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,( chaosu osud jsem dále se dral,
u mistroua píísahaje sloua.
Mťlj mistr na má pŤísahal,
Ttm cltaos, tuší'm, <ačal znoua.

t Berák & comp.

Sem, uě1te, smrtí sejdou mnozí.
Toť menštch boÍui menší bozi.
V1l rcete ušak: Buď pokoj jejich popeli!
Necltť u sláuu pokornou je pŤijme nebes zdíe
se suatjmi a ušemi anděl1
a ostatními čísly inuentdŤe.

Karel Schulz: POETIKA

Poaí'dala šuadli,
ž,e ji ruce 7uadl2.

(Hymeš: Švadlena)

Jen všimněte si jednoho: rfmu je zde vyhrazena riloha nej-
preane3v. Rfm musí zvonit, kŤičet, Ťvát, dunět, blfskat,
t,,,ác.i, zouiat,věŤit, stÍílet, práskat, vfskat, pňiléhat a ironi.
zovat.I]kázka z volební básně soudruhaJ. K.:

Volte, občané, bratŤi, Baxu
a Praha bude mít flaxu!

Anebo (Hymeš: Chudf v nemocnici):

puden psím
1ápas u1lcítlrn.

(Návod, jak psát verše. První dvě části: Poezie rczj1mavá.

i,oe"ie tyrictaa erotická. TÍetí část: Poezie tendenční a revo-

luční.)

Poez ie  te  nde nční a  revo luční dě lá  se  ne jsnáze  a  není

v ní naprosto nic těžkého. Stačí k obveselení děIníka a jeho

pobuve,,i psát o tuberkulÓze, továrních saz1ch, skrofulÓze a

podobnfch věcech, a efekt je zajištěn. Yzory posloužíme ně-

kolika:
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Zde tfm sice trochu kulhá, ale ihned je to napraveno v dal.
ších verších:

do hloupjch plic,
tlustého nic!

Jak uchvacující ! Vribec bizarnost je poslední dobou velkfm
plus Hymešovfch básní.

Dále: tendenční verše musí se vyznačovat prudk1ím žárem
a nenávistí, napi.:

radš si arazirn u srdce djku,
ne! fulch hlas dal žiunostntku.

(Ukázka z volební básně soudruhaJ. K.) No, tohle by pŤece
musili vznat i soudruzi Neumann, Votoček, Němeček a Ne.
znám! dělník, že je to poezie tendenční, rrezkažená zloduchy
z Devětsilu. Někdy tendenční básefi nemusí mít smysl, jen
když je plna dojímavfch a nenávistn ch obrazri. Vzor (ukázka
z veršťt soudr. Slového):

Holka rnodrooká,
nesed uej u potoka,
urul ful tě pan Mussolini
hastrman m do hlubinl,
afuts pro ně uaÍila!

Tedy nikdo nechápe, k jakfm hastrmanrim, to ale nevadí,
básník byl asi sveden začátkem národní písně, potokem atd.,
ale všimněte si, jak mistrně je v to vsunut Mussolini! A což
pokračování:

Holka modrook ,
nesedáuej u potoka,
prišel ful si pro tebe pan uéaoda,
b1lo b2 tě píeškoda!

Zde se zďÍtazťruje ta prostota venkovské holčice proti
aristokratismu italského diktátora a tendenční báseř končí
v závratném obraze, plném tajemnosti a vystižení krutosti:

Holka modrooká,
nesedáuej u potoka,
pŤišet b1 l  s i  pro tebe pak bt l j  leu,  ( ! ! ! )
aful ti sál f ddně kreu!

Pochopili jste onu intuici? Lev, sající Ťádně krev. Nuže,
zde jsme vám pŤedvedli ukázky správného veršování, vybrané
pouze z pŤíspěvkri r'átm zasl|anfch.Jelikož ale poslední dobou
soudruzi si stěžují trochu na malou riroveř našeho |istu, vyzj,-
váme je, aby procítěně pŤečtli uvedené ukázky a hleděli
riroveř našeho listu zvÝšit.
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