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Wchodzimy w piêkny œwiat nie-umys³u mistrza zen. Sosan jest
trzecim patriarch¹ zen. Nie wiadomo o nim zbyt wiele. Tak powinno
byæ, bo historia zapisuje tylko przemoc. Historia nie zapisuje ciszy, nie
jest w stanie. Wszystkie zapisy dotycz¹ gwa³townych wydarzeñ. Gdy
ktoœ staje siê naprawdê cichy, znika z wszelkich zapisów, przestaje byæ
czêœci¹ naszego szaleñstwa. Jest wiêc tak, jak byæ powinno.

Sosan przez ca³e ¿ycie by³ wêdrownym mnichem. Nigdy nigdzie
nie osiad³, wszêdzie by³ tylko na chwilê, wci¹¿ szed³, by³ w ruchu. By³
rzek¹, a nie sadzawk¹, nie by³ w bezruchu. By³ ci¹g³ym ruchem. Takie
jest znaczenie wêdruj¹cych mnichów Buddy: powinni byæ bezdomni
nie tylko w œwiecie zewnêtrznym, ale tak¿e wewnêtrznym, bo zawsze
gdy tworzysz dom, stajesz siê do niego przywi¹zany. Powinni pozosta-
waæ bez korzeni, ich jedynym domem jest ca³y wszechœwiat.

Sosan nie zrezygnowa³ z ¿ycia ¿ebraka nawet wtedy, gdy rozpo-
znano jego oœwiecenie. Nie wyró¿nia³ siê niczym szczególnym. By³
zwyczajnym cz³owiekiem, cz³owiekiem Tao.

Jedno musisz zapamiêtaæ: zen jest krzy¿ówk¹. Krzy¿ówka mo¿e
daæ piêkniejsze kwiaty i piêkniejsze dzieci. Tak sta³o siê z zen.

Zen jest skrzy¿owaniem myœli Buddy i myœli Lao Tzu. Jest to wiel-
kie spotkanie, najwiêksze, jakie kiedykolwiek mia³o miejsce. Dlatego
zen jest piêkniejszy od myœli Buddy i piêkniejszy od myœli Lao Tzu.
Jest rzadkim rozkwitem najwy¿szych szczytów, ich spotkaniem. Zen
nie jest ani buddyjski, ani taoistyczny, zawiera jedno i drugie.
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Indie trochê zbyt powa¿nie podchodz¹ do religii. D³uga przesz³oœæ,
d³ugotrwa³e brzemiê na umyœle Indii, religia sta³a siê powa¿na. Lao
Tzu sta³ siê poœmiewiskiem, znany jest jako stary g³upiec. Nie jest ani
trochê powa¿ny, nie znajdziesz nikogo bardziej nie-powa¿nego.

Dosz³o wiêc do spotkania myœli Buddy i myœli Lao Tzu. Spotka³y
siê Indie i Chiny, narodzi³ siê zen. Gdy zen opuszcza³ ³ono, Sosan by³
niedaleko jego pierwotnego Ÿród³a, to on tworzy podstawy.

Jego biografia w ogóle nie ma znaczenia, bo gdy ktoœ staje siê
oœwiecony, nie ma ju¿ biografii. Przestaje byæ form¹, wiêc to, kiedy
siê urodzi³ i kiedy umar³, to nieistotne fakty. Dlatego na Wschodzie
nigdy nie przejmowaliœmy siê biografiami, faktami historycznymi. Tej
obsesji nigdy tu nie by³o. Teraz dotar³a z Zachodu, a ludzie bardziej
interesuj¹ siê rzeczami nieistotnymi. Jakie to ma znaczenie, czy Sosan
urodzi³ siê w tym czy w tamtym roku? I czy to wa¿ne, kiedy umar³?

Wa¿ny jest Sosan, nie jego wejœcie do œwiata i cia³a, ani odejœcie.
Przybycie i odejœcie s¹ nieistotne. Tylko istnienie jest wa¿ne.

To jedyne s³owa, jakie Sosan wypowiedzia³. Nie tylko s³owa, gdy¿
pochodz¹ z umys³u, który wyszed³ poza s³owa. Nie s¹ przypuszczenia-
mi, ale autentycznym doœwiadczeniem. Sosan wie, o czym mówi.

Nie jest cz³owiekiem wiedzy, jest mêdrcem. Przenikn¹³ tajemnicê
i wszystko co daje, jest bardzo znacz¹ce. Mo¿e przemieniæ ciê zupe³-
nie, ca³kowicie. Jeœli go pos³uchasz, samo s³uchanie mo¿e staæ siê
przemian¹, bo wszystko co on mówi, jest najczystszym z³otem.

Jest to tak¿e trudne, bo bardzo, bardzo du¿a odleg³oœæ jest miêdzy
tob¹ a nim… Ty jesteœ umys³em, on jest nie-umys³em. Nawet jeœli
u¿ywa s³ów, mówi coœ w ciszy. Ty, nawet wtedy gdy milczysz, stale
coœ w sobie gadasz.

W s¹dzie trwa³a rozprawa przeciwko Nasruddinowi. S¹d nie móg³
nic udowodniæ. Mu³³ê oskar¿ono o poligamiê, posiadanie wielu ¿on.
Wszyscy o tym wiedzieli, ale nikt nie móg³ tego udowodniæ.

– Nie odzywaj siê, nic a nic – rzek³ adwokat do Nasruddina. –
Jedno s³owo i po tobie. SiedŸ cicho, ja zajmê siê wszystkim.
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Nasruddin milcza³, w œrodku a¿ w nim wrza³o, wiele razy chcia³
przerwaæ, ale jakoœ udawa³o mu siê opanowaæ. Na zewn¹trz wygl¹da³
jak Budda, w jego wnêtrzu tkwi³ szaleniec. S¹d nic na niego nie móg³
znaleŸæ. Sêdzia nic nie móg³ zrobiæ, choæ wiedzia³, ¿e ten cz³owiek ma
w mieœcie wiele ¿on. Dowodów nie by³o. Musia³ go zwolniæ:

– Mu³³o Nasruddin, jesteœ wolny. Mo¿esz iœæ do domu.
– Wysoki S¹dzie, do którego domu? – spyta³ zdziwiony Nasrud-

din. Mia³ wiele domów, bo mia³ wiele ¿on w mieœcie.

Jedno s³owo obna¿y twój umys³, ca³e istnienie. Nawet s³owa nie
s¹ potrzebne, wystarczy gest, a twój umys³ zaczyna gadaæ. Nawet gdy
milczysz, w milczeniu ukryte bêdzie gadanie twego wnêtrza.

Gdy mówi Sosan, jest to zupe³nie inny poziom. Nie interesuje go
mówienie, nie chce na nikogo wp³ywaæ, przekonaæ ciê do teorii, filo-
zofii czy „izmu”. Gdy mówi, rozkwita jego cisza. Mówi, co pozna³,
czym chce siê z tob¹ dzieliæ. Nie przekonuje ciê, dzieli siê z tob¹. Jeœli
zrozumiesz choæ jedno s³owo Sosana, odczujesz w sobie ciszê.

Wystarczy s³uchaæ... Bêdziemy mówiæ o Sosanie i o jego s³owach.
Jeœli bêdziesz s³uchaæ uwa¿nie, poczujesz w sobie ciszê. Te s³owa s¹
jak atom, pe³ne energii. Zawsze gdy mówi ktoœ, kto dost¹pi³, s³owo
jest zal¹¿kiem na miliony lat, szuka odpowiedniego serca.

Jeœli jesteœ gotów staæ siê gleb¹, te s³owa, niesamowicie potê¿ne
s³owa Sosana, które wci¹¿ s¹ ¿ywe, wejd¹ do twego serca, jeœli na to
pozwolisz. Dziêki nim staniesz siê zupe³nie inny.

Nie s³uchaj ich poprzez umys³. Ich znaczenie nie pochodzi z umys-
³u, umys³ nie jest w stanie ich zrozumieæ. Nie pochodz¹ z umys³u,
umys³ nie mo¿e ich poj¹æ. Pochodz¹ z nie-umys³u. Mo¿na je zrozu-
mieæ tylko w stanie nie-umys³u.

Dlatego gdy s³uchasz, nie interpretuj. Nie s³uchaj s³ów, ale przerw
miêdzy nimi, nie s³uchaj tego, co on mówi, ale co ma na myœli, zna-
czenia. Niech to znaczenie unosi siê wokó³ ciebie jak aromat. W ciszy
ono w ciebie wst¹pi. Nie interpretuj. Nie mów: On ma na myœli to
czy tamto, bo to tylko twoja interpretacja.
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Bardzo wczesnym rankiem kompletnie pijany Mu³³a Nasruddin
wraca³ do domu. Gdy przechodzi³ ko³o cmentarza, zobaczy³ szyld. By³o
na nim napisane „ZADZWOÑ PO DOZORCÊ” – wiêc to zrobi³.

Oczywiœcie, tak wczeœnie rano dozorca by³ wzburzony. Zaspany,
z³y, widz¹c pijanego Nasruddina, rozz³oœci³ siê jeszcze bardziej:

– Co jest? Dlaczego dzwonisz? Co siê sta³o?
Nasruddin przygl¹da³ mu siê przez chwilê w milczeniu.
– Chcê wiedzieæ, dlaczego sam nie mo¿esz zadzwoniæ tym dzwon-

kiem – odrzek³ Nasruddin.

ZADZWOÑ PO DOZORCÊ. Jak to zinterpretujesz? Tylko od cie-
bie to zale¿y. Nie interpretuj, s³uchaj. Kiedy interpretujesz, nie mo¿esz
s³uchaæ, bo œwiadomoœæ nie mo¿e jednoczeœnie robiæ dwóch ró¿nych
rzeczy. Kiedy zaczynasz myœleæ, s³uchanie ustaje. S³uchaj tak, jak s³u-
chasz muzyki. Jest to inna jakoœæ s³uchania, poniewa¿ nie interpretu-
jesz. W dŸwiêkach nie ma ¿adnego znaczenia.

To te¿ jest muzyka. Sosan jest muzykiem, nie filozofem. Sosan
nie wypowiada s³ów, mówi coœ wiêcej ni¿ s³owa. Maj¹ one donios³oœæ,
ale nie maj¹ ¿adnego znaczenia. S¹ jak dŸwiêki muzyki.

Siadasz obok wodospadu, s³uchasz go, ale czy interpretujesz, co
on mówi? Niczego nie mówi... a jednak coœ wyra¿a. Mówi wiele, wiele
tego, czego nie da siê wypowiedzieæ.

Co s³yszysz w pobli¿u wodospadu? S³uchasz, zapadasz w milcze-
nie, w ciszê, ch³oniesz. Pozwalasz wodospadowi docieraæ do twojego
wnêtrza. Wszystko wewn¹trz ciebie staje siê spokojne i ciche. Stajesz
siê œwi¹tyni¹. Poprzez wodospad wkracza nieznane.

Co robisz, gdy s³uchasz œpiewu ptaków, wiatru w drzewach albo
szelestu zeschniêtych liœci? Co robisz? S³uchasz.

Sosan nie jest filozofem, nie jest teologiem, kap³anem. Nie chce
przekonaæ ciê do ¿adnej idei, idee go nie interesuj¹. Nie zamierza ciê
przekonaæ, on tylko rozkwita. Jest wodospadem, wiatrem przemyka-
j¹cym miêdzy drzewami, pieœni¹ ptaków. Nie ma znaczenia, ale jest
donios³oœæ. Musisz j¹ wch³on¹æ, tylko wtedy zrozumiesz.
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S³uchaj, ale nie myœl. Wiele mo¿e siê zdarzyæ, bo ten cz³owiek...
Sosan, o którym niewiele wiadomo, by³ cz³owiekiem mocy, który po-
zna³. Gdy coœ mówi, do œwiata znanego wnosi coœ nieznanego. Bos-
koœæ wnika z nim, promieñ œwiat³a dociera do ciemnoœci umys³u.

Nim wejdziemy w jego s³owa, pamiêtaj o ich donios³oœci, nie zna-
czeniu, o muzyce i melodii, nie znaczeniu, o dŸwiêku jego bezdŸwiêcz-
nego umys³u i o jego sercu, ale nie o jego myœleniu. Musisz s³uchaæ
jego istnienia, wodospadu.

Jak s³uchaæ? Po prostu b¹dŸ w ciszy. Nie dodawaj swojego umy-
s³u. Nie zaczynaj myœleæ Co on mówi? S³uchaj bez ¿adnych postano-
wieñ, bez mówienia, czy Sosan ma racjê, czy siê myli, czy przekonuje
ciê czy nie. Sosana nie obchodzi, czy jesteœ przekonany, ty te¿ nie
musisz siê tym przejmowaæ. S³uchaj i ciesz siê tym. Ludzie tacy jak
Sosan s¹ po to, by siê nimi cieszyæ, s¹ czymœ naturalnym.

Piêkny kamieñ, co masz z nim robiæ? Ciesz siê nim. Dotykasz go,
ogl¹dasz ze wszystkich stron, odczuwasz. Co robisz, gdy widzisz ob³o-
ki na niebie? Tañczysz, patrzysz na nie, le¿ysz w ciszy i patrzysz. Wy-
pe³niaj¹ ciê one. Wype³niaj¹ nie tylko to niebo. Z czasem, im bardziej
stajesz siê cichy, zaczynaj¹ wype³niaæ tak¿e twoje wewnêtrzne niebo.
Znikasz… tylko ob³oki p³yn¹, wewn¹trz i na zewn¹trz. Znika podzia³,
granica przestaje istnieæ. Sta³eœ siê niebem, niebo sta³o siê tob¹.

Potraktuj Sosana jako coœ naturalnego. Sosan nie jest cz³owie-
kiem, jest bogiem, tao, jest budd¹.

Zanim spróbujemy wnikn¹æ w jego donios³oœæ, trzeba zrozumieæ
kilka kwestii. Pomo¿e ci to.

Umys³ jest chorob¹. Jest to podstawowa prawda, jak¹ odkry³
Wschód. Zachód mówi, ¿e umys³ mo¿e staæ siê chory, ale mo¿e te¿
byæ zdrowy. Na tym bazuje zachodnia psychologia: umys³ mo¿e byæ
zdrowy albo chory. Wschód mówi, ¿e umys³ sam w sobie jest cho-
rob¹, nie mo¿e byæ zdrowy. ¯adna psychiatria tu nie pomo¿e, co naj-
wy¿ej mo¿esz uczyniæ umys³ chorym normalnie.

S¹ dwie choroby umys³u. Umys³ mo¿e byæ normalnie chory, gdy
cierpisz na tê sam¹ chorobê co inni. I mo¿e byæ nienormalnie chory,
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gdy jesteœ wyj¹tkowy. Twoja choroba nie jest zwyk³a, jest wyj¹tkowa.
Jest twoja, nie jest chorob¹ t³umu, to jedyna ró¿nica. Normalnie czy
nienormalnie chory, umys³ nie mo¿e byæ zdrowy. Dlaczego?

Wschód powiada, ¿e umys³ zawsze jest chory. S³owo zdrowie
[ang. health] jest piêkne, pochodzi od tego samego rdzenia co
ca³y [ang. whole]. Zdrowie, uzdrawianie, ca³oœæ, œwiêty [ang. health,
healing, whole, holy], wszystkie te s³owa maj¹ wspólne Ÿród³o.

Umys³ nie mo¿e byæ zdrowy, gdy¿ nie mo¿e byæ ca³y. Zawsze jest
podzielony, podzia³ na kawa³ki to jego podstawa. Jeœli nie mo¿e byæ
ca³y, jak ma byæ zdrowy? Skoro nie mo¿e byæ zdrowy, jak ma byæ
œwiêty? Wszystkie umys³y s¹ œwieckie. Nie ma czegoœ takiego jak œwiê-
ty umys³. Œwiêty cz³owiek ¿yje bez umys³u, bo ¿yje bez podzia³u.

Umys³ jest chorob¹. Jaka to choroba? Nazywa siê ona Arystote-
les, a jeœli naprawdê chcesz nadaæ jej nazwê jak innym chorobom,
mo¿e to byæ arystoteloza. Brzmi jak ka¿da inna nazwa choroby. Dla-
czego Arystoteles jest chorob¹? Mówi on: To albo tamto. Wybieraj!
Wybór jest funkcj¹ umys³u, umys³ nie mo¿e obyæ siê bez wybierania.

Wybierz, a wpadniesz w pu³apkê, bo ka¿dy wybór jest czemuœ
przeciwny. Jeœli coœ popierasz, czemuœ musisz byæ przeciwny, nie
mo¿esz byæ tylko za albo tylko przeciw. Gdy pojawia siê za, przeciw
pod¹¿a jak cieñ. Gdy jest przeciw, musi te¿ byæ za.

Kiedy wybierasz, dzielisz. Mówisz: To jest dobre, a to jest z³e.
Ale ¿ycie jest jednoœci¹. Egzystencja nie jest podzielona, jest jednoœ-
ci¹. Jeœli mówisz To jest piêkne, a to brzydkie, pojawia siê umys³, ale
¿ycie jest jednym i drugim równoczeœnie. Piêkne staje siê brzydkie,
brzydkie staje siê piêkne. Nie ma oddzielenia, nie ma rozgraniczeñ.
¯ycie stale przep³ywa z jednego do drugiego.

Umys³ ma ustalone przedzia³y. Sta³oœæ jest natur¹ umys³u, natur¹
¿ycia jest p³ynnoœæ. W³aœnie dlatego umys³ jest obsesj¹, zawsze jest
sta³y, stabilny. ¯ycie nie jest stabilne, jest p³ynne, elastyczne, stale
przep³ywa miêdzy przeciwieñstwami.

W tej chwili coœ jest ¿ywe, w nastêpnej ju¿ jest martwe. W tej
chwili ktoœ jest m³ody, za moment staje siê stary. Oczy by³y tak piêk-
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ne, nic z tego ju¿ nie zosta³o. Twarz by³a jak ró¿a, nie ma ju¿ nic,
nawet ducha przesz³oœci. Piêkne staje siê brzydkie, ¿ycie staje siê œmier-
ci¹, a œmieræ stale daje nowe narodziny.

Jak masz ¿yæ? Nie wybieraj. Je¿eli chcesz iœæ razem z ¿yciem, iœæ
z ca³oœci¹, musisz pozostaæ bez wybierania.

To umys³ jest wyborem. Arystoteles uczyni³ to podstaw¹ swojej
logiki i filozofii. Nie ma cz³owieka bardziej odleg³ego od Sosana ni¿
Arystoteles, bo Sosan powiada: Ani to, ani tamto, nie wybieraj.
Sosan mówi: Pozostawaj bez wybierania. Nie wyró¿niaj! W chwili
wyró¿nienia, gdy pojawia siê wybór, ju¿ jesteœ podzielony, w kawa³-
kach, zachorowa³eœ, nie jesteœ ca³y.

Zapytaj chrzeœcijanina... nie ma on raczej nic wspólnego z Jezu-
sem, jest bli¿szy Arystotelesa. Chrzeœcijañstwo bardziej opiera siê na
Arystotelesie ni¿ na Chrystusie. Jezus przypomina³ Sosana. Mówi³:
Nie os¹dzaj. Nie wybieraj. Nie mów, ¿e coœ jest dobre albo z³e. To
nie twoja sprawa. Niech ca³oœæ zadecyduje. Nie b¹dŸ sêdzi¹. Chrzeœ-
cijañstwo tak naprawdê nie jest zorientowane na Jezusa. Za³o¿yciele
chrzeœcijañstwa byli bardziej arystotelesowscy ni¿ chrystusowi.

Nie da siê zbudowaæ koœcio³a na Sosanie lub Jezusie. Jak masz
tworzyæ koœció³, jeœli nie dokonujesz wyborów? Koœció³ musi coœ po-
pieraæ i byæ czemuœ przeciwny, musi opowiadaæ siê za Bogiem i prze-
ciwko Diab³u, a w ¿yciu Bóg nie jest czymœ oddzielnym od Diab³a.
Diabe³ jest jedn¹ twarz¹, a Bóg jest drug¹ twarz¹ tej samej energii, nie
s¹ czymœ oddzielnym.

Czasem pojawia siê ona jako Diabe³, czasem jako Bóg. Jeœli przyj-
rzysz siê dok³adniej, przekonasz siê, ¿e to jedno i to samo. Czasem
pojawia siê jako z³odziej, czasem jako cz³owiek prawy. Czasem znaj-
dziesz go w szanowanych krêgach, a czasem wœród ludzi nie tylko nie
szanowanych, ale nawet potêpianych. Wszystko stale siê zmienia, jest
w ruchu. ¯aden brzeg nie jest tak odleg³y, by Bóg nie móg³ tam do-
trzeæ, nikt nie jest poza nim, on ¿yje w ka¿dym cz³owieku.

Jezus nie dokonuje ¿adnych wyró¿nieñ, w przeciwieñstwie do
chrzeœcijañstwa. Religia musi wyró¿niaæ, musi staæ siê moralnoœci¹.



16

Gdy religia staje siê moralnoœci¹, przestaje byæ religi¹. Religia jest naj-
wiêksz¹ mo¿liw¹ odwag¹. Bycie bez wybierania wymaga najwiêkszej
odwagi, poniewa¿ umys³ mówi: Wybieraj! ̄ ¹da: Powiedz coœ! To jest
z³e, to jest dobre. To jest piêkne, to jest brzydkie. To kocham, tego
nienawidzê. Umys³ domaga siê wybierania.

Umys³ nie mo¿e oprzeæ siê dzieleniu. Kiedy dzielisz, umys³ jest
spokojny. Jeœli nie dzielisz i mówisz: Nie odezwê siê, nie bêdê oce-
niaæ… umys³ czuje, jakby mia³ za chwilê umrzeæ.

Wed³ug Arystotelesa A oznacza A i nie mo¿e byæ czymœ innym,
przeciwieñstwa nie mog¹ byæ jednoœci¹. Sosan powiada, ¿e nie ma
przeciwieñstw, ¿e przeciwieñstwa s¹ jednoœci¹, zawsze ni¹ by³y.

Jest to jedna z najbardziej fundamentalnych prawd, jakie trzeba
sobie uœwiadomiæ: przeciwieñstwa nie s¹ przeciwieñstwami. To ty
mówisz, ¿e nimi s¹, ale tak nie jest. Spójrz egzystencjalnie, a poczu-
jesz, ¿e s¹ one t¹ sam¹ energi¹.

Kochasz kogoœ...
Przysz³a pewna kobieta i powiedzia³a: Jestem dziesiêæ lat po œlu-

bie, nie k³óciliœmy siê nigdy. I co siê nagle sta³o? Zostawi³ mnie.
Ta kobieta myœli, ¿e skoro nigdy siê nie k³ócili, to znaczy, ¿e byli

bardzo zakochani. To jest bzdurne, ale jest arystotelesowskie, wiêc
podejœcie tej kobiety jest ca³kowicie logiczne.

Powiedzia³a: Jesteœmy ma³¿eñstwem od dziesiêciu lat. Nigdy
siê nie k³óciliœmy, ¿adnego gniewu nawet. Tak bardzo siê kocha-
liœmy, ¿e nigdy nie by³o sprzeczek. Ani przez chwilê, ¿adnych
problemów. Co siê sta³o? Zostawi³ mnie, tak nagle. Oszala³? Prze-
cie¿ tak bardzo siê kochaliœmy. Nieprawda, ta kobieta jest w b³êdzie.

Jeœli mi³oœæ jest g³êboka, musz¹ byæ jakieœ k³ótnie. Czasami tak
bêdzie, ale te k³ótnie nie niszcz¹ mi³oœci, wzbogacaj¹ j¹. Jeœli jest mi-
³oœæ, k³ótnie j¹ wzbogac¹, a jeœli mi³oœci nie ma, odsuwasz siê, odcho-
dzisz. Dziesiêæ lat to du¿o. Nawet 24 godziny to zbyt d³ugo, by stale
byæ w jednym stanie umys³u, bo umys³ szuka przeciwieñstwa.

Kochasz kogoœ, czasem czujesz siê rozz³oszczony. A tak napraw-
dê jesteœ rozz³oszczony w³aœnie dlatego, ¿e kochasz. Czasem nienawi-
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dzisz. Czasem chcia³byœ poœwiêciæ siê dla osoby, któr¹ kochasz, a cza-
sem masz ochotê j¹ zabiæ. Jest w tobie jedno i drugie.

Jeœli przez dziesiêæ lat nie k³óci³eœ siê ani razu, znaczy, ¿e mi³oœci
nie by³o. To nie by³ zwi¹zek. Tak siê ba³eœ, ¿e byle z³oœæ, sprzeczka
i drobiazg mog³y wszystko zniszczyæ. Tak siê ba³eœ, ¿e nigdy siê nie
k³óci³eœ. Nie wierzy³eœ, ¿e mi³oœæ mo¿e byæ g³êbsza ni¿ k³ótnia, sprzecz-
ka mo¿e byæ chwilowa, a po niej zbli¿ycie siê jeszcze bardziej. Nie
wierzy³eœ w to. Dlatego uda³o ci siê nie k³óciæ. Nic dziwnego, ¿e on
odszed³. Powiedzia³em jej: Dziwne, ¿e by³ z tob¹ a¿ dziesiêæ lat.

Pewien mê¿czyzna powiedzia³: Coœ jest nie tak z moim synem.
Znam go dwadzieœcia lat, zawsze by³ pos³uszny. Nikt inny nie
jest taki dobry. Nigdy siê nie sprzeciwia³, nie robi³ niczego wbrew.
Teraz nagle zosta³ hippisem, przesta³ s³uchaæ. Patrzy na mnie, jak-
bym nie by³ jego ojcem. Traktuje mnie jak kogoœ obcego. A przez
dwadzieœcia lat by³ taki pos³uszny. Co sta³o siê z moim synem?

Nic siê nie sta³o. Nale¿a³o siê tego spodziewaæ, bo jeœli syn na-
prawdê kocha ojca, musi byæ niepos³uszny. Wobec kogo mia³by byæ
niepos³uszny? Jeœli syn naprawdê kocha ojca i ufa mu, czasem odcho-
dzi, bo wie, ¿e ten zwi¹zek jest silny, niepos³uszeñstwo go nie znisz-
czy. Wrêcz przeciwnie, wzbogaci go. Przeciwieñstwo wzbogaca.

W rzeczywistoœci przeciwieñstwo nie jest przeciwieñstwem. Prze-
ciwieñstwa s¹ tylko czêœci¹ rytmu, tego samego rytmu, jesteœ po-
s³uszny, a potem niepos³uszny, to ten rytm. Jeœli stale tylko jesteœ
pos³uszny, wszystko staje siê monotonne i martwe. Monotonia jest
natur¹ œmierci, poniewa¿ nie ma w niej przeciwieñstwa.

¯ycie jest œwie¿e, zawiera przeciwieñstwo, rytm. Odchodzisz, wra-
casz, rozstajesz siê, wracasz, jesteœ niepos³uszny, potem pos³uszny,
kochasz i nienawidzisz. Takie jest ¿ycie, logika taka nie jest. Logika
mówi, ¿e jeœli kochasz, nie mo¿esz nienawidziæ. Jeœli kochasz, jak
mo¿esz byæ w gniewie? Jeœli tak w³aœnie kochasz, jest to jednostajne.
Wtedy stajesz siê napiêty, odprê¿enie jest niemo¿liwe.

Logika wierzy w zjawiska liniowe, ¿yjesz w jednej linii. ¯ycie wie-
rzy w krêgi, ta sama linia wznosi siê i opada, staje siê krêgiem.


