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Táto krajina má svojho poeta laureáta – robustného, večne usmiateho muža z Kerry, ktorý má
v sebe čosi z génia. Brendana Kennellyho. Nezáleží na tom, či sa Kennelly identifikuje s touto
rolou. Ak by neexistoval, bolo by ho treba vynájsť...
GEERT LERNOUT
Irish Times

Kennelly s pozoruhodnou úprimnosťou a odvahou vstupuje do iných a stotožňuje sa s nimi,
aby mohol vnímať, chápať a trpieť... vždy v pohybe, skúmajúc a pochybujúc...
AIDAN MURPHY
Sunday Press
V Knihe Judášovej necháva Kennelly tohto večného zradcu a obetného baránka, ktorý je
nielen zatratený, ale aj nespasiteľný, hovoriť, snívať a mrmlať všetkými svojimi hlasmi – z
minulosti i budúcnosti, hlasmi z histórie a mýtov, dobra a zla, mužov, žien, detí a
prachovprachovprachov, až kým si neuvedomíme, že ten prekliaty vyhnanec, nevysloviteľný
páchateľ zjavne nepredstaviteľného, sa pri vstupovaní na zamrznutú rieku svojho sveta stáva
naším rafinovaným, mnohohlasným kritikom.
AUGUSTINE MARTIN
Irish Independent

Kniha Judášova je epické dielo na takej vysokej úrovni, akú si táto téma zaslúži. Je to poézia
nízka ako heavy metal, no siaha do výšin, kde lieta Duch Svätý, komická a tragická, od litánie
po nepríčetný rev, raz hrmí, inokedy sa závratne vznáša. Ako Dávid v Žalmoch či Robert
Johnson vo svojich blues píše básnik zmätené listy Bohu, ktorý ho možno opustil a možno
nie, a samozrejme, píše ich ostatným, ktorí ho počúvajú.
BONO
Poetry My Arse je poézia vhodná skôr na mäsiarsky klát ako na kaviarenský stôl. Hovorí sa v
nej o túžbe a zodpovednosti, ale aj o Dubline, Írsku, láske, zrade, deštrukcii, nežičlivosti,
samote a osamelosti a beckettovskom napätí medzi slovom a mlčaním, pravdou a lžou.
PAT BORAN
Sunday Tribune

ZÁMENA
Raz starena mi vravela, že poplietli sa
bábätkám náramky, čo označujú mená.
Ranná Hviezda sa volala tá pôrodnica.
Tak domov odniesli ma iný muž a žena,
nuž je môj život vlastne celý dopletený
a ironický zmätok vedie moje činy,
pri pomyslení na to moja krv sa pení,
stále si opakujem: Ja je niekto iný,
a niekto iný je zas mnou, tak rozmýšľam,
čo myslí si o behu svojich dní,
či vie, že žije na nesprávnom mieste?
Keby som nebol vymenený, bol by môj
život i môj chýr taký pochybný,
a kráčal by som po rovnakej ceste?
Nepopliesť náramky je umenie, to vedzte.

