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Motoqhl.
Dobrý tramp tsugir vyhrál motocykl s vozejěkem. Tof se

vi, že iezdi| každou chvíl,i někam na tranlp s motorkou. Jed-
nou taky jede z domova a za městem ho zastavil paďour a
prosil Bugira, aby ,hó vza;l do mě,sta. Bugir byl duše dobrá

- a tak si hol,t se,dněte do vozejóku, no , , , a vyjeli. Bugir
věděl, že v,o,d paďoura za svezení nic nedostane a řekl si, že
mu to svezení přij,de draho. Tak io pustil devadesátkou. Za
chvíli eas,tavi, po,dívá se a vidí: Paďour celej rudej a prudce
vydech,u,ie. ,BťgiI si řekl, že to nic není a r;ustil to na stodeset.
Když za chvíli zastavil, paďour byi modrej a sotva dejchal.
Bugir si íek, že to všecko nic nejní a p.ustil to na stotřicei.
ý:{ý ryclrlosti clojeli do nlěsta a když Bugir zastavil, tak vidí,
iak.páďour !e celei fi,ialcl,ej. voči rná vykulený, jazyk na
vestě; -a je v bezr,ědomí, l z,avez jej do nernocnice, 'Iarn dvě
hodiny čekal, až se probudí. Když se paďour probu,dil, tak
se iej Bugir ptal, co že jej ta jízda tak zÝídi|a. A paďour
naříkavým hlasern prá:

- Dyk vy. moulo, nemáte u toho vozejčku dno!.,. Št.

Na stěnu a na podlahu
do h aždé chaty

CHEP ALEU M!
- My máme na chajclÉ'dva vejt,ahy.

- To tam máte tolik poscho,dí?

- Né, ale Jar,d,u s Vaškem! ':+
- Naše babička nemůže slyšet hot-jazz.

- To je tak staromódní?
_ Ani tak starornódní jako lrluchá. -old*

Ant. Skládal:

Odiead námořníka.
Tlak jako tak loď jednou odpluje
a na ni to, co tolik ráda máš "_
rahnoví až se zakytnáci, až vítr zaduje,
barevným šátečkern naposled zamáváš,

Slza ti po tváři skane, dech se ti z,ťlži
námořník také má právo mít rád -v přístavech natrhá hrst rudý,ch růží,
a pošle'ti je po vlnách.

stŇrát až příliv se s ránem sejde, až do přístavu vpluje lodi příď --
na našem nebi s],unko štěstí vzejde,
přijdeš mě přivítat a -- políbit!

Do každéchaidy sporát(

,,n[fiíl RIl"
od l(oláře z Prahytlll,
Bubenská tř"27.
Tel. 756-90

*old_

]iž velký, krásný stoii
ien 240 Kč - ma á ieště.teyněišll Plšte
o CeníK! Veškeré drrrhy spotát(Ů na skladě.

Ned,aleko za ,sru,bem objeviIa Mery vosy, které -se
slézaly ntczi dvěnta koř-eny mohutné jedle. I začala se
dir,it: ..Jéje, copak tu ty vo,sy hledají?" Vysr,ětlil jí
ten tajenrtr}' př-íro,dní úkaz šerif Billy: ,,Pst, r,on mít
.Iarda cukrrlvlrtt." -old-

Por,íc]al štrrdák Jirka: ,,Kdybych měl smoking, tak
bych šel tla snídani." --. ,,I krrš, vždyt. se smoking nosí
jen večcr," - - .,'l'cl už je ale zast,avárna zavíená!"

+
Jim je s Dai-s1, o biografu. Prornítá se upoaornění:

ODLOZ],E oDĚV V šATNĚ!
Rozděsil se Jim: ,.Šmarja. že my jsme šli na před-

stavení pro nudisty!?" *old-
+

- Prodám lacino vyssavač prachu.

- Tak ho idi nabídnout Serntínské explosii!
+

Tiskový šot,ek v insertu, propagujícínr požívání ryb:
JEZTť, LINÝ _- je to zdravé! -old._+

Je to zoela pravťla, že cestováttí v automobilu je

Ievnější než po železnici. Zvlášlé, když č]ověk s.e veze
jako host. -dvor-+

Johny: ,,řIelo, Mery, lotogralie našeho šerila. když
mu byl ieden rok."

Mery: ,,Jste vy ale podařená osada! Zvolí si šerilem
iednoleté nemluvně!!!" -old-+

Přišel šerif Billy na osadu a holedbal'se: ,,Tak isem
byl v Tatrách s vůdc€p." Zaskřehotala na to jedna
půvabná squaw: ,,Ty 8 svůdce?! § touhle báchorkou
si na nás nepřiideš!" -ol,d--

PivnívířeRni nuíOntal
system §órlinget h patentu přiltl.
!éměř ue p*ch zemlch.

čcpovánl z téhož §udu. Prvnf ! po,
slédlri sklenka k netoz"zaánl. zádné
kapání a zbytky. přívod íiltrovaného
vzduchu poilroci spec. s přl§tlojem
spojeného tlakostroje. vcškcíé ob-
vyklé tlakosiloje odpadajl, ChIadící
zaítzení v přístíoii unristěné, §eny
mírné. Příslroj lze léž dodall pío vý-
čep několika dťuhů Diva- tlodí §e
velnri dobře pro výletní ?csl. r kio6ky.
PíosDekty na požádání bgzplatné.

Překoná v mnohém výčep
)iYa Dřímo od čepu, Jakost
pivr se nemění v ncimcn,
šírn i přl několikadennlm

\'ýíobek

Inž. §. Varvažovský,
ly

§.
lováína na slrole ! výčeonl rařtzenl.
PRAIIA vll., Dělnlclá 29, lel. 721lL
yýhíádíí Drod€l l továrnl sklad:
Hanuš Zubr. Praha XII.
RubešoY. 3. Tel. 28il ó6.

fianadfiU a vešlie.ou sportovui olluv

Vám dorló nellópe o

JAyUREK
PRAHA Il, Václ. nám., palác poštovni spořitelny

ů
Takový krásný íínskÝ núž má mít každÝ

správný tramp. Dostanete iel ve všech

soortovních a ořísl. obchodech.

\



Znouu . . .
Jen dvacet lot le tomu, co zhroutily sg fronty světové vál-

ky, kdy vojáci nejrůznějších armád podával,i sl ruce přes
zákopv, proklínajíce válku, Jen dvacet let íe tomu, co vzpla_
nula veli,ká, vitéznd sociální revoluce ruská, co valila se svě-
tem revoluční vlna a vojáci všeoh armád navrátili se do ná-
tučí svých žen a milenek - tak i naši tátové a starší bratřl.
Z oyzdušl těchto dnů, z odporu proti vojáctví, maloměš-

táctví, uniformovanosii, hlavně uniformovansti mo4kť1 v zniklo
široké hnutí poválečné m|ádeže - tťamping. Zdálo !i.' ba
přímo věřilo, že válka světová byla válkou poslední. Věřtll
iomu staří není divu, že věřili a namnoze dosud věří t mladí.
Ňezkušená mládež oddala se svj"rn snůnl a hrárn. Zaolavila
údolí řek a lesy, bouřila nevázané pro,ti všenru a všem. Tehdy
vzniklo ono sice syrové, ale přece pravťírivé, jak vidíme dnes:
,,Všéchno staré polejt petrolejem, zapál\l a budovat znovul"

Dvacet let však stačllo, abyc}r,om se s tímto zdravým, krás,
nýnr hnutírn d,nss již nesetkali. řIospodářská krisezasáhla pře,
dóvšínr mladé lidi,-rozbila jejich iluse, zne,možnila Jejich zálibu

- t}ampifls. Bojovnost oficiálníq}r politických onagrrisací m,lá,-

deže dávnó již ustoup,ila záirnu, míli co nejvíce pro,daných
barevnýgh tóSit a kravat, čili - u,nifore,m. Jeliďr vedouct
funkcionari nejsou a nochtějl býti vůdcl mládeži, nechtějí
b"r."át; j.óu jen hlídačt mládeže.a stačí Ji,m k Jejtch
sipokojenosti, že dobře trlida!í a tím m4!í zaraéený pogtuq
ri io. et onbm úřadě. šovinismus, bezduchá poslušno,st slaví
svoje tr,iumíy,

Jón dvacei let - a přece máme tolik zkušenosti, věru ne,
mnie.i Ši stěžovati ná nrrdu, na nedostatok velikých, s v ě -
tových událost1.
' mtáai lidé jsou však nělak unaveni, zakřiknurtí, snad l zpo,
hodlrrělí. Neohávaií se unášeti proudem, ženoucím Je -
zrovna tak jako naše tatíky - k vá!ce.

A pr,oto je tře,ba znovu vykřikttottrti, postav_it se d,oprostřed
ulice'a písirat st ien tu svoji: ,,rProti zbaůrnění, protl ,větru,proti broudul" Vínre, že mir nene,chá se vymod,ltt_čl
i"táuiit.'Ootud brlde kapitalistický řád, dotud budou ,i válrky.
ť nróci dnešní mladé generace ié však, aby příští váika bylra
§kúte,čně válkou poslední. Zkušeností je více než d,osti. Protre-
iiiiit, zelm|na braoující m|ádež, nesmí věřit nikomu, než
so,bě samému, nesmí se spojova,t s nikým než sá,m v mezl,
ňáióaňlm boibvném svazklr. proletariát nemá, co by ztratil,
iiř iné Ótouv - dobýt může celý svět. Potorn b,ude si mocl
l proletářská nláďež zazpiyat:

,,Zas budeš, osado,
jako dřív Jsl bývala
Irdyž jsi tak upřímně
s,má,la se a zplva|a,
zas mižem dobří být
bu,dem se rád,i mít

;"íť"'XTi 
na bratrstvÍ 

ť.
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hrnní sovětský režtm, likvldující kulaky a neuznávaiícl zbyt-
kové statky, zatim co v ,,Králi Brázdov,i" mistrně hájí režin
royalisiický a připisuJe oslí uši všem republikáriůnr.

_Jeho ,,chef d'oeuvre" je posmrtná sbírka novinářských statí
,.Neldřivo néco z domova", které psal ve vyhnanství na
cóte d'Azure, vzdálen své rodné hroudy, a které přímo kypi
leho vášnivou láskou k drobnému českého lidu.

když se z vyhnanství vracel do osvobozené r,lasti, zenrřel
v Brixenu v Německém rakousku a by! pochován na olšan-
ském hřbitově, (ůžena Němcová mu na rakev po,ložila trnovou
korunu jako symbol íeho utrpení v rlesčetnýc,h vo,lebních
zápasegh. -Vor-

Za hamarádem A, E. Longenem.
Entil Artur Longen, herec, spiscvatel a

ntalíř, rodnýttl jtrténem Pittertrlann, zemíel 24, íY"
1936 v ranních hodinách v Berrešově, l,e věku
5l tet,.podlelrnuv zánětu Dohrudnice,

Tak d,ošla suchá, sntutná zpráva před dvěma léty do prartly,
kdo bylo hlavní působiště Artura Longetta, naposled v divadlo
Vlasty Buriana. Zpráva překvapila kdekolro, Ti, kúeří Artu,ra
znali, nechtěli tonru ant věřit, myslili si, že je to olpě,t le,den
z lsho óastých žertíků, Žel, byla to pravda. MIadí lidé, tram-
pové zvláště, vzpomínají svého přítele - unrělce iedinečných
kvalri,i. Lorrgen ihned po převraťu se svojí ženou, ne,zaponte-
nutelrnou her,ečkou Xenou Longenovolt, E. E. Kischem
a statníml revolu.čnimi umělci vytvoíil v Praze ,,Revoluění
scénu", první toho druhu v republice, po válce. Longen so
svojí sku,pittou patřil tehdy svojí tvorbou cele praoujícímu
ll,du.- Bouřil s jevištních prken divadélka Adrie, skvělýrrlí vý-
kony xeny ukazoval všechny křivdy stávajicího řádu v jejich
narhotě. Ztroskotal však fiinančné, naěež se uchýlil §e §voú
prací do Berlín,a, odkud se vrátil zasažen ranou největší -smrtí své mllované ženy Xeny. Poměry donucen, o§amocen
uDrostřod rnyšlenkového úpadiku uměleckého světa, musel
l on, ač v srd,ci zistal navždy bouřlivákem, bavitt ty, kteró
tak nenáviděl: měšfáky. Z jeho knih ,,řlergčka", ,,Komodiant",
,,Tygr vel,koměstské džungle" a l. cítímo však nezměrno[
láslcu k chudým lidem. Byl také jedním z prvních přispívatelfi
starélro ,,Tr&rnpa", iistě t dnes by přispěl ólánečkem čl kres-
bou, nebo,ť na,de všg miloval rnládí a nenáviděl tmilobu, apa-
rátnictví a b,ařtipány. Proto iej vzponrínáme - našEho Artura.

+
zo školních perllček.

Kráíovna Kateřina byla bezdětná, b1.lo tedy na kar-
diná,lu Wolseyovi, aby opatřil dědice. z,

leate IEDGť!, Fe z,dřcluú
2038.

- Povězte nám, Ka,hánku, co
Borovském?

- Josof ílavlíěek-Borovský se na,rodi,l v XIX. století v Pen,
číkově u Železného Bro,du a zemíel poěátkem roku 1937
k všeobecnému žalru českého národa. Josef řlavlíček po,cházel
zo sta.rého selského rodu, usazeného po staletí n,a rodném
zbytkovém statku. po r.r,niversitních zemědělských studiích
věnoval se mladý řlavlíček teůrdejší práct btldjtelské a vynikl
zelména jako novinář, postupně a za znaéných obtíží re,digo_
val ,,Slovana", ,,tlavlí,čkův kraj", a když jeho ,,Národrrí novi-
ny""píevza| jiný nár.pdní buditel a s,oučas,ník, tlodáč, vstoupil
nivtieet do redakce ,,Venkova", a,by nadále bojoval zd tlu-
zadate|ná práva drobneůro českoislovenského 'lid,u, ti,l,avně zdg
svýnri plame,nnými články, které si český lid d,odnes šqptó
i v nelza,padlejších vískách, způsob;ifl, že byla zrušena ro,bota,
Je práve,m Dovažována za zakl,adatelo našeho novltrářství,
zemědělského ro,zlhlasu a železného zákona půdy.

Z igho literárních prací vynitkají ,,Epištoly kutnohorskó",
jinriž nemilos,rdně bičoval neřády a zloíádv v li,dovó stíaně;
vo sbírce satir,ickýolr básrrí, inrsrptirovaných jeho četnýmt nó-
iezdy do Ruska, ,,Křest svatého Vlaďimíra ll!lče". lrcaúsu|e

Povldal nám Rudla Frlml:
_ Že za*e vv.cházl Tramrp, je hezké. tllavni lg úryě{.

tádrr odbératelů a dob,rý ósařr. S přárrírrn vál upřímný Rírdo!l Frlml se svou Rose Maryl

víte o Josefu tlavlíčku-
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(ř]okračování z posle,dniho čísla a dokončení,)
Po šesti dnech Dutování dosta]l jsne se do samého srdc€ Morbihanu, na

Doloostíov RiIuis, kde isnre nocoYali, časně ráno lslne ie vyda]i na da]ší ceslu.

S obavaml bližill tsme se k Pori Navalo, malé rybářské
vesnlčce na konci potoostrova, protože tsme věděli, že zde
nonl pravidelného spolení přes ústí zálivu. Měli isme však
štěsti, neboť se nám brzy naskytl rybář, který nás chtěl za
dobrou odměnu převéztl. Nalodili tsme ovšem l naše kola do
teho malé plachetnice a za několik minut tsme se houpall na
mořl, tehož mocné vlny právě nastavšim přílivem hnaly se
prudce úzkým ústím do zálivu. Rybář byl zřeimě spokoien
nečekaným výdělkem a pochvaloval sl, že včera měl také
štěstí _ chytll dvě pěkné langrrsty a ty prý vydaií po třiceti
lrancích za kus. colý kral kolem ie živ výhradně rybolovem
a chovem ústřic. když tsme se blížili po půllrodinové plavbě
l Locmarlaqueru, našemu cill, pluli isme nad kulturami ústřlc,
dnos zásluhou Vaňhovy rybárny známých l u nás.

Locmariaquer byl tedním z cilů naší cesty, neboť se zde
nalézai| neimobutněišl známé megalitické památky. Neislav-
ně|šl ig menhir ,,Men-er-Il'roeck", vy§oký přes 23 nr a tlustý
od 3 do 4 m. Uvažme |en, že tento kolos, važící přes 2000
centů, byl §em doprav€n a vyzdvižen barbarským národemt
Bohužel llž po dvě stoletl leží, stržeil boúři, na zeni, rozbit
ua čtyřt kusy (z nlchž ieden ie t2 metrů doluhý!). Nedaleko
tsou dolmenv, přikryté rovněž tak obrovltými kamennýml
doskami, že náš úžas leště roste. Taková karrrenná deska,
llustá až dva metry a tak rozsáhlá, že by pokryla vclký po,
tol, by dnes byla ideátním protlleteckým krytem. zde!ší dol,
meny l§ou uvnltř na stěnách vyzdobeny podivnýnti a dodnes
záhadnýml rellefy. iimiž minulý člověk prvně proiev_oval
svého [vůrčího génla a které člověku dvacátého stoleti zůstá,
vali právě tak nesrozumitelnými tako vlastní účel seskupo,

vání, vlečení a §tavění všech iěch neloremných balvan0.
Neboť konec konců v celé předhistonlcké vědě ie toho přfl§
,mnoho záhadného a vše lsou ten důmyslně stavěné dohady,
které budou mítl asl tu zásluhu, že, chtěiíce se pravdy dopl";
ditl, nebudou li daleko. .illy, současníci dvacátého věku, větl
mrakodrapů a 82palcových děl, mámg stále dostatek přiležlr.'
tostl, abychom v úžasu hleděli na obrovité kusy věkovitéhoj
,,Men-er-řI'roecku", protožo isme dokázali, anl ne potovičnl'
mrákotínský monollt .Dřerazlt.

po polednl isme dorazill do carnacu, vlastniho cíle na§
cesty. Na okraii tohoto městečka nalézalí so světoznámé ,,all"
gnemgnts", ménecské a carnakské. Jsou to několikanásobnó
řady obrovltých menhlrů, ilchž ien malý- úsek vidite v hla"
viěce tohoto článku, neboť lsou dlouhé několik kilometrů a
ménecké ,,alignements" se dokonce táhíe ía vzdáleno§t delšl
čtyř kilometrů.

Když návštěvník mezi těmito omšelými, otlučenýml a yy.
toko nad hlavou čněiíciml balvany se procházi. tak te mu
něiak divně u srdce; podivná tíseň iímá člověka z tohoto
kamenného mlčení. Ty balvanv so táhnou kolom, v křivých
řadách, Dřes svahy, |ako do nekonečna, a pak tam. daleko
u borového lesa tato žulová,armáda v šiku ponenáhlu končl.

snad to iediné, co v nich, v těch postúpně zakrňuiících
menhirech čtete, l€ neodvratný úpadek a pak náhlý, deflnl"
tlvní konec colého tohoto kultu kamene. zatím co u carnacu
tyto řady pďinaií úžasnýml kusy skal, zde u lesa lsou to tř
len kameny. nepřevyšulíci lidskou postavu. Nelsou snad tyto
řady méneckých menhirů také souvislou a nepřetržitou řadou
svědků celého období této kamenné kultury od dob vzniku až
do konečného pádu a zapomenutí? Nikdo nevyrve těrnto ně-
mým balvanům leiich taiemství; tediné, co prozrazuil, |e, žg
te stavěla lidská síla před dávnými a dávnými věky.

§ri

Pan Vybat má ruce za'lažené za zády a dívaíe §€ na pro_

tělší důr& spoú(oj€ně baíá z orhromnóho doubtíku,
Pozoruie ho pan opatrný, předsed,a spoltlíu a,bstineíiů a ne-

tuřáků, a káravě mu povídá:

- Pěkný dům, co?

- Jo, jó, pokývá pan Vybaf, mo€ pěkný - & co peněz
ltáI !--- 

Peněz, to !e to, souihlasí pan OnatrnÝ. Ale to, človlčku,
tdvbvste áišio'tohó ko,uřaní šetřil. tak dnre§ra jste ta,hový
důrn mohl mít.

Pan Vybaf le u,divený: Vy máte takolý důnr?

- Ovšém že ne; to !á 
'en 

tak názorně.

- Ťak co mi tahy tricat, roaCnt se pan Vybaf, vž,d_yt__já_se

iltvám,-tiť mně zediríct vúoOUl múl barákl (LIMT

Paďour u materialisty.

- Jednu zubní pa§i{čku, dvě klla cirloror,ého
vápníóka a pro ženušku plynovou }nastičku,

+
- Víš, že íádí nová zaiečí nemoc?

- Jak to?

- No, tuhlo is€m našel chcíplýho zaiíčka a hdy!
som ho stáhnulo byt pod kůží c€Iei,hnědei. Bylo ml lo
divný, tak sem pátral dál. Vono to bylo vod brokL
Na každým |o vyražíno ,Árupp,Essen". -kó,§r-

".or1:l §,!:x;', l,ťn-:0 -${d
tA-4- G-§

a

-



Sptduě státnl& lesů a síoíhů za tómečeh,
Dnes, kdy světent prolétají neutěšené z,právy o poliilckýct

roaníškáclr, o nebezpečích, která hroaí naší ftlaló vlast!, po-
rytavené na bí{ých kíížich a rudé krvl našich otcú, ml,uví se
&odně o brannostl. Buďte přirpravenl!

Připravujeme se,
My nrladí stá{,i vždy v prvníďt iiniích tanr, kde se Jednalo

o r,ě]c svobody nebo pokro,ku. My se připnavuJeme l dnes, ŽO

nísto kytar o,beimeme virltgvky a ,postavírne na našlc"h hrani,
cích něprost,u,pnou htáz ocelových h{a,vní a blyštivých
bajonetů.

My se při,pravujenie Již hodně dlouho, Přirpravujeme se
táboÍenírrr, kieré rná dvoll účel: iednak'rekrelační - ie,dnak
bra,rrrrottrrí - jako výcvik a příprava. Žel bohu, lidé menší
fulteligence nepo,chopili dosud cíle, které tábořením sleduieqe,
6 pro,to nellí divtl, že nás omezují. V o,kolí pražském ie mnoho
krásných nríst k tábořenl, žel.,patří však soukro,mníkfim ne.bo
státu, soukromník vás tábořit nenechá, anebo chce za tuto
oghotu peníze, kter6 my postrádáme - a stát svó oozomlly.
itreZi sé žárlivostí takřka nesmys{nou. A přrco m,noho lidí,
kteří isou vedoucíml silamí státu, hovoří tolik o rekreacl t
brannosti.

Uvědonrte si, pánové, že my, clrudí kluot z íabrk, obohodi
g kanceláří sežgnem sotva na dráhu nebo rra lídlo - na
o§tatní nánr tiž ne.zbÝvá - a Dřece chcetno utéci tednou tomu
ruchu. kouři a monoton,ní šed,t velrkoměsta, abychotn naěerpall
novýc,lr sil k novým boiům s bídou a lrrisl Usnadněte nám to
tábóření - pusíte nás do státníctr tesú, hlídaných Cerbery
s t:lustou holí - vžÁyí tam stejně nlc nepŇkozujeme. Vezme.
meJi si trooltu toho suchého chrastí. není to přece zlŇi;n -á linat vánr nďkodíme. Pgmoatenámvychovávat z naší mladó
geir,erace tábořenírn dobré vojáky. kteří tednou b,udou bránit
ř *St tnZi, aniž bv se vás ptali, co lste rr,dě!,a,li vy pro _ně!

Rod C,

Olu to byla úplně degenerovaná 1odti-na" rrřod pěti lety sB
oba jeho bratři zastřelili skoro souěasně, z jeho synovců jich
taky nčkolik spáclralo sebevraždu a právě rtedávno ieden za
záhadnýclr Ňo,lností zemřel; dva Jsou v ža]áí,i pro zloěiny
proti pŤíto,dě, protože liověli si ve stycích s nordickou rasou,
á tak nrě to an,i nepře,k\,,apwje, že i on si nás,ilně ukončil život.
Jó, česirrý rod to byl, ale co je to hoí,t plafný, být boha,tý,
kd,yž nerií zďravi v pořádku. Ty nervy, ty nervyl!

tramp - ilrana t
ňefro
z
ten
zcela
malých
kapičsk
spojenýoh
v nekonečný
teJ<o,ttcí provázek
rodí se věčný pramenu
cíl milenců procháze.k
a touhou po lásce snícícfi 9anEn,
lenž. potom nejistě potůěkenr utíká,
klikatě, louko,u v květech a vonící Jarem"
A
pak
teště
chvil,ku
§em a taín
sám se smýlrá,
at ztratí se
v korytě plnérn
věrných svých druhú.
než rodnou opustil strulru
v naději že so někde setkall
a poto n prll,do,tt spolgěttě žLvoful cgstosf,
iako tl l,idé u pra,meno l co na březbú rostotl.

I
ten
malý
ne j,ntenšl
a neikratšt
světa potůček
slyšel každonr větu
viděl každý krúček
rrtilonců, kúeří místo věocú
pleil,i svou b,udotlcnost ret n& í9h.!
Ýe stínu vrbĚek, Sá,m kol€Ďaí to pH tom potúčo&.

Až
kdvž
řekou
se v,letkou,
tak nespěchail
Proto pgma,lu Jdot"
že v líbáttkách isou
ootokv se struharnl a svoru láďiu
Žarrre skr:í.vatí přikďvkou }rladiny leshu,
Tak v nerlŠtálérn milování so řinou pod rnraki peřtno,u

iiiýrn světem, ridolíml a kolem hor, věčným llch životen
-slav--+

Tthío sběratelél

- Te,n sprosfák lnne po?v,.al k sobě do bytu, že pt{
ml ukáže obrazy z 18. století.
_ To j,e ,přece obvyklý trik na zlákání, ženv?

- Kdepakt Ono to bylo pravda! Marc'Aurello.
+

I(dvž v nebl měli revo,!,uci
by,li tam sarní anděle a ne bolševícit *dvor-

--- Tak u mně hyla ula chairlé šťár,a"
; A,sopak našla?

- Talnou §kejš, kam Mery vždygky v soboÉu, když
lsenr ahtěl do htrsplrdy, schovata klíě" --o!d*

Do chaty
malou chrcmatiku 250.,r
kuír 20.-r dvouřad. har-
moniku perleť. 2OO.-, kuír,
20.-, kytary od 65.-, nan-
dolinv- oď 45.- loukací
chroňatiky od B5.-

illtíí l [0§lllu:

LAilCIEa, SmíchOv,

Pala*ého 13
Pt§to 8t o oeník

l'
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Společenshý rddce.
Řidi outtr-Jarovsltý.

Zn.,,Maf gaíeta". Pokousal-ti Vám Váš par{ner přl
llbánl rty, nepočínal si, samozřeimě, ohleduplně. přiště ho
zchlaďte lim, že si tý,der: před čundrem nevypláchnete ústa.

Zn, "J ack London". Áno, zceia správně. Jako hostitel
iste měl iit prl,ní do borrdy a teprve za yámiy vaše milenka.pak by ií nilidy nemohl při runtplováni dreřmi spadnout
kbelík na blavu.

Zn. ,,T omahawkor,é topůrko". Byl lste v neprávu,
kdlt! 1.'u žáda| na vichtlím ve výletni re§tauraci, aby uklidil
3e §tolu kůže a nehty s Vašich nohou. }viěl i§te to
učiniti nepozorovaně sám.

Zn. ,,Štěstí v e dvou". Máte-li svalbu na radnici. nechte
chlebník doma. +

V pohraniči.

- To je spořádaná a čistotná rodinka!

- Co vás vede, to ie německá škoía na výletě. Ten
pán. to je pan řídící, ta dá,rna je paní rrčiteika, hošík J,sou
žáci z prvn1 třídy a děvčátko jsorr žákyně z druhé třídye+

Rozhořčil s€ nedávno ieden zvlčilej skaut: Tudle
lsem byl na ,,Fidlovačce" a málen bych by| sfackoval
lodnoho chtapa od kolotoče.

- Copak, copak?_ Ale, sto!ím tam s holkou a von ton sprosťálr lí
§ nedadání povídal: ,,Mohu vás, slečno, syézt?""

+
Johny: ,,Daisy, ltíte, žo se Jin po vellkonocích vrátll

zo §fubu prima opálenei."
Daisy: ,,Dobře mu tak! Kolikrát isem mu říkala, aby,

tdyž je nalltei, nelezlk ohni!!t" -o}d-+
Z osady Řvounů._ Esll pak viš, Méry. proč vlastně í,echtěii nlkomu povollt

vysílacl stanici?
qqq

- To ien k vůli vám, ženskeim, poněvadž bysle sl vysílaly
len samý klepy a nikdo by se v tom rámusu nevyznal.,+
i - Jo iseš intelisent, když se tak ožiráš?
i _ No a ty iseš inteligent, když se dáváš do řďl sc mnou?

kvirnbo

,,Kousíček za Prah,ou" _ nejnovější tranrpská píseň
a tango. Nakladatel Ferry Kovařík, Práha I., Kar],ova
ulice 12, K dostání u všech knihkupců a v závo,dech
hudebninami.

hvézda M.G.M.; " o.N;"áffr"iir?; hrát ve velkém li},mu
ze žiyota tranrpů:,,Tisger"Bill." Doporučujeme!

Trampský naučný slovník.
B o tt d a - vzduchoplná prostora, ohranióená dřír,í,m.+
Chlebník - plátěná ná,do'ba, v níž se nosí chléb.

Když ie v něm báb,ovka, nazývá se ,,bá,bovk,ovnítr(" na
roadíl od ,,bá,b,ot ník", t. j. zbabštělý mu:ž.

+
Kanadky přístroj nx yýrob,u kuřích ok.

+
Kanadský žertik - originálni žert s překvapu-

jícírn účínkem. Na příklad: K narozeninám zitmožné
babičky se z,ašIe rakev a rubáš.

F o t l a.c h _ srlrrornážděrrí, při němž se t]aclrá a pěje.
+

S k v a f - dívk,a, která způsobuje, že tranr,p prožíl,á
procítěně západ a východ s]rtnce.

+
Táborák - obyvatel jihočeskélro měst"r.

_-
punčocha _ ozdolba a pokrývka lýtek, také zevlrí

odznak politické pří,slušnosti v bílé barvě r},chle
hnědne. +

Tepláky _ jodnob,arevná látka, sešitá t.ak, a,by po-
}crývala, trup. r,uce & nLohy. Krakówiak.

- Počkel, až přllde tatínek, ty si to vyplieš. PosÉEeEíe rr Ťe@ npEw §pné !



íóru a tttpu tilo§l€ tilo soníčíe
o neiDlllči§l lór §ezons

PoOmlnBy a §outěž vyD§ála v prvém čísle ,,Trampa", Jelikož se solrtěž
léšt velké Dopularitě, jak tsm6 poznall podle §pou§ty vtjpů a lóíli. kteřé
|ežl Dřed námi na stole. prodlužujeme tulo do 3l. května. Do této dŇy
sutno zaslat iéž Vaše posudky, který fór pokládáto za nejblbější, stačí poslal
óíslo íóru s označeníln ,,§outěž". Nelblběišlmu róru rnnoho ště§lí.

- Jak se rozezná hadice o,d ha,da?
-- Co s,tříká, je hadice a co syčí je ha,dt Č.7
. Fane, od Vás chftme adresul Vy §i dlouho po štěstí šlaÉat nebuCetcl+* Ta,k nii nectice táůr,rro,ir,t lu.lka.

- Tak si pořlď traktor. +
- Vite, proě je na !,odi zábra,d]i?* ???
- Aby tam rie,skákaly ryby!+
.- ,Proě bycho,rn se ne,těšili?

- (Kdvž nám Párrbůh zdrayi dá.)+
'l'lasko porlídá Fredov,i: Ře,kni:,,marirneláda", }-16di

,,]Vlarmeláda." _ Tlasko,: Tak mě vlez na záda. A řekni:
.hodinv", - Fre,d přernýšlí, přímýšlí a koneěně řeknel ,,tlo-
óiny." 

-- 
Tlasko: Ta,nl mně vlez taky na záda! C. ll

+
Divila se Daisy: ,,Nechápnu, prď Jim říká tomu

pytlíku na kšandě ,ch!ebnik', když v tom nosi ien rum!"
+

Cestou na srub se zasiavil Jim u hokyně: ,,Paní
kupcová, co §toií ty syrečky?" _ ,rTo ie, pane tramp,
podle stáří!" - ,,No", vece Jim, ,,mně ie čtyřiadvacet."

-oId
-. Kam jsi ien he.lka da]a hlavu?!
_ Na polštář ! + -*dvor-

- Proě jsťe natŤeli tyčky u stromků bíle?

- Aby žlža|y našly při no,ěnínr ná,letu cestu.+
- Fuj, han,ba, že se nestydÉš, mít za svobo,d,na dítět

Jak si to dítď vorpatří ras,ovei r,o|dokmen, až to bude
třeha někdy potřebovat!
.- Ale, rnuti, F,ritz furt šeptal a šeptal a já myslela,

že je to prop,aganda.

- Pěkná propaganda! Parchant ie to! __ków-

č.8
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To nráš sanr;ý pesky?

Zprávy došlé do 5. hodiny ranní.
(PTK) Ferdinand Pero,tttka, vťrtce bojovného listu

Přítomnost, vstoupil do Národní gardy.
+

kahánek pořád bliká.
+

primátor Ditricir uvázl tm lně]ničirrě.
+

sbor dobrovolných lrasičů v Želkovicích us,p,ořádal
v zahradě pana _§lavíka první jarrrí koncert.

+
Lyri,cko-politigký básník Josef Stivín přod,nese 1. nráje

v izkém kr,uhu rodinném několik veršů ze své poztlsta-
los,ti.

ů.9

č. to

- Šrnidro počke j.
tajemství -Šmirda: - promiň,

+já bych Ti ráda řekla nějaké

ale já to určitě nebyl! ...
{-

pánu bohtr do oken:

Franko mě ustřelll křídlo, důstolný pane!

- Froč házíš ty řIašlerky d,o gramoiónu?!
_ Abv neclrr,aptěl.

+
_- Mám po clrroum a Ir e j křiž.

- Tak ty rrž jsi taky přestoupil ke k,a,zimírovcům?+
- Lízrle, proč jite po]ívku z lavoru?

- ÁI€, jedli jsrne z je,clnoho hrnce a mamičlk,a ho roz-
bila tatíčkovi o hl,avrr a na n,ovej mánle nárok až
o slunovratu.

+
- Jaké sporiy provoztrjete?

- Trampin8-pollg.

*ków-

*kólv-

-r 
Nezapomeňtel ,<n

předplatit si trampa, k jeho předplacení použijto
blanko složenky, kterou obdržlte na každém poštovním
,úřadě, do které, vpište čislo 46.427 (Jos. Cinyburg).

Kde se ta panika béře? Nebojíme §e gangstéřel
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Redahční drby.
'feuchner: použiii příště. ,,Mo"; totéž.

Shorty: dik za dopis, nezouíe!. vibe:
dobré. použiii. -sas-: něco použiil. Cin,
ta: vitárn, pokraěui. Koniklec: nezapo-
meň na § st6. Borino: proč nepišeš?
Št.: piš dál. O. Ú. n.: riC se dle obsahu
Tranipa. žoli: pro censora, § 5ló. Klifirt:
očekáváme, předplatné máš vyrovnárro.
Marc Aurello: použiii pozděii. Kvirnbo:
dál s elánem. Standa: představ se, tó?
-old-: dik za pochopení a za adresy.
Frigo: nestrhnl se^ když ideš na poštu!
-ków-: dlviš se, že 1ó? ENA: postrádá-
me tě, nezapomínei na nás! -dvor-l ne-
zouleite, nětak to dopadne. chra: neide
to, řIelena: v sobotu tl přidáme, víš za
coP Frania Šerií: kde io slibené? -int-:
ao další? Nal: dělei u vás něco pro nás.
Všem: Jelikož nás došla taková zá-
plava přispěvků a dooisů, ve kterých se
vítá znovuvycházenl Trampa, není mož-
né na všecky dnes odpovědtt. Vřelý dík
všem, kteří pochopilt naši těžkou §itíacl
a posilaií Trampu do vinku lak před-
platné, tak l se zaručuií získat dalšl
předplatitele.

Redakce a vydavatetsiví.

Kamarddi milený.
nláte docela recltt. že jste vzkřísili ne-
božtika Trantpa. Velnri často jsem na
něj vzpcnrínal a truc,hlil a kvílel a tázal
se sánr sebe:,,Což se nenajdou již ní-
kdy spr,ár,rlí kluci, kteří by po,kračovali
na tr,anrpskélto národa roli dědičné?"
A už je to tu, už je nám hej! Jen se
Lttžte a osady Vám ponrohou! Vždyí
to bylo skoro k p]áči, žít toiik let bez
řáckýho tranrpskýho žurnálu. ,,Ahoi na
neděli" isenr měl v fuce za ta léta ako-
rát jen jednou; to ne,mohl,o naši věc na-
hradi.t. to !e jako kd5,2.. řekne nebg
a d,u,dy.

A nejčkotn: Ja,ký 'má být obsah
Trampa? krátce řečeno: politická linie
Trampa budiž jako u jeho předchťrdce
vedena na platformě. Do paďourú hej
rup! Tu hájil telrdá nejlíp Franta Šerif;
kde je, co je s ním? A což ti dtuzí,
Věeliěka, Gtizly, Lucie atd.?

Snad by nrohl být trochu lepší papír
a tisk, ale když Pánbůh dá, motyka
spustí a kluci se přičiní, tak toho snad
docílíme. tll.avní věc: pište ze všech
osad. Myslím, že ie nás do,s,t, abychom
si dove,dli udržet ied,en správnel tramp-
skej časopis, strejc z osady řlabeš.

ky| Jsnre rádi, že jsme vás poznall, alo
nesmíte nám hned nadávat, Je,stliže ne-
budete mít své příspěvky vždy hned v
dalším čísle. Je to jenom redakční šiml,
který nás nutí k naprostém,u pořádku
v těchto věcech. Kdo dřív přijde, ten
dřív mele .. . Těšíme se, žo v dohledrnó
době bude niožno udělati vlastnl shánku
všern osadám, které budo,u ve větším
tntložstr,í odebírat a mezl. sebou ko,lpor-
tovat ,,Tramrpa". Tedy Alonr a do toho.
Zdral,í vás za všechny v reďakcl ENA.

{.

Hymna mladých.
fity chlapci svobodnl, světu Jsme

podobnl
ale to nestačí. nají,t si prácl,
Blot-ldíme rrlící, s smačknutou čepicí.
zlomeni ja,k kudla zavirac!.

Zpiváne písniěky, sbírárne pětníčky.
balené do kousků .,Politiky"
a když {rlas trucuje, žaludek basujo
rozkošně do ta,ktu harnroniky.

Jgdiné požitky: odskočit na zbytky,
vylizat talíř v jednom chvatu
brarnbory, ko,stiěky a chleba kúrčičrkn
co zby}o po druihých v automať,u.

Nikdo to nevěří, že se dl,a k večeřl
sk|ádánte na ohleba, na syreček.
acll to je legrace, vnuk nejde do práco,
v úřadě potí. se pra,dé(ečok.

kdr,ž člověk cirudý je, rrač jsou ntu
studie,

k čemu je učení, matur;ta,
kdo loktl. [iranaté, protekci nenláte.
stěží si sntlsnete u koryta . ,.

My c}tlapci svobodní, sr,ětu jsnre
podo,bír1,

škoda, že na ťrlad se těžko zvyká,,,
člověk však poručí, pisnička zazvŇL
v náručí za,pláče harmonika . ,.

* Etnil Lešák.

Dir,čí očl
O dívěích očích mnohé lsou veršo
básníci na ně nríří jako do terče

- a všiohni je treftr,jo,u
neboí tak velké jsoul VOR

posíleite Bředplatné l

Osodni pošta
The Ranger-party, starrařská parta,

přijme ješé nékol,ik mladých členů a
člerrek do t8 iet. Vlastníci stanů vítáni.
Inío,rniace: R. Pobříslo, Praha VIIiI., Na
Trtrhiářce 1486. Znánrku na odpovéď!

(anratádl a kamerádky. kteří máte zá}em o
tra,nping, přihlašte še k osadě oId-We§t-Kent
v kobvlisich, schůze se koná každý p_átek o
ts, ltoj. le]ei v resi,,,U zlaté prlrny",0ltn!ck4
u li: t,

Osada (adiak uilozorriuje všechny trainDskó
§boťy, že soiltěž o nejlepši tťamp§ký sbor budo
letos opétně uspořádána tia Jezerco v praze xlv.
x !o ve stŤedu 15. června. Pro účastníky 

'sottpřipraveny 4 :rádherni poháry. Propos,lce na vy-
áádilní zasíld \llta Šlrek, \'ršo\"ice, Brožíkova
ul. Jy].

Osad,a .,Ulrai" z IJstí n. L. uspořádá
7. livěina veěer v krčrně ,,U vlka" spo-
lečrtě s osadou ,,Netorpýr" významný po-
tlach. Zvente o§adil ,,Kamarád" z |Jst|
n. L, Kl,uci z ,,Albatrosu" od Bole,slavě
a ]iluci z pražské a humopolecké ,,U-
lraje", přiigďtel ozuamte předenr svůJ
příjezd sherifovil

Máňo,
je dobře, že se hlásíš r,lastním čián,ken,
ale nesouhlasím s tebou, že se neohceš
píiznat k sentimentalitě. Proč? Nejsl
děvče? Rozmysli si, co jsetn ti nyní na-
psala a po kontrole jistě dojdeš k úsud-
ku, že děvče, at !e to kterékoliv, je
v jádru vžd5lgky sentimentální. Yzpo-
nleí si, že i v tvénl životě b1.ly oka-
mžiky. kdy jsi r, této nái,adě byla. a ne-
styď se za lo. k tomu se píizlnávaií
t hoši - a ii isou přece ienom trochu
tr.rdší než my děvčata. ENA

Osadníci z Uhaie!
Jsie dobří ohlapci a jsme vátn po-

vděčni za to, že se k nám hlásíte. Je
pochopitelné, že z vašeho kraie budeme
o,tiskovati r,šechno, co se světu předlo-
žit dá, a jak jsme vás poznali, jistě Jste
ohlapcí docela drr,chaiplní a při tom milí,
Naše spolupracovnice, která dostala váš
do,pis první do rukou. byla nadšena tím,
že se píiznáváte ke všen svým pře,d-
nostetn i opaku. Jen houší a větší kap-

f{,Luci
a děvčaía

matí různé
guláŠovou
drštkovou
lrraehovou
&P.

1 velká porce l'- Kč
2 velké porce 1'8OKě
8velké porce 2,60Kč
TrL ra m nl nszapomeíetel

nrěco
pro
Vás!



IX tarni bět Staďch Kamarádů
v LnLác! pod ]llednítem.

v neděli. dn€ 16 května pořádá osadli klub
§tař' kamarádl" svů j populární lX. Jarní běh
i Lukách pod Medníkem. Start žen na i200 ln
v l0. hodin od nádraží v Lukách. Závod lest jako
obvy,klo dotován několika poháíy e klásný,m,l
ccrml. osratnl doběhnuvší obdrží po zvláštní
lDominkové DLaketě. vkl3d 3 Kč. Přihlášky 1éž
!a místě. závod jest pŤipustný všem Eportovcům
Da, rozdtlu. Re€istIovaní v čsAAU starluii pouz€
! nárokenl na plakeiil upominkovou. pío9osica
!ašl6 v. Vodrážka, Praha XII., Francouzská ll.
Ťclefon. informac€ 656,88.

Spolené Ossdy l"'doli Temna Pikoviťe Petíov
,ořádajl 

'ootballoťý 
tur!a! D. hřišd Y Pikovlcíct

io dnech l2., |9, a 26, červBa 1938 a ,adají tťr-
Dtn k zápasrim na dny l.. 15. a 29, května na
loto hřišlě. Nabídky !a rdrcsu B. Ftosl, PIah.
J(tV,. Jaromlrova 23.

S. O. Red River pořádá l. volleyballový tur-
Da' pro 8 nlužstev 15. května 1938 o 8. hoď
,&!nl na sr,ém ltřištl v Mnlšku pod Brdy. Turnal,
&terý se koná z technických důvodů pt| omeze-

'énl 
počtu mužsteY, }e dotován 4 kíá§nými cena-

mi; l. cena pohár, lI. až lV, cena umělecky pro.
yedené plakery na mlamoru. žá,já:ne Lamarádské
osady, ktcré mail zájem a chtěií se zúčastniti,
óy Diihlášku, doloženou vkladenr Kč 20.-, zaslall
!a kam. K. Velebila, Nusle-UdoIl. Oldřichova 3.3,

s. o. Baíud Doíádá 7, kvěina 1938 v Černo-
llclďr, rest. .,Na Slance", 9íoti nádíažj, jalll
tnmDský Yečeí, §pojený se §outěží trantpských
Děveckých sborů o nejlepší lrámDskoil pí§ear, 'l'ur-
n8i ie dótován hodnotní,rni cerlam|: 1, pobár,
2. plaketa znázorňuiíci vlajku pořádající osadl,,
8. a 4, vlalku osadnl, další účastnícl obdrží uDo-
mlnkové ceny. Bližši iníormace a Droposlce Dodá
tam. Jaroslav Klenner, Pha_Xl., štltnelo zi,z6t.

§. O. Bmd nrá volné leruíny pro íootball
l volleyball na nčsíc květen na své hřiště. S. o.
Barrd změniia spolkovou illístnost z vinohlad do
Nus]i do íest. ,,U FáIy", oldřichoya 40.

l. běh ]llalou stranou byl odstarto\,án l0. IV.
l. l. závod, který bvl pořádán v íánťj oslav
20}etého trvání ČeskosIovenské republik],, mčl
u §tariu l60 závodníkú. Přes tJ. že by]o dostl
lpatné počasl, přjhiiže]o závodirnr velké nrtož-
ltví diváků, kteří spolestv' diváků, k,teří spo-
lečně se sorltĚžicími vzdajl holJ stál!rí \ iá]ce á
vzDomnělt jedllominutoVým ticlt:nl pre\,Jťllln T.
o. Masaryka. v kategolii mužťt zvitěZi] Xara-
liát. Dl"j. Ž',žkoy 3.35 min., 2. J. Ko]jn. Stiolic
Bo} s 9.37, 3. Klar, D'l'J. Vysočany 9.3E, 4. Cim-
ter, JP'1'. Vyšehrad,5. Jos. B.rhl,28. p. pluk,
6. Bouše, U. O.,7. jeníčck,2S, D, D]llk,6, V.
Prbchrizka, Kanip club, 9. Tichý, Kev-\\'est. 10.
Par,líček, L.O.K. V dorosiu zvitězil V..§nIrčka.
X,anrp club 2 nlÁ,,2, Z, Halir, Ka,nn .lilb 2,05,
3, tlonc, Nad Řekorl 2.06, 4. r, Š||ld. lii,, Silons
Boys,5. Maša, Sokol Nor,é Město.,!1jno kon-
kurenci celkově druhý Kulhánek, Ú. o, črs 2.02
min. V ženácb Zýi]!ězila skvěJá \'ladykor,á, U. R.
2.37 min., 2. l\1áirrinvová, U, R. 2,39 nrin.. 3,
BaItákol,á, D'f,I. Libeň 2.46. 4. Březnolská,
Arjena,5. v. Žjhlo\,á, DTJ, Praha llI.-lY. Po-
řadateIem byl agililí c]ub Pra]la. I. ieantovou
c€Iu Získala os, t_,ldolí Rirk11 lS. - Il. Ariarra l2.
* lll. Úrjo]l Oddec]ln ó slrIíiljícíml, - l(iub
děkuje všem 2a lejich účast.

T. C. o. Rervasion pořádal l0, dubna i. r.
V. ročník T. T. 1urnaie iednoillvcr1. Vítězel, §e
rtal Hejný, lI. }llaváček, III. Polenka, IV. De-
vera, V. vojiř, vI. Němec. T, C. o. Revaston
děkuje všem kamarádúm za účast.

, l}spěch Maraňonu na V. silnničním běhu O.
[. Údotl Oddechu v Podkozl u Unhoštó 17. IV,
!a tíaň 15 km ,o §tartujlcích §8 umístll kam.
llausmann na 6. mí§tě, kdy do obrátky vedl so
,námým vytrvalcem Címlerem 2 JPT. vyšehíad,
trko 8. kam. Cajthaml, 1l. kam. Máček, 18. §vob.
cykl. prap. l., kam Mít|leí Jaí. 29. kam. Jedllčka,
S. kam. Uhlrř. V 8čIenných družstvech v r,e-
alavě }lausman, Cajlhaml. Macbáček obsadilo
1 míslo ?A body 8 zí§kalo bíonr. Dl4kelu Dre-
aldenta osvobodltelo a 3. cenu, vlalku za účart.
Ptt§tí podntk běh Smíchovem ..Babyho-Memo-
ilal". rraz vlech &tl€ti ! Náíod. domu na Smí-
ofrov! v 9. hod. Dstavlo ao kam. Dlasková,

tlerzanová, Pařlzková, }láJek, Kozel, Branžov-
6ký 8 ostatnl. - I(amarád vojín Yilda Jakl
st8rluje tuto neděli na 1. mi§ir. sávodě do
vrchu Barranilov. Dále §tari,uje kam. voJin Pros,
svobodník MůIIer Jar., kam. Rehoř a dorosten€c
černý. přejeme všem v lomto ,ávodě hodně
,d,atú, _ Footballlsté zailždl tuto neděli k mislr.
zápasn do Dobřichovlc, kde §e utkarí s ,,Černou
§kálou" o 10. hod. dopol. Sestava mužstva !a
schůzt v Del3k, 22. t, m., účasl Dovlnná. -Změna edr€sy lgdnatelo! V. MůIleí, Pra}a X].,
Záldšova 3.

V. O. J. X. Tyla v Hlobětlně pořádá dno
8. května l938 lubtlelnl turnaj volley-bailový
v }lloubětíně, dotovaný krásnýml 7 uměleckýml
cenaml, Přihlášky laskavě řldte ú8 rdr"ru r"d.
natelo: J. Cešpiva. llloubětín, líloubětínská í/5l
relelon ě. 710-73 (od 7-15 hod. rdmo ledělc).

Vysočany, 6. Haustnat,, ilarar'ion, ó. čerr cný,
JPT., VIll.. 7. Bauše. U, O. 8. Caithml. ilara"
íon, 9. Machar, U. o,, I0. Šíba, K. w.. tt.
JHacháček, MaTaion, t2. llouška, JP'|., Vyšehrad,
DáIe Cechman. škíb4. Stařík. ríugo, Woií, Mú!;
ler,.{|bIťcht, síb, Číča atd. Mužsiva. I. JP'I,.
Vyšehrar], l5 bodů. ll. Maraňon, 2a borlů, IIl. lJ.
O. L 3J dobů, IV. U, O. IL 57 bodů. V. Lj. R,IV. Řlčany-lllnlchovlco závod v clrůzi pro
muže l ženy, jakož i v bělru pro nružc kóná
sg Iž 12. čeívna pod píotektorátgm městské rady
v Rlčanech a Mnlchovicích. K závodu j.., přt.
praveno řara lrásných polrárů a sošek a Jistě
Dokud §€ 1ýčo dotování ceo , překoná všechny
Dřodcháze'ící ročníky. 1ím spíše da se očekávať.
16 l účast 161 §outěžílclch z roku loňského budd
překonána. Vyžádejte sl Již d|lca Droposice zá.
Ýodů, kleré vydá Jlř! Tyngl, Praha xl., Šlikovs
lllcs a,

|. itntcbovlclý okmh, závod v běhu pro do.
,osl a ženy koná te na lrall asj 1.5 km. dl, {příležllosti závodl Říčany-Mntchoyice. Pořada.
lelem lěchto podniků lest Ln^má $Doíl! os. tJdoll
Raků. K závodu Jest věnována řada krásrrýct
een a každý účastník získá upontínku. prooosle
možno t|ž nyní vyzvednoul] ná adr. Jlř! Tyng!,
Praha XL, slikova ul. 4.
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Vše pto íramping a lpoťt

Hořejší
PRAHA II., Lazarská 1

llledáile 8DortoYc€, lřeba l ,ačátečníky. do-
bró kmarády, kteŤl hodlajl v letošnl sczoně
aktivIlě zásáhnouti do hájení baIev znáIné sport
os. Udolí Raků. Podrnínky přjjeti iso.i vellce
mííné, Inío_tmace záiemcirrl poda Jiř! '1 

} rglí
Praha xl.. s!lkove uI. 4.

Myrne Lov
miláěď( ceteúo"ivřta, 

-Ěieroo 
M. G, A&

osadní kolpottéři
přiid'te si pro ,,Trampa" !

v. sllúnlčnl běh l]doli oddechú. v Deděll,
17. dilbna, uspořádal osadnt klub udolí oddechu
liž 5, íoč. silníčniho běhu na svě osadě v Pod-
kozí u unhoště. závod byl jako vždy pečlivě
!řipraYen a skončjl plným úspěchenl sportovním
i propagačnínr. přres nepří2nlvé počasí zúčastnllo
se celkem 62 záv. Ve všech kategorilgb bylo
ilrputně bojováno o umístění a píoto bylo iakó
docíleno krásných časů. Soubol laký svodll do-
rostencl Majla a Trelný.v posledních lázlch zá-
vodů bývá málokdy viděn a nadchl početnó
dlváctvo u cíle, Nelvětšl úspěchy docílill závod-
nrcl Ú. R., kteří kromě vítězství v€ 2 katego.
rrltch získall také oenu leamovou l7 statt. Po.
řádatlcí osada děkule všem závodnttúm e zvtáštó
delesátúm TAS. z tičast na tomto Dodntku. Tech-
nlcké ťsledky: ?*lv l2ffi m. 9 start. t. Mlhrtn.
gová, O. R.,5|18 mln.2. Březnovské, Arlan&
6žl mln. 3. Bartáková. JPT. Ltbeň. 6:43 mln.
Dálc Holoubka, O. R.. Von}ová. Nanerná atd.
Doíost l?00 m. 17 liart, l. Treíný. ú. R., {!?E
mln. ?. Malla. s. s. llosilvhř. 4ě25 mln. E Jelí-
nck, Ártana, 4:lO min., dálg Vcselý. Knbú, Vo-
pálka, T,lchý atd. 

'únžl 
15 tm, 86 start. t. vorte,

lPT.. Vvlchrad, ?, Omter, JPT., Yyšchrad, 8.
Pavllčt}. LOK.. t, ělcn TA3., l. Klár, DTJ..

,,TuPlSTKA"
§lazená černá zrn-
ková káva v ko§tce

,,E[.ČAn,
pat. čajová přlpra-
va, orig. elitní čaj
B Tumem D€b citro-
Dem

sodové vody
a llmonády

Yesntěs

výlo rkv
kva !itn í

ceské spo|ečnostl pro p;ůmysl
Cukelnl, toYářny Y }todfsncch

§§
§
,§
t
,§
§

§,

'§
"§(,
a4

g,
_§'

O ll${1ut l1n1u tn&lne tg1ftu é7:a a ftanto71u E a ft3tpíér.a O
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Síroší dlo,
Tak teď vím něco povítn o děvčeti,

které o sobě říkalo, že se nebojí, a prý
se také nikdy nebálo. Všechno by bylo
v pořádku až na jednu nepatrnou epi-
sodku, která ptý ji naučila ,,bát se".

Nenlluvila jsem s ní od doby, kdy
rune tuto zkazku povídala. snad tlž se
opět zněniia a n},ní se ilebo jí. přesto
ale r.ánr ji clrci vyprar,Or,at. Strad se na
rnne nebude lrněr,at, až bude čist tyto
řádky a pozdá sr,ů! příbě!r. třebaže iejí
iniéllo neur,ádítn.
,Myslenre si tedl,. že se jtnenova!a
třeba Bobi.

V sobotu odpoledne šia rázným kro-
kem děvěete, které se ještě njkdy ne-
bálo, na vlak do Braníka. že pojede na
cha,tu, do které vždl,ckt, jezdívala se
svým chlapcenl. NJ,ní je ale chlapec na
voině, a to hodně daleko, a ona, lako
pořádrrá ,,squaw" udržovala chatu sa-
ma Po prvé od doby Toml.ho voian-
čení jela sama v sobotu odpoledne. ByI
podzim a r,šechno, co v přírodě hýřilo
vůni a květy, odělo se podzirnnínli .bar-
vanri. Barva,mi krásnýlni, ale přece jen
připomínaiícírrri nastávající zirnu a chlad.

Na nádraží v Lukách vystoupila, do-
šla po,dél trati až ke kozí stezce a sko-
ro za tmy !:ž, použiva!íc rnísty světla
baterky, klouzala dolů se stráně. zachy-
tár,aiic se tnladých stromků ltolem stez-
k},. S houstnoucí tmou dostala se do
údolí k Sázavě a známÝm písknutím
přivolala ,,příl,oz". Pak opěi kousek po-
dél lesa a zase strmou stezkou nahoru
na posázavskou stezku. smála se šus-
totu lesa, kterého b], se snad jiná dír,ka
bá|a, a térněr' se mazl,í|a s lesenr, věr-
ným a dobrýrn kamarádem. za maloa
hodinku byl,a u dveří boudy. Rozsvítila,
odsunula o,kenice a vybalila o,bvyklou
,,stravu". Brartborový salát v ren,dlíku,
několik kotlet, jablka. trochu zápražky
na polévku atd, za boudou na d,rátě za-
věšena byla ,,poliěka", kam se uscho-
vávalo obyčejně jídla na noc, protože
v boudě bylo přes léto horko a tak se
neostali k jídlu také tnravenoi ani co-
kolil, jiného nezvaného.

pak si zapálila cigaretu, značku, kte-
rou ko,uřili spolu s chlapcem, dokud
teště nevojančil, něco pojedla a s knihou
v ruce ulehla na palan,du. Pomalu, po-
malíčku se !í zavíraly oěi.

ztttohla se ještě na automatický,, od-
borný ,,Fou,k" na lampu a tma za,hallla
celou místnost. Jen v kóu uhasínal
o,heň . .

Prosírn, do této do,by ještě Bobi ne-
věděla, že existuie strach,

V tonr, slyšte. Na stěnu ozýl,á §e fiio-
noto,tlní klepání, Ťuk, fuk, fuk, ťuk. Bobl
pomalu otevírá oči, chvíli si uvědomuje,
kde vlas,tně !c, až konečně leze do,lů
8 Paland}, a rozmýšlí se. Má se ozvat,
má oter,řít? Ani koěičku, ani psíka ne-

'ná, 
abl, se iich, po,dle jedné verse po-

hádky, ze,ptala. Chvíli se ještě rozrrrý,šlí,
načež nrorlrutným hlasenr zvolala:

,,Kdo le tanr?"
Nic. , , Mrtvé ticho. l klapot na chvíIl

u§tal. Za chvili však opět: Ťuk, ťuk,
lase tak monotonně,

A nyní se ozvala uvnitř postavlóky
Bobiny nějaká docela cizí, dosud nepo-
znarrá d,ušička, něco, o ěem prý dopo-
sud nevěděla, Třáslo §e to. plakalo,
kr,ílelo, chtělo se to někam schovat a
stále to Bo,bi upo,zorňovalo na svo!,i
i soucnost,

Počala se bát. . .

Nyní so íí již natolik chvěl hlas, že
netttchla křičet: Kdo je tanr, co si pře-
tete a pod. přistavila ke dveřínr lavici,
k oknu postavila desku od ping-pongu,
která - díky tobě, r-elký Manitoul -zústala přes noc v boudě, zatara,slla
ještě dodatočně stolem a za|ezla pod,
obě pokrý."ky, přikryla i hlavu a pro-
pocená zůstala ta,m tak dlouho, pokud
klapot neustal. A ten ustal v několika
minutách po válečném opevnění.

Avšak ani potom hrdinná Bobi nevy_
lezla ven, Ani když už sluníěko svítilo,
nechtělo se jí ven. Bála se. Poznala
strach a právě tak hrdinně se k němu
přihlásila. Te,prve když kolem chaty se
azý\,aiy kroky a smích ,,sousedů", vy-
lezla r,en; odházela barikády a unavená,
znervosnělá a § tmavými kruhy pod
očinra hlásila se mezi příslušníky osady,
mezi ninliž ostatně bylo již hodně ve-
seIo.

Otyn, r,el,ký chlapec, který,si tak
liboval ve funkci ,,drsného seveřana",
držel v rttce mrtvolu abnolmálně vel-
kého černélro kocoura, a vysvětlova,l,
co práce mu ten holomek dal, než se
mu dostal na kobylku. Chodil prý jim
na iídlo. ožltal kde co a vůbec naplenil
se v okolí iiž dosti. korrečně dnes k rá-
nu si na něj Otyn počíhal a milého ko-
coura, nynl iiž divokého, dostal dobře
mířeno,u ranou do kožichu.

Bobi se přiblížila k hlučící skupině a
vypravovala noČnÍ příhodu, Prosila le,
aby se šlí podívat k její chatě, nena,
idou-l,i nějakých stop. Neví prý, kdo a
co by jí nrohlo v noci tak 21g 1,yplaŠi,t.

Ots,n z ,,Drsného seveřana" přesedla,l
na detektiva she,rlocka řlolmese a
s důležitou tváří prohlásil:

,,Ty si ale husa hlo,upá. Bodejt ti ko-
cour odpovl když se budeš ptát, kdo
tam je. To já bych na jeho místě taky
neoďpověděl, kdybych měl před sebou
takovou baštu, kterous mu večer při-
rrravila na tu vaši pověstnorr poličku
na drátě. Koukej, pohoupal se prima a
ještě tt vyžral ko,tlety a bůhví co sís
leště pod ten tvůj nóbl čmuoháěek při-
pravila."

A nyní lenom douška. Kdybys to ná-
hodou, Bobi, ěetla, neslibuj mně moc na
hl,avu, ono se to dál nodo,s,tane než
rnezi čtenáře ,,Tranrpa", a to jsou samí
dobří lidé. A t}, lsi na kanadtt zt,yklá.

ENA'+
Tramping a usírošancí -
Pováleč.ný 1rospodářský r,ýr,oj, který

ukládal iedincůnr i celérrru kolektivu
stále větší a r,ětší břetnena v důsledku

tra,nping, bez kterého si dnes ne,dove-
deme představltl žádnÝ slovník, Tram-
pine přišel, tramping bo joval a tram-
plng, zvitézil. Zaéalo to romantikou. Bez
coltu u pasu bv se byl neobešel žádnýz otloho předvoje vzdouvající se vlny
tramp,ingu. Na to dnes vzpomínaií tito
napodobovatelé hrdinr1 divokého západu
se se,ntimentalitou v srdci. Přes nepří-
zeň všech těclt dědečků duchem tram-
ping zkvétal, přes to, že byl zatahován
do kalných vod paďouřirry, kde by ho
byli clrtěli mít ti, kterýnr se toto hnu,tl
zdálo nepřirozeným extrénrem, kterýprý neodpovídal našentu stnl"slu pro
pořádek.

Přešl5, časy a všic,hni pochybovaól
o správnosti postuDu mladých byl,i urnl-
čeni vývojem událostí, který ukázal. že
tnlád,ež byla mnohem prozíravější. Dnesjiž morhou směle poukázati průko,pnícl
trarmpingu na lo, žg všechny ty pochyb-
nosti ufňukanců a ustrašenců byli zby.
tečné.

Dnes lze lehko zodpor,ěděti otázku,
zd,a by|a cesta mlád,eže, cesta, která
byla vyznačena touhou po volném, svo-
bodném živo,tě, správnou ěi ne. Jistěžo
ano! Oč húř ie dnes na tom také prý
,,svobodná" m|ádež států, které pový-
šily silnou pěsť nad svobodtr ducha. A
zde vidime, že n^úád,ež československá
pudově volila cestu, která sice nepostrá_
dala někdy trochu anarchismu, ale
která byla správná. Ukázalo se, že zde.
u nás není místo pro uniformitu, pro
rázné vojenské pochody a po zvucích
bubn,u, který piilpomíná zvuk tam-tam,uv Africe, jak volá ke krvar,ým řežím
tnezi černošskými kmens,.

Naopak, vidíme, že trampinge,m ne-
ztratila m|ád,ež stnysl pro všeohny aktu-
ální problémy, které dnes hýbou svě-
tem, Naopak, drnes musí každý konsta-
iova,t. že práyé ze řad tranrpů vyšli tl
nelvášnivější a nejoddanější obhájcl
svobody, Povaha mladých (určená prá-
vě tírn smyslem pro obranu), která se
dá označiti známým ,,vzlezte nám vši_
chni na záda", se v určitých konkret-
ních přípa,dech, kdy jde o zachování lid-
ství, mění v to ,,táhni dál, než ti dám
přes hubu". Ukázala se být zdravěJší,
nelž všechno to cepování a vojenský.
dril někte,rýoh státú. A to konečně mu-
seli uznat i ti věční proroci o zkáza'
mlád,eže. A proto i ten okřídlený po_
zd,ray ,,Ahoj" znarnená sbohem těm,
kteří nevidi dobře běh událostí do,ma
i v cizině, boií se skočiti do rozborrřené
ře,ky života a uzavírají se do ,,věžičky
ze slonovitty". +
Ustecký trampíři |sou národ botovný,

Když v kr,ěmě ,,U vlka"
Germán (paďour) si za,plká.
tak to s ním blbě dopadne:
vezou ho sanitou,
lrubu má rozbitou .Ť

a oslda si zpír,á r,esele. -riii
+

-r,if!,

-uť_

vybičované raoionalisace a bezcharak- Přítd,e pán do restaurace. Objedná si
ternosti těch jedinců, kteří drží ve hovězí polívku. C,hvíli se na ni dívá, pak
,1,ých rukou o,téže celého výrobního sl li vyleíe n,a hlavou. ,,Co to ,děláte?".
§y§tému, stál vo znamen| mohutného prá číšník. pán se blaženě usmělo a
hnutí mládeže, toužící po oddechu a rozšafně zaskřehotá:.,Dvk iá vím, žg.

osvěžení. tlnutí totnu byl dán názevto byl vepřovej gu,láš!"

t ilntnnřum §i uhlghn ntgilgnl, §ililltiligíil §0, nn fiaru iufium t



l-sporlovní dům

'ikaníiltg,
Praholt. lodičkova 6.

C-moll:

Emina. i. '':
ťtnina s velkýma očima
a p,lavými vlasl,
je ze všech sna,d
jediná,
která je klidná
i když se blýská na počasí.
Je krásná a milá a hodná,
vJrsoká a hodně hezká,

- -, " mj,slím, zrovna . , .

na blondýnku málo fádní,
ale přece má na sobě něco,
co připomíná sílu
a ,.. .kouzlo zlaté,ho rouna:
a to.., Eminko,
že já lsem svoboden
a nejsem, jako ty _-:
právě ,.. od EEROUNA.

ze dne na den,
Smutný je život
bolestný den
člověk je robot
ubohý !en
p ráce
je člověku krátce
robotou
když nemáš peněz,
přístoví dí
do hospody nelez
bez l,idí
kteří
ti někteří věři
a netrpí nuzotou
dneska mám málo
zítra už nic
srlad to za to stálo
vždyť nelsem panic
s dávnou
svou předtuchou správnou

-usírrám
ttsnul jsem včera
vzbudím se dnes
stlad mne do večera
na,padne kdes
co dělat lnál,n

kdybl,ch tak směl
vzepřít se
a právo měl opít se
štěstím
Inusel bych vstát
vzepřít se
mocně zamávat
rrostavit se
pěsii
proti bez,právi
a těm co tráví
náš a nrůj chleba.

-eugs-*

Důkaz,
Milenci vždy nosili své rnilé květiny
Já ti ,nesu. mo!e nejmiIe!ší,
kvítek tenhle !ediní,!
Není to růže bílá,

není to bez, ani lilie,
není to kr,ět lipový;
ie to květ nejdražší na světě,
jenž jinde nekvete.
než v teplých krajinách

tramp-stranalI
Cimm:

Voldní dólau.'
Nevěra.,,bolí, nevěra pálí *
hlava té'bolí, oči se kalí. '

ZtratíIs dnes hledaný života cil., .

Marně bys l,kal, zbytečně pil *
nevěra bolí, nevěra pálí...
Zapomeň někde v stříbrné ,dá|i
na sladkou náruč, oči, lež |haly,
na plná ňadra na žhavý ret -*. dálka je velká, je mámivý květ,
Dál kráčí ten, k_do nechce z,pátky _
Oslld je vel,ký, Život je krátký ._
cesty jsou dlouhé a vedou do daleka.. .

Malý oznamouatel
Slovo 1 Kč, tučně 2 lKč. Předplatitelé
80 h a 1.60 Kč. Inserty v obchodní

úpravě podle insertni sazby.

KTERÁ ZÁMOžNÁ milá dívka by §e
chtěla seznámit s nladým inteligentnínn
hochem, yšestrannými sportovcem. nyni
voiákem. stáři nerozhoduie. pište -do

,.Trampa" po ?,n. ,,Upřímně -- Praha".

úŘEDNICE, ,25letá, hledá milého kama:
ráda, sportrrvce, neiraději kolegu. Znač-
ka ,,Dovolená v srpnu" do admin. t. l.
STUDENT hledá skromnou divku rra D€-
dělni trampy. Studentka vitána. Znaéka

,,Máj 1938" do adm. t. t.

flLEDÁM DOBREHO KAMARÁDA dO
třiceti let, který kromě yeselé náIady
dovede být i vážným. Zn. ,,Dobří kama-

rádi" do adm. t. l.

Balada.
vo,no se řekne nemít straclr
A smát se snrůle do vočí.
Když chodíš s bídou na potiac,h,
Ta si tě, sakra. r,ochočí.
Já už sem nad r,ším rirkou mách.
J,o" denak. blázne, chlastat víno!
Af, dál to nikdo nedotáh -No, tnlč už, nebreč, Catharino!

Když někdo čun,drá po horách
A druhej za néi votročí,
Co myslíš. kouká z 1oho krach?
Když se v to,m ělověk vomočí,
Co; nezavřou mě pro postrach?
Aspoň tam .bude zatopíno!
A dál to nikdo nedotáh *
No, nrIč už, nebreč. Catharino!

snad by to nebyl špatnei tah,
praštit je mezi vobočí,
Ty pupkáče, .a zrrířlt prach.
snad se pak všechno votočí
Copak musí beit každei vrah,
kdo chce mít jedrrort uklízíno?
Aí, dál to n,ikdo nedotáh -No, mlč už, nebr,eč, Catharino!

Poslcini.
Nánr clrudejrrr v našiclt tramDotách
Nebude nikdy pornožíno.
Aí, dál to nikdo nedotáh .,
No, mlč už. nebreč, Catharino!

* l.ošklivec

Řekla milá rnilému:přibliž oči tr,é k očím mým
ať v ně zřím,
co v hloubi vidim,
tonlu nerozumíln.
.Dvě panenk},čertré

, jsorr ty ,oči r,ěrné? \i()R

líeslo

anebo v inspetě

- ie to orch:,dej !

Vykvetl. má milá,
aby ses divila

- na mé vestě,
srdce mé tak žhavé
Že na něm vykveto,u
a tenhle květ ti nesu,
a,bys uvěřila.

,t(

Kdy,bych ntěl ,kři,dla
bylo by 'mým plánern
nelétati niikny aeroplánern! voR

zDARMAl
Foto - přístroi !

vel. otrrázku {x4 cm obdržíte kúč.elům
reklamním sdělte svou adre.rr lirmě

Uoitěch AlbreGht
Plah! Xulll., Břeynoy 447

INTELICENTNi DÍVKA hledá německou
konversaci za českou. Odpovědi na zrt.
,,Vesele i vážné _ 308" do adm. t. l.
LYŽE JSEM Jlž ULOŽILA _ hledám
partnera pro tennis. kdo by chtěl do-učit? Značka,,Všestranný sportovec'.

do adm. t. |.

ÚŘnDntcn, osmnáctiletá, htedá kama-
ráda, který by ii porozuměl. Chata ví.

lána. Zn..Dohoda" do adm. t. L
CIILAPCE do 23 let, s vlastní chatou,
hledám. Zn. ,,Dobtý kamarád" do a. t. l.

IILEDÁM HocttA do 23 tet na nedělni
výlety mimo Prahu. Zn. ..Veselá dívka''

do adm. t. l.
!e,
i orchideje

Ja ro. NAJMU cřlATU.
kotik"

Voda. les. Zn. ,,Kde a
do adm. t. l.

KoUPÍM ZÁNovNÍ STAN. Zn. ..Popls
a cena" do adm. t. l.

LoDĚ-ŘEPA.BRANÍK. Drotl plvovaru.
Telefon č. R. F. 1163, Podolí, Riegrova
_ ul. 68. Plná záruka.

vELoclPEDY. voNDŘIcH, závodnl.
polozávodni. cestovní balonové. všech
značek. neilevněii. karlin, vinohradská
tř. 9, Smíchov. Palackého 23. Telelon

č. 300-32. Cenik zdarrna.

ctIATY všEctl RozMĚRú na přáni
zátemců na každém místě od Pikovlc až
po Žampach levně a odborně dodá Alois
ltlarek. sktad dřivl v Borku. Jilové
u Prahy. I]plně hotová tesařstrá óráce.
ý Borku ve skladu chata k prohlédnuti.

plšte st o rozpočet!
1000 novúcn 0§00 líOlem ,,rrampo"!



Čryri nahé slčny,
Čtyři rralré stčrty v hnízdečko si llrorttčtlíttte:
zde v rohu rtaše llostcl státi btt,de
tarň,r, kotrič rrlžželttteme krb
lt ta,dy. kdc tlosiLd tictro, l,Ďčnt)rt piseň svo]i lrirtlr:
ko,1ébkrr malr,r,u postevítnc.
Šťa.stně tu sníti buclerr jltko .teltda, t c stíttu l,r}-r.

Dvě lžíce, pokrý,vkir !ec]ttlr ir clčtský triáč
ku štěstí nánr stilčí
a tímhle okérrkerrr vi,lrléclnetrrc.
svoji, jak párek ptačí.
Cihlor,á zeď před oknerrr
rrašíln btrde obzoreltt
čtyřr stěny snčhobíli:
naší budou tvrzí.
s podlahou a stropem se settlknrlu
až'půldou kol,errr lidé zli a drr.í.

klidné jsou a mlčctrlir,é,
.neni v nich ani trocha zrady
v jich vápna běli
snad nezhyneme hlady. .-slav*-

Lulha.
Je,to tichá, skrontná a stále jaksi ustrašená lulka. Je si

védoma své bezvýrazno§ti, zav;něnó seriol,ou ví,robou, a nrezi
ostatními, většinou ručně řezanými, se stává ještě stísněnější.
Je to rozená samotářka a k ostatnirn, s nirniž obí,r,á pánům
harém, ji poutá jen odpor'p|oti jejich společnému nepříteli:
§igaretám. Ne,pro,testuje proti hrubému tabáku, kterým íi ma-
jitel častuje, a je všecka šíastna,' o,ctne-l]i se meei jeho rty.
Neúčastní se či,nně horyorů ostatnieh, které v}Ťravu,jí o pračhu
silnic, mlůrách polorrin, o horskýc,h ,. bystřinách, o večerech
v opuštěných. kolibách, o pitkách při tábbrových ohních, ale
i o'neiintimnějších myšl€nkáqh sbolečného jelich páňa. Je
mezi nimi benjamínkerm; tiše naslo,ucůrá a ml,či, a,č i ona už
powlala rozkoš, být zapalovárta ,kuse,m hořícího dřeva v osa-
mělém srubu. Diskretně ml,čí i o romantic,kých vi,dinách. r,ro-
mítanýoh do lejího modrého dechu. ,

Jednoho večera se vrátila domů vel.mi rozrušena. Neúmyslně_
potřísnila svým speciiickýnr pachetn pěstěnou ruku tnladé
dámy. Slyšela její těžce skrý,vané opot:ržení, Cekala, že se ji
pán zastane, že ii bude háiit. Nic takového. S omluvo,u,'a
poněkud zahanben ii ukrýl do ka,psy, kde se ,pak v pláči
c,troulila v koutku. Atom duše mateřskóho strom.u zmítat-se

Nebněvala se dlouho. Nedovede to. zůstala mu věrnot a
od,ddanou přítelkyní. Jediný,m jejírn přáním ie, aby nebyla.
brána do společnosti Oimv, t$a se jí štítí., . *-old.-... 

,

Malý oínyl. ' "]
' V s,alonu ,,.dstoria" v Kansas City hraje jakýsi Mac Kinley
s Tomem Kane v šachy. Poje,drrou zařve Mac Kinley: ,,Pro
pět ran, vzal mi ko,ně!" Výkřik zas,lechlo někol,ik cowboyů,
upíje!ících u baru své iedy, a dříve než líohl koktající Tom
vvsvětlit něco o dámském gambitu, visel na smyčce lasa.
Pá,k přistoupil ke zsirrálému Mac Kirrleyovi pře,dák rarrče ,,C'l
a pravil dobrácky: Helou, cizinče, je nám cti,'že jsme r,,ám

móhli ukázai, jak tu do,vedóm- za,toéit s prašivý,mi zio,děii
koní. . .

kteří'lidé maií

*old--
-+

stále .s sehotr k;vt? (Pokrytcí.)
.-^ków"

Děučatal
- od LóbIa hedvábi,
hocna Vám přivábí.t

Praho L, Přihopy, roh Músthrr
noii noc hlósné ptaa o vlnhé láthy

Pepek !e občas na tyrdo. Tuhle k němu přiiela lllile
na cha;du. V noci přišel liiák a Míle ?.aéalo kapat na
nos. I iala se p]štět: ,,Mord},ie, Pepku, dvť ti prši do
chaidy.". Pepek, notprický kliďa§, si prominul oči a z8,
čal se divit: ,,To bych rád vědět kudy?" Odvětila
s:tichou resignací v hlá§o Míla: ,,Esi to potřebuieš nutně
vědět, tak - podlahou!!" '

+ -old--
Mladá trampu,le: ,Ách pane Lesalo,v, co by asi tato

stará lípa vyprávěla, kdyby uměl,a mluvit?!"
,Řekla by * promiňtě skyrav, já jsern dub." -int.

Filosofoval takhle oisadní kuchtík: ,když se vylíhne
jednohrbé velbloudici dvou}r,rbé rntrádě, jde o tělesnou
vadu, nebo o násle,dky ne§?" --old-

Byl u mne Johnny na srubu. Ráno opatrně zachrastil
na pryčně kostrou, nonchalantné zivl a vysmoleným
hlasem zašveholil: ,,Tak Olde, uvař §nídanl!" - ,,Jářku
Džony, myslíš, že ie vařené podmáslí lepší?!?"+

všem prodeinám a kolportérům Trampa!
Zašlete laskavě remitendu ě. I a 2 pokud možno celi

výtisky. Platy poukažte poštovní .složenkou na číslo
46.427 (J. Cinyburg) po odečteni normální provise,
7áravei sdělte, jaký poěet máme ex,pedovat.

Administrace Trampa.

Do choly, na ce§íy, nechod::::Ji§§tH: O
rýdcnntl,pro,tramutng cam9ln8. 9&noi3ttku §?orl r kulture vůbcc - Trampe
,edl8u'e r redakéním kruhrm, oust! Fischl - J.dnotllvě čtrló l Ké Před.
olatné na ro} l9íF {0 Ré 0r Dút toku a' Kč, - l{alltgl .rdrť.rgl e odt}o-
vědtrý íédaltoí; .losel Cinyburt. .- Redrlca e admlnltlírcG, Prrbr ll..
LlilzoÝova §. - l'isknc a eípcduia ..Rota" akc spol Praha l Liliová 13
* Dohlédact pošt liřad Praha 25, - Učct poštovní spoř|lelíy 46.42? -
,Citovánt článkD neb 9t8tí dovolcío pouza'! udáním pr.mcnc.

'řo byctr rád věděl kudy Dášerrka šla? . .

tram
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