
S z c z e s l i w y  c z a s

Powzià∏em wiadomoÊç,  ˝e  mam gwaranto-

wanà szans´. To jest stan mojej wiedzy na dzieƒ dzi-
siejszy. OczywiÊcie, w tym temacie. Poza tym nic mi nie
dolega. Zarzàdzam swoim ˝yciem z pewnym szacun-
kiem. Ubezpieczy∏em sie dobrowolnie na ubezpieczenie
obowiàzkowe. Staram si´ mieç godziwy dochód brutto
i netto. Tak naprawd´ osiàgam go bez ˝adnych roszczeƒ.
Uczestnicz´ w ˝yciu spo∏ecznym oraz publicznym. Gdy
znajd´ si´ w odpowiednim targecie, to mnie badajà na
ulicy lub przez telefon. Robià to przy u˝yciu ankiety.
Zapowiadajà, ˝e jej zastosowanie potrwa minutk´. Wy-
ra˝am zgod´. Okazuje si´ na koƒcu, ˝e przeznaczony na
nià czasokres zajmuje dziesi´ç minut. Mnie.

Zobaczy∏em og∏oszenie. Ma byç szkolenie w ramach
kapita∏u ludzkiego. Chcia∏em si´ zarejestrowaç. Pani
zapyta∏a mnie z jakiego tytu∏u. Wymieni∏em „Wykop”,
bo w∏aÊnie go internalizuj´. Udzieli∏em jednak z∏ej odpo-
wiedzi. Pani mnie nie wciàgn´∏a. Na list´. KogoÊ za mnà
te˝ nie. Us∏ysza∏em, ˝e to pora˝ajàce. Zag∏osowa∏em
podobnie, a w∏aÊciwie tak samo.

Od jakiegoÊ czasu poch∏ania mnie szcz´Êcie. Po tym,
gdy przeczyta∏em oraz us∏ysza∏em, ˝e jeszcze nigdy w na-
szym kraju ludziom nie ˝y∏o si´ tak dobrze. Odrzuci∏em
natychmiast fa∏szywe myÊli i widoki oraz manipulacj´.
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Dzi´ki tej wiedzy nadstawiam si´, by ogarn´∏o mnie
szcz´Êcie. I ono to robi. Rzecz jasna dobrze poj´te. Wzma-
ga je szerzona szeroko informacja o gazie ∏upkowym.
Ka˝dy gaz podnosi wy˝ej mojego ducha, a ∏upkowy
jeszcze wy˝ej. RzeczywiÊcie nigdy uprzednio go u nas
nie by∏o. Mimo tylu Êwi´tej pami´ci rodaków bohatersko
poleg∏ych w katastrofach indywidualnych i zbiorowych.
Dzieci te˝ sà teraz bardziej szcz´Êliwe, bo wczeÊniej
chodzà do szko∏y. DoroÊli równie˝, bo mogà oszcz´-
dzaç na grób lub coÊ w tym rodzaju. JeÊli, oczywiÊcie,
przyjmujà swoje szcz´Êcie do wiadomoÊci. Niektórzy
przyjmujà. Oni majà perspektywy, inni nie majà. 

Szcz´Êcie daje te˝ demokracja oraz wolnoÊç zbio-
rowa czyli narodowa. Mamy jà w∏aÊnie razem. Grozi
nam, co prawda, cywilizacja Êmierci oraz relatywizm,
ale to nie zmienia naszego po∏o˝enia. PowinniÊmy si´
oddaç. Panu. Tak us∏ysza∏em wczoraj oraz trzy dni wczeÊ-
niej. Ciàgle si´ zastanawia∏em. Nie wiem jak to b´dzie
skutkowa∏o, jeÊli ca∏oÊç zbioru wype∏ni polecenie. Ono
jest dyktowane globalnie.

Szcz´Êliwy Êwiat opiera si´ na równowadze. Zapew-
niajà jà rankingi z ich dociekaniem prawdy o wartoÊci
Tercetu Egzotycznego wzgl´dem Kwartetu Wilanow-
skiego lub innego budowniczego autostrad i szybkich
kolei na odcinku 17 km. Na to wszystko reagujà senty-
mentalnie rynki. CoÊ w nich roÊnie lub si´ kurczy.
Tanieje lub dro˝eje pieniàdz. Czasem jeden kosztuje dwa,
a bywa, ˝e tylko po∏ow´. Wtedy to wp∏ywa na notowania
oraz na instrumenty. Zw∏aszcza pochodne. W d∏u˝szym
okresie na derywaty, w krótszym na nastroje. W ka˝dym
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razie mo˝na podlewarowaç. Warto równie˝ dokonaç
dywersyfikacji ryzyk. Nie zapominaç o strukturalnie
w∏aÊciwej opcji. Dynamik´ zwi´kszajà spolegliwe podat-
ki. W tym wypadku nie jestem pewien czy zawsze, mimo
tego, ˝e wyjàtek potwierdza regu∏´. 

Zm´czy∏em si´, mimo ˝e obiektywnie nie by∏em
zm´czony. Widocznie w tym si´ przejawia implemen-
tacja szcz´Êcia. Zatrzyma∏em ruch organizmu. Usiad∏em
˝eby posiedzieç. Zaczà∏em ws∏uchiwaç si´ w ˝ycie pub-
liczne. Mówiono o iloÊci osób, które uton´∏y. W tym
roku mo˝e byç rekord, ale jeszcze nie powinniÊmy
nabieraç pewnoÊci. Zachowuj´ wi´c ostro˝noÊç. Poza
tym zapytano najwa˝niejszà osob´ w paƒstwie kiedy za-
puÊci wàsy. Dowiedzia∏em si´ w ten sposób, ˝e je zgoli∏a.
Nie wiem tylko czy tà osobà jest pan czy pani. JeÊli pan,
to prawdopodobnie dysponuje p∏cià m´skà, a jeÊli pani
to odwrotnie. Po chwili nastawi∏em receptory na zinten-
syfikowanà percepcj´. By∏o o koniecznoÊci eliminacji przy-
wilejów oraz roszczeƒ. Jeszcze niektórzy je majà i chcà
ciàgle ubezpieczeƒ i du˝ych dochodów a za ma∏o pracujà.
Obni˝ajà w ten sposób swojà i naszà konkurencyjnoÊç.
Dowiedzia∏em si´, ˝e trzeba dokonaç reform i nie liczyç
na notowania. Ja nie licz´. KtoÊ umiej´tnie dowodzi∏, ˝e
nale˝y zresetowaç stosunki. Po dwóch godzinach mnie
przekona∏. Nie mia∏em jednak pewnoÊci od czego zaczàç,
ale wstydzi∏em si´ zapytaç. Rozwiàzywano te˝ problem
mieszkaniowy. Polega on na tym, ˝e mieszkaƒ jest za
du˝o a ludzie majà za ma∏o pieni´dzy. Trzeba zrówno-
wa˝yç rynek i obciàç nawis. Zamar∏em w intelektu-
alnym bezruchu, bo nie wiedzia∏em czy szkodzi nawis
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mieszkaniowy czy pieni´˝ny. Szybko jednak doszed∏em
do niezb´dnej dla szcz´Êcia równowagi – chodzi∏o o nawis
pieni´˝ny. Êciàç i dopi∏owaç pomyÊla∏em. Us∏ysza∏em to
samo. Dodano, ˝e nale˝y racjonalizowaç struktur´ i roz-
wijaç deregulacj´. OczywiÊcie, natychmiast potwierdzi-
∏em w duchu i g∏owie. Zacz´to mówiç po chwili o soju-
szach. Im s∏u˝y wojsko i wype∏niajàcy je ˝o∏nierze.
Zw∏aszcza ci, którzy zgin´li. Nasze sojusze sà niezawodne,
bo mamy godnoÊç. Mocniej poczu∏em jà w sobie i na
zewnàtrz. Ws∏uchiwa∏em si´ nadal w ˝ycie publiczne.
Dowiedzia∏em si´ teraz, ˝e inni majà gorzej. To jasne,
wys∏a∏em oczami potwierdzenie. Czeka∏em na szczegó∏y.
Bez powodzenia. Sam chcia∏em te˝ wygenerowaç myÊli.
Nie mia∏em odwagi. Wyobrazi∏em siebie, ˝e artyku∏uj´
informacj´ o tym, jak ostatnio du˝o m∏odych wyje˝d˝a
za granic´. Na zachód. KiedyÊ nie mogli i jeêdzili. Teraz
mogà i je˝d˝à. Ze szcz´Êcia. Chcà si´ nim podzieliç
z innymi. Zostajà tam. Nie chcà dzieliç si´ w poÊpiechu.
Wolà wolno i dok∏adnie. To wszystko umia∏em wyraziç
s∏owami. Nie wyrazi∏em, ale nie zgubi∏em. Tymczasem
zmienia∏o sie na górze. Na niebie. Nastàpi∏a kontami-
nacja dwóch chmur. ˝ycie publiczne szybko zamiera∏o
si´ przed burzà. Liczy∏em na odÊwie˝enie atmosfery.
Pomyli∏em sie, burzy nie by∏o, choç zawis∏a. Przesta∏em
liczyç.

14.08.2013 r.
godz. 18.09

S∏oƒce i chmury
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