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Nové smuteční číslo, neboť se nedostává živf,ch. tArnošt
B.áž, nová černá vlajka nad palubou melancholické lodi, jež
ztratila směr. A. M. Píša, idylik, bfvabf kritik z hlediska
komunistického, volná mina, jež šelestí, avšak nevybuchuje.
Č. ;eralet, romanopisec, velikf optimistick chlapec, jenž
do své sítky sráž|klasy všech travin, zatím co motfl letí mimo.
Živé sebrané spisy. Čím víc, tím méně' Josef Chaloupka (Ka-
marád mrtvfch). PŤ'išel právě včas. Tyto ,,dÝ.my na obloze..
padají spíše k zemí a věští značnou pŤítomnost vodních par
v této atmosféŤe, nabité šibeničním zoufalstvím. František
Branislav: verše delší než Heydukor,y. Má melancholickou
flétnu, čímž se potvrzuje, že i dŤevo má vnímavější duši než
člověk. Autor není smutku schopen, neboé zpívá pouze podle
2l podmínek. Fraenkl tancuje kolem Biebla, jenž zasedl v čelo
stolu. ostatní cizinci, kteŤí k této hostině si pňinesli vlastní
krmi a vlastní šat. Jinak první pohyblivá Panorama s variet-
ními kousky Čestmíra JeŤábka a Františka Gtjtze na literární
témata, Pokus, jak vydupat z písku optimistické květiny. Vy-
rostly netfkavky a Seifertriv tryvoj nalezen nelogickfm podte
proslulé pŤesnosti a nerichylnosti Gcitzoq?ch kritérii. Záchran-
né práce tohoto vraku jsou stiženy začtna1(ci revoltou.

(Pásmo l, č. l0, duben 1925)

František Branislav: PoETISTICKÁ

A kdopak za to n že
Z, ,o ciuiliTaci jsme si tolik zrykti
Pod naším oknern nekaetlu už rriže
Stojí tarn dua rudé ,rnotoqlkl2

Ještě dnes na nich pojedern do Afrik1
Sbohem Čech1l sbohen země naše rodnd
Místo chleba pÍineste ndmfíful
Černoško čerruÍ buďte tak hodnd
Paprsek u k ži se ubod jak šeucoaské šídlo
l slunce jihu ktiži nepÍipal mi
Vezeme sem pudr a europské jídlo
Mademoiselle opice aítd nds ue stínu Patml
opice se rylptdad opice na to čas md
UprostÍed toho tropického ŮÍru
Ó zdaž udm smíme nabídnout jedno číslo Pdsma
Nejnoaějšího urněni z lražského baru

(Nám se zdá, že ten ,,poetismus.. není nic tak nor'ého; vždyť
my již jako chlapci jsme zp1va|í píseĎ:

,,B1llo deset černoch , lízalo rddo med,
jeden se z nich ulígl, ab1lo jich deuět.,,
Atd.)

(Šlehy 5, č. 1l, květen 1925)
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