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Po léta bývalo zvykem vydávat zlatá zrnka pravdy, knížeč
ky s výroky slavných lidí, bibeloty šlechetné moudrosti pro
každou příležitost o To býval onen důl, z něhož těžil každý,
kdo se chtěl blýsknout duchaplností, a nemohl spoléhat na
vlastní zdroje.
Knihu Michela Corvina a karikaturisty Copiho PETITE
FOLIE COLLECTIVE /nakl. Tchou, Paříž 1966/ lze konec konců
nosit rovněž v kapse, má půvabné roucho, jak je tradicí^v na
kladatelství Tchou. Lze si v ní s potěšením říkat, nebot
je rovněž plna citátů. Jsou to však převážně takové moudros
ti, jako kdybychom prohodili v dámském výboru pro zvelebení
mravnosti:”Zdá se, že bude pršet-dívkám padaly kalhotky.”
Je to kniha drzých výroků, provokujících nesmyslů.
Hlavní slovo v ní mají ostatně dadaisté a surrealisté,
staří známí mistři na jitření zavedeného vkusu. Breton pře
ce prohlásil:’’Jazyk byl dán člověku, aby ho užíval po sur
realistickú.” A Tzara říkal:"K tomu, aby člověk viděl, sta
čí slovo.” A Torma mínil:’’Nejlepší vtipy jsou vtipy nemíst
né!”
Možná, že bychom mohli mluvit i o rouháni. Člověk, jenž
se zmocnil světa tím, že vše pojmenoval, přestal si vážit
moci slova. Jako by začal hvízdat v chrámu jazyka. Jako by
řekl:’’Postavme slovo na hlavu! Co je to lav? Tisková chyba,
milostivá, správně má být lev!”
Z dadaistických a surrealistických předchůdců je v kni
ze čerpáno skrovně. Odpovídá ovšem pravdě, že právě dadai
sté a surrealisté učinili hluboký průzkum v jazyku, protože
opovrhli důstojností. Jako by chtěli dovršit akt tvoření.
Jako by Bůh sedmý den neodpcčíval, ale plácal z hlíny, co
ho zrovna napadne, jen tak, schválně, co to udělá a co z to
ho vyjde.
Hra se slovy. Hra jakožto tvorba, hra nedbající mnoha
pravidel, a přece odhalující zákonitosti^ Filosofii. Radost.
A také poezii.
KOBYLA MÁ MALÝ BOK<

Následující výbor nepřihlížel k nejrůznějším slovním
hříčkám, ale ohlížel se spíše po větách, jež Vymyslel non
sens a vtipný protimluv-oxymoron.
Samozřejmě, že je najdeme již u starých Řeků a Římanů,
jdou s lidstvem od úsvitu jazykau Ale dvacátému století
nutno přiznat, že při tvůrčím průzkumu, když sondovalo hloub
ky jazyka, objevilo často v nesmyslu hluboký smysl.
Když ne pro filozofování, tedy alespoň pro radost, pro
potěšení ze hry?
Nebot člověk dvacátého století, obklopený vysokou civi
lizací a vším, co přináší, si musí hodně hrát, aby se z tLoho
všeho kolem sebenezbláznil .
Jsou totiž dva druhy stromů - jedle a ne-jedlé.
R.K.

Nadbytek psů nikdy není na škodu.
}
/Balzac/
Hňupi vidí krásno jen v krásných
věcech.
/Cravan/
Smeknutí klobouku značí zkrácení
těla, zmenšení.
/Lichtenberg/

Zplanýrujte hory, moře vám za to
bude vděčné *
/Novalis/

Peníze nám pomáhají snášet chůdo- i
bu
/Allais/
'
Umění je životu tímtéž,
sperma krvi.

čím je
/Forgue/

Lakomec páchá sebevraždu jen revol
verem zakoupeným na Bleším trhu*
/Jacob/

Dobrota je jen shluk zvučných sla
bik.
/Lautréamont/
Jednooký je neduživec, jenž má ná
rok jen na půl(psa.
/Renard/

Mrtvola-výrobekt Jehož surovinou
jsme my.
/Bierce/
Mrzuté je, že láska je zločin, v němž
se Člověk neobejde bez komplice.
z
/Baudelaire/
Rakev je salon umrlých: přijímají
v ní červy.
/Forneret/

Je škoda, že u spisovatelů nelze
zkoumat intelektuální střevo, aby
chom poznali, co jedli.
/Lichtenberg/
Každý Angličan je ostrov. /Novalis/
Bůh je jediná bytost, která vládne,
aniž musí vůbec existovat.
/Baudelaire/
Zbabělec-ten, kdo v nebezpečné si
tuaci myslí nohama.
/Bierce/

Spořivý člověk lehá na smítku, jež
vidí v oku svého souseda, a ohřívá
se břevnem, jež má v oku svém.
/Allais/
Slon bývá obvykle zobrazován menší,
než je ve skutečnosti, ale blecha
vždy větší.
/Swift/

Slon se nechá podrbat, blecha ni
koli.
'
/Lautréamont/

Na světě je příliš mnoho vína k bohoslužbám, ale není ho dost
k roztáčení mlýnů-takže se musí vypít.
/Grimond de La
Reyniére/

jež má krásnou a šíastnou budoucnost za sebou.
v
/Bierce/
Podvazky-elastický pas zabraňující ženě vylézt z punčoch za
účelem pustošení přírody.
/Bierce/
Žena je přirozená - to jest ohavná.
/Baudelaire/

Manželka-žena,

Smrt je ventil života.

/Forneret/

Tvrzení, že člověk je nejušlechtilejší stvoření na světě, si
lze vysvětlit tím, že mu to žádně jiné stvoření nevyvrátilo.
/Lichtenberg/
Slova je třeba živit zespoda. Nedoufej, že porostou, když je
budeš tahat za hlavičkuL
/Fargue/

Nepoužívej klasických citátů - provádíš tím exhumaci babič
ky v přítomnosti své milenky.
/Fargue/
Žena, které se neosmelí,

je lež říkající pravdu.

Otázka přicházívá strašlivě dlouho po odpovědi.

/Forneret/

/Wilde/

Člověk nebude nikdy dost opatrný ve výběru svých nepřátel*

Proměnit, se ve vola neznamená ještě sebevraždu.

/Wilde/
/Lichtenberg/

Lidé jsou patrně jediným lékem na vyléčení lidí. Mohli by se
užívat jako medikamenty.
/Novallis/
Losos má růžové maso,

poněvadž požírá krevety.

Ušetřený groš je groš na promrhání.

/Jacob/

/Bierce/

Je daleko záslužnější odhalit tajemství švětla než stínu.
/Cravan/
Tiara je bavlněná čepice ze zlata.
/Jerry/

Lilo tak, že všechna prasata byla od deště čistá a všichni
lidé zasviněni.
/Lichtenberg/
Sebevražda je slovo špatně vytvořené:
totožný s tím, jenž je zabíjen.

ten kdo zabíjí, není
/Jouffroy/

Voskovice bažící po dřepících pannách sežehují chlípný jek.
x
.
/Vitrac/
Mužská ústa asou neuvědomělé pohlaví
/Picabia/
।

r

Srdce-což je vám možná známo-ne.ní nic jiného než špatná noč
ní váza.------- /Ribemont-Dessaiímes/Z

Jestliže vás touh© zalíbit se svádí,
nepožívejte děcko, jehož matku máte rádi.

/Hugo/

Ze všeho nejméně miluji u ostatních sebe.

/Picabia/

Kamenné srdce-nerost, který Často nalézáme poé šněrovačkou.
Rozpustný v zlaté lázni.
/Bierce/
Co slyším, nemá žádnou cenu. Platí jen to,
kořán otevřené, či ještě spíše zavřené.

Po nás kapavka.

co vidí mé oči do
/Chirico/
/Serner/

Mozek krouží jako anděl a naše slova jsou olověná zrna, jež
zabíjejí ptáky.
/Surrealistický
anonym/
Svolejte svou rodinu k telefonu a vymočte se do otvoru vyhra
zeného hudebním, gastronomickým a svátým pitomostem.
/Tzara/
Každý z vás má v srdci účetního, hodinky a balíček lejna.
/Dad. anonym/
Umění je farmakologický výrobek, pro pitomce.
/Picabia/
Změna masa prase těší.
Umění

je básník s přeraženýmižebry.

/Péret/

/Tzara/

Klobouky nikdy neztrácejí hlavu.

/Péret/

Umění nemá pras-ečí očka.

/Eluard/

Mistrovská díla se podobají paruce-ani jeden vlas nepřečnívá.
/Uermée/
V ráji koček požírají velbloudi letce.
/Péret/

Kočky svinuté do klubíčka vytvořily na střechách komíny.
/Breton/
Mnoho mužů nosí v knoflíkové dírce vzpmnfnku na milostná
dobrodružství své ženy.
/Picabia/

Je to psí život...nosit kalhoty, jejichž levá nohavice je op
roti zvyklostem zjevně příliš úzká.
/Desnoe/
Krása bude buá jedlá nebo ne.
,
/Dali/
Šperky jsou cukrátka, která nabízíme večeru, abychom si h®
odladili.
V>/Tzara/

Stává se, že mezi nás sestupuje neporušený náhrdelník z utatýeh svítilen lokomotiv o
/Tzara/
Děti jsou stejně staré jako svět. Ty pak,
ří, stárnutím mládnou.

co už na nic nevě
/Vaché/

Erotika je individuální věda.

/Desnos/

Dokážete-li to, zkuste zastavit člověka,
sebevraždou v knoflíkové dírce.

jenž putuje se svou
/Rigaut/

Přetni se vedví a pozři tu jednu půlku.

/Arp/

Smysl pro rodinu učinil z Člověka masožravce.

/Picabia/

Řemenice mlýnů na sny kloužou po spodní vlněné čelisti na
šich masožravých květin.
/Tzara/
Připustíme-li , že život je nejvyšší dar,
dostalo, je zakázáno zemřít.

Dada je germánská forma bolševismu.

kterého se člověku
/RibemontDessaignes/
/Huelsenbeck/

Zvláštní věc tyhle spodky. Je to uniforma veškeré ženské my
tologie.
/Aragon/
Od té doby, co je svě číší šampaňského, řídí se housenky a
pracovnice s peřím Newtonovým zákonem, jenž jim přikazuje
mýt důstojnické nádobí kaktusovými listy.
/Péret/
/Eluard-Péret/

Nahá žena je vbrzku zamilovaná.
Poušt nese neviditelné stopy nepřítomna.

Jeden z nejznámějších ohňů, oheň páchnoucí,
máčíme biskupa, v oleji z tresčích jater.

/Henry/
obdržíme, když
/Péret/

Studená voda má bosé nohy.
/Pastoureau/
Sloni jsou nakažliví/Eluard-Péret/
Je vskutku třeba zakročovat proti lenivosti kolejnic mezi
dvěma průjezdy vlaků?
'
/Duchamp/

Vražte si jednu pěstí do tváře a skácejte se mrtvi!
/Tzara/
Zaklepej na dveře, zavolej: Vstupte!-,
ale nevstupuj.
/Breton-Eluard/
Největším nepřítelem člověka je neprůsvitnost.
/Breton/

Lidé jsou chudí,
okrádá.
'

nebol jeden druhého
/Tzara/

Lidé na celém světě se dorozumívají
nosem./Crevel/

Humor je vegetariánské lidožroutství.
/Picabia/
Idea luny je pojata ve formě hrušky.
/Queneau/

je velice těžké uniknout ž vězení,

které nemá zdi.
/Ribemont-Dessaignes/

Maminku je třeba bít,dokud je mladá.

/Eluard — Péret/

Je velice chmurné,zjistíme-XI,že močový měchýř je melancho
lický orgán.
/Ribemont-Dessaignes/

K tomu,abychom mohli nosit šle,není třeba nosit kalhoty.
/Aragon/

Je vyloučeno,abychom s rybami udržovali lidské vztahy.
/Queneau/

Překážky neexistují.Jedinou překážkou je cíl - choďte bez
®íl.e*
/Pica^iá/
Jsou dvě nekonečna: Bůh a pitomost.

/Varese/

V kredenci se vždycky najde nějaká ta kostra./Eluard-Péret/

Pro ženy,jež nechtějí být znásilněny ,je jen jediný prostře
dek: neklást odpor.
/Ribemont-Dessaignes/
Nepospíchám s tím,abych se pochopil*

/Breton/

Jsem člověk,jenž nemá klíč od dveří^které neexistují./Aragon/
Literatura je Jdnau z ne j smutnějších--cest, jež vedou ke
vš emu•
/Bre ton/

Perte si ňadra jako rukavice.
Moře je noc>která ve dne spí.

/Dadaistic ký-- -anonym/----/Desnos/

Od sochy můžeme přinejmenším žádat,aby se nehýbala. /Dali/
Žeň továrních komínů se odbývá koncem měsíce listopadu...

/V itrac/

Rejsek je nepovedený slon.

/Ribemont—Dessaignes/

Hudby je průjem’ inteligence.

/Ribemont-De s s a igne s/

Neřvi do duše své duši!

/Pra s s inos vá/

/Pansaers/

Neexistence má svůj osobní průkaz.*

Náš pyj by měl mít oči,abychom asp*n na okamžik mohli věřit,
že jsme viděli lásku zblízka.
/Picabia/

Naše hlava je kulatá za tím účelem,aby myšlenky mohly měnit
směr,
/Picabia/
Jsme ze dře^a,z něhož se dělají kostry./Surrealistický anonym/

Mraky se svlékají na

/Arp/

stolech z masa.

Pták nosí rukavice.

/Hugnet/

Ptáci provonují lesy.

/Eluard/

Jako si stříhám© vlasyřměli bychom si stříhat i nos.
/Dadaistický anonym/
Člověk se nikdy dost silně nezakousne do svého vlastního
mozku*
/Tzara/

Pětimetroví motýli, se rozbijí jako zrcadla.

/Tzara/

Paralýza je začátek moudrosti.
/Pieabia/
I
Bučta diskrétná a pohřbívejte svou rodinu a své přátele
kolem hřbitova!
/Pieabia/
Rodičové,vypravujte dětem své sny

/Surrealistický anonym/

Myšlení je potřeba chudých.Bědná odveta.'

/Rigaut/

Myšlenky,nahé emoce jsou stejně mocné jako nahé ženy.Je
proto třeba ja svléci.
/Breton - Eluard/
Nikdo nezná dramatický původ zubů

/Eluard - Ernst/

Náprsenka je jakýsi druh dítěte,.jež vyrůstá mezi pehlavím
kl&bouku a pohlavím střevíce.
/Arp/

Nejkrásnějším objevem člověka je zažívací scda*/Pieabia/
Nejkrásnější poetický vynález člověka je peklo./Aragon/
U psů je jen' skok od snů k činům.

Využívejte hezkého počasí k spánku

/Prassinosová/
/Anonymní přísloví/

Čistota je přepych chudých.Buáta špinaví./Dadaistický anonym/

Prostituce se neoříči ctnosti.Důkazem toho je, že největší
moralisté se řadí mezi největší prostitutky./Ribemont-Dessaignes/
Stud se skrývá za naše pohlaví»

/Picabia/

Až nebudou mít kořeny kam strhat hlavu,rozezvučí se melou
noví té zvony.
/B.P.-A.B./
Co znamená znásilnění? Zálibu v rychlosti./Rozhovor z r.1928/
Co jsou oči?Noční hlídač v továrně na parfémy.
/Rozhovor z r,1928/
Co je deštník?Přístroj k množení u měkkýšů/Rozhovor z r.1928/
Kdo polkne paraple,musí pak chodit zpříma.

/Picabia/

Kdo jde se mnou,.jde proti mně«

/Picabia/

Ten se smějp nejvíce,kdo umře naposled.

/Soůpault/

Už Panna Maria byla dadaistka!

/Dadaistický anonym/

Jediný způsob,jak mít následovníky,ja běžet rychleji než
ostatní.
/Picabia/

Jestliže každý říká opak,je to proto,že má pravdu./Tzara/
Nenávidím špenát, jelikož je beztvarý jako svoboda i/Dalí/

Kdyby Marseillaise neexistovala ,daly by si louky nohy křížem‘
/A.B.-L.A./

Chcete-li mír,chystejte občanskou válku./Surrealistický anonym/
Sebevražda je jistý způsob silekce.

/Crevel/

Surrealistický obraz se píše jako báseň a pojídá se jako
předmět prvoiadé potřeby.
.
/Henry/

Talent, kterému. se lze naučit,činí z básníka dro^istu./Tzara/

Každé přesvědčení je choroba.

/Picabia/

Každá opravdová řeč je nesrozumitelná

.

/Artaud/

Pravda člověka jsou jeho omyly.

/Pieabia/

Obratle špatně umístěné vysychájí,dostanou-li se do štyku
se vzduchem.
/Prassinosová/
Studené maso oheň neuhasí.

/Eluard - Péret/

Teplý vzduch dokáže svinout schodiště do spirály./Guilleré/

Umělec musí spolknout lokomotivu a vyplivnout dýmku./Cocteau/
Auto nedosáhne nikdy rychlosti silnice. /Malcolm' de Chazal/

Než jsem tě poznal,nebyl jsem sám sebou,nýbrž svým
bližním.
/Char/
Nejkrásnějším' obrazem bude barva zdi.

/Brunius/

Charakter ženy zkrásňuje aviatiku..

/Schéehadé/

Kdo má trn v oku,toho už nezajímá .budoucnost anglického
paroloästva*
/Michaux/
Kdo zabil méně než stokrát,

a£ po mě hodí kamenem. /Michaux/

S paličaté hlavy padají vlasy rychleji.

/Michaux/

Oběh krevní je okrouhlá bouře.

/Pichette/

Srdce žen je zpomalené pohlaví a jejich pohlaví je srdce tlu
koucí naplno v
/Malcolm de Ghazal/

Krása - jako arzenik - je všude,
děl.

s výjimkou většiny uměleckých
/Albert-Birot/

Zaživa bývá básník kamenován. Po jeho smrti se ten největší
kámen sebere a udělá se z něho básníkovi bysta.
/Anonym/

Tvořme slova,

jež obstojí v chladu i horku.

/Pichette/

Nevím, zda by se našlo dost mládenců, kteří by chtěli rozprá
vět o lásce s dívkou, jež má vitalitu bakterie.
/Michaux?

Čllvěk je duše,

kterou potkala nějaká n hoda.

Bučíte více hornumičtíi

/Michaux/

■

/Goll/

Existuje druh lidí, kteří mají neustále předstih před
svými výkaly.
/Char/
Není žádnou vzácností,
že seřediteli zoologické zahrady
narodí syn, jenž má na
nohouplovací blány. Jako každé
neštěstí to ovšem vyvolá překvapení.
/Michaux/

Nemáme ani jeden důkaz,
bojí koček.

že blech cizopasící na myši se
/Michaux/

Důležité věc není důležitá.

/Torma/

Jsou tři druhy sardinek. Sardinka bez hlavy, sardinka bez
ocasu a sardinka bez ocasu a hlavy. Z těchto tří druhů sar
dinek je sardinka bez hlavy a bez ocasu nesporně nejchutnější
/Anonym/
Japonec má tak malý příbytek, že nezbytně potřebuje vnitřní
životy— -------- ------- /Guilleré/

Milejší je dobrá karta nežli to,
co jde z Bescarta.
/Salacrou/
Jsem blázen,

Jsem lež,
pravdu.

pro-tože mám rozum.
/Pichette/

která vždycky říká
/Cocteau/

Rád bych věděl,proč jsem pořád
koněm, kterého držím na uzdě.
/Michaux/

Kaštany milují vojenskou hudbu.
/Guilleré/

Mikroby nemají čas zkoumat bio
logy .
/Mi c haux/
i Zrcadla by udělala dobře, kdyby
|se
trochu zamyslela,neš zobrazí
! naši podobu.
/Coctaau/

Obrátím-li naruby pravou rukavici,
může se docela dobře st£t mou le
vou rukavicí.
/Albert-Birot/
Slovo ’’granát” ještě nikdy nez
bilo mouchu. Může zabít police
ního prefekta, ale to zase ne
má valný význam. /Blanchard/
Ne každý se narodil k tomu, aby
otvíral okna. Ale
hodně lidí
se narodilo k tomu, aby se za
dusili.
/Michaux/

Pyj je mrak podlouhlého tvaru \
věstící bouři.
/Slivník objevených slov/
Poezie žije z ustavičné nespa
vosti.
/Char/
Most je osel s rozkročenýma no
hama, jenž močí do vody.
/Guilleé/

Abyste dobře pochopili Freuda,
obouvejte si varlata v podobě
cvikru.
/Malespine/

Kdo dokáže oholit břitvu, dokáže
vymazat i gumu.
/Michaux/
Sen je tunel vedoucí pod skuteč
ností.
/Reverdy/
A zvláště nikdy nenoste konvalin
ku na poklopci, přináší to příliš
štěstí.
/Torma/
Vracíme-li se k sobě, doporučuje
se použít sjízdných cest.
/Breton/

Zároveň se mnou potopa.
/Aragon/
Lidé pokrytí válečnými kříži
připomínají hřbitov. /Picabia/

Je třeba vzít cézarovi všechno,
co mu nepatří- /Breton - Eluard/
Malíři, neobávejte se dokonalosti
stejně ji nikdy’nedosáhnete* A
/
jestli jste průměrní a '©nažité se
malovat co nejhůř, stejně každý
pozná, žp jste průměrní* /Dali/

liikda nikdy nikoho neznel.
/Desnos/

Básník musí víc než kdo jiný svá
slova dokázat.
/Dali/

Když je cesta hotová, musí se začít dělat znova./Eluard. - Pézret/
Začne už konečně někdo bránit nekonečno.

/Aragon/

Závodní auták je krásnější než Samothrácké vítězství,/MarineLti/

Školení pavouka není vhodné pw mouchu.

/Michaux/

Gilotona je jitřní úkaz./Pichette/

Denně je tře be. plivnout na oltář
umění.
/Marinetti/
Pramen téměř nikdy nesouhlasí s
tokem řeky^.
/Cocteau/
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