VítězslavNezval: BÁSEŇ

Co bylo o ni polemik. Kolik rad od pedagogri!
Stálá mravní
zodpovědnost.Ubohá básni. Co se naárázaia aolrych,
těžkopádn1ích ochráncri zdravého rozumu. Co pňestála,
u,.t."i,
kritik. a žárlivfch pohledri. DobŤí svedení
iinosi, kt.ňt ,i , .,i
nevědí rady strádajíce. Jakf klid ve šťastném
postavení!
BáseĎ. Co se natěšilafantastickfch lehkomy,1.'ik.i,
vymfšlejícíchzázračnénemožnosti.Co donkichot
, mužsk;i.t.t.,,.tizán či nátuživfch.narkotikri, okouzlujících svět
a átravujtcích problematické kritiky a básníky bez talentu
! Báseri. čo
její rodná podstata? Verš, r m, u,á,,u,,".,
pŤirovnání.Jaké
šibalství.Vyhledávati dvě spoluznějícíslova.jedině
,y,,:,u,y
m.uži,pochopíš,co je to jít a hledáti mezi vlemi
z,Áá-, t,,
jež zttatila tento z|at,f vlas. Hra.
Komu je to máleml Šputi
nfm hráčrim. Těm, kdož znajíjen krotké a
nudné h.y. ťě-,
kdož nic nevědí o hazarc]níctrhrách na život u
,,u s-.t. Kdo
pochybuje, žeje rfm hrou mezi životem a smrtí!
ovšemjsou i dnes básníci,rlmuj1císlova tisíckrátrfmovaná,
Ale hry na život a na smrt ! Vsadili všena zázračn,!r,y.,,.
c.ty
verš,jeho smysl - a neprohráti to. Že nelze
ničeír
o,prohráíi
v této hazardni hŤe? Pohteďte. Kolik zavražděnfch
básníkri!
Hra, jež sus|ryje.celénovésvěty. Užívá,"nuaatj":l,
Pi':o.
refrén , těch zaklin"!,l,.k
nás posedají kdekoliv a jež,iy
'ž
umoňily lidstvo, neb1it básnlkri,
těch čarodějri,jež je í"r.";r
z propadlišťducha.
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BáseĚ. NepŤedpisujemejí ničeho. Piedpisovati. Jak hŤíšné
a trapné.Nepňedpisujemejí toho, čehojí dáváme sami. Mridáti něco zcela jiného. Nechtěli bychom
žemej1zltra čipozítÍí
se nikdy vraceti k tomu, co jí bylo vzbuzeno.
PŤedpisujemejí celfch |idi, hazardních hráčri, věčnfch
pohádkáŤri. Neopakovati odvahu, jak bylo Ťečeno.Neboé
někdy bude odvahou prostá píseĚ.
dokázáno, žeje ve stadiu šestnáctého
Česká Ťeč.Byto p
kdo se s ní lopotil, věií tomu každ!
každf,
Věňí
tomu
století.
těchto zkroucenin, i když je
Baudelaira,
z
čtenáŤpňekladri
tvoňil gigantickf duch Vrchlického. Smrt na rožni všem literátsk m duším,jež patrně nečetly jediné skutečnébásně,
chtějí-li ukŤičet a podezÍ1vati z artismu českéhobásníka.
Českáňeča artismus. K smíchu všem básníkrim,kteŤícepují
tuto neobratnou holčici. K smíchu všem, kdož četli jedinf
verš Villonriv, jedinf kalambrir starého parnasisty Huga, za
nímž volal dosti! jemn! hráč francouzštiny, ubohf Lélian.
K smíchu všem, kdo musí zápasiti s touto svalnatou Slár,ry
dcerou.
století.
Českáňeč.Byla prf ve stadiu šestnáctého
ji
jak
strašně milovat a tlouci dritkami,
Jak sejí za to smát a
když jsme se odhodlali véstiji dvacátfm stoletím.Hle, jaké
možnosti čekajíjejího básníka. Jaké zázraky: b ti současně
jejím dravfm Villonem, melancholick1ímMussetem či Máchou, jejím magickfm a precizním Baudelairem, nevypočitatelnfm Rimbaudem a harmonickfm Mallarméem, jejím fre.
netickfm Apollinairem - a pak soutěžísoučtutěchto ko'uzel.
Česk1Ím
básníkem a sám sebou.
Kdo chce ještě nyní naŤknouti z artismu českéhobásníka!
Báseů.Je ve svérodné podstatě t1mtéž,čímje lidovf popěvek,jenžsi hrá se slovyjako hádanka, a pŤecejenositelem
lidskéhopohnutí jako nic jiného na světě.

(Falešnf mariáš, ríjen l925)
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