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bea jejího n» oholení mlse sasúkmt.

ti Mní vede k nedokončeními řetě
zu trýzn •
pfírody ooudří / m to Je jistě
celí ŽlwMSaA USe m netiž 4
* více
jednou, dv^rňt. Jak naruzí aa bariéra W,
?ře?t t»u se Usát
*
2<ít lze bez oMzak, to
Je filozof! okr ro vrchné
*
muboee lze rouze
..
*
trpM

ťMteU
dílo j$te Ještě nezačali
a uí po ČÍM te msAt
ktetí •• vh doetane
lelM Máše
*
a trrfcé Jeho Itěgtí

kdyf oém HkA
v díle je anfla
■4 v hladu který zůstóví
tó niAy Je Šle teta
povfrAená sud všechno príva
■ 4toneo podíval Jean se do tvářa «vý?e
SlaldaSoBýa aoeháat které jli jsou, 1 tfe
dokonalýa, které jeltš nejsou a dal J»«

e» Write tm, ie btxfei e iHe
--■yvv <r ■. btidB »1 tíc» MMMI Mrt|N
a?i? -1 ttftf
*
WWMÍ ei nás (Ml Mt»
et Mědit, aaft et sá® Medii, Je t» all
3
’ 5í’ í" tw U’ ' r■«£'!».
A
■ ^ .:' ■ • .... - -1 ’ “ “ U ' ’
(
Cítím tikat Sas v týle eví leWy aa kern
el jtimenní ydtefe
*
4 V tam Seee >raetijí tr£
*
•Uy
icteié se ies<w|ily
*
ietm >veat|e
k peMUm 1 w®ei totote o»w«i»pltflůL3é?3o
pMmá©íň& Jflwiew.4 a vede tee Jistý w5et
tae&te ke kretew» >©«t«vli»»ll se na slanel
je paiedat a >e>atMi ae MAI stíat vi<fe«
$e4bta ifcrSenee ▼ leefetl haeke
*
e
ee «k fshůFi, vUÍ^ wd&W JaSstei
se, fiabrtná ▼ ne^ty a ebrasy
*
*
Je ta
drnká síla
*
v tmi iaee vidfat ee byefc Jeftt
*
seti etilat
*
Viúf® te eelM *«et«úl»M
*
ví ai Ml ťyeldKýeh, ale >MfVÍ
sil de»
ievaíeii. £ >tvími >Mlil naMedfs.
*
dmki
Je ®i a-dimje«^ důwdee i eílen...

Jim

Je to vltf? třeští kaltlhi tripění,
Bije talent! «M, že si tmrmje priva
laajlaat přilil smta z IJUtaklta "r>2^i
a ©braei tier
**
db eebe...
echol ale edllevat teyHumJlM parity
*tll bych sdMit velký •nír, který ml vi
nu Je mztri
*
Hle, rozum vytváří ©it. SHy
uak -51 unset ee ©pravda může etit trortau.
wit kali mraa« 4e i®«ura vytv'H ©it
dl-tý, krrat llflký, e»f«w!<á£ýt nejadléhalící fyslolagftekilma mzklaau«
to ta bych xú« peíržel Sae, abyeh aohl
příepH pH WhW Síle...

'laf msel Jets telil, asAel Jma pvftrovíivu tsjer-ptví av4 obylejw' pt<ee»
Již vis, ptoí a-M
*?!
*
•oob.y
WjíAřý^ lasers
bylo oá Ml pMMei» Wa k ní nap-itří«1. MliS zchytralé pto její vslet
*
*
JĚ
líVwli í®ohy, hle
*
fleny >r&véh» tMa,
pflrn^Nmíh® Meoe k radosti a Rlunnosti.
& Je ten dféwn Allanův. ♦•

Myl zakeJMní hus
fanf-m třepetající nebo blankytného
My^ v teneeh kr^n zabučet!
blby tfr-ný Mae
lyř v hloubl výMn zaMíhání
tywplB andělů
lyM flétm Wm
kukačky zakukáni
Jlyč T»rsde@h lesů
hl ie mhů v ozvěně hasneueí
Myl bmtot feeláka
hlas Sela zjíhajíeí
lyS vřelí roj
v konin-- lípy kvetoueí
2 paprdtíi slunečníeh
j»u Btruivr ’-minií
..
*
...í«to % deštní upmstřed plesu
a ni arnfc ehee kazí t wzlW^
Orfeus leda
jehoř žlvBbytíín se stal pl<S
■itraeen a s áno ten Je
s í^tohaii jnHeh eitů

le
,1®1 hněta a tvar
a uHltsst a *
.síla
.

Jiří Jílek: sochař. krosen >4. 1.
1:7?5 v řraw. V letech 1545-1'50 atvJiae
na AVI) v Jana Ismdy. Zemřel v Sobotíná u
šunperka 14. e. 1551, kde od roku 1052 £il
a pracoval. 2de sowbSřně s tvorbou sochař
skou vznikl i dílo slovesné. "Stylizoval
jsem za tu dobu, co íijti v SobotínŮ, sta
snad *
tisíee "dopisů
.
*
Velkou kupu jsem jich
n.'-psnl, ale hned spálil a neodesílal. Tato
má grsfoanmio je důsledkem toho, ?.e neaná5Í» neurčitost v myšlenkách a mám potřebu
je formulovat do přesných tvarů.
*
Své *
do*
oley
Z1’přemítaní... -fiélo v.dy Jorsm
psaní n-íkoHu nebo dialogu e nákém.
/
*
pile
v5nk hlsvnš ve chvílích, kdy su t k;ké one
mocnění nedovoluje "stát u práce eri ne
trnečkách bolesti
*
Slovem psoný^elí nejen
stesku po scNBh®ř»ké práci @ není to jen
steak, který dává do slov a svírá do ryt
mu. V neodeslaných "doolsech
*
Jílka soeha?-e se?ír• «ne objevovat Jílka básníka.

enato VI
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