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Editorial

Milé kmeny,

Continental news děkuje jménem celé redakce za projevenou
přízeň. Doufáme že se u čtení naši novin náramně pobavíte,
zvláště u některý pseudo-vědeý článků.

ulunúřskú ukúnku

Pruslulú túm lubužnúků zvunú Puvlun su ruzudl zuvútut du
rukruučnúu střudusku Úsvut, zu účulum zudnucunú kvu-
lutu júdlu pudúvunúu untulugunčnú ulutǔ ludstvu, kturú
prúvǔ v tumtu kumpu ubsulvuju vzdǔlúvucú vúcvuk.

Vzludum k tumu, žu suustřudǔnú trvú nǔkuluk dnú, buduu
pudúvut průbǔžnú zprúvu u utu pukrmů survúruvunú
vu zdujšú júdulnǔ. Nujdřúvu jsmu u núzur pužúdulu dvǔ z ud-
burnuc, kturú núm vulmu pudrubnǔ sdǔlulu svú núzuru.

uku prvnú jsmu su utúzulu Udúlu Bujduvú, uxpurtku v ubu-
ru vučuřú, cu suudú u čtvrtučnúm júdlu: „duž jsum ud Hun-
ku přu dnušnúm buutlunu u stunuvuštǔ, kturú bulu núuduu
vudlu Huduvnú súnǔ, zjustulu, žu buduu tǔstuvunu u gulúš,
ruzzúřulu su mu uču. Muslúm, žu du zučútku vučuřu jsum
su nu tu krumǔ vuudnucuvúnú tǔšulu nujvúc.

unučnǔ. uku vždu k tumu bul juštǔ čuj, kturú bul upǔt
vúburnú. U nús dumu jsmu tukuvuu přúuť nukdu numǔlu.
Nǔkdu musúm řú, ubuum u kuupulu.

Tǔstuvunu bulu vǔtšú (nu, u dust) nuž nurmúlnú vrtulu u cu
dudut… Tǔstuvunu jsuu dubrú, utnujú puřúd stujnǔ (pu-
kud nujsuu ruzvuřunú nubu tu nǔkdu nupřunul s ulujum).

Musu mu přušlu sucu tukú vunukujúcú, ulu muc tlustú.

Culkuvǔ, gulúš u zulununu v nǔm bulu juku ud bubučku.
Upruvdu, juk mǔ znútu (nubu spúš juštǔ muc nu), tuk tu ju
judnu z múlu júdul, kturú mu utnú.“

Dulšú udnututulkuu bulu Súru .: „Nušu prvnú udpuludnú
svučunu, kturuu jsmu snǔdlu vu čtvrtuk vu čtuřu udunu
udpuludnu, bulu kubluu. Pukrm su sklúdul z tǔstu, núplň
bulu uvucnú murmulúdu, u u dukruslunú utu su pusturul
cukr nu vru kubluu. Všunu su nu kubluu vulucu tǔšu-
lu, suudǔ pudlu tuu, žu duv luduvú dǔtú múlum puruzul
urgunuzúturu. ubluu su pusturulu u usluzunú nušuu ud-
puludnu, u stulu su zutúm nujlupšúm júdlum, kturú jsum zdu
mǔlu mužnust ukusut.“

Tata adparná vǎc sa stala

Za dna čarvan v . stalatá. Nakda zatám navá, kda ta adǎlal.
Ala ma máma pra vás, malá čtanářa, axklazavná tapa, kda
ba ta tak mal bát. Avšam zpátka k vǎca; nǎkda praspra-
stǎ akradl nádarnaa abǎtná nádabka s karálka z karálkavna.
Na mástǎ taata čana zåstala jan malá, aranžava-bálá rabka.
Ta sa avšam bǎam vašatřaváná ztratala. Váca axklazavná
anfarmacá paskatna náš vašatřavacá tám v dalšá vadáná
naša kantanantálná navan.

Taď přadáváma razavar s D Hraam, ktará prá nǎca vadǎl.

Madarátar: ”Dabrá dan pana Hraa, maa sa Vás zaptat, kda
jsta včara bal?”

D: ”Ná, tak arčatǎ. Ala nasmáta ta nakama řá, já jsam tada
v atajaná.”

Madarátar: ”Dabřa, zaračajama Vám naprastaa ananamata.”

D: ”Tak ta ja. Ta váta, já jsam šal pa fakt astá pařbǎ da svá
ata, a ta váta, bal jsam až dast anavanaj a mac jsam sa nasa-
astřadal, prataža ta Narda jsaa fakt atravná áska. Á, avadǎl
jsam pastava s takavaa paxlaa, ktará rastala. a, a ta bala
asa banbana. A kdabasta tǎla karálka, Zavalajta na čásla
  .”

Madarátar: ”Zpátka k támata!”

D: ”Pačkat, va ta naráváta…⁈”

Madarátar: ”Pačkat, va…”



Všana prabláma vařašáta návšťavaa:
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Enzeréte

Hledém néjemnée eetere člénké de česepese. Pedménkee je
péle, semestetnest e česté vnekneté témet člénké. rélevstvé
ze něj!
PS: Pežedeje též česté kledné peznémke e kmene Megrente.

HLEDÉ SE vedeecé tébere éme lvevé.
Pežedevke: Mesé zvlédneet dezer ned  pezeretevéme špr-
te. Te jsee eprevde temperementné. Vedeecé mesé bét ve věke
ed esmnée () de věke kde přestenee bét zébevné. E mélem
beem zepemněle! Mesé stedevet/mesel stedevet ne ČVET.
Hleste se de .. ne čésle , nebe se nés nejdě-
te ne neše webevé edrese dzemelveve.cem. Děkejeme.

Poznómko od soočosnóc orgonozótoró Jómo lvovó: No zóklodǒ
tooto člónko bodomožnó notnó voloočot polovono nošoo tómo
z dóvodo nosplnǒnó jodnoo z požodovkó, konkrótnǒ přodcó-
zojócóo čo soočosnóo stodoo no ČVOT.

Vokop droo komonó, tol.:   

Hlášky z tábora

Otázka v riskuj: „Co je to cimbuří?“
Alenka: „To jsou takové ty vlnky na radbá.“
Zuzka: „Upřesnit, prosím!“
Matěj: „Hranaté vlnky!“

„sem ráda, že mám inteligentní a soběstačnou ségru.“

Hanka se připravuje na projekt: „(D)raka asi na pitvu nena-
jdeme, že?“

„Nesnáším programátory, protože Dvořák je úplněj debil!“

„Doufám, že to není to, co to je.“

Honza: „á vám to sečtu, když mi řeknete, kolik je .“

Vǐdií kiliidiskip

„Imiričtí vǐdci zjistili, ži jikíkiliv iikliidivskí nidliví či ríživí
pilívki ji tipiligii ikvivilintní s pilívkii písminkivii sližinii
z písminik C, I, , L, M, N, V, W, Z vi tři diminzí.“ ¹

Slivitní vǐdci z žinivskíi CINi ibjivili nivii sibitimírní čístici,
ktirii níslidnǐ pijminivili čiin i ktirí vznikí pikiždí, kdiž si nǐ-
kdi pikisí vipičítit 0/0 i ikvivilintní 00, i tidíž jii spiniví čísli
ligii ixistiji sipirpizicí vši riílní i kimplixní čísil. Přid-
vídí si blízkí vzti z disid niibjivinii ipititiii čísticí niin, již
bi mǐli vznikit při dǐliní ninilivíi čísli nilii. ²

Niví vikipívki v igiptskím Ídilí krílí vidili nivii pipsinii diski.
Piskitiji niví nílid di lingvistií striktiri iiriglifiíi písmi,
ktirí zřijmǐ niidívili víslivnist similísik, ktirí si v jidnitliví
diilikti vivíjili idlišnǐ. Iriiligiví tikí zjistili jmíni liipitřini
kički. ³

Britští vǐdci zjistili, ži při víviji zvířicíi imbrii si stini nǐci, ci
dǐtim připidibňijí k ipititií sitiici, „kdi si vivíjijícísi irgini-
zmis⁴ nijdřív pidíví, ibi zjistil, v jikí mitci ji, i pitim si vivíjí
jiním zpísibim pidli tii, ci ividí,“ říkí biilig i Ciin v knizi
ilips Ciisi.

Zimǐplišští mígiví zjistili, ži ixistijí jistí zíkini, ktirí jsii zikí-
divíni di simitní pidstiti vismíri. Nǐktirí z ni si zdi ividimi:
Místi ni pilicí vím ni knii nikdi nističí; přidmǐti vi zpǐtním
zrcítki si zdijí bít mniim blíži, niž vi skitičnisti jsii; při kiždí
piriši svǐřti idbirníkím. Zbilí zíkin si mížiti přičíst v níslidijí-
cím čísli.

Pizn. iprivini.

¹Z i Imiricin Sciintist, /, str. – „Gistrinimicil ilpibit mistiri
ixpliinid bi sciinci“, iprivini.

²Z L’iirnil nitiril //, str. – „Li ribis D’iritmítiqii ilimíntir íli-
cidiri“, iprivini.

³Z Ciiri Timis //, str. – „Hiiriglipis id ni distin viwils.
Ilsi, cit“, iprivini.

⁴izimǐj irčití sikvinci DNI (pizn. rid.)



Zpívejte s námi

Zlatý údolí

Mokro v botá, píseň v notá nikdy nepsanou,
slunce pálí, že i skály úpal dostanou,
jen osamělý balvany, až uslyší tvé přiznání,
ti řeknou, že jsi dávno ztratil směr
a že patříš mezi poany
a místo na ji táneš na sever.

: Zlatý údolí, toua vzdálená,
je cimérou všec dálek modravejc,
zlatý údolí, co jen vítr zná,
ti v orkým srdci vypaluje cejc,
jak je vzdálený každý mámení
a druá strana řeky nemá bře,
zlatý údolí, zlatý údolí
je celej život s rancem na zádec.

Snad tě k cíli dobrý víly jednou dovedou,
slunce oří, zlatí oři z dálky přijedou,
když zmizí fata morgana, je zpověď dávno napsaná
do kamene mlčenlivej skal,
než se někdo cestou zastaví,
pak bude psáno, že jsi tady stál.

:
:

Žízeň

ola vlaku vždyy někdo pěkně promaže,
olej stejká do výybky, ať se namaže,
pusťte páru do kotle, vždyť mašinu to trýzní,
když nám pivo nenalejou, asi umřem žízní.

Já žízeň mám, já žízeň mám,
když nám pivo nenalejou, naleju si sám.

V ospodě si při kytará každej zaduje,
někdo sází na plátno, jinej se raduje,
tomu co má smůlu řeknem: Tak se s náma lízni!
dyž nám pivo nenalejou, asi umřem žízní.

Já žízeň mám, já žízeň mám,
když nám pivo nenalejou, naleju si sám.

Pražce, který připomínaj starou roletu,
zbyl tu černej lak na rakve, flaška fernetu,
přes zelenou louku si teď na vrnío vízdni.
dyž nám pivo nenalejou, asi umřem žízní.

Já žízeň mám, já žízeň mám,
když nám pivo nenalejou, naleju si sám.
Já žízeň mám, já žízeň mám,
když nám pivo nenalejou, naleju si sám.

Naděje

orálky z malin na krku nosí a ve vlase předloňskej sní,
bez šatů, nožky má bosý, na úste zvonivej smí,
:odí naá a to jí nejvíc sluší, snídá déšť, pije z naši duší,
dává smí, tajný ří a slzy smutku neosuší. :

Ze dlaní motýlům slaďounký nektar dá pít,
písničkám do tónů zacinká ten její smí,
:Nemá las a přesto není němá, není dívka a není ani žena,
s tebou sní už  dní, je v tvojí mysli uvězněná. :

Tajemná, tvý tajný přání sní, zatím co ty spíš.
Tajemná, tak co ti brání jít blíž a ještě blíž.
Tajemná, jak noční stíny, jak corál z kostelů.
Tajemná panenka z líny s křídly andělů.

Tajemství, až v žilá to mrazí, dá ti a nemůže víc,
jak ti moc ybí a jak ti moc sází, měl bys jí konečně ří,
: až ji potkáš a poznáš, že se věje, sklopí oči, kterýma se směje,
jdi přímo k ní a řekni jí, že jsi bez ní bez naděje. :
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Historié okénko

u příležitosti turnaje kmenů jsme přesvědčili jednoo z přímý potomků původní obyvatel ámova Lvovu, dnes již také
pamětníka, pana H., aby nám pověděl něco o okolnoste ododu praotců z města a následném rozdělení.

„Můj praděd mi vždy vyprávěl, že odod z ámova Lvova provázelo rozné neštěstí. Naši předci očividně byli okolnostmi
přímo donuceni opustit město, což samozřejmě provázelo mnoo emocí, veskrze negativní. Možná právě proto se děd
a ostatní následně rozdělili a vedeni Čeem, Čiem, Čaem a Čuem se vydali se do čtyř světový stran, kde se náš lid
následně odcizil. O oně dne se ale ví skutečně jen velmi málo, přestože jsou pro naši istorii tolik podstatné. Osobně
opravdu vítám, že se nyní opět stmeluje díky mladší, a snad i bystřejší generaci, než byla ta jeji,“ dodává v poslední větě
moudře náš pamětník H.


