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Recepta
Na mi³oœæ, o której nikt zielonego pojêcia nie ma

Startuj¹c w zapasach mi³osnych, uœmiechaj siê szyderczo do wszystkich prawd k³ótliwych.
A zobaczysz, ¿e uœmiech ten nigdy ci krzywdy nie zrobi

Fatalna to jakaœ si³a, w mi³owaniu tak bardzo zaanga¿owana.
Cz³owiecze, czy ty chcesz romantyzmu?
Czego ty chcesz? Wzajemnoœci?
Lojalnoœæ w mi³oœci tylko do ciebie nale¿y! Reszta to z³udzenie chore.
Nie uwierzy mi nikt, kto teraz w swym w³asnym ob³¹kaniu pastwi siê nad œwiatem!
I jak m¹drym zawsze by³, tak zg³upia³ i nawet z bydlêciem trudno go porównaæ.
Nikt nie odgadnie choroby tej.
Nikt na ni¹ lekarstwa nie ma.
K³amliwi powiedz¹, ¿e czas tu lekarzem jest.
Czy¿ w œrodku twoim zabliŸniaj¹ siê, czy tylko przysychaj¹ rany?
Zaradziæ temu mo¿na.
Od czego wymys³y i wymys³ów spryciarstwo siê wziê³o?
Czy¿ nie zrodzi³o ich to, co mi³oœci¹ nazywamy?
Czy to nie poprzez spryt mi³oœci
zdrada, zazdroœæ i lojalnoœæ powsta³y?
Podrzyjcie receptê, na której „wzajemnoœæ” jest wam przepisana.
Tu naturaln¹ metod¹ leczyæ trzeba.
Zatem je¿eli ona kocha jego bez wzajemnoœci, to niech sprawi, by on j¹
znienawidzi³. Nienawiœæ ju¿ chyba mniej okrutna jest od tej jego obojêtnoœci?
A i jemu przecie¿ odmieniæ, czyli odwróciæ, czyli wszystko pomieszaæ siê mo¿e.
W niezrozumieniu przez niego tej prawdy drzemie gotowa do skoku najwiêksza kobieca
si³a!

Copyright © 2007 Konrad Czerkas
www.czerkas.net

2

Jemu jednak nie mo¿na podobnie doradziæ.
Gdy¿ ona mi³oœæ tylko znaj¹c a nienawiœci¹ szafowaæ nie umiej¹c, rozdepcze serce
jego jak i swoje.

To chyba nie Romantyzm, kiedy wzajemnoœæ istnieje.
Gdy¿ jak wzajemnoœæ odkopnie, ju¿ mi³oœæ nie szaleje

Wysili³em wyobraŸniê, czy te¿ to jeden z mych diab³ów trzepn¹ mnie mocno, tak ¿e
przez chwilê zobaczy³em z bliska i nie we mgle, jak œwiat by wygl¹da³ gdyby
mi³oœæ p³aci³a tylko mi³oœci¹!
I dreszcz zgrozy da³ mi œwiat³o, i nagle zrozumia³em, czym¿e jest prawdziwa mi³oœæ.
Tak jak ma³o znam ¿ycie i jego przewrotnoœæ, tak spekulujê sobie, ¿e u wiêkszoœci
kobiet czytaj¹cych ten krótki wywód niedowierzanie przeplataæ siê bêdzie
z wdziêcznoœci¹. A mê¿czyŸni znowu nic nie zrozumiej¹, bo có¿ tu dzieci maj¹ do roboty,
jak nie w„chowanego” bawiæ siê ci¹gle. Nie myœlcie, ¿e wyci¹gam rêce do dzieci, gdy¿
sam dzieckiem bêd¹c, œmiejê siê i mówiê:
Najwiêkszym sensem tego œwiata jest to, ¿e on j¹ zdradziæ mo¿e nie zdradzaj¹c mi³oœci.
Ale co zrobi ona, dzieci nie wiedz¹.

Czytaæ siedem razy w tygodniu rano i wieczorem, na czczo

