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Tulačka závidí ....ale co? A žárlí.....ale na co? A má úctu....ale k čemu?

Vyznání
K vám úctu mám, vy hory plné ledovců,
zdolat vás zná jen stopa medvědí,
oblaků dotek něžný zdobí vám štíty studené
a zrakem touhy plným jen sčítám souhvězdí.
Závidím orlům jejich perutě
a pohled z výšin na celičkou zem,
stojím to žárlivě a nehnutě
v chrámoví stromů s probuzeným dnem,
v přivřených očích svírám jeho svatozář.
Tímhle krajem rád se touláš,
nerušen jsi často nikým,
tímhle krajem rád se touláš,
ať je v bouři nebo tichým
či mu slunce propůjčí svou teplou, zlatou tvář.
Stokrát známá slova z písní,
přece je tu zpíváš znovu,
tady nejsi nikdy v tísni,
přidáváš se k ptačím sborům,
duši svoji dáváš dobrovolně lesům na oltář.

Toto moje “Vyznání” bylo zvěčněno
na papír už v roce 1985 v květnu,
krátce po potlachu znovuzaloženého
STO na Squamish River už na novém
potlachovišti, kousek za 36 mílí, které
pro trampy v emigraci objevil Áda.
Byl to už můj třetí potlach v Kanadě,
prožívaný s nadšením v klínu téměř
panenské divočiny mezi kamarády,
mnohými mně známými už z mládí.
Tenkrát i ty potlachy měly nádech
domoviny, pořádaly se s nadšením
a legráckami, zvlášť v nedělních
soutěžích a při volejbalu v lese.
Dnešku zůstávají už jen vzpomínky
na kamarádskou soudržnost, společnou práci na přípravách, ať už byl
někdo členem STO či ne, i na radost
zářící na tvářích u táboráku.
Já vím, už jsme postarší a hodně
zlenošelí a naše touhy a ideály odvál
čas do pohodlného života v soukromí.
Nebo snad ještě něco málo zbylo?

DIALOG
1) Tak Ty říkáš, že deme do lesa, jo? A co tam budeme dělat?
2) No přece tramping a budeme kamarádi.
1) A co je to tramping? Není to něco nemravnýho? To bych rači dělal s nějakou holkou.
A copak my nejsme kamarádi?
2) Ale jooo, ale to budeš úplně jinej kamarád, to budeš kamarád všech a nebo vlastně nééé, to
budeš muset bejt kamarád toho kamaráda co není kamarád tam s tím kamarádem a nebo taky rači
vobráceně, ale hlavně si pamatuj, že když nebudeš kamarádem tam toho kamaráda tak nebudeš
dělat tramping a nebudeš moct přijet na potlatch a nebudeš moct jít ani do lesa.
1) Jéééžišmarja….a co je to potlatch? To je taky dobrý pro tramping? A to taky jedou kamarádi
těch co nejsou kamarádi tam těch, co máme bejt kamarádi my dvá?
2) Ale nééé…..Ty to porád pleteš. No, potlatch, to je velkej táborák a tam přijdou Ti co tam chtěj
bejt a tam má každej nějakýho toho kamaráda i když ten druhej je třeba kamarádem úplně jinýho
kamaráda, protože tam bude hodně kamarádů co hrajou na kytary a bendža a i Ti co nejsou
kamarádi tam těch kamarádů, tak budou zpívat to, co voni budou hrát a taky budou soutěžit.
1) Jooo….a vo co? A kdo bude dělat ten táborák?
2) No, víš, to se budem muset domluvit s kamarádama kdo pude na dřevo, kdo to nařeže, postaví
hranici a nadělá zásoby tak na 2 večery, kdo bude fachčit na cenách a na camradlech.
1) A to my taky budeme muset pracovat?
2) Asi joo….
1) A co za to dostaneme?
2) No, přece to camradlo.
1) A jakou to camradlo má vůbec cenu? A co za to budou chtít? A já taky budu hrát vo cenu?
2) Ty seš ale natvrdlej. Camrátko dostanem zadarmo a možná nás příjmout i za členy. No a
s camradlem se můžeš camrat žes tam byl a žes pomáhal a byl taky kamarád a cenu si musíš
zasloužit, no přece v tom soutěžení.
1) No jo, ale co když tam budou i nekamarádi těch kamarádů a co když, protože nejsou kamarádi
tam těch kamarádů co i já mám bejt kamarádem a voni pracovat nebudou, tak se taky budou
camrat? A teda, když budem taky dělat dřevo a pomáhat dělat ještě, co já vím co, když teda
budeme dělat ten tramping, tak to budem pěkně nadřený, co?
2) No, to asi jo.
1) Ty brďo, jak to tak poslouchám, tak už mně bolej ruce až v prodlouženejch zádech a vůbec se
mi zdá, že ten tramping je pěkná makačka i na bednu……. Ty bláho, poď rači na pivo!

*************************************************************************************
Už předem se omlouvám, že v jarním Praskotu nenajdete obvyklou stránku pro písničku. Je to z důvodů
časové tísně, zaviněné hlavně zbytečným zabýváním se zdejší trampské situace kolem T.K. v květnu o
které se jistě mnozí z vás budou dovídat z různých stran, různě. Nebylo by jednoduché vám zde vypovědět
skutečné přičiny a vypsat v podrobnostech celou situaci na jednu stránku a proto je celá záležitost písemě
zpracována samostatně, ale jen pro toho, koho by to ještě vůbec blíže zajímalo. Jinak si můžete počkat na
zpracovaní veškerého písemného materiálu v plánované, raději humorné povídce. K tomuto mě ispiroval
typ humour z knížky “Černí Baroni”. Zkusím to zvládnout do zimního Praskotu, třeba na pokračování.
*************************************************************************************

LIDEM V MÉM ŽIVOTĚ - posílám tento e-mail, abych zjistila, zda moje e-mails

čtou. Přečteš-li si tento až do konce, dozvíš se, proč jsem Ti jej poslala.

Lidé přicházejí do našich životů z nějakého DŮVODU, na určité OBDOBÍ a nebo
na CELÝ ŽIVOT. Když je budeme umět rozlišovat, tak budeme vědět, co je třeba

pro ně udělat a jakým přínosem jsou oni sami pro náš život.

DŮVOD - Když je někdo v našem životě z nějakého DŮVODU, tak je to vlastně vyjádření

naší potřeby. Přišli, aby nám pomohli vyřešit nějaký problém, přišli nám poradit a
podpořit nás po fyzické, emocionální i spirituální stránce. Může se nám zdát, jako
kdyby nám je poslalo samo nebe a ono to fakt udělalo. Jsou tu proto, že my je
potřebujeme, aby tu byli. Později, když už se náš problém vyřešil anebo přišel ten čas,
nechat zbytek problému na nás samotných, tak tato osoba udělá a nebo poví něco, co
ukonči náš vzájemný vztah. Někdy tyto osoby zemřou, někdy prostě odejdou. Co si
musíme uvědomit je, že náš problém byl vyřešen, naše potřeba uspokojena a teda jejich
práce v našem životě skončila. Naše modlitba byla vyslyšena, teď už musíme vstát a jít
sami, bez jejich pomoci.
OBDOBÍ - Někteří lidé jsou v našich životech na určité OBDOBÍ, naše cesta životem nám
je poslala jen na to OBDOBÍ. Většinou se navzájem od sebe něco naučíme, zažijeme
něco super, dobře se zasmějeme, naučíme se pomáhat si, většinou nás tito lide naučí
něco, co jsme nevěděli anebo nás přinutí vyzkoušet něco, co jsme ještě v životě
neudělali. Obvykle zažijeme s těmito lidmi hodně zábavy, no, ale bylo to jen na určité
OBDOBÍ ...
NA CELÝ ŽIVOT - Celoživotní vztahy nám dávají Celoživotní zkušenosti kterými
procházíme postupně a budujeme si jimi stálý vztah a tím i dobré základy pro život o
které se můžeme podělit hlavně se všemi milovanými osobami i s lidmi ve všech
oblastech našeho života. Je smutné, že láska mnohdy není věčná , ale skutečné
přátelství je. Přátelství je porozumění a vždy vzájemě podaná ruka.
Děkuji za to, že jsi součástí mého života bez ohledu na to, zda jsi tu
z nějakého Důvodu, pro nějaké OBDOBÍ anebo na CELÝ ŽIVOT.
Toto pošli komu chceš, v žití jenom sobě věř
Tobě přítel splatí, tím že Ti to vrátí –

a Ti ostatní - jsou nepodstatní .........

Autor je mi neznámý, původně přišlo via e-mail od Lilky ze Švýcarska. Poslední odstavec jsem si dovolila

upravit

slova hodně pravdivá a autor do nich vložil pravděpodobně své vlastní životní zkušenosti.
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z důvodu podmínkové totality. Omlouvám se autorovi/ce, ale bez úpravy bych to nemohla posílat dál. Jinak jsou tato

Táborák Kamarádství 19-22 května Squamish River B.C. Canada
Pro zúčastněné kdekoliv na Squamish River……za jednu , naivně věřící, Toulavou
……myslela totiž, v tom je ta potíž,
že trocha vandrů bez hádek jak trocha poezie
nikoho nezabije........
a proto píseň o rose.....o hezkejch vandrech, co snilo se......
začala vloni zpívat.......
na první pohled zdálo se, že chytí......
co už se stalo – stalo se......
můžete klidně zívat..... pošlapat, lhát, či vztekat se......
rosa se přesto den co den.....po ránu....na louce......zatřpytí
i pro ty.... co ji chtějí vidět….. či v ní se brouzdat bosí.....třeba i po kolejích......
Pro nezúčastněné i zvědavé……
a tak, co víc psát….už nic moc, jen si přát….
aby svět zůstal kulatý a nešlapal nám na paty....
ať slunce vyjde tam kde má......a noc ať denní světlo nepozná......
v řekách proud ať se nám nikdy neotočí; a trocha deště ať naše děti nerozbrečí......
vždyť stačí z kola štěstí jenom kousíček a z Globu pro mravenčí život pouhý malíček.....
***********************
Pár zbylých kamarádů, z původně zdařilé loňské trampské akce T.K., našlo nové osadní místo
nedaleko od původního a vybudovali si hezký klidnější kout v přírodě a žádají všechny, kdo o
něm ví, aby už nikdo, nedovolil nikomu, zničit cokoliv je, a bude, na tomto šperku přírody
vybudováno. Vloni postvaený Peň Moudrosti s pravdivými lidovými rčeními a definicí slova
“TRAMP”, kterou nám pro Táborák Kamarádství napsal kamarád Gody z Austrálie, se už od
loňska, z nepochopitelných důvodů, staly kritikou, přesto, že letos mnozí svým netrampským
chováním dokázali, že takových definicí, a ještě víc, přesvědčujících svým smyslem, je stále
zapotřebí. Opravdu, tohle myslím vážně, buďte víc ohleduplní a už neničte fyzicky ani mentálně
nic, co jste sami nevybudovali a co bylo postaveno v zemi nikoho, ne na vašem soukromém
pozemku či na opuštěném a už dlouho, časem i jinými cizími skupinami, ničeném, původním
osadním místě které našel náš kamarád Áda a předal ho všem zdejším trampům bez rozdílu
členství v čemkoli. Pro ty, koho bude zajímat, proč jsou tato slova napsaná, je vysvětlení v
příloze Praskotu, která bude zasílána jen na požádání. Nechci poskvrnit Praskot ani jmény lidí,
kteří si sami ubližují zlobou, zlomyslností a záští kterou se snaží zakrýt svoje vlastní provinění.
Na veškeré, jinými uveřejněné informace o uvedeném vandru v záhlaví, mohu jen dodat:
“Why spoil the story by the truth?”- jinak česky - “Proč pokazit kecy pravdou?”.
Veřejně se omlouvám jen slovenskému Spravodaji za předešlý osobní kritický článek, který byl
Spravodaji zaslán na podkladě jeho negativního vyjádření o Alešově filosofii ve Stopě a z mojí
strany byl psán, jen na Alešovu obhajobu.
Děkuji za všechny kdo si nové osadní místo oblíbí.
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Nové osadní místo Táboráku Kamarádství

Vzpomínkové kameny za kamarády kteří s námi zůstanou
u každého příštího letokruhu kolem táboráku.
Mějte k tomuto místu úctu.
****************************************************
Doufám, že vám příště budu moci vynahradit nejen stránku pro písničku. Momentálně musím
dohánět své osobní životní povinosti a plány. Čas běží nám všem. Moji novou e-mail budu moci
uveřejnit až v příštím Praskotu. Přeji mechově-sametové léto.
Tel: 604-552-6964

Ve znamení Liberty Trampingu

Dana – Tulačka - Toulavá

