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Szczęście na haczyku

ogaty biznesmen, pochodzący z kraju gdzie prowadzenie przedsiębiorstwa
wymaga naprawdę ciężkiej pracy
a nie jedynie zmysłu korzystania
z tego co prawem nie zakazane, po
kilku dekadach bez urlopu postanawia wreszcie odpocząć. Kupuje
bilet na jedną z rajskich wysp i rezerwuje hotel. Rankiem pierwszego
dnia wypoczynku wychodzi na
plażę gdzie zdumiony odkrywa jednego z autochtonów, pochrapującego smacznie w hamaku rozpiętym
pomiędzy dwoma palmami.
W przedsiębiorczej duszy nawykłej
do wczesnych pobudek i wytężonej
pracy od świtu taki obrazek jest
niczym syrena alarmowa przepływającego właśnie w pobliżu rejsowego transatlantyku. Oto słońce stoi
wysoko na niebie a ten tu przewraca
się na drugi bok i ani myśli o wstawaniu. Zdegustowany dyrektor czy
prezes budzi więc zdumionego
tubylca i zadaje mu kluczowe – jak
myśli większość z nas – pytanie, o to
jak ten ostatni właściwie żyje. Indagowany odpowiada, że żyje właśnie
tak jak widać, wstaje późno, często
w samo południe, potem z nudów
i dla zabicia czasu trochę wędkuje,
z ryb które złowi jego żona robi

obiad, popołudnie spędza zwykle na
niczym, a wieczorami siada
w pobliskim pubie, gdzie z kolegami piją wino i grają na gitarach.
W głowie biznesmena zapala się
w tym momencie czerwona lampka, która każe położyć tamę takiemu nieróbstwu, z którego tylko
bieda być może i podać mu właściwy przepis na życie. Biznesplan
można by rzec. Oto powiada powinieneś wstawać wcześniej i łowić
więcej ryb. Wówczas po kilku tygodniach mógłbyś odłożyć na małą
łódkę. Posiadając łódkę łowiłbyś
więcej i po jakimś czasie odłożyłbyś
na kuter rybacki, na którym mógłbyś zatrudnić kolegę. Razem złowilibyście tyle ryb, że po jakimś
czasie moglibyście nabyć kolejny,
później kolejny, aż wreszcie stalibyście się właścicielami dużego
przedsiębiorstwa rybackiego. Zdumiony autochton wysłuchawszy
tego kazania po chwili namysłu
zadaje proste pytanie – ale po co ?
No jak to po co – odpowiada biznesmen – jakbyś już był naprawdę
bogaty mógłbyś spać do południa,
na ryby szedłbyś z nudów i dla zabicia czasu, popołudnie spędzałbyś na
niczym, a wieczorami piłbyś wino
w pubie i śpiewał piosenki …
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Śmieszne prawda ? Śmieszne
i straszne jak mawiają bracia Rosjanie. Czyż bowiem wielu z nas nie
odnajduje samego siebie w wyżej
przywołanej ilustracji. Ilu z nas goni
w piętkę od świtu dochodząc wieczorem do wniosku, że dzień który
przeciekł im pomiędzy palcami, był
tyleż trudny co niesatysfakcjonujący, że wytężona praca o zmierzchu
przyniosła jedynie wyczerpanie, że
dom wybudowany na kredyt jakiego bank udzielił dzięki pensji otrzymywanej za ową ciężką pracę stał
się jedynie noclegownią, w której
spędzamy co najwyżej kilka godzin
i że ostatecznie czujemy się jedynie
coraz bardziej zmęczeni i coraz bardziej nieszczęśliwi.

Szczęście jest zawsze produktem
ubocznym pewnego stylu życia, jest
niczym powidok którego nie możemy zatrzymać i który tym mniej jest
uchwytny im bardziej staramy się
dostrzec jego kontur. Notabene
o własnym szczęściu zwykle
dowiadujemy się post factum, to
znaczy wiemy że byliśmy szczęśli-

wi jak już przestaliśmy natomiast
rzadko albo może raczej nigdy nie
zdajemy sobie sprawy ze szczęścia
kiedy ono trwa. Kiedy natomiast
dostrzegamy co zgubiliśmy rzucamy się w pogoń za utraconym szczęściem, które w tym samym momencie zaczyna się od nas oddalać
niczym cień, który zawsze jest kilka
kroków przed nami ale którego jednocześnie nie sposób schwycić.
Sam język jakim się posługujemy
udziela nam w tym miejscu wskazówek. Poszukujący szczęścia nie
posiadają tego ostatniego, gdyby
posiadali nie szukaliby. Goniący za
szczęściem są nieszczęśliwi,
odmiennie niż ci którzy są pozostają
w bezruchu i za niczym nie gonią.
Dzisiaj często mówimy, że są to
osoby spełnione, przywołując
w wyobraźni jakiś rodzaj naczynia
wypełnionego po brzegi. Ten ostatni
obraz jest jednak mylący gdyż
słowo spełniony jest raczej synonimem słowa zrealizowany, a więc
taki który już nie trwa i nie działa,
nie rzuca się w wir czynów i aktów
woli. Taki który się stał, wydarzył,

który jest obecny tu i teraz, w miejscu które zostało mu wyznaczone,
przyjmując to z czym się spotyka jak
przyjmuje się zmieniające się pory
roku. Ludzie tacy nie żyją dla
dobrego samopoczucia ale raczej
dla własnej pasji i bez wyjątku dla
bliźniego który jest obok. Dla drugiego człowieka. W tym miejscu
znajdujemy chyba ostatecznie środek ciężkości w którym znajduje się
problem. Można być szczęśliwym
tylko nie będąc egoistą skupionym
na własnym szczęściu. Należy więc
porzucić pragnienie szczęścia aby
być szczęśliwym. Chcieć mniej.
Oto jest haczyk na który nabierają
się dzisiaj wszyscy ci zaharowujący
się na śmierć, podczas gdy tak
naprawdę wystarczy jedynie zarzucić wędkę po jedną skromna rybkę.
Wędkę z haczykiem na którym wije
się robakiem nasze małe i wystarczające szczęście. Naprawdę nie
trzeba nam większego.
MICHAŁ SZULC

czytaj e-wydania Ziemi na
www.ziemiapiotrkowska.pl

Tolek Gałązka ma głos
Jak się mata drogie, kochane ludziska!!!

Co się teraz wyprawia na tym świecie, to aż trudno uwierzyć!
Moda nastała na molestowanie. Molestuje każdy każdego. Nie daj Boże, źle spojrzeć , a przywitać się - najlepiej
na odległość. Bo jak za mocno ściśniesz komuś rękę, to
już jest podpadające. Idź najlepiej ze spuszczoną głową,
bo możesz nawet molestować w myślach, a kobieta to
dostrzeże i leżysz. Patrz najlepiej na ziemię, byle nie
wyżej. A, jak nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi, to chodzi o pieniądze. Młoda Kazikowa, na sprawie
sądowej, tak to zjawisko tłumaczyła:
- Jak mnie molestował, wysoki sądzie, to nie czułam,
ale teraz sobie przypomniałam i moralnie czuję się
upodlona.
Chociaż trzeba przyznać, ze chłopy są pod tym względem grzeszne wielce. Zachowują się niejednokrotnie
chamsko wobec niewiast, ubliżają im, używają niecenzuralnych słów , opowiadają nieprzyzwoite dowcipy.
Ale bywa też odwrotnie. Jacenty od Krakałów do kolegi
bardzo wychwalał swoją żonę:
- Moja żona jest cudowna. Wieczorem, gdy wracam z
pracy, ona całuje mnie, pomaga się rozebrać, zdejmuje
mi buty, zakłada kapcie i gumowe rękawiczki.
- A po co gumowe rękawiczki?
- Żeby wygodniej mi się myło naczynia i sprzątało
mieszkanie.
Czy to nie jest przypadkiem molestowanie męża, który
jeszcze o tym nie wie, bo jest zbyt zabujany w damie
swojego serca?
Z drugiej strony, znowuż, to niektórzy młodzi faceci są
tacy niedoświadczeni, wstydliwi, a wydawać by się
mogło, że w erze komputerów nic dla nich nie może być
obce. A jednak! Podczas nocy poślubnej Antoś po wejściu do łóżka odwrócił się tyłem do żony i ułożył do snu.

- Wiesz – mówi żona, by
mu dodać odwagi –
a moja mama to mnie
zawsze przed snem troszkę
popieściła…
- No, przecież nie będę w środku nocy po twoją mamę
leciał…

A w polityce kochani, nic nowego. Jak się kłócili , tak
się kłócą nadal. Mamy opozycję rządową i opozycję
opozycji. Trwają przepychanki o władzę i pieniądze.
Rząd się nie daje, bo też chce sam rządzić. Prezydent
również nie odpuszcza. Święto Niepodległości nie
pomogło. Jakoś - pojednania nie zauważyłem. A będzie
jeszcze gorzej. Do wyborów niedaleko. Trudno przewidzieć, jaką przyszłość szykują nam politycy, ale przecież
nikt nie jest ślepy.
W Ujeździe na targu Antek Zawiślaków konia kupował.
- Ile chce pan za niego?
- Pięć tysięcy.
- Panie, przecież on jest ślepy!
- Co? Przejedź się pan nim, to zobaczysz czy jest ślepy!
Antek wsiadł na konia i zaczyna galopować. Koń pędzi
przed siebie na oślep, prosto na mur z cegieł i po chwili
wpada na niego, kończąc w ten sposób życie.
Antek wyłazi spod konia i rzecze:
- Mówiłem, że jest ślepy?
- Może i ślepy, ale jaki odważny!!!
I sam już nie wiem, czy tej odwagi wam na koniec
życzyć, czy może dobrych okularów?
Muszę jeszcze dodać, że większość opisywanych przeze mnie wydarzeń i postaci jest fikcyjna, a wszelkie
podobieństwa do rzeczywistości są przypadkowe i niezamierzone.

