsem dobrodružnej hoch. Pla

zím se údolím hadrů za divokým rosamákem, v tom mne 
přepadne oddíl domorodců. Zajali mne a uvázali k mu
čednickému kůlu. (Vzrušeriě s pathosen|.) Náčelník 
měl dceru. Byl jsem jediný běloch, jehož kdy spatřila. 
Zamilovala se do mne. Vyprosila si mne. Dali mne svo
bodu. Večer při velké bledé tmě hrála a tančila. Oh, 
ky tary----

Charles: Jes! Hawaiské kytary. Znám to z gramofonu.
Frank (pathos): Milovali jsme se láskou mladých zví

řat. Měla zlatohnědé hadí tělo a na levém rameni vy
mrie ...........

Jimme (netrpělivě): Mluv ryehlejc.
Frank: Jednou, koupáme se spolu v zálivu, přepadl ji 

žralok. Chápete! Jak hrozné! Já  plavaje jí po boku, 
vrhl jsem se naň se zbraní v ruce. Ona zatím doplavala 
ku břehu, má sladká Kalahoe. Zachránil jsem se, ale 
žraločí bestie ukousla mně ruku i s brovningem.

Jimme (nadšeně): no, a jak to dopadlo?
Frank (pathos se vznešeným úsměvem): Princezna si 

mne potom vzala.
Charles: Zajímavé. (Přikládá.) Slunce už se vyhouplo na 

obzor.
Jimme: Podivuhodné. J á  měl též podobný případ Pama

tujete se na slavného Brigitu Kastrollo.
Frank: Onen proslulý zápasník s býky, což?
Charlee: Ano, také jsem slyšel. Hrdina.
Jimme: Jeho jméno zalétalo do každé vísky od Šumavy 

k Tatrám, Tak vidíte, kluci turecký, to jsem byl já!
Frank (vyskočí): Nemožné!
Jíme: Ano. Aréna šílela, kdykoliv jsem v Madridě zabil 

býka. 6,  těch darů. Těch ovací. Těch vášnivých žen
ských tě l ........ Dcera diktátora knížete Brimi de Ei-
viera, krásná princezna Fratelini, chodila na každou

moji benefici a nad kouřící se mrtvolou zkrváeenébo 
býka házela mi bílou růži. Symbolické, což? (Tragicky ! 
Jednou se v Madridě stalo cosi hrozného, Fratelini 
princezna šla do trhu. Nenápadně jsem ji sledoval. 
V tom se na ulici splašil obecní bejk a napadl ji. Ne
maje kordu, vrhl jsem se na rozzuřené zvíře holýma 
rukama a podařilo se mi býkovi zlomiti vaz. Za jakých 
však podmínek. Levá ruka však probodána, rozdupána, 
rozkousána strašlivými parohy krvavé bestie. Museli 
mi ji  amputovat!

Charles (klidně): No a jak to dopadlo?
Jimme (patheticky): Princezna zachráněna od strašlivé 

smrti si mne vzala.
Frank (s obdivem): úžasné!!
Charles (zívá): Nádherné. Dejte mi ještě eigaretu, 

(Všichni si zapalují.)
Frank (zasněně): Jak slavná byla naše minulost.
Jimme (k Charlesovi): A co ty, kamaráde Charles? Jak 

to bylo s tebou?
Charles (zlekaně): Co já? Nechrne toho.
Frank: To není fair. Musíš také vypravovat. Jak  k tomu 

přijdem.
Jimme: Vypravuj. Nedělej drahoty.
Charles: No dobrá. Sloužil jsem na otrokářské lodi, kerá 

zásobila Maiko černými dělníky. Víte přec, vláda to 
strašně potírala. A tak nás jednou vládní škuner pro
hnal kolem vobratníku kozorožce. Dole u korálovejch 
útesů.

Frank: Znám. Tam je zrádný moře.
Charles: To je vono. Vládnímu jsme utekli, ale rovnou do 

bouřky, naryclo nás to na jeden atol, Bonaventura se 
rozsekala a třetina posádky se zachránila, mezi nimi já.

Jimme: Mocli jich zůstalo ve vodě?
Charles: šestnáct námořníků a celej náklad zboží, páde 

sát černochů bylo v talonu jako krysy. Zbylo nás vosům. 
Drželi jsme se atolu jako matky. Vylovili jsme akorát 
sud dynamitu a sud pitné vody.

Frank: Eostlo tam něco k jídlu?
Charles: Byly tam kokosové palmy. Samý kokosy. Den 

vode dne žrát kokosy a pít vodu. Ježíši Kriste!!! 
(Pomlčka)
(tiše) Jedli jsme to, dokud to žaludek snes. Sedmej 
den jsme zvraceli. Vosmej den nejedli nic, pak už furt 
nic, jen pili vodu a zvraceli vodu, jak jsme se na ko 
kosy podívali.

Frank (odplivne): Fuj tajxl!
Charles: Jedenáctej den se John Zrzek začal smát. šel 

ke břehu, dal si do huby dynamitovou hylsnu. Nenašli 
jsme z něj ani perko!

Jimme: Eozbilo ho to na milimetry
Charles: No, jestli! A tak každej den zmizel někdo, až 

sem zůstal sám. Jak krásnej ten atol byl. A jak .straš 
livej. Slunce, palmy! Moře žvatlalo jako dítě. A já 
pil vodu, zvracel a modlil se, aby si pro mne přijeli 
z vládního.

Frank: Pověsili by tě!
Charles (divoce): To je jedno. Ale sám bejt (vztekle) 

mezi těma piašivejma kokosama!! Já  dyž si někdy 
představuji peklo, tak je to atol porostlej palmama 
Najednou jsem se přistih, že se chechtám zrovna tak 
blbě, jako nebožtík Johny. Aha! To bylo vono! Sud 
byl ještě plnej hylsen a mezi nimi jedna ta  moje, 
(klidné) Vzal jsem křesadlo, doutnák a patronu. A du 
ku břehu!

Jimme: A v tom loď, co?
Charles: žádná loď, kamaráde. Stalo se něco pitomněj- 

šího. Přihodilo se vám někdy, že ste v roztržitosti 
spolkli pecku a višni vyplivli do dlaně? Mně se to stalo 
s tou hylsnou. Měl už sem rozum v trapu a dal jsem vůl 
omylem doutnák do huby a zapálenou patronu držím 

v levé ruce. Najednou bum, prásk —- -------
Frank: A ruka byla v dálavách.
Charles: Ano. Koukej. Až vod ramene.
Jimme: (zuřivě): No, a co bylo pak?
Charles (chvíli ticho, zamýšlen): Pak? (s nepřítomným 

smutným úsměvem, slabě): Co bylo pak? Cha! Princez
na si mne potom vzala. . . . . .
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Našli tram pi na silnici pana Paďoura, 
smutně hledícího na svou Fordku.

„Mladí muži, nemohli byste mi pomoct? 
Ztratil jsem nádržku.“

„Ale jó,“ odvetil dobrý tram p Bobiš, „tu 
m ají zrovna dvě.“

Mimojedoucí auto převezlo p. Paďoura do 
zemské nemocnice.

Tango.

— Pane Rudý Jarde Gregore,
tak bych jim moc radil, aby se nechali po
jistit proti vohni!

— R. J. G.: ???
— No, protože, vašnosto, s tou trampskou 

rubrikou v Sladkým dřevě na betón po-
hoHte- Lord.

Bída je zkušebním kamenem charakteru.
Farář.

U f r e n o l o g a .
„Tato vyvýšenina na vaši hlavě znamená, že máte smysl 

pro hudbu."
„S hudbou by to souviselo. Já sem jednou při muzice 

v hospodě dostal půllitrem do hlavy."

R. 1931 v redakci »Šejdrem«:
— Pane kolportér, p rodal jste něco?
—  Jó, svůj voblek a celej nábytek.

Billy Ward.

Nová
zásilka

Keds i Hood
orig. americké Tramping-shoes

dámské KČ 5 2 “—  
pánské f« 5 4 “ -

i nejlepší velmi silný druh s dvojitou špičkou, džasně 
pevné podešev, barva: šedé neb pískové, hnědé, 

obložení. Made in U. S. H

K ř 86 ’ -  a ž  95 ‘ -
s jednoroční zárukou na podešev. Zasíláme vypla
ceně poštou na dobírku, udejte číslo nohy. Neho

dící se vyměníme.
Änglická obuY

Jaroslav Bohata, Smíchov
N i d r a l i t l f  p r o t i  Kr U m í .

Made it. U. S. ň.

••šerif F r a n t a ;
Kamaráde!

Moc názvů se mi už dostalo v životě. Nepočítám ani t? ■ 
syčáky, vandráky, bolševiky a trhan>, což dle mýho 
ikromnýho názoru bylo pouhý .suchý (a ruku na srdce, 
.ůcný) konstatování stávajících fakt.

Dyš ale slyším to slovo .Kamaráde“, je mně dvcky, ja
ko by mně někdo podával rudý bijící srdce na tvrdý 
Jlani.

K a m a r á d  Máš-li ho, važ si ho a věz. že přátelství 
je jediná z věci, kerá stoji za něco v instituci tak blby. 
jako je život. Ženská? Svatojánský proudy s nima zasta- 
,jš a efitě jich na tebe zbyde třicet a jedna zrzavá.

Je sice v každý kopě ženskejch jedna kerá nnisi bc.it 
zároveň kamarádem, a ty se diž zubama botama, ale to 
je kyt proti slávě boži.

No — nač to rozmazávat
V jedný špinavý krčmě v Oděse sem seděl u stolu s ná

mořníkem a ten měl tašku na cikarety ve který byl vrytej 
nápis: „Dobrej přítel nad cenu zlata.“

Ta taška byla ze železa, byla rezavá a musela bejt. p> < - 
vázaná gumjíou, aby z ni obsah nevypad. a já teprve dnes 
chápu význam těchto slov. Už sem zapomněl ten příběh 
kerej sem při tom slyšel, tu noc se moc pilo a ráno nás 
sebrala přístavní policije dyš. sme se lezli vyspat na jed
nu zabavenou privátní jachtu.

Ty slova ale nezapomenu nikdy. Nezapomenu taky nu 
Tebe, Pepíku Pokornej, vo kerým ani nevím z kerýho 
kouta. Čech si byl a kerej si skočil s mola. Muselo to bejt? 
Nezapomenu na Tebe, tovaryši Twardovvski. kerej si měl 
dvcky vypucovaný boty a tak směšně malej revolver. Rád 
si si zahulal, ale byls hrdina.

Ta hračička v tvejch rukách zuřila jako malej ratlík 
než se vyprázdnila a já ti nemoh pomoct.

Pochovali sme tě v tvejch botách, a já brečel, dvž sem 
je leštil naposledy. A jiný šli za várna, a všichni ste byli 
lepší než já. No je konec.

Vy ale. kerý máte svý kamarády, svý dobrý upřímný 
kluky, mějte radši než všechny krásy světa. První, kdo 
umí mít dovopravdy rád, je naše máma, a druhej, to je 
dobrej kamarád.

I rozzuřivši se, vecela:
»Musím si zjednat jasno« a —  rozsvítila lampu.

Slávka.

— člověče, ty běháš jako Nurmi!
— Tak rychle?
— Né, ale taky vyrážíš levou nohou.

9
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Drby z čundrů,
Prohlášeni.

Prohlašujeme, že nemá
me s „Trampskou revul“, 
hranou v divadle na Slupi 
profesiou, herci, zpěváky 
a tanečníky, vůbec nic 
společného.

Redakce a spolupracov
níci Trampské scény.

Vy kluci a holky trem pcký, tak 
vám musím taky uš jednou napsat, 
co si tak  vo všem myslím. Ale hned 
napřed vám povídám, že mě ani ne
napadne, abyscm se dala vod vás 
voctrkovat proto, že sem zrouna ná
hodou žencká stop.

Víte, já  byla moc zvědavá, co pro
vedete s tou trempckou scénou. Ko
ča jdank. že to dopadlo takle. čoveče 
lidi, furt nadáváte paďourům a na
jednou byste jim  šli dělat ta jtrd líky  
na prkna, kerý znam enají svět, a 
s ouskostí čekali, co tomu ta povzne
sená čeládka řekne a esli vás při
jme na milost? Trem píři, kde by 
zůstala vaše neposkvrněná trempcká 
čest? Aby pak něj iký bohem povo
laný kritik  psal: „Pan N. N. hrál 
oduševnéle bloudícího tram pa, hle
dajícího m arně rodinej krb", nebo 
.Slečna Y. X. s velkým porozumě
ním pro tragiku planoucích tábo
ráků“ atd.. dóte domů, to by byla 
ňáká krása! Ty v >.še ušlechtilý ftipy 
bv vám tam nepustili, re jt do pa- 
ifourú nedovolili tak co Svste tam 
vlastně chtěli dělat? Že by něco 
klasického?

Helejte, máte svoje osady — vy 
šťastlivci — sejdete se k potlačím, 
dáte si něco pro sebe dohromady 
a můžete si udělat trempckou scénu 
jedna radost, ale pro sebe. rozumíte, 
a ne pro paďourv. To se ví, v ono bv 
jim to klapalo, už sou ze všech těch 
krás divadelních atd. votrávený, tak 
by se zaseje rádi trochu povyrazili 
jinak. Nechali by se chvíli bavit 
od těch tuláků, kerý by si z jejich 
zájmu museli dělat čest, a až bv je 
to omrzelo, kopli by vás —. Proto 
snad, že Motlova parta sbírá vavříny 
v Osvobozeném — no, dej jim pán- 
bu věčnou slávu — proto přece vy 
nemusíte jít za nimi. Pro sebe si 
scénu udělejte někde v lese u vody 
— a sichr ji děláte dveky. i dyž 
zrovna ten oumvsl nemáte. Ale jak  
jednou vylezete na prkna, kde je  
rampa, žárovky a přecpaní paďou- 
rové, tak  se děte rovnou všichni 
utopit. Tremp je  doma v lese v noci

u táboráku mezi kam arády, rozumí
te! A není žádným šaškem, aby za 
5 Kč vlezného dělal před padoury 
kotrmelce. Beztoho by k vám šli jen 
proto, aby mohli lepší zažít to, čím 
si večer přecpali žaludky. A vám 
může při tom třeba kručet v břiše, 
pan paďour se chce smát!

Tak helej, národe trempcký, za- 
nech volovinek a na paďourv se teď 
zaseje vykašli ty, jako to dřív dě
lali voní. Ahoj!

Reddie, Rumburk.

„Zlaté opojení“, Tábor, přeje svému 
šerilovi, kamarádu L a c h t a n o v i  v 
nové životní dráze vše nejlepší. Na po
čest nového šerifa Joelio slavnostní po- 
tíach v předvečer 1. Máje.

Ginca.

Ostraváci! To je dost. že se u vás už 
tramping rozhejbal. Hlásí se nám v 
krátkém čase již pátá osada, ale to je 
přece ještě na vaše učouzený město 
málo. Tak se scukněte — vždyf teď na 
jaře a v létě vám stačí jenom pingl a 
stará deka. A dejte o sobě častěji vě
dět!_______________________________

Vážená jarní redakce trampů!
Taxem se rozhod, taky vám na jaře 

něco napsat, aby ste věděli, že jsem 
taky tady. A totiž, proč a jak to. Ale 
zželelo se mě našich trempířův, kteří 
chodí k vodvodu. Sděluji vám záro
veň, že letos du taky na vojnu, na 
tnedělní cvičení, ne, že by se Jeho 
Veličenstvu zalíbilo mě povolat, abych 
hájil statků svých a svých spoluob
čanů, jako se to říkalo za Rakouska, 
ale že si na mně vzpomněli páni, kteří 
jistě musí vědět, že sem ohromný vla
stenec, ale nevědí, že jsem bez za
městnání a nemám co jíst a v Čom 
•hodit. Ti páni volají veškero tram- 
pův, aby opustili reservaci a šli tam 
co dávají 1.50, frěky, vonuce, nadav 
ky a kasárníky. Tedy vybízim všech
ny trampíře Tekruty, aby se na vojnu 
připravili — potlachú a děvčat se va
rovali, aby mohli svoji vojenskou po
vinnost vykonávati. Nemaje práce, 
chodím na místo potěšení k odvodům 
a mohu říct, že to vypadá jako na 
Librajdě a podobně. Ze všad je sly
šet zpěv trampských písní, jako by 
byla trampská mobilisace. Teď ale 
nevím, jestli si kluci zpívají z radosti, 
anebo ze vzteku. Osoby redakční ne
mohlo by se to nějak zjistit?

Kluci, kerej jdete na vojnu na pod
zim, nezapomeňte sebou vzít kytary a 
jiné trampské inštrumenty.

Ještě něco: není pravdou, že sem

psal ten telegram „Rusko válčit ne
bude stop — dobrý tramp — není také 
pravdou, že sem přestal trampovat a 
není pravdou, že sem přestal být 
trampem-proletářem. Těším se již na 
vojnu, jak budu švejkovat.

Vlasti zdar!
Ahoj! Grizly.

Osada Colorado pořádá 26. t. mě
síce v Ouvalech v hostinci p. Ned
věda orig. „ Trampský večer". O hec 
postarají se známé populární tram p
ské veličiny Geza Medák a Honza 
Červenka. -šele-

Moc a moc jste se rozkecali o těch 
kravatách. Museli bysme za tím účelem 
udělat v „Trampu" Módní hlídku a to 
se nám nechce. Proto veškeří pro a 
proti vezměte na vědomí, že se už v 
těch kravatách nebudem patlat, protože 
by jsme musili vydat zvláštní číslo 
I vy, Zrzavá Evo, napište nám zase 
něco, páč byl váš článek docela jinak 
hezkej.

Mirka Vostrý z Osady Údolí netopý
rů vydal právě dvě nové osadni písnič
ky pod názvem „Nás nikdo nevyhubí" 
a „Tak trochu trampovat“ K dostáni 
u všech knihkupců, prodávajících hu
debniny. Ahoj!

Říkání o zvyku.
Kamarádi, každý z nás má n ě jak v 

zvyk, bwtto dobrý anebo laky mor
blbý. — Zvyk, tosevi, je druhá přiro
zenost a proto se nedá proti němu nic 
dělat. Odřekněte si svých dvanáct půl
litrů smíchovského, které jste zvykli po 
výplatě vypít, že  to nejde! To už ie 
zvyk a říká se, že dost pitoměj. To ale 
je vedlejší věci. Ve jsou všechny zvyk i 
takové, aby člověku přinášely užitek o 
spokojenost — naopak s řiinohrmi 
zvyky neseme zároveň přetěžký křiž. 
Já příkladně jsem takové dobrotiskv. 
že se u mne ujmou ty nejblbější zvyky 

a proto těch křížů tahám moc. Uvedu 
vám zde jeden, který mne jistě přived< 
do blázince:

Pracoval jsem dosud v různých to
várnách a věřte, za ta teta jsem tok 
uvykl na houkání tovární pišlaly. ie 
bez něj nemohu býti. Vždy po pronika
vém zahoukáni chápal jsem se naraď-, 
abych počal pracovat. Siréna zavolala 
ráno — začal jsem. Siréna zavolala ve
čer — spěchal jsem domů a v sobota 
jsem len domov obyčejně zaměnil 
s hospodou. Tak to šlo dny, měsíce 
a roky.

Páni továrníci říkají tomu dělnicko

KDYŽ KANADKY T E D Y  O R IG IN Á L  
O D  V E S E L Ý H O

v J á m a
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osad a  redakce
životospráva« 1— pendrek, já tomu ří
kám otročina. Na otroka volají prásknu
tím biče — na mne řevem sirény. 
V jádru je to jedno a to samé.

Vida, že svýma zmozolený&ia rukama 
podporují kapitál, aniž z toho co mám, 
vydal jsem se na vandr, abych se vy
vlíkl z těsných oková toho sablonovi- 
tého života. Je známo, Se není svobod
nějšího člověka nad tuláka a proto
jsem volil toto východisko. Myslíte však, 
ie  jsem tomu prokletému zvyku pra
covat na zavolání pístaly unikl — kde
pak!

Pronásledoval mne vSude a proná
sleduje mne dosud.

Není tomu dávno, co jsem z ne 
Statku lepšího místa spal za plfitd
jedné dalmatské cementárny, 
jsem spokojeně, jak může
spáti a ajta:

Ráno t> sedm hodin zařt 
cementárny. Vyletěl jsem j/ko i 
mne střelí, sbalil jsem deku 
mi kroky spěchám k továry 
s obavami, co mně řekne 
zase až po zapískáni.

Mistr mě však proto 
on mě tam totiž port 

pustil, ukázat, mně jpn na cea 
hlásala, že jako nezaměstnaným 
zakázán. . .  Tcd jsem teprve procitl .1® 
nadávaje na pitomý zvyk, který mne 
uvedl do stavu zblbnuti, hned  ̂pp ránu, 
vzdálil jsem se, doprovázen jsa útrpným 
úsměvem břichatého portýra.

Dnes docela chápu lidi, kteří řiJtj 
že by bez práce nemohli býtí 
recht! Já sám musím sice neidr 
najiti nějakou rachotu, abych iteot 
vykl úplně, té ^dělnické životosprá
vě« . . .

Mohlo by se mně z toho bezstarost
ného tuláckeho života zaliti i*dcc. sá
dlem a od věčné zahálky mohl bychýio- 
stát cukrovku nebo jak tomu 'ji fljni 
říkají. Proto radím:

Nedržte na pískání sirény, sire si na 
to tak zvyknete, že vás každé Jiouknuti 
siréty i obyěejnské pístaly přivede do 
blbého transu a vy budete chtět vše
chnu práci kolem sebe podělat — — 
jako já. Standa Derviš.

Prohlášení!
Dávám všem klukům z osady „Hobo“ 

v Bezkydách k vědomi, že je už ne
mám více za žádný Psohlavce, ani za 
supertp^gnpy a že už vicekráte nebudu 
bílit hjpui

SteJdHřÓÍÉijo hrobu tmavýho!
Bouře byla, šerif se zlítil — ale to 

už bvlo, mám vás zasrát! Sme zas jed
na g |n a .

iyste příští neděli chtěli za to 
Ptfp$at >blanket, nechte si Váš blan- 

echte doma smokinky a těšte se 
■likoiioĚni, vlastně na velký 

íčný potlach. ^NHoban z H<

Všem osadám!
luci, rádi bjchi 
f pár pol 
grafie. 
bsu: Tr< 

n. Ostři 
íidřeji ři

Mu fýřadišíě^, 
f a r á d í 1

je příhoda znašeho prvnib 
ígu: Jacháme si |to  se šerifem 
ly. M a k  náš Ztnjjal se f-neře- 

řlny nam stříkaly a?
šetif vylítne a ÄTŕik; 

Ibtjjgpggrta. íilmujou!“ Já; 
a noově stojí ^>vteffg"mmO:
vařím aparátěp^^^w a# i>roti nám a 

j o  síošest -IfKou. ZnejvPrei horli 
tiTbrne fradlovali. Vohromnou rych^ 

'ldsti he , blížíme k mostu. Pošlo 
'lYŠiÄcÄáinft

izhližím se znova a vezmu 
Jo ruky J Ip ni 4^'íWKPíP|IWTO!mRe]’i 

fovi: „ S r  c</ vidípi!“ jN a mostě stál 
f _

! ! !

kamarádem trempem, který ho naučil 
býti trempem! Pan Mlčoch musí stavět
4. třídu, p. Gregor to žádá.

Těm třinácti osadám nestačí k vy
spání při čundrech stodola — seník — 
kůlna — né, na to si dnes vydali se
znamy. kde budou moci trempi spát 
pod peřinou a v posteli! Ano, páni 
trempi — mi jabka plaveme!

Budou si stavět společné nákladné 
chaty s ústředním topením a splacho
vacími 00.

si s
z Vašich osad 

v\_p 1 a c e n ě 
ala '.JIobo", Frýd- 
dlansí^paseky na 
va.

vosadu u Šilhavýho býka 
nemluvně Sonny.

lešfastná 13ka se jim vokáže. Ta 
irqJOMf Zařizujeme na drahách 4. tří
du."Irem třinácti osadám nestačí jako 
doposaváde náš pohodlný hytlák, stydí 
se společně jet v jednom voze ze svým

zaspal — a teď se pro- 
musi se tedy stát za každou ce

ltu  populárni, nikdo jakživ o něm dřív 
nevěděl, dnes však už i v nejdalším 
konci republiky ba i v zahraničí vědí, 
že ni někdo v Praze loudí.

„Hobo“.

Sdružené osady „Helc-Ho“ a Šilha< 
výsjjýk“ pořádají dne 22. aprila po
tlačit ha, počest přiharcováni šerifa Big 
Billa z toulek po Slezsku. Drinky s se
bou. Vstup íltory.

Za tfstfSý:
Vej-fuk.___,—*---ď........  L

' Maucta!
Já  Váttif tdfeporád říkám, abyste to 

uveřejnili v přptim „Trampu“, že naše 
Osada právě založila (po vzoru fran- 

jzs^ýcJ^, jgpbodných zednářů“) 
snatejch bednářů“. 

íbMjBf  místnost „U tety“ v Pia- 
secB^láfř  při „sejrovém dýchánku“ do 

tich sejrárny stěn — vloudil se
'a čaj fvedna ch lad!-------Sou-

lé zahéjtname 4  velikonoční sýrný 
týden, a znamenáme se v plné úctě 

Ahoj!
ON Za osadu „Medvědí“ 

Honza, šerif.

alý oznamovatel.
Prodám mandolínu banjo, ev. 

vyměním za starší kytar-banjo. 
Zn. Zachovalé.
Pozemek pro osadu ve Zbořeném 
Kostelci ca 2000 sáhů pronajmu, 

asi na 10 chat. Bližši sdělí 
Bauše. Vyšehrad, Přemyslova 3.

Koukej, proč si kupuješ ten Sidol? 
Yona má má stará na voku cink.

Lord.

Kde teď  bydlíš?
D ruhá stoka, tře tí kanál vlevo. R uda.

Kedsky . . . 
Torny Italské . 
Chlebníky . . 
Stany . . . .

K£ 46 - 50*
. od 50’- 
. . .26"- 
. Od 155--

světa.
Dívčí stvole, za tebou bych šel až na  'konec 

Ale di ty chytrej, dyk svět je  ku latej.

„Proč myslíš, že ten Rin-tln-tln má hudební nadáni?“ 
„Protože když začne zpívat, tak de ven.“ -šefe-

V Š E  P R O  T R A M P I N G  

sport d ž b á n e k  Spálena 30
C E N Í K  S JÍZDNÍM ŘÁDEM — Z D A R M A

l í
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T r a m p o v é ! !
Vaše oblíbené písně, zpívané 11 táborových ohňů, nahrány na 

deskách „Parlopbon” , zkrátí Vám  nudné večery a  oživí vzpo
m ínku na volný život v přírodě

Zpívají „ZTRACENKAftl", ze „Ztracené naděje".
B 13628 Kamarád. Osadní - vojenská. Text J . Mottl.

Za pár jdeme z vojny domů. vojenská. Text i hud. J- Mottá.
B 13S29 Můj koníčku. Osadní. Text i bud. J . Mottl.

Konec. Osadní. Text i hud. J . Mott!.
B 13632 Cariboo (píseň o posvátném aobu). Text i hud. J . Mottl.

Myška. Osadní. Text i hud. J . Mottl.
B 13633 Pěkně na  cfeodnížek. Vojenská.

Anduliěka. Lidová.
! 3  13634 Ptáčkové už zpívat přestali* Osadní. Text: J. Mottl., litkL 

José Padilla.
BOBBY. Osadní. Text: J. Mottl, hud. V. Hochmann.

B 33635 S tará píseň. Text X. Brouček, hud. R. A. W hiting.
KAJAK. Osadní. Text J. Mottl, hud. Gaston Gabarocfce, 

3  13636 Přijď , přijď  rozehřát Tvigwam můj. Text J . Mottl, hud. 
Dol. Dauber.

Proč máme lkátš. Text: J. Mottl, hud  Irw íg Berlin,
B 13617 Maminko, m ám o. . . .  Text i hudba Ja rka  Mottl.

Bessy. (Tam kdesi sa těmi lesy). Text i hudba Ja rka  Mottl, 
B 13629 Námořník. Trampská píseň. Text i hudba Ja rk a  Mottl.

Kapitán. Veselý je život. (Námořnická píseň). Text 
i hudba Ja rka  Mottl.

B 13121 Hvězdičky vzplály (Zmlkly už skaty.) (Osadní píseň.) 
Text i hudba Ja rka  M ottl

Neříkej děvče aikdy »«. (Dnešní dívka.) Text i hudba 
J. Mottl.

B 13621 Už vím, jsem sám . . .  * (Já a můj stín .) Text J, Mottl.
Kamarádi. ^Chvěje se nám  hlas.) Text J . Mottl. Hudba

F. K. Logan.
B 13825 P irá t. (P irá t býval dule hrdina.) Text i hudba J. Mottl.

Daleko za mořem (svoje srdce mám)* Text i hudba J. 
Mottl.

B 13627 3a vienka broušená. (Vojenská písnička.)
Proč pak vy s« panímám© mračit® (lid. písnička).

Zpívá „Klub starých kamarádů9*.
B 13578 Vždycky jsem myslíval. Slova i hudba J. Novák, 

Zlatovlasá Lady, Slova i hudba J. Mottl.
B  13593 Proč odešel jsi v dál. Slova L. Zeman, hudba J„ NachtmaíJ 

V osadě. Slova i hudba J. Novák, 
j  í ® 13697 Ba hochu stárneš. Slova i hudba J. Novák.

Ještě míli, ještě chvíli. Slova i hudba J . Novák.
Zpívá: Jan  Fifka.

Zpěv s doprovodem  orchestru a  zvláště vyi&hj&jícC h&waa«kíM8 
kytarou

B 135S1 Kamarádí. (J, Mottl, F. K. Logan).
M argaretta. (J. Mottl).

Ž$ 18554 Avion®, Avione, lásko má . . , .  (J. Skaiský, L* Opátovický). 
Černoušek. (J. Novák).

K DOSTÁNÍ 
V I  V l E C H  
ODBORNÝCH 
ZÁVODECH

N O V Í  t a s
I .  i  R. O.

ů l í ^ i B i l N i  ZAST. P R O  C. S. R 
P R A H A  I I . ,  V á C lA V S K Í  M ÁM

T ů m a:

-  Pane tramp, mně tadyhle píchá.
- Tah děte vedle.

Tré tramperů se hádá, kdo umí lepcí vařit.
První prá: „já vám uvuřím takový žrádlo, 

že se po něm budete 14 dní olizovat.'1
Povídá druhý: „to nic není, já umím uvařit 

guláš, že když ho sníte, tak se vám budou 
dělat čtrnáct dní bubliny u nosu."

„To je toho,“ vece třetí: „to já, když se po
stavím ke kotli a začnu vařit, tak budete 
blít jenom z toho, jak budete na mne koukat 
a což teprve, až začnete jíst.“

Groteska.

— Z čeho se dělá konopí? no třeba ty, 
Houžvičko.

— Prosím, konopí se dělá z nemravných
věcí.

—  ? ? ?
— No, přece se zpívá: Andulka konopí 

MOČILA.

—  Jdi mi íze světla, já nic nevidím.
—  A to chceš nic vidět? Míla.

Tramp vychází v pátek každého týdne. — Předplatné ročně 25 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 II., Karlovo nám. 15. Telefony 43.241 a 43 500. — Filiální administrace 
pro Velké Brno: Brno, Husova 7a. Telefon č. 5069. — Filiální adm inistrace pro Přerov: Přerov, Škodova 13. 
Filiálni adm inistrace pro Bratislavu: Bratislava, Štúrova ul. čís. 6. — Vydavatel Quido L a n j r h a n s .  — 
..Trampa“' rediguje a za redakci zodpovídá Karel Me l i š e k .  — Tiskem Impressa, tisk. spol. v Praze. 

Používání novinových známek p'<> voleno pod č. 60.788-VII.-1929.


