
HOST

A. c. HOST, robustní klub liter'árních fotbalistri, prokázal
mi v sedmém čísle svého rípravného členského věstníku drob.
nou pozornost, která mne dojala. P. Kvapil tu velmi učeně
tozebtal několik slov, kterájsem zcela neoficiálně a nenáročně
pronesl na požáďání p. Pasquiera v rnstitut Frangais a nazva|
je ,,espritní pŤednáškou... Pak mne, jak se sluší, pokropil
obvyklou mrtvou vodou' užívanou rispěšně proti všem pňí-
slušníkŮm Devětsilu a jež obsalruje roztok osvědčenfch r,frokri
pp. Kodíčka a Rutteho, podle kterych každj'člen Devětsilu
je a priori uměleck1im frajerem, snobskfm ignorantem a ne-
poctiv m chvastounem.

Vše s díky kvituji; k ridivu p. Kvapilovu nad tim,žeLite-
rární skupina vypadla z rné|to refetátu, podotfkám jen, že
jsem chtěl se vyhnout pňíliš silnfm vfraz m, které na mezi-
národnírn poli Francouzského institutu by byly zněly snad
neparlamentně.

K zapeklité poznámce redakce HoSTA prohlašuji, že jsem
již požádal r,fbor Devětsilu o vystavení mocného listu, kterf
mi udělí l:poUVoir.6 projevovat veŤejně své mínění o mladé
české literatuŤe. Po ripěnlivfch prosbách rrrne Devětsil ,,pŤijal
na milost.. (,,pouze pro ťrspěch Vest pocket revue.. a na
pňímluvu Jana Wericha) a těším se nyní vfbornému zdravl.

S ríctou JiŤí Voskovec
(ReD 1' č. B, květen l92B)
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Josef Věromír Pleva: DĚLNÍK A UMĚLEC

(Manifestační slovo Svazu literárníclr a vytvarnych ilělníkťr)

NelikvidovaIa proletáÍská poezie, ale
1ikvidovali proletáŤští poeti.

Polor, poeti!
Polor, umilci!
Poeti scllopní a licencouaní.
Pište dát pro akademie!
Sbírejte aaaÍtn) a aěnce,
stuhlt a interuiewl -
Ro adáu ej te autograf1 na j apanu'
žiute se dál uměljm uzduchem!
Po1or, umělci!
Vaše M <sl,
uaše talent1l,
aaše desk1l.ue štítu chalup1l,
STATNI CENT.
Dělnikúm je to u boji s kapit lem plně jedno,
do jakjclt cpete aerše ro1měr ,
jimje to jedno - ušecko pro kočku!
Nediute se,
jste žiueni umělou krmičkou,
djcháte umělj uaduch!
Po<or!
Neklopit!
Sklo!
opatrně posunlaat _ ulhko škodí!
Na <di uisí stdtni ulaika.
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