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Naše generace dozráIa: ztotožĎuje lunu s elektrickou žá-
rovkou, lásku s postelí, poezii s portmonkou. Kvality měŤí
mírou spěchri a života dob vá pucováním klik. Mnozí ze.
stárli, sešli, a čas změnil nepatrná a mikroskopická znaménka
duševní chudoby ve veliké vŤedy bídy. Jiní učinili zadost'své
zbabělosti. Povznesli svou ubohost, aby beztrestně mohli b t
pov ažov áni z a podŤadné darmošlapy. Kdesi za v ětr em,v ristra -
ní těší se jidášsk1im penízem. Směšnost jejich života tkví v tom,
že jejich skutečná hodnota nedosahuje jejich pověsti. Někdy
zrcaď|íještě zdání pohybu jako stíny na rybníce. Pomlouvají
se potají a navzájem, aniž zÚáceji k sobě rictu. PŤestože
shledávají svět velmi idylickfm, vytváňejí vcelku tvar mno.
hem složitější, než by se dalo pŤedpokládat, neboť čím jsou
prodejnější, tím větší porozumění pro kfč jeví, nebo iépe
Ťečeno, čím jsou k sobě shovívavější, tím více k}ičri vytváŤejí.
Mají v1ibornf postňeh. Generace sní o koupací vaně. Pio
s ku t ečného  b á sn í ka  n en í  dne s  j i ného  mí s t a  n ež  na
p r an fŤ i .

Naše generace mluvila mnoho o dobrodružstvích a vÝ-
stňednostech, vpravdě nebylo však stáda pokojnějšího. Dá-
mnívala se, že obsáhla cel1i svět, nedovedla však zjistit ani
svrij objem. Její dráha byla spjata již od počátku '. 

"á,'ik.-cizích radostí, na nichž se pásla. Každému pokusu o rozšíŤení
obzoru pad| za oběé jeden beránek. Mnoh1im z nich staví již
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nárocl pomníky. Jsou zpodobeni vsedě a jcjiclr mláďí dostává

patinu.
Je zajisté prospěšnějším milovat iluze, protože neni molno

do nich vniknout, než věňit v ně, protože v nich žljeme. Zdá

se, že ještě dlouho budeme pohrdat cizirn mládím, které se

bude proplétat oďcházejícími a pÍicházejícími skupinkami,

aby za všeobecného vyvoje a pokroku kráčelo tiše nazpět,

aby tak udržovalo věčnou rovnováhu žit1. Každá generace

má b.1;t vyhnána zbrani,jakou zaslolži,Zdáse, že naše gene-

race nezaslouží Íeznické širočiny, ani rapíru, ale spíše špetku

strychninu.
Dnešní člověk aneb jeho zktatka nebo náznak upadá

v omyl' neboé se chce činem pÍesvědčit o kŤehkosti rťrží,

jichž obraz skrfvá v podvědomí, které je v neustálém pohybu,

Jejž nemťrže sledovat žádr,é oko, a proto nemťrže mít nikdo

t rťržích pravděpodobnou pňedstavu. Bude to vždycky jen

riže,která bude vyvolávat hrúzu. I kdyby jedinf stroj zastal

v budoucnosti statisíce lidskfch rukotr, pňece ho nakonec člověk

rozdrti, neboť jeho ruce nebudou mít ničeho jiného na práci.

Budoucnost poezie ne|eži v chytrosti, sjakou postupují ge-

nerace. Žaana generace neměla více potištěného papíru, více

kadidla, parazitlu, šaškri, narcisri, štěstí a elberfeldskfch koní

než naše, a pÍece žádná generace neměla méně básníkťr.

Chytrost.'y*'tilu se na ní samé. Každf blbec, kter1i se narodil

v jisté době, pokládá se za jejího pŤíslušníka.

Je tŤeba učinit konec pověŤe o generaci, aby se blbci, kteŤí

si v ní pňipravili ritulné bydlo, nerušenost a klid, mohli rado.

vat po období konfetťr také z požitkťr duchovních, to je ze

své nevidite 1nost i .  A aby se t i ,  kdož se prost i tuují '  a lespoĎ
jednou a naposled mohli ještě zardít.

Sedět na dvou židlích je takovou nestydatostí, jako chovat

tajné pŤání ležet ve dvou hrobech.
Naši generace se rczpadává. Několik básníkťr žije stále

svfm zprisobem. Země je jim těžkou a dálka lehkou. Nebo

naopak.
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