
Vítězslav Nezval: PAPOUSBK NA MOTOCYKLU
Črr,I o ŘEMESLE BÁSNIcKÉM

Je to tňeba iíci bez okolkri. Marně jsem čekal na pí{chod
jasnovidné stenotypistky, když horečka, vysvobodivši se z lé.
kaÍskfch encyklopedií, obsáhla ohřostroje a tančí. Má privab.
ná sestŤenko, má rádiová holubice, bon vent, bonne mer. Ten,
kdo pÍišel z nenadá|ého klidu nemocrrice anebo z bulvárri
minulého století a naklonil ucho k mé hlavě. uslvší zvonění
tŤiceti budíčkri.

NemÓzni zdrauí 20. stotetí je pŤedpokladem noderní poelie,
umožúujíc rylchft asociace a aolné píedstaa2.

Jsem zaujat pro saúj epťlsob.

Básníci minulého času holdovali filosofii. Myšlenka. Její ne.
nadáIé odstuplíovánÍ. Dedukce, indukce, rozvedení syžetu,
záv&. Logika pojmri všacen ch do slavnostního hávu. Hri,
jaká práce ! _ Plesnivé nevlídno pracoven. Myslitelé.

Starjl zpúsob taoťení, neorganickj, podťizujt'cí. se ideologii, s1lžetu
a logice.

Jsem v neustálém kontaktu se svfm trávením. Všecky smysly
v chodu. 36 antén a ínstinkt věčně protékající. Všecky se
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slévají k jedinému bodu šachovnice. Souhrn chvění a jeho

šipky _ hle senzibilita.

Nouj zpúsob, organickj a ÍlziolosicU n\s! z pŤedstau a jejich
reprodukčnhh z konú.

Hle, to jste vy, ježmne vytváňíte. Sluch, jímž jsem pŤiváděn
k věčnému spánku. Neustálé hučení promenád. Tupé lomozy,
jimiž jsem usmrcován. Je tŤeba pohlédnout vzhriru na leticí
aeroplán a uslyšet skŤivánčí píseř. Stav citlivosti v deliriu.

Auditiuní t1tp2 uněkú poklesají s kursem romantické kontempla.
ce,

Hle, to jste vy. oči, jimiž jsem probouzen k životu. Je tňeba
vidět elektrické květiny a cítit vrini v odporné tlačenici.
Magická zrcadla, oči, vidmo pralesa a tučné verše na nátožl.
Hle, to jste vy. Modré barvy halen, tato kolmá nebesa, ko.
kardy drožkáŤú. A neustálá pŤítomnost no{ch zahraď a vino.
braní, mfch ptákri. Nezapomenutelné pohádky.

Superiorita pťeďstau2 zro 4né z rnodtmí,ch aelkoněstskjlch skutečnost{.
zujšila uizudlnt schopnost dnešn{.ho utnělce.

Není pro mne pojmri. Pryč se syžetem! To všejsem spatroval
každodenně v několika z|omc(ch vteiiny. Nosím vás s sebou
bez filosofické souvislosti. To jste vy, jež mne vytváŤíte. Hle,
to jsem já. Souhra pŤedstav těchto papouškri s kouzelnfmi
jmény.

Pojem a s1žet jsou oďuozené korel t1 fi.Iosofickjlch eporch. Logick
a i de o lo gick d. s c holatika.
PÍeďstaua, primdrnt a f1ziologickj korel t.

Neustálé pronikání. Yždy jíná směs. Zákon asociace, ne.
jiná síla než ta, jež ov|ádá mou žlzeí a mé vášně.
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Je tŤeba neustále naslouchat to.muto zákonu. Lenosti, hydro,
jež chceš b t věčně ukájena. Je tŤeba neustále vynal'ézat. - .:

I konnost.této poe7ie, 1ala.-{iuotrui, jako 4íkonnost snu;.. 
'-

Kouzelník, jenž z nekonečnosti možností vybral vždy jedi-
nou. Prvky v neustálérn víŤení. Hle, některé udice:

Poetickd inteligence spočlud u pfehlušení načerpané inteligence.

PŘEDSTAVA: Tvar zaostíenlv zrcadle. ohnivf papoušek
nebo lampiÓn. opona padá. Tvar zaostÍenj,v zrcadle.

ASOCIACE: Alchymistka rychlejší nežli rádio. Je to zce|a
pŤirozené jako vfměna krve. Jiskry pÍeskakujíct z hvézdy na
hvězdu.

Asociace pri,md'rn{,, obecně platn,í, zlrostťedkující, staa oteuťené
h1lpnÓq mezi, bdsníhern a čtendŤem.
Asociace sekunďdrní., aÍ,ui'sld na i,ndiai'ďud,tní paněti.

RYTMUS: Síla, jež pŤetrhává souvislost tepu. Mezery
v logickém. Není plynulosti. Je jiskŤení. PŤedstavy :uržené a
odvržené, kolibňíci za určitého osvětlení. Řada signálri.

Rf m: Sbližovat vzdálené pustiny, časy, plemena a kasty
souzvukem slova. Vynalézat podivuhodná pŤátelství.

Nutnost pŤedstauoué kualit1 rjmujicích se slou.

Asonance: Bystrá, mondénní, neodolatelná. Je to labitní
a kouzelné jako pŤístav pÍed odjezdem, láska těch, již na sebe
letmo pohleděli a milovali se. Zábavné mezaliance.

Asonance pÍipouštt aelké množstaí, asociací, nejsouc zatížena akus-
tickou ua1bou tak legdlně jako rj,n.

M etafora: galantní exaltovanf světák.
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Metafora: n stroj bánické transfigurace.

Umění: Umění zachycovat a Ťídit tyto běžce. Umění
ekvilibristiky. Hle, maximální vfkon, tot }tra.

Práce: ta pŤedcháze|a. otažte se tanečnic a polj'kačri
ohně. otažte se papouška, jedoucího na motocyklu.

Absolutní zulddnutí, forryl a konstruhce. V2tuofení pleti.

M za: To se udává tím vrině.

M za.

AxiÓma tohoto zprisobu, zce|a Íyzio|ogickf pochod. Uká.
jení pudu poetického.

Integrdlní čelnost,

Umění: velicí milovníci, smělí a krásní, procházejí brlo-
hem onanistťr.

KŤídla.

B á s e ř : Zázt ačnf pták, papoušek na motocyklu. Směšn/, pro -
hnanf azázračn!,. Věc jako m1idlo, perleéovf nťrž či aeroplán.

Suéfutnj,reátnj, objekt ue suětě pfedstau a jejichforem, neodaisljl od
suěta jeaú.
Materidl, z něhot a.yrústti jeho poetickd nadstauba.

Některé zá|iby: Kiiklavé barvy, kolotoč, obrázky světic
v krajkách, harmonika, htáči z Jenofefy, lidé v zástětách,
planety, koialka, venkov, pohádky ajejich asociace.

Některé zá|íby: Pudr, vfkladní skŤíně, parky, prome.
náda, orchestriony, kavárna, tozmar, ktavaty, umělé květiny
a jejich asociace.
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Láska k  Mríze .
Nové směsi: Historie a bajky promíšené s povídačkami

z music.hal|u. Zázt ačné kÍ{ženÍ.

fnaerue.

Emoce: Maximum emocí za vteŤinu. Ne popis. Souhrnná
pŤedstava: Reflektor, jenž má ríčinek. Rána ve spánku, jenž
vzbuzuje sen. Pochod jako ve snu. Od ričinku k jednotlivostem.
Světl1i bod, jenž rozvíŤil hladinu.

Ps1lchoanafuti.koué objeat patrně 4se prauj, smlsl této poelie,

Ú te l :  Emoce.
V den posledního soudu bude mi tŤeba vrhnout pÍed

tváŤ stvoÍitelovu místo cynické mrtvoly, tohoto žďostného
spáleniště, 2 nebo 3 básně. Obohatil jsem svět o 2 nebo 3 nové
papoušky. Celníku Rousseau:

,, Grešlička a|mužna ma|á
ta mu do ráje pomáhala...

(Host III, stt,220_223, červenec 1924)
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Karel Teige: O HUMORU, KLAUNECH
A DADAISTECH

Nic není pŤirozenějšího, jestliže v tomto slzavém ridolí člo.
věk veden správnfm a zdtavlm instinktem a tlm, co se zve
darem vitality, pokouší se, ab2 se nudil co moin nejméně. Pro
moderního člověka bylo by totiž asi největším neštěstím vést
život nudnf : nuda pronásleduje a tíží zl:Ím osudem, v nudě
si libovali jen špatní básníci pozdní, Ťekli bychom rlpadkové
dekadence. Víme, že čloaěk je zatŤe, které se směje, asi prostě
proto, ie je ro4umné zuí'ťe. Nemiluje pťíliš nanicoaate teskno. I na
rozvalinách a na troskách klíčí veselost, kterou tu zapustila
nekonečná duchovní potŤeba radosti a štěstí. B vá dokonce
vnitŤní potiebou smáti se v nejtragičtějších hodinách: víme,
jakfmi novfmi a divokfmi květy vykvetl humor za světové
války, víme, že dokonce v jejím víru zrodily se zcela nové
formy humoru, že se tu mihla figurína moderního Sancho
Panzy: dobrého aojáka Šaejka, Ostatně i ši.beni,ční hunor je roekošntí
fu ička,

Je to naše veliké štěstí, naše vzácná privilej, že v nejistotě
doby, v nejistotě zítŤkri, nejistotě našich cest, uprostŤed kaž.
dodenních trpkfch zklamánt douedeme se srdečně zasmd.t. Dove.
deme se bavit tragickou a nesmyslnou situací světa, dovedeme
zneužívat vlastní bídy pro bezuzdné šprymy. Potiebujeme
jako soli veselého, zábávného humoristického umění. Mo-
derní Mrizy jsou, toé jisto, víceméně lehké Mrizy. Dnešní člo-
věk, těžce zápasící o svou existenci, má pŤíliš málo kdy a
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