však Durych báseĎ prostou každétendence, erotickf nápad,
jenž uniká pňed vámi jako nevyjádŤenámyšlenka,cítíteduši
kŤeséanství.Panenky, to by se mohlo jmenovat o duši
chudého, jak se naz!,vá jeho staé, kterou pňednesl kdysi
komunistrim v Bristolu. A nechtěl psát o duši chudéhov Panenkách. Nepsal o ní. Nevěděl snad ani o ní pŤi svémtvoňení
a cel'f svazek netendenčníchbásní je jedinfm dithyrambem
na ni, o ní a z ní, Krása chudoby. Prvokňeséanství.Návratu
k pramenrim, tňebas na ně nemyslel. Ale je v podstatě sám
kŤeséan,
a právě proto tolik krásy, když dal sám sebe. I on
oddělil politiku od umění. Všedníod svátečního.
Ale i v umění
je on a jeho pŤíslušnost
k světovému názoru a jeho tňídě:
z umění, citového projevu proletáŤskfch básníkri zňídka poznáte, že je psal proletáň.
I v umění moderního umělce je, prar'da, zz.cl"lycenduch
tŤíd1,
dob1la jeho osobnosti.
Je všude, kde čtověkskutečnětvoÍt, a mezi poetisty jsou umělci. Ale cítíte, napŤ. v pŤedstaviteli poetismu Nezvalovi, ducha rozkladu, vrcholky liberalismu v celéjeho bezskladnosti,nevěŤe,neričelnosti,abstrakci
a formalistice, sevšemitěmi znaky, jež neses sebou samočinnf
rozklad kapitalismu, ňádu, tušicíhov největšímsvém rozvoji
sv j nezadržite|n! pád. Duch nové tňídy pronikne neméně
zňetelně.Neboťtryská z nutnosti a osobnosti,objevuje se i kde
nechceme a všemuudává svrij ráz.

(Host 7, č' 9_l0, červenl928)
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VítězslavNezval: KAPKA INKOUSTU

Kapka inkoustu v otevrenémplnicím pefu ie pro spiso.
vatele něčímiako magickézrcadlo pro iasnovidce. Uvidíte
v něm svťrimalinkf obličei. Špatnámédia se domďvaií,
že ie to viděď z neviditelna. To isou slabí spisovatelé,
kteňí píi kaŽdé pÍíležitosti popisuií svrii obliěeiíěek.
Inkoust zaretušuie většinu chyb. okultisté maií dobrou
zásadu. Soustňeďovat se na iednu myšlenku tak dlouho'
až se zttatí okolní svět a zaěnou vystupovat obláčky.
Máme.li vytvoňit novéumění,nezbfvá, nežobklopit se
v myšlenkách nirvánou a bfti soustÍeděntak ďouho, ažse
zfiati okolní svět a zaěnou vystupovat obláčky. Zapomenout na okolní svět ie pro médium neitěžšírílohou z eelé
seance. Ano, isme pÍíliš zvyklí myslit okolním světem.
Katolická církev koněí svétisíciletL. Každj věk má od.
padlíky. D ležitěišíotázkou pro ni isou ieií konvertité.
Lze mluvit o našíkonverzi k nirváně, píestožeisme se
nikdy nevzdálili ieií myšlenky? VidětiJi isme svrii malf
obliěei' nebylo to vidění neviditelna. Ač isme se nikdy nevzdďi myštenky nirvány, neměla naše seance rrispěchu.
Byli isme špatněsoustíeděni.
Mnozí katolíci se děsípravověrnosti. Vysvětluií si rozu.
mově dogmata. Nedoidou milosti. Vykrucovali isme se
pevnémusoustŤedění.Bvl to snad děs z transu? Pro vět.
šinu patrně zvyk myslit prrris okolním světem.
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Všedníden ie nám všem dobŤe nám. Pracuieme pro
neděti svfch nepŤátet.Ale našeneděle ie našebudoucnost.
Nezapomeřme' žekatolická církev ie kterási stará neděle,
opakovaná iiž skoro dva tisíce rokri.
Buďte tedy svědky mé seance nad nedělí. Uvažme, iak
ie těžkézapomenout na okolní svět. Soustňeděníse děie
ponenáhlu. Mohl bych ze sebe vydávat pňedčasnéskŤeky
iako šarlatáni. Potňebuii pŤedevšímdrivěru ve své me.
diální schopnosti. Prosím nevyrušovat zbytečnfmi otáz.
kami. Budete-lí dosti trpěliví a shovívaví, budou naše
pffští neděle v pňekrásnémtransu.
Nuže,mrii malinkf obličei. Neď na něm nic vfznačného.
Většina rysri sp vá s ínkoustem. Neobáveite se. Inkoust
ie špatnfm zrcadlem narcisri. Za chvíÍiise z nich vytvoff
neděle. Jatrá? PÍedevšímokolí, ďe budeme hledět aapomínat. Vraťme se k mfm očím.te v nich šikmá ptozítavost. Zdálo by se' žeisem velmi dlouho plakrával.A pousmí.
vám.li se nyní ieště poněkud, ie to proto' abych nezbatil
pňílišnouvážnostíseanci. Stíny budou pŤecházet,aniž mi
iimi budou pňecházet oči. Vím o nich. Budu ie beďivě
pozorovat.
Šavel oslepl od pfflišného vidění. Tato slepota se stala
osudem v katolické církvi. Je to ostatně milost. SoustÍe.
dění ie ulehěeno.
Nezasloužil isem si oslepnutí. Proto ie mi tŤeba vidět
svět. Má každodenní dobrá vnuknutí rnne z něho odvá.
děií. ostatně v tom ie pro nás áruka, že naftonec pÍece
uvidím zaskvít se našíneděli. Bude tŤebabft láskyplnfm
rekonstruktérem, abychom smyli s obrazu několik hor.
ních vrstev a neporušili pŤitom díla, iež záÍí pod nimi.
Mrílokdo by se měl zdáttakbezmaietnfm iako epigoni.
V ieiich zaÍízenémbytěiim ďěeho nenáleží.Každj kousek
ieiich postele prošel našírukou. Kolečka v hodinkách či
šrouby automobilového motoru, iimž svěíuií svťri čas,
isou dotfkány našima drahocennfma rukama. Proč by.
chom spílali? Uvědoměme si to. I{raiky cizoložnic isme
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protkali nitku od nitky' dÍlv než nám byly vzaty. Vrátíme
." p"o to všecko iednou. Žáaná leštiďa neodstraní naše
doteky z ieiich nábytku. Ať se znepokoiuií.
Co není božího' ie naše. Konečně tím, že oráme pridu'
pÍevzali isme ii od boha. Není to iiž ieho stará h|ína,zuíž
lepil Adama.
Proto se nebudeme štítit lampiÓnri. Věší ie nad své
nevěstky. Pověsíme ie nad naše děti a nad naše lásky. Ale
pÍestaneme iim ukazovat své nahé nohy v dancingách.
To ie dťrležitá kapitola. Ach, opravdu, syfilis ie z|á ne.
moc. Ale syfilis prostitutek iest otrocká nemoc. Neboime
se o nahé nohy žen. Upaďi bychom do lži' racinovské
ctnosti aristokratri. Boiíme se o dristoinost a otroctví, iež
vždy brtozí tam, kde ie možnost koupit. Proto si zapoví.
dáme pŤístup do kabaretri' barri a divadel. Jsou to vf.
kladní skffně obchodťr na prodávání nahfch nohou.
Rozuměite mi dobňe:
Nekupuiem a neprodáváme.
v tom isme podobni bohu.
Vrátíme se pro to všecko. Vrátit nahfm nohám ieiich
dtistoinost. Neboť nebude zaě kupovat. Neboime se. Bu.
deme nadále spát v postelích z našich rukou.
Z toho, co utkáme a ušiiem ěi ukováme, zatanžuieme
divaďo faktri a tvarri. Budeme se obdivovat v divaďe
žárovce, kterou isme lili v továrně. Co to bude iiného než
promenáda hotovfch věcí, na něž isme brousili v tfdnu
kolečka, zatanžovanánámi, kdož ie budeme osvětlovati.
Budeme vás píekvapovat celotfdenní prací dobŤe seÍazenou. Naě bychom se pak ieště starali o morálku. Neboť
morálka ie strach ze syfilitické nákazy a zloděiství' iež
zasévaií. Nebudeme potňebovat morálky. Oslepněme
iako Šavel. Nechme ženy a muže, nechť se miluií. Tehdy
se mé šikmé oči narovnaií. Bude iim možno sálat roman.
tikou iako v dětství.
Poiďte se rnnou ke kolotoětirn a pomozte mi rekon.
struovat naši neděli. Světla zametaií soumrak z večera.
Ano, chceme se pŤekvapit, k ěemu všemu |zelžívatnašich
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žárovek. Ukážeme si ie každou neděli v seskupení, nad
nímž užasnete. Ukážeme' iak se vyiímá bl za vedle sta.
niolu a hedvábí' iež isme utkďi v továrnách.
Varietní iluzionista nezastiltá pravé tváŤnosti světa. To
dětaií idealističtí básníci a humarristé. Nehodí se do naší
pŤíliš živé neděle. Varietní iluzionista zp sobí neviditelnfm trikem, že dívka visí vodorovně ve vzduchu, aorižie
patfno' kde ie opÍena. Chceme pomocí našich mďfch
trik ukázat naši práci tako abyste užasli.
Iluzionistovu pfftelkyni uzŤíte pÍed zaéátkem pňedstavení na p6diu zahalenu v podivuhodn! závoi. Budeme v ní
milovat princeznu. odmysleme si vrstvu, iež pňikrfvá
všecko - prostituci. PŤevlékneme ženy v našich básních
a v našich divadlech tak, že užasnete. Tušíte, oě běží?
Jindy budeme pokraěovat v našem vyvolávání našíneděle.
Každá idea ie v podstatě dobrá. Všech bylo zneužito.
Co poěít s ideami?
idea boi' stává se ěímkoliv opaěnfm,
Proklamuie.li
poďe toho' kfm byla poiata. TéměŤ všecky neitěžší boie
byly vedeny stoupenci téžeideie r zně poiaté.
Idea zbavuie činy osobní zodpovědnosti.
ienž není schopen bft potrestán.

Je viníkem'

Boiechtivost ie ďábelská posedlost' vymyšlená k vyhu'
bení či zeslabení lidstva. Že lidstvo ie obětí tohoto klamu,
svědčíobzvláštní aureola, iížie obestŤena d r a m a t i čn o s t.
Pozornost lidí ie soustavně odváděna od fakt a věcí
k ideiím. odtud tolik zbytečného nedorozumění.
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Fakta isou snadno pochopitelná.Idea se snažízatemnit
fakta.
V každéideii ie zakuklené pokrytectví. Staví se vzneše.
nou. Fakt ie uskutečněním něěeho.Idea, slibuiíc toliko, ie
nadutá iako člověk holedbaiící se velkfmi činy do budoucna pŤed ělověkem, ienž ie realizoval.
Idea se podobá návěstí šibalského holiče, iež hlásá
každodenné: ZItta se holí zadarrno.
Mít nepňátele se pokládá za heroičtěiší než mít pňátele.
To ie ieden ze lstivfch d sledk ideií.
Idea ie iako hypnotizér. Lidé ií obětuií dobrovolně svou
soudnost.
Co s ideami? Nahradit ie fakty, skuteěnostmi, myšlen.
kanni. Myšlenka se liší od ideie, tak iako diagnilza od pro.
gnÓzy.
Chybné pÍirovnání:
Říká se: Dívky krásné iako
r že. F.ráze. oě ie velkolepěiší konstatovat nad záhonem
r ží:R že a krásné ženy. Shledáte se s v němi, iichž iste
nikdy nezpozorovali. Rriže budou rtlžemi víc než kdykoliv
pšedtím. Stanou se rtižemi.

Fakta: V kolika básních iste se dočetli: Muž hraie
v zalrradě r žím a ony naslouchaií. oč vás více vzruší
faktum bez personifikace: Muž hrál rrižím a r že voněly.
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Paprsek
slunce na zdi pokoie v listopadu pňipo.
rnlná venkov. Znize|. Ale pÍedstava sluneěnice ie sdostatek lahodná' aby nás zachtánila od splínu.
popisu a ieště iedna rriže: Romrín.
Marnost
Západ' slunce v pokoii. Jsou spisovatelé, kterí chtěií slovy
vymďovat teÍto západ. Pozoruií kus nábytku za kusem,
pátraii po odrazech. Starší literární školy používaly mytologického aparátu. Lze vyvolat iedinou větou toto prosté
mystéťium: Slunce zapadlo. A v pokoii zbyla na ně vzpomínka. Rriže ve sklenici za oknem.
Nechme pŤírodě ieií samostatnost. Nechme slavíka
zpivat slavík m. Jeho píseř ie mi šramotem, ienž nic ne.
znamená. Papoušek napodobuie dobňe naši ňeč. Bavil
isem se iím po určitf čas.Byl mi d težitfm stupněm mezi
slavíkem a gramofonem.

Dobré umělecké dtlo ie trvanlivé svou konstrukcí a
m6dní svou kosmetikou. Kdo tvoŤí kosmetické souěásti
hmot, zestatá a stane se směšnfm
z piilliš trvanlivfch
poněvadž
iako člověk, kterf nosí tňicátf rok svťrisvrchník,
ho dal zhotovit zkt e.
Tvlnezai7má slavík, na něiž hvízdaií děti.
Všecky pňírodní vrině nás osamocuií. PŤipadáme si iako
cizinci, kteff nemaií nikoho a rnusí se utíkat do ňíše
rostlin. Umělé vořavky nás sdružuií. Užívaiíee iich píi
toďetě, isme podobni tisíci iinfm lidem.
PÍíroda má tendenci k rrlznosti. Umělec hledá podob.
nost. Pňíroda ie boiovná. Umění spoleěenské a smiŤlivé.
Holím se každodenně. V tom se podobám svému pra.
dědečkovi. Žaang mne pfoto nená7ve tradicionalistou.
Ztéhož drivodu ie mi bližší Sofoklesnežli lbsen.

Děsíme se prázdnot. Slavíkem isme si chtěli naplnit les.
Z télnloždrivodu isme si stvoíili víly, rusalky a vodníky.
Dnes isou bohudíky lesní restauranty' rádio a parníky.
Ptáci pohrdaií patrně papoušky. Vzali isme ie v ochranu
pro ieiich falšovanou lidskost, steině iako isme vzali
v ochranu komedianty pro ieiich falšovanf artismus.
Dnes isme znuděni oběma. Neboť papoušci nám pňipo.
mínaií ty z umělcri' kterfm ide o napodobení pÍírody.
Směieme se.

Hra fotbďistri se podobá navzáiem. Je tňeba neikratší
cestou doběhnout míě a neirychleiším trikem udělat gÓl.
Všichni maií tuto snahu. Metoda ie dohodou umělcťr. Pro
obecenstvo ie d ležitěiší obratnost a dokonalost hry.

Neplodnost minulfch věkri ie dokázána v dekorativní
zá|iběpro pňírodu. Ženy, iež nosí šaty potištěné zahradou,
nedrivěŤuií ve vlastní krásu ani ve vlastní drivtipnost.
Linie těla nezestárnou, poněvadž v nich bude choditkaždÝ
věk. Je tŤeba každodenního drivtipu v kosmetice.

Umění má tu neblahou vfsadu, že umí kňísit mrtvoly.
Těžil isem z tohoto špatného návyku. Mám alespoř tu
zásluhu, že
isem ie dovedl pŤevléknout do dnešních šatri.
Z toho drivodu
isem travestovď Diogena, Manon, Jeanne
d'ArCr pierota. Dnes se louěím s archďsmy. Chci uměď
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moderněiší než velkoměsto. Neboť velkoměsta vznikďa
bez plánu a naii na svědomí krizi' kterou někdo pňiěítá
novosti, místo aby v ní viděl zbytek zmatku, z niébrož
vznikla.

}akmile ňemeslo dospělo určité dokonalosti' iakmile
uschl pot práce, iakmi|e piešel tfden |opoty' ie tu hŤíěka,
tento sváteční host. Je v ní tak dokonale zvládnutf mate.
riá|,že po něm není ani stotr'y. Toto zahlazení stop ptisobí,
že ii pokládárne za dílo pŤírody. V neidokonaleiších dílech
ie básník anonymně. Tím se pňipodobřuie pŤírodě.
Vzpomínáme Picassov;fch slov: o,Nikoliv hledat, ale
na|ézt. Žáané dílo není tvoÍeno iako cesta k druhému.
Každé chce bft definitivní a pŤítomné. Není vfvoie ve
smyslu pokroku k něiakému ideálu... A proto nepňece.
řuierne d ležitost metody. Proto nehledeime zvláštní
klíč' ienž by obsahoval iakési odhalení taiemství. Nehledeime normu v několika specifickfch rysech, netvoŤme
z nich teorií, neboť!se v rukou slabfch individualit zrnél7
steině v šablonu iako staré' dnes iiž vyiežděné cesty' i když
byly odvozeny z neigeniálněiších děl. Nechtěime omluvit
velikost Stravinského něiakfmi všeobecnfmi pravidly.
Není v podstatě žádnlch klíč k tvoŤení velikosti. Není
profesionálních taiemství. Taiemství Picassa ie mďovat
neien to' co vidíme, nlbrž vše viditelné. Taiemství Stra.
vinského ie, že komponuie vše slyšitetné. ověňme si to
slovem polytonalita, ve skutečnosti ide o mnohem méně:
Nezastírat si ušíklapkami
dogmat a pravidel.
opusťme téžčasem koncertní síně, posloucheime zpěv
venkovan . Kterási krčma s harmonikou a houslemi.
Melodíe v C dur doprovázená v F dur. Potulní dráteníci'
zpivaiicí v kvartách koledu o Marii a Jezulátku. Poza.
stavme se někdy nad venkovskfm basistou ěi nad opilcem,
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zplvaiíclm' smutnou píseř do kvapíku. A nebuďme pošetilí a nenapodobuime. Lze naiít pňíklad ve znění zvontl,
džezbenďu iako ve zpěvu ptactva.
Pňirovneime vědomí k regálu o mnoha vrstvách. Tzv.
tradiční ruváz|i v některé pňedposle.|''í zásuvce. Tzv. mo.
derní, ti. ortodoxní stoupenci některé moderní školy'
berou z neihorněiší zásuvky'iežie pŤeplněna aktualitami
současného života. Toto ie nesporně povrchní moderna'
iež patafrázaie a pňiiímá za obecná pravidla ,,dobovost..
ěi vymoženosti některé opravdově tvrirčí inďviduality.
opravdu tv rčí iednotlivec není vázán poslední vrstvou
svého vědomí. feho tvoňení ie smělé, neukrízněné, to iest
nepodléhalicí ká.zni iiného tvrirčího individua. Dovede
vyprazdřovat v libovolném poÍadí vrstvy svého vědomí'
směšuie ieiich obsahy, tvoňí opravdu nové a originální
kornbinace. Jeho vfvoi není pňedem determinován iako
u slabfch individuí' má vlastní odvahu.
Proto p vodnost a kvalita isou neiiistěišími kritérii tzv.
levosti v umění.Jakékoliv hodnocení vzhledem k osobnosti
ěi ideii' iiž isme uznali za moderní, ie pochybné, poněvadž
toto hodnocení pÍipouští větší či menší epigonství, iež ie
elementem poškozuiícím umění.

Levá umělecká fronta ie neviditelná,vzáientná
sympatie
a respekt, poiící opravdu origináIní, hodnotné tvťrrce.
Umění není válka. Pryč s voienskfmi metaforami. Svobodné zápolení duchri ie neikrásněiší podívaná děiin.
A bohatf tv rce není kapitalistou. Nevykoíisťuie nikoho.
A dává své bohatství všem, kdož - ie chtěií chutnat.
Drama ie viditelnf proiev děie, pÍedváděnf hrou. Stará
estetika se domnívala, že básnickf čin dramatikriv tkví ve

547

vytknutí děie a myšlenky a forma závisi od režiséra a
herce. To ie chybnf pňedpoklad. Neboť kromě této samozÍeirné subkonstrukce ie drama pňedevším partiturou
tvar . Na básníkovi ie' aby ii vytvoÍil' na herci, aby se v ni
proměnil. Dramatik hledá nad světem myšlenek' děi
a pocitti svět ieiich figurací a podob, takže forma ie děi,
slovo, herec, ieho oděv i scéna. Moderně viděné drama se
skládá z elementárních skutečností, z konkrét schopnfch
viditelného života. Dialog a monolog isou abstrakta, iež
bude míti skicáň moderního dramatika a iež bude tňeba
teprve ztělesnit. Rozdíl mezi divadelním abstraktem
a konkrétem ie t!ž iako mezi citem a fantazií, Cit teprve
sestoupí do fantazie, aby byl vyiádňitelnf. Bfvalf dra.
matik místo několika desítek či set konkrét napsal text
k rozhovorťrm' pŤedepsal kostfm a tňi dekorace, mrtvé od
počátku do konce. Tážeme se, kdy bude drama dramatem.
Až pŤiidou na scénu ulice iako Picassovi menažéňi. Až se
budou změny rísměvu malovat pÍed oěima publika divadelní šminkou na tváÍ. Až budou karty praktikáblri prri.
zračné všem divák m. Až padne zákulisí se svou prosti.
tucí a se svfm pseudoartismem. Až nebude iednání a pro.
měn kromě iednání a proměn bez konce. Nemožnost do.
savadního dramatu pocítili pÍedevším herci. V touze
ztělesnit větu pŤehnďi slovo a gesto do té míry, aby mu
dali novou tělesnost. Byl to uměleckf subiektivismus' za.
tímco hra ie obiektivizace, pňi níž se subiekt básník v
a herc v zttácí ve věcném proievu - formě. Bolest, ra.
dost, vášeř, to vše isou vyhraněné tvary. Jinak ie nelze interpretovat. Hra není individuum. Bude tŤeba, aby celj
ansámbl hrál iediného člověka čí iedinou větvičku. Hra
ie složka steině věcná, iako ie zvuk či barva nebo rytmus.
Kámen ie kámen. Na tom nelze ničeho změnit. Povodeř
ho odplaví. Úloha, toť elementární určení, nezměnitelnéo
klidné. Mťrže se ií vraždit iako kamenem, aniž zakouší
iakékoliv kňeče.Herec potňebuie bft dosti mrtev' aby mohl
bft dosti živ.
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Bylo to za dlouhfch hovorri a noěních procházek Pra.
hou, kdy věňíce v modernost, vfvoi, novf Íád' lidskou vy.
nalézavost a kdy cítíce svou senzibilitu' nenávidíce lite.
rátství, těžkopádnost a kariérní snahy, vidouce rozkvétat
!aro, pohybovat se hvězdy a cítíce žhavépŤátelství' vyna.
lezli isme s Teigem poetismus. Tento Teigťrv a m i název,
lenž se narodil iednoho večera v baru, nechtěl bft progra.
gnem ani m6dou. VyiadŤoval potÍebu umělého uspoŤádání
reality tak, aby byla schopna ukoiit všechen lidskf poe.
tickf hlad, iímž st ně století. Nechtěl vymfšlet nové světy,
ale trspoŤádat tento svět lidsky, to iest tak, aby byl živou
básní.Jeho prostŤedkem mělo bft slovo, zvuk, skutečnosti
tohoto světa, aranžované a íilzené vynalézavostí a senzi.
bilitou. věňili isme, že umění se skoněí, až ,,všecky sku.
tečnosti budou ultrafialové,,, až lidská senzibilita bude
tak artificielní a organizace světa tak dokonalá a ernotivní,
že neburde tŤeba psát básní a že blt básníkem bude bft
ciceronem tohoto světa. Poetismus ie metoda, iaknazitat
svět, aby byl básní. Není v tématech, iež mu pŤipisuií ieho
nepňátelé. Není vribec témat. Neď biedermeierovf, není
voťravkáŤskf, není cukrovf, není delikatesní či barovf,
iak se chápe podle některfch, zcela ďe osobního vkusu ěi
obrazově myšlenfch témat, iež se vyskytla. Tak nebyl
myšlen poetismus. Nevím, t}'kď.li se poetismus takto
někoho iiného mimo nás dva. A vzniká-li urěitá skupina
básníkri, kteŤí isou spoiováni s poetismem pro určitou
obrazovou exotičnost a pro urěité parfémování veršri
a kteňí vzali pňíliš doslova ,,harlekynádu citti.., není to
ten poetismus.

,lI
I

I

Vše, co pťrsobí iiž pňedem na náš cit svou pŤirozenou
pohnutlivostí, to iest vše, co tvoŤí obsah života, nehodí se'
aby bylo vyšperkováno poezií.
Zbavme se tedy efekt , iež p sobí samy o sobě svou
takzvanou osudovostí.

5+9

Skuteěnost ie slovník k vytváíení poezie. Pomocí paměti se stáváme slovníky. PŤedstavme si mrtv;f slovník.
Ale pňedstavme si živf slovník. Slovník' ienž rná schopnost pňemisťovat své termíny a tvoÍit z niclr vahy, myšlenky, nové a nové varianty.
Je mnoho lidí' kteňí isou dosti tlustfmi slovníky, avšak
nernaií obrazotvornosti, neisou s to vytváňet poezii.

Básník se zážitky bude patrně větším básníkem než
básník bezzážitktt' pÍedpokládáme.li u obou steinou obra.
zotvornost; básník s živfmi sny' pozofovatelsk;fm nadá.
ním, mysliv1fmi schopnostmi a znaěnou inteligencí bude
patrně větším básníkem než ten, kdo iich nemá, neboť
ieho slovník bude bohatší, barvitěiší' schopnf pňemnoha
variací.

schod m.
eicky patňí sklenice stolu, hvézda nebi, dveÍe
na sttil,
hvězdu
F'oio lich nevidíme. Eylo tňeba položit
uxt"*'l"i v blízkosti pianina a andělri, dveŤe v sousedství
tvar
oceán . šlo o to, odhalit skuteěnost, dát i1ieií svítivf
to
byla
logiky'
cenu
za
to
lako v prvf den. činit.ti isem
srraha nadrnírtr realistická.
Malíňi vynalezli krásnorr formu zátišL. Je to pokrok od
žántt-k celku. Báseř ie takovfm celkern.
Bude vám evokovat talíŤe, z niehž nebudete chtít iísti'
alkoholy, iež nebudete chtít píti, městeěka ničím památ.
ná, anděly, iižvás nebudou ochrařovat' starou lhosteinou
skutečnost tak, aby vás očarovala.

Ano, sen tvoŤí velev1fznamnou složku v životě člověka'
rozmnoživ ieho slovník a ieho vzpomínky.
Strom ie stromern, poněvadž tak byl kdysi poimenován.
Slova, vyiadÍuiíce skutečnost, isou tedy opravdu sama
skutečností. A Shakespeare není nic iiného nežIi slova'
slova, slova. Tím se liší od špatnfch dramatikťr. Slovo ie
pÍedmětem, ieiž vyslovuie. Píemisťuiíce tedy slova
v básni, píemisťuieme pÍedměty.

Když byla slova nová, svítila vedle sebe ve své nerrstálé,
rodné intenzitě. Ponenáhlu ieiich ěastfm užíváním se vy.
tvoňila frazeologie. Nikdo si nepíedstaví pÍi každodenním
pozdravu rty na bílé ruce ženy. Bylo tňeba, abych tuto
frázi tozpoiil' mámJi evokovati pťrvodní ieií smysl.
Logika ie právě to' co dé|á ze svítivfch slov fráze. Lo.
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