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KDYŽ MĚSÍC

Myž evítí raěisío a procházejí @e ženy
v kvitovaných šut«?ch
£a«nu nad jejich o Čína, fuaaai a celýsa
sroMdání~; svfita*
3® al, že « tak veliké vnŘjerané
náklonnosti
ohla bv nakonec vsejít po ©letní pravda*

VENI CREATOR
«• ři í d , 4i eha svatý ,
ohýbaje /nobo naohýbaJe/ trávu,
njevuje B9 /nebo jw Janjfcva plnene nad
hlavou,
když je eenoeed mého když k orbó vyjíždí
traktor
v údolí ořechových hájů anebo když snôhy
savalí chudobná Jedle v ierra Wevndá.
/eam Slovák ouze, a proto potřebuji
viditelná znanenl,
äusni se Knavisa při stavbi schodů abstrakce.
* ro Ml jsen no Jednou, víä gáa, aby postava
▼ kostele
zdvihla pro ař ruku, Jedinkrát, Jednou.
dLe chápu že wu onl ptou být Jen lidská. .
íxobud tedy Jednoho Slovřka, kdekoli na aanl
/ n® mne, vždyl přoce vín, <r> j® slušne e V
a dovol, abych v pohledu na nč)» -rohí
obdivovat TObe.

OKNO

V’zhléil jem z okna o wzkfooka a spatřil
IttÉMt JaMůatai
DPlzraSmu v Ju.su*
a kdyä Jem ryhW znovu o mťbŕeWm stála

tas veľd jabloň
obtížoná otoo««
iedy uplynulo oujleté naoko 1st 0*0 nopmaWl
so aá afeo
09 se událo ve srn.

SLOVA

Weela Jste by S brebentění v povětří,
■B slov posypávaných lopatou, sířených

tfir

00si ubývalo. 4e zvuk mší zvuk
a uprostřed hluku vzniká ticho.
4toSMMonoM*» •• b^i v sobě jakousi lhostejnost
í<d píl a povídal, ale kdyt mu Mlovnioe usání
vyčítaly, le uepoaílá ale nakladatel Om. smál se
W volával ty tone®, nahot pi^rdiáiní verv*
gi vvstadí šatna a itětet tuleni
je to co Je* život způsobuje smrt,
příboj »9 wtpaM v ttob w aMI zdání*
Wto to Jak v daleké, velni daleké semi
Jeho dětství, kdy jeítč vůbec nevěděl,
že nějací tar cht-ll zachránit vlastní Já
skládajíce po nocích pM svíčkách slovo ke
slova.

NA CESTĚ

s 8«bu porolaný? to koho TOTOlaný? Veliký
WSet TOslepu, J0MI obrxsrv * bavlny t

řat^no^ny rudýeh ^ble-taů na tvrzích
příneFskýcIi nrovlncií,
■■res dýs. páleného vína nad lůžky wtoků 81
blankytnou uvrtat ztmnělýeh kastelů*

b nedostižná Metliny z iBtínľ né navždy slovy
kde irJjé klečící onývá. neskutečný pročten*
■■e« Jablka po*aAttt na zákrutích mezi zení
a neb®*? k zaschlé krvi hrnSíovu p»le*

ýyŮMlný z proroctví, pro ív jící svůj chléb
od vyrokokmennou borovicí ellnjií než naděje,

KDOKO
LI
Mvbv se souč -"n« břicha, kolena, oči, vlaný
lidí, kdekoli jsou, n-..
venue v Chi
cagu, na certách airksetánu,

.eob.jevily v jediné i oronikav-m jasu, teď, t . dy
a vždy, a všude,

Mybyohom, postaveni na vahách klinik, rohytlivá 3»entgen»vy skelety s abstraktním srdcem,
ioelyáeli jak tepe rovborM nerozborný život,

• kdybr nahý před zrcadlem, dotýkaje ee MM
čisti obeončho tria,
íohleděl místo mne kdokoli, ona, on, mezi
provincií jest a mezi provincií není,

«Uk snadné by bylo uvěřit v osud od nodátku daný,
než hnul se z horských zřídel 3ae,
V královskou korunu, ve věétbu sudiček nad

TVRZENÍ A

ODPOVĚĎ

• Láska k flohtt Je láskou k sobě,
Hvězdy a -oře vyviní Je nej’dLleJíí já
sladké Jak jx>l?tňr a Quorný paled*
- brio by nelichotivé pro kl nájíoí se,
kdyby luání koník vrzání- v horké tráve
BOhl oslavovat tu vlastnost, které se říká
být
véeobeoně, nevztahuje JI Jen k své orobě*

ČÍM VÍCE

víeo^iM.t sa den t i&nev žnjí,
-í® vícekrát té wsm'viíci korunují
křičí urJlky- Jaká Je tvá síla,
«éb© t" faH k pěnátkui šimla,
>ís víc® šalu, t>m’ohu» hní-vu, obvinění,
že na tvá rlovi se nehýbe kmeni,
ifc Jasněji vidíta, co se popřít nedá:
Že vpraváě Jsi <lfa i ^«ga>

ZAKLETÍ

Mrisný Je lidský rozur a neporažený,
mi mříž, ani řr't, ani z to apa n* knihy,
mi rossudok vyhnanství nezrohou nie proti
nfau.
v n ustavuje v J&zyos obecné pravdy
■t vede wV" roka, když píaeae s velkým píeasne®
ivxvda a Jpravedlnoat, váak a malýa lož a
křivda,
í o tn oo Je at .noví to co má být,
■•M tel roufalstv|, přítel sad?je.
On nesni 5lda xnl Äa, otroka mi pána,
Myž nfcn dává na starost společné hospodářství
•vita,
on s mrzké vřavy týraných výrazů
Vysvobozuje soudy přísné a Jasné,
■n nám praví, že všechno Je stále nové pod
sluncwn,
utvírá zatuhlou dlaň toho co již bylo,
vrásní a vel^l mladá Je *11© - rofíe
* s ní v aourožsnetví poezie ve službě obra,
příroda rotvu viera slavila jejich narození,
zv"st o to® horám přinesli jednorožec a
o zVf(*na,
lamé bude jejich přátelství, jejich Čas
je bez hranie,
•Jejich nepřátelé krájejí ke zkáz®.

ARS POETIKA

Wdyhtey Jem touill m lb ml

tetavô by nabyla ani přilil poesií mi přilil

SMÍM

winíla by towafflKBíní, Mttl by koho,
r. -

n fe

. t »sai

,

..

' ’

xs •

v eant podstat# mento je Mil nspvtHBMlei
fMM v nás so.si, o lm jme nevidMl ie
je v růe.je&alr

pmMefthteMi tedy jde by s Mi vyskočil tygr

a ctose? w Mjíoí r» VMÉM BdÍMl w dílBe*

•Bb se říká správné, ie HMM Mktuje
■ d salon,
třebaže je přehnané ujOtovat, ée jo to anděl.
WÄ» poohopit odkud se bere in pýoha htóenikó,
kdy! nejednou je Jte hanba pro jejich zřejmou
slabost.

*tefý roamný človbr by ahtM být fill dtaed,
ktm ee v nin chovají jdo dma, hovoří sa»ta

a jde by nebylo dost ha ten, ie m ukradli
. ss-

> rett

tteolejí w svá pohodlí nMt jeho MB*

■enWadž chorobné ne tinoo cení,
může sl někdo myslet* Že Jen žertuji
aneto Jsem přítel Jelté na jeden způsob,
abych vychv-Ooval $sěn£ paraoní Ironie*
Lyl čas, kdy se četly Jen moudré knihy
>-y árt .J-fcí ■-« •* ‘:»I 5 7ď-1 ' mtí•
i© přede není totéž jdco nahlížet do tislo®
děl pocházejících pMsa z psychiatrickú kllnl.ky<
.» přeoe Je svět Jiný než se nfe zdá
a my Jroie Jiní než ve' stem bláznění*
Lidé tety zachotevají mlčící slušnost,
získávají®® tik nesání příbuzných a rousedů.

o Je užitek roezie, že nám pMromíM,
Jídt Je Wké zůstat «ám «tetou,
kdrž nO
j0 otevřen, ve dveřích není klíč
a neviditelní hosté vcházejí a vyohánejí*
•o tudy vyptevte, ros®!® sw> zřejmě není*
-■ctoi verše ®e mají psát zřídka a neochotné,
s nevyhni tel né povinnosti a Jen 8 nadějí,
le dobrých, no zlých duchů Jsme nástroji*

TVŮJ HLAS

«roklíaej srart* ‘Wpr-sTed3LlT3 je nfo ar5®a«
■ ros behy, u t dají snádató míidaí*
-4o jsi, ta twoha nbloí, fefrtsetí u tužeb
neBuslu.hu j» Ba trest pMlií dlouhou agónii*
wfcs J®a so laôied udSlat, sám, se smrtí
Jiných,
d# tí ab^lídeaýoh oha^, žen bitých obmn,
WjálEä oslepených,
;terá t-rvl nm!» dní, tea, tudy, vedl® tebe*
Beg přístřeší je trú lítost, nfeó tvá slow,
a bo jíl se wssudku sa to &oe Mo nr>M*

OSTROV

lyitíl M ten ostrov, teoe*»li, oesánrtBá Ml,
JeAynS ro rostlé vínom, pod fialMni prawny*
*e «t Oteaiai, ante® si vepomínSm na sebe ten,
v Jedné z tě eh ettetoamníte oivlllzuoí od
fctenýte so ábu’s ylnjo temnotou ň Šelestem
1® dovol,
flAO prst ukasu.V** vkrystalu remízky a hruda*,
ohlávku, vědro u studny, a tehdy věřím, ano,
žil Jems ta® kdytd, vMvvklý vBomu

>rývfci hlavu v Wátl, nastoľ’ --LIíto,
jntitte se a aÉNMte «■ ■? štvou hloupostí, i myl
i moudrý breh nedokázal zadal t niSÍ osud*
Äd M hloupostí tehdy i yonději i tel, na
ktorou byte tr*- velmi tetel dostat odpustení*

KDYŽ JSEM BYL MALÝ
.Myž jecw bvl aalý a yůjčovíl si dobrodružné
knížky nu strmé ulicí ■ ala sohil ufc i ve Vilnř,

í<o a nic jecm iwvMěi, ie jednou budu mít
syny a Jeden z nich bud© fikat t-to slova;

' Vfá, Indiáni u ^-'.^.4<Ji f?e nenají rádi • pnotr
mezi nimi byla postíná, tm nechodili žádní
lidé.
to Jezero, lid í^ako, tak nazvali v roce
1> -0, nrotoíe tehdy udělali expedici z
ffatrbaflkez podél řeky árkon a ďál podél té
řeky oo vytéká z Jenem, teo má název lid
<ver«

;jd f lekne ooMn kde lze přistát je k Jezeru
tMeet mil přes hory avíak eeshiai vr:4l ^:nými
-’©dv^dy a troohu nepři Jwmč, nrotože máže
vyldzt <prlzzly»

íyto mnř podivně, protože jane SH a m
s ■■eaderea, až jsem «e cítil úžann- unavený
a pořád byl Seru

jem pochopit, Ž® v lá ti nezapadá
sluně©, a hory ponuré, holé, los Jo Jcnor
níž®, nad vodou.

:*"itfcas, to nevfe zda šabli bratra a maů
utíkat, on fiká te to není pravda, má dobrou
log eabin a rýžuje siato, takové deafcv na
které lij® vodu a Mláto ziehvouje.
■ 4 taky v&ide nastraženy pasti a kdvž shvtd
vlka do stane tx> dolarů a JeSti čo dolaru na
kůži.
a má letadélko a různá místa kde můie přietávut

a je tam -lily, Jeho pomocník, který přijel
n.* IJažku se senou aby udilal kariéru ale
žena umřela.

lily zdá. se mní pM mysleeh, Je Jako Slavik,
ale sedí a sotva hýbe čelistmi, říkají, že mA
kžeslamácé vize.
• i ckupova žena Je ärtteymafika, tam se severu
od oceánu, ale ohtile bv bydlet ve místi a
HcScus a feeder ee Jí vozí bomby s butanem.

■»

•Jí vte, že H okus a Maděr g® setkuli v
Lettlesfieldu a byl© to poton, oo mi Leader
ntoizxl .Jít do hor « navolit Hokurovo
letišti teeny a kameňte*

- m co, mede, zavalila M latii té, povídá
iekus, ale Mader na to • Jisté, co mají
co přijíždět tri lovci, ■■* Jaksi ee toho dli,
ale bez velkého přátelství*
než
Lake,
o© na
mnete

Mader vytetoval svou chatu na ”111
bvl tam již traper který neměl v zimě
práci a četl tedy Ubil, a žil tam
let, Vkže um 1 celou bibli zpsmíti*

■ oto? četl všeohny nápisy na plechovkách
o’ konzerv ale když nu eader ohVI d.4t
knížky, odmítl, protož© knížky Jsou ďábelské,
a snad mil pravdu, protože Mader by nt
Jist* % dal ísvúho Metseheto*

*’řede mnou Mader měl Mkymáka, z té vísky
z->.- horami. malý, pět stop, ale unesl na zádeah
víc než Já*
Mwnže už za týden onemocněl steskem po bW
a ■•■•eMenovi mu musela každý večer d'vut Hro hol,
protože Jinde nemohl usnout,”

ionte text tv© M usi 1/3 ošito váho rozsahu
.ťbír^v- ifeeslatva ‘-ll©s«e: liste bo® inlenta.
institut Litteralore, s. a* r* !•, 1H>.
'Vorftava r<ŕ?9«
/pM.Mw
enato •••
••• podzim 83

aísto seated msoteky o
•<wlwi iWtefieá
itterä Wia rremaeaa
a
ttóUwtf wtetery *W •» litem*
teštt /!> " •

Šprt** Mi*é twdtóe■ . 4 :-x
’ -1 v ■ tv ■ r. . K
a» Hsjchtiflfcé »Mb$, a p»at£edl, a ani b_w
1? atóla álte •Viiťr 11 wte třídíce, teteró sl
íd i tohaté a stoMte 3'dl Haf klrteHMv in*
awtrtali&ice tea tehda Ja«U twmaShla, HAS
lili a
amleásoHal, a $H*f >Mso<a£ah
mfelsscltte ‘ífcta mbI. wifarft aul lid jit
mastěte je* 4eisti«c te»r, -wmolida a aU»
fca tes rj$s>tnly dílo, kteiť: mu hrlma a r>3»
T'*F7 nMs>?tórl ala, os ^irfss a b ílttctó žcn£
©teAlo b-’hm JajiÄ r»l^H Materia*
V ":- : 41 tetM 7 HMÍm UM
tM
.
Xnä‘ :1 - ‘ ;<K -.
t ... fc ’i
1 > '! '"<r^ride -peshacate m otoal mosia* íwroo,
Jež m resd’ji hrdinská .vstalii m*?4rního
pf»Wsltlei»a«&é*» hm tí w jrám obrw ■’’>
tety ste alaetl* *te© jÄaaaMteaf malaliate
as ?o tela® amjil do iateiakteilafte 1 m11 tlejte Hwta mažte miska, et 1 ss a
tós aratk^jíaf osjtsoĚtí rcpmse&tejXaí koltem
sv‘ w?£ a Bí'Cxr^nlŕí* « pMetetes Hatete Mi
ky ®e mlittotó fellas wlalte, aa$ sla stelite
. *
-jití miska a oranjt
sa a ťafíäl jm *«satetef afimaatel/1 - osestôaal
s^Wsa^oú imrde* ’* moe
•
í: ■■•’.? / ?ť- '....... ' t s '
r.ľ
v -^rfcelay a MllteasH pílite M. míma 11-

ole&i a
s tóeanťt 'Iwtas ssé aa»
?ní níMr napřímili*

Idm
stálá HBtoBSt V31by w*t vtas^si ámby aailáajFlty*Y*et lak

w r-?*alu fyzici, tj& i äa’eaníffl* spíaswtolm • ed^raatm • atzinsaa, pro s-Bot

*■; " Ufe' <_ 1 <r -5? <■■ /Z- ^-n : r
. w fiststeihs
Maňas adkaleaskáha teta*

ni'*» vy?m *ní?tví ▼ sbeaaH llddafe a®y<u»
Wř1k který Í1o<tz w «sé yaszll. prs za a
osejtdi předsálí, .<e ev^Un, * »-W. člav-i-fc
511# ad ahvíla tMbí z i^Je* *©&hj ©&®a Hl,
e rZmt bi?i álov^k r-araden, n&aí »£|d$©u -%'ízradmu Hylau, &1« ^satr* -taiáhs zákonu •
Jr!» Jabws a <«t sa
• *t>Sfca rtsčjIw? v wmsdtrf md «v; tan* 3U, nUSied ally
jmtx pmníaw
all«i dobrými, trQrdl*d •

* a ledny 1 kvM Imu ateja* átenteW a
■ :
“n ‘■ř-ui M'- ’■ : 1
"V tnadssr 1M twldfcé nsnltí a tonMsty* V

lebo níanreab býrl rp&t’osám přítomnost ns>
nlofwjsscýtó wrttíL o>ä ®fe? M®bí&
ěedním z iwJMlsžityMflll porldoí tósníM^ 1®

wdla ^finese .••obvaaa dlesďtea yM tlakš
$alaxleMf wsMnsání na to, lak tdiké >e sä»
'r t n,«
ypnstosd tioaze Ja bedni * patosu kaseto*

la ■ JLoesaaaa. nato usala. bsliP vhnlto «o-.by
pMwat ufe s k v-Waí, 5® Jsr.a Wll r^hnínl z
i ’11^3®
nytonnol, ale 2® t &é ae*
'.u:e tdebfat i^l bez toje
silml zla a ni>anl* í
■ -^ -J3n ■'-“ - i ‘í * V vov-P: .. :-r' ..-^ '.:r>^wutnoí^t rázaéka ato nervání e feymu®fe.l kalto mírni a etoietonakými wrel provdali -I torza ad pafidtktt Jeho tvorby.

šerá poddat se sochybrostcm, rotobn?
vlddt ráe v jismých bxrrách by nsr-'Ho vést k

«trát3 poelto hut»ô»rti, ••• a Ma

So toohltet k stí Hni ezistajlaíM protíklu*
dů kvůli tompronlsu ncto v*to Inoeti. *w4tí,
lonerrjrost, ráWt konflikty • tuto stnteímat vydWaýM. tuto rároven tobrovalrá 1
sílou vícerá dia«$o*a - to Je rrálaý otmb

aiMn Života*

<MltíLad k požrání Hrot-, a evítorároru i*
toato představují, to volké míry xitoblto^r*•
flaký ro-án/Jetoí hydina c® n® rátotoa .too
m Ja miS • nevařící • ••/, čctrá díla poli
ti ťžrôto i literárni to cturaktem, rtejnT je
to literárni analýzy. >ro rootomní Jeto roo
ti Oké tvorby jeou nofewútelto, totoUtol J m :
Jrou vlak v omeae-afes množství príetowrá row*
ze v pHkludeeto lze v nich nléz&t nárazy
prožitků z l»t dětství a. rarortto mládí, a
zvlOV- wmljií r
Xmtf k neleMé
historii ltvy i blaha 1 k jejich rrole&ré
kultuře a tototí
ro@MÍ. tolitddkd
analýny, MNtai tídraly aMttoM véhlaa,
Jrou OSnrakterlctiafed zvHHaí pnwto to mletou
pronikavostí.
lAosn > výrazní- intelektuálním bdsníkwi,
s hlutokár: filosofickým v'd’afc, s -t rotou tai
tout! l’jln Ideí, básnik®” vtohovsaým 'm ■'■■to
ile-: to M-*wj syarámna myslení, Jež tolro*
mind vnd’lásí a způsob myžlení
--oia*
tozsk£toe Jeto krajwi a dueto vsí to snŕízaáir*
’?to mv-'.umm: toy .to. . - ř ■’ •' -tom' • mmhohlará, ylrá rodtoxtú, am-'n etylu u ro
lí, rolytbMct® ve srá stow* - aoncaen# je

h-Wnlkea ^v*-lovA2< -latí
vyaikaJíaíkB
wastes sl®V4t tvrdí ee, že oVeah Jsh© vorlů nlle wohoMt Jemn t^a, kíto 3te polety*
i® tMhsé polítat e tfe, ft® Vy 3*14't nor ti
t iWHho Jovkn, Je^ turaonle, r>tw a
.oeneaalirm® *©hly Výt pJMdUlm v-lwtól tfc>
•aoSeap. A pteeto Je 1 v pťekl^ch cítit ho»ut®tví &nyí?k>w citlivo-ti VássOca. tris*
met itosaova Jovfc^ w®ž?timí a yMrvpMt -nehla vxsďkmut Jeliař 4tfky Jeho vlaetaía afcešemotea, jeho bohaté představivosti,
pra "ti, pmŽÍlfcSsu XntoleteWUd prartcv,
aVÓ »s pľísso eofleticfté, vyvaluje ^Ucaa vyJícnou schopností postřel* a mysloví citllwstl. MM* - whaieec ®ssí v ftátoSa
T-'í^iá? aictsofi* * kosfcrátid okuteSm^tl.
v tr-lilcích, v lilsará® epele&eaeWÍ hlem
opem a psvshusesí k ohfäai př®i itOitalMqf*
&í
vUimuoíal ve bvHä, m aMi Jme
Vyli vyhnáni pasti mží váli. *• ptp a--ho
sh;.r&t®rieti<£4 oehopmst nachovat psrep^s*
tlvu 1 VeawetředBÍ soaj®tí» « platí i pm
vntah k Jeho mť vl urtl, v rdi je stále -

- m dvaceti letech pehyta • CBMM^' m

oý~ oisdft J-an*?km 1 to ’ ?s? • • přesto Jej
toto cisí epo ložem tví akmptovde, Je M~nítee®, trtevího .}■& třefea p?wV»lat, »hp Vyl je*
eh&pea, a Jenž je nírpven cMpdn i ooaflh,
oviv. J4r®l w>«tteitov-*Bž • Jan o n^totorulý
od.ro s&u tělní mrfey. -osle v tJsavá ritu tcl ne čile >hc námra mchátíase .ny všichni *
- M^níol i m-Msoícl.
<m twrhu 4U®8Bt jo cturákUrifttická

ohxwaô
form t tfaat*
th*»
v*' vOniTOst, ale mím? tvrM dísolplína
i neomylná intuice* *o^hle<a< MftáioM hop»
llwot w ľú^Oy notowlaje poáiat ee lidské
beamel, ÄlaneBi Jowytea k slovnfe llu»í», >íahvut’M muoitu* ŤfMtteém sví-tonl. ,?2a Jwse
nemilovali Jak »® pat;’í
ropel ▼ aotte*
aontmaom / sbrnlntaí U^-íou »4 ním *1oväks • f,ito horlivost ea -a ního nejí • vywnU
l$st zku^enáh a iimtýa wMedas na Slováka
a s® amlBu o vtossjL rtoleký a pHw eptorej«Jcd heroiowa* ^hcŕvŕ ^o vo « wiStótía*
u n’ho sutvrielOBt 1 bnv, räsilaé krajmstl,
Aoro nietsschavské vo ?vh výrito *•• ^eho
dílo Je bohaté aéla&aoi,
drmatimn,
obvíjeni utrooívví a provokující.
•• to
mjan poesie, ale t Jk<$ pmay, »'.<«. analýsy 1 MhaM esejietiky, J®~ »• n®s*«lo^iewocitla re s tí m Jeho poesie.
*8to^w Uo«z Je tOse&s splsovateles v
nejlepSím slova skrsla * tompllkovaa^a a
. •.. ■ t<-1 < •; ' íä Inŕ , -n t i - r" '
. > v l • nť , v- í dbi Jícím si poaanoot, pto^aným v aálaMtfi
od 1 vri ma k vúiaivé aagaäovanceti. o< Hbatn&>
too s ti ha to»£trôtm$tl» *e opisovatelen val*
W vlhy • poťhaaivý&s také pmto, ie Je tik
!»b>OÍbwí<, Jak je»

Utoritafo m frrieoie, <• út 1- 1. i».
•
• 'W
/ p rol* m?

podzim 83
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