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Fotografie dělnick1ich demonstrací, Hora, olbracht, Ne-
zva|ova báseĎ Jaro, Sáša (St. K. Neumann), jenž právě do.
vršil padesátku, v minulosti tolik plodnou (Nové zpěvy, At
žtje život, politickf poctiq' rfvoj ke komunismu), láme hťrl
nad poetismem a zŤiká se tak umění pro problémy mimo-
umělecké. Stáňí, jež se pozastavuje dokonce i nad duchapl-
ností jakožto lstí měšťáckou! Pňáli bychom s. Neumannovi,
aby zna1 adresáŤ odběratelri Pásma, jak mladí dělníci jsou
dnes již i poetismem infikováni, a pŤece nejsou menšími ko.
munisty v politice než dŤíve. Reflektoru by naopak jen pro-
spěla dávka modernosti, více menších obrázkri a méně mola-
lismu, rizkoprsosti a mentorování generace Devětsilu, jež
dávno již není oním ,,červnovfm.. děéátkenr.

(Pásmo 1, č. 13-14, červenec 1925)
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Stanislav K. Neumann: POLEMIKA

(a horarni,
za dolinami
je naše ulast.
PÍebrodíme,
než zaítězíme,
oketÍn hlouposti,
nei si jí dobudeme,
potoklt krue.
Ale jdeme!

,( ulastníku ulasti,
< turze hltauosti,
ze smetiště
pouěr a zločin
na pochod dala se kladiua,
ze snu do činu,
na pochod dají se cep1l,
z robou k prdci.

I pera se na pochod dala,
zpíuala železem, bila a raala,
leč pera se arecejí.
Kdopak udm Íekl,
u sta hromri!
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ie pera jsou k tomu,
b1jako masaÍk1 uajíčka nakladla
do šunk1l, kterd 4asmrddla,
slauičí tlukot, čimčara urabc ?

Kde je uoj čeruenj,ch chlapct)?

(b1la jen kuÍata burioa1ie,
bohéma pije,
a be1 kuočn1l nelze se hnout.
Na lesklém písku
i na bahnisku
rozbil se proud.

Na<jludte se btÍsník2.
Nejste snad šašci?
Na<jludte se slauík2.
Komu pak apíudte?
Nazjudte se proroklt?
Nekoktdte snad nesmysl2?
A tudÍíce se hrdinsk1l,
zda na jejich ueto
nestdhli jste uši i zadek?

( hfídetí, píst , kol a kladek
aní jinj, zpěa,
z duorc a cllatrťí zaz?iad
jinj, zjeu.

Tr aktorlt, tanklt, aera
pÍes u s!

A noud pera!

S kladiu2, ceplt na pochod noad pera!
Copak už s utÍmi?!

(a horami
je naše ulast,
pÍes hor1l na pochod,
pfes moíe llloupostí,
pfes Íeful krue
na pochod!

Kladiua dduají rytmus,
cep1l ndm dtÍuají rda:
na pochod, na pochod, na pochod!

A kdo se ohlíží naprauo,
ať sra<í uaz!
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