ArtušČerník:PROSTÝ SLOH

Chtěli bychom bft jako Ťekapoložená pŤedvašeoči,a pak
kusem lesa, zvláště temnfm, a hájovnou, o jejímžteple sníte,
jdouce podle v zimě. Řtkáte:Jak dnes planou hvězdy!Ajindy
ponoŤenijsouce v sebe a v druhou sdílnou duši, tedy v jeden
potričekdvou pramenri, jež se spojily u stonku traviny, jak
modravé v noci, rcete: Toé má hvězdička a ta bledá je tvoje.
Ale nemyslete si o nás, žejsme pŤišlizničit prudk!, záblesk
vašeho citu, abychom Ťekli: Jak je to málo ! Naopak: není
snad více. Což neskládáme světa ze stisku ruky a hrozivě
pozdviženépěsti?
Stavítemost. Čerpadla se Ťídívašimi nátazy. Pilíň bude tak
hluboko, jak budete chtít. PŤejdou po něm vojáci a zahrč(
baterie děl. Vlak pŤejedea divák si utrhne mŤížovím
mostních
zábrad|i kytičku dojmri z cestičky a vrboví. Vy však dokonce
tkáte šaty. Ty však snad vyšívášornament ze saméhoz|ata?
A ty Ťídíš
rychlovlak, aby člověkbyl zanesen na planinu velmi
vysokou a neznámou.
Ale co by bylo, kdybys nebyl. Neoblékl bys šatu,ale ani tvé
bíléprsty by neukončily ni ornamentu, ni krajkoví.Pak by
zajisténebyli ani ptáci, ani boháči, kteňí cizopasí v zahradě
lidí.
Neboéjen my vše mrižeme.Kdyby by|y zázraky, iíkáme.
Ale sami je uskutečřujeme a prož|váme.IJvrhnout do pro.
pasti tvénepiátele je pro nás dílem několika krátkfch ročních
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období.Poznali jsme, ž,ežÍtnad strojemje sicedobréa rozuÍnné, a|e ne nejkrásnější.Stroje nevídají batolících se děcek
a postavíš-limost, neuvidíšještě pagÓdy ani plantáže, aní
hady na černfch vodách. Liány visí kdesi ze stromri a na
ostrovech v moŤi rryměrlují pňece obyvate|é ciz|pleti perly _
a orchideje v našich sklenicíchvadnou.
Svět. _Jak je krásně dobfván pro člověka!
Člověkajsme pŤišlivtělit v četnfch obměnách ve svá dnes
ještěmalá díla. Nepňišlijsme trhat tkaniva mezi věcmi světa.
Spíšeodkrft a vyslovit neviditelné a naplnit zákon. Řtkáte :
Dej mi vázu, nebot mi pŤipomínájeden pokoj. A jindy: Tehdy
jsem běsnil, uzavtenjsa těžkfmi dveimi vězeni, když bylo
léto. Byl bych vraždil.
Jak|ze cítitjinak? Zpracovávajíce myšlenkyv obrazy, věty,
rÝ,my, zvuky, barvy, světla a stíny, energii, jež se dědí z generace na generaci, zpracovávajíce svá náhlá vzep|áni, stavíme
zápasíce.Jak chceme bft prost1 a jak chceme, abyste nám
do slova a do posledníhostínu ma ch obrázkri rozuměli.
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