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Monolog artysty: One
Spróbuj medytowaæ, a¿eby siê uspokoiæ, skoncentrowaæ.
A jeœli nie umiesz tego, g³uptasie
zastosuj to, co piszê w poni¿szym nawiasie:
(10 minut przed czytaniem, co najmniej 150 gramów wina)

Artyzm, jak i ca³a przynale¿na mu reszta zjawisk, przez które to co jest istnieniem
zauwa¿amy, s¹dzimy i nazywamy - to nic.
To pustka.
Pustka, to twórcy prawda b³agaj¹ca o zrozumienie, ¿e ty dla samego siebie jesteœ
jedynym klejnotem, w uœmiechu nieskoñczonoœci wszechœwiata siê bawi¹cym.
Wszechœwiat twój stworzony na pikanterii nie chleba powszedniego, nale¿y
do œwiata muz.
Klejnot, bêd¹c najcenniejsz¹ b³yskotk¹ serca muzy, jest dla niej koron¹ o kszta³cie
kagañca, na szyjê jej opadaj¹c¹.

Artysta czuj¹c, ¿e muza pospolita
to nie dla niego w³aœciwa kobita, najpopularniejsze
dziwki spod dworca ubóstwia, i te¿ te wstydliwe
z ró¿añcem w rêku, w jego kierunku mrugaj¹ce.

On wie, ¿e niewiasty na wzorcowy wzór pospolitoœci zrodzone, nie pobudzaj¹ w nim tej
¿¹dzy, która wpierw serce, a potem mózg do ob³êdu kusz¹c doprowadza.
Kuszenie to, maj¹c w sobie niewinnoœæ najmniejszego pisklêcia kolibra czy bêd¹c
zagadk¹ obojêtnoœci oczu kata, jest dla zaistnienia artystycznej mi³oœci jedyn¹ si³¹.
U twórców podœwiadomoœæ figlarn¹ bêd¹c, a od œwiadomoœci m¹drzejsz¹, nakazuje
ubóstwiaæ odwrotnoœæ wymys³ów tej parki: serca i mózgu.
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Artysta przebieg³y podœwiadomoœci we wszystkim s³ucha, gdy¿ zaufa³ jej
kiedy zwierzy³a mu siê ona z tajemnicy: czego pragnie w jego artyzmie mieszkaj¹cy
kat, na pisklê kolibra patrz¹cy.
Kuszenia tarcza jest wzgard¹, gdy¿ gdzieœ tam mi³oœæ zawsze przy wzgardzie czaiæ siê
nawyk³a.
Krzyczcie mi imiê twórcy, który kocha³ nie gardz¹c i nie by³ przez mi³oœæ
pogardzanym!
Ile¿ w tej obojêtnoœci oczu koliberka jest s³odyczy dla niewinnoœci
katowskiego wejrzenia. Hm?

Ale, ale. Có¿ to takiego?
Ze zdziwieniem odczuwam, ¿e twórcami po¿¹daj¹ byæ i ONE!
Nie pojmujê!?
Jak na odwiecznym kobiecym cierpieniu cokolwiek oprócz ¿ycia urodziæ
siê mo¿e!?
Przygoda dziecinna to jego œwiat!
To inwencja, która zawsze natury niepos³usznym uczniem bêd¹c, ma w sobie
tê zadziornoœæ, wyzywaj¹c¹ naturê do pojedynku.
Inwencja ta buñczuczna nie jej, a jemu zosta³a darowana!
Spotka³em ju¿ parê artystek w moim ¿yciu, ale jedynym ich twórczym dzie³em by³ ich
doskona³ej podœwiadomoœci zakodowany cel.
Brzemiennoœæ!

Uwielbiam artystki za tê zaletê,
¿e upartymi bêd¹c jak diab³y,
nigdy siê nie gniewaj¹.

Artystki, artystki……
Plagi te ostatnimi czasy wylêg³y siê wszêdzie.
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To natura, nie bêd¹c dla ludzi ju¿ sob¹, porodzi³a je niezauwa¿enie.
Co tu artysta ma do szukania?
Zaœpiewam krzykiem:
Hulaj, hulaj duszo, hulaj zdrowie!
Nikt nie wspomni, tylko przecie¿ ty kiedy siê dowiesz, ¿e ¿ycie przeminê³o.
¯al siê pojawi?
M³odoœæ wszystkiego skosztowawszy jest ¿ycia zadowoleniem.
Trwaj m³odoœci wiecznie!

Czy przy rytuale bierzmowania
choæ raz siê nie zawstydzi³eœ?
Kiedy o dupsko panienki w swych mod³ach
w momencie bycia sob¹ prosi³eœ?

