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Cltci, ab2 náš prapor rudě aldl.
Neb uidim starce, jeni století stdl
a po1nal, ie píedešti jej, posměch u lící
ušech íemesel ltolobradi učedníci
a jemu, otrltanci,
jii, postauením sujm pferostli nad hlauu,
a u1adu kd2ž <tistal, spokojen s málem sa2|,m u ranti,
jak na romantickou se na něJto díuaji postauu.

To t2 jsi, spisouateli.
To tsl jsi, šašku pro ukrácení cltuil.
To t1l jsi, snílku tragickj.
T1l, básniku, stráice bdělj
národních sil,
t2 zaostalťe dob pÍeštjch klasickj.

Je iádoucna píseú, jež bude rudě ulát,
a praporem bouŤliuě tÍtskat u zarostltí tukem zrak1l,
po hromadách zlata jež šithají, sltrabouat auyktí a brdt
a uydÍí.t těm, kdo! jsou práce bouŤliudfu,.
Je / doucna pisei, je! bude rudě ultit,
jež nedopustí, ab2 kdo na rytdŤeném pokladu sedal,
s ním lichaaŤil a co ti l)atŤt, i bral a nedal.
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Tisk, pero tuá mocnd je 1braú,
ušak neuolník u službdch cizích mdš suědomí sbící.
T1l dokud su j neaduiltneš prapor rudj,
suťtj prapor kruauě rudj,
dál poneseš krue daťt
na traQ gentr1l licltuaŤící
s tu;im ducltem,
s tuou krut, s tu;Ím časem, s tuou u lí,
s tajm uším, a ještě tuj;m proniknout musí sluchem
škleb pollrdání, neb mnozí demokraté jsou takého druhu,
že b l alto sklo nno s tí s u oj t uynamenáu aj t sluhu,
i +qž # poltosti, u kočdŤe saezlu a prouedou sáI2
i k@ž se tujrn jménem chlubiti zdáli,
užÚ jsi jim otrok, o jehož ducltu ceník platí.
T1l neuěf jim.

Takhle ušak zamtiaatí
praporem rudjlm, kruauě rudjm!

A to už b2 oltrornryi rudj prapor futl,
mit ušecka ta kruí nasákld prostěradla,
ta, na nicltž zltas Máclru, Haulíček, na ntchž

kde Němcoa cltŤadla, a! padla,
dodjchal T2l,

a na němi dušeunt dělník až dodneška na zib1ltě žiuoíit.

Ten prapor b2 rnusil mit rudj, kruauj smtch,
odualtu zpŤetrltat pouta smluu <baběljch,
ulát nad ušemi poklad2 dušeuni české ťíše,
< nichž tělilo llanstuo, co tebe nechalo hodtim su^ím

pŤiÍítížet tiše.

Ten prapor nechť rudě ul ,
ať u1ryuně mu kruí suou zaschlou u tuáŤ šlehne, ať

A u1, u2 príšilpkdŤštt a komprornisní, služebntci
tá gentr1l s uašimi duch1 liclnaíící'
si nechte sué reformní sněšné obo[,!
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Kdo nepťljďe za ním, ten ušlap n docela.
zabolt!

(Červen 2, s. l13,29. května l9l9)
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