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Š
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Svými temněni hodinami všude
napravuje a urovnává lidská srdce a Jazyky
a rizveselu je svítáni bezpešní, zachumlaní t přikrývkách*
šeptání äo ucha a delikátní kousáni mokrých rtů
hlazení obočí a prsty sunoucí se vzhůru po
lýtku,
Jazyk |ia Sí ji a lechtání ztvrdlých
hrotů ňader >rkaJícími řasami, přejíždění
prstů t o tenké kůži na prsou,
nalrmtávání tepen proplétajících se v prohlubních
slabin,
prohnutí zad do oblouku, převracení aa bok
naklánění vpřed, dopadání na čtyři.
pokousaný Jazyk a chvějící se lýtka,
spojené ruce a propletená nohy,
vysunutá brada a po tlačený sten,
shrbenévlopatky a tepání v břiše.
zuby za tité do Jazyka, prsty u nohou ohnuté.
zavřená víôk a a zrychlený deoh.
riasy úplná spletené.
rádio, které hrálo do rána.
naprázdno se točící deska,
přivřené dveře pohybující se v závěsech,
cigareta, které dohořela do konce,
pecky z melounu vyplivané na podlahu
smíšený sliz vysychající na těle.
rozsvícené světlo v druhém pokoji,
přikrývky rozházené no podlaze a ptáci
švitořící na východě.

ústa plná hroznů a těla urolnšxrf Ja k listí,
uklidněná srdce, líná mazleni, rrohlá Třměna
pohlodů, po níž se O 81 znovu zavírají,
p r m í paprskv slunce zasazují úder stíitín.

ARTEMIS

uptorais,
-rte ai s t
viděl Jsa tÓ nahou no tak fcfS, nooh sl tu svou
prokletou otrošt
Já mu sin nakxotit svá psy*

SPÍ CÍ CESTUJÍ CÍ

Aktovtka, podvazek obepnutý

nad kolenem
kousek krátkýoh tlustých stehen
kývají se a naklánějí když vlak brzdí
oči
zavřené, ústa otevřená* mladičké ženy
ubité odpočinkem udření dělníei
náhlé trhnutí tělem, přidal a zvolnil
za oknem se míhají signály "rolna"
Nepros apeciál
staví jen jednou
tam kde se ■ tranzu probouzejí v sobě

/ ze sbírky Back Country /

CIVILIZaCE
‘1b jsou ti lldt, kteří dělají tompltkovaisé

Včel.
budou váe zahrnovat tlsírovkami
a nutit do práce
avět spěj© io pekla
s vesničk-val a silnicemi.
Hejna divokých kačen už nejsou
jako dřív.
Xtibra je čím flál míň*
ířineš ml mo J® pera a jantar*

M alý brouček

na strojopisu Terče
"Kjoto zrozené jarem” si dělá toaletu
v rytmu Báchora preludia "Bae *bWL temper!orte
K lavier"

Přestávám psát, abych si ho prohlédl lupou*
Jak skvěle Je zkonstruovaný* |ak je šikovný*
řákdo norozumí KÍ&LQVSlYl 2*VxE.T*
Když jsou potoky plné

Verše plynou
Když voda opadne
skládáme do hranie kameny*

TRANSAKCE

Ocitl Jsem so ▼ro h a t á betonové miSli:
svitlo ze skloněných doutníků# vháněný
vzduch#
patra spojená pohyblivými schody#
Vylinovaly JI věci získané a vyrobené
ve dvacátém století# Vystavené na pultech
a policích.
I*idá toho věku# vtěsnaní do oděvů
vyrobených na strojích# hromadně
Vyměňovali véeohen svůj drahooený fias
za věd#

/

sbírky Regarding Wave /
e
Z

TO SE MU L ÍB Í

Vysoko nad kopuli
Kapitolu ▼skutku*
Vanáäí se Telký pták
íii posadí bílého oblaku,
5 prohnutími křidly
Lohoe plyne spolu
6 vlhkím ▼§tram od jihu
rozmazaním slunoera policista ▼ tmavé unifbnně
pozoruje auta turistů a to jo oentrun
a to contrun raool je nióím*
"tc tu není.
staré kopule z bílého kamene,
^odivní spokojeni lidé*
nebe

Zoraó
lanlvč se prolinujíc!
9vSt sl dělá, oo se mu lib í*

ptá o i:vzory

PROČ ŘIDIČI NÁKLAĎÁKŮ S DŘÍVÍM VSTÁVAJÉ
DŘÍV NEŽ ADEPTI ZENU
Vysoko na sedadla, šero před svítáním,
Vyoíděné disky kol se 1crknou
• Blýskavý výfuk diesla
Se zahřívá, pokašlává
Na svahu % l a r *t>ad
Vedoucí k průseku nad *oo manovým po tokes.
V^icet mil odtud*
a

jiného života naní*

M ATKA ZEM Ě: JEJÍ VELRYBY

äova houká ve stínu
ještěrka se vzepJala na bříšcích prstů a dýchá
mladý vrabůák vystrkuj* velkou hlavu,
natahuje krk, rozhlíží se Tráva se ježí v slunci. Zazelenej se.
stan s© sladkou, -^bychom tě mohli jíst*
Vrtem naše maso.
Brazílie hovoří o "suverénním využívání
Přírodních Bohatství .
jo oo druhů neznámých rostlin.
H d é l i j í c í v džunglích
jsou prodáváni a mušení a jakýsi robot v obleku kupčící s iluzí zvanou

"Brazílie'*
rnů

právo mluvit v

j e j i c h

jménu?

Velryby blýskají hřbety, potápějí s®,
převalují se, znovu se vynořují,
zavěšení nad pomalu se tmící hlubinou,
plynou jako dýchající planety
v rozjiskřených prstenoích
živého světla V téže době v Japonsku slovní akrobacie i
jaké velryby je možno zabíjet?
Ten někdy velký národ budhisti*
otravuj® dnes moře
kapavkou metalové
rtuti.
Jelen ifevidův, mllti / 41aphurue B&vidi&ms/

Žil v nokHnú oh Žluté **aky
před &0Q loty a stratil bydliště křtili rýži Pralesy pod i4>-Jang«n byly vymýcenys do r. 1 ^ °
n. !• všechen písak
a bahno mizely basa stopy ■Iroké **isy se vylíhly na sdbiH *
míří na Jih nad hladinami řek Miang-ho
a Jan#*oo
/říkáme tomu území "fcína'7
vzdušnou čarou, ktetou létají už miliony
let.
•ch Sínas kde Jsou tygři, divoká prasata
opice -v
jako loňský sníh
mizeli v mízo i krátký záblesk a na kost
vysušoný t$rén
se stana patkovišt&n pro SOOOO nákladáků.
OOřáK Slovák J-8 ne jcennější ze všeho?
Práve proto ho milujeme spolu a jeho bratry,
jimiž jsou
všechny živé bytosti ...
Severní «neriku, želví Ostrov, zabrali útočníci,
kteří šíří válku po celém svítě.
H é i by se mravenci, hlemýždi, Vydry, vlci a losi
spojili * ;
j
by se přestali nechávat zabíjet
národem robo tú
S o l & a r l t u . Lldé.
stojící lidé “ stromy*
Létající Lidé - Ptáci i
Plovoucí iddé-z-^ořet
Lidé o čtyřech, lidé o drou nohách*
Jakým právem vládyohtiví roli tici a učenci

3 těžkou hlavou
vládci
obou světů
kapitalisti-Imperialisti
třetí svět
komunisti
samci Šustící papíren
ne-rolníci
tryskáči
byrokrati
cromlouvují ve jraánu zeleného listí'* V*» j éru
pidy?

/ ach,

axgarvt ^eadová... 2 dá se vás někdy o
senoa?/

íbboti se přou o to, Jak rozparcelovat naši
statku ácrai,
aby mohli přežít ještě trochu déle,
Jsou jak supi mávající křídly
Sekající, skřehotající
poblíž dokonávající laně.
"a tam na poli mrtvý rytíř leží,
ioletme mu oči vyklovat
než mu je, než mu jo
provrtá chrobák. "
% v a houká ve stínu
ještěrka se vzepjala na bříšcích prstů a dýchá,
Velryby blýskají hřbety, potápějí se,
převalují se na bok a 2 novu se vynořují,
podobné dýchajícím planetám
v 1 0 zjiskřených prstencích
živého světla.

/ Stockholm: letní rovnodennost 40072/

VEŠEL JSEM DO BARU NEZÁVISLÝCH

V e š e l $ e m do &aru ^závislých
ve Parratingitom ve státě %vó Mexiko Vypil jsara dvojitou tľhirky
a pivo*
QLouuC vlasy J»«n nacpal pod čolci.
.'áufraioi Jrcri nechal v aut5
íhra Kovboji svinaělli
u biliáru.
nelnerka. se nás ze t JLa
o '3cud Jete?
Cbuntryová skupina zadala hrát
"V uskokie se nekouří marihuana"
Při druhá skladbě
Jakýsi pár zadal tančit
Objímali s® Jak ve školních tanečních
v padesátých letech*
Přišlo -ni na mysl, Jak Jsem pracoval v lesích
a v barech v ^adrasu, v Qrsiajom.
15a krátkovlasá radost a hrubost •* meriko • t m Je hloupost.
Málem Jssra se do tebe znovu zamiloval*
Vyšli Jsme na okraj silnice
pod staré tvrdé hvězdy Ve stínu skály
Jsem se vrátil k sobě,
k opravdové práci, k tomu,
"co Je třeba udělatM.

DĚTEM

Leží před námi
příkrá stoupání, sraby
s ta tis tik .
rSeehno strmé
vypíná 88, směřuje vzhůru,
vzhůru, jen ray
jdeme dolů.
ftfk u jí, ž© za sto
nebo za draoet l e t
bychom se mohli pokojně
setkat na pastvinách
v dolinách
j e s t l i se nám podaří p ř e ž it.
b yste se mohli dostat na ty vzedmutá vln y,
slůvko k vám, k ván.
a vašim dS tam;
noro žehá z e jte se
poznávejte květiny
neberte moc věoí

LINIE FRONTY

Rakovina s© r o z lé z á vzhůru - |e ©í ti t
páchnouc! závan . usazuj® se dole.
S&dy přejaimuje panoha tá ,
Vrôecí motorová p ily v úvoze,
ueset deštivých dnů - náklaäáky
o d vážející pokácené stromy se zo tavily*
stroma la n a jí ro dechu.
V ned li přiváží ětyřkolový džíp z Moalty
C&láplty za b ýva jící co obhlížením žerné*

k >«

jíž poroučejí t
roztáhni rohy,

Nahoře hukot tryskáěe, to jev pořádku*
každým úderem srdce
pumpujícím hnilobu do náročných* ztučnělých
tepen *nerlky
se hranice p ř ib liž u je o

O dfrkující buldozer, meloucí housenkovými pásy
sesouvající se z hromady
ještě živých kmetů sedřených z kůry
řlaoený člověkem
z města.
2a buldozerem le s až po « k tid u ,
pustina odjakživa n á le ž íc í řajatům
Tadyí za tu l i n i i
<e ne:
e dát z a t l a č i t .

CESTA

NA

ZÁPAD

POD

ZEMÍ

%zé típaný cedr
uzený losos
po ohrnirné dny / Oregonu
husté jedlové lasy*
■rtedv#d stoupá k vrchol&n
v kraji ilumas
kulaté břicho míhající se mez! vr%®si iiedv*dice jde podél břehu*
kd« se ostružiny
vlnou po spáleništích*
*t>dél oblouku octrpvft
zamlžená sopky
až po severní Japonsko* edvědl
a harpuny ajnň
Oiliak.
ibn 00 léčí halucinogenními houbami,
plo chý buben
7, epoohy dávno před Oíhdu
Ženy s bubny letící nad líbete#
stále za lesem na západ,
ustaví5n" aa cest# za trávou,
kde jsou medvSdl a houby,
celou dobu se živit jahodami*
Nakonec koupel ve ?!nskui
jak v sekvojové lázni nad řekou Ä-lanath
každý ť’ln v mokaslnách a
Špičaté čepce s bílými skvrnami
- klad© sít#, nástrahy, koupe se,
zpívá ruku v ruce s ostatními, chvilka
houpání se na lavlčoe, zmilovaná pohledy

Karhu - B fa m - Sraun - ury
/blesk duha velký oblak strom
ptedí dialogy/
ärropa# "Západ* •
medrSdi odsáli
kromě Brunhildy?
nebo starších divofiejšíeh bohy® snonr*
vzkříšených, která pádí
ulicemi í*rancie a ;panálska
se samopaly ▼ rukách ve Španělsku
teedvědl a slzeni,
fcervenč ;oe a ohybôjlolrxi prsty
Labyrinty -ochomůricy ěervsné
a blesky
Namalované v jeskyních
rod zeni*

x

x

x

"Přemýšlivému Slováku rwni třeba vyprávět
0 bu, lbových přikázáních. "

Hsiung-jan
Sedá liška, samice, devět liber a tři unce.
39 a S/B celá vSetn’ ono rtu*
Stahujeme kôžl ✓íCadL
připomněl, i® bychom měli nejdřív 55uzpívat
ng jo/
zimní kožich, záhyby, vlně pižma
se 2 aSíná mísit s mrtvolném zápachem*
Obsah žaludku* dobře rozžvýkaná veverka
plus noha jeátlrky,

ve vnitřnostech veverky
útržek aluminiové foli®*
Hájemství.
1 tajemství hluboko v něm ukryté.

/ Ze sbírky Tur tl e I sland /

Gary Snyder /nar . 1930/ • .feden s pozortahod-

rickýeh básníku* Je Jasno-

ván Dssi předníad představiteli beatnické poe
zie po Qrě^cny éoroovi « Lewroneu Ferlinjiettim* Studoval antropologii na Indiána ’
^niVtír
al ty a budhi^aa v Japonku* Jo laureátem čet
ných literárních osu* Jeho bdanS jsou značně
romanitéi od průzračně lyrických plos oyetiofcč k *syfcobiotickýs" a piano politickým* Ale
vSechny sdílej! jednu společnou visi* vědomí,
*e na této Sená jsme ion poutnici a hosté, ale
chována ae tu jako privandrovalci a dobyvate
lé* Sayderův pokus o skloubeni ekologického
■ySiení s budhieraxa je velni sugestivní, zvláš
tě e přihlédnutím k faktu, Se básník se svou
rodinou a přáteli tuto vizi prakticky žije na
foatl kalifornských hor* Vydal na dvacet svazkd poezie, &j* % t h s sad Texte /1960/, Idprap
tndCold iicuaitaina oess /19&5/t The 3aefc Coun
try /196S/, Eegarding
.ve A 971/, Turtle
island A 974/, sa který dostal Pulitzerovu
senu, a taká svazek eosjd Uart :Souše «©ld s
řechnical wotae sad ueriea to Fellow Sharaa

tevolutionariee A 9 6 9 /*

e n a t o
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