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Trochu jsem v posledním půlroce zavrávoral kvůli učení lásky. Ve skutečnosti to však nebylo zavrávoráním, ale jen myšlenka na zavrávorání. Byl to takový mindráček připoutanosti, kdy jsem hledal tu pravou ženu pro život. A hned tu byla šance, neb pro lásku opustil jsem moudrost a tehdy vynořily se ze mě supi, jež mě klovali a mučili. Démoni se ve mě usadili a našeptávali mi z úst mě nejbližších. A když jsem jim řekl, že vidím zkrze ně... odpovídali mi mile a přetvařovali se, jak mě milují a jak mi pomáhají a že to tedy se mnou myslí jen a jen dobře. A tak bych jim tímto článkem chtěl odpovědět na jejich marné snahy. Snad si přečtou, že vše co jsem tu říkal, a co oni se mi snažili zpochybnit, bylo již před pár tisíci lety napsáno. Ať se to týče existence dobra, lásky či čehokoliv čím se ohání. Vlastně jsem se tu snažil zbytečně... a byl jsem si toho vědom že to tak je... Když vidím, jak se ptali Mistra studenti Stezky, kteří by měli být již pokročilejší, pak je mi jasné, že pochopit to, jak vidím svět vám nemohu nijak vysvětlit, protože vaše chápání je založeno na ulpívání a kategorizaci slov. Snad jen rána do palice to zastaví. Chuang-po vás měl asi velmi rád, že se vám tak věnoval. Ikdyž sám jistě viděl, že hraje jen sám se sebou. Ale co měl dělat? Dělal jen to co spontánně vyvstávalo :-). Mnoho prvních bude těmi posledními... jo jo. Tak si tady popaste. Já stejně vidím, že jste na sebe schopni vzít jakoukoliv podobu, jen abyste mě rozhodili. Ale mám na vás protijed... žádná osoba, žádný Slepý Osel, žádná škola, žádné bytosti, žádné důvody... Pro mnohé z vás bude tento článek šokem... neboť uvidíte, že to co jsem vám tvrdil na mesiášovi a na Oslovi... bude najednou opodstatněné. Není nikdo, kdo by mě donutil pokračovat ve vysvětlování, ani není nikdo, kdo by mě donutil ustat. Budu si dělat co chci. A když mě budete nazývat mrtvým a zalezlým do ulity :-) éto váša prabljéma.
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