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A včera se tančilo všude...
Ne, nejednalo se o návrat do nechvalnì proslulých 50.let, jak by snad titulek

napovídal, to nám vèera pouze pøijela zahrát skupina HB stop a své vystoupení si
rozšíøila o noèní "šou". Folkový bál, jak se celé to rejdìní, tanèení, zpívaní a pøihýbání
si v sokolovnì do brzkých ranních hodin nazývalo, je HB stopácký vlastní vynález a
impulsem k tomu, dle jejich vlastních slov, bylo to, že se jako folková kapela nechytali
na country bálech. 

Ale nelze zaèít od pùlnoci a proto pìknì popoøádku. Vèerejšek na zámku patøil
Jižní Moravì. Zaèal to Slávek Janoušek, zrekreovaný pobytem v lázních Tøeboò, èímž
byl tak nadšen, že se mezi písnièkami podìlil s publikem o své dojmy a zážitky
odtamtud. Léèebné procedury se mu tak líbily, že je dokonce zaèal nazývat
"atrakcemi", èímž nakazil i lázeòský personál, ale nejvíce byl unešen hospodou "v
domì",  do níž mohl chodit v baèkorách.  Dokonce pøedvedl jednu zbrusu novou
písnièku, napsanou právì nedávno v lázních.

Po nìm pøišel na øadu HB stop {Hodonín-Bøeclav stop], pohodová muzika,
zajímající se hlavnì o lidovky a pseudolidovky, což jim vùbec nebrání používat pøitom
bicí a obèas "pìkné náøezy".

Tøetí na place - brnìnská Bokomara - se pøedstavila  ve tøech verzích: - Light -
køehké písnièky jen se španìlkou, klávesami, houslièkami..., zpívané potichu a
jemnì, Hard - zvuk posílen o elektrické kytary tvrdých rockových muzikantù z Titaniku
a tomu i odpovídající zmìna žánru a nakonec Full verze, kdy již stojí na pódiu vše, co
má ruce, nástroj a zesilovaè... a èást divákù odchází.
         Závìreèné vyvrcholení vèerejšího "lomozivého veèera" obstarala premiéra
trojprojektu Slávka Janouška, HB stopu a Bokomary, jenž je smìsicí všeho možného,
každý pøidal nìco. Dokonce zaznìla i píseò od Deep Purple a to v originálu a krásnì.
S tímto programem chce 'trojspolek" koncertovat na podzim po republice. 

Doznívá závìreèné Dylanovo "Klepání na Nebeskou bránu", ale pro dnešek se
nekonèí a v sokolovnì se za chvíli zaèíná tanèit všude...                                       

GoGo

Zítra se bude tančit všude...
Pašerácký country bál se odehraje zítra od 19.30 na Zimáku, za deštì se pøesuneme
do nìkterého ze sálù okolních vesnic { pøípadné zmìny se vèas dovíte }. Kdo
pamatuje Bál v blázinci, umí si pøedstavit, o co pùjde. Akce na akci, soutìž na soutìž.
Boj pašeráckých gangù o vítìzství nad celníky - poøadateli. Hrát bude Hradlo a
Paøezáci {Pašeráci}. Pašovat se bude lecos, hlavnì však  povzbudivé tekutiny. Jinak:
støíkací pistole dostanete za 12,- Kè v hraèkárnì. Munice - voda, na bále pak
pøitvrdíme. To bude tanec.  

Kalich hoøkosti II
Pozor na zlodìje

 Vèera veèer po koncertì,  pøišly k
našemu ohni dvì uplakané
kamarádky:" Ukradli nám všechno.
Spacáky, usárnu, celty, igelity,
chleba, konzervy..."
  Slova útìchy snad osušila slzy, ale
stopy na duši jen tak nezmizí.
Zkrátka a dobøe, na táboøišti øádí
zlodìjáci hnusní {jak zpívá Jarek} a
tak si, PROSÍM VÁS, dávejte na své
vìci pozor, aby pøíjemné vzpomínky
na Prázdniny v Telèi, nebyly zkaleny
èlovìkem {èlovìky} bez svìdomí a
studu.
  Holky odcházely na policii a do
improvizovaného campu na
internátì, od hráze tichounce znìla
Žalmanova  "Jantarová zemì".  Bob

   *The Anketa*
Vèerejší anketa vyšla naprázdno,

nebo� jsem zapomnìl nainstalovat na
nádvoøí anketní bednu. Pardon.

Napište nám tedy dnes jméno svého
folkového oblíbence a napište i proè
je Vaším oblíbencem. Pomùžete nám

tak sestavit program pøíštích nebo
vánoèních folkovek. 

NOHAVICA:
"MIKYMAUZOLEUM"

 Pøipravujeme Jarkùv obrzpìvník, ale
zatím se to trochu zaseklo, takže

bude až pozdìji. Od dneška je však k
dostání vzorek, ukázka, složená z  

textù Jarkovy nové desky, která je k   
dostání a to :

Dnes poprvé v celé ÈR od
19.00 na prvním nádvoøí.  

*Podìkování*
   Díky všem, zachráncùm lidského  
života, který mìl namále. Díky
pohotovým táborníkùm, kteøí
topícího se vytáhli a šikovným
tábornicím, které ho pøivedly zpátky
mezi nás. Probuzenému posíláme

pozdrav do nemocnice a akci
pøihlížejícím, pomocineschopným
èumilùm ránu do palice. Tøeba to
pomùže.     Vážnì dík. 
*********************************

O výsledku právì probíhajícího
volejbalového zápasu táborníkù a

poøadatelù budeme informovat zítra.
*********************************

RébusyRébusyRébusyRébusy
Pro velký úspìch opìt soutìž o dva
volòasy {pouze pro prvního
úspìšného luštitele}. Jde o  kapely a
písnièkáøe, tentokrát zarébusované  
tábornicemi neznámých jmen.



Hrùzy? Mùzy. Tyto básnì
Vám pøinášejí Máša a Erža. 
Marný blues Jarda Moravec

Marný blues
Blues v poledne rozsvícené poulièní

lampy
Jdete z práce domù

A já vás ve dne vùbec nezajímám
To jen pro sebe si zpívám 

Blues ve dne zapnutýho svìtelnýho
zdroje

Kdybyste snad nìkdo zved nejdøív
oèi 

A pak mušli telefonu
Jsem zbyteèná a marná ve svý snaze
Jak ten co potmì v èerných vlasech

hledá saze
Jsem nanic a není to má vina

Že relé vadný je a k ránu nevypíná
Jsem rybáø v poušti

Vprostøed moøe hrnek slaný vody
Prst na kulometné spoušti 
Dìravej pláš� do nepohody

V raketì kuleèník
A deštník v uragánu
V ponorce sluneèník

A ten co mìl mì vypnout k ránu.
Blues

Marný blues
Blues lampy která marnì svítí
Blues lovu do dìravejch sítí
Kotva co lana má jen kus

Zbyteèný
A

Marný
Blues

Tato píseò je z repertoáru Dua �uk,
které vystoupí pozítøí. Na drobné
odlišnosti, prosíme, nehleïte. A
vùbec se tu mìjte hezky a za rok, s
novými básnìmi, ahoj. Máša a Erža.

Padaly hvìzdy, padaly:
Pastýø mìsíc

 Vèera v noci, houpy hou,
dìlal, když já stál jsem dole 

pastýø mìsíc nade mnou 
inventuru svého pole.

Hvìzdy slabé, polozhaslé
vyhazoval každou chvíli

a ty co na nebi zbyly
do tmy krásnì souhvìzdily.

Mezi jednou hodinou a druhou,
neslýcháno, nevídáno

pastýø mìsíc s hvìzdnou duhou
          usouhvìzdili nám ráno.           

               
                                  Skøítek

Kalich hoøkosti
Dopis všem, co mají srdce "na dlani"

V úterý veèer jsem byl svìdkem
nìèeho, co ve mì zanechalo hodnì
hoøký pocit. Po koncertì Ivo Jahelky
se pøed štábem rozcházeli poslední
návštìvníci. Jeden z nich byl silnì
slabozraký, ve tmì takøka nevidìl.

Stál tam s bílou holí a ptal se
odcházejících, jestli by ho neodvedli
na nádraží. K mojí hrùze se asi od
šesti lidí doèkal odpovìdi, že na

nádraží nejdou, že jdou do hospody.
Na nádraží jsem ho samozøejmì

odvedl, i když neposlouchám vaše
písnì o kráse života, nepronáším

velká slova o lásce, o porozumìní a
o lidské lhostejnosti. Jo, abych

nezapomìl - nezapomeòte si na ruku
namalovat srdíèko a zapálit svíèku -
to je pøece dùležitìjší než pomoci
nìkomu, kdo vaši pomoc opravdu

potøebuje.               Jirka

V zámecké zahradì tekla kref
Vèera v odpoledních hodinách bylo obyvatelstvo Telèe otøeseno

krvavým incidentem ve starobylé zámecké zahradì. Dva znepøátelené
rodinné klany èeského folcového podsvìtí, které od ranních hodin vyvolávaly
pù{i]tky v místních barech, kavárnách a restauracích, se støetly pøi odpolední
siestì {tìsnì pøed veèeøí...}, kterou trávily v místní zeleni. 

V 17.15 na cestièce v parku slovnì urazil kmotr Jiøí Zip Suchý,
pøezdívaný "Krvavý Bill", hlavu druhé tlupy Martinu, alias  "Blady Mary", smrští
nadávek {"...èudlíku, zapaøená noho, tajtrlíku, Judy {èti Džudy}, zalomený
nehte, slušòáku, vykotlaná stolièko,...}. Události následovaly v rychlém sledu
a takto je zaznamenal náš zvláštní váleèný korespondent do svého bloku:

17.20 - Jiøí Suchý støílí dávku ze svého vodního koltu znaèky "Thunder  
                    Pet", smìrem do jater barmana Pepína {mrtvola odklizena za     
                     plot...}

17.22 - kolty jsou taseny
17.23 - Bill Zip Suchý vytváøí improvizovaný štáb
17.25 - klan Mary staví kruhovou obranu
17.30 - objevují se "Modré barety" OSN pod vedením col. Mika 

   Braxatorise
17.31 - dohody nebylo dosaženo {zástupci OSN pochováni do rybníka}
17.35 - pod chránìným dubem z minulého století dochází k první 

                   krvavé øeži {Jiøí Suchý pøichází o pravé oko, levou ledvinu,
                    žebra  v nedohlednu...}

17.40 - a jitra jsou zde tichá... {asi na 5 minut]
         17.41 - 17.45 - dobíjení a leštìní zbraní

17.50 - hromadná støelba
17.51 - zvìø a zahranièní turisté opouštìjí zámecký park
17.52 - masakr {Havroš potrefen, Bob se zbláznil...]
17.55 - pozùstalí si nadávají
17.56 - pozùstalí si pøestali nadávat
17.57 - Jiøí Suchý, kterému byla narychlo instalována døevìná noha,     

                    pøechází do útoku
17.59 - další støetnutí
18.01 - Mary stojí na hrudi kmotra Suchého, tráva je vlhká krví
18.05 - Mary støelena do zad
18.08 - mrtvola zneuctìna {nìkolikrát}
18.10 - klid zbraní {hromadný pohøeb]
18.11 - zbylí pøíslušníci obou klanù si odcházejí donadávat k "Marušce"
18.15 - zámecký park prohlášen za národní památku...

 11.8. 1993 - bylo takové poetické odpoledne                       Bob


