Tvoření.  Jediná náplň života.

Jako bych neustále  odhaloval tajemství tvoření a přibližoval  se k tomu původnímu  významu našeho krásného slova tvorba. Nejsou to ani dva  roky,  co mohu toto slovo vyslovit a ono se rozezní jako zpěv staletých  dubů.
            Ono tvořit  není jen tak. A přitom je do  jednoduché, přirozené a pro  každého kdysi samozřejmé. Tvořit totiž vyžaduje být  celý  a jednotný. Když v mé tvorbě bude převažovat rozum, logika,  analytika a  mužský princip, tak dílo bude tvrdé, těžké,  jasné, zářivé, vyschlé a jaksi bez  šťávy, bez vnitřního  tajuplného života. A pokud je tenhle typ tvorby  jednostranný,  pak jej již ani nepovažujeme za tvorbu, naopak co nejvíce se  mu  vyhýbáme, a proto se také mnoha dnešním vědcům, filosofům  a teologům nedostává  vyslyšení, i když jakéhosi uznání  ano. Na druhou stranu může převládat fantazie,  obrazovost,  představivost, mocný proud citu, barvy a melodie života. A pokud  tyto ženské principy jsou jednostranné, dílo se nám nafoukne,  vzdaluje se nám,  utápíme se v té rozbředlosti a rozplizlosti.  Ale z harmonického spojení těchto  protikladů, z nichž je  vše utkané, zrodí se naše dítě, dílo - stvoření.
            A skutečně, když se podívám  na malé dítě, jak si  hraje, jak ještě žije ve svém samozřejmém,  přirozeném a jednoduchém světě, vidím  dokonalost. Je na  čase, aby si člověk uvědomil svoji úlohu a podstatu, svoje  pravé předurčení. Ó netvořím zde jakýsi idealistický  sen. Můj požadavek je zcela  logický: od té doby, co jsem poprvé  uvolnil svůj rozum a fantazii, dovolil si  něco stvořit, začal  jsem ožívat, nacházel opět smysluplnost a štěstí.
            Tvorba ale není pouze literární,  výtvarná,  hudební. I vědec, kuchař, zahradník musí utvářet  své dílo tak, aby bylo ucelené.  A každý taky intuitivně  cítí, kde je co částečné, poloviční či dokonce lživé,  tedy kde co neodpovídá skutečnosti, podstatě života. S posměchem  jsme se dívali  na své učitele, politiky a úředníky - ale  ku příkladu tyhle tři skupiny lidí  jsou pod vládou jednostranného  programu, myšlení státu, v němž chybí žena, cit,  barvy  a melodie.
            V poslední  době, jako bych přestal tvořit. Zdá  se. Na první pohled ano,  nepíši teď verše, příběhy či úvahy jako dřív, ale  přesto...  Verše si přes den skládám, jen je nezapíši. Příběhy, tak  dokonalými a  živými, i když prostými, teď žiji. A úvahy  mě provází jako kouzelné víly od rána  až do večera. Není  tohle tvoření daleko naplněnějším? Když se tvoření stává  životem a život tvořením.
             Tvoření není žádnou výsadou vznešených umělců,  ani chvilkovou  zábavou, způsobem odreagování či profiltrování naší unavené  duše,  není to ani věc, pro kterou se musíme narodit s vlohy.  Tvoření má v sobě každý  napsané. Každý k němu spěje,  i když „to“ nazývá jinak. Tvořit musí i muž a žena,  přátelé,  milenci i manželé. Ale skutečně tvořit, ne jen předstírat  a lhát, ale  tvořit to, čemu se naplno oddají, srdcem i mozkem,  tělem i duchem. Stvoření se  může vepsat na papír, ale také  do Přírody, do té největší knihy.
             V tom je to předurčení člověka. Měli bychom si z  našeho  jména odebrat jedno slůvko sapiens a dosadit za něj něco  vhodnějšího, doplňujícího.
             Ale ještě se vrátím k naší otázce, neboť se v ní  toho  tolik skrývá. Ještě nedávno jsem od literární tvorby očekával  sebeuskutečnění, sebenalezení, sebepoznání, i když jsem  tvořil jakoby z čiré  lásky a proudu života, v podstatě to  bylo toto. Anebo, úplně naopak, jsem potají  kázal a dával  ostatním to, co jsem považoval za dokonalé. Dneska se snažím  žít,  tvořit a poznávat sám sebe a naši přírodu bezprostředně  a jako výsledek tohohle  mého života, jako dítě stvořím  také něco na ten papír. Ale život, ten je na  prvním místě.
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