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(. . .) Jestem nocą i mrokiem. 
Jestem w piwnicach, zamkach, w 
szafach i w lesie. Boisz się mnie? 
Jestem w milczeniu tlrzew, szeleście 
zetlałych papierzys i w grazach 
zimnych jak lód. (. . .) Jestem za 
zamkniętymi drzwiami, w twoim cie
niu, w pokoju, w pościeli, którą się 

otulasz. Twoje ubranie porzucone na 
krześle zamieniam w demony, twoje 
sekrety w purapki bez i,,vyjścia. Twój 
zdradziecki cień, to też ja. Duszę cię 
we śnie jak śmierć. To ja jestem 
twoim koszmarem („ .) 

( agm"nt "Tajemniczego domu" 
Philippa Dorin) 
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"Tajemniczy dom" Philippe Dorina to sztuka niezi,vykła 

- tak, jak niezi,vykłe są najbardziej ukryte myśli każdego z 
nas. 

Kiedy zamykamy oczy,. potrafimy wędrować w czasie. 

Potrafimy cofać się w przeszłość. Potrafimy stać się sobą 

z przed lat. Kiedy zaś gaśnie światło, budzą się w nas 

wszystkie demony, z którymi przyszło nam się zetknąć w 

naszym życiu. Wszystkie strachy i niepokoje jakie sami so

bie stworzyliśmy i jakie miały miejsce w rzeczywistości. W 

rzeczywistości ciemnego, zamkniętego pokoju i głoi,vy ukry

tej pod kołdrą i te spod znaku białego dnia. Potrafią 

mieszać się ze sobą. Potrafią być przerażające. 

Makabryczny taniec wspomnień dusi naszą "doros

łość" i pewność siebie, rozbudza w nas na nowo dziecko, 

którym w gruncie rzeczy nigdy nie przestaliśmy być. 

Po raz kolejny doświadczamy wędrówkę ku dojrzałości 

- poprzez lęki, niepewność, łzy i śmiech, poprzez niezmierzo

ne obszary dziecięcej naiwności i niespodziewanych doś

wiadczeń. Wędrówkę ku rozczarowaniu. 

Bowiem dorosłość - to zawsze rozczarowanie. Roz

czarowanie tym dotkliwsze, iż gasząc światło wciąż nie pot

rafimy uwolnić się od swoich demonów. Tyle, że dorosłym 

brak już alibi dla ich strachu, dla ich niepewności, dla ich 

zagubienia. 

Dlatego niezależnie od tego ile masz lat - zgaś 

światło, zamknij oczy i rusz w podróż poprzez swą i,vyobraź

nię - do krainy niezi,vykłej, do krainy pogodnej i wiecznej 

dziecięcości. Zgaś światło, zamknij oczy, a ciemność sama 

znajdzie do Ciebie drogę„. 
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