
BedŤich Václavek:
V DAVU PoKRAČUJE

Adolf Hoffmeister: EPIGRAMY
DANIEL OKÁLI

v |ámán|kopí za tendenční umění. Nehledě k tomu, že vidí
cel r,fvoj umění německfma očima, a proto užívá termino-
logie německé, zahrnuje do ,,expresionismu.. i kubismus, pu.
rismus a konstruktivismus, je dojemn1í v kramáŤovsky vy.
trvalém bojí za věc, kterou opouští už i jeho r,yvolení, jež
v Davu reprodukuje. Že urr'ění nedojde k ničemu revolučně
novému pouhfm postavením do služeb nov}ích idejí, vidíme
nejlépe v Rusku na oficiálním ,,proletáŤském.. umění. Je na
huntě. Jinak je Dav bystrf a bojovnf časopis komunistickfch
intelektuál na Slovensku, jemuž dlužno pŤát plného zdaru.

(Pásmo 2, č. 6_7, rinor 1926)

2IB

Vít Nezval

],tikdo ho nezual píišel sdm
Jd jsem bdsník udm pouíddrn
Ach jeje jeje ach jeje
Proč ted1 píše eseje
Víte Víte a) ne?)íte
že to ani neu|níte
BtÍsníctuí hra je bdsník si hraje
Jejej jejej jejej nesahej na esej
K bdsni brk k eseji dldto
Mluaiti stfíbro rnlčeti zlato.

Bedňich Feuerstein

Fritz der wunderaolle
Baut in der Fern allein
Seine Bauten sind olle
Wie aus Feuer I Stein

(Píeklad - Ubersetpng)
od chladného děcka nud
To nikdo nečekal
Co nezfeno dobosud
|e kdmen ', ,h,ě* uzilal.
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JindŤich Honzl

Ceského Honzla m1lšlenka napadla
Vl,suob odit M ti<u diu adla
A těšil se le a!ji u1lsuobodí
Jltouou scénu s M zou suětu aplodt
M za kluka nemd HonZl smutkem ztich
z, pÚ sterilní fult nejmíú jeden z nich.

Jaroslav Seifert

fu,Í*o je le Seifert
Minulost suou píeškrt
Prj, není hodno poet2
(a sebou stdhnout rolet2
A psdt jak Teige písk
Pro PtÍsmo Host a Disk
Pro muže co je literdt
Je to rozhodnutd pfe
Neboť lze ušechno 4ptrat
KdyŽ btÍsník se ne1apÍe

Zdeněk Viktor Kalista

Slauík ultauskjl co falešně huíz Í
Milenc radostí spíš 7kalí sta
Nejsou jen cizí i p uodni jsou hnífla
Marně sué hledti ptdček (. Kalista
Koneťně našel jakj,s tÓn nejtišší
Kalistoua jedind je to kaalita
Šeptanou píseil nikdo neslyší
NehaĎte jeho uaryta jeť nejmíil rarita

Charles Teige

Teige čti po francou6ku té!
Je kritikem a bdsníkem a rnalíÍem je té!
Program1l kouzlil stíidal moudrtÍ zrna sil
JÝekosil jen sil a sil dokonce deuětsil
Všem rnanifesttim dal sué impritnatur
Po celém suětě suj,ch pět miniatur
T reprodukcích nespočetslch tisk
Naposled pak ae sportouním triku
Do saěta urhl nddhernj, su j disk
Heslo je Teige a tisíc a1ktičník.ú
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Poetismus

Prj, rodí se poeti z M z
A a poet poetismus
oboje je hííčka slouní
Kdo ušak M q oplodní
Kd1ž někdo tdta je někdo dědek
Nic není nouého b h rni suědek
JÝěco se rozchdzí a něco klape
Auto md sto tohle jen g HP

Reklama Tvorbě

To nejsou profesoŤi leč zmlazení slautci
V Tuorbě tuorbu suoji slaaící
Otokar Fischer Goetz i Teige tu
82 hodili do hlubin Ta2getu
KaŽdého kdo ieště neuěÍí sdm
|e ašechno je-Šalda anebo klam
Trhají bijí se prou a ruou
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Kusadla doklad jsou zdrauí
ostatně a! si je u1lldmou
JÝakladatel to sbrauí

(Host 5, č. l-3, Ťíjerl-prosinec 1925)
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F, C. Weiskopf: PRYČ S
(Poctivf ferbl)

KARBANICTVÍM

,,Nelze chtít od ženy, aby po.
rodila kolibÍíka. Nelze chtít od
hudebníka, aby Ťešil svět. Lze
ho vybídnouti, aby zpíval. Aby
zpíval krkem dvacátého století . . ...

Vítězslau Ne1ual, Falešnj maridš.

I .

Nelze chtít od ženy, aby porodila kolibňÍka. Nelze chtít od
mladého básníka, aby se schoval mamince za sukně a zristal
skromně v pozadi neznáma. ..

Ne ,  ne l ze . .  .
A proto šel A. C. Isor, mladf , nadanf, básník do 28. Ťíjna,

aby si razil cestu k leskl1ím r, šinám literární slávy. Nelze mu
to zazlívat, zpiva|jednoduše krkem dvacátého století.

A protože nelze též chtít od mladého umělce, aby ňešil
tento tak rižasně komplikovan1Í svět, odvrátil se pak vribec
od tisku a politiky a šel do redakce Hosta.

Irru: nelze chtít od ženy, aby porodila kolibňíka. Nelze chtít
od mladého nadaného básníka, aby se schoval mamince za
sukně a zristal skromně v pozadí neznáma.

I I .

Co je dor,oleno jednomu' nemriže blti zakázáno druhému.
od Františka Kovárny se také nemohlo chtít, aby porodil
kolibňíka, a proto šel i Kovárna Za sr,1ím štěstím a za svou
slávou, totiž do 28. ňíjna.

I nu . . .
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