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MISTYKA
na koniec
już dosyć, przyjacielu.
gdy pragniesz czytać więcej,
to idź i stań się sam
i pismem, i znaczeniem.
263
(Johannes Scheffler – Cherubinowy Wędrowiec)

na Schefflera
choć nie tą samą percią,
Z Aniołem Ślązakiem
idziemy do raju,
to przed samym bogiem
nasze ślady się zbiegają.
269
i widziałem boga!
nie przeczę.
potraktował mnie
jak powietrze.
271

mistyk,
tak jak dzidzi,
inny świat widzi.
277
strachy
jeśli strach poznasz,
taki, że najchętniej
schowałbyś się
pod ością,
to potem na
los własny,
patrzysz tylko
z ciekawością.
281
przekaz jest jeden,
kto tylko może,
ma Ciebie stworzyć
boże.
283
znasz to uczucie?
kiedy zniknie
już trwoga,
a ty mówisz
do siebie
myślami boga?
293
i w czym
ta cała
trwoga?
że bóg patrzy
na mistyka,
a mistyk
na boga?
307
ja niniejsze
jest teraźniejsze.
311
samoświadomość
do prawdy tej
doszedłem,
drogą licznych ćwiczeń.
bóg to ja.
bez moich ograniczeń.
313

bóg ponętny,
nie jest
transcendentny.
317
ku ideałowi
się ten skłania,
którego ja,
to hierofania.
331
już wiem!
JA jest SIĘ
337
mistyk?
he, he,
swoje wie.
347

FILOZOFIA
na Heraklita
tu rozmowa
była krótka.
nie pije się
tej samej herbaty,
nawet z tego
samego kubka.
349
nieśmiertelność nachodzi
nas w sposób swoisty.
Herostratesa - pokrętny,
Sokratesa - oczywisty.
choć efekt podobny,
lecz sens jest dwoisty.
podpalacz jak skra,
tylko zaistniał,
zaś smakosz cykuty
do dziś jest w stanie
każdego zabrać
w drugie żeglowanie.
353
człowiek jest
miarą wszechrzeczy.
dziś Protagorasowi

niejeden zaprzeczy.
ale pomyśl,
co by się zmieniło,
gdyby nią była myśl.
367
jeśli myśl ma
od Platona żyje.
to moje myśli,
czyje?
373
na Plotyna
nic nie widziałem,
nic nie słyszałem.
tylko doznałem.
i zrozumiałem.
379
na Immanuela
dowód na
istnienie boga
jest prosty,
jak tłumaczenie
mamusi.
jest!
bo być musi.
383
na Zaratustrę
o kurcze!
wygląda na to,
że bycie tylko
wtedy sens ma,
gdy jest twórcze.
389
na Spinozę
wyobrazić,
wierzyć,
wiedzieć.
i już nie masz
co powiedzieć.
397
na Hegla
mecz tym bardziej
jest prawdziwy
im więcej kamer
go widzi.
401

Dasein
rację miał
Martin przednią.
tu bycie,
jest jedno.
409
Augustyn i Albert
w duchu
myśl mieli wspólną
o czasie i ruchu.
dlatego jak tuszę,
pierwszy został świętym,
a drugi geniuszem.
419
na zdobycie Toledo
przez Alfonsa IV
gdy grawitacja i tarcie,
znaki dawały o farcie,
bóg był myślą jedyną.
dziś jest myślą jedynie.
wszyscy zaś wiedzą,
że z niebios głaz,
a nie łza płynie.
421
ataraksja,
to dla
nie jednego
perypatetyka
atrakcja.
431
już chyba
tylko ostało
się w gwarze,
że serce
i rozum
nie mogą
iść w parze.
433
Ferry, Epikur i Spinoza
pisali o tym najściślej.
żeby być zadowolonym
wystarczy czuć,
aby być szczęśliwym
trzeba myśleć.
439
horyzont zdarzeń

w efekcie
nauka z nas czyni,
więźniów
platońskiej jaskini.
443

FIZYKA
credo
cała ta determinacja,
to nic innego
jak prędkość światła,
zero K i grawitacja.
zaś mistyka
jest w tym,
do cholery,
że dwa i dwa,
to cztery.
a stwórca
mój gagatku,
to JA mobiusa
powstałej na fali
przypadku.
449
czemu jest coś,
choć prościej
by nic było?
Leibniza też
to dręczyło.
a odpowiedź tak
prostą jest,
że aż banalną:
anomalią.
457
pierwszy obserwator
to w kwancie mieszka.
a na imię ma JA,
ten nasz koleżka.
461
na Darwina
odkąd człowiek
zaczął się liczyć?
odkąd zaczął liczyć.
463

na wstędze Mobiusa
rzeczywistość ma
tylko jedną stronę.
tak wychodzi.
choć to
z lekka szalone.
467
gdzie był
Wielki Wybuch,
powiedz zaraz
mi tu?
tu.
479
punkt osobliwości
tu i teraz,
nawet w ruchu,
stoimy w miejscu
Wielkiego Wybuchu.
487
ech ty mój zuchu,
to nie czasu,
a odległości,
nie było do
Wielkiego Wybuchu.
491
coś mnie tak kusi,
coś mnie tak nęci,
co by punkt osobliwości,
przemianować na
Punkt Korespondencji.
499
to nie był
wielki wybuch,
panie.
to było
Wielkie Zatrzymanie!
503
na Heisenberga
ażeby sprawa
nie była rozwlekła:
teraźniejszość,
to skrzyżowanie
sekundy i metra.
509
jeśli nic

się nie zmieni,
czas i odległość
są miarami przestrzeni.
521
perspektywa,
rzecz to świetna,
jest teorią względności
metra.
523
i oto pomysł
wart nagrody Nobla.
z chaosu nie
czas się wyłonił,
a chronologia.
541
to jest nader
pyszne odkrycie!
prędkość światła
to jest moje
widzi mi się.
547
szybko wymień,
co jest równie
chyże jak światło?
cień.
557
300 000 km/s
to nie dowcip,
a pocieszyć może
co najwyżej kalekę.
światło jest ślepe.
563
doświadczenie Younga
z dwoma szczelinami
i myśli i czyny,
są niczym.
jeśli świadomość
w tym
nie uczestniczy.
569
materia istnieje w czasie,
więc dla równości,
świadomość tylko
w teraźniejszości.
571

ciekawe to wielce,
ale bóg w bycie,
jak dżin,
uwięziony w butelce.
577
bo nauka,
tak od niechcenia,
wyłania sie
z objawienia.
587
w mikrofalowym
promieniowaniu tła,
czy ktoś chce,
czy nie chce,
słychać - jestem!
593
pytanie takie
mnie nurtuje,
czy aby fizyka
świadomego Logosu
nie kreuje?
599
i pierzcha
wszelka troska,
jeśli to świadomość
jest boska.
601
nic ująć,
nic dodać.
nic nie da
się obserwować.
607

DOCIEKANIE
mój dobry boże,
toż kiedy
jak nie teraz,
jest najlepiej
jak być może?
613

głowę dam,
że słowo
otwierające
bramy do raju,
jak do Sezam znam:
dlaczego?
617
strukturę bytu
poznać,
bóg bynajmniej
nam nie wzbrania.
toż nikt inny
tylko ON
z niej się
wyłania.
619
coś w tajemnicy
powiem ci stary.
bóg wart
jest wiedzy,
nie wiary.
631
to bóg,
czy człowiek
wyraził troskę,
że niezbadane
są wyroki boskie?
641
e, kolego!
jak to jest?
bóg jest mój,
czy ja jestem jego?
643
a jak podejść
do takiego
problemu:
z bogiem
można, należy,
czy trzeba,
być po
imieniu?
647
takie pytanie
natrętnie się
mnie ima,
czy bóg jest

szczęśliwy,
i co mu się śni,
jak kima?
653
no bo tak
po prawdzie,
to niby skąd
bóg wie,
co dobre jest,
a co jest złe?
659
pytanie to
zawsze jest
kwestią
ilości trunku,
ale jak się
nabiera do boga
szacunku?
661
może i przemawia
przeze mnie nieskromność,
ale czy bóg wie,
co to jest wolność?
673
psia jego mać,
czy bóg może
się czegoś bać?
677
taką nową
mam wątpliwość,
czy i skąd
bogu znana jest
sprawiedliwość?
683
ha!
a bóg to
priorytety ma?
691
spytam
tak nieskromnie,
czy boga stać
na autoironię?
701
pytam,

i to z niemałą
troską.
czy bóg
może czuć
się bosko?
709
bóg jest świadomy,
czy bóg jest uważny?
kto zapytać sie go,
będzie odważny?
719
myślę,
że to myśl,
która nieźle mogłaby
go rozbawić.
niby dlaczego,
kogo, po co i jak,
bóg miałby zbawić?
727
to jest
z lekka poronione.
niby dlaczego
zamysły boga mają
być nieodgadnione?
733
świadomość
po drugiej
stronie lustra,
jest pustka.
ale od jakże intymnej,
zbliżymy się granicy,
pytając co jest,
po drugiej stronie
źrenicy?
739
jeśli w mej myśli
walka sie odbywa,
to jest, czy też nie jest
ona prawdziwa?
743
cóżeś cie za jedni?
dążący do jedni.
751

POZNANIE
bóg?
jest absolutem.
ręczę honorem.
absolutnie obojętnym
obserwatorem.
757
takie prawdziwe
są dzieje.
bóg nie powiedział:
stań się;
a widzę,
że się dzieje!
761
to nie bóg
ewoluuje,
drogie panie,
tylko nasze
jego poznawanie.
769
żeby przestać
bać się boga,
trzeba poważnie
traktować
jego słowa.
773
w boga,
taka z tego
płynie nauka,
wierzą tylko ci,
co boją się
go szukać.
787
jeno bóg
i JA niebogo,
potrafi
zmagać się
z samym sobą.
797
bez nas
bóg byłby
jak sufler
na pustej scenie.

bo któż inny
mu poznać
da cierpienie?
809
bóg nie gra
w kości,
bo nie umie
się złościć.
811
śmiesznym
jest myśleć,
by bóg mógł
stroić dąsy,
że mu ktoś
domalował
wąsy.
821
w boga
nie można
źle wierzyć.
za to można go
źle szerzyć.
823
gadaj mi
tu zdrów,
do religii
i owszem,
ale do wiary,
nie potrzeba
słów.
827
ależ,
mój aniele,
boga szuka
się w sobie,
a nie w niedziele.
829
boga nie
cieszy ten,
co umrzeć
za niego umie,
ale ten,
co go rozumie.
839
wierzyć w nic,

nic nam nie zabrania.
tylko wiara w nic
daje nic.
więc nawet nie
rozczarowania.
853
nic,
to niby nic.
a staje naprzeciw
wszystkiego.
tuż za nadzieją,
koleżanko i kolego.
857
gdzie nie spojrzysz
jegomość,
wychodzi na to,
iż bóg
to świadomość.
859
JA,
i tuś
mi brat,
to boskie
spojrzenie
na świat.
863
cóż innego
niźli JA,
o bogu
świadczyć ma?
877
Zocha!
słyszałaś, Zocha?!
w radio mówili
że bóg mnie kocha.
ale ja nie chcę
aż tak wiele.
wolę zostać
jego przyjacielem.
881
układanka
okładka puzzli
z bogiem gładka.
ot, i cała zagadka.
883

ZROZUMIENIE
choć procedura
tu nieco rozwlekła,
ale ciekawość
to pierwszy stopień,
do zbawienia jest,
a nie piekła.
887
gdyby nie E=W+A,
nadal byśmy
jedli jabłka,
tylko z drzewa.
907
nic lepszego
się nie wymyśli,
niż być
Narcyzem myśli.
911
przestrzeń myślowa,
to jest to,
przed czym
nawet nic
się nie schowa.
919
żeby poznać to,
co na ziemi jest,
a zwłaszcza w niebie,
trzeba najpierw
dobrze poznać
siebie.
929
JA!?
a tu Cię mam!
to ten stan,
z którym
przez całe życie
jestem sam.
lecz tylko w JA,
moja droga
do istoty boga.
937

co w tym
względnym świecie,
nieruchomym się
być zda?
prędkość światła,
tu i ja.
941
aby byt
był wspaniały,
musi być
zrozumiały.
947
choć bezcieleśnie,
ale tylko nic
może być
i nie być,
jednocześnie.
953
co samo
w sobie
istnieje?
czy odpowie
jaki mądry widz?
nic.
967
byt niebyt
wyklucza namacalnie,
ale pomiędzy
wszystko i nic,
różnice są już
tylko wyobrażalne.
971
w nic uwierzyć,
to z absolutnym
absolutem się zmierzyć!
977
by niebo nie
raziło pustką,
wymyśliliśmy
lustro.
983
w bogu
najczęściej
się zmienia,
sposób jego

chwalenia.
991
może i kogo
to rozdrażni,
ale teoria umysłu
nakłada na nas
kaganiec wyobraźni.
997
teoria puzzli
czy ja wszystko
o sobie wiem?
spytałem raz boga,
w scenerii intymnej.
he he, parsknął śmiechem:
nie bądź dziecinny.
wszystko o nas,
wiedzą tylko inni.
1009
byt jest boski,
kiedy potrafisz
w teraźniejszości
zamknąć troski.
1013
egoizm alpinisty
nie kochaj bliźniego
jak siebie samego.
to siebie samego,
kochaj jak bliźniego.
1019
o tym,
że wizje świata
doświadczenie zmienia,
wiemy praktycznie
od urodzenia.
pytanie tylko
się nie zmienia,
które bardziej:
ulgi, czy cierpienia?
1021
oś czasu
i oś zdarzeń,
zgadzają się tylko
z kalendarzem.
ale pamięć
weń nie wnika,
i własną,

z wrażeń,
mozolnie utyka.
1031
na raj
tam chyba
tylko dla picu
znalazło się to jabłko.
toż Adam jak tylko
poznał Ewę,
przed dobra i zła,
stanął zagadką.
1033
dopiero wtedy
stajesz się sobą,
przeto kimś ważnym,
kiedy zrozumiesz,
że jesteś każdym.
1039
aha!
to miłość
ma na imię JA.
1049
w zasadzie lusterka
masz gwarantowane,
że kochasz to
co być chce kochane.
1051
by dosłownym być,
i to w każdej dobie,
nie kocham Cię,
rzec muszę,
a kocham Się
w Tobie.
1061
tu się nic
nie zmieni.
szczęśliwi żyją
w czasie.
w teraźniejszości
zadowoleni.
1063
bo to
nie żadne
brednie.
ja musi,

choć raz,
spotkać jednie.
1069
nastroje?
was się boje.
1087
pełni bojaźni,
żyjemy w bąblu
wyobraźni.
1091
jakby nie patrzeć,
to jest pewien powód
do radości.
JA nie umiera.
JA tylko nie opuszcza
teraźniejszości.
1093
śmierć?
ależ nie lękaj
się jej kochanie.
to tylko idealne,
od warunków
zewnętrznych,
wyizolowanie.
1097
co to jest
zbawienie?
zrozumienie.
1103
to
bo tak
to już jest,
a mówię,
jak do siebie,
że żyje
się po to,
by tworzyć
Katedrę.
i w dłoniach
splątać dokładnie:
JA, bóg, nic,
i co tam akurat
podpadnie.
1109
jeśli prawda

jest tylko jedna,
i ja tę prawdę znam,
to czy ma znaczenie,
że tylko sam?
1117
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