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Oko za oko a svět bude slepý. (Gandhi)

***

Deník inteligentního bílého muže

200?
společnost je pro mne stvořena
201?
tvořím společnost
202?
jsem stvořen pro společnost
203?
společnost mne stvořila
204?
co jsme  to stvořili?
205?
Bože kde jsi?

***

Zlomky dojmů z poslechu dvou písní ze soundtracku k the Longest journey, konec 2004

Could in wind

This’ll be my pleasure
Extasy I chosed to be
Ever I
Blind 

Could in water

You and I in the ocean 
Observations
During night
Fruit

***

Růst okamžiku 

Okamžik nemizí
Roste ze sebe sama
Okamžik extáze
Okamžik klidu
Okamžik práce
Okamžik nemoci
Okamžik soustředění
Okamžik zmatku
Větvičky okamžiku
Kořínky okamžiku
Bdělost teď a tady
plody.

***

Přestat usilovat o spravedlivější svět jen proto, že nemáme žádnou konkrétní představu jak by takový svět měl vypadat, je stejně hloupé, jako usilovat o něj proto, že věříme , že spravedlivější svět musí nastat nutně.

***

Ona: V noci se mi zdálo, jak mne honí příšery co mučí lidi. Měla jsem hrozný strach.  
On: Nemusíš mít strach, to jsou naši kamarádi. Jenom to maj trochu popletený.
Ona: A taky tam byly divný lidi, takový co se jich bojíš a oni tě honí a hledají a když tě najdou tak ti ublíží.
On: Ty mám taky rád, i když jsou trochu hloupí. Jako třeba kravička taky neví co dělá, když spase s trávou i mravence. Ale budeme je mít všechny rádi. Co máš ráda a komu rozumíš, z toho přeci nemůžeš mít strach.

***

NAVZÁJEM
STÁLE JINAK STEJNĚ
RŮST OKAMŽIKU
ABY TO NEMUSELI NÉST DRUZÍ

LÁSKA SE NEBOJÍ 
JE JEN ZLO CO JE, NENÍ ZLO CO BY JEN LO
MOHLO BÝT


***

Kámen

je v klidu a přece stále objevuje

stále jinak stejný

Pravda je jeden ze způsobů jak proudí poznání.
Můžeme poznávat spolu, tím nejjednodušším způsobem, že se prostě dotkneme.
Okamžik se dokončuje tak, že roste. Čas je růst okamžiku.

***

Pokud vše je jen do té míry jak si to uvědomují ostatní, pak:

Zrůdná obluda utrpení neustále bloudí kolem
obrostlá vředy bolesti
barvy zasychajících strupů
je slepá hrubá tupá
občas do někoho vrazí
občas někoho srazí
občas někoho rozdrtí
není vidět ani slyšet 
ale bloudí tu kolem 

Je mi jí líto.

***

God is the sharing of experience with the other

***

Bloudím bludištěm paměti,
tolik vzpomínek
jen dvě otázky
co je to utrpení
a
jak vyprávět ostatním tak aby prožívali to co druhý a přitom
nepřestali být sami sebou

***

Vypravěč hledá nový způsob, jak vyprávět.
Nový způsob porozumění,
novou vnímající bytost,
která mu řekne, kdo je.

***

Opouštíme hory o den dřív
nedokončili jsme cestu
kapky deště na okně vlaku

7.8.2005

*** 

Tolik bolesti ve světě
pomoci jen jedinému člověku
aby minutu netrpěl
je tak strašně mnoho
a já se nedokážu pohnout
ani vzít svoji lásku za ruku
i když rozum křičí

ta síla přitakat světu, i když tak hroznému
je pryč
svádím sám sebe zpátky k jiným světům
plným objevování nového
ale jejich kouzlo už nepůsobí

teď vím, že můžu všechno
ale co?

***







