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Dzisiaj stało się coś, co mnie naprawdę zaszokowało. Pamiętacie, jak kiedyś 
starałem się powiązać grę w golfa z graniem na puzonie, z nadzieją, że mają 
niektóre punkty styczne? Po trzech tygodniach w Europie spieszyłem się do pracy 
nad golfem. Poszedłem na pole golfowe. Zacząłem uderzać „klinem” i miałem 
niezłe wyniki przy zamachu 2/3, pozwalając, aby tylko sam ciężar kija wybijał piłkę 
do lotu. Pomyślałem sobie: „Zwalniam kij tak, jakby mi wcale nie zależało na 
dalekim locie piłki”. Potem zacząłem uderzać piłki innymi kijami, wszystkimi 
sposobami, aż do długiego lotu („driver”). Przy każdym kiju powtarzałem sobie: 
„Zamachnij się tak, jakby Cię to wcale nie obchodziło, zamachnij się tak, jakby Cię 
to wcale nie obchodziło”. W rezultacie wybijałem piłkę dalej, niż kiedykolwiek 
przedtem. Im mniej się starałem, tym rezultat był lepszy. 

To samo dzieje się, gdy gramy Cwałowanie Walkirii. Niech język Twego ciała 
mówi: „nie dbam o to”, utrzymuj rozluźnienie, jakbyś grał piano, a nie fortissimo. 
Następnie zrób „pełen zamach”, wypuszczając szybko powietrze z płuc, bez 
popychania. Uzyskasz większe, lepsze i bardziej dźwięczne brzmienie. Będziesz 
miał ciało całkowicie rozluźnione, dlatego dźwięk nie stanie się ściśnięty, spięty, ani 
zestresowany; będzie za to czyściejszy. Udało mi się osiągnąć taki poziom 
zrelaksowania w golfie, jakiego nawet nie umiałem sobie wyobrazić; ten sam relaks 
jest konieczny przy graniu na puzonie. 

Zmieniając temat, chcę opowiedzieć o Międzynarodowym Obozie Puzonowym. 
Miałem tam przyjemność pracować, we włoskim Limone, od 1 do 4 września 2003. 
Trudno wyobrazić sobie lepszą okazję do nawiązania bezpośrednich kontaktów 
z bardzo znanymi muzykami. Razem ze mną wykładali tam Jiggs Wigham 
i Charles Vernon. Uczestnicy przyjechali z Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Rosji. 
Każda grupa mogła uczestniczyć w dwóch zajęciach masterclass z każdym artystą, 
każdy uczestnik miał okazję zagrać dla naszej trójki. Co wieczór były koncerty; 
ostatniego wieczora grał chór puzonów złożony ze wszystkich uczestników. 
Ostatnie popołudnie też było wyjątkowe. Każdy puzonista (z około 20) zagrał 
fragment studiów orkiestrowych, siedząc w sekcji z Charlesem Vernonem i ze mną. 

Obóz zorganizowali panowie Joe Burnan i Gianpiero Brignone, wykonując 
fantastyczną pracę. Jedzenie było znakomite, Limone jest przepiękne (nad jeziorem 
Garda, przyp. tłum.), hotel bardzo wygodny, a pogoda doskonała. Nie przegapcie tej 
okazji w przyszłym roku! ;-) 
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