
Niekomu sa rozhára v duši radostnejšia nálada, v niekom sa rozplápolá
radosť Niekto zahorí láskou, iný spravodlivým hneyojn, niekomu v duši vzbíkne
nádej, v niekom vMčí zúfalstvo Niekomu sa srdce rmplammí nenávisťou, inému
tvrdý zápas rozplamení lásku k ľuďom Jeden horí za dievčaťom, druhý horlí za
slobodu Niekto planie hnevom, iný ide zhone t od hanby, ďalší b/utužbou Jeden
srší veselostou. druhý pomstou Niekto iskrí vjipom., v niekom iskri duch a v nie-
kom met dobrej i <sherky Niekomu horí zem pod nohami, iný sa zmieta v ohm citov
či v plameňoch žialu Niekto sa rozhorí vnútorným vznetom sám, v niekom vzne-
cuje túžbuJiudba Možno roznietit nadšenie, rozdúchal nenávisť, nesvár, iášne,
náruživosť, vo vnútn rozfukat iskru egoizmu Môže vzblknut hádka, môžu nastať
výbuchy vášne či hneYJi Vznikajú požiare štastlá alebo lásky. Nenávisť proti nie-
komu sa šíri ako oheň SttacJtLje chyllavý, iášne siahajú do nebezpečných výšok
Blčia plamene hnevu, odhodlanosti, horia ohne ľúbosti a lásky Po čase zhasne raz
horená Yášeň, zhasne radosť, pohasne veselosť, ale uhasína aj dosť a niekto udusí
v srdci smútok Blikajú bojazlivé ohníčky nádeje, v kútiku srdca bhkotá iskierka
starej lásky Tu a tam tlie iskra odboja či iskra nadšenia

V niekom kypí zlosť., niekomu vykypí trpezlivost. niekto by vedel vyhnal
odvahu na hod varu, vrelá je láska či iúžha Čerpáme zo žriedla skúseností,
inšpirácie, poučenia, zanietenia Možno hlboko načrieť do problematiky.
možno načriet L múdrosti sveta Z hlbín sŕdc pryšti ul, z duše vyviera radost
Niekomu vytrysknú úpnmne pnamo z duše skjyá, niekto vyronŕžial' Možno lial
do duše nádej, možno vylievať svoje city, vylial si na niekom svoj hnev Nie
komu sa v srdci rozleje ľútosť a horkosť či hrejivý pocit šťastia, niekoho zalieva
radosť, iný sa radostou nasal Cez skromnosť môže presakoval ťažko skrývaná
pýcha Odplynú spomienky, v niekom sa rozprúdi nálada, v niekom prúdi
poznáme, niekomu sa srdcom ženie prúd vrelej nežnosti, v niekom hlodánep_£h
koj ako spodný prúd Možno rozvlmt nryiel'niekoho, rozbúril niekomu v srdci
nové city či more žialu. muk a trápenia, možno prerušil tok myšlienok Nieko-
mu v hrudi zápasia vlny protichodných citov, niekto sa zmieta vo vlnách rozcí-
lema či v citovom vlnobití, niekoho zaplaví vlna šlasua, iný sa ponorí do vín
tichého zabudnutia Jeden kráča mlčanlivý, pohrúžený do citov, niekto má hlbo-
ký myšlienkový ponor Jeden kráča proti prúdu, druhý po prúde Niekto sa
brodí v šlasli, niekto pláva v úplnej radosti Niekde padli akési hrádze a duša
pláva v blaženosti, niekto je po krk v starostiach Jedni lonu v túžbach, druhí
v bjede, iní sa topia v bezradnosti, rozpakoch, temných náruživostiach, ďalší sa
utápajú v prepychu Mnohí skízh do vôd idealizmu či materializmu a je dost aj
takých, čo chcú namočil niekoho do problémov Zahatávaju sa príboje skaze-
nosli, avšak silné city pretrhajú všetky hrádze umiernenosti a mravných zásad
Nastávajú povodne citov, záplavy malicherných yášní, radosti, prívaly zloby.

Máme prchavý pocit, vyprchá z nás líška či hnev Z mozgu nám zvyk-
ne vyprchal všetka tnezva rozvaha, z hlavy nám vyfučia myšlienky, vyšumí
oduševnenie chvíle Ako otravný plvn sa šíria klebety

Vnútorný svet človeka má aj svoju atmosféru Môže byť tiesnivá. ťaživá,
napätá alebo radostná, uvoľnená, tvorivá Aj obloha je premenlivá Najčastej-
šie ju zahalujú rôzne mraky Ako búrlivé mračno visí nad hlavou neštastie. na
dušu sadajú nenávistné mraky, chmáry bázne a strachu, v hlave sa snujú chmá-
ry osamelosti Na niekoho pršia výčitky, na niekoho spfchol dážďyMa&, z nie-
koho pršia ilúzie V dušiach zúria búrky nadšenia, rozhorčenia či nevôle, nie-
ktorí žijú divými búrkami túžob Ako náhla búrka pnžeme sa žiada, burácajú
city, niekto metá hromy a blesky, na niekom zhrmí mečí hnev

Vo vnútornom svete zažívame protiklad tepla a chladu, svetla a tmy Hreje
nás myšlienka na niekoho, máme hrejivý Ľocjl, cítime teplú radosť a horúcu
ydaku, pociťujeme teplo matennskej lásky a rodinné teplo Na druhej strane nás
mrazia niektoré slová, pnmrazínás hrôza, u niekoho pociťujeme studenú zdvo-
nlosť Často chladne naše nadšenie, ochladnú naše city Niekto má oslnivý zjav.
oslňuje nás jeho klása, niekto je svietivou osobnosťou či žiarivým príkladom
Niekomu svieti tvár istotou a spolahhvosťou, z niekoho len tak svieti šťastie
Keď sa rozjasní nálada, v srdci je svetlo Na obzore svitá nádej, svieti lúč SťaSz
Ha Ideme tŕnistou cestou za svetlom poznania Všeličo si ujasňujeme, vyjasňu-
jeme, vysvetľujeme, pokúšame sa vrhnúl na niečo jasne svetlo, vytiahnut niečo
na svetlo, posvietiť si na niečo, až kým to nevidíme v jasnom svetle, až kým
v tom nemáme jasno, až kým sa nám v hlave nerozsvieti, nerozbneždi, aj keď
nakoniec všetko vysvitne samo Obklopuje nás vojnová tma, tma neznáma, tma
povery, temno zaostalosti, duchovná temnota a temné náruživosti

Týmto hrubú rekonštrukciu vnútorného sveta človeka prostredníctvom
jazyka predbežne uzatvárame Zostáva predovšetkým otázka ide tu iba o neži-
vú schému, alebo o živú skutočnosť, o ktorej nám jazyk nenápadne a nevtiera-
vo podáva svedectvo9 Pokúsila som sa zodpovedal túto otázku takto

Jazyk nás vovádza do nášho vnútorného sveta prostredníctvom lokálu
— hovorí sa všeobecne v mojom vnútn, v mojej duši, vo mne, prípadne kon-
krétnejšie v mojej hlave, t j v mojom myšlienkovom svete, alebo v mojom
srdci, t j v mojom emocionálnom svete Tento vnútorný svet ako ďalšia úro-
veň nášho bytia je zmyslovo vnímateľný zmyslovými orgánmi nášho vnú-
torného tela V jazyku je tálo skuločnosl zohľadnená lak, že sa rozlišuje
doslovný a prenesený význam Doslovný význam je usúvzťažnený s vonkaj-
ším svetom, ktorý vnímame zmyslovými orgánmi nášho vonkajšieho tela,
prenesený význam je usúvzťažnený s vnútorným svetom, ktorý vnímame
zmyslovými orgánmi nášho vnútorného tela
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