Laura Crowe

OBKLADY
na úzkost

Krátké texty, kontemplace a dechové praxe
určené hlavně jako pomoc tomu, aby to poslední,
co čteme v posteli před spaním, nebyly zprávy...

LETMÝ úvod
Na následujících stránkách najdete pár slov, krátkých
kontemplací a dechových technik, které jsou tak jednoduché, že je lze provádět vleže před spaním. K jejich sepsání mě inspirovalo to, že vnímám toxicitu a pocit “těžké
deky” na duši, které v nás zanechává hltání zpráv v médiích - zvlášť, když jsou to ty poslední vjemy, se kterými
zavíráme večer oči. Na dlouhé čtení chytrých knih teď
možná mnozí nemají náladu, mentální kapacitu ani
schopnost soustředění. Následující řádky jsou krátké,
nenáročné, a snad praktické a ne příliš patetické či
esoterické. Jednotlivé kapitolky lze číst na přeskáčku,
třeba každý den jednu. Některé jsou zcela čerstvé, jiné
jsou útržky z poznámek k mým minulým seminářům.
Během jejich psaní jsem si s hrůzou uvědomila, že vůbec
nedokážu posoudit, jestli jen nepřispívám do obrovské
hromady klišé a pouček “odborníků na všechno” - ale
risknu to a zveřejním je :-)
Ilustrace vznikaly před třemi lety pod obrovskými
kalifornskými sekvojemi, kde pár kilometrů od nás hořelo několik obrovských požárů - v něčem podobná energie
jako dnes, i proto mi padly do ruky jako vizuální doplněk
textů. Jsou na nich všechna divoká zvířata, která se tenkrát nechala zahlédnout na zahradě. Mám doma jen starý
příruční scanner, tak odpusťte jejich špatnou kvalitu.
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Prokrastinace spíš
NEEXISTUJE
Sejdu k potoku a umyju si nohy,
vzhlédnu k horám a projasním si zrak.
Už nesním o světě slávy a hany.
Co víc si mohu přát?
— Čingak Hjesim

Nevěřím příliš na prokrastinaci a vlastně ani na lenost.
Vnímám je jako leckdy nešikovnou vzpouru duše, která
si prostě přeje nebo potřebuje odžít něco diametrálně
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odlišného, než co se jí snažíme namluvit, že by právě teď
měla toužit dělat. To, čemu říkáme prokrastinace, je podle mě často spíš paralýzou vzniklou z toho, kdy vědomá
a nevědomá část drží jedna druhou v šachu.
Naše doba je tak urputně orientovaná na výsledek
a plnění cílů, že pokud cíle neplníme nebo, nedej bože,
zrovna nemáme, nevidíme své bytí naživu jako hodnotné.
Nevědomky zatěžujeme i ty neviditelné, leč podstatné
okamžiky a procesy úkoly maskovanými za “já to myslím
dobře”. I výdech či nádech musí být hluboký, uklidňující,
plynulý, energizující... (doplňte dle své vlastní neurózy :-)
Toto podprahové musení se někdy hodí, ale někdy ne.
Už skoro nikdy nejsme ochotni ani ochutnat, jak je nám
na světě, když si dovolíme plně uvěřit i té druhé půlce
předešlé věty. Pro některé je to snadné, protože to umí,
pro jiné je to těžké, protože mohou mít pocit, že bez
musení zmizí. Co se s námi stane, když nic nemusíme?
Na první pohled to může působit, že bez cílů se měníme
v nic, ale to spíš proto, že v těchto krajinách nemáme uši
k slyšení a oči k vidění (dalo by se v křesťasnké mystice
říkat prokrastinaci proKristanace?) Tak prokrastinujme,
prokristapána!

TĚSNĚ PŘED USNUTÍM: Dovolte dnes své duši dokončit
vzpouru proti musení a nechte V TĚLE rozhostit vědění,
že nic, co jste dnes udělali nebo neudělali, nebylo potřeba
udělat víc, míň, líp. To vědění nebude trvat, třeba se vámi
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jen mihne, jen se na nanosekundu vynoří a zase ho pohltí
to známé sevření či podprahová nespokojenost. To nevadí.
Buďte zase znova zvědaví, jak to chutná, když tenhle pocit
dostane prostor i v těle, zase třeba jen na okamžik, jen se
mihne a zazáří, jako když proletí padající hvězda.
A znova... A znova... Kdo to ve vás zazáří a blikne, když
nemusíte být tím, koho by ostatní pohanili nebo pochválili?

Dobrou noc
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Bláznovství
V ROVNOVÁZE
Zničení ega? Ale jděte!
Nikdo nevyhodí z postele dobrého milence,
dokud nemá v záloze dva lepší.
— Tukaram

“V životě jsem prožil mnoho strašných tragédií - a pár
z nich se opravdu stalo,” řekl Mark Twain o naší lidské
schopnosti vyživovat v sobě ty nejhorší možné scénáře
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s téměř nepochopitelnou tvrdohlavostí. Vůbec
nebereme v potaz fakt, že valná většina našich
nejtemnějších představ, starostí a obav se nejen nepotvrdí, ale dokonce se často nit příběhu stočí dost jiným
směrem, než na který jsme byli ochotni vsadit skoro
všechno. V této době takové vykloubené obavy mohou
vyskakovat častěji nebo z temnějších zákoutí než jindy.
Dobrou protilátkou bývá dovolit tomu nejčernějšímu
scénáři v nás proběhnout a poté ho vyvážit stejně
odvážným a z reality vykloubeným scénářem pozitivním.
Co nejhoršího by se mohlo stát vás napadne automaticky - teď zkuste dodat, co nejlepšího by se mohlo
stát. Nežinýrujte se! Vystupují-li ve vašem nejčernějším
scénáři marťané, nemůžete se v tom nejlepším scénáři
spokojit s příjemnou večeří. Představte si takový
nejlepší možný výklad, který je stejně dobrý, jako ten
černý byl špatný. Už vidíte, jak vzdálené od realistické
předpovědi jsou oba tyto návrhy? Jak bláznivé jsou oba
tyto postoje? Jen do prvního spadneme, jakoby nás do
něj stáhla gravitace, do druhého musíme povyskočit.

TĚSNĚ PŘED USNUTÍM: V lehu na zádech připravte rty
k sobě tak, jako byste se chystali říct dlouhé “V” a skrz
takto nastavené rty dlouze vydechněte. Nesnažte se výdech nijak urychlit ani ke konci, ale nechte postupně zapojovat všechny břišní svaly (pod pupíkem, v podbřišku i po
stranách v pase). Nespěchejte do nádechu, ani mu
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nebraňte - klidně a hluboce se nadechněte. Zopakujte tolikrát, kolikrát vám bude příjemné. Mezi jednotlivými cykly
výdech-nádech můžete vložit několik volných, normálních
dechů.

Dobrou noc
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LASKAVOST
umí být strašidelná
Jedině v tichu slovo
Jedině ve tmě světlo
Jedině v umírání život:
Jasného sokola let
na prázdné obloze.
— Ursula K. Le Guin / Čaroděj Zeměmoří

Některým, ať už z velmi osvícených, nebo velmi neosvícených důvodů, je jedno, jestli jsou k druhým laskaví,
ale většina z nás je ráda, když může věřit, že laskaví
jsme. Ke své frustraci však nejsme laskaví vždycky
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nebo ne tak, jak bychom doufali, a někdy před laskavostí
ucukneme z překvapivě zajímavých důvodů: jakkoli po
ní toužíme, také nás děsí. Snad nejde ani o to, že láska
po nás chce, abychom byli nesobečtí, ale prostě o to,
že laskavost nás proměňuje, ať chceme, nebo ne. Je to
proměna/výměna s nepředvídatelnými následky. Laskavost nás totiž promíchává s druhými a se světem, s jejich
potřebami a zájmy způsobem, o kterých nemá sobectví
doslova ani potuchy.
V těchto dnech se na nás téma laskavosti valí ze
všech stran a jakkoli je nabízená i přijímaná laskavost
příjemná, jsme si díky ní a skrze ni nuceni uvědomovat
zranitelnost naši i ostatních. Jsou dny, kdy je tento
aspekt laskavosti zřejmější než ten příjemný. To je v
pořádku.
A to zdaleka nejsou jen dva jediné aspekty laskavosti! Často se snažíme jen mačkat pomyslné Replay té
zkušenosti, kdy jsme podle sebe “vychytali” laskavost
nejlépe. Ve skutečnosti nevíme, jak bude naše laskavost vypadat, projevovat se, chutnat nám samotným či
druhým, až se příště projeví. Vždy se týká přítomnosti,
vždy se projevuje nově. Ochota k novosti je jednou z
důležitých podmínek toho, čemu říkáme Dobrá vůle.
A novost vždycky trochu strašidelně rozechvívá.

TĚSNĚ PŘED USNUTÍM: Představte si sami sebe, jak
sedíte v hledišti divadla. Na pódiu je jedna postava, na
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kterou svítí bodové světlo. Přibližte se k jejímu obličeji,
až zjistíte, že to jste vy sami. Neodbuďte tenhle krok a
opravdu vytvořte mentální obraz své vlastní tváře. Čím jste
k obličeji blíž, tím lépe vidíte, že se vaše (představovaná)
tvář usmívá - dovolte si vidět, jak vás vidíme my ostatní, když se smějete. Může to být chechot nebo drobný
úsměv... Nechte tento výraz proměňovat, zkuste vidět víc
než jeden a ten samý úsměv. Zůstaňte chvilku s tímto
vnitřním obrazem, aspoň pár sekund. Všimněte si, co ve
vás proměnil, byť jen na chvilku.

Dobrou noc
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To je
TAJEMSTVÍ
Kdo chce dojít tam,
kde ještě nebyl,
musí být ochotný jít tudy,
kudy ještě nešel.
— Svatý Jan od Kříže (parafrázováno)

Nevědění a nejistotě se nelze v životě vyhnout. Ale to,
JAKÝM ZPŮSOBEM nevíme, se bude měnit. Dokonce k
této proměně můžeme přispět - kultivací, vzděláváním,
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pozorností, praxemi, zkušeností. Naše reakce na neustálou nejistotu nemusí být jen obsesivní, hysterická, úzkostná či potlačující. Nemusíme podrobit neustálé kontrole
a cenzuře buď sebe sama, nebo svět kolem sebe. Ve
chvílích, kdy se strach v nás na chvíli zvedne jako mlha
a jsme ochotni uznat, že se není kam schovat, nás
většinou čeká překvapení v podobě zjištění, že svět se tím
zvětšuje a nikoli zmenšuje a zužuje. Že my sami se tím
zvětšujeme, nikoli zmenšujeme a zužujeme. Vidíme, že
podstatou je Tajemství, které nás najednou neděsí, ale
láká. Lze ho poznat, ne ho jednou provždy rozlousknout,
jak si představuje naivní podoba vědy.
Podobně, jako nám při čtení mapy nepomůže dívat se
na ni mikroskopem s iluzí, že tak uvidíme mapu lépe,
nepomůžou nám při vhledu do Tajemství žádné triky
běžného poznávání. Ani přehnaný odstup, ani nezdvořilé
zírání... Smiřování se s nevěděním a nejistotou je speciální disciplína. To je dobré vědět, člověk na sebe pak nemusí být tak přísný, když mu to vždycky nejde.

TĚSNĚ PŘED USNUTÍM: Následující dechy probíhají vsedě
se vzpřímenou páteří:
1) Vydechneme nosem
2) Nadechneme nosem tolik mikronádechů, jakoby
přičichávání, kolik sneseme bez vyvolání napětí. Pocitově
vzduch “nasává” uvolněná nestažená bránice, ne nosní
dírky.
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3) Vytvarujeme ústa, jakoby v nich bylo tenké brčko
a vydechneme. Dech neuspěcháváme a nesnažíme
se výdech nijak urychlit ani ke konci. Postupně se zapojují spodní břišní svaly (pod pupíkem, v podbřišku i po
stranách v pase).
4) Nadechneme se poklidně, ale hluboce nosem do
celých plic.
5) Zopakujeme tolikrát, kolikrát nám je příjemné
(mezi cykly 1)-4) můžeme vložit několik normálních
obyčejných dechů.
6) Uložíme se ke spánku.

Dobrou noc
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NEBOJ,
vedeš si dobře
Ať ten, kdo hledá, nepřestává hledat, dokud nenajde. Až najde, bude
zmaten, když bude zmaten, bude otřesen.
A stane se pánem všeho.
— Ježíš (Tomášovo evangelium)

Na tomto textu je nejdůležitější výše uvedený citát z
Tomášova evangelia připisovaný Ježíšovi. Uvádím ho
zde jen proto, aby bylo jasné, že tápání, zmatek, otřesy
a rozpad minulých struktur je na životní cestě neřkuli
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cestě Poznání zcela normální. Jak je vidno, stařešinové
a mudrci s takovými stavy počítali bez mrknutí oka u
každého adepta.
Tím chci říct, že cokoli teď prožíváš, vedeš si dobře. Ba
výborně - počítalo se se všemi zkušenostmi, stavy a
prožitky, i s těmi, o kterých věříš, že se je nikdo nikdy
nesmí dovědět. I s těmi, o kterých věříš, že je musíš
schovat i sama či sám před sebou. I s těmi, o kterých
věříš, že jsi jediná či jediný, kdo je něčeho tak “obludného” schopen.
Neboj se, vedeš si moc dobře.

TĚSNĚ PŘED USNUTÍM: Následující praxe se velmi podobá té z předešlé kapitoly, ale liší se v bodě 3). Body 1)-5)
probíhají vsedě se vzpřímenou páteří:
1) Vydechneme nosem
2) Nadechneme nosem tolik mikronádechů, jakoby
přičichávání, kolik sneseme bez vyvolání napětí.
Pocitově vzduch “nasává” uvolněná nestažená bránice,
ne nosní dírky.
3) Otevřeme ústa tím, že necháme volně spadnout
spodní čelist a vydechneme ústy spolu se zvukem jakobychom šeptali dlouhé měkké “ááááá” (spodní čelist
i jazyk zůstávají uvolněné!) Dech neuspěcháváme a
nesnažíme se výdech nijak urychlit ani ke konci. Postupně
se zapojují spodní břišní svaly (pod pupíkem, v podbřišku i
po stranách v pase).
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4) Nadechneme se poklidně, ale hluboce nosem do
celých plic.
5) Zopakujeme tolikrát, kolikrát nám je příjemné.
Mezi cykly 1)-4) můžeme vložit několik normálních
obyčejných dechů.
6) Uložíme se ke spánku

Dobrou noc
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Když se mračí
PANENKA
slova mi prýští z úst jako řeka
slzy co se nevejdou do mých očí
— Rupi Kaur

Tentokrát si dovolím vstoupit na tenký let, etymologicky,
filosoficky i biologicky - prostě jen si hrajeme, jo?
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Panenkou v nadpisu je míněna prvotně panenka oka,
trochu jako oslí můstek, protože dnes bude řeč o
mračení. Mraky jsou dobré, znamenají, že vláha koluje
a teče. Ale jako se vším, čeho je moc, toho je příliš mraky totiž brání naší touze přijmout světlo. To platí pro
oči i pro duši. Čeština to půvabně vystihuje ve výrazu
“mračit se”. Při mračení máme tendenci oči zmenšovat,
jako bychom omezovali zorné pole. Stáhneme oči do
štěrbiny, takže se sníží přístup světla. V těle (a teď ten
tenký let, protože o tom moc nevím, a spoléhám na text
Zdeňka Neubauera, který teď nemůžu dohledat, neb
nejsem u své knihovny) se přesune těžiště z čípkového
vnímání na tyčinkové, takže se zdůrazní černobílé vidění
světa. Pestrý a měkký svět barev, podob a tvarů se
promění ve svět, v němž jsou podtržené a zvýrazněné
meze, rozdíly a protiklady. Zní vám to povědomě? Tak se
nemračte moc dlouho, aspoň ne kolem očí.

TĚSNĚ PŘED USNUTÍM: Promasírujte si měkkými tahy
prstů obličej. Zkuste během toho nezadržovat dech, ale
normálně dýchat (pro poeticky laděné: jako když větřík
rozfoukává mraky). Začněte mezi obočím, jeďte přes obočí,
kolem očí, po čele, spáncích, čelistech, tvářích kolem nosu
zpět k obočí (pro poetické: jako byste rozháněli mraky).
Dobrou noc
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VÍRA JAKO
hořčičné zrnko
Transmutace = obrácení pohybu padání
— Zdeněk Neubauer

Nehodlám zde aspirovat na výklady Bible, ale jedno
okřídlené podobenství si zde dovolím citovat. Ježíš
praví: “Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko,” odpověděl
Pán, “řekli byste této moruši: ‘Vykořeň se a přesaď se do
moře!’ a poslechla by vás.” Co to je za víru, díky které to,
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co je zakořeněné na jednom místě, prorostlé s ním a
nehybné se najednou zvedne a přemístí do jiné situace, ve které zase začne jinak a nově vzkvétat? Jaká
je víra jako hořčičné semínko? Dovolím si odpovědět
laicky: Strašně, strašně maličká. A PŘESTO i tak málo
stačí k tomu, aby nám hory předsudků uhýbaly z cesty a
zdánlivě nehybné zarostlé kořeny se zapustily jinde!
To, čemu běžně říkáme víra, bývá spíš odstínem
očekávání, doufání nebo neschopnosti přijmout realitu.
Ke skutečné víře, která “jest nadějných věcí podstata,
a důvod věcí neviditelných”, má ještě hodně daleko - je
ještě mnohem menší než zrníčko hořčice.
Od svého učitele Jiřího Macely vím, že obrat “víra Boží”
není nutné chápat jen jako “víra v Boha”, ale spíš jako
“víra, kterou má Bůh”. Jakou víru asi má Bůh, když i jen
její hořčičné zrnko hýbe horami?! Pro súfijce je pohyb
božského k člověku stejně zřejmý, jako pohyb člověka k
božskému. Tvrdí, že když duše hledá milovaného, hledá
ještě víc on ji. Jak útěšná a vyživující myšlenka, když si jí
dovolíme pořádně uvěřit!

TĚSNĚ PŘED USNUTÍM: Následující dechové cvičení na
tělesné úrovni pomáhá k lepšímu okysličení organismu,
zbavuje CO2 v plicích a ulevuje plicím od přehnané vlhkosti. Je trochu lepší provádět ho vsedě, ale při velké únavě
se dá omezeně provádět i vleže.
1) Nadechněte se nosem.
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2) Klidně, plynule, a pokud možno déle než běžně
vydechněte nosem.
3) Jemně otevřete ústa, nenadechujte, ani aktivně nevydechujte, ale nechte proudit téměř neznatelně ještě
residuální vzduch ven z plic. Není to jasný výdech, ale
zároveň je zřejmé, že z plic ještě vychází teploučký vzduch
ven - hrdelní záklopka tedy není zavřená a hrdlo zůstává
přirozeně otevřené a uvolněné.
4) Nadechněte se jemně a přirozeně nosem a buď
pokračujte do dalšího cyklu, nebo cykly proložte několika
běžnými, normálními dechy.

Dobrou noc
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JSI TO, JAK
se měníš
Jsem člověk: dlouho nevydržím
a noc je nezměrná.
Ale hledím vzhůru:
hvězdy píší.
Nerozumím, ale chápu:
I já jsem napsaný,
a zrovna v tomhle okamžiku
mě někdo nahlas předčítá.
— Octavio Paz

Jsme zvyklí o sobě říkat a myslet, že jsme to či ono,
takoví či onací. Ale co když jsme mnohem víc pohybem
mezi zdánlivě stabilními stavy? Co když způsob, jakým
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se proměňujeme, o nás říká mnohem víc, než to, kým
jsme? Nebyli jsme tím a tím dítětem a takovým a
onakým puberťákem, spíš jsem byli způsobem, jakým
se z dítěte stal puberťák. Je to zajímavé cvičení změny
akcentu. Asi jako když mě kamarádka učitelka výtvarné
výchovy Elena vysvětlovala, že nakreslit tvar něčeho se
dá udělat buď tak, že se dívám na tu věc samu, ale ještě
líp to jde tak, že se dívám na okraj té věci a její těsné
okolí, které ji definuje zrovna tak, jako ona věc sama.
Někdy se příliš identifikujeme s nějakou stabilní
představou či rolí a nevnímáme sami sebe zapsané stejnou měrou i v tom, jakým způsobem se proměňujeme.
Proměny každého z nás mají své charakteristiky, svůj
otisk prstů, který patří jen nám. To, čemu říkáme
charakter, je tvořeno i způsobem, jakým se měníme,
rosteme, zrajeme, stárneme, přecházíme z období do
období. Jako bychom už byli napsaní - ale zároveň se
teprve čteme.

TĚSNĚ PŘED USNUTÍM: Jemně a nenásilně položte
pozornost na svůj dech. Nechcete mít pocit, že na sebe
neslušně nebo vyzývavě zíráte, ale ani že se pozorujete
“vnitřním úkosem”. Nemusíte dech nijak komentovat
ani počítat, ale když vnitřnímu komentáři nebo počítání
nepůjde odolat, dejte i svému vnitřnímu hlasu příjemný,
měkký, sympatický tón. Po chvilce si zkuste všimnout,
jestli náhodou není vaše pozornost tak říkajíc o čtvrt taktu
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napřed. Není to náhodou tak, že něco v nás nádech či výdech spíš očekává, popohání ho, nenápadným způsobem
si ho představuje, vyvolává ze vzpomínek na předešlé
dechy, kterých jsme si všimli? Naše pozornost od pozorovaného je často trochu mimo synchronizaci, asi jako když
sledujeme film, jehož obraz je zpožděný jednu sekundu
za zvukem. SKUTEČNĚ nevědět, jaký bude další dech,
nepomáhat mu, nevylepšovat ho, nestavět pro něj podmínky, ještě před tím, než vůbec povstane, nejen v mysli,
ale i v těle - to je okřídlená mysl začátečníka. Kdyby to pro
většinu lidí nebylo zapomenuté umění, nebyl by z mysli
začátečníka zenový terminus technicus. To, že je potřeba
její důležitost tolikrát zdůraznit, znamená, že je to pro
běžného dospělého člověka nedostatkové zboží, a že za to
my dospěláci nemůžeme. Tak si nic nevyčítejte.
Ležte, dýchejte a vnímejte, dokud třeba jednou jedinkrát,
letmým zábleskem, nezahlédnete něco, čemu by se podle
vás dalo říct “zenová mysl začátečníka” . Ale nehledejte ji,
neusilujte o ni. Vaše pozornost ani váš dech v tuhle cvhíli
nejsou projekt, na kterém je potřeba máknout. V tuhle chvíli tu nejste opravářem, ale svědkem, že to funguje.

Dobrou noc
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KDYŽ UŽ
není vyhnutí
Polyká mraky
a vydechuje květy
hora Jošino
— Buson

Nemůžu skončit jinak, než textem básníka Ivana Wernische, který osobně považuji za jeden z nejlepších
popisů toho, jak vypadá impuls k cestě Poznání
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z hlediska Psýché, duše. A to včetně názvu. Většina
z nás totiž opravdu plácne svého osla po zadku a vybídne ho k tomu, aby se vydal po úzké stezičce, až když
už není vyhnutí. Nadšení dobrovolníci brzy zjistí, že s
pouhým nadšením moc daleko nedojdou.
Zajímavostí dnešních dnů je, kolik z nás najednou se
nachází nebo se blíží k situaci “kdy už není vyhnutí”.
Ještě se nám třeba nechce, ještě pořád doufáme, že
budeme moct nechat osla v maštali (všechny metafory budou jasné po přečtení textu níže :-) Ivan Wernisch dává všem strachům, podivnostem, tajnostem,
“úchylkám” i spícím talentům tak překrásná - a mnohem přesnější - jména, že je jasné, že to, co doteď bylo
přehlížené, nedovyvinuté, nepochopené či odmítané,
získává při změně poměrů jinou roli, ve které může
zazářit jeho dosud skrytý smysl.

TĚSNĚ PŘED USNUTÍM: Přečtěte si Wernischův text na
následující stránce s vědomím, že to, o čem jsme, tak jako
v pohádkách, dosud nevěděli, že máme doma, se probouzí
a balí na Cestu...
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KDYŽ UŽ NENÍ VYHNUTÍ
Když už není vyhnutí a vydáváme se na cestu, nesmíme
zapomenout na nikoho z těch, kteří dosud přebývali v
našem domě, necháme prohledat i maštal a kůlny a
přivést každého, kdo ještě nebyl k užitku. A najdeme
toho, kdo dovede zpívat píseň proti hadům, a toho, kdo
se umí ptát na cestu, a toho, kdo ponese zbraň.
Když už není vyhnutí a vydáváme se na cestu, nesmíme
zapomenout na někoho, kdo předčítá nahlas, a na
někoho, kdo s námi bude hrát početní hry a hry se slovy,
také na někoho, kdo napodobuje ptáky.
Na osla naložíme zpytovadlo hvězd, bdellometr, xylofon,
křišťály k zmatení démonů, pikslu s kýchadlem, vycpaného orla, vše, co je nutné k vykonání cesty.
Nástavku k nastrčení, lebovrt, sextant, čajník a karetní
stolek a tebe, miláčku, když už není vyhnutí. A až plácnou tvého osla po zadku, nesmím zapomenout vsednout
na svého... neb není vyhnutí, tvé papillotky již chřestí ve
větru, vydáváme se na cestu!

Dobrou noc
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Pokud se vám texty a kontemplace líbily a přišly
vám vhod, můžete udělat vy zase radost mě tím,
že mi to napíšete na
lauracrowenow@gmail.com
nebo
že text pošlete dál tomu, komu by se mohl hodit
nebo
symbolickým příspěvkem na můj účet
908539073/0800
nebo
když mi taky pošlete nějaké své dílo :-)

Ale TICHO je taky skvělá odpověď...

