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Jestem aktorem. Znacie mnie. Z kina, z teatru, z telewizji. Jako aktor budzę zainteresowanie. Bywa, że nawet duże. Niektórzy pamiętają też moje role. Cenią mnie nieliczni, więcej jest zawistnych. Lecz, prawdę powiedziawszy, dla większości  nie koniecznie ważne jest, co gram. Dla bulwarowej i salonowej gawiedzi najbardziej liczy się fakt przynależności do aktorskiej kasty. I to, że jestem znany.  Publika bywa natrętnie ciekawa – taka już jej uroda. Musi wiedzieć, co znany aktor jada, z kim się kocha, jak się czesze, czy sika pod wiatr, i czy znęca się nad dziećmi. 
Wścibskich pasjonuje również i to, dlaczego znany aktor został właśnie aktorem? Czy przez przypadek? Czy z powołania? Z porywu serca? Czy namówiła go mamusia, czy może zacny nauczyciel? Gawiedź lubi, żeby było jakoś niezwykle, cudownie – i, oczywiście, oryginalnie, niepowtarzalnie. Nie ważne, co jest prawdą. Ma być kolorowo, bajkowo i fascynująco! 
Bardzo proszę. “Chcecie bajki? Oto bajka...”
Jak do tego doszło, że oto stoi przed wami nie kto inny, ale właśnie ja - aktor? Niezły aktor. Taki, jak ja. Nie będę udawał, że jestem skromny: powiem wprost – aktor znakomity.
Odpowiedź jest prosta, choć wyda się z pozoru idiotyczna. Otóż byłem aktorem, zanim jeszcze nim zostałem. Jak sięgam pamięcią - zawsze nim byłem. Od samego początku. Posługiwałem się prozą zanim jeszcze wypowiedziałem pierwsze słowo. Zawsze coś grałem, gdyż, już pacholęciem będąc, zorientowałem się, że dzięki temu zawsze coś da się ugrać.
Już wtedy przekonałem się na swój dziecinny sposób, że przy odrobinie wysiłku można stawać się postacią z każdej  bajki. Być kimkolwiek się zamarzy, kim się zechce. Albo – to ważniejsze, i przynosiło więcej profitów – być tym, kim tylko zapragnęli sobie ci, którzy wierzyli, że jestem taki, jakim chcieli, żebym był. I tak od urodzenia. Większość ról, które zagrałem w dorosłym życiu, grałem już od samej maleńkości, zanim jeszcze dowiedziałem się, że w ogóle istnieje ktoś taki jak aktor, i coś takiego, jak aktorstwo. Gdy kiedyś, przy jakiejś okazji, uświadomiono mi kim jest taki pan, i czym się zajmuje, pomyślałem sobie - już jako niezły, mały  sztukmistrz - że to przecież o mnie mowa. 
Frapowało mnie wtedy, czy ten pan w teatrze i w kinie też się tak po cichu boi, jak ja – i właściwie dlaczego? Przecież wszyscy go podziwiają, biją mu brawa. I jeszcze dużo płacą. Czego się więc może bać? Czy tak jak ja – boi się, że go nie będą lubić? Że na niego nakrzyczą? Że ktoś się zirytuje? Przestanie go kochać? Będzie się z niego wyśmiewał? Że nie ma czym pochwalić się w szkole? Przecież taki aktor to dorosły człowiek, a dorosły człowiek chyba niczego się nie boi. Takie mi chodziły myśli w  moim bardzo małym dziecięcym rozumku. Cóż, w miarę jak ten rozumek mi się rozrastał, rosło przekonanie, że grać jednak trzeba. Że nie ma innego wyjścia - jeśli ma być mi dobrze i ciekawie.
Razem z rozumkiem rósł też strach, bo przybywało powodów do strachu. Źródeł strachu. Ludzi, spraw, sytuacji. Pragnień, zachcianek, fanaberii. To niepojęte, jak wcześnie nastaje czas pierwszych samodzielnych decyzji, kroków w nieznane. Bez aktorstwa nie daje się po prostu żyć. Pozwala się maskować. Oszukiwać. Nie okazuj słabości i strachu, tylko rób miny. Jeśli aktor może coś udawać w kinie i w teatrze, to czemu nie mógłby tego robić w życiu. Postanowiłem spróbować - może i mnie będą bić brawo, a nawet płacić? Jeśli nie pieniędzmi, to może czymś, na czym będzie mi zależało.
Dziecko to zmyślna bestia. Ileż ról trzeba było się wtedy uczyć, ile postaci opracować. Zaczynałem od zera. Od ślicznego bobaska. Potem byłem brzdącem.  Skrzatem. Słodkim chłopczykiem. Czyścioszkiem, i brudaskiem. Dzielnym urwisem. Grzecznym siostrzeńcem, i hultajskim bratankiem. Dobrym braciszkiem, i wrednym kuzynkiem – a czasami odwrotnie. Rokującym potomkiem. Dobrym kolegą. Złym kolegą. Ciekawskim podglądaczem, paskudnym małym świntuszkiem. Chytrym, małym Edypem, by tak rzec – gmerającym małym Edypkiem, potem coraz większym... don Juankiem.  Zawsze bardzo radosnym. Wbrew temu, co twierdzą  rozmaici dyplomowani impotenci i zawistni onaniści, o żadnych kompleksach, problemikach. mowy tu nie ma, i być nie może. 
Pierwsze, nieporadne role...  Łza się w oku kręci. Już wtedy wykazywałem się sporym talentem. Wyczyniałem cuda-dziwy, żeby dostawać całuski i prezenty  - i nie dostawać po łapkach. Żeby mnie głaskano, podziwiano, i roztkliwiano się nade mną na wszystkie możliwe sposoby. Rodzice, legiony ciotek i wujków,  kuzynków i kuzynek, przyjaciele domu, rozmaite egzemplarze paskudnego plemienia edukatorów, koleżeństwo płci obojga, nawet panie w sklepach i na bazarach,– wszyscy byli obiektami moich zabiegów. Pracowałem nad różnicowaniem form, dopasowywałem je do moich widzów. Osiągałem niezłe wyniki, bo bardzo się starałem – i szybko się uczyłem. 
Grą można urobić każdego. Przewalczyć każde zagrożenie. Zdobyć sympatię i życzliwość, unikać kary, nawet odpowiedzialności. Jeśli chcesz, możesz też zniechęcać. Gra umożliwia maksymalizację zysków, i minimalizację strat. Oczywiście, zdarzają się wpadki – zwłaszcza wtedy, gdy trafia się na lepszych od siebie. Ale już jako mały chłopak szybko awansowałem z ligi podwórkowej do ligi mistrzów.
Chytry malec zaczyna od rzeczy prostych. Sami dorośli naprowadzali mnie na właściwy  trop. Pamiętacie? “Najpierw powoli, jak żółw ociężale...” Potem się rozpędzałem, czasem nawet poza granice bezpieczeństwa. Lubiłem szarżować. Finezja i brawura. Najważniejsze jednak, to nie dać się przyłapać na oszustwie. Każdy występ – nawet w epizodzie – ma kończyć się sukcesem, i przynosić pożądane efekty.
Doszło do tego, że jako zdolne dziecko zaliczyłem nawet kilku wziętych psychologów. Nie od razu, ale jednak. Strasznie śmieszne typy. Zawzięte pyszałki. Lubią się popisywać, więc łatwo wystawić ich do wiatru. Chcąc z nimi wygrać, musisz pozwalać im wygrywać, puszyć się  rzekomą super wiedzą. Połapałem się, w czym rzecz. Trzeba im dogadzać dwa razy bardziej niż wszystkim innym. Mają w sobie coś z perwersyjnego nienasycenia. Ich nie wystarczy zadowolić zwyczajnie – oni muszą osiągać oszałamiające rezultaty. Zawsze i wszędzie. No więc odnosili. 
Zanim się jednak wyrobiłem - bywało różnie. Z początku, z konieczności, niejako z natury rzeczy - improwizowałem. Potem już ćwiczyłem, doskonaliłem warianty. Rozbudowywałem repertuar. Wypracowałem sobie własną metodę. Co tam Stanisławski – to zwykły banał, przedszkole kuglarstwa. Ćwiczyłem miny i minki, grymasy i dąsy, gesty i głos. Najróżniejsze spojrzenia i uśmiechy. Wzrok i słuch. Oczy i uszy. Zmysły. Wszystkie pięć zmysłów. I jeszcze coś...
Nie jest sztuką nauczyć się mówić. To każdy głupi potrafi - zresztą nie ma wyboru. Nie jest sztuką opanować konwencje i konwenanse. Ale nauczyć się patrzeć i widzieć – i to tak, żeby na ciebie patrzyli, i żeby ciebie widzieli, ot co. Tylko żeby nie połapali się, że widzą to, co mają widzieć. I żeby sobie przy tym coś myśleli. Co myśleli? Ano właśnie to, co mają myśleć, albo co bardzo chcą myśleć. Co potrzebują myśleć, żeby im było dobrze. I żeby sobie potem coś wyobrażali. Wszystko, co lubią sobie wyobrażać. Co chcą sobie wyobrazić, żeby było im dobrze, wręcz cudownie. Bo nic tak dobrze nie wpływa na samopoczucie, jak piękne wyobrażenia, zrodzone z własnych, trafnych obserwacji i spostrzeżeń. Z nich biorą się  niewątpliwie odkrywcze myśli – oczywiście własne.
Tak powstaje wizja świata. Własna wizja, swoja, niczyja inna. Piękna. Wszak słuszne przemyślenia i wnioski – na dodatek własne -  są nieodparcie wspaniałe. W tym tkwi sedno sprawy. Myśli muszą być własne. Prawo własności to święta rzecz. Każdy broni tego, co jego. Można być gołodupcem, ale nie można nie mieć własnego obrazu świata. Tylko idiota go nie ma. To własność najświętsza, bo daje poczucie bycia kimś naprawdę niepowtarzalnym. Niezwykłym, samoistnym – a przede wszystkim wolnym. Czymże było by nasze życie, gdyby nie ta wolność, prawo do wolności oglądu i osądu świata. Prawda, że brzmi pięknie? I jakoś tak – fundamentalnie.
Macie zatem obraz, myśl - i prawdę, w którą wierzycie, ponieważ jest wasza własna. Wedle waszego najgłębszego przekonania - sami ją odkrywacie, i sami zdobywacie jako ludzie wolni. Problem w tym, żeby  wszystko się ze sobą zgadzało. Bo jak się nie zgadza, to uwiera. A kto lubi, żeby go uwierało? Jeśli wszystkie puzzle pasują do siebie, jeśli sami je sobie poskładamy, to nabieramy lepszego przekonania o własnym rozumie. Poprawia się samopoczucie. Im większa pewność, że coś jest tu własne, tym silniejsza wiara – i w świadectwo zmysłów, i w to, w co uwierzyliśmy, wreszcie w to, do czego doszliśmy dzięki własnej mądrości. Dzięki własnej przenikliwości i sprawności umysłu. Ta wiara, to ostoja naszego poczucia własnej wartości, a jej gwarantem jest wolność, której gotowi jesteśmy bronić do upadłego.
I tu – jak to mówią - jest “der hund bergraben”. Ja, aktor, tworzę obraz – mój obraz, ale dopasowany do waszych potrzeb. Obraz, który kształtuje waszą myśl. Kreując waszą prawdę, staję się kapłanem waszej wyobraźni. Tym bardziej wiarygodnym, tym bardziej podziwianym i szanowanym, im silniejszą wzbudzam wiarę w spójność  prawdy, jaką oznajmiam. Wiary silnej i niepodważalnej. Wtedy nic was nie uwiera. Nic nie budzi wątpliwości – a jeśli nawet, to zwykle to odrzucacie, kierując się zasadą domniemania dobrej woli tego, kto was – mówiąc bez ogródek – w istocie wpuszcza w maliny. Wierzycie w ten obraz świata, w obraz ludzi, bo tak nakazuje dobre myślenie o własnym rozumie. No i proszę! - “tak to szalbierstwo czyni was durniami”. Strasznie trudno przyznać się do tego, że zostało się oszukanym, nieprawdaż?
Ale po co mówić o oszustwie? To tak brzydko się kojarzy. Dobry aktor nie jest oszustem – jest  kuglarzem. Im sprawniej żongluje obrazami i cudzymi wyobrażeniami, tym doskonalszy jest w swym samozwańczym kapłaństwie. A jeśli jeszcze na dodatek ćwiczył się w tym rzemiośle od małego? Pamiętacie? “Dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał hydrze, w młodości...” – to ho, ho. Czegoż to on nie dokona. Jakie to wzniosłe. Heroiczne. Tylko czy każdy ma zadatki na bohatera? Wątpliwe. Zresztą - po co zaraz urywać łby i dusić. Przecież mogą się jeszcze do czegoś przydać. Czy nie lepiej je obłaskawiać! Dialektycznie wyćwiczyć. „Dzieckiem w kolebce, kto hydrę oswoi...” O! Prawda, że lepiej brzmi? Mniej romantycznie, mniej szlachetnie, ale za to bardziej współcześnie. Praktycznie. Jakoś tak mniej terminalnie, bardziej perspektywicznie. Zajeżdża trochę kanalią, ale przecież nie ma takiego smrodu, którego nie da się przytłumić dobrym dezodorantem. Złudzenie - czyż nie o to w gruncie rzeczy chodzi? Kamerzyści w telewizji zawsze uspokajają speszone damy  w studio: nie szkodzi, że pani nie ma zębów  – wstawi się na montażu.
Tajemnica iluzji to nierzeczywistość w rzeczywistości. Szalbierstwo - oto na czym polega zabawa w nierzeczywistość. Gra w zaklinanie rzeczywistości. Istota tej magii ułudy, będącej w istocie grą pozorów – zamierzonych lub odruchowych - to nie żadna wiedza tajemna, ani czarodziejskie zaklęcia w rodzaju “niech Moc będzie z tobą”. Nic z tych rzeczy, żadna fantastyka. Nic z wielkiej filozofii. Zwykła technika. Określa je jedno proste słowo, banalne i niewinne. Słowo-klucz. 
Antena.
Odbiorca i nadawca. Odbiornik, i nadajnik. To dwa słowa. Ale w gruncie rzeczy – jak w reklamie: są dwa w jednym. Jedno słowo. Antena. Coś, co odbiera, coś, co nadaje. 
Śmieszne, co? Antena! Antenka! Trochę drutów! Zabawne. Czyżby? O, nie! Gdy się chwilę zastanowić, umiejętnie to rozszyfrować, rozczytać – o, wówczas odchodzi ochota do śmiechu czy drwiny. Dwa w jednym. Dwie funkcje w jednej postaci. Jeden człowiek -  w dwóch odsłonach. Coś jakby schizofrenik – bo niby dwie osoby w jednym. Odbiornik i nadajnik w jednym urządzeniu. W ludzkim organizmie, ciele, duszy i umyśle. 
Dwie strony jednego medalu. Awers - to tajemnica odczytywania ludzkich zachowań i napędów, rewers  – przekładanie tego odczytu w siłę, formującą ludzkie umysły i dusze niczym plastelinę. Urabiane wedle woli tego, kto obydwie te umiejętności opanował ponad zwykłą miarę. Przez aktora. Doskonały aktor to drogocenna moneta z najlepszego kruszcu. Wspaniały rewers, i doskonały wręcz awers. Idealny odbiornik, i nadajnik doskonały.
Odczytywanie – to czytanie znaków, ich sensu i znaczenia. Znaków nie pisanych, o nie. Innych. Tych krążących w naszej wspólnej, ludzkiej przestrzeni. Nie zwykły ich ogląd, obserwacja, spostrzeganie. O nie, to coś daleko więcej. Odczytywanie to rozpoznawanie za tym, co w nas widome, ukrytych treści - myśli i wyobrażeń, uczuć, pragnień, lęków, nadziei i marzeń. Tych jawnych, okazywanych celowo, i z całą ostentacją.  Okazywanych chętnie, czasami nawet szczerze. Demonstrowanych z  zamiarem otwarcia się - ale przede wszystkim zamaskowania, uprawiania gry pozorów, oszukiwania. Ale odczytywać daje się również i to, co przecież najciekawsze – co choć głęboko ukryte, to przecież wcale nie trwa w uśpieniu. Bywają takie sekretne siły, które dobrowolnie zapadły się w letargicznym zapomnieniu. Inne staramy się skrzętnie skryć przed światem, a nawet przed sobą – i pogrzebać w najgłębszych zakamarkach duszy. W różnych sytuacjach okazuje się jednak, że i jedne, i drugie, wcale nie są bezczynne - wyłażą z ukrycia, i biją się o swoje. 
Antena. Odbiornik. Jak działa? Wie to nawet dziecko. Wychwytuje każdy najdrobniejszy sygnał, jaki krąży w eterze. Powtarzam – absolutnie każdy. Miliony sygnałów. Miliony informacji. Trzeba tylko je odbierać, składać i odczytywać. Wystarczy antenę nastawić, nastroić na jakąś falę – i gotowe. Żadna tajemnica. Technika, banał.
Ale czy jest banałem antena ludzka? Człowiek-antena? Człowiek-odbiornik? Rejestrator znaków świata? 
Znaki świata! One są jak powietrze – są wszędzie. Napływają zewsząd, w każdej chwili - w każdej sekundzie objawia się ich wielkie mrowie. Różnie zakodowane, zapisane w różnych językach, czytelne wprost - albo zaszyfrowane. Te wyraźne, wyraziste i oczywiste, ale i te ledwo widoczne, jakieś takie mikre, słabowite. Jedne narzucają się nachalnie, wręcz krzyczą, wyją, pchają się przed szereg. Inne giną w tłumie, zlewają się w tło.  Zdają się nie mieć siły przebicia - a tak wiele znaczą. Trudno za nimi wszystkimi nadążyć, trudno je nie tylko ogarnąć, ale wręcz w ogóle dostrzec. Choć umykają uwadze,  są przecież obecne, wręcz wszechobecne.. 
Gdy przed wejściem tu, na widownię, dostrzegł pan w tłumie piękną kobietę, to cała reszta jakby przestała być ważna. Ale przecież ten tłum się nie rozpłynął – nie znikła żadna jego najmniejsza nawet drobina. Nastroił pan swoją antenę na tę jedną falę, i reszta przestała się liczyć. A przecież ta reszta cały czas była na swoim miejscu, i też zaznaczała swoją  obecność. Krążyło w niej jeszcze coś, nie mniej ważnego od  widoku tej pani, coś, co o niej mogłoby panu  opowiedzieć więcej niż sam tylko jej obraz. Tylko że pan już tego się nie dowie. Choć pan patrzył - to nie widział. Cóż, jest pan tylko amatorem.
Znaki cały czas są, atakują – lecz pozostają nie odczytane. Miliony nie odczytanych znaków, nie odczytywanych. Nie dziesiątki, nie setki - lecz nieprzebrane miliony. A znaki nie odczytane – to nierozpoznana rzeczywistość. Niepełny obraz świata. Obraz ułomny, zamglony, uproszczony, zredukowany. To nie wszystko, proszę pana - jest jeszcze gorzej. To zaledwie jego  zarys, obrys, kontur, naszkicowany ręką nieporadnego rysownika. Reszta, istota tej prawdy, kryje się miedzy znakami, tak jak treść kryje się miedzy wierszami, a muzyka między nutami. 
Widzieć znaki, a odczytywać to, co miedzy nimi - to wielka różnica. Nie sztuka przyjść na wesele, stanąć w kącie, i się przyglądać. Trzeba jeszcze dojrzeć, że gospodarz “sprosił duchy na wesele” Zobaczyć nie tylko gości, ale i to, co za nimi, obok nich, między nimi. Goście weselni kłębią się, wirują w tańcu, pokrzykują. “Gra muzyka, gra muzyka!” Każdy z osobna i wszyscy razem. A to, co między nimi, to nie są jakieś nie zapełnione miejsca w pustej przestrzeni. O, nie! Ta przestrzeń nie jest ani pusta, ani martwa. 
Tam krążą duchy - wiry, które widomym znakom nadają sens i znaczenie. Poruszają nimi, budzą zachwyt lub trwogę, zmuszają do działania, do płaczu, do radości. Duchy dobre, i złe. Duszki opiekuńcze - i zmory. Duchy piękne, powabne - i widmowe. Bezkształtne lub przybierające konkretną postać. Świetliste, i mroczne. Nagie, włochate - i udrapowane w cudne stroje z wszystkich epok,  minionych, i tych, co dopiero nadejdą. Z tego, i z tamtego świata. Kto ich nie dostrzega i nie rozumie, ten nie wie gdzie jest. Kto nie nauczył się sztuki uważnego patrzenia i widzenia tych wypełnień w przestrzeni znaków - kłębowiska niewidzialnie splątanych nitek, jakie je łączą - ten nigdy nie pozna, czym jest świat, który go otacza. Jest ignorantem, najzwyklejszym głupcem. 
Pospolity prostak nie pojmuje, że miedzy znakami jest jeszcze “coś”, Nie potrafi widzieć tego, co wypełnia ów niewidzialny eter, w jakim krążą znaki. Jest jak błądzący po omacku kaleki ślepiec, co i raz potykający się o niewidoczne dla niego przeszkody. Przez życie leci jakby rykoszetem, co i raz odbijając się ku swemu zdumieniu od “czegoś” w miejscach, w których dostrzega tylko pustkę. Nie rozumie, co się dzieje. Narasta w nim złość. Zamienia się we frustrata. Czuje się bezradny i bezsilny wszędzie tam, gdzie chciałby zaistnieć jakoś bardziej finezyjnie. A tu nic. Guzy, i siniaki. Zaczyna więc się miotać, na wszelki wypadek młócić rękami jak cepami, próbując rozproszyć ową dziwną mgłę, której, co prawda, nie widzi, ale której obecność jakoś wyczuwa. Mało w tym wdzięku, a i z finezją coś nie tak - prawda, proszę pana?
Proszę się przyznać, tylko szczerze - cóż pan może wiedzieć o kobiecie, w którą się pan tak wpatrywał, jeśli nie dostrzegł pan milionów towarzyszących jej znaków, i niezliczonych, eterycznych wirów, wypełniających przestrzeń, w jakiej dokonywała się jej obecność? Pan tę obecność jedynie stwierdził. I nic ponad to. No, może nie do końca. Przecież wyczuł pan jakieś “coś”. “Coś” jest na rzeczy, nie tylko sam kształt. Takich “kształtów”, konturów, było tam co niemiara, ale nie – pan gapił się właśnie na ten, nie na inny. Tylko nie za bardzo pan wiedział - dlaczego. 
Nie domyśla się pan? No właśnie. Cofnijmy tę scenę. Nie słyszy pan szelestu sukni, falowania oddechu, niesłyszalnych, gardłowych  pomruków zadowolenia, dezaprobaty lub rozczarowania. Nie dostrzega pan płynności ruchów, tańca niedbałych z pozoru gestów, nie zauważa pan maleńkich obrotów głową, mrugania powiek i szybkich, taksujących spojrzeń, dyskretnego popisu barw i błyskotek, odcieni malusieńkich kaprysów. To wszystko dzieje się nie bez przyczyny - “po coś”, i “dla kogoś”. Ta kobieta, niczym magnes, ma siłę przyciągania, i siłę odpychania wszystkiego, co znajduje się w przestrzeni wokół niej. I posługuje się nią po mistrzowsku. Bez jednego słowa. Działa na odległość, i wie co robi. Wiele też robi bezwiednie, odruchowo, zgodnie ze swą naturą. To akurat chciałaby na pewno ukryć, zamaskować  – lecz czujne spojrzenie “widzącego znaki” natychmiast to rozszyfrowuje bez najmniejszej pomyłki.
Drogi panie, to wszystko – i miliony jeszcze innych rzeczy, które widać, słychać i czuć – to zaledwie maleńka cząstka ogromnej ilości znaków, jakie kryją  się w obrazie tej damy. Gdy wpatrzeć się nieco dokładniej, natychmiast ujawniają się szczegóły, szczególiki, drobiazgi, ledwo zaznaczone rysy, wypukłości, faktura, niuanse barw, odcienie tonów, strzępy ruchów, zapachy. Jak w powiększeniu, pod mikroskopem, czujne oko  dostrzega rzeczy z pozoru nie widoczne, nieistotne. Taki ogląd potrafi porazić. 
Zmysły można wzmocnić, wszystkie obrazy, sygnały, dają się rozebrać na atomy informacji. Trzeba tylko wiedzieć - jak. Nie koniec na tym. Zmysłami ogarniamy zaledwie fragmencik owej ogromnej przestrzeni, w której odbywa się misterium obecności wszelkiej materii – tej martwej, i tej żywej. Jest jednak i inna materia. Ciemna i niewidoczna. Coś, co jest, a czego jakby nie ma. Co nie daje się wziąć pod żadną lupę. Kto obdarzony jest zdolnością szczególnego widzenia, kto wyćwiczył się w tej umiejętności – o, o ileż więcej może się dowiedzieć! W pustej z pozoru przestrzeni krążą bowiem siły bardzo tajemne – i bardzo konkretne. Ledwie cienie - ale przecież sprawcze. To ich właśnie gra “puszcza świat w ruch”. Bez wiedzy o nich, bez ich widzenia, człowiek jest jak tabaka w rogu. Bezradny, i ślepy. Podatny na złudzenia, na iluzję  - na kłamstwo, nie rozpoznawalne zwykłymi zmysłami.
Drogi panie. Jeśli spoglądając na tamtą kobietę, nie rozpoznał pan tego wszystkiego w jednej sekundzie, jeśli w mgnieniu oka  nie odczytał pan sensu i treści jej obecności - w tamtym miejscu, i między otaczającymi ją ludźmi – to proszę sobie darować fatygę, i zejść jej z drogi. Proszę się już nie rozglądać. Najlepiej zrobi pan kierując się do bufetu, gdzie z drugim, podobnym sobie ignorantem może pan wymienić bezcenne uwagi na temat “ogólnego wrażenia”, jakie na mężczyznach próbują wywierać “ach, te kobiety”. Takie złote myśli, świadectwo pańskiej mądrości i przenikliwości, bez wątpienia przydadzą światu barwy i smaku. 
Oczywiście, będą to pańskie własne myśli, niczyje inne – tylko pańskie własne. Do swoich wniosków doszedł pan przecież sam, pan – człowiek wolny w oglądzie świata. Dojrzał pan obraz – i go ocenił. Podsumował. I co? Nic pana nie uwiera? Wszystko się zgadza? Skąd więc to niejasne wrażenie, że coś jeszcze jest na rzeczy? Dlaczego wciąż pan się teraz wierci, odwraca, i wypatruje tej damy? Przecież wyrobił pan już sobie zdanie na jej  temat - własne zdanie, niewątpliwie słuszne. Co więc tak rozprasza pańską uwagę? Ma pan dziwnie niespokojny i  rozbiegany wzrok. Czegoś panu brakuje? Może jednak coś uwiera?
Ślepota pana uwiera, ot co. Kto umie patrzeć, ten widzi. Za uśmiechem widzi cień grymasu strachu, za makijażem - subtelne znamiona upływu czasu, nawet choroby, widmo jakiegoś fatum. Za niedbałym, niewymuszonym gestem – z trudem skrywaną chęć zwrócenia na siebie uwagi pewnego dżentelmena, który skrył się za gromadką gości i udaje, że jest zajęty rozmową z inną kobietą. Trwa przeciąganie niewidzialnej liny. Duchy wirują, “gra muzyka, gra muzyka”. Mimo pozornego bezruchu, te dwa orbitujące ciała nieustannie to zbliżają się do siebie, to oddalają, jakby za sprawą dziwnego magnetyzmu. W otaczającej je przestrzeni wciąż rozgrywa się próba sił. Taniec wirów, mowa znaków. 
A ileż tu mamy jeszcze innych “kształtów”. Wokół każdego z nich również kręcą się ich własne duchy. Zaprzyjaźnione, i wrogie, zaciekawione, nigdy obojętne. Gotowe się zewrzeć, skoczyć sobie do gardeł - lub paść sobie w objęcia. Omijają się, lub przenikają, Wabią się, i grożą. Są bezczelnie namolne, nachalne, ponieważ wiedzą, że nikt ich nie widzi. Bawi je to. Choć z chwilą, gdy wyczują, że jest w pobliżu ktoś, kto mógłby je zdemaskować - wpadają w popłoch, Niektóre zamierają, udając, że ich nie ma. Inne robią dobrą minę do złej gry - wiedzą już że zostały dostrzeżone. Bardziej przebiegłe próbują porozumieć się z intruzem, bywają i takie, które atakują. Najczęściej jednak stają się chytrze przymilne i z pozoru chętne do współpracy. Mają tę cechę, że raz rozpoznane - tracą większość swej mocy. Ich siłą bowiem jest owa tajemnicza niewidzialność. Zdemaskowane - same zaczynają  się bać. Albo się obrażają. Lub  wpadają we wściekłość. Niczym kobieta, w momencie gdy kochanek orientuje się, że trzyma w objęciach wiedźmę. Znika iluzja, pryska czar, zaklęcie już nie działa. Piękna królewna zamienia się w żabę. No, i ma wtedy kłopot.
Wszystkie ciała poruszają się wedle własnych rytmów, w towarzystwie swych cieni. Ale od czasu do czasu poddają się rytmowi kogoś, kto - zapanowawszy nad duchami - potrafi choćby na krótką chwilę przejąć pałeczkę dyrygenta. Tego, kto wyczuwa własności poszczególnych instrumentów, decyduje o składzie orkiestry, ma moc narzucenia tonacji dzieła, barwy, brzmienia frazy. Wielu bierze udział w tej grze, wielu wiruje, i jeszcze zawiruje - ale kto tu nadaje ton, kto stroi całość? Czy pan to widzi? Cóż... wydaje mi się, że pan na dyrygenckie podium nie ma raczej kwalifikacji. Kto chce zagrać, ten musi mieć niezwykle czułą antenę, i wychwytywać o wiele więcej sygnałów, niż inni – ot, chociażby niż pan, i panu podobni. 
Proszę się jednak nie martwić, i nie złorzeczyć dobremu panu Bogu. Tych, których Stwórca zechciał w swym zamiarze obdarzyć  darem widzenia rzeczywistości ponad zwykłą miarę, skazani są na trudny los. Przydając  bowiem komuś możliwości lepszego rozumienia świata, dobry Bóg zwiększył brzemię, jakie nakazał mu nosić - podniósł mu poprzeczkę odpowiedzialności za dokonywanie wyborów między dobrem a złem. Wypędził Adama i Ewę z raju nie za to, że poznali owoc poznania, lecz za to, że jako istoty bardzo niedoskonałe, niedoświadczone i nieodpowiedzialne, nie byliby w stanie sprostać wyzwaniu, i przeciwstawić się pokusom. Najzwyczajniej w świecie rozwalili by ten raj od wewnątrz. 
Bo jakkolwiek nie posługiwać tym darem - zawsze jest problem. Z każdym darem coś przecież trzeba zrobić. Nie sposób przejść nad nim do porządku dziennego. Jak z nim żyć, wiedzieć o nim, poczuć jego moc  – i z niego nie korzystać. Dlaczegóż by nie posługiwać się talentem? Przyrodzoną umiejętnością, którą można zamienić w co tylko się zechce. W sprawność, w korzyść, podziw, wygodę, w każdy komfort - na koniec nawet i we władzę. Byłaby to chyba wielka lekkomyślność. Obraza pana Boga. Z kolei posługiwanie się darem to wielkie zagrożenie, gdyż ta sama korzyść, wygoda, podziw i nawet władza, zdobywane podstępnie, przy nierówności szans innych, zawsze człowieka deformują. Mogą zwieść na manowce, wywieść w pole. W końcu zniszczyć.
Trzeba zatem odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Jedno, podstawowe, brzmi – jak? Jak to robić? Na tak – i na nie. Jest i drugie pytanie. Jeśli nie korzystasz z daru – to dlaczego? Jeśli decydujesz się na korzystanie z niego – to do czego? Po co? 
Za każdy dar trzeba czymś płacić. Tak to już zawsze było, jest, i będzie. Bóg nie wybacza tym, którzy marnują to, czym ich obdarzył. Nie wybacza również tym, którzy tego nadużywają, przekraczają miarę. Dylematem więc staje się kwestia ceny. Jaką cenę zapłacę za to, że się daru wyrzeknę? Jaką cenę przyjdzie mi płacić, jeśli zacznę z niego korzystać. Czym będę płacił? I ile? Z kolei, po drugiej stronie tego równania mamy zysk. Ile zyskam? I co zyskam? 
Czy to w ogóle daje się przeliczać? Bo niby jak, w jakiej walucie? Pytam więc dalej: jak i po co wykorzystywać, lub nie wykorzystywać to, co mi ten dar może zapewnić – czyli wiedzę. Wiedzę o świecie i ludziach, niedostępną dla innych, lub dostępną tylko dla niewielu? Czy jej pragnę, czy też wolę z niej zrezygnować? Po co, i dlaczego? Czy mam ją przeznaczyć wyłącznie dla siebie, czy może na handel? A jeśli na  handel - to z kim? Co w zamian?
Czy wiedzę można ot tak sobie gromadzić, a potem w cichości ducha medytować nad marnością lub wielkością świata tego? Co miał robić maleńki chłopak – czyli ja – gdy raz za razem przekonywał się, że świat wygląda zupełnie inaczej, niż mu to wmawiają dorośli. Że oni sami - ci dorośli - też są inni, i chyba nie za bardzo wiedzą, kim właściwie są. Że to wszystko to jeden wielki teatr, ułuda, kuglarska gra w trzy karty. W wersji uproszczonej, codziennej - błazeński taniec. Żaden tam “valse noble i sentimentale” tylko jeden szaleńczy “dance macabre”? W wersji bardziej wyrafinowanej - dworski kadryl, tańczony przez możnych świata na śliskim parkiecie. Tak czy owak - w gruncie rzeczy, jedna gigantyczna groteska i makabreska. 
Spróbujcie żyć z rentgenem w oku, z dodatkowym podsłuchem w uszach. Spróbujcie zobaczyć te wiry w eterze, poczuć ich smak i zapach, wyczuć ich siłę, ich szepty i kolory, ich moc sprawczą. Spróbujcie rozeznać się w tych oszukańczych pląsach ludzi, napędzanych mocą wirujących wokół nich bezkarnych demonów. Wyobraźcie sobie, co czuje dziecko, któremu wciąż mówią, że jest maleńkie, że “zrozumie jak dorośnie” – a ono już teraz zaczyna rozumieć tysiąc razy więcej, niż jego mentorzy. Maleńki jasnowidz - z maleńkim jeszcze rozumkiem. Ale za to z wielkim apetytem na świat, z coraz większym apetytem na samego siebie.
Dziecko nie wie, co to dar. Nie zastanawia się, bo nie potrafi. Nie argumentuje. Nie filozofuje. Ono go ma - jest czułym instrumentem. Jedną wielką anteną. No, z początku może tylko antenką. Wysuwa malusieńkie czułki i odbiera świat po swojemu. Nie wie, co to logika i tak zwany zdrowy rozsądek dorosłych. W pewnym momencie pojmuje jednak, że coś jest na rzeczy. Że jest inne, bo ma coś, czego inni nie mają. I że można się tym posługiwać. Najpierw go to bawi i podnieca. Z początku jest fascynacja, zabawa, wesołe figle. Alicja w krainie czarów. Biały królik i szalony kapelusznik. Fantastyczny uśmiech bez kota. 
Strasznie zabawne jest móc podglądać świat, kiedy nikt cię o nie podejrzewa o to, że widzisz różne niezwykłe rzeczy. Mniej zabawne jednak jest już odkrywanie, jaki ten świat jest naprawdę. To wciąga przez swą  niesamowitość. Co za radość patrzeć jak inni bawią się z tobą i ze sobą w chowanego. A już nie ma nic weselszego, jak zabawa w chowanego ze ślepymi.  Niewiele jeszcze możesz, nie umiesz się kryć. Tylko obserwujesz. Uczysz się czytać świat bez literek. Poznajesz jakiś dziwny, nieznany innym język - jego ukrytą gramatykę, składnię. 
Pamiętam, jak pierwszy raz udało mi się tak zagrać, żeby wygrać. Poszło o to, czy coś dostanę, czy nie.  Dwójka dorosłych kłóciła się przy mnie o to metodą “golono-strzyżono”. Obserwowałem ich na przemian z nadzieją, i obawą. Strasznie chciałem to “coś” dostać. Niezbyt rozumiałem, co mówią, ale swoją małą antenką rozpoznałem falowanie przestrzeni miedzy nimi. Tam coś było, coś więcej niż powietrze. Coś, co sprawiało, że w całej tej awanturze najmniej ważna była moja skromna osoba. W oczywisty sposób ta para ludzi załatwiała jakieś swoje sprawy. Prowadzili między sobą własną grę - tyle że bezwiednie. Czekałem w napięciu, coraz bardziej martwiąc się o wynik toczonego sporu. Całym sobą skupiłem się na uczestnikach rozgrywki. 
Wtem przestrzeń miedzy nimi zagęściła się. Nie tyle dojrzałem, ile wyczułem obecność jakichś tworów, duchów. I fal, jakie wysyłają. Pojąłem, że to, co ci ludzie mówią do siebie, niewiele znaczy. Że upragnione fanty dostanę tylko wtedy, gdy te fale nałożą się na siebie w pewien określony sposób.
W tym momencie zadziałał jakiś uśpiony dotąd instynkt, czy już wiem... naturalny popęd. Postanowiłem spróbować. To był odruch, ułamek sekundy, decyzja. Nie powiem co zrobiłem – zresztą nie potrafiłbym tego do końca opisać. Jakoś jednak wiedziałem, że trzeba zrobić dokładnie to, a nie co innego... Po raz pierwszy w życiu odgrywałem z rozmysłem zaimprowizowana scenkę. Wchodziłem im nie tyle w słowo – wtedy jeszcze nawet dobrze nie mówiłem - lecz właśnie w te wiry, które ich otaczały. Zmieniałem ich emocje, powolutku modelowałem tę przestrzeń swoim zachowaniem, i z satysfakcją patrzyłem, jak obydwoje, poddając się moim zabiegom, stopniowo dochodzili do porozumienia. Oczywiście dostałem to, na czym mi zależało. Potem zgodnie mówili ze śmiechem - jak to dorośli do dziecka - że ich ująłem, przekabaciłem. Że ich rozbroiłem! Ja jednak wiedziałem swoje - otrzymałem nagrodę nie dlatego, że ich przekonałem – bo niby jak? - tylko dlatego, że jakoś instynktownie udało mi się zestroić ich fale, i na krótką chwilę zlikwidować ich wojnę w eterze. Rozbroiłem i przeprogramowałem walczące duchy.
Improwizowałem - ale ta nieporadna próba okazała się nad podziw skuteczna. Nie było to jeszcze w pełni świadome aktorstwo, wyreżyserowana gra, przemyślana rola. Raczej odegranie melodii ze słuchu przez uzdolnione dziecko - po raz pierwszy w życiu, i ku radości dorosłych. Dziś nie pamiętam już szczegółów. Ale wciąż żyje we mnie wspomnienie własnego zdumienie, zachwytu nad tym, co się wydarzyło. 
To było olśnienie! Tak, jak podczas nauki chodzenia, czy jazdy na rowerze. W ułamku sekundy pojmujesz, czym jest równowaga. Najpierw długo nic, ciągłe padanie na mordę. I naraz błysk. Jest! Stoję! Idę! Jadę! Cud! A w tym cudzie – jeszcze jeden cud! Cud do kwadratu! Znika strach! Przed chwilą był - okropny, dokuczliwy, obezwładniający, paraliżujący. I naraz go nie ma! Czujesz, że gdzieś się ta swołocz jeszcze czai. Ale to już koniec. Niczym nakłuty balon, maleje, zapada się, znika. Jesteś świadom tego znikania, wyczuwasz to, i wiesz, wiesz na pewno, że zaraz zniknie na zawsze. Że nie ma się już czego bać.
Jeszcze się potykasz, jeszcze brak ci wprawy, ale już chwyciłeś o co chodzi. Kołyszesz się, napinasz, machasz rękami – ale się prostujesz. Już nie pełzasz z głową do dołu. Wstajesz, podnosisz się, stoisz. Głowa w górze, plecy, ramiona – wyprostowane. Rozglądasz się dokoła. Widzisz świat z perspektywy ludzkiej, a nie gadziej, z pozycji człowieka stojącego, a nie robaka, płaza.
Takie chwile – o, to najpiękniejsze momenty w życiu. Nie sposób tego przełożyć na słowa. Jak wyjaśnić, co to jest czucie równowagi? Co to znaczy – wstać, i iść. Jak opowiedzieć o znikającym strachu. Jak  opisać odkrycie w sobie mocy pokonywania strachu. Zabicia tego potwornego bydlęcia - wiecznie oślizłego, zawsze lepkiego, odrażającego. Różne bywają strachy. Ale każdy jest upokarzający – i ten wielki, i ten malusieńki. Dręczą cały czas.  Raz mniej, raz więcej. Nie kończące się pasmo strachów, które snują się za tobą od urodzenia. Towarzyszą  nawet w chwilach najbardziej radosnych, we śnie, i na jawie. I oto naraz odkrywasz w sobie coś, co pomaga radzić sobie z tą francą. Okiełznać ścierwo, i poddać je swojej woli. Zapanować nad sobą.
Gdy po raz pierwszy wkroczyłem do widmowej krainy, i zacząłem nieporadnie jeszcze się po niej błąkać, od razu wyczułem, że inni też się boją. I to jak! Od tej reguły nie ma wyjątków. Nie ma takich mocnych, którzy by się nie bali. Jedni mniej, drudzy więcej. Ludzi dzieli od siebie nie “majątek i różnica stanu, intelekt, płeć, uroda, wiek” - lecz poziom strachu. Nieodłączny atrybut życia. Takie jest życie człowieka, jakie są jego strachy, Nie suknia zdobi człowieka, lecz wdzianko z jego własnych strachów. I to, jak je nosi. 
Jednych uwiera ponad miarę - i ci są niczym żywe trupy. Zombi. Szkoda w ogóle o nich mówić. Po drugiej stronie są tacy, którzy paradują w nich jakby nigdy nic. Nic sobie z nich nie robią, i dlatego co jakiś czas to ubranko się na nich rwie. I bardzo dobrze, o to chodzi. Niektórym, tym najsilniejszym, zdarza się nawet, że całkiem z nich spada, a oni nie dość, że nie wstydzą się swojej golizny, to jeszcze się z nią radośnie obnoszą. Nareszcie mogą wystawić się na słońce i nieco opalić. Co prawda, u niektórych to się kończy udarem, ale i tak mają z tego wielka frajdę, bo spalili się jako ludzie wolni.
Większość stosuje rozmaite ozdoby i perfumy, żeby nic nie było widać - a zwłaszcza czuć. Bo fetorek bywa niekiedy okropny, rzekłbym - dojmujący. I natychmiast rozpoznawalny. Czy pan, gapiąc się wtedy na tę  panią, odczuł smugę lęku, jaki za nią się ciągnął? Czy pański nos wyczuł strach tamtego jegomościa? I kilku innych niemych uczestników tamtej sceny? Ba, czy zdawał pan sobie sprawę, jakie wonie sam pan roztaczał? I dlaczego? Nie sądzę. Powie pan, że nic takiego się nie działo? Z pozoru ma pan rację. Ale wasze duchy zaczęły tak wirować, że aż się kurzyło. Kto to widział, ten się mógł się przekonać.
Nigdy nie zapomina się chwili, w której po raz pierwszy ulatnia się jakiś strach. Lekkość. Swoboda. A zaraz potem - nieprzeparta chęć powtórzenia tego samego z inną kanalią tego gatunku. To wielkie wyzwanie. Powoli chwytasz zasadę. Potem metodę. Technikę. Zaczynasz  ją stosować. Drogą prób i błędów ćwiczysz i doskonalisz się w tej sztuce. Na sobie -  no i, oczywiście,  na innych. Na tych, których sam się boisz, i tych, którzy sami mają się ciebie bać. Na których ci zależy, i którym zależy na tobie. Którzy mają cię polubić. Dobry gracz to ten, kto nie tylko upora się sam ze sobą, lecz ten, kto opanuje grę na cudzych strachach. 
Kto potrafi ulżyć drugiemu w jego lękach - ten ma go w kieszeni. Staje się jego dobroczyńcą, dobrodziejem. Kimś zacnym, życzliwym, dobrym, godnym zaufania i oddania. Kimś, przy kim czuje się lepiej, lżej, pewniej, spokojniej. Przy kim boi się odrobinę mniej, ma jakąś nadzieję, komu gotów jest zaufać. Zdać się na niego. Wreszcie mu się zawierzyć - aż do granic bezkrytycznej wiary.
Oto w czym kryje się cała tajemnica. Ulga, i ufność. Dobre emocje. Wiara w drugiego człowieka - rzecz najcenniejsza, jaką możemy obdarzać się nawzajem. To decyduje. Wzbudzanie dobrych emocji. Takich, jakie w danej chwili są potrzebne. Albo mnie – albo komuś. Rzecz jednak w tym, że nie zawsze “dobrych” w sensie potocznym. O tej “dobroci” decyduje ich wpływ na pokonanie jakiegoś strachu. Dobra bywa agresja, jeśli dzięki niej stajesz się zdobywcą. Dobra może być i nienawiść - jeśli znosi strach przed wrogiem, budzi odwagę aż do granic heroizmu. Dobra jest nawet zwykła wściekłość, jeśli dzięki niej dajesz upust swym żalom, i choć przez moment jesteś szczery. Dialektyka. Teza, i antyteza. A na końcu finał w postaci zmiany status quo. Katharsis. Oczyszczenie. 
Usuwanie strachu, to jak usuwanie przeszkody na drodze. Jest tylko jeden szkopuł. Gdy bariera znika - ten, kto przed chwilą na nią napierał, siłą rozpędu leci do przodu. Uwalniają się siły potężne, i nie zawsze bezpieczne. Gra polega na tym, żeby umieć je spożytkować. Użyć ich. Tylko do czego? I w czyim interesie. O, tu właśnie zaczynają się schody. Jak zrobić, żeby wchodząc - się nie potknąć? Jak schodzić, żeby nie spaść na zbity pysk? No właśnie - jak? Otóż to...
Wtedy, tamtego dnia, stałem się graczem. Zobaczyłem, że każda ze stron sporu koniecznie chce być  mądrzejsza i lepsza. To była kolejna odsłona nie kończącego się rodzinnego serialu. Nie znałem ani jego początku, ani tysiąca rozgrywanych w nim wątków fabularnych, lecz czułem, że obydwoje nie chcą ustąpić, bo się boją. Że jak ustąpią, to coś stracą. Wtedy nie wiedziałem - co. Małe dziecko nie rozumie wszystkich strachów dużych ludzi, ale świetnie je wyczuwa. A ja jeszcze zobaczyłem je po swojemu, swoim rentgenem - te zawirowania między nimi. Zamajaczył mi również własny strach - że nie dostanę fantów. Taki malusieńki - ale wtedy dla mnie ogromny. I po raz pierwszy zdecydowałem się - odruchowo - wkroczyć w te wiry, zacząć coś robić, żeby strachy odpędzić, albo jakoś unieszkodliwić. Najpierw musiałem je zatrzymać, żeby przestały mącić i psuć powietrze. Było to trudne, ale jakoś mi szło. Szóstym zmysłem głupiutkiego dziecka odkryłem zasadę wykorzystania impetu przeciwnika do własnych celów.
Spór ustawał. Duchy się uspokoiły - zdumione i zaskoczone. Walczące strony powolutku dochodziły do przekonania, że każda z nich jest w równym stopniu lepsza i w równym stopniu mądrzejsza. Ulżyło im. Zaspokoiło ich próżność. Poprawiło samopoczucie. Przydało blasku i wartości. Brzmi to może głupio, lecz zgodnie z zasadą białego królika wszystko jest możliwe, i wszystko da się do siebie dopasować. Również i to, że wszyscy mogą być jednocześnie i lepsi, i mądrzejsi. Jednocześnie. Ładniejsi, i brzydsi. Jednocześnie. Wszyscy razem i każdy z osobna. A i tak najmądrzejsze okazało się dziecko. Często tak właśnie się zdarza. Dziecko, choć ni w ząb nie rozumie co i jak się nazywa, to przecież doskonale wie, że prosta logika jednocześnie i jest, i jej nie ma. I że wszystko się zgadza. 
Bez białego królika nie ma co pchać się do świata duchów. Ale to za mało. Trzeba jeszcze posiąść umiejętności białego królika. A z tym już bywa różnie.
Zostałem graczem. Początkującym, raczkującym - ale graczem. Nie wiedziałem, że to się tak nazywa, lecz chwyciłem zasadę działania przez grę. Przez szczególne aktorstwo, pozwalające wpływać na innych dzięki umiejętności widzenia ich nie tylko w świecie widzialnym, ale i w przestrzeni wirów – duchów i strachów. Własnych, i cudzych. Wszystko dzięki temu, że odkryłem swój dar widzenia. Nie zostanie dobrym graczem ktoś, kto takiego daru nie otrzymał. Nie zostanie nim również nikt, kto w dzieciństwie nie zaprzyjaźnił się z białym królikiem, i nie dał sobie wyperswadować, że to bzdura. 
Osobliwy rentgen w duszy to dopiero połowa sukcesu – zaledwie warunek konieczny. Bo od gry do aktorstwa droga jeszcze daleka. Jest drugi warunek, bez spełnienia którego żaden aktor – aktor doskonały - obejść się nie może. Należy bezwzględnie opanować jeszcze jedną umiejętność - sztukę swobodnego poruszania się w  przestrzeni widm. Sztukę transformacji demonów, podporządkowywania sobie duchów, wygrywania na nich własnych melodii, i dyrygowanie nimi wedle własnego rytmu. Sztukę żonglowania ową ciemną, niewidoczną materią, jaka przestrzeń tę wypełnia. To jednak wymaga pracy – ciężkiej, wieloletniej i katorżniczej. I jak się okazuje - odwagi straceńca. 
Nie wiem, czy gdybym wtedy wiedział to, co wiem dzisiaj, czy nie zdecydowałbym się na odstąpienie od tego szaleństwa. Nie zadawałem sobie żadnych pytań. Zresztą - czy dziecko w ogóle może stawiać sobie jakiekolwiek pytania? Idzie za instynktem, za swoja radością, za rosnącym poczuciem siły i przewagi nad otoczeniem. Jeszcze nie wie, że będzie skazane wyłącznie na siebie. W tej sztuce nie ma dobrych mistrzów, mentorów, nauczycieli - na każdym etapie tej wędrówki są tylko konkurenci. Rywale, i przeciwnicy. W krainie białego królika - nie tego z książki, tylko tego tu, w prawdziwym życiu - Alicja zamienia się jednak w królową. Gdy  wkroczy na szachownicę - musi brnąć do końca. “W tym szaleństwie jest metoda”. Na tej piekielnej szachownicy pionek, gdy już wystartował, może tylko sunąć naprzód lub zostać zbity. Teritium non datur. 
Zaczynałem tak samo, jak każdy, kogo coś olśniło - od fascynującej zabawy. Szybko jednak okazało się - boleśnie szybko - że ta zabawa to nie żadne tam sobie buszowanie swawolnego Dyzia na wielkiej łące, pełnej różności, prezentów i łakoci. O nie! Bardzo szybko przekonałem się - równie boleśnie - że na tym Bożym świecie nie wszyscy wokół to sami idioci i ślepcy, i tylko ja jeden jestem taki fantastyczny. Że w dopiero co odkrytym kosmosie znaków i duchów panuje konkurencja. Nie żeby zaraz był tam wielki tłok - co to, to nie. Miejsca jest wiele. Tyle tylko, że tam nie ma żadnej demokracji. Tam panuje najczystszej wody feudalizm - i to bynajmniej nie cywilizowany. Jego odmiana najbardziej bezwzględna  - bizantyjska. Hierarchia, i absolutne podporządkowanie. Śmierć i życie. Jedna ogromna arena - żadnych sanatoriów, wczasów, domów spokojnej starości. 
Jakież było moje zdumienie, gdy po raz pierwszy na własnej skórze doświadczyłem tego, że wkroczyłem w świat nie tyle igrania z duchami, ile w świat nieustającej walki o zawłaszczanie cudzych duchów. Gdy po raz pierwszy “już byłem w ogródku, już witałem się z gąską” - naraz siurpryza. Ktoś podebrał mi konfitury, ktoś lepiej rozegrał partię. I nie był łaskaw podzielić się zdobyczą. Zabrał co jego, pokazał mi, kto tu mocniejszy - i kazał się cieszyć, że mnie w ogóle zostawił przy życiu. Że mnie nie zdemaskował. To i tak było bardzo szlachetnie z jego strony. Tam nikt się z nikim niczym nie dzieli. Jeśli zdarzają się sojusze - to tylko chwilowe i złodziejskie. Idzie nie tylko o panowanie nad ślepcami. lecz o to, żeby być w tej rywalizacji lepszym od innych sobie podobnych, i ich wykołować. Walczy się nie tylko o fanty, zdobywane od frajerów, lecz o łowiska, zaludnione duchami. Wygrywasz – albo musisz zadowalać się resztkami. 
Zaczyna się bardzo niewinnie - od prostych figlów, które jednak szybko kończą się z chwilą, gdy napotykasz pierwszego takiego samego jak ty. Nieważne, czy jest od ciebie starszy, czy bardziej doświadczony i sprawniejszy, lub sprytniejszy. Zawsze, i na pewno, będzie twoim konkurentem. Po pierwszym szoku, pierwszej przegranej, musiałem więc niejako z konieczności szybciutko “podnosić kwalifikacje”. W tempie ekspresowym. Początkującym nie przysługuje taryfa ulgowa. Radź sobie człowieku sam. Dziecko dżungli, bez szans na wsparcie zwierząt. Przetrwanie zapewnia tylko gwałtownie przyspieszone dojrzewanie.
Oczywiście, można to rzucić, zaniechać zabawy, która z czasem coraz bardziej przestaje być już tylko zabawą. Za bardzo jednak zaczyna smakować. Wciąga. Odzywa się zew krwi. Za bardzo podoba się ten wesoły berek, gra w chowanego z bliźnimi, nieświadomymi cudzej przewagi. Dorośli wychowują dzieci po swojemu - lecz jak tu chować kogoś, kto widzi dwa światy. Taki odmieniec szybko spostrzega, ile w tej ich szumnej pedagogice jest blagi. Na niego to nie działało. Jest nieprzemakalny, impregnowany na fałsz i obłudę. Nie miałem jednak wyboru – trzeba było przynajmniej udawać. Oprócz lekcji życia, aplikowanych mi przez dorosłych, rozpocząłem własną naukę gry i aktorstwa. Adaptacji - ale wedle własnych pomysłów,  własnych reguł, i własnych kryteriów zysków i strat. Sam stawiałem sobie cele, jakie chciałem osiągać. Oczywiście, na miarę własnych możliwości – i wedle własnych, budzących się kolejno potrzeb.
W tej szkole każdy jest samoukiem. Nie ma profesorów, podręczników, dzwonka na przerwę. Jest tylko jedno laboratorium, w którym cały czas trwają ćwiczenia na żywym organizmie. Nieustający eksperyment. Raz coś wychodzi, raz nie. Raz się uda, raz nie. Raz ci wywali kociołek,, innym razem aparatura wytrzymuje i dostajesz to, o co ci chodzi. Raz rozsadza cię euforia, kiedy indziej znów boli obity pysk. Ale jest pasja. Nie tyle przemożny pęd do konkretnego sukcesu, ile radość z samej zabawy. Taki dziwny mus - imperatyw kategoryczny. Niektórzy powiadają, że taki stan to mania, obsesja. Bardzo proszę! Byłem maniakiem. Pasjonatem. Tym większym, im lepiej się bawiłem. I częściej. 
Szybko nauczyłem się wygrywać i unikać przegranych. Osiągnąłem niemal stuprocentową  skuteczność. Perpetum mobile - samonapędzająca się machina. Zero strat. 
Żywa antena - w odróżnieniu od radiowej - sama się doskonali, rozbudowuje własne oprogramowanie odbiorcze i nadawcze. Tak wyostrzyłem zmysły, tak je wytrenowałem, że potrafiłem dostrzegać znaki na poziomie atomów i molekuł ludzkich zachowań. Rentgen też pracował coraz lepiej - rejestrowałem już nawet cienie cieni, ich najdrobniejsze ruchy i odruchy, grymasy i kaprysy. Rozpoznawałem ich zachcianki, a to znaczy, że docierałem do nieuświadomionych potrzeb i motywów ich cielesnych powłok. Ludzie sami jeszcze nie wiedzieli o co im chodzi - a ja już wiedziałem. Niczym pies, który przynosi swemu panu smycz, a ten dziwi się skąd to bydlę wiedziało, że pół godziny temu naszła go ochota wyjść po flaszkę. Z takich sytuacji rodzą się legendy, mity, niektórzy nawet piszą na ten temat doktoraty. 
W miarę jak rosłem, poznawałem mechanikę świata. Przybywało wiedzy, rozróżnień, niuansów, wariantów. Pamięć aż puchła. Uchodziłem za przedwcześnie dojrzałego młodzieńca. Intelektualnie - za rozwiniętego ponad miarę.  Emocjonalnie - rozbudzonego nad swój wiek. Cechowała mnie niezwykła wręcz wrażliwość. Przypisywano mi głęboka przenikliwość sądów i intuicję. Jako nastolatek budziłem podziw otoczenia, i nadzieje na świetną przyszłość. Strasznie mnie to bawiło.
Ale za oznakami uznania czaił się jakiś niepokój. Ludzie wyczuwali, że jest jeszcze coś. To tak, proszę pana, jak u pana z tą panią. Jakieś dziwne wrażenie, niejasne przeczucie. A jeśli lęk - to rezerwa, dystans, utajona niechęć. Zaraz za nią zawiść. Takiemu, co to wszystko mu się udaje, co to każdego jest w stanie przekabacić, zbierać wszystkie fanty - o takiemu się nie wybacza. 
Trudno jest żyć wśród ignorantów, którzy nie rozumieją, na czym polega przewaga tych, którzy ich przewyższają. Gdybym był synem milionera, następca tronu, ryczącą do mikrofonu  gwiazdą show biznesu, pierwszą nałożnicą naftowego szejka - a, to proszę bardzo! Wiadomo o co chodzi. Ma, bo ma. Jak Bóg przykazał. Ale taki mikrus, szczyl - taki typek znikąd? I takie branie u ludzi? Niepojęte, co? A jednocześnie do niczego w zasadzie nie sposób się przyczepić. Przy bliższym poznaniu - całkiem przyzwoity facet. Nawet miły. Wspaniały gość. Im bliżej go poznajesz, tym bardziej ci się podoba. Ma w sobie “coś”. Daleko zajdzie. Trzeba mu kibicować.
I tak to trwało. I trwa. Tylko nieliczni, odmieńcy tacy jak ja, wiedzą, co jest grane. Grają jak ja, lecz nie do końca w to samo, co ja. Rzadko kiedy z powodzeniem. Większość z nich gubi chciwość, stają się ofiarami własnej łapczywości, zachłanności. Chcą od razu za dużo i za szybko. Prostacy, bez kindersztuby. Mają wiedzę, niektórzy nawet ogromną - bo i talenty trafiają się niezwykłe. Brak im jednak klasy, są jacyś tacy toporni, i w sumie łatwi do rozszyfrowania - nawet przez niewtajemniczonych. Uzdolnione chamy. Małpy z brzytwą. Na domiar złego, zaniedbują warsztat. Aktorstwo. Sztukę mimikry, przykuwania uwagi, narzucania własnej muzyki. Do tego też trzeba mieć dar, drugi, zupełnie inny - a nie każdego Bóg obdarzył w dwójnasób.
W latach dorastania warsztat aktorski ćwiczyłem głównie w rolach romansowych. To chyba zrozumiałe - natura ma swoje potrzeby. Kobiety - w każdym wieku - mają ową sławetną intuicję, której tak strasznie boją się mężczyźni. Traktowałem to jak wyzwanie. Ze wstydem przyznaję - niemal wszystkie moje porażki zaliczyłem właśnie z kobietami. One z urodzenia mają to, czego ja musiałem uczyć się boleśnie na własnych błędach. Długo to trwało zanim pojąłem w czym rzecz. Otóż sedno sprawy tkwi w uwodzeniu. Wabieniu i uwodzeniu. Wabieniu wszystkich, a uwodzeniu wybranych.
Proszę pana, proszę się nie obrazić, ale pańskie zainteresowanie tamtą damą to była prosta reakcja na wabienie. Pies Pawłowa. Reakcja podstawowa, by tak rzec - elementarna. Ponieważ nie znalazł się pan w kręgu jej zainteresowań, został pań przesiany przez sito i wyeliminowany z gry. Niech się pan cieszy. Bóg jeden raczy wiedzieć, co by się działo, gdyby został pan włączony do puli potencjalnych dawców? Nie ważne czego - ważne że czegoś. Padł by pan już w pierwszej rundzie. Pani - mam nadzieję, wybaczy mi, iż zdradzam ten maleńki sekrecik. Bo przecież zauważyła pani łakomy wzrok tego pana - nieprawdaż? 
Proszę tylko nie mówić, że przemawia przeze mnie jakiś fanatyczny mizogin. Jestem fachowcem. Kocham kobiety, zawsze je kochałem, a one odpłacały mi tym samym. Bywały z jednak tym kłopoty. Tym swoim przeklętym instynktem czuły, że stawiam za duży opór. Że trafiła kosa na kamień. One jakoś po swojemu błyskawicznie orientowały się, że ja też wiem. Że mam swojego rentgena. Nie rozumiały, jak to działa, lecz wyczuwały, że daje takie same efekty, jakie one osiągają dzięki cechom swej natury. Ja również nie wiem do dziś, jak to działa u nich. Ale działa.
Przez to powinowactwo zdolności i talentów moje związki z kobietami zawsze przebiegały bardzo burzliwie. Jak rywalizacja zawziętych czarowników, albo karciarzy z zamiłowaniem do szulerki. Z rzucaniem, i odczynianiem zaklęć, albo podglądaniem kart. Gra toczy się zarówno w świecie znaków, jak i w świecie cieni. Ma to swój urok, lecz bywa szalenie wyczerpujące. Dlatego po czułych wyznaniach, wzlotach, i wielkich namiętnościach zwykle następują równie dramatyczne pożegnania. Bez awantur - ale nieodmiennie z silną niechęcią dwojga ludzi, którym nie udaje się zawładnąć terytorium przeciwnika, ani go oszwabić. 
Od czasu do czasu przytrafiają mi się jeszcze podobne figle choć szczerze mówiąc nie wkładam już w nie tyle serca. Raczej traktuję je jak miłe wprawki – ot, sprawdzam, czy nie straciłem kondycji. Unikam jednak kobiet, które przy swym wrodzonym talencie zupełnie nie mają ani wdzięku, ani klasy. Są łapczywe, bezczelne, i przekonane o swej niezwykłości. Posługują się tym talentem z wdziękiem pijanej słonicy. Rujnują wszystko dokoła, i strasznie się cieszą, kiedy narąbią się jak stodoła. Następnego dnia rano, na kacu, wachlując się cierpiętniczo uszami, trąbią na całą okolicę, jakie to są pokrzywdzone i nieszczęśliwe. Przyznaję, zmarnowałem kilka lat życia przez takie prostactwo, i do dziś mam sobie za złe, że nie stanąłem na wysokości zadania, i ze zwykłej litości po prostu nie pogoniłem precz. 
Kobietom – tym, oczywiście, wspaniałym - zawdzięczam rozumienie samej esencji aktorskiego kunsztu. Istotą skutecznej gry jest bowiem zwabić – a potem zaraz uwieść. Jednego albo wielu naraz. Temu ma służyć iluzja, kreowanie znaków i konstruowanie choreografii tańca duchów. Reszta to zwykła technika, rzemiosło, na koniec wyczucie okazji, właściwej chwili, i wyważenie proporcji stosowanych środków.
Zwabić. Najpierw przykuć uwagę. Jestem. Ale nie tak ot, po prostu - jestem. Nie. Inaczej. Oto ja. “Jam ci jest.” To znaczy – co? Kto? Zaskoczenie. Krótkie wahanie. Zainteresowanie. Ciekawość. A z tej strony zachęta przez wyzwanie. Te kilka chwili wystarcza, żeby uruchomić magiczne oko. Spod kształtu wyłania się wirujący cień. Rozedrgany, zaintrygowany. Wie, że go widzę. Na chwilę przysiada, czujnie waruje. Wypuszczam przynętę, obłaskawiam go. Jestem przyjazny. Trochę się boczy, powarkuje, ale już jest mój. 
Teraz zaczyna się uwodzenie. Dobieranie znaków. Tego, co widoczne. Antena zaczyna nadawać. Ciało wysyła tysiące odpowiednich sygnałów. Tych silnych, i tych, które tworzą tło. Obraz. Wrażenie. To decydująca chwila. Nigdy nie można po raz drugi zrobić pierwszego wrażenia. Gotowe. Jeszcze ułamek sekundy – i pierwsza myśl. Padają pierwsze słowa. Te, które paść powinny, bo właśnie “jam ci jest ten, o kogo chodzi”. “Jam ci jest” ten, który jest wart i godzien. Jak miło, drogi chłopcze! Ależ oczywiście, drogi panie! Nie ma sprawy, kolego! Mój drogi! Chłopie!, Stary! Kotku! Misiu! Cień, trzymany na uwięzi, i drapany za uszami -  potakuje. Wspomaga mnie, czuje pana. Przy następnych spotkaniach nie będzie stawiał oporu. Został naznaczony moim piętnem. 
Reszta to obcinanie mniejszych, lub większych kuponów. Zazwyczaj się przydaje, czasem nie. Ale zawsze bawi. Nie ważne, żeby króliczka złapać... od razu, prawda? Wiemy o co chodzi. Zdarza się i tak, że trzeba go przepędzić. Ale to potrafi każdy głupi, nawet bez iluzji. Są na to tysiące sposobów - są niuanse, odcienie. Tu też liczy się wrażenie.
Obraz, i wrażenie. Bez rentgena ani rusz – to wiadomo. Ale forma? Jak nadawać? Panuje specjalizacja – tak to już porozdzielał nam pan Bóg. Malarz maluje obraz farbami, muzyk – dźwiękami, aktor – całym sobą. W tym właśnie problem. Płótno tkwi w ramach, dźwięk w znaczkach na papierze. A co ma zrobić aktor? Jak ma utrwalić własne dzieło? Ma przecież do dyspozycji materię niebywale kapryśną, tworzywo strasznie delikatne - ludzką pamięć. 
Ulotna to rzecz – pamięć. Sama w sobie nic nie znaczy. Ale, dzięki Bogu, buduje się na czymś o wiele trwalszym. Na  tysięcznych odczuciach, uczuciach, na przeczuciach i na wrażeniach. Dobrych, złych, i mieszanych – na miliony sposobów. Obraz, czy racjonalny argument, na niewiele się zda, jeśli nie ma wrażenia, które kreśli obraz w pamięci, i nadaje mu sens. Aktor może mówić tekst, lecz tylko aktor doskonały na stałe utrwala go pamięci dzięki sile obrazu, jaki wyczaruje. Dzięki wrażeniu -  silnemu i nieodpartemu. Utrwalonemu za pomocą nadawanych znaków, i dzięki podporządkowaniu sobie cieni w eterze. 
Prawdy, jaką dzięki temu aktor wzbudzi – oczywiście niezbitej -  widz będzie bronił jako człowiek o wolnej woli, wolny w swych osądach. Nie ma już wyboru. Musiałby bowiem sobie w czymś zaprzeczyć. Albo przestałby dowierzać własnym zmysłom, albo musiałby podważyć swoje kwalifikacje umysłowe, albo wreszcie zwątpić we własne uczucia. Wpadł w sidła sztukmistrza, żonglującego jego eterycznymi wirami. 
Ślepcy, żyjący tylko w jednym świecie, skazani są na ułomną wiedzę o rzeczywistości. Ich prawda jest zafałszowana przez narzucony sens obrazów, kreowanych przez szalbierza. Ich własna mądrość nie jest ani mądrością, ani własną. Jest imitacją, spreparowaną przez kuglarza. 
Jeśli kuglarz robi to tylko dla zabawy – to jeszcze pół biedy. Dokąd jednak ich zaprowadzi, jeśli weźmie do ręki zaczarowany flet? Laskę czarnoksiężnika, którego okazuje się być nieporadnym uczniem? Albo pałeczkę dyrygenta, inkrustowaną symbolami własnej pychy? 
W pewnym momencie trzeba podjąć decyzję. Po co to wszystko? Kuglarz już wie, że może zostać kimkolwiek zechce. Że może posłużyć się każdym z tych narzędzi. Tylko po co? Nieubłaganie nachodzi moment wyboru. Tu nic się nie da zrobić na pół gwizdka. Albo – albo. W prawo – lub w lewo. To straszna chwila. Jest wtedy sam - tylko ze swoimi duchami. Nikt nie zna jego tajemnicy. Jest sam, a z nim tylko jego  strachy. Cienie. Dalej tylko pustka, w której nie działa nawet prawo białego królika.
Czyżby? Czy dalej już rzeczywiście nic nie ma? Może istnieje jakaś inna przestrzeń, tyle że nawet kuglarz  nie ma do niej dostępu? A może on, tak dotąd przenikliwy, też jest ślepcem – tyle że innego rodzaju? 
O, nie. Kuglarz doskonały wie, że istnieje jeszcze “coś”. Nawet najdoskonalszy szalbierz, najbardziej zatwardziały w swym szalbierstwie, wie, że istnieje jeszcze coś. Nie na zewnątrz, wśród znaków i wirów – lecz w środku, w nim samym. Istnieje w każdym. Coś, co towarzyszy człowiekowi od chwili, gdy mały rozumek zamienia się w dorosły rozum. Co jest w stanie utrzymać gracza na uwięzi nawet w chwilach najwspanialszej rozgrywki. Co nie pozwala się w niej zatracić aż do granic obłędu.
A zatem – co? Długo to trwało zanim wreszcie pojąłem. Pewnego razu, w pewnej chwili, w chwili upojenia grą, która miała przynieść mi niebywały wręcz sukces, może nawet sukces życia  – naraz, znów olśnienie. Tyle że tym razem jakby mało radosne, wcale nie euforyczne. Ale równie porażające. Znienacka, na ułamek sekundy zajrzałem poza tę przestrzeń, która przez tyle lat była mi się jakby drugim domem. I co? I jedno słowo. Znów tylko jedno słowa, które ku mojemu zdumieniu i jakby wbrew mnie samemu - “ciałem się stało”. 
Sumienie! 
Temu olśnieniu nie towarzyszyło uwolnienie od strachu. Wręcz przeciwnie. To było coś innego, zrodzona nagle “obawa czegoś poza grobem,/obawa tego obcego nam kraju/skąd nikt nie wraca.” I zaraz potem pytanie, ukryte w kolejnych słowach poety, które tyle razy przecież mówiłem kiedyś ze sceny. Czy jedyną prawdą jest, że “to rozwaga czyni nas tchórzami”? 
A może jednak jest inaczej? Może “to sumienie czyni nas mędrcami”. Nas? Tylko wybranych? Czy może każdego – każdego, kto dokona wyboru?
Jestem aktorem. Tu, przed wami, na scenie. Zostałem aktorem po to, żeby być tylko aktorem. Nie kimś innym, kimkolwiek bym zechciał. Wybrałem - nie czarodziejski flet, nie laskę czarnoksiężnika, nie pałeczkę  dyrygenta. Wybrałem błazeńską czapkę, tak dobrze znaną z portretu. Poznajecie? To dla was. Jestem błaznem bez króla. Aktorem – błaznem was wszystkich. 
Dzięki błazeństwu można zachować duszę. Odrzucić pokusy, prowadzące do opętania. Nie oszaleć ani przez pieniądze, ani przez władzę. Bogactwo nudzi. Chyba że jest się Edmundem Dantesem. Ale i on w końcu odpływa w siną dal, bo skończyły mu się pomysły. A władza? Władza rozmiękcza mózg. Doprowadza do stanu, kiedy człowiekowi wydaje się, ze jest demiurgiem, podczas gdy tak naprawdę cały czas jest tylko  zwykłą grzybnią. 
Kuglarz może wszystko – jeśli tylko będzie czarował dostatecznie długo i wytrwale. Tylko – po co? Oby Bogowie spełnili twoje pragnienia – tak powiada starożytne przekleństwo. 
Pozostaje więc zabawa. Zabawa w grę, która nie musi mieć końca. Ale może mieć jakiś sens.
Jaki? Ba – “oto jest pytanie”?
Na scenie mogę zagrać wszystko. Mogę być takim panem Dulskim, przed którym żona będzie wiała za kulisy z dzikim przerażeniem w oku. Mogę rzucić się na nią z okrzykiem “zaludniać”. Zamienię kopiec Kościuszki w łoże hurysy, albo w kosmiczny wahadłowiec. Mogę zagrać starego wiarusa na wesoło. Nie wierzycie? No, proszę. Przynosi wieści, niby hiobowe  –  a tam wita go jakaś kolejna Targowica. Wchodzi – i od razu widzi co się święci. Zmienia krok, salutuje – i puszcza oko. Wszyscy zacierają ręce. Dzielą łupy. Kurtyna.
Zagrać można wszystko. Autor pisze słowa, ale to aktor dobiera do nich znaki. Jakie tylko zechce. Reżyser może mu coś nakazać, nawet jakąś modną brednię, bełkot czy rechot troglodyty - ale nie jest w stanie w niczym mu przeszkodzić. Aktor zawsze się zabawi, i postawi na swoim - gdy tylko najdzie go na to ochota. Albo gdy naraz przyjdzie mu do głowy jakiś sens. Gdy - stojąc przed widownią - dostrzeże nagle w przestrzeni, jaka rozpościera się między widzami, jakieś osobliwe kłębowisko cieni, które natchnie go do niespodziewanego potrząśnięcia błazeńską czapeczką. 
Stanąłem tu przed wami tylko po to, żeby powiedzieć wam - że widzę. Że jesteście widziani. Widzę was – ja, błazen. Nie tylko zarysy waszych postaci. Widzę też znaki, miliony znaków! Zdradzają was. O, jacy jesteście czytelni. Ja, wasz błazen, widzę też jeszcze coś – to, co nad wami, między wami, wokół was. Zobaczyłem to w chwili, gdy wszedłem na scenę. Nie tylko twarze, kształty, stroje. Wystarczył rzut oka, żeby się przekonać, ile tu duchów. Ile strachów i cieni. Tłoczą się, potrącają, przenikają się, ocierają o siebie, mijają. Są i splątane – niektóre dość dziwnie. Gdzieniegdzie przestrzeń się zagęszcza, a gdzieniegdzie rozrzedza. Gdzieniegdzie panuje spokój, gdzieniegdzie aż się kotłuje.
Przycupnęły, bo wiedzą, że je widzę. Szczerzą mordki, gapią się. Są ciekawe - choć nieco wystraszone. Tak, jak i wy. Zastanawiacie się. Jaki w tym wszystkim jest sens – pytacie? W co on gra? O co tu w ogóle chodzi?
Tego nie powiem! Nigdy się nie dowiecie! Wyjdziecie stąd nie wiedząc, czy zaprosiłem was tu ot, tak, żeby szczerze porozmawiać – czy też po to, żeby się zabawić. Czy byłem tylko ot tak – rozmowny, naprawdę szczery, czy też coś wam zrobiłem? Czy aby nie potrząsnąłem swoją błazeńska czapeczką? Czy nie machałem jakąś pałeczką? Czy te duchy nie zestroiły się w jedną orkiestrę, nie tańczą teraz w jednym rytmie? Patrzcie, i słuchajcie - cienie wirują, “gra muzyka, gra muzyka”!
Nic więcej nie zdradzę. Zostawiam was z waszymi duchami. To wasze duszki. Wasze zmory. Wyjdziecie stąd, a one z wami. Idźcie już. Na co jeszcze czekacie? W szatni będzie cicho – i trochę nieswojo. Ukradkowe spojrzenia, uśmieszki, wesołość, ukłony, dusery. I ulga. Pan zapewne będzie udawał, że jest rozluźniony. Że nic pana nie uwiera. A pani, oczywiście, puści oko. Nawet wiem, do kogo. Potem rozejdziecie się do domów. I dopiero wtedy, już u siebie, przekonacie się, że z białym królikiem nie ma żartów. Kurtyna opadnie – choć cały czas będzie w górze.
KONIEC

