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   Zastanawiam siê, ile razy w życiu 
bêdê musia³ za³ożyæ tak¹ kamizelkê 
na siebie, albo ile razy już siê tak zda-
rzy³o, że mia³em j¹ na sobie i oczy-
wiœcie nic o tym nie wiedzia³em. 
  Jakoœ do tej pory wszystko siê do-
brze uk³ada, aż czasami trudno w to 
uwierzyæ. Jest chyba naprawdê nieŸle. 
Rozgl¹dam siê doko³a i wielkie, t³uste 
uff! wydobywa siê z mojego cia³a. 
Przerażaj¹ce, ale wtedy ogarniaj¹ mnie 
i rozkosz, i strach; a jakby tego by³o 
ma³o, zaczyna mi siê krêciæ w g³owie. 
Bañki mydlane przed oczami. Wydaje 
mi siê, że to jakaœ wielka Opatrznoœæ 
nie pozwala mi siê pogr¹żyæ – w za-
mian jednak ca³y czas czegoœ ż¹daj¹c. 
Daj¹c dużo, ż¹da wiêcej i wiêcej. 
  Dosta³em coœ, od czego trudno bê-
dzie mi siê uwolniæ, trudno bêdzie 
to zwalczyæ. Potrzeba, któr¹ reagujê 
kiedy podgl¹dam œwiat, uzale¿nienie 
od œwiata od ludzi i wszystkiego ma-
terialnego. Odraza i pragnienie. Chêæ 
dotykania, w¹chania, okreœlania na 
nowo i od pocz¹tku. Tworz¹c alfabet 
moich przestrzeni, biorê do rêki miarę,
któr¹ otrzyma³em kiedyœ, ju¿ bardzo 
dawno. W³aœciwie g³uchy na podszep-
ty, w przeŸroczystym foliowym wor-
ku na g³owie, pakujê siê pod ko³a ja-
kiegoœ wielkiego transportera z odzie-
¿¹ chiñsk¹. Tak siê dzieje, je¿eli nagle
przestajê sobie ufaæ i zapominam siê, 
rozwi¹zujê moj¹ kamizelkê. Kara? 
Może za brak wiary w siebie dostajê 
po g³owie, za marzenia nie o tej, lecz 
o innej  pani.
  Bojê siê u¿ywaæ takich wyrazów, jak 
sztuka, kariera; a ju¿ na pewno stawiaæ 
je obok siebie. Teraz jest tak, ¿e nikt by 
siê w³aœciwie nie obrazi³ na takie ze-
stawienie, bo w g³êbi serca czuje, że 
jest to wspania³a podró¿ po okolicach,
a i mo¿e wyprawa na d³u¿sze wakacje 
w przysz³oœci. Mam za sobą taki etap,
w którym umieœci³em wszystkie na-
dzieje zwi¹zane z tym, jak to powin-
no ze mn¹ byæ. I nie dlatego, ¿e jestem 
ju¿ spalony, ale w³aœnie ¿eby tak nie 
myœleæ – postara³em siê to wszystko 
schowaæ i pozamykaæ. Teraz, kiedy 
jestem prawie wolny od tych pustych 
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horyzontów, mogê skupiæ siê na 
czymœ, co powinno zaj¹æ mi ca³e ¿y-
cie. A je¿eli nie ca³e, to chocia¿ jak¹œ 
znacz¹c¹ jego czêœæ. Bez kompro-
misów – powinno to byæ jednak ca-
³e ¿ycie - bez przerwy. Na okr¹g³o 
i w kó³ko.
  Wbijanie igie³ w stopy, to podobno 
bolesny zabieg – chocia¿ s¹ pewnie 
i tacy, którzy to lubi¹ i dla nich to 
nic nie znaczy, ig³a w du¿ym palcu. 
Chodzenie po roz¿arzonych wêglach 
jest prawie porównywalne z tym, jak 
siê mo¿na czuæ stoj¹c przed czymœ, 
co jest czytelne tylko dla jednego od-
biorcy, g¹bki. Bêd¹c tak¹ g¹bk¹ nie 
jesteœmy w stanie zauwa¿yæ, ile mo-
¿emy wci¹gn¹æ, wessaæ w siebie. G¹b-
ka – odbiorca potrafi skurczyæ siê i na-
dymaæ do rozmiarów, po osi¹gniêciu 
których robi siê niedobrze. Gdy jestem 
pe³en wszystkiego, co przed chwil¹ 
zauwa¿y³em - nie pozostaje mi nic, jak 
tylko siê wy¿¹æ. To jest, niestety, me-
tafora pewnie ma³o krzepi¹ca, ale traf-
na. Wiêkszoœæ tego, co nazywam ży-
ciem codziennym, nie pozostawia mi 
innego wyboru, jak ch³oniêcie. Jestem 
zmuszony wszystko odbieraæ poprzez 
taki filtr, który poch³ania wszystkie 
s³owa i znaki, kolory i kszta³ty, klêski 
i upadki; rzadziej szczêœcie i samo-
zadowolenie. Samokrytyka rodzi mni-
chów, artystów, pustelników i piêkne 
czyste dusze. Prowadzi jednak czasa-
mi w ca³kiem odwrotnym kierunku. 
Na dno. Tak jest ze mn¹. Lecê czasa-
mi ca³ymi tygodniami w przepaœæ i 
wiem, że nic nie mogê z tym zrobiæ, 
bo jest to zale¿ne w³aœnie ode mnie. 
Poci¹gaj¹ca samodestrukcja rodzi we 
mnie nowy stan zadowolenia, popra-
wy i chêci do dzia³ania. To po prostu  
piêkna parabola uczuæ.
  Tak, to siê nosi w sobie przez d³u¿szy 
czas i w koñcu przychodzi ten moment, 
¿e je¿eli zaraz czegoœ nie narysujê, nie 
napiszê, to jestem gotów siê udusiæ. 
Wiêc ¿ar³ocznie rzucam się do robie-
nia rzeczy, których sensu mo¿e sam 
na pocz¹tku nie do końca rozumiem.
Chaotyczn¹ wizjê zamieniam z cza-
sem na artyku³y i produkty, które za-

czynaj¹ tworzyæ ten œwiat; staj¹ siê in-
tegraln¹ jego czêœci¹, bêd¹c swoistym 
wyrazem mojej indywidualnej kreacji, 
kropki poœród kresek.
   Ca³y czas mam na imiê Micha³ i 
kiedy ktoœ tak na mnie zawo³a, to od-
wracam siê w jego stronê, bo wiem, 
¿e to o mnie chodzi. Ca³kiem inaczej
jest, kiedy coœ wo³a mnie –  moje imiê 
–  w œwiecie bez wyrazów i s³ów. 
W kolorach i kszta³tach, kusz¹c mnie 
d³ugimi jêzykami swoich znaczeñ i 
k³amstw. W³aœciwie ca³y czas produ-
kujê nowy kszta³t, doznając ilumina-
cji w stopniu, w jakim mo¿e pobudziæ 
iskra elektryczna z zapalniczki prze-
skakuj¹ca po go³ych palcach. Jest to 
mêcz¹ce, ale dzia³a upajająco w spo-
sób zupe³nie niepodobny do czego-
kolwiek. „Narkomani tego świata,
³¹czcie siê ze mn¹ w bólu i upojeniu, 
w konstelacji impulsów i bodŸców, 
braku pieniêdzy i brudzie, cennych do-
znañ i hochsztaplerskich z³udzeñ.” 
  Z rzeŸb¹ jest chyba inaczej. Tutaj nie 
ma siê na kogo zamachn¹æ, nie da siê 
jej przy³o¿yæ jak trzeba. To jest proces. 
Proces zamachiwania siê trwa rok, a 
potem nastêpuje drugi cios.
  Wykszta³cam w sobie impuls, który 
przeistacza siê w dzia³anie. Gromadzi 
w sobie ca³¹ kopertê kolorowych kar-
tek i suszek, poprzedzany lekkimi skur-
czami i bólami. Du¿o siê nauczy³em 
próbuj¹c przeskoczyæ kolejne dwa 
stopnie do góry, na skróty, byle wy¿ej. 
To jest ró¿aniec, mantra, w której nie 
można omin¹æ jednej dziesi¹tki, nie-
postrze¿enie puœciæ przez palce kora-
liki w nadziei, że wszystko bêdzie mi 
i tak odpuszczone. Taka zabawa koñ-
czy siê na ogó³ gorzkim smakiem œliny 
i brakiem wiary w siebie na nastêpne 
parê tygodni. Maraton: tak mo¿na by 
powiedzieæ o tym, jak nale¿y podcho-
dziæ do dyscypliny, która nie cierpi in-
terwa³ów i gwa³townych zmian, a jed-
noczeœnie nie pozwala na stagnacjê. 
Trudne.
  W teatrze jest inaczej. Trafi³em tam, 
jako œwie¿o upieczony scenograf, na
trzy tygodnie przed premier¹. Z ze-
szytem projektów, które rysowa³em

jeszcze w poci¹gu i scenariuszem 
przeczytanym w podró¿y, trafi³em 
na pust¹ scenê. Sztankiety, balkony 
œwiate³ i grupka ludzi zaczynaj¹cych 
siê mnie wypytywaæ o szczegó³y de-
koracji. To jest Pan Wiesiek, a to An-
drzej, a tam pracownia plastyczna, do 
której ju¿ czas najwy¿szy zajrzeæ. Za-
wrotne tempo dzia³ania, podejmowa-
nia decyzji - wielokrotnie popartych 
tylko w³asn¹ intuicj¹ a nie doœwiad-
czeniem – i tworzenia czegoś ad hoc.
Paraliż, jaki mnie ogarnia³ za każdym 

razem, kiedy musiałem stanąć pośród
grupy ludzi i podzieliæ siê tym, co do-
piero zacz¹łem tworzyć w brulionach
i zeszytach, by³ uczuciem, na które nie 
byłem na pewno wcześniej przygoto-
wany. Schowany w pracowni, w obrê-
bie swojej rzeŸby, nie zauwa¿a³em ni-
czego i kiedy ktoœ prosi³ mnie i przery-
wa³, by³em wœciek³y. Tutaj wszystko, 
co twoje, jest tak¿e ich i bez tych ludzi 
i ich pytañ nie ma ciebie. Fantastycz-
ne.

Bruno Jasieński

Bajka wigilijna

Któż z nas nie zna przysłowia słusznego od dziś-li:
„Głodnemu chleb na myśli”.
Z tego oto przysłowia, jak pisklę z jajka,
Na dzisiaj – bajka.

Do wieczerzy wigilijnej za ubranym stołem
Zasiedli w tym roku społem,
Jak wilki rozmieszczone wśród potulnych owiec,
Tworząc razem przypadkiem dziwny konglomerat,
Redaktor, kupiec, literat,
Urzędnik i przemysłowiec.
I skoro błysła gwiazda, jak niegdyś dziad z dziadkiem,
Jęli zgodnie z tradycją łamać się opłatkiem
Niepomni osobistych uraz i pretensji,
Życząc sobie nawzajem, zależnie od osób,
Na różny sposób:
Ten temu trzynastej pensji,
Temu zwyżki dolara, temu znowu spadku,
Temu 300000 nowych prenumerat...
Życzliwi wszyscy wszystkim. Został na ostatku
Literat.
- Czegóż mamy ci życzyć? – rzecze przemysłowiec –
Odpowiedz.
Jak daleko dosięga twych ambicji grobla?
Chcesz może nagrody Nobla?
Czy może myśli grą dumną,
Wierząc, że w końcu zniknie dokuczliwy zgrzyt os,
Marzysz, aby przemawiał nad twą trumną
Sam Witos? –
„Bynajmniej” – rzekł literat – „Cel mych skromnych życzeń
Sięga najdalej na styczeń”
I skoro mnie ucieszyć chcecie – ty i tamci,
Dobrą radę na to dam ci:
Miast życzeń platonicznych składać mi namiastkę
Z słów, które kiedyś ujrzę na pośmiertnej wstążce,
Kupcie jeden drugiemu na gwiazdkę
Po książce”. 

Wesołych Świąt
życzy 

„Aha!”


