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Króciutki w uœmiechu grymaœnym,
elementarz artysty
¯ycie jest twórc¹.
A ty artysto w ¿ycia uœcisku, dyrygentem b¹dŸ dla geniuszu dzie³a!

Credo
Wszystkie myœli bez wyj¹tku, czy te zas³yszane przy mijaniu poœpiesznie ¿ebraka, czy
te wyczytane w filozoficznych ksiêgach, s¹ niczym.
Myœli s¹ tworem cz³owieka, a wszystko bezmyœlne jest domen¹ nieznanej dla myœli
cz³owieczej, fizyki.
W tamtym œwiecie dla myœli jeszcze nieznanym, nieskoñczenie uzupe³niaj¹ca siê energia
jest wszystkim, jest Bogiem.
Naszym myœlom niech na dzisiaj, przy czytaniu s³ów tych, wystarczy prawda taka:Ka¿dy jest potrzebny, gdy¿ w ka¿dym geniusz zamieszkuje, a rozumu naszego
akceptacja bez wyj¹tku wszystkiego, niechaj dostojnie zacznie stawaæ siê Bogiem.

Rozgrzewka
Largo
B¹dŸcie wyspani i na luzie, ale entuzjastycznie skoncentrowani.
A czytaj¹c poni¿sze s³owa, tworzyæ zaczniecie!

Artysty jaŸñ jest starowink¹.
Nie musi siê ona namyœlaæ nad wszystkim i niczym zbyt wiele.
Starowinka szepc¹c, k³óciæ siê bêdzie zawsze w myœli twej.
K³ótliwoœæ jej sekretem jest.
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Szepnê³a kiedyœ, chyba pytaj¹c:
Artyzm podobny jest do mi³oœci?
Milcza³em.
Minê³y nam wieki ca³e.
Dziœ powiem wam ju¿ moj¹ i mojej wiecznej starowinki prawdê: Artyzm tylko
mi³oœci¹ jest!
Kochaæ jest twórczoœci¹.
A twórczoœci matk¹ jest mi³oœæ.
Tworz¹c, nie mo¿ecie byæ m¹drzejsi nad swojego serca m¹droœæ!
Czy ty nie czujesz, ¿e sprzedajna twórczoœæ jak i mi³oœæ op³acana, jest odwrotnoœci¹
zalet, jakimi przez pryzmat siebie je widzisz?
Inni bêd¹ myœleæ, ¿e kupi¹ twórczoœæ czy mi³oœæ.

A ty wiedz, ¿e tak twórczoœæ jak i mi³oœæ, zap³acone raz tylko z³otem
mi³oœci s¹ takie, ¿e niczego ci ju¿ wiêcej nie potrzeba!
Kochaj, twórz.

Ci, którzy nie zaznali mi³oœci nie s¹ artystami.
Po¿¹daj¹c omijaj¹ prawdê tê.
Próbuj¹c byæ twórcami, mi³oœæ oszukuj¹.
Hej! Uœmiechnij siê, to szaleñcy spekuluj¹cy na temat uleczenia w³asnej choroby.
Uœmiechnij siê i wzrusz tak jak ja ramionami.
Uczujesz bezsilny ból swojego œrodka.
Umêczony têsknot¹ œrodek wo³a go, czeka go.
Nie przychodzi.
Wo³aj artysto ze mn¹!
Zobaczysz, ¿e tylko zwierzê nas us³yszy!
Nie pora wo³aæ?
Nie pora jeszcze!
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Jeszcze cz³owiek jest potwor¹ wœród najlichszych m¹droœci!
P³acz, twórz.

A jak serce poszarpie ci obojêtnoœæ tych lichych oczu porzuæ ludzi.
Zalej swoje myœli krwi¹.
I w tym letargu, w ramionach podœwiadomoœci, s³odk¹ zabaw¹ zrób wszystko dooko³a
siebie.

Tañcz, twórz.
Pokonaæ siê sam bez ludzi nie umiesz?
G³upiœ jeszcze.
Têsknij! P³acz! Cierp!

Nigdy nie zdradŸ mi³oœci!
IdŸ i twórz.

A kiedy, na zawsze i nigdy siê jednym stan¹.
Na dnie, duszy spokoju, powstanie niemoc.
Ta niemoc to ¿al, bêd¹cy drzemi¹cym szaleñstwem.
¯al za czyny me, dzikie i jak¿e w os¹dzie bezb³êdne.
G³uche cierpienie, w przeznaczonym szaleñstwu
sercu, nieskoñczenie trwa”- to mi³oœæ.

Œwiadek, zalety m³odoœci

Tak jak zaleta w œwiecie niedualistycznym jest zalet¹.
Tak w ludzkim, jest niczym!”

Czy¿ nie wszystko by³o od pocz¹tku ci obce?
Czy wczesnej m³odoœci wstyd œmiesznie ukrywanych kompleksów ci pozosta³?
Uœmiecham siê do tych chwil.
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Uœmiechniesz siê i ty.
I w uœmiechu tym dziwiæ siê ci¹gle bêdziesz: Có¿ inni zawsze takiego widz¹?
Dlaczego ja nie poprzez innych, a poprzez swoje oczy s¹dzê?
Jak z trudem przychodzi³o czymœ zachwycaæ siê?
Brzydzi³o mnie udawaæ nie siebie.
Czu³em ju¿ wtedy i na swój sposób wiedzia³em, ¿e ludzkie wymys³y i os¹dy s¹
oszustwem.
I wiedzia³em, ¿e zalety u dzieci nie wywodz¹ siê z zalet ojców.
I wiedzia³em, ¿e mogê zawsze nie oszukaæ siebie i zgi¹æ kark przed tym, który uczu³, co
to takiego zaleta, samemu nie bêd¹c zalet wiernym zwierciad³em.
Tak! Dobrze s³yszycie.
Zalety nie uczy ten, kto jest zalet pe³en!
Gdy¿ zaleta jest m¹droœci niemowlêciem.
A niemowlê, tak jak i m¹droœæ, swych zalet nie wymyœla.

Artyst¹ czujesz siê, gdy¿ do jaŸni artystycznej ju¿ siê rodzisz.
Ale czy zostaniesz nim, tylko twoje zrozumienie wybór ma.
Wybór zrozumienia, które rozumia³a twoja podœwiadomoœæ, gdy twoje cia³o
zwano dzieckiem jeszcze.
I k³óci³y siê dogmaty z twoj¹ intuicj¹.
A intuicja zawsze z twym wewnêtrznym doœwiadczeniem pod rêkê sz³a.
Wielu artystów nigdy nie mia³o tego wyboru, którego tylko ty dokonaæ mo¿esz. Czy
przez nauczycieli sofistów w szko³ach, czy w niedzielê byæ oszukanym, czy
te¿… melodiê s³odk¹ zanuciæ tê:
Pragnê szukaæ tylko siebie, bez waszego nudziarstwa.
Jedynym ³aknieniem moim jest nie po¿¹daæ.
Byæ zawsze pró¿nym chcê i dzikim jak zwierzê.
Upajaæ siê ¿yciem, nie wiedz¹c nic do koñca.
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Muzy
Najwa¿niejsza zawsze bêdzie tylko ta jedna muza.
Mo¿ecie j¹ wybraæ spoœród muz realistycznych, ale zaznaczam, ¿e muza œmiertelna jest
artystycznym z³udzeniem i czêsto zdarzyæ siê mo¿e, ¿e ka¿dy realistycznej muzy b³¹d
bêdzie twoj¹ pora¿k¹ i wiele nie stworzysz.

Najlepsza dla artysty muza pijana.

Muzê mo¿ecie stworzyæ sami.
Stworzycie j¹ z pewnoœci¹, tylko s³u¿cie sercu swemu!
Na przyk³ad ulepcie muzê na podobieñstwo tego, co wam najbli¿sze i najukochañsze.
Nawet na podobieñstwo siebie samego?
Przede wszystkim.

£akn¹æ muzy a nie posi¹œæ, twórczoœci jest celem.
W ³aknieniu mieszka ta myœliwego gor¹czka, kreuj¹ca natury równowagê.
To dla artysty nasienie dzie³a.
Zalety muzy, to artysty stêsknionej podœwiadomoœci wymys³y.
A ¿e muza przewrotn¹ jest, zawsze s³odko on cierpi.
I tworzy.

Owocne potyczki twórcze z muz¹ polegaj¹ na ci¹g³ej zamianie ról.
Raz twórca jest zniewolony tyrani¹ jej.
Raz ona jest tyrana niewolnic¹.
Ale nie mo¿e tam byæ litoœci.
Ubóstwo muzy wo³aj¹cej o litoœæ jest muzy zdrad¹.
To nie muza!
Czy g³ód jej, hañba jej, czy ³zy jej?
Nie wolno serca szarpaæ litoœci¹.
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Muza musi, tak jak i twórca, cierpienie czuæ.
Cierpienie jest po¿ywieniem.
W momencie, kiedy cierpienie muzy stanie siê twoj¹ nie-litoœci¹, a bêdzie ju¿ tylko
jedynym celem, jak d³ugi haust alkoholu bez toastu, czuæ muzê bêdziesz.
Haust, a¿eby zapomnieæ i zatraciæ siê.
I wtedy nie zrozumiesz, co to muza.
Najlojalniejsza z twych muz ukryta.
Ukryta w tobie.
Ujrzysz j¹ w lustrzanym upojeniu siê sob¹, przez ³zy.
I w s³odkim balansie tej relacji przeplataæ siê bêdzie upór z przekomarzaniem.
Fascynacja z pogard¹.
Nawet pogardliwa muzy zgodnoœæ bêdzie tym, co potrzebne.
I najwiêksz¹ mi³oœci¹, artyzmem stanie siê brak wstydu pomiêdzy muz¹ a tworz¹cym.
Muza to twój cieñ, którego nie rozpoznajesz.
Akceptuj a pokochasz ten cieñ.
Ten cieñ jest jak Temida, nie bêd¹ca wyroczni¹ twoj¹.
To jedyny przyjaciel twój, drugie tobie nieznane TY.

Twórca genialny to takie zjawisko, w którym
dziwka mieszka, nie proste ch³opisko.

Chamy
Urodzi³eœ siê do nich.
S¹ oni wszêdzie, bez szukania.
Otrz¹sanie siê z mocy ich wierzeñ nie przychodzi ci bez cierpienia?
To genetyczna z nimi wspólnoœæ trzyma ciê w potrzasku niemocy.
Szarp siê.
Cierpi¹c uwierzysz, ¿e bez ich i twego rozumienia, ich zamkniêtych a twych otwartych
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oczu, nie by³byœ sob¹.
Zamknij oczy! A bêdziesz widzia³ poprzez serca ich, to jak¿e inne serce twoje.
Mówi¹c, ¿e nie widzisz, sk³amiesz.
Mówi¹c, ¿e nie widzisz, k³ami¹c sam sobie udowodnisz, ¿e nie ma w tobie artysty
jeszcze.
Poczekaj.
Bêd¹ oni do ciebie mówiæ.
I nieprawd¹ dla ciebie bêdzie milczenie twoje.
Kiedy oni mówi¹ i ty mówisz, niezrozumiane jest nic.
Zatkaj im te ich paszcze!
Og³usz!
Krzyknij do nich z g³êbi swej, lub szepnij oczami.
Œrodek ich tylko cichutkie echo dos³yszy.
I nast¹pi przerwa, echo powróci.
Nastanie niezrozumienie ich i twoje.
I dziwiæ siê bêdziesz, w jak œmieszny i niezrozumia³y sposób oni s³u¿yæ ci
bêd¹.
Niech król nie rz¹dzi bêd¹c w³adc¹.
Niech król bêdzie b³aznem, s³uchaj¹cym b³azna!
Przecz im zawsze, a znajdziesz drogê ku sobie.
Chwilami wybaczaj¹c, chwilami nie daruj¹c im ich to¿samoœci, twórc¹ jesteœ.

Sêdziowie
Najbardziej sensowna, bezdyskusyjna opinia czy os¹d, jest tylko fal¹.
Fala jest filtrem dla relatywnoœæi.
Sêdziowie twórczoœci, chc¹c twórczoœæ os¹dziæ, s¹dz¹c staj¹ siê twórcy tworem.
A on o ten stwór nie dba.
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Uœmiecha siê tylko do sêdziego.
Sêdzia s¹dzi.
Twórca tañczy.
Sêdzia zasn¹³.
Twórca tworzy.

Ach ci sêdziowie, krytycy wszystkiego!
Subiektywizm zwany te¿ uwielbieniem siebie, doprowadzi³ ich do pozycji sêdziowskiej.
Czêsto ich uwielbienie siebie w œwiadomoœci, a nie-uwielbienie siebie w
podœwiadomoœci, pokazuje im równowagê.
Gdy sêdzia zacznie ciê s¹dziæ, s¹dŸ go natychmiast podœwiadomoœci¹ swoj¹!
Ale kiedy zawyrokuje, nie daruj mu tego!
Tyœ jest z mêdrców, nie z sêdziów.
A mêdrzec swoj¹ prawd¹ wszystkich mo¿e oszukaæ!
Gdy¿ mêdrzec nie dla teraŸniejszych, a dla nastêpców swych tworzy.
Wdziej szaty sêdziowskie.
Surowo dooko³a patrz.
Sêdzi¹ twoim jesteœ ty.
Twórz.

Rzemieœlnicy i ich pupile

Artysta - to jak mistrz chowa siê w wariacie bez wstydu.
A rzemieœlnik - to jak jest za du¿o wstydu w wariacie!”

Rzemieœlnicy, sprzedawcy talentów swoich.
Rasa ta pragnie ze sztuki ¿yæ, a nie sztuk¹.
Dzie³a ich sztukmistrzowskie zdobi¹ wszystkie dorobkiewiczów salony.
A nieraz, nie pomy³kowo, tak¿e i wychodki.
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Och, jak sztukmistrze z ho³ot¹ lgn¹ do siebie i siê uzupe³niaj¹.
Tej samej rasy podœwiadomoœci¹ zszyci s¹.
Rzemieœlnicy sprytnie obiecuj¹ artyzm, tym og³uszonym swoj¹ pazernoœci¹ œlepcom.
I o dziwo, mimo ¿e artyzm zdradz¹ i nawzajem siê oszukuj¹, na zadowolonych
wygl¹daj¹.
Ubóstwiaj¹ to, jak oczy zachodz¹ im mg³¹ w momentach, kiedy przekrzykuj¹ siê przy
rozliczeniach.
Jedni i drudzy maj¹ chyba jakiœ zmys³ niebiañski, gdy¿ potrafi¹ oceniaæ i ju¿ wyceniæ
dzie³o, nim ono powstanie.
Stojê z boku i patrzê na te targi, i piekielny zaczyna nachodziæ mnie nastrój.
I tylko to, ¿e czujê i wiem, i¿ kocha mnie ktoœ, odpycha me myœli od samobójstwa.
Ewolucji te¿ tworem oni wszyscy s¹, ale chyba nie z wody wyszli? A ze stêch³ych
bagien!

Przyzwyczai³em siê do tej stêchlizny ju¿ chyba, i mój œrodek obojêtnie machaj¹c
rêk¹ zamrucza³: Jakbym umia³ siê modliæ, to nie wiedzia³bym, o co mam w modlitwie
dla nich prosiæ.
Niemoc, niemoc, niemoc.
Nie niemoc¹, ale sw¹ nicoœci¹ patrz im w oczy!
Odwróc¹ siê szybko, po¿¹daj¹c zguby twojej.
I modl¹c siê za siebie samych, bêd¹ modliæ siê o zgubê twoj¹.
Gorzko-s³odka b³ogoœæ otuli im serca.
I nawzajem spod oka siê obserwuj¹c, padn¹ ostro¿nie na kolana.
I ryczeæ, i kwiczeæ w otêpia³ym lamencie bêd¹: „Zmi³uj siê nad nami!”
Hm.
Do kogo¿ oni tak lamentuj¹?!
Nie mam pojêcia.
Zatem mo¿e tak dla zabawy, dla tej pró¿noœci twórczej.
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Zmi³uj siê ty nad nimi, artysto!
I z artystyczn¹ twórcz¹ przyjemnoœci¹ pope³niaj tê zbrodniê, zwan¹ litoœci¹.

Twórcy narkotyczni, i ci trzeŸwi, i ci z urodzenia euforyczni

Abstynent widzi narkomana.
Narkoman abstynenta.
Nikt s¹dziæ przeciwnego sobie, siê nie opamiêta!

Papieros, papierosek, piwo, papierosek, wino, papierosek, piwko, winko, papierosek,
winko, piweczko, traweczka, piweczko, papierosek, wódeczka, traweczka, papierosek,
wódeczka, koczka, wódeczka, traweczka, grzybek, pigu³eczka, papierosek, itd.

Ciê¿ko na tym œwiecie twórcy bez u¿ywek!
Uciec od ludzi pragniesz czy od myœli swych, artysto?
Nie umiesz czy nie chcesz ju¿ d³u¿ej z otaczaj¹cym ciebie œwiatem obcowaæ?
Czy odurzasz siê, ¿eby otrzeæ siê o ten stan bliski œmierci, gdy¿ poczu³eœ i pozna³eœ, ¿e
tam bli¿ej niej, wszystko ³atwiej rozumiesz i w jaœniejszej barwie widzisz?
Czy chcesz, ¿eby te odlotowe halucynacje choæ przez chwilê sta³y siê prawd¹
wymarzon¹, najs³odsz¹?
Czy rzeczywistoœci¹?
A mo¿e uciekasz do bólu, jak do najs³odszej kochanki?

Mówiê wam: potrzeba i ochota na twórczoœæ zabiera zdrowia niema³o.
Ciê¿ar to dla organizmu!
Osobiœcie napiæ siê lubiê ot tak, z urodzenia, z tej wiecznej ochoty mojej, dlatego tak
strasznie nie bêdê ju¿ wiêcej narzeka³!
Zatem:
Czy nie jest u¿ywka tym czymœ potrzebnym do regeneracji mózgu poprzez wypalanie w
nim niepotrzebnie zmutowanych nalecia³oœci?
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Czy mo¿e to moje drugie TY chce siê upiæ, gdy¿ pragnie siê uspokoiæ i wtedy ze mn¹
otwarcie pogadaæ?
Czy¿ u¿ywka nie nale¿a³a zawsze do buntowników, którzy protestowaæ uwielbiaj¹?

S¹ takie przypadki artystyczne, których fale zachwiañ emocjonalnych ko³ysz¹, a
za u¿ywkê wystarcza im na przyk³ad, nie spaæ. Znam te¿ te wszystkie typy maniakalne i
maniakalno-depresyjne. Tak zwane œwiry. To najlepsze na artystów materia³y.
Tacy ka¿dego dnia rodz¹ siê innymi emocjonalnie ludŸmi.
Dodaæ do tych kompozycji mózgów jak¹œ zdolnoœæ domen artystycznych, to ju¿ samo
istnienie ich jest dzie³em.

Nazwalibyœcie myœli moje demonami, jakby takowe was dopad³y.
A ja w tych demonach mego ¿ycia s³odycz widzê, mimo ¿e zmêczony
przez nie jestem. I chcia³bym spaæ ju¿ ci¹gle.”

Oj, bêd¹ g³oœno grzesznicy narzekaæ na u¿ywki.
Na kacu siê z nich nie spowiadaj¹c.

Mózg nigdy pomóc nie mo¿e, gdy¿ ma z³udzenie: cia³a cierpienia.
Ale wy³¹cz mózg, a cia³o ¿yæ bêdzie nie zauwa¿aj¹c z³udzenia.”

Przyjaciel
Wœród myœl¹cych istot s³owo przyjaciel jest popularne bardzo.
Artysta szuka takiej przyjaŸni, która do mi³oœci podobn¹ by by³a.
Szuka przyjaciela, który tak jak mi³oœæ, nie chce niczego w zamian.
Szczêœciem jest na tak¹ przyjaŸñ trafiæ, ale szczêœcie jest ciê¿ko utrzymaæ, gdy¿ nasze
ludzkie myœli maj¹ w sobie coœ z gwa³ciciela.
Myœl chc¹c, pogwa³ca bior¹c.
Szukaj przyjaciela.
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Eksperymentuj.
Lub pewn¹ rzecz zrób:
Zacznij mieæ ko³o siebie zwierz¹tko, na przyk³ad pieska.
I zobaczysz, ¿e œwiat odkrywaæ poprzez tego zwierzaka niewinnoœæ inaczej bêdziesz.
Uczyæ siê bêdziesz od niego jego œwiata, a poznaj¹c go zaczniesz odnajdywaæ
siebie.
Bezmyœlny przyjaciel twój ma tê zaletê, wiernoœci¹ zwan¹, której ty
potrzebujesz, a¿ebyœ balansu uczyæ siê móg³.
Nauczysz siê rozró¿niaæ, czy oczy zwierz¹tka gdy chore, maj¹ ku tobie
proœbê o ratunek, czy rozkaz!
Kochanie i przyjaŸñ s³ów nie potrzebuj¹.

Twórca
Czy rysujesz, czy p³ócien u¿ywasz?
Czy papieru nutowego, czy pióra wiecznego?
Ciê¿ko jest percepcji twej momenty twórcze z³apaæ, zapamiêtaæ.
Twórc¹ bêd¹c, doœwiadczasz tych niespodziewanych momentów swych prawd
najs³odszych?
Szukaj wtedy pêdzla czy pióra.
I wtedy, kiedy szukaæ bêdziesz jeszcze, wszystko klarownie widzieæ bêdziesz!
Ale z chwil¹, kiedy znajdowaæ bêdziesz narzêdzia, zaczniesz nagle nie rozumieæ i
zapominaæ wszystkie te pomys³y swych k³ótni ukrytych.
Nie zra¿aj siê!
Wiedz, ¿e te twoje k³ótnie chc¹ w tobie jeszcze pospaæ.
Twórco! Nigdy siê do twórczoœci nie zmuszaj, nie planuj zajêæ twórczych!
Nie mo¿esz byæ twórc¹ wbrew sobie.
Daj swym dzie³om podrzemaæ!
Ta uk³adanka, zauwa¿alna w ludzkim wymiarze, zacznie uk³adaæ siê sama.
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Uk³adanka jest ¿yciem twoim, które jak zawsze w nieznany ci sposób, ponownie
przyjdzie z tymi k³ótniami twymi.
Przyjdzie ponownie, bo to twoja mi³oœæ, która jak ju¿ pozna³eœ, zawsze powraca.
Gdy¿ mi³oœæ tak jak i jaŸñ, s¹ wiecznoœci artyzmem.
A dzie³a twego moc jest starowinki jaŸni szlochaniem!

Tylko mistrz mo¿e oszukaæ wszystkich,
nie oszukuj¹c siebie!
Za prawdê swoj¹.

Uœmiechnij siê.
Mi³oœæ do m³odoœci podobna jest.
Z uœmiechem kochaj siebie.
Twórz.

Œni³o mi siê dzisiaj, ¿e pisa³em na wstêpie tego krótkiego „abecad³a” dedykacjê
wszystkim tym, którzy mnie zrozumiej¹.
I dedykowa³em „abecad³o” wszystkim naukowcom, jednoczeœnie dedykuj¹c je
pacjentom lecznic psychiatrycznych.
A potem œni³o mi siê, ¿e zbudzi³em siê i szuka³em budzika.
Znalaz³em go wreszcie, ale nie mia³ wskazówek.
Na œcianie wisia³ kalendarz z 2042 roku.

