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tmiaa oem Já® poezie / m*
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knl^cv* oiaá <• prfrnřrný ftlwot e príftě*nýn nm^Wís aátitfců net oeetafií na vío n*&
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onlř, i u aímdBiGh in>loů« «paktv lorpom
kvantitou a Walitra ▼ poezii Jmu oe&era
..aí"/; 5M . "i:; it 1Á..Ú ■ -' HJI'a: t
.”'’‘a’X*Msník tyje v anovi estwvaMft J«to ®llo»
v nfaveniitl, '-^sí kaiaý »lc vypewat nSja'mu ta weeíi, W i© neryhoMll, ale to Je
JeJ.noSuché- UletBletoí*
. a>5 peol -ezmi mzař-Ji ji már než «a *»b
Stela, neat anod tlMba za$w iiovat*

v pateMtt lete ob Je ka&Sý Jiit? naft w til*
četl, aemsí být Md básník* < Rte ví a
pe» J.>ý byl ■ •■ozwiá v
te otepí fmadk
»i le -© svém *Ji»sriaKant už mnohl paát
tak piteUMcé básni, Jaké např. ’karedý sjev
M mb tetonoe KM, te pak vA m netahrd®
/při Jfcte wm naft wát o «ob víee máa*
leant tiky.

Bamtew ‘lil® Je safiaMvé i s MlediMa
-iRátonl® a výstavby poesie. Ja&K* J® jwtobaáhlé a tedy přehledl, Jedn.ik 3® telata®
vtai wtahi otolmateii a fWty* Wltatte
■ Ikl^d t/k 5a»n^ widíjw, >ak se M a Jak
eesé a Jak se neaaí apNNtevat vlaetttí M*
sen. 'ípravev^MÍ Mění Je ovMr mteS a Jeo

Jla Je wta tea&haeat agpjn felatiwí teto Hide stí. & ZflswS mmsřejnil vAdM. le
oů určité
sačímjí být tóríAhy te betov-?eh lesífeýeb plení ®e$ÍaetníB
vsteft
ipokuSenl vW t v tcr? najatou ntUveu v’ tes.
Je ta vMt wnv-tlltelné velni pM»>8«n5.
tarai • niati pmsté m u & e 1 aěco 4Maty
pretoSe saw-emut n- nř J íp veřejná oaote

nenohl, a paete&e
tdtoSř nepsal,
a kdyft it »ř»M& t&aM jl, ''ai-'Ol by «*Wjs
etaré bá?mě Ma* naaftvi&Bt* '<<*tóia>li ptá
če na WM&i atuobraaijo totiž MssOe ed
toho, aby n> svoje stará v<'Oi plni nesána*
vřel. Mean Ise vóafc opravit j»a v ton obdo
bí, v® kteráž vsnlkla. Jestliže Je Maník
nt jiný / posláním, utrpením, Mskaal a stMtni/ , stájí před svými starýni básnil už.
Jean 5 k» Btesář* Uní mchyby, že v tM(Titýoli lete <sh toM. iWmá docela -dobře opro-»
wvttt
Toaúní M«n.\ ala verMe s dob
■ los^rýoh písní ul oprswvat nsn&l*
sní třeba vdMit celý b avan, ehe^e-li
«Jistit specif lakotí válm horniny* •• « roaMe
•taM n*áy svážit >n je£«n verS» abyebos
ucítili jo jí spaMfiatou vé.M* S’sMe to být
ovíea ktesýtoll v®rfl, skytá* a wáalr právě
u - ezmče Jsou t4®vú ver^e Basté, 'ejrúsrť >
Meh toMtá, kterýsi aMsvedase Mt Mám, «!•
‘is k 4áý nesnírmu soustu* Mřoo eítíns tře*
ba až. k neiílení a mdbwto® to poMenovst.
Je pntvs petetatmi psexiet '*& dovede Mt
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Je e á»

▼ aha. MMV&Mt ^Mne •
▼ MwW,
i kdyi nmMy am, ale Je ta eWaha peát $©*>
M
• Jinak ee spoMÉlvt %a ®le. BeemB
*H ilmké a vtestr^nnA emleetl, e jMýlfti
se '■ nesním abmlrentůn vymkýeh lei v^tólmu
.ní --zste. 7 7 í-jeez hl orn- oWxhv ,1© wtw.
ba k to :u, užít ▼ básni slow w<4iylý* Zen Je

to *a slow//, nato aagsat la artaréak
Urvv t
<.»s> to -toto- wtoto'^
%, If tyto wM« a fata daliikh «lov a *»•
>tor >■■ ■ to to v-- -: ,■ .to toe to* toe letí
: .■■<■ c9 .to ■ to5■ •-to.-T“. ř
*tví»

W teats mi®t> |e mtal tó.«i1kat Sa 1 taka*
? total y |MMot Mat BMt aso^nl t4M0b
ml slovy jmMI
fréaa "atv^l
rtoto ito - toto/ -to .toto v . to<
tot
iii, is se MotŠe *ioe«fítí J\4n@teo ie
nubilewi : Aris ■ ■ ajemvá ns$soXa is
'torto^i
-rieii okaa% <to to m /- stoto^
hat ;-^nl mist.* to tady roawti&t Ml, ale |s
to obySojaý asstois a lajMsWl* ^fraaov^t
,.. .
; -'-vvitot to j . tto n -j.u s -

|| lotto.
•mx to "-to. ■■■*

• neátvira k aaq^waá■■ toto totolllto tito toe-.

to tM ’■'

Uwtl i v raezli toi nappit
Msafk
tanial^v
o kterém jeimstmaai a tw»
fipr. vedllrft wf®r»|e .arsl
h«?byl ani
réietRÍ wa<lae ani wlvyklanoo, ole
hladin.

OiMfcovat, to Jest prát pedle p evládají
cí ody, je armet. Je vlaetní áivná, že
na to
nepřišly obrovské zástupy ep4oe»
nů a stolek tiků váeeh dob až podnes. I k to-u, psát podle eebe9 je třeba určitého stup
ni odvahy. >MtŘ vítší odvah* Je rotřebwt
k tom, aby Maník vsadil na poezii celý
svij život. Je to vlartní velké riziko a je
nenálo t-.eh, kterýs nevyJlo. řeeto by ?nálo
být to rt.4.etíoh stejnýeh stou .‘oso stí už každám zřejná, Se jestliže Msník nevsudí na
lurtu xneele mlý žiy>t a eelou duál, nenapí Se ni o. o Mkam se t^k <*je«».
<4toý je potil rouknrtóho trápení aa pee»
sil t-ezruňeyi a m poezii vfttee? řatre* »>»
hodující, a není ni ho dna, že je to vlastni
pre Walav: MereOr Ženatý. Sen velal těžko si
vzraaeneae na Maníka, který by byl “BlastnSženatý5 a kterého by jeho dílo přežilo. Je
fiet trapní p^t>jstai OldHsIl kftlík, že ▼
lásce ezniSeví las pozorovat rysy parazitim. yslía BMpak, ie příživník je každý,
k<b se ožení a zůstane Mesficen, t.j. píle.

íak to -u rozu £ t? Když i» ilnera® obyčejné li-51 a aeibř&ne ee na tajoraná ?5Wl.-»tó, uvi
dím® ze tito nají
«Vi n&žnjeti k ro*
ztodnití'. tvorbu nebo svatost. *ato dvě po
volaní se vyludují, enad s výjimkou autorů
evngelií a epištol, váto o jo tu proto, eby
rorohl spasit zpustlý evMt básník aby o aém
vydal sváde otví. &Htee tors na sefce břemeno
-noh.ýeh, básník je Jedl® strunný a msí wůj
kříž z v# tlí Msti yM*M# «Ž jiné, £e p |a
Hvníkea vlastně váade a vidyaky. y-- tea
•e áít na ouéti, v kltomia tobrmlnS »a*
nty aebn v rodin# / zde to bývají často že
ny/. rokud je ženatý básník a zůstane toeor*.
vdy básník «at neaůto ani zdaleka to stát evýa
-ovlnrostea k rodině, protože poezie élovž*
ku toíiěř beze zbytku po him je, a Jeho isaa'■elství j© rotom jediným p-eetupkem proti
nruvnírau aálcom.
-ezrud ee tedy nerohl a lenil a Je$t 4
peát, rohl eo ov?-em oženit a přeetat být
hásníktou rod se tedy neoženil? «le veloi
pravd .>ro to toto, ?.e ee ni to nro«V nejo iu llo.

"*rdi«o ro '<4 vířit to^u, Se Jootlilo »O
UZ r?,D.‘;whx9 U m >■>> ?fn„ř ' Z*M/~ z; zz
'neenailV* fctlvlta, která oe od nM» vy*
a&ije, aůž® bft Jeho > oeadrou AWýhotou*
ůže yak být /a fcýviz mmhokfát za aetara
omítnut, a náloží pefc Jen na tom, kolikrát
to vytrží, než přoistano polareiot fit®stí*
lohoi <’: 4
- z’zž ."/c '•’» <
• ;. -sehnal**, ale Moník Je všechno opil než epokulu Jíní wzlafa /im?.enfr lldskýeh deiíV a
TttBÍ e® napřed smilovat, a tedeví, jertll ee
teopr&vdy nez-tillovúvAjí ui | ® n o m tó?.níei.«,
bvl Dears! víeBcHt omítnut. Jo
znUé, rřo»ýM< o ton a satHA ni v^te, Že
nejKmvn-Jíí.e. s® líbí £®n&a\ D®gniě J ko
-erulieta u ťotenoionální ®v< tec ov^m ‘xpopný’ nebyl • ▼ podstat! Ironicky > třeba
pat ®niov..t slova^ ”Ty mírový a zpupný llovčrče, ktexélo bdtňrt prol n^ývajl bé®ník«n-*.
1® iwjrodetatnljil efejsl bylo, že kny ve
3V<a řSciom ke středatn polohtn a k ntó^ni
nerady berou na ^lloirt vyjfeeňnost.
Ji
ného Je, kiyl ee Bljalcý wjímeinf rodí vín

r»»elavl, aviak to Je JIM kapitola a tu
boiTui osvMčil velkou no M esu a tógaítes
■total.
Volto M inspire®, T-Oe Jeden aůj |MM^
Je erotická. as! je to pravda, nebo atoio
Jo ■<■v.ue
onkrétnš /a v manželství by
taoiícrétná mi
lovat každý/, kom «e tedy -do stalo té milos
ti, mueel by být bláaen, aby o tto JeStč
peal. Tak zvaaft manžel ská yoosio Je obyčej
ný ro-ivod. -initoSwt tvorbu, na rosdíl od
lásky křeatanské /aga^éz a v ideální
i manialstaí a otoowké, je milorlní abetrakt*
ní. Mstník miluje Ideál, kt®rý sl baá vy ni41
a nikdy ww*B£& Wbo Jo pw n$to neáeeatl*
telný, rebo ba xahlédá na mm díl od jiných
lití rod wc&ryvera noideAlna* 0 tom, m vlaebním - a v >5el» držení eo ml® o sví dli t • nemo
hu nsát.
tedy, je®tlim .Mtna, ie
■io poesii Je ětčetaĎl , že ee searuč neoh
nil. sw Maníka to vlak byl jeho největší
kříž: ’'i dva mky, žide, rll Jb«h vodku.♦•%
-bývá rodil utrpení Mm dní ho, o kterém

g» t>tahNI ti wmie tolik m>®a3to.
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M se tón, jak® tar ®tamtB byl
Jen MetwjB^ neesfcaá mky, Maséra antata
síly a l^taeky ta tato, >tetó tento s^ocibJ
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BesiuS >»»ts aM« jata*
W.®beBe a wé*
t«, oasa Mat a žl«®a w ww^aimsti, o
wiehá w mluví v Blahttóofímství* Vždy

lidé, teteM b*|Í rrlOi «il^
aa»
OMMmmM* >®Mb 9«it< >ak vy^áa®|í
wiSadníel, rrital a Mmaíai*
®vi«
. -ísi^
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"d*

•I® • «bM» VI® Jasu daty < Mtnata* My yaAt
n mb" . "■
/-W’ •
,. - ■ n -. « 'V;
■MffMNÉtRiot Jm vfe^TříWssí fatal tah*
■■ V-<, -t y
■ ?ť•■■ tósl@MJíeím tén«tei jam <tamd nikde n®»

Seti, al® >řeet® jej jMJbfttata. *a aaealrai tab*
V .'"'"i.; ■ ‘
. a. . r" A-/. - ť uJ.V. •; > > --

nik n»kd® ss-».-%tnuný / a to spravídla 3® ,
r»ní schopen to nenšetaAní odbývat - Jedna
■ '■ '
H’ í
nV r B, ÍÍ Z '
. J-pí trU bohém • a 1 Kanletnůní vykanávl s
velkZm i o Him. «?• noirn®, Jak straAnř v®,
derpívalo p®aní pH sm^stnání esrud®,
řeším Babo aHm, a tato .dvojí vypétí ty
lo W4 sř®JM hlavní pří M mu
ns^tl tvorby. osul napiosto nedostat®’—
n* bylo
sdůrasař m, ta taorta
p"l 2<í:n4staání Je hrdinstvím* - supali jak
zvrhl£ darw^lapetvl to j®, kdyft ae n^kdb
peaním ''lví a nevytvoří nic. ífo^toX náio-lů
a Mrnik. raved, hlásal ev-angelte a muftasní hotovil stany. Jste t híti nyní Is® nxovnat
nbjvatel® &»ta epieovateAftV -yelía, te to
pTBVn^.V'ít w?lset 1® jteou to tede®ty nrmti-■i-Htciré. Přejmi je i jaká®! w5ko ní toot v
tom, ’e opravdoví Maníel mají aei^dlsC *a-.'etníní, satínn® nedvodnící
wého ynaní
ŽIJÍ.
tom by ®» dula mluvit mmhe a svláái.
o pv^domí ‘a tak dí !©• =0 svédomí, brutfe
Ondio ♦••

íTát poesii až
stáří je
táft*
icé < tafcík-* nawžaé. lisovat jato najul.idáí
klasik iroelav florian ovšen lze už do smr
ti;
o3 lampou eněha hlína Ste si
a list za listen obřicí
velkolepé a vleklé lasy
Vyáasé bez llsstraol...
•JLe psát poezii nikoliv, «adn;dc tvorba Slo
vka nřlaio stravě Je, duchovně a nakonec i
fyzlcscy, Jednak s určitým víko dospívá Slo
vak k syntetické-m pohledu n- víeohny vř
el, což není pno poezii y. íznivé. maí toho,
psát se M jenom tehdy, kdvž j@ o ias. -o.radiní 'lovfik wá o Sen psát jenaun zííáfca, a
s přibírají elm v^tea stála láíeji. fejen
3e má rnélé zážltžců, ale i ty se více
opakují, a je k nim
roven kritičtější.
-uk tolik tedy o EeziuSovl.
íjtonec *-azm3ův vztah k Bébo?an«tví.
"ámíř v^eobeené Je toklAááa za bezv?«roe a
Jen nenmzí
ti torna protestují. •♦ V.
edlák připomíná nupfíkl^ kantora Delfám,

který uší jak mu káže z-Ucon m»ží.

»a-

bytný sákon ve visa srátá stojí, totošný

se eákosea er^dosí a tedy -ožm dw» >ezruŠ
velmi dobře v"dil. Me cht 1 bych se
obrátit k áů»du Marníaa: -oeleditísa dojms#
z díla rkut@-5rsáho besr-Troe je deprese a
kladný srnu tak, protože Jestli není sale Mhucrost r mhu, není naie ba inu crest Mé*
ná.’, ■ není-li nenrtelnoct Ťa^e, je i We»
ka jcion obydojný podvod. Vlastním pre^enen
poezie je McMbmle t’la « duše / rxjaljsjíorosti x věšmetí, eysbeliaoruaé dv^aa prané*
ny křížek , a jestliže sa se v sel; v-' aí z&cliviw&ae / -Jakub iieil/»
jen u -r< ib íí této
-ticho to'iie»
-esiuSora poesie není ovfi® prlriitiva©
optimistická. «íeetližo je nřkoma *Vleehno
zřejmé* a po aapoisí Men A je stejný Jsá»
před nlt pak ta Meern nestojí sa nic. Z i^ezrišovýoh Msní Je mnohdy cítit t^-lkomyelnost až soufaletví. <e vždy jeúco otáska,
na niž ě.-ist© otporíáá sám Mh. '’řýpleinjh
■’ojm® ze '-lezakýeh písní v&ak jisti není
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w-n I « Mtett B MB

v Je. Už rs»t© Je Jeho 4Í1® íťí.bsříení<é»
hjektlvní ‘sIMWa etóetejí we vseeht©*
v
až í^® nalTO ?nýlit, a
Je mále
nleh jetKÉa s ^él tnete Meeító, kteří W
v ns-ií weell teuteáeM Aýb41i»
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