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Zyanya - komnata 1
Poznámka:
Zyanya Komnata 1 vyobrazuje universalitu Tvůrců
Křídel, když je z pohledu odebrán element času.

Báseň:
Kontinuita vědomí

Continuity of Consciousness

Jazyk života je pro mě teď jen hatmatilka,
bláznivé hrdelní kódy se znuděně převalují a vzpouzejí,
sykavá kladívka vědomí buší na rozlehlý tympán.
Živý obraz přetrvává v záblesku,
s nadáním choreografa,
dříve než zmizí,
herec se krátce ukloní, ryzí a neposkvrněný
a potom odchází z jeviště.
Jak můžou stovky obličejů, které jsou vhodně osvětlené,
být tak chladné a zaražené?
Žádný potlesk?
Kruté bahno,
které mění naši přítomnost, přetrvává.
Znamení času nás ujišťuje,
že jako paralelní duchové se společným zbarvením
žijeme v sériovém čase.
Můžeme překročit tu vzdálenost.
Můžeme přemoci linearitu,
a stát se cizinci, kteří poskvrňují osud
ze společného inkoustu
neutišitelné potřeby.
Izolovaná volba,
vesmír šťourající se ve svém vlastním strupu,
neopravitelná
a proto opakovatelná,
zadržuje nás před mlčením Boha.
Obrátka víry,
jsme tkalcovským stavem, který si představuje
zrcadlový obraz.
Navzdory tomu všemu povstáváme.
Mrtvě narození duchové
tvoření výpary, kteří hledají výšky
jež nikdy nekončí.
Pohled zpět neuspokojí.
Pohled vpřed oslepuje.
Zavřené oko
zadržuje jediný foton
a přes svůj lem
ho znásobuje.

The language of life is gibberish to me now;
fey, guttural ciphers scrolling bored and restive,
sibilant mallets of consciousness struck on a vast timpani.
The tableau lingers in an afterglow,
and with a choreographer’s gift,
prior to the vanishing,
an actor bows briefly, pure and untainted
and then walks off stage.
How can a thousand faces, properly lighted,
be cold and stumbling?
No applause?
The cruel silt
that amends our presence persists.
A timestamp assures us
that as parallel spirits of a shared pigment
we live in a serial time.
We can pace-off the distance.
We can overcome the linear,
and become strangers that blot a destiny
from the common ink
of implacable need.
The isolate choice,
a universe digging at its own scabs,
unrepairable
and therefore repeatable;
holds us from the silences of God.
Spun of faith,
we are the loom that imagines
the mirror image.
Despite all of this, we rise.
Stillborn spirits
made of vapors that seek the altitude
that never ends.
The backward glance does not satisfy.
The forward stare blinds.
The closed eye
gathers the single photon
and over the rim,
multiplies.
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Zyanya - komnata 2
Poznámka:
Komnata 2 je abstrakcí toho, jak průvodce sahá do světa
jedince v tichých okamžicích jeho kontemplace.

Báseň:

Průvodce

The Guardian

Ve zcepenělém okamžiku
zaburácel posun.
Čas havaroval
do černého asfaltu;
sloupec trůnů.
Tektonické pláty ve mně se pohnuly
jako slavitelé
ve vítězném pochodu.
Mé srdce zavířilo
v modré viskózní tekutině;
jeho odstředivá síla
navždy oddělila
nadějné od nedostatečného.
A teď, ano, právě teď
minutová kaluž
jako vyřezávané kameny
ze starobylé pyramidy.
Čas obnoven,
můj duch znovu může
chrlit měkká vanilková slova
na znesvěcenou zem.
Kdo nebo co zakročilo?
Průvodce vzdávající se
ochrany poutníků
před jimi samotnými?
Chycený průvodce,
který se rozhodl v záblescích podvracení osudu vždy tak pomalu,
stát se mnou?

In a paralyzed moment
the shift bellowed.
Time crashed
to the black tarmac;
a pile of thrones.
Tectonic plates lurched
at me like celebrants
of a victory march.
My heart spun
in the blue, viscous liquid;
its centrifugal force
forever separating
the hopeful from the insufficient.
And now, yes, just now,
the minutes pool
like cut stones of
an ancient pyramid.
Time restored,
my spirit can once again
spit soft, vanilla words
upon the desecrate earth.
Who or what intervened?
A guardian forsworn
to protect pilgrims
from themselves?
An entrapped guard
that decided —
in the winking subversion of fate —
to ever-so-slowly
become me?
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Hledání vržené do hlubin
odhaluje jediné oko,
nespoutanou korunu,
která se vzdouvá v utajení.
Její záhadný plášť,
jako neutkané kontrapunkty,
nařasený jako křídla,
a já se zalesknu,
když škrábne o mé rameno.
Okřídlený průvodce
předstoupí,
a já cítím
odpočítávání k sebedestrukci.
Nucené předstoupení.
Vzájemný pohled.
Svévolný příchod,
který nemůže být zadržen.
Volání jména
vyvržené z vakua;
oznamující sebe
jako náhlý záblesk
v nejtemnější noci.

A deep-cast search
reveals the single eye,
the untethered diadem
that swells in secrecy.
Its mystery cloak,
like counterpoints unwoven,
drape like wings,
and I shimmer,
as it grazes my shoulder.
A winged guardian
steps out
and I feel the
countdown of self-destruction.
A compulsory step forward.
A mutual stare.
The stubborn arrival
that cannot be withheld.
Calling a name
expelled from a vacuum;
announcing itself
like a sudden flare in the
blackest night.

Průvodce
v průvodci,
věčně urážející soud,
podal ukvapené varování
před koupenými verdikty
a vtělenou deprivací.
Vypařující se svět
hozený do kompostu
nezmapovaného vesmíru,
odhaluje jediné jméno,
které není dočasné.
Je to jméno
věčné psychiky
ztracené v tisíci liniích
řetězu dočasných těl.
Každý řetěz – průvodce.
Každý průvodce – dárce moudrosti.
Každá moudrost – dárce, bůh.
Každý bůh – vesmír.
Každý vesmír opuštění všeho
skrze vyřezané kameny
času.

The guardian
within the guardian,
forever in contempt of court,
served a hasty warning
to the bought verdicts and
embodied deprival.
The evaporate world,
slung in the compost
of a universe uncharted,
reveals the one name
that is nontemporal.
It is the name
of an eternal psyche
lost in a thousand-linked
chain of temporal bodies.
Each chain, a guardian.
Each guardian, a wisdom-giver.
Each wisdom-giver, a god.
Each god, a universe.
Each universe,
a leavening of all
through the cut stones
of time.

Zcepenělý okamžik
pod čočkami
diamantového jádra,
nesmrtelná dokonalost,
neporušená,
jako jarem napájený proud
vstupující do rozžhaveného lesa.

The paralyzed moment,
beneath the lens
of the diamond core,
an undying perfection
unperturbed
like a spring-fed stream
enters a flaming forest.
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Zyanya - komnata 3
Poznámka:
Komnata 3 podobně jako komnata 2 vyobrazuje
průvodce - učitele, jak interaguje se studentem
prostřednictvím pole prostředí. Ve sloupci fialového světla,
který sestupuje na průvodce - učitele, je piktogram obrázku
podobajícího se hadu, který je často vyobrazován s kruhy
nad každým zakřivením. Mluvím o tomto obrázku jako
o "pokušiteli" - podobně jako had v Rajské Zahradě. Na
hada připadl nezáviděníhodný úkol, zasvětit lidstvo do
Stromu Poznání dobra a zla. Je zajímavou záležitostí, jak se
had stal zosobněním pokušitele, ale on byl nesmazatelně
spojen s pokušením dokonce i před vytvořením knihy
Genesis.
Jak je tomu se všemi příběhy při jejich představení
lidskému druhu na zemi, existuje mnoho interpretací.
Symbol pokušitele je můj způsob vyobrazení, že dobro
a zlo jsou vždy přítomné polarity. Z celkového počtu téměř
100 maleb, které jsou v současnosti publikované, asi
polovina z nich obsahuje tento symbol někde ve své
kompozici. Jedná se o základní téma, že poznání dobra
a zla pokouší lidi k souzení a vině (nábožensky řečeno ke
hříchu).
Tento symbol je méně viditelný v galerii Ancient Arrow
(Starobylý šíp), ale prvotně se zavádí v komnatách 1, 2, 3
a 4. Tento symbol se v průběhu času různě měnil, ale vždy
zůstal symbolem hada dobra a zla či pokušitele. Pokušitel je
iniciátor či aktivátor poznání. Není to ďábel ani zlý duch.
Poskytuje zkušenost dobra a zla za transcendentním
účelem. V důsledku toho, stejně jako je tomu se všemi
věcmi rozdělenými do polarity, tak i had dobra a zla
poskytuje přístup k poznání, týkajícího se toho, jak dobro
a zlo pracují v bezešvé jednotě.
Je to dodavatel transcendence. Inspirátor (angl.
wayshower) ke stavu vědomí Svrchovaného Sjednocení.
Báseň:
Na obrovi

Upon a Giant

Země se schoulila, když jsem odešel.
Slyšel jsem její hlas při svém posledním dechu,
hluboce temný tón,
hřmějící na vrcholu vší klenby:
„Nežil on na obrovi?“

The earth cringed when I left.
I heard its voice in my parting breath,
a deep-scowled tone
thundering atop all roofs:
“Didn’t he used to live upon a giant?”

Metaforické role,
jako spojené modely panenek,
vykračují si jako svůdnice Osudu.
Vždy napřed,
směňující škodu,
zadržující potrestání
za insolventní dotek
primitivního černého ducha ve ztvrdlých knihách.

Metaphoric roles
like jointed doll models
prance as Fate’s seductress.
Always ahead,
bartering pity,
deferring retribution
for the insolvent touch
of the black crude spirit in crusted books.
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Zapomněli jsme navštívit božskou vinici,
pro vzpomínku na proměnitelné, obtáčející se víno
a fugu vzdouvající se země.

We forget the visit to god’s winery,
for the memory of invertible, twisted vines
and the fugue of a heaving earth.

Naučil jsem se usadit se uvnitř,
vně mého těla,
neobávajíce se neprůhledného pláště smrti,
který padá
jako list ve zpomaleném pohybu
v naprosté tichosti svítání v lese.
Rytmus v mých žilách
stržený ke slavnému Neznámu
duchovními mentory
Láskou a Smrtí.
Svázaných dohromady
jako kardiostimulátor k srdci,
paralelní duchové můžou létat,
rozpůlení či nikoliv;
neslýchaně horlivé soužení
v nejbezpečnějším bezpečí.

I have learned to settle within,
outside my body,
unafraid of death’s opaque cloak
that falls
like a slowmotion leaf
in the utter stillness of a dawning forest.
The rhythm in my veins
entrained to the glorious Unknown
by the spirit mentors
Love and Death.
Lashed together
like a pacemaker to a heart,
parallel spirits can fly
halved or not;
keening tribulations unheard
In the safest safe.

Nemůžu přislíbit, že mé je tvé.
Nemůžu za tebe vidět.
Nemůžu žít jako protivník.
Nemůžu pronásledovat konečnou vizi.
Nemůžu ti slíbit nesmazatelnost.
Nemůžu ti dát pohřeb neviny.
Nemůžu, s ukazujícími prsty, obvinit
goliášskou chybu v loutkoherectví Osudu.
Klidně bychom mohli být výpary;
povolné, slabé, přízračné.
Bez známek připojení;
struny padající.
Obří ruce sebou škubou bez odporu.

I cannot promise mine is yours.
I cannot see for you.
I cannot live as an adversary.
I cannot chase a finite vision.
I cannot promise you indelibility.
I cannot give you the funeral of innocence.
I cannot, with pointed fingers, accuse
the goliath mistake of Destiny’s puppetry.
We might as well be vapors;
malleable, faint, ghostly.
With no points of attachment;
strings fall.
Giant hands wince without resistance.

Avšak existuje cesta
do nejvnitřnějšího jádra.
Kolektivní psychika preferující spasitele,
vždy to tak bylo,
vždy to tak bude.
Spasitel je kolektivem.
Vždy to tak bylo
a vždy to tak bude.
V této ústřední rovnováze stability
se zdivočelé duše shoufují
vprostřed nebí, zpívajíce
prvotní hymny
jediného bytí.
Jediného kolektivního bytí.
Jediného.
Kolektivního.
Bytí.

But there is a way
into the centermost core.
The collective psyche favors a savior,
it always has
it always will.
The savior is the collective.
It always has been
and will always be.
In that central serenity of permanence
the feral souls flock
amid the skies, chanting
the primal hymns
of one being.
One collective being.
One.
Collective.
Being.

Slyšel jsem ten zpěv.
Zůstal zářit účelem
přitáhnout nás dovnitř
na to místo nefragmentované,
nemaskované,
čekající na naši paměť, až se sjednotí.

I have heard this chant.
It remains aglow of purpose
to draw us inward
to that place unfractured,
unmasked,
waiting for our memory to unite.
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Toto je vším.
Předminulým časem historie veškeré historie není to dobrým ani špatným,
je to ponořením v morální jistotě.
Je to klábosením v konverzaci mezi
všemi a Jediným.
Přitahovatel, Jediný,
není počátkem a koncem,
ani počátkem konce.
On je před a po.
Není kolektivem dohromady.
Je sjednocením.
Rozdíl mezi tím je nekonečný
jako stín vesmíru.

It is all.
The pluperfect of history —
all history —
is not right or wrong,
steeped in moral certitude.
It is chatter in the conversation between
all and One.
The Attractor, the One,
is not the beginning and the end,
nor the beginning of the end.
It is the before and after.
It is not the collective all.
It is the unified one.
The difference between is infinite
like the shadow of a universe.
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Zyanya - komnata 4
Poznámka:
Komnatu 4 nazývám jako ptačí žena. To v mytologii
představuje Sirin. I když mé vyobrazení odděluje ptáka od
ženy, stále zůstává obrazem Sirin.

Báseň:
Had zůstává

The Snake Remains

Byla vyžadována extrémní opatření
a nikoliv jen fráze bez realizace.
Honba za dobýváním s potupou
je tak starobylá jako lidstvo,
zbavující se svého generačního převleku,
ale had stále zůstává.
Můžeš zkusit být součtem všech sluncí,
jako jiskra kující pikle, jak oslnit
svého diamantového hostitele,
ale had stále zůstává.

Extreme measures were required,
not platitudes without the how.
Hunting quarry with insults
is as ancient as humanity
sloughing its generational skin,
but the snake remains.
You can try to be the sum of all suns,
like a sparkle conspiring to dazzle its
diamond host,
but the snake remains.

Jsme zaseknutí
na špatném nastavení
jako poutníci z vitráží
pevně orámovaní šedými kamennými bloky.
Bezostyšné stádo kouká
v bzučícím světle a zatuchlém vzduchu
muzea pravdy.
Dunivé noty ze svatých varhan
víří kolem svých konfliktních údů,
ale had zůstává.

We are pronged
on the wrong setting
like stained glass wanderers
tightly framed in gray, stone blocks.
The brazen herd watches
in the humming light and musty air
of truth’s museum.
Booming notes from a holy organ
whirl about their conflicted limbs,
but the snake remains.

Oheň se blíží,
pasený větry, které přiznávají,
že jsou jen ochránci
před koncem provazu.
Držený škrtícíma rukama,
sklouznutí do zapomnění
přímo na hranu Elysia,
tak blízko domova,
ale had zůstává.

A fire approaches
herded by winds that confess
that they are the only protectant
from the rope’s end.
Held by choking hands,
a slippage into oblivion
right on the border of Elysium,
so close to home,
but the snake remains.

Výraz zrcadla se nezměnil,
vágní Onen svět je vyřešen spravedlivým klidem.
Podívej se na svůj odraz,
jako bys zvedal víčko z plechovky barvy
dokončujíce práci.
Když všechno ostatní selhává,
můžeš protlačit do popředí
pokračující dýchání, které přitahuje život
z čirého vzduchu.

The mirror’s countenance is unchanged,
a vague hereafter is dealt in equitous calm.
You look at your reflection,
as if prying off the lid of a paint can
completes the work.
When all else fails
you can push forward,
the onward breathing that draws life
from the thin air.
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Pociť to kouzlo!
Čirý vzduch!
Ale had zůstává.

Feel that magic!
The thin air!
But the snake remains.

A je tu dlouho přicházející zúčtování.
Poznání dobra a zla
nesoucí scvrklé ovoce.
Dualita exhumovaná,
aby obnovila svou karanténní záplatu prostoru;
a jediný kanibal vysvětlivky ouroboros povečeří
tělo času.

There is a showdown long coming.
The knowledge of good and evil
bears shriveled fruit.
Duality exhumed
to resume its quarantined patch of space;
and the only cannibal of note —
the ouroboros —
will dine
on the flesh of time.

Jak budeme dál rozkvétat,
když had zůstává?
Když díry se tlačí skrz nás
a rozptylují náš zrak?
Jak budeme naslouchat,
jen naslouchat,
naslouchat,
když syčení zůstává
a plazení neustává?

How do we continue to bloom
when the snake remains?
When holes punch through us
and scatter our sight?
How do we listen,
just listen,
listen,
when the hissing remains
and the slithering unsettles?

Jistým způsobem jsme všichni zmrtvýchvstalí,
nakukující skrze zemskou kůru
jako semena, jejichž kód
podněcuje k hledání světla.
Strom padá
a nikdo neslyší
jeho burácející rezonanci.
Ozvěna přetrvává
hluboko pod tímto dutým, jeskynním
prostorem, kterému říkáme život.
Sotva si toho povšimneme,
ale had zůstává.

In some way, we are all revenants,
poking through the earthen crust
like seeds whose code
impels the search for light.
A tree falls
and no one hears
its crashing reverberations.
The echo persists
deep below in that hollow, cavernous
space we call life.
We hardly notice,
but the snake remains.
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Zyanya - komnata 5
Poznámka:
Zyanya Komnata 5 představuje příběh Kvantové
Přítomnosti a jejího rozkvětu v životě jedince, jestliže
používá jediné oko.
Jediné oko bylo přivlastňováno různými kulty a tajnými
společnostmi uplynulých 400 let. Nicméně jako symbol
mimotělesného vědomí sahá jeho význam mnohem dále.
Šamani používali často tento symbol pro označení jedince,
který měl mimotělesný zážitek, který zažíval život jako
plynoucí odtělesněné oko. Byl spojen se stavem vědomí,
kterého jedinec může dosáhnout, ale nemůže ho udržet.
Přinejmenším ne, dokud je v těle.
Oko Hora a Ra byly spojeny s mytologiemi, které
navrhovaly, že jediné oko je formou ochrany proti nepříteli
jedince. Jediné oko bylo později použito jako symbol
vševidoucího oka Boha. Bylo známo jako Oko
Prozřetelnosti; nejen jemná připomínka toho, že Bůh
pozoruje naše lidské konání a jeho souzení není nikdy
daleko. Jako vizuální reprezentace se nabízí být uměleckým
vyjádřením Svobodných zednářů a jeho nejznámější
ztvárnění je na jednodolarové bankovce.
Jediné oko v kontextu Tvůrců Křídel je symbol stavu
vědomí svrchovaného sjednocení. Není fenomenální jako
v případě šamanů; ani ochranný jako v případě egyptské
mytologie; ani vševědoucí jako v případě Oka
Prozřetelnosti. Představuje propojení. Čočku k Velkému
Portálu, který spojuje všechna vědomí do smysluplného
a cílevědomého zážitku, nehledě na vřavu a relativní chaos,
který funguje v osobní doméně.
Báseň:
Nikoliv nemožný

Not Impossible

Zvědavá křídla,
lhostejná ke svým řetězům,
ohýbají svaly s údernou přesností,
a tělo stoupá.
Trhání řetězů,
konečně cítěné,
odstraňuje naději strojeného výsměchu.

The curious wing,
oblivious to its chains,
flexes muscle with hammering precision,
and the body rises.
The tugging of chains,
finally felt,
remove hope with clipped derision.

Okřídlená stvoření
spokojeně zkoumají své rozpětí,
ale mají vize Ikara.
Znovu a znovu to opakují,
dokud není rozpětí stvrzeno
pod tíhou norem,
dokud se zvědavá křídla nestanou
méně zvědavými.

The winged creatures
settle for a range,
but have Icarus visions.
Over and over it repeats
until the range is compacted
under the weight of norms,
and the curious wing is made
less curious.
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Mapy mající hranice.
Jejich milosrdná ztvárnění
berou v úvahu
délku řetězu,
investovanou energii,
vystředění domova.

Maps have borders.
Their merciful renditions
take into account
the length of chain,
the invested energy,
the centered home.

Gangliony odloučení
rozšířily své dostřeďující cesty
a my je následujeme
jako úlomky
v proudu
rozvodněné řeky.
Žádná mapa či křídla nejsou zapotřebí.
Ty jsou jen pro mystické tradice,
kde černý pták kněz,
svýma procítěnýma rukama
zahanbuje své stádo.
Rozpětí se zmenšuje.

The ganglions of separation
flared their afferent paths
and we followed
like debris
in the current
of a swollen river.
No map or wing is necessary.
Those are for mystical lore
where the blackbird priest,
with his feelered hands,
shames his flock.
The range grows smaller.

Jsme zajatci,
hluboce skrytí v zšeřelém bludišti.
Jaká síla nás chrání
a před jakou silou?
Spoutané plevy.
Křídla dotěrně tlučou.
Závěrečný příběh čeká na odvyprávění.
Budeme u toho, až se to stane?

We are captives,
hidden tight in the twilight maze.
What force protects us
from what force?
The manacles chaff.
The wing beats tiresome.
The final story waits to be told.
Will we be there when it is?

A když domov není na našich mapách,
nebo v rozpětí našich křídel,
kde tedy potom je?

And if home is not on our maps
or in the range of our wings,
then where is it?

Známá pravda,
vanutá miliardami dechů,
stojí tak vysoko, že je neviditelná.
Ve vlnových délkách příliš malých pro dělení,
jako otisk doteku atomu.
Naše ústa se nepohybují
na tyto rytmy a zvuky.
Příběh byl vyřčen právě teď,
právě zde.

The winnowed truth
blown by a trillion breaths
stands so tall as to be invisible.
In wavelengths too small to divide
like the print of an atom’s touch.
Our mouths do not move to these
rhythms and sounds.
The story is being told right now,
right here.

Neposkvrněný.
Dokonalý.
Imaginární.
Nikoliv, nikoliv nemožný.

Immaculate.
Impeccable.
Imaginary.
Not, not impossible.
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Zyanya - komnata 6
Poznámka:
Významná mandorla s jediným okem a symbolem
nekonečna přes něj mluví sama za sebe. Jestli jsi přečetl
poznámky až sem, tak se bez pochyb stáváš expertem
v dekódování těchto komorových maleb. Od teď už budu
jenom sem tam něco dodávat.

Báseň:
Nový Prometheus

New Prometheus

Tělo vidí.
Emoce cítí.
Mysl intuitivně chápe.
Duše je zažehnuta
ohněm,
který nemůžeme vidět,
ani cítit,
ani pochopit.

Body sees.
Emotion feels.
Mind groks.
Soul is lit
from a fire
we cannot see
or feel
or comprehend.

Víra, jako plochá země,
odlitá z matrice jednoty.
Přežila zatáhnutím nebeského závoje
a vypuštěním andělů dobrých i zlých.
Náš binární svět
zakořeněný ve spravedlivé iracionalitě.

Faith, a flat earth,
cast off from the matrix of unity.
It survived by pulling the sky-curtain back
and releasing the angels —
both good and bad.
Our binary world
rooted in righteous irrationality.

Dveře, ze kterých není návratu,
postavené znetvořenými myslemi, které uvalují
na ty v posledním dechu jejich životní retrospekci
psanou na bílé tabuli binárního kódu.
Neexistuje vyladění.
Neexistuje žádná skutečná úleva.
Jen opětovný vstup
do jeskyně stínů.
Nácvik zinscenován.

The door of no return,
built by a disfigured mind that ushers
final breathers to their life retrospect
against the whiteboard of binary code.
There is no debugging.
There is no real release.
Only the circuitous re-entry
into the cave of silhouettes.
The rehearsals staged.

Platón by asi trpěl rozčarováním,
že všichni opravdoví mystici – narušeni odloučením to vidí, cítí a intuitivně chápou,
když stoupnou
na zdroj ohně.
V binárním světě
nikdy neexistovalo vzdělání.
Byl to program.
Zdroj ohně
a zdroj programu
nejsou spojeni

Perhaps Plato suffered the disillusionment
that all true mystics — imperiled by detachment —
see, feel, and grok
when they stumble upon
the source of the fire.
There was never education
in the binary world.
It was a program.
The source of the fire
and the source of the program
are not entangled
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žádným způsobem, až na jeden.
Jsou jedním.
A přesně v tom
se rozčarování
natahuje na svých špičkách, mává rukama
a křičí: existuje jen tanec.
(Děkuji vám, pane T.S. Eliote.)

in any manner, except one.
They are one.
And it is precisely there
where the disillusionment
rises up on its very tiptoes, waving its arms
and shouting: there is only the dance.
(Thank you, T.S. Elliot.)

Tichý střed se usmívá,
dublér Mony Lisy.
E=MC2;
ale oheň není energií.
Není tancem.
Jak můžou být tak naprosto opačné věci jedním?
Potřebujeme nový vzorec,
který pronikne interdimenzionálními konklávami
podivnosti (či strašidelnosti, jestli chceš)
a přinese lidstvu nového Promethea.

The stillpoint smiles,
a doppelganger of the Mona Lisa.
E=MC2;
but the fire is not energy.
It is not dance.
How can such utterly opposite things be one?
We need a new formula
that pierces the interdimensional conclaves
of weirdness (spooky, if you prefer)
and bears humanity a new Prometheus.
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Zyanya - komnata 7
Poznámka:
Tady je téma propojenost.

Báseň:
Oáza vpředu

The Oasis Ahead

Toto jsou oči, které voda při svém vyprávění
přináší na kraji proudu,
vytékajícího z nebe či ze světa mrtvých,
to přesně nevím.
Oba světy mají brány.
Buď aby zadržely uvnitř,
nebo aby zadržely venku.
Ví to opravdu někdo?
Možná to je obojí.
Důkaz je delikventní.
Hýbe se s páčkami, které stoupají a klesají
podle vůle prázdných očí;
lidé, kdysi zažehnutí,
nyní maskují světlo
za zataženým závěsem.
Sny žalostně zdeformovány
do dlouhých a bezcílným vlnových délek;
bumerang ega,
jako kočka v čase krmení,
okusuje kotníky.

These eyes that water in the telling,
drift on the edge of a stream
that issues from heaven or hades,
I’m not sure.
They both have gates.
To keep in
or keep out;
Does anyone really know?
It could be both.
The evidence is delinquent.
Fiddling with levers that rise and fall
at the will of vacant eyes;
humans, once incandescent,
now obscure light
from behind the curtain.
Dreams woefully mangled
into wavelengths long and aimless;
boomerang to ego
like a cat at feeding time,
nustling ankles.

Poklad neleží tam
v neklidných očních bulvách.
Život, o kterém sis myslel, že má být žit,
se teď má roztavit na hroudu hlíny
a má být hozen na hrnčířský kruh,
aby byl přetvarován,
přetvořen
do zlatého obalu moudrosti.
Jen tvé ruce
můžou nakreslit křídou hranice
a pak je překročit,
saturované kontrolními body
za tebou
a Oázou vpředu.

The treasure is not out there
in the restless eyeballs.
The life you thought was to be lived
is to be annealed into a lump of clay
and tossed onto the potter’s wheel
to be reshaped,
retooled,
into wisdom’s golden casing.
Only your hands
can draw boundaries in chalk
and walk across them,
sated by the checkpoints
behind you
and the Oasis ahead.
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Zyanya - komnata 8
Poznámka:
V Zyanya komnatě 8 vidíme, jak halo není spojené
s jedincem, ale vznáší se nad ním v jakémsi odpojeném
stavu. Téma se týká tvůrčího okamžiku, kdy se potenciální
energie materializují v lidské formě.

Báseň:
Svědectví

Testimony

Sedím v kostelní lavici;
dítě ve věku osmi let.
Děkan se zašklebil za kazatelnou,
jak si vzpomněl na nepříjemnou situaci,
ze které byl spasen.
Z nějakého důvodu se to nazývá svědectví.
V okamžiku děkanovy spásy,
když se nalézal v jámě zoufalství
a ruka Boha se natáhla dolů,
aby ho zachránila,
byl nahý.
Ani fíkový list.
(Zatraceně a zasmoleně ta Adamská témata.)

I’m sitting in a pew;
a child of eight.
A deacon winces behind a lecturn
as he recalls the bitter plight
from which he was saved.
For some reason they call it testimony.
In the deacon’s moment of salvation,
when he was in the pit of despair
and the hand of God reached down
to save him,
he was naked.
Not even a figleaf.
(Damn and dam those Adamic themes.)

Ten děkan byl obětí
alkoholu a bezejmenných drog,
chycen v jejich nemilosrdném spodním proudu.
Skončil v pozici zárodku
na podlaze své sprchy (to není zrovna Ráj),
když v tom se stalo něco zázračného.
Promluvil k němu hlas.
Chtěl jsem se zeptat, jestli drogy ještě pracovaly?
Ale byla to církev,
a můj otec byl vedle mě.
Nechtěl bych vrhnout žádné přímé světlo,
nebo vyvolat tlumený šepot.

The deacon had been
the victim of alcohol and nameless drugs,
caught in their merciless undertow.
He ended up in the fetal position
on the floor of his shower (not exactly Eden),
when something miraculous happened.
A voice spoke to him.
I wanted to ask, were the drugs still working?
But it was church,
and my father was next to me.
I didn’t want to invoke the stern lanterns
or the stooping whisper.

Ten hlas, přinejmenším pro děkana,
byl skutečný,
nebyla to jeho imaginace, on vzdoroval,
nebo byl prostě chycen v křížové palbě
alkoholu a heroinu.
Ne...
bylo mu to docela jasné.

That voice, at least to the deacon,
was real.
it wasn’t his imagination, he protested,
or having been caught in the crossfire
of alcohol and heroin.
No…
he made that quite clear.

Místo toho, jakoby zázrakem,
se děkan postavil na nohy, napůl udušený,
napůl pokřtěný vodou,
v narozeninovém obleku;

Instead, by a miracle’s mirage
the deacon had stood to his feet, half-choking,
half-baptized by water,
in a birthday suit
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to si ani nemůžu představit.
Ten hlas, který děkan uslyšel,
jak se zdá, by potřeboval velké „H“,
protože on o něm mluvil jako o Hlasu.
Připadá mi to legrační, že bůh,
by měl být psán s velkým písmenem,
jako by to bylo vlastní jméno,
nebo nějaká činnost (sloveso), nebo věc (podstatné jméno).
Co se týká boha, všechno by mělo být s velkým písmenem.
Nepochopení!
Bůh přeci není jméno pro osobu.
Dokonce i když mi bylo osm,
věděl jsem, že bůh je neurčité zájmeno.

that I couldn’t help curiously imagining.
The voice the deacon heard,
seemed to need a capital “V”,
because he had referred to it as the Voice.
It’s a funny thing to me is that god
should be capitalized, as if it’s a proper noun,
and any action (verb) or thing (noun)
that issues from god, should also be capitalized.
No comprender.
God is not a name for a person.
Even when I was eight
I knew that god was an indefinite pronoun.

Ale zpět ke Hlasu.
Děkanův proslov se zpomalil,
jeho tón pochmurněl,
a potom zašeptal ta slova, která mu Hlas řekl
(z jeho vnějšku,
zdůraznil ještě jednou):
„Zvedni se. Musíš do práce.“

But back to the Voice.
The deacon’s cadence slowed down,
his tone wrenchingly somber,
and then, he whispered the words the Voice told him
(from outside of himself,
he emphasized one more time):
“Lift yourself up. You have work to do.”

Hmm, byl jsem pořádně navnaděný,
zaujatý,
rozkrájený a usmažený,
a pak taková pointa?
To byl Hlas?
Toho boha?
To je všechno, co řekl?
To bylo to, co tě zachránilo?
To je tvé svědectví?
To byl božský zásah?
Pro děkana?
A co já?
Snad by hlas měl říci:
„Vstávej z postele. Musíš do školy!“
To říká moje máma.
Pravidelně.
To je moje svědectví.

Hmm, I had been properly baited,
reeled in,
fileted and baked,
and then this punchline?
That was the Voice?
Of god?
That’s all it said?
That was what saved you?
That’s your testimony?
That was divine intervention?
For a deacon?
What about me?
Maybe the voice would say:
“Get out of bed. You have school!”
My mom said that.
Regularly.
That’s my testimony.
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Zyanya - komnata 9
Poznámka:
Komnata 9 v Zyanya sérii je zřejmou kontrastní
kompozicí křídel a kořenů. To naznačuje přirozenou tenzi
mezi pozemskou a vyšší říší. Dokonce i "andělská" postava
má kořeny, byť poskytuje pomoc ženské postavě, která má
také kořeny, ale bez křídel. Je tu určitý vjem přenosu mezi
těmi dvěma postavami. Je tu společný komplex duše
a společná půda.
Aspekt půlměsíce je na této malbě jasně zřejmý.
Zatímco by si někdo mohl myslet, že půlměsíc symbolizuje
nějaký kosmologický element, tak v materiálech Tvůrců
Křídel má půlměsíc odlišný význam.
V mé práci je to jeden z přetrvávajících symbolů ve
všech čtyřech publikovaných galeriích. Symbol měsíce
vlastně představuje srdeční půlměsíc, jak je to nazýváno
v medicínské terminologii. Jestliže v komorové malbě
Tvůrců Křídel je vidět symbol měsíce, vidíš vyzařování
srdce a nikoliv kosmické těleso.
Srdce se v zárodku formuje během prvních 22 dní.
Zpočátku jako "srdeční pole" a potom se postupně
proměňuje do tubusu tvaru půlměsíce. To platí všeobecně
pro všechny savce. Nakonec se půlměsíc stává pravou
a levou komorou a zdrojem neuronové aktivity v srdci
samotném.
V kontextu komory 9 se jedná o symbol srdce
procházejícího probuzením.
Báseň:
Teorie všeho

The Theory of Everything

Pokud máme kráčet po visutém laně
s tympány spravedlnosti
třaskajícími
svůj bujný rytmus,
musíme být klidní, stabilní, připravení,
nepropustní.

If we are to walk a tightrope
with the tipani of righteousness
banging out
its querulous beat,
we must be calm, steady, poised,
impervious.

Za našimi zády
supi korunují oblohu,
černé skvrny vířící stále blíže,
aby pošpinily zemi.
S jednou nohou mimo,
lano se prohýbá pod tou vahou.
Hluboko dole se vrtí chřestýš
za šedými kameny.

At our back,
vultures crown the sky,
ink blots spiraling ever-closer
to stain the land.
One foot out
the rope cringes with the weight.
Far below, a rattlesnake darts
from behind gray rocks.

Teorie všeho
je vpletena do lana
v kódu, který jen mravenec
může vidět.
Pochybuji, že by mohla osvítit
mravence, nebo kohokoliv z nás.
Všeho?

The theory of everything
is woven upon the tightrope
in code that only an ant
could see.
Doubtful it would illuminate
the ant or any of us.
Everything?
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Skutečně?
Myslíte teorii pro všechny věci
ve všech dimenzích,
které kdy existovaly nebo existují?
Myslíte i budoucnost?

Really?
You mean a theory for every thing
in every dimension
that ever existed or exists?
Do you mean the future, too?

Existuje taková teorie,
která spojuje všechny body?
Nic nevynechá,
dokonce ani nic?
Zajímalo by mě, kde by se nalézal zázrak,
kdyby se taková teorie materializovala.
Náhle
z temnoty nevědomosti,
bychom se podívali na naše stříbrné obrazovky
a viděli bychom nevyvratitelnou pravdu
spojení
se vším.
Rozuměl by tomu někdo z nás?
Lano je příliš vysoko.
Síť příliš tenká.
Kód příliš malý.
Naše mysli příliš těžké.

Is there such a theory
that can connect all the dots?
Leave nothing out,
even nothing?
I wonder where wonder would be found
if such a theory materialized.
Suddenly,
from out of the gloom of ignorance,
we looked upon our silver screens
and saw the irrefutable truth
of connection
to everything.
Would any of us understand?
The tightrope is too high.
The net, too thin.
The code, too small.
Our minds, too thick.

Když se lano prohýbá,
naše srdce padají do strachu.
Dívají se zpět, na malou dřevěnou destičku,
ten malý kousek bezpečí
se šikmým žebříkem Pisy.
A přitom je tu tažení
druhou stranou.
Užvanění papoušci blokují cestu
jako kritici všeho originálního.
Teorie všeho
je nejoriginálnější
ze všeho originálního,
z toho prostého důvodu, že spojuje
všechno
do jediného vlákna.
Co by mohlo být originálnějšího, než toto?

When the tightrope cringes
our hearts fall to fear.
Looking backwards to the wooden platform
that small block of safety
with a leaning ladder of Pisa.
And yet, there is the pull
of the other side.
The jawboning parrots block the way
critics of all things original,
The theory of everything
is the most original
of all originality
for the simple reason it threads
everything
in a single fabric.
What could be more original than that?
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Zyanya - komnata 10
Poznámka:
V materiálech Tvůrců Křídel existuje několik odkazů na
souběžné prožívání mnoha životů. Je to forma paralelních
světů a mnohonásobné existence, která se odehrává ve
stejném časovém rámci (ale nikoliv prostorovém). Zyanya
komnata 10 to abstraktní formou vyobrazuje.

Báseň:
Jednota a rovnost

One and Equal

Příběhy, které vám byly vyprávěny,
vás přiměly modlit se
k opraváři nebe.
Džin víří
v prostoru
s tíhou přízraku.
Spouštíte své sepnuté ruce
ke svým bokům a vzdycháte.
Pohled dolů
na rozbitou podlahu,
zcepenělý dech
zajíkající se v bezdrátovém světě.
Nerovný podvod,
vztyčený zuboženými panáky,
je tenký jak papír,
ale tak pevný, jak jen víra
může být.
Rozdvojené jazyky přivařují
tyto příběhy k základu vaší mysli;
okenní křídlo pro nevidomé.
Co vlastně znamená rovnost?
Rovnost je koncept
z druhé strany.
Nebyl pěstován
na této straně počítadla.
Je to sirotek v rohu,
indukční šelest
vykastrovaný tak,
aby stál jako socha v prázdném

The stories you’ve been told
have made you pray
to the sky-fixer.
With the weight of a ghost
in space
the genie spins.
You lower your clasped hands
to your sides and sigh.
A downward glance,
a broken floor,
a stunted breath
in the wireless world.
The unequal falsehood,
stood up by derelict stooges,
is paper-thin,
but as strong as a belief
can be.
Forked tongues welded
these stories to your mind’s basement,
the casement for the blind.
What does equal mean, any way?
Equality is a concept
from the other side.
It has not bred
on this side of the abacus.
It is the orphan in the corner,
the inductive murmur
neutered to
stand like a sculpture in empty

prostoru.

space.
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Můžeme ho vidět,
dotýkat se ho,
znát ho v našich myslích,
představit si jeho účel,
ale podobně jako mramorové oko,
zírá zpět na nás
bez života.

We can see it,
touch it,
know it in our minds,
imagine its purpose,
but, like a marble eye
it stares back at us,
lifeless.

Jednota a rovnost je popěvek.
Jednota a rovnost.
Jednota a rovnost.
1&=.
Spíš je to více modlitba,
než popěvek.
Možná afirmace?
Možná naděje?
Určitě ne popěvek.

One and equal is the chant.
One and equal.
One and equal.
1&=.
Perhaps it is more a prayer
than a chant.
Maybe an affirmation?
Maybe a hope?
Certainly not a mantra.

Opravář nebe, vířící ve stavu beztíže,
čeká na více hlasů.
Franchisingový sbor,
jehož zištné způsoby
odcizují,
oddělují,
tvrdí,
nakonec uvalí otěže,
které vás obklopí
a budou držet jako sedm a půl miliardy
programů
bloudícího tvrdnoucího ducha.
Odění jako částice jediné věci,
neuvědomující si sama sebe.

The sky-fixer, spinning in weightlessness,
waits for more voices.
The franchised choir
whose mercenary ways
alienate,
separate,
explicate,
ultimately precipitate the reins
that embrace you
and hold you as seven and a half-billion
blueprints,
wandering the coagulate spirit.
Garbed as particles of one thing
ignorant of itself.

Přislíbili jste svůj osud
neviditelnému obru,
jehož zmatené sračky tvoří vaši cestu.
Povstáváte v protestu,
vítězící s novými zákony,
plazící se
za letící brankou rovnosti.

You pledge your fate
to the invisible giant whose
bowels of confusion constitute your path.
You rise up in protests,
victorious with new laws,
crawling
to the flying goalposts of equality.

Džin spí.
Tři přání vyjádřená
v živém rytmu větru času.
Jsou jimi:
PRVNÍ. Dej nám nesmrtelný život.
DRUHÉ. Dej nám svobodu v tomto nesmrtelném životě.
TŘETÍ. Dej nám účel.
Čtvrté přání kulhá v pozadí,
šeptané ve skřípajícím dechu:
Dej nám rovnost.
Džin se zelenýma svalnatýma rukama,
se zamračil:
„Jsou jen tři přání.
Nemůžete mít víc.
Chcete je změnit?“

The genie sleeps.
The three wishes expressed
lilt on the winds of time.
They are:
ONE. Give us immortal life.
TWO. Give us freedom within that immortal life.
THREE. Give us purpose.
A fourth wish limped behind,
whispered in a croaking breath:
Give us equality.
The genie scowled,
its arms green and muscular,
“There are only three wishes.
You cannot have more.
Do you wish to substitute?”

Částice, ztracené ve svých programech,
kolektivně pokývaly hlavami
a dál se plazily svými oddělenými stezkami.

The particles, lost in their blueprints,
collectively shook one head
and crawled their separate ways.
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Zyanya - komnata 11
Poznámka:
není

Báseň:
Náš domov

Our Home

Když všechno ostatní selže,
připomeň mi náš domov.
Dokonce i svět se otepluje.
Do zadní části hlubokého šuplíku
můžu slepě natáhnout
své prsty jako oči.

When all else fails
remind me of our home.
Even the word is warming.
In the back of a deep drawer
I can reach blindly,
fingers as eyes.

Když si představuji domov,
nemám žádné prsty ani oči.
Jen něco jako světlo.
Něco nespoutaného
nebem a peklem.
Něco osvobozeného
od infekčních armád,
které hlídají hranice
mezi černým a bílým.

When I imagine home
I have no fingers or eyes.
Something approximate of light.
Something unbounded by
heaven and hell.
Something free
from the infectious armies
that patrol the borders
between black and white.

Osvobození je konečným domovem.
Neexistuje žádná hranice,
brána,
plot,
příkop,
zeď,
dveře
ani bariéra.
Neexistuje žádná antitělesná hlídka
se svými plazivými úponky.
Neexistují žádné protijedy na záplatování
jedovatých, zlých triků.

Liberation is the ultimate home.
There is no border,
gate,
fence,
moat,
wall,
door,
or barrier.
No antibodies patrol
with creeping tendrils.
No antidotes to patch poisen’s
wicked pluck.

Domov je odlit z matrice,
z neohraničeného zdroje,
prostý programů.
Mystérium vlající
jako mocná forma, jen způli viděná.

Home is cast from a matrix;
a boundless source
unprogrammed.
A mystery billowing
like a forceful form half-seen.
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Když všechno ostatní selže,
nech mě naslouchat prvotním hymnám,
které stoupají skrz vysoké,
napůl nahé borovice.
Nech mě cítit tu extázi,
když světlo a vzduch
odhalují tlukot srdce duše,
a jeho bubnování
nemůže být odvoláno.

When all else fails
let me hear the primal hymns
that soar through the tall,
half-naked pines.
Let me feel that ecstasy
when light and air
expose the soul’s heartbeat,
and its drumming
cannot be unsummoned.

Když všechno ostatní selže,
připomeň mi náš domov.
V mém posledním vyprázdnění
řekni jen tato slova:
Náš domov.

When all else fails
remind me of our home.
In my final depletion
only speak those words:
Our home.
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Zyanya - komnata 12
Poznámka:
není

Báseň:
Můj nejtišší hlas

My Quietest Voice

Kdybych mohl mluvit
nejtišším hlasem mého těla,
určitě bych vás vyrušil.
Řekl bych vám o ušlechtilých gestech,
proklatých kouzlem a ziskem,
které kodifikují nespokojenost.
Řekl bych vám, že hledání
je vrženo špatným směrem,
protože mapy byly napsány
pod křídly oceli.
Řekl bych vám,
že jedna věc chybí,
ta, co přezimuje v každém z nás,
spící v odevzdání naděje a víry;
je to důkaz,
že jsme jednotou a rovností.
Řekl bych vám, že tento důkaz
není tak těžké najít,
jestli jste ochotni žít
ze srdce.
Jen pak
se důkaz vynoří na povrch,
jako velrybí dech.
Řekl bych vám, že mysl je hranol,
který rozděluje barvy,
odděluje formy
a rozštěpuje reality;
zatímco srdce spojuje,
míchá a udržuje pohromadě.
Řekl bych vám svým nejtišším hlasem,
hlasem, který by se dokonce i mravenec
musel snažit slyšet,
že důkaz
je v srdci.

If I could speak
the quietest voice of my body,
I would doubtless disturb you.
I would tell you of noble gestures,
confounded by glamor and gain,
that codified discontent.
I would tell you that the search
is cast in the wrong direction,
because the maps were written
beneath wings of steel.
I would tell you that the
one thing missing,
that hibernates within each of us,
asleep in the surrender of hope and belief,
is the proof
that we are one and equal.
I would tell you that this proof
is not so hard to find
if you are willing to live
from the heart.
Only there
is the proof surfaced
like a whale’s breath.
I would tell you that the mind is a prism
that separates colors,
disunites forms,
and severs realities;
while the heart fuses,
mixes, and coheres.
I would, in my very quietest voice,
a voice that even an ant would
strain to hear,
tell you that the proof
is in the heart.
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Zyanya - komnata 13
Poznámka:
V této komorové malbě jsou ilustrovány síly duality,
které drží naši pozornost a vyrušují nás od našeho
nejdůležitějšího úkolu: probudit se a zůstat probuzení.
Přenos vyšších frekvencí stále pokračuje (světlo vstupující
do hlavy centrální postavy), ale jedinec musí být pilný
v projevech inteligentního chování; jinak vyšší vibrace
podlehnou dualitě, což zmenší uvědomění
spojení
s vyššími vibracemi.

Báseň:
Žádné útulky

No Shelters

Kráčím cestou obklopenou
trnitým houštím,
píchajícím z podzemí
a stačejícím cestu
ke sběrnému útulku.

I walk a path surrounded by
thorn bushes,
darting from the underground;
angling their way
to the gleaning shelter.

Vidíš ten útulek?
Neviditelní koně nás ženou.
Nevlídné hlasy nám poroučejí.
Vytříbené doteky nás táhnou blíže.

Can you see this shelter?
Invisible horses herd us.
Stern voices command us.
Winnowing touches draw us closer.

Náš účel je vypůjčený
z hospodinova odlitku hlíny;
potažený zlatem,
vyleštěný do lesku, který oslepuje.

Our purpose is lent
from a landlord cast of clay,
surfaced in gold,
burnished to a sheen that blinds.

Uvnitř toho útulku
nás shoda generací
za generacemi
vydlabala,
ztenčila do stejných
tématů hříchu a nedostatečnosti.

Inside the shelter,
compliance of generation
upon generation,
hollowed out,
thinned to the same
themes of sin and insufficiency.

Jak může ten útulek,
založený na hříchu a nedostatečnosti,
být útulkem?
Oázou pro otroky?
Zajížďkou do iluze?
Tažením démonického stínu?
Přeludem poskvrněné naděje?
Snem o spáse,
ve kterém jsou duše vhodně oděny
do poklonkujících myslí.

How can a shelter,
based on sin and insufficiency,
be a shelter?
An oasis for slaves?
A detour into the illusory?
The pull of a demonic shade?
A mirage of tarnished hope?
A dream of salvation
where souls are properly attired
in bowing minds.
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Kráčím cestou,
která se klikatí, tečkována
očima, které vidí
za zákruty i přes hory.
Které vidí karmické břemeno
zrozené z netečného, ne-li neinteligentního davu.
Jeho mapa obkružuje
celou galaxii poznání,
ve které neexistují žádné útulky.

I walk a path
that moves serpentine, dotted
with eyes that see
around bends and over mountains.
That see the karmic freight
borne of a listless, if not witless, mass.
Whose map encircles
an entire galaxy of learning
where there are no shelters.
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Zyanya - komnata 14
Poznámka:
Je pár maleb, ve kterých na plátno vstoupily slova.
V tomto případě jsou to tři jednoduchá slova: známé,
neznámé, nepoznatelné. Tato malba je vysoce abstraktní
a dimenzionální, aby propustila tajemnou frekvenci
nepoznatelného.

Báseň:
Účel posloužil

Purpose Served

Nenech se svést
pluhem nihilismu.
Zasévá výhon
a nihilistickou víru
ve slunce, vodu a půdu.
To jsou stejné a opačné účinky
něčeho nevyslovitelného,
ve kterém je skutečné, neskutečné a surrealistické
spojeno magnetickým sepětím
odevzdání.

Do not be seduced
by the plow of nihilism.
Its seeds sprout,
and nihilists believe
in the sun, water and soil.
They are the equal and opposite effect
of something ineffable,
where real, unreal, and surreal
align in a magnetic clasp
of surrender.

To mlhavé Osvícení
je nevyslovitelné,
podobné zatmění
otupujícímu měsíc či slunce.
Jádro světla
je nezměněné;
program blokády
klesá a plyne
skrz generace času.
Věda dokáže trvalou mystiku.
Zatmění je vždy dočasné.
Ale ve stínech
smysly ožívají.
Účel posloužil.

The Enlightenment obscured
the ineffable,
like an eclipse
blunts the moon or sun.
The core of light
is unchanged;
the program of blockage
ebbs and flows
through generational time.
Science will prove perennial mysticism.
The eclipse is always temporary.
But in the shadows
the senses come alive.
Purpose served.

26

Zyanya - komnata 15
Poznámka:
Někdy je účel malby vyvolat pocit úžasu, nikoliv ve
smyslu krásy, ale spíše ve smyslu mimozemskosti. Pokusit
se vyobrazit multivesmír na plátně 42 x 30 palců je výzvou,
kterou by bavilo asi jen velmi málo umělců se o ni byť jen
pokusit. Tak toto je můj pokus.

Báseň:
Kdo jiný?

Who Else?

Ve vší této změně
můžeme žít slepí?

In all of this change,
can we live blind?

Jaký jiný druh vyvolal oheň?
Kdo jiný chodí po planetě
s nohama na zemi,
rukama zvednutýma vzhůru
v hádce s neviditelnou pravdou?

What other species summons fire?
Who else walks the earth
with feet on ground,
arms raised up
in argument with the invisible truth?

Kdo jiný?

Who else?

Můžeme žít slepí,
jako obyvatelé jeskyň, kteří se drží stěn,
čekající na přežití, aby puklo
jejich průhlednou kůži?

Can we live blind
like cave dwellers who cling to walls,
waiting for survival to crack
their translucent skin?

Kdo jiný?

Who else?

Jestli budeme vinit bohy či duchy či přízraky,
pak ztratíme spojení.
Staneme se jádrem nespojitosti.

If we blame the gods or spirits or ghosts
then we miss the connections.
We become the nucleus of disconnection.

Vina se rozlévá jako surový olej,
způsobuje nemoc, srážení, otravu,
naplňuje dutiny extra vnímavostí
ke svému olověnému hlasu.

Blame pours like crude oil
thickening, curdling, poisoning,
filling the cavities so receptive
to its leaden voice.

Naše kolektivní mysli
rámují spasitele
do zlatých tónů hříchu a viny.
Strach útočí
a my voláme neviditelno
na našem psychickém telefonu,
aby nás ho zprostilo.

Our collective minds
frame the savior
in golden tones of sin and shame.
Fear strikes out
and we call the invisible
on our psychic phone
to absolve us.

Vina je prostá,
padá jako déšť.
Vstupuje jako voda,
plní sklenici
do poloprázdna.

The blame is plain,
it falls like rain.
It enters like water
fills a glass
half empty.

Kdo jiný?

Who else?

27

Zyanya - komnata 16
Poznámka:
Zyanya komnata 16 představuje nový element ve
vizuálním slovníku Tvůrců Křídel. Dvě zlaté postavy po
obou stranách hlavy centrální postavy jsou duchovní
průvodci, kteří pracují s touto konkrétní entitou tak, aby se
natáhla a dotkla nekonečna. Postava vykazuje rohy
materialismu, kořeny fyzična a křídla vzestupu. Astrální
a náboženské světy se ukazují na levé straně malby. Často
zobrazuji srdce jako poušť pod noční oblohou a obvykle se
tam také vyskytuje vodní plocha, která často odráží
půlměsíc. Všechny tyto symboly jsou záchytnými body pro
dekódování obrazu.

Báseň:
Památka

Monument

Jako by to bylo jen jednou v jeho krátkém životě,
stvoření s bahenními údy zastavilo svěření
celistvosti svého bytí jediné vůdčí hvězdě;
bez přemýšlení o důsledcích nebo škodě,
vyhlo se rezervovanosti a nejistotě,
zatvrdlému srdci a předpojaté mysli,
neposkvrněnosti duše …;
navzdory zjevnosti úspěchu jeho mise
je to vždy opěvováno a ctěno
v seniorských kruzích statečnosti.

For if just once in its brief lifespan
the mud-limbed creature staunch entrusts
the entirety of its being to a single guiding star,
without thought to consequence or charge,
shorn of reservation and uncertainty,
of indurate heart, of resolute mind,
of immaculate soul…
it is ever sung and honored
within the senior ranks of bravery,
notwithstanding the overt success of its mission.

Akt slibu zazdívá památku;
chtěná přeorientace jáství
k živení jádra semene,
k vůni květu života,
ze které všechen život raší.
A kdyby se mě na to někdo zeptal,
tak k výhonku božské derivace;
a pokud retrospektiva poskytuje to poučení,
tak bych v tichém zasnění hrdě pozdravil
vášnivou smělost Boží jiskry,
která povzbuzuje a oživuje pozemské.

The act of commitment bricks the monument;
a willed reorientation of self
to the nurture of the seed’s kernel,
to the perfume of the flower of life
from which all life springs.
And should it be asked of me,
a sprout of divine derivation,
if the retrospective yields the lesson,
I would proud salute in quiet reverie
the God-spark’s passionate audacity
that emboldens and animates the mundane.
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Zyanya - komnata 17
Poznámka:
Zyanya komnata 17 je o: "Procítění přítomnosti
neviditelného světa."
Malba se pokouší vyvolat v divákovi pocit úžasu.
V našem lokálním vesmíru se toho děje vždy mnohem více.
Našich pět smyslů neumožňuje všem těmto frekvencím,
aby byly zpracovány a analyzovány naší myslí. Malba vám
umožní získat vjem toho rozsáhlého, multidimenzionálního
světa, který je po celou dobu kolem vás.
Báseň:
Brány zmačkaného papíru

The Gates of Crumpled Paper

Volání směřuje dovnitř.
Psaní pokračuje dál, ale slova
padají
pod můj zrak dříve,
než ke mně dorazí.

Inward goes the call.
The writing proceeds, but the words
fall
beneath my gaze
before they reach me.

Ruka, která je mou,
drží pero, které je tvé,
nad papírem, který je náš.
Jeho bílá geometrie
zírá na mě jako brána,
která mě odmítá
a používá mě k pokažení osudu.

A hand that is mine
holds a pen that is yours
over a paper that is ours.
Its white geometry
stares up at me like a gate,
refusing me,
using me to sour fate.

Znám to šílenství v tobě,
co skrývá se a rozmnožuje se samo sebou každá další generace šílenější.
Dokud se my všichni
nepokusíme vidět to, co je uvnitř;
posledního příbuzného,
to tiché monstrum
v mých stínech.
Opravdu, není to tvá chyba,
že jsi okvětní lístek zlata
na květině nemoci.

I know the madness inside you
lurks, breeding with itself—
each generation madder.
Until all of us,
straining to see what is within,
the last of kin
a silent monster
in my shadows.
Truly, it is not your fault
that you are a petal of gold
on the flower of disease.

Zmuchlal jsem další stránku
a hodil ji na podlahu,
s nadějí, že tě potěším.
Další brána se odmítla otevřít
a tak jsem ukončil její existenci.
Tvé pero je stejně příliš jemné
pro má slova.
A má ruka
je unavená od zapírání.

I have crumpled another
page on the floor,
hoping to please you.
Another gate refused to open
so I closed its existence.
Your pen is too fine
for my words anyway.
And my hand is
tired of denial.

Můžu tolerovat divoký úsměv.
Pramen vlasů ustřižený ze vzteku.
Závoru v noci ponechanou otevřenou.
Výpadky, které tě chytí v jejich klecích.
Protože ten jeden malý dar, který jsi dala,
není až tak malý.

I can tolerate the savage smile.
The lock of hair cut in rage.
The latch left open at night.
The blackouts that seize you in their cage.
For that one small gift that you have given
is not so small.
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Múzo osamělé dálnice;
múzo pátracích světel, která slídí nocí
při hostině anti-mimikry.
Ty jsi mě sem přivedla,
abych viděl ty zmačkané brány,
které mé holé ruce předložily
tvému šílenství.

A muse of a lonely highway;
of searchlights that prowl the night
in a feast of anti-mimicry.
You have brought me here
to see the crumpled gates
that my bare hands have laid
before your madness.

V tomto odměřeném chaosu, kterému říkáme země,
oba čekáme na omluvu.
Zaseknuti v nerozhodnosti našich mozků,
každá naše unce promoklá
posvátností našeho potu.

In this aloof chaos we call earth
we have both listened for the apology.
Stabbing at our brains’ indecision
every ounce of us drenched in the
sanctity of sweat.

Ten nelítostný odstín zmačkaného papíru
mě obklopuje
jako mateřská znamení
na smetanovém obličeji koberce dole.
Zmrtvělá a apatická,
ona napodobují krutost svého zapření.

The pitiless tint of crumpled paper
surrounds me
like birthmarks of the
cream carpet face below.
Lifeless and languid
they imitate cruelty in their disavowal.

Ale na rozdíl od tebe,
jejich zapření je součástí kalkulace takové, která není laskavá.
“Houževnatá láska,” řekla jsi,
“je jediným svědkem opravdové lásky.”
Ty jsi obětovala svůj odchod, abych já mohl
kráčet
nahoře
i dole.
Sbírám slova, která padla za oběť
mihotajícímu se světlu zápalky.

But like you,
their denial is part of a calculation—
the kind that is not kind.
“Tough love,” you said,
“is the only witness to true love.”
You sacrificed your letting go so I could
walk
above
and below.
Gathering the words that had fallen prey
to a matchstick’s fleeting light.

Ten malý dar, který jsi dala,
není až tak malý.
Nemá žádnou dimenzi.
Nemá vůbec žádnou přítomnost,
a přitom stejně jako slunce, poskytuje svolení
k vidění.
Měsíc ke snění.
Hora k naději.
Oceán k cítění.
Poušť k toužení.
Les k souznění.
Země k žití.
Člověk k lásce
a k předčasnému opuštění.

The small gift that you have given
is not so small.
It has no dimension.
It has no presence at all,
yet it gives permission like the sun
to see.
The moon to dream.
The mountain to hope.
The ocean to feel.
The desert to desire.
The forest to commune.
The earth to live.
The human to love
and to leave too soon.

Já vím, že ty nás znáš.
Přitiskla ses ke mně
ve falzetu milostného hlasu.
Ne dost těsně, pomyslel jsem si,
ale bylo to dost na to, abychom byli stvořeni.

I know you know us.
You have pressed yourself to me
in the falsetto of love’s voice.
Not enough I thought,
but it was enough to create us.

Když pokračuješ dál, za mě,
pamatuj, že jakákoliv myšlenka, kterou budeš mít
na mě, není mnou.
Může být jen námi,
protože nikdy nebyl čas, kdy bych kráčel
nebo běžel nebo se plazil po této zemi

When you go on, past me,
remember, any thought you might have
of me, is not me.
It can only be us,
because there was never a time when I walked
or ran or crawled or laid on this land
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bez tebe.
Nikdy.
Nie.
Nikdy.

alone of you.
Never.
Nie.
Never.

Ty můj ohrožený anděli, jestli zešílíš,
až se mé tělo
zhroutí na podlahu
jako mateřské znaménko na tváři Smrti;
tak rozdrtím ty brány pro tebe
svýma holýma rukama.
A promluvím s králem.
Řeknu mu, že je ti odpuštěno.
Ukážu mu tvůj malý dar,
který není až tak malý.

My deprived angel, if you go mad
when my flesh
is crumpled on the floor
like a birthmark on Death’s face;
I will crush the gates for you
with my bare hands.
I will talk with the king.
I will tell him you are forgiven.
I will show him your small gift
that is not so small.

“Ve světě šílenství
existuje jen slitování.”
Vzpomínám si na skrytý cíl těch tvých slov.
Bylo to mé srdce,
ta jediná věc, která nemůže být omezena
klecí.

“There is only mercy
in a world of madness.”
I remember your words’ stealthy aim.
It was my heart,
the one thing that cannot be reduced
by a cage.

Jako večerní stín
já počkám na okamžik tvého návratu.
Já a král budeme kráčet zemí společně
a čekat na tvůj příchod.
Až přijdeš,
já se vzdám svých přídělů.
Lehnu si na tebe, srdce na srdce;
tiché odměřování,
průzračná křídla.
Jaké posvátné umění!

Like an evening shadow
I will wait the moment of your return.
The king and I will walk the land together,
listening for your arrival.
When you come,
I will run from my rations.
I will lie atop you heart to heart;
silent measures,
transparent wings.
The holy art!

A doba zmačkaných papírů,
vypouštění slov jako ohnivých koulí
přes vodní příkopy,
přes kamenné zdi
do hluchých království,
v nichž sídlí duševní zdraví milovaných…
naše duše si nakonec přisednou k nám
kolem ohňů a zajásají.

And the time of crumpled papers,
of launching words like fireballs
over moats,
over stone walls
into the deaf kingdoms
that hold sanity dear…
souls will finally sit with us
around fires and cheer.

Nejsme blázni, když zadržujeme svůj dech
jako jedna plíce.
Když zavíráme naše oči
pro potrestání čistoty.
Když hvězdy hovoří
k listu
a my zadržujeme odseknutí
a smějeme se
jako jeden.

We are not crazy when we hold our breath
as one lung.
When we close our eyes
to the punishment of purity.
When stars speak
to a leaf and
we intercept the repartee,
and smile
as one.
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Zyanya - komnata 18
Poznámka:
Komnata 18 zobrazuje "zrození" nového vědomí.

Báseň:
Velmi, velmi pomalu

So, So Slowly

Nemůžeš utlumit oheň Posvátnou Vodou.
Nemůžeš nalákat vítr k poslušnosti.
Nemůžeš najít nejslabší v silnějším.
Nemůžeš zodpovědět otázky, které zůstávají.

You cannot mute fire with Holy Water.
You cannot lure the wind to obey.
Yout cannot find the weakest in the stronger.
You cannot answer the questions that stay.

Nemožnost je hranicí možnosti,
které nemůžete nevěřit.
Žiješ-li plnost života,
gravitace padá bez odkladu.

Cannot is the limit of can,
that you cannot unbelieve.
If you live a full life’s span,
gravity falls without reprieve.

Život je pokorné, rozlehlé zvíře,
troudnatá noc hledající žhavé uhlíky.
Vyvržený svět pozdvižený osvobozením;
chybně si pamatující výprask ztrát.

Life is a humble, sprawling beast,
a tinder night seeking embers.
A castoff world unmoored released;
licking losses it falsely remembers.

Chování pod kůží rozkvétá,
příprava vnitřní nádoby dokončena.
Marnost přidává štětiny na svém koštěti,
zametající ctnosti na ulici.

Behaviors beneath the skin bloom,
their mount of the inner vessel complete.
Vanity spreads the bristles of its broom,
sweeping virtues to the street.

Jestliže dáváme, opravdu dáváme svá jáství,
voda uvnitř se stane posvátnou.
Dozvíme se, co vesmír říká,
i když se zdá, že mluví
velmi, velmi pomalu.

If we give, truly give of ourselves,
the water within becomes holy.
We learn what the universe tells,
even though it seems to speak
so, so slowly.
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Zyanya - komnata 19
Poznámka:
Tuto komnatu tě ponechám dekódovat samostatně.
(Rada: báseň ti pomůže.)

Báseň:
Sídlo svobodné vůle

Seat of Freewill

Srdce navádí mysl
k jednotě a spojení.
Mysl navádí srdce
k rudým závojům oddělenosti.

The heart steers the mind
to unity and connection.
The mind steers the heart
to the red veils of separation.

Čí ruce budou držet kormidlo?
Z nějakého důvodu
se tomu říká svobodná vůle.

Whose hands grasp the wheel?
It is called the seat of freewill
for a reason.
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Zyanya - komnata 20
Poznámka:
Toto je jedna z hrstky maleb v souboru umění Tvůrců
Křídel, kde jsou věci úplně abstrahovány, ale tentokrát to
nejsou geometrické formace, ale spíše organické, biomorfní
formy. To bere koncept glyfu do nové úrovně, jako bychom
se zaměřili pouze na jeden glyf a opravdu podrobně
zkoumali jeho zrnitost - jako by byl pod mikroskopem.
Tento glyf představuje Svrchovaný Integrál - obsažený
(svrchovaný) a spojený (integrální).
Báseň:
Skutečné zlato

Real Gold

Následuji ohně, které se zavrtávají do krajiny,
jako bouře řízené blesky,
vidím horizonty hluboce vržené,
mrštěné mocnými, povzbuzenými pažemi.
Tam, v tom chuchvalci, který skrývá tajemství,
můžu vidět budoucnost,
ve které se deset miliard různých věr
rozpadne do jediné.
Kde obrácení zevnitř ven objasňuje,
proč otroctví může konečně zemřít.

Following fires that bore into the land
like storms driven by lightning,
I see horizons cast deep,
flung by powerful, emboldened arms.
There, in that crease that folds mystery,
I can see a future
where ten billion differing beliefs
disintegrate into one.
Where the inside-out clarifies
why slavery can finally die.

Byli jsme obaleni otroctvím
od té doby, co na zemi existoval čas.
Přijali jsme ten obal,
jako by byl námi.
Bláznivé zlato duchovnosti.
Oslepení světlem.
Krása andělských hostitelů.
Neprozrazená domýšlivost hierarchií.
Její příjemci; láskou posedlí lidé
s ústy vytvarovanými do U.

We have been wrapped in slavery
since time was born on earth.
We accept the husk,
as if it was us.
The fools gold of spirituality.
The dazzle of light.
The glamor of angelic hosts.
The vanity of hierarchies undisclosed.
Its recipients; love-obsessed people
with u-shaped mouths.

Svrchovaný je integrální.
Není odstřižen od mateřské žíly.
Kapsa plná zlata se rozšiřuje všude.
A žádný důl není k nalezení.
My jsme tím.
Není žádné mít/nemít.
To je jen iluze.
Program.
Lež.

The sovereign is integral.
It is not cut-off from the motherload.
The pocket of gold spreads everywhere.
There is no mine to find.
We are it.
There is no have/have not.
There is only illusion.
The program.
The lie.

A pravda?
Inu, ta stojí za hledání.
Ale nalézá se pod a za viditelným.
Je zahalená a tichá.
Sní nás probuzené
a noční můry nás uspávají.
Utíká, když my kráčíme,
a kráčí, když my se plazíme.
Zdá se, že nás škádlí
jako neškodná touha.

The truth?
Well, that is worth finding.
But it is underneath and beyond and invisible.
It is cloaked and silent.
It dreams us awake,
and nightmares us asleep.
It runs when we walk
and walks when we crawl.
It seems to tease
like a harmless want.
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Pravda je
jasná jako dokonalé sklo.
Oáza nebo přelud?
Někde mezi tím
prospěvující hrozby hříchu.

The truth is,
it’s clear like perfect glass.
An oasis or mirage?
Somewhere in that midpoint,
intoning threats of sin.

Stojíme u dokonalého skla,
a sledujeme pošpiněný dar smrtelnosti.
Vymazáváme lásku
každým souzením a obviňováním.
A přitom láska zůstává
jedinou hrou.

We stand at the perfect glass,
watching the tarnished gift of mortality.
We delete love
in every judgment and blame.
Yet love remains
the only game.
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Zyanya - komnata 21
Poznámka:
Zyanya komnata 21 je malba, která ilustruje kolizi
dočasného času s "věčným" časovým rámcem. To, co je
věčné, je jádrem všech věcí a nemůže to existovat
v dočasných entitách. Jen jako koncept.

Báseň:
Dokončení

Completion

Dokončení.
Jak podivný svět,
jako by něco živého bylo dokončené.
Všechno je v pohybu,
měnící svůj tvar do nových vyjádření.
Vše svolávané
k tajemnému přitahovateli.
Jsme nespoutaní
a znovuspojení zároveň.
Naší zkušeností je postupovat dál,
měnit se,
reorganizovat se,
být stále v pohybu
směrem k našemu dalšímu vyjádření.

Completion.
Such an odd word,
as if anything alive is complete.
Everything is in motion,
shapeshifting its way to new expressions.
All to assemble
at the mysterious attractor.
We are untethering
and reattaching simultaneously.
Our experience is to change,
modify,
reconstitute,
always to move on
to the expression of our next.

Dokud nenačrtneš kruh času
kolem života
a neoznačíš změny,
dokončení neexistuje.
Jsme rolemi, které mění
jeviště,
scénář,
zakřivení příběhu
až k poslední, nezměnitelné stránce.

Unless you draw the circle of time
around a life,
marking changes,
completion does not exist.
We are the cast that changes
the stage,
the script,
the story’s arc,
down to the final, immutable page.

Dokud nejsme kompletní,
neexistuje žádné dokončení.

Until we are complete,
there is no completion.
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Zyanya - komnata 22
Poznámka:
Tato malba hovoří o dezorientaci každodenního života.
Jak cestujeme na dlouhé vzdálenosti, tak se mnozí z nás
setkáváme s pronikavými frekvencemi konzumismu,
chamtivosti, přitažlivosti a tuctu dalších variant 3D realit.
To může vyčerpat naši energii a způsobit rozčarování, které
může snadno skončit depresí. Postava, která je vzhůru
nohama, je v tomto stavu. Je chycená ve vířícím proudu
těchto vyrušování. Nicméně zůstává tu hlavní postava
v temnotě a tou je Svrchovaný Integrál.

Báseň:
Účel byl sepsán

Purpose Penned

Když jsem svobodný,
pak zdi neexistují.
Nejsou žádné železné tyče
protínající okna.
Žádná páska zalepující ústa.
Nejsou žádné války,
které srovnávají skóre,
nebo osvětlují noc
v ohlušujícím kvílení.

If I am free
then walls do not exist.
There are no iron bars
that cross windows.
No tape to seal lips.
There are no wars
that settle scores
or torch the night
in high-pitched wails.

Když jsem svobodný,
pak ani jediné dítě
nehladoví po lásce.
Nejsou žádné šepoty
nenávisti,
nebo velebení
ručně psaných osudů.

If I am free
then not a single child
is hungry for love.
There are no whispers
of hate
or glorification
of handwritten fates.

Když jsem svobodný,
pak neexistuje žádná cesta.
Systémy věr chrlí svá nařízení,
rozpouštějící se v postmatematice
nevyřčené věštby.

If I am free
then there is no path.
Beliefs hurl their decrees,
dissolved in the aftermath
of an untold foretelling.

Když jsem svobodný,
tak ty také jsi,
i když jsme převedeni
na spodní polici
vesmíru.
Zůstáváme jástvím bez jáství,
neuvězněni v neskutečném.
Jsme správci a pastýři
tohoto poznání.
Účel byl sepsán.

If I am free
then so are you,
even if we are transferred
to the bottom shelf
of the universe.
We remain the selfless self,
un-imprisoned in the unreal.
We are stewards and shepherds
of this recognition.
Purpose penned.
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Zyanya - komnata 23
Poznámka:
Někdy chce umělec vytvořit určitou náladu
prostřednictvím barev a formy. Tato konkrétní malba má
ukázat náladu kontemplace a toho, jak takový akt
kontemplace přitahuje pozornost našeho vyššího jáství
(které je vyobrazené ve středu malby).

Báseň:
Co kdyby

What If

Co kdybys mohl uvidět
vesmír jako svůj domov?
Co kdybys mohl promluvit s Bohem...
myslím opravdu mluvit s duchem vesmíru?
Co kdyby vyšší frekvence vesmíru
kroužily kolem tebe okamžik za okamžikem?
Co kdyby ses každé ráno probudil
11 miliónů mil daleko?
Co kdybys žil navěky?
Ano,
ano,
ano,
ano
a ano.

What if you could see
the universe as your home?
What if you could talk with God…
I mean really talk with the universal spirit?
What if the highest frequency in the universe
circled you moment to moment.
What if every morning you woke
11 million miles away?
What if you lived forever?
Yes,
yes,
yes,
yes,
and yes.

Co kdyby se tvé vědomosti ztratily
a ty bys začínal od začátku?
Našel bys je znovu?
Úplně ty samé?
Proč bys to dělal?
Briliantová přítomnost
v intelektu trpěla.
Což není čas
udělat předposlední zločin
a otevřít oči, které osvěcují?

What if your learnings were lost
and you started anew?
Would you re-find them?
The very same ones?
Why would you?
The brilliant presence
has suffered in the intellect.
Isn’t it time
to do the penultimate crime
and open eyes that lighten?
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Zyanya - komnata 24
Poznámka:
Moudrost je léčení. To je jednoduché téma malby
Zyanya komnaty 24.

Báseň:
Rozbité

Broken

Vystrašená populace
se přibližuje;
stádo zlověstné pohromy,
zívající na oblohu plnou křídel.
Společným vrtěním ocasů zahání mouchy.
Predátoři se plíží v pozadí.
Někteří s těly,
někteří jen s vodoznaky.
Utahující se spirála
přináší napětí.
Napětí přináší únavu.
Únava přináší průlom.
Průlom přináší opravu.

The frightened populace
edges closer;
a herd of ominous calamity,
yawning at the wing-full sky.
Switching tails rally against the flies.
Predators creep in the borderlands.
Some with bodies,
some with only a watermark.
A tightening spiral
brings tension.
Tension brings wear.
Wear brings breakage.
Breakage brings repair.

Léčení je vrozené,
je-li umožněno.
Je-li prostor vytvořen,
je-li čas dán,
je-li otevřená mysl přijímající;
léčení může nastat.
Štěrkové davy
okusují vybělené kosti
svatouškovství,
v naději nalezení výživové cesty
pro nárůst moudrosti.

Healing is innate,
if allowed.
If a space is made,
if a time is given,
if an open mind receives;
healing can step in.
The graveled crowds
gnaw on the bleached bones
of sanctimony,
hoping to find a nutrient path
to accrete wisdom.

Moudrost se nenalézá ve stádu.
Moudrost se nenalézá v knize.
Moudrost se nenalézá v cestě.
Moudrost se nenalézá v druhých.

Wisdom is not found in the herd.
Wisdom is not found in the book.
Wisdom is not found in the path.
Wisdom is not found in the other.

Vnitřní album mysli
hromadí sny a touhy
jako spižírna milionáře.
Ale na které polici je moudrost?

The mind’s scrapbook interior
hoarded dreams and desires
like the pantry of a billionaire.
But where is wisdom on the shelf?

Moudrost je léčení.
Ona je tím, co poznává a opravuje
rozbité.

Wisdom is healing.
It is what recognizes and repairs
the broken.
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