
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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Ať žije ruirodní bajka.
Bajkaolišceadlbtinu,
nemťlžeš mít desku,
dokud nejseš a pánu!
Nazdar!
Poeti - proťfaleš, k@ž sluší snad jen kotěti?
Což, uěčně jen pro pán1l intelektuáb ?
Pro fajnšmekr1l a bibliofl2?
Hrejte si, maličtí, hrejte si s akciemi.
Jděte, mi\áťci, na bur<u"
Verhaeren práuě stoupti.
Prosím!

Qo stojí llja Erenburg?
,(e Puškin jde dolú?
Halá!
Petrarca - Dante.
Pruní u1ldání s čeruenou kaikou na titulu!
Jediné! Jedinti!
Unikdt!
VěŤí snad p noué na monarchy z boží milosti?
Vrhli sué kosti do genitilni něcfuosti.
Proč zuonit monstrancí a rolničkami.
Šašci tohoto suěta!
Poe1ie, poduško hŤíchu a lenosti.

Umělé kuětinl. 
(S. K.Deuětsil.)

Bel uod1t, toifu, a oblohl,
pro pdn2 intelektuáb!

Kd1ž soudruhWolker
od jinošskjch spěcltal let,
oltolil si ráno bradu, odpoledne íek:
Básniku, odejdi! -
Skoda, le to nedožek.
Pišťalce brzo došel dech.
Pískal Majakouskij,

pískal i Jesenin,
0j, 0j, - rylši nea2plašili,
0j, 0j, _ pí'šťatičku pŤefoukali...

{e pískáfalešně?
Jlrufuo jinak špulit hubu,
nutno noty zruit?
Ša floni nutl pŤes Taškent,
romanci namontoual na ja7band! ( džezbend) .
Básníkúu límeček a děInická košile _ ostuda!
Než, co dělat? (ačneme Ťemeslo.

Jo, jo, Ferenc -
JÝeni boha a pochcípafu Mťtzt.
Nutno pracouat pro ašechn1...
Teď ať šuec i básník
počestně liui jsou!
K@ž básník se už narodí -
tož dobrá, narodil se. -
Na srdci u1roste mu kuětina,
podá ji suětu,
proč ful ji nepodal dělnik m?
proč jen jim _ inteligent m?
Kolem uds konstrukce fabrik a stroj ,
slauík u 4hradě, doma deska gramofonu.
Les1t, horlt i kutiyt
krajin2 romantické,
r ouin1l mel an c ho li c k é,
dojimá člouěka a u1ruší,
mt1-li ušak pro to dnes u boji
naladěnou duši, -
Dnes, u době ocele,
ocelouj cit!
Hergot, kd1lž necejtim u tom nic,
kde smích, či slzu k tomu uzít?
Ndm dětník,im < Ú oceloujl b sně,
kouká tak jedna pod bradu.
To je 7as básnička uod kapitdlu.
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V7, armtido papíru!
V s lehko nadclme oblouk mostu.
Pan k žita.
Stanice rtídia či kutÍdr kombostu _
N m jsou to uěci 1prtice stuotené,
nečpí to poeaií - čl,í to žiuotem...

Dělníci u touárntic}t i na bolích!
Promluuit chceme několik slou uulgtirních
o bdsníku a umění'
také o Ťemesle. _
Takouéto slouo
mluuit c}t2sttÍme se:
Umění zmilí,
ale bdsntci budou.
Must bjt,
musí ps t,
ab2 žili.
Dělník i u šachtě potfebuje ustát,
chce sílu ajasnou taáŤ k reuoluci,
Pracujeme pro dělníky - Ťekněme si!
Kašleme na estétll.
Na čerueft fakšného studu.
na protekci a na píímluuu,
pryč s génii,
ryllatí směu1,l prostitutk2 M,i<),
P*latí prdce - Ťemeslo a dobré-ujrobful.
!.0č des.b < mramnru a pomníky?
Jaképak umění'
k$lž douedeš to, Františku.
Postauit hlauu na špičku 4 slou či z kamení?
V2 pracující kladiuem i bluhem!
Poslechněte ntis,
rpolu robit budem dobj ráa.
Slouem i kladiuem za lepší <ítíek.
Do boje!

Slouem i pro odpočinek Váš, soudruzi.
Pro uice klidu.
Duch Váš ať nespi.
Čtěte a berte ujrobk1l íemeslnik .
V1lrábinu ne pro potěšeni
literárních estét ,
kritik a pro umění.
Ať žije žemeslruÍ práce!
Pro ušechn1 pracující
a s kapitdlem bojující.
Jim pro sílu i u1raiení,
Ať žije slouo posilněnt.
Do boje 4 kpší litíek,
za <ítŤek proletariátu,
<a suobodu suěta,
Pro udlku uáIce, dělníci!
Soudru<i b sníkú!
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(Rovnost 4+, č,64, bi.ezen l92B)
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