Sto let trampského hnutí...
Výročí trampingu - pro mnoho lidí okrajová záležitost. Přesto, snad v každém člověku dřímá tulák
a dobrodruh, byť jen v duchu. Konkrétnější výraz dostává tato skutečnost tím, že i "tvrdý " rocker
ocení některou trampskou píseň. Snad se sluší napsat několik řádků k tomuto výročí právě
prostřednictvím a pomocí trampské písně...
Klasici trampské písničky: Korda, Vostrý, Motl, Ingriš, Ryvolové, Kapitán Kid...
Virtuální realita - totiž, pokud jsme si s výše jmenovanými
"nevyměnili košili" nebo neseděli ve stejné hospodě, těžko
vnímat jejich pocity. Řekněme si spolu s Čelakovským: "...v
jedné hospodě se stejně jednou sejdem´." Ale přesto... Mluvit
o smyslu života je zatraceně těžké, ne proto, že by to byl
nesmysl, ale že to je někdy jen pouhé moralizování. U tzv.
klasiků trampské písničky je ale zřejmý posun k otázce smyslu
žití. Někdy se jedná o naivní (nikoli hloupou) čistou poezii.
Ponor do "spodních vod" trampské poezie (této specifické
odrůdy životního stylu) odhalí často pro samotné trampy
instinktivně tušenou pravdu. Bohatá slovní zásoba, sečtělost,
talent, vůle a motivace dokáží veliké věci, ale přesto i mezi
řádky mnohdy skromnějších jazykových prostředků, je často
skryt hlubší význam. Může to být, a také vlastně je,
autobiografie člověka jako takového... více méně
zakamuflovaná a upravená. V trampských písních je jí ovšem také velmi mnoho:
" Jimovo srdce plamenem plálo, Jim teplo své lásky rozdávat chtěl. Lidí je mnoho a lásky je málo, srdce
mu shořelo na popel..." (jediný smysl života - žít nejenom pro sebe) – K. M. Walló.
"Děvčátko, vím, že dnes je loučením, do ráje krás už soumrak padá..." (klasické sladkobolné věčné
téma lásky ztracené...) – J. Korda.
" A já niklák poslední bych za to dal, kdyby Jessie James tu u mě stál. Ani pohádkovej džin nedohoní
jeho stín ..." (Touha po odvážném muži, samozřejmě především po sobě samém) – autor neznámý.
Mimochodem, Jessie měl údajně IQ 90. To je sice vedlejší, ale vlastně dosvědčující motiv oné touhy.
"...zanese na pobřeží starej šedivej vrak" (sebereflexe života z pozice nikoli námořníka) - z repertoáru
písecké osady Kouřáci.
"Zapomínám na kempy zmizelé…" (retrospektiva uplynulého života) – Wabi Ryvola.
Atd. atd., ad libitum...
Samozřejmě, že jsou i písně plné humoru, ale v podstatě, při exkurzi ve virtuálním batyskafu do
oceánu trampských písní - viz: "vyzpíváme se z toho" se jedná velmi často o variaci na psychologa
Leviho a jeho "vyříkávající nábytek."
Tedy jak? Jak se vyzpívat ze smutku, ze životních neúspěchů, z nemocí, z komplexů méněcennosti, ze
zklamání, z bolesti, že nám umřel kamarád, opustila nás dívka... ad libitum...
Špatně položená otázka. Nikoli jak. Ale proč?
A jsme u dna pomyslného trampského (a lidského) oceánu. Proč tolik melancholie, touhy, přání,
doufání, naděje, hledání jednoty, statečnosti, odvahy...
Ale abych přenechal (tomu, kdo chce) volný a svobodný prostor, nechávám tuto kardinální otázku na
každém, kdo chce " jít do hloubky" a nepovažuje tuhle úvahu za science fiction.

Existuje nejenom odpověď, ale dokonce i smysluplná odpověď, plná odvahy, naděje a radosti, kterou
v trampských písničkách stále hledáme a budeme hledat. Hledání smyslu života, který je tak krátký.
Ale to není odpověď. To je jen konstatování.
Opravdová odpověď přináší onu naději, naději, že život, přes svoji pomíjivost zde na zemi, smrtí
nekončí. Ta odpověď je ... v Bohu, v jeho lásce, v jeho nesmírné štědrosti, ve které nám dal mj.
nádhernou přírodu, svobodnou vůli a touhu hledat smysl žití.
Třeba právě prostřednictvím trampské písně.
František Zima

