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Milý pisateli, když čtu Vaše písemné pojednání, jímá mě rozvlněné rozpoložení z nepřetrži-
tosti vyvrbené myšlenky. Když se zaposlouchám do psaného slova, slyším, jak zašuchotajú 
koruny, jak zavŕzgajú stromy, jak niekto zajagá. Když čtu Vaše řádky dlouhé stoštyridsať ki-

lometrov, popíjím žejdlík piva, a nechávám se unášet dojetím v místech Vaši intimní výpově-
di, Vašeho zjevného rozjitření Vaší ohleduplnosti. Když čtu, jak v nás přebývá úzká vazba 
s domovem a v něm věcmi každodennosti, jak se pojítko k domovu zobrazuje v podobě kablí-
ku a stavu nedobité energie, bytí bez domova, nabytého ale vědomím touhy, pouta vybudova-
né domoviny, popíjím již druhý žejdlík piva. Ekvalizér měří sílu napětí, rozsah vnitřního 
proudu myšlenek, které směřují k domovu, odpočítávají míru vodivosti a přilnavosti 
k domovu pomocí vzpomínek, přítomného času a času budoucí vzletné představy o cestě zpět. 
Myšlenka k místu pro dobití pomyslné energie vtisknuté do obyčejných věcí domovského 
příbytku, přitisknu k ústům další žejdlík piva. Pisateli, nemyslete na konec příběhu, není ani 
začátku ani konce Vašeho psaní. Nestálá mysl se vzpírá stereotypu, který vytváří nudu, nuda 
není zdrojem iniciace ani inspirace, ani tvořivosti. Váš neustálý pohyb ve slově, větě, odstavci 
probouzí v těle obrazotvornost novotvaru, nové hmotnosti i drobné předmětnosti. Když čtu o 
Vaší cestě do Španěl, dlouho se usmívám, odezírám z Vašich slov pohnutí nad sprostotou 
nicnedělání, a jsem smířlivý. Čtu dál a dál, čtu mezi řádky, není vykřičníků, není otazníků, 
není posledního slova, není posledního žejdlíku pěnivého moku. Milý pisateli, na Vaše zdraví, 
a děkuji za Vaše psané slovo. 
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