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Chceme opětovat lrásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost'

2. Základnimi prvky našípoezie budou odvaha, zmužilost a revolta.
3. Literatura až dosud velebila rňyšlenkovou nehybnost, vybženía spánek, my chceme velebit útočnýneklid, horečnatou

nespavost, poklus, nebezpečný skok, facku a ránu pěsti.
4. Pro_hlďuje me, že nádherá svě-ta byla obohacena o novou krásu: o krrísu rychlos ti' Závodni automobil se svou kapotou
ozdobenou tlustými trubkami podobnými hadům s výbušným dechem' '., řvoucí automobil, který jako by se řítil po
kartáčových nábojích, je krásnější než Vítězství samothrácké.
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Je třeba, aby se basník vydal se zápalem, ýbušně
1Tam9hatně, aby zvětšil nadšenou woucnost původních živlů.
7. Krrásajejižjenomvboji.Dílonemužebýtmistrovslcjmdílem,nenliiagresivni.PoeziemusíbýtaL.ry-náporemproti

nezlámým silám a musí je donutit, aby se vrhly před člověka k zemi.

***
l0. Chceme demolovat galerie, knihovny, potírat moralismus, feminismus a všechny oportunistické a utilit^rírní zbabělosti.
l l ' Budeme opěvovat obrovské zástupy vyburcované prací' radostí nebo vzpourl,ri
bud"*" opěvovat mnohobarevné
a

polyfonní přístroje revolucí v moderních velkoměst'ech; budeme opěvovát... továrny zavěšené
na mracích šňůrami

svých kouřů; mosý vryinajici se jako vymrštění gymnastor,é nad ďábelskými noži řek oziňených sluncem;

" ' lokomotivy s mohutnou hrudí, které hrabo.u na kolejích jako obrovštíocelovi o-ři, sevření otěžemi dlouhých potrubí
klouzaých aeroplánů, jejichž vrhrle praská ve větru jako prapor a tleská jako nadšený dav.
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slova
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9l 9) - sborník textů a pÍogramoých prohlášení; klíČovédÍlo fufurismu

Technický manifest futuristického písemnictví - zkráceno
osvobozená slovajsou zcela svobodnýrn vyrazem vesmírg zbaveného mluvniclcých a slovesných pravidel, novým náeorem
a citem pro věci, měřítkem všehomíra, vyjádřeného součlem sil v pohybu' A tyto síly se Kíživ nďem spolucítícíma tvořícim já' které je vyrazně zazrtarlerrává všemi možn1imi prostředky.
Futurističtí basníci uvrádějí v soulad barvy, hluky, hřmoty, zvuky, tvoii vyrazná seskupení pomocí řeči a nářečí' arihnetických a geometrických formuli, neužívaných,znetvořených avynalezených slov, hlasů a sKelců zvířat, hukotu motorů atd.
l. Skladba musí býti znršena a porlstatná jména buďtež náhodně dle svého vzniku umístěna.

2. Slovesobudižvživánojenvinfinitivu,.''abysepruŽněpřimklokpodstatnémujménuanepodřazovalojespisovatelovu
,já" -, které pozoruje nebo si představuje ...
3. Přídavnéjméno musí být odstraněno, aby obnaženépodstatné jméno zachovalo svoji význačnou barvitost.
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6. Zrušeni interpunkce.

Když přídavná jména, příslovce a spojky jsou odstraněny, i interpunkce

se přirozeně stávázbytsčnou, neboť v rozmanisám sebe tvoří, průtahy způsobené čárkami a tečkami jsou absurdní. K zesíleníněkteých pohybů
a mačenisměru bud'teŽ použity matematické a hudebni značky x * : _ : > <.
Poezie má býti nepřetržitou řadou noých představ, bez nich pak trpí chudokrevností a bledničkou.

tém sledu slohu,

kteý

Abychom mohli uchopiti a vystihnouti vše, i nejprchavějši a nezachýitelné záchvěvy hmoty, musíme utvořiti těsné
shluky představ nebo analogií, které pak vrhneme do tajuplného moře úkazů'
Stvoříme spolu ještě něco, co nazyvám volnou obrazotvornosti. Jednoho dne dopějeme k vyššímuumění; odvážíme se
vynechati prvotrrí ýznamy analogii a ponecháme jen sled druhotných. Snad nám potom nebude rozuměno. Vždý'není
zapotřebi, aby nám bylo rozuměno.
Podporujme twdošíjně ,,ošklivost" v literatuře azbavme se obřadnosti.
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3000 měsíčně + prsten
s rubíny 8000 + ó000

botičky. Zítra u mě'

Bud' rozumnou. Tři
futuristické polibky

Pře]ožil J. Macák

