
Ne, grlsetka mllovďa z lÁsky a neprodávala se za ,,trochu kovu. . .... Takovfmt
rměšnostmi Jen Jen se bemží knlha p. Šveldova. Jsou tu věci, pfi nichž nevíte, máte.lt
ee smát nebo odvracet hnusem. NeJvětší nesmysly a protimluvy ÍÍká básník lednÍm
dechem.

A horké slzy vytryskly z očl'tlzouÍalfch
roslce tvoJe cudná, rozboaÍená Ďadra,

||chž netknul se teště zženštilf hÍích _

tcn rtg mé (ahal) žhavé líbaly teplé Jich prsy
a zarudlé tejich pupence atd. atd.

V druhé a tfetÍ iádce mluvl se o cudn$ch ůadrech neposkvrněnjch atd. _ a ve
čtvrté hned nato _ Jedním dechem, v Jednom kontextu _ taková impotentní
smyslnostl

Žefiovné jsou také somatologické vědomostl p. autora. Tak v básnl Nemoc

,,Zkažená kreu podivně syčí
v rozchvělfch n27p2gft - _ _..

Jak si pÍedstavuJe p. autor nervy? Což to jsou nějaké roury v továrně?
A pŤi tom pfi všem ani stopy po talentu opravdu básnickém, jemuž by se daly -

kdyby tu byl _ odpustit všecky tyto nesmysly a všecky t5rto absurdnosti. Nic, než
několik nach1rtan ch ÍrázÍ, komicky nepochopenfch a péle méle roz}rázenfch knihou
a slátanfch v člsla, která nemajÍ s poesil nic společného leda typograffckou Úpravu,
rozdělení na verše. Ále pojetím svfm: hudbou, rytmem, expresÍ, stylem nejsou to
verše, ba ani ne prÓza _ nic _ bláto.

Knlžka páně Švejdova vyšla jako první číslo nové knihovny, knihovny odmítnu-
tfch. Jsou-li všecky verše odmítnut$ch takové jako tyto, pak stalo se Jim riplně po
právu' když jim byly odevšad ukázány dvéÍe. Mladé hnutÍ stálo mnoho práce'
mnoho síly' mnoho talentu, mnoho ritisku: _ je pŤirozeno a sprál'no, nedáváJl se
a necbce-ll se dát kompromltovat kdekterÝm školáčkem a nedoukem, kterf by mu
chtěl prokazovat velice pochybnou čcst, že by také vstoupil do Jeho Íad.

H. Uden: San Remo

Promluvil Jsem nedávno na těchto místechl o první sbÍrce sonetú p. Udenov]ích

Seslupem. o této druhé musil bych opakovat všecko, co jsem Ťekl o prvé. Že jsou

diletanti ctižádostiví, chápu, a že proti literárnlmu slavomamu nevyrostlo ieště

kofení , také:_a ležesena jdenatakovévěc ivenkoncemchat rnéapros tňední
nakladatel, ktlyž celá Ťada dobrfch knih musí se vydat nákladem soukromfm: -

toho neclrápu.

1 - [Viz zde str. 499-500].




