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W dzisiejszych czasach rola człowieka jest wyznaczona od pocza ̨tku do końca. Rodzimy
sie ̨, aby można było planować popyt na produkcje ̨ wielkich koncernów, pracujemy, aby
kupować kolorowe marzenia z reklam telewizyjnych, umieramy gdy nie mamy już sił, aby
zapracować na nie. Istnieje jeden prawidłowy wzorzec poste ̨powania i nikt nie zadaje sobie
trudu, da ̨ża ̨c do niego, aby zastanowić sie ̨ nad celem, nie mówia ̨c już o alternatywie. Nikt
nie uczy nas co mamy robić, podświadomie realizujemy scenariusz, depcza ̨c jedni drugich.
Gdzieś z boku sa ̨ ci, którzy z niewiadomych powodów, celowo lub w sposób niezamierzony
nie nada ̨żaja ̨ nad pozostałymi. I jeśli o tych, którzy po prostu nie moga ̨ zda ̨żyć, nie mówi
sie ̨ w sumie źle, to wściekłość liderów budza ̨ ci, którzy po prostu nie chca ̨ wzia ̨ć udziału w
gonitwie.
Dobre oceny w szkole, zdany bardzo dobrze egzamin, studia na doskonałej uczelni, tytuł
naukowy, później popłatna praca w dużej korporacji. W pracy zawsze przekroczone cele,
pochwały przełożonych, duże premie, doskonałe perspektywy rozwoju, awans.
Niedzielne popołudnie w markecie, wypełniony po brzegi wózek, wysoki rachunek za
sterte ̨ niepotrzebnych rzeczy, płatność karta ̨ kredytowa ̨, dumny powrót do domu.
Stajemy wobec braku możliwości wyboru, w sumie nie wypada wyjść ze swej roli, opuścić
kanon praworza ̨dnego obywatela. U niektórych pojawia ̨ sie ̨ refleksja nad rola ̨ pełniona ̨ w
tym mechanizmie, na ogół kończy sie ̨ na refleksji, szkoda zachodu, aby iść w przeciwnym
kierunku, troche ̨ szkoda ciekawych gadżetów, budzi sie ̨ obawa o to co powiedza ̨ inni, jak
zachowa sie ̨ rodzina, co powiedza ̨ koledzy dzieci w szkole. Trzeba koniecznie udawać dalej, że wszystko jest w porza ̨dku, zarzekać sie ̨, że nic takiego jak refleksja nie mogło sie ̨
wydarzyć. Warto przy tym, w takiej sytuacji, napie ̨tnować tych, którzy jednak odważyli
sie ̨, pokażmy innym, że jesteśmy właściwi, pokażmy tamtym jak bardzo sa ̨ niepoważni, jak
bardzo zbła ̨dzili, wyszli z właściwego kanonu.
A jeśli nawet ktoś chciałby coś zrobić, to od razu można zauważyć, jak trudno kreować
siebie, be ̨da ̨c od pocza ̨tku kreowanym przez innych. Co zrobić i jak zaplanować dzień? Jak
pokazać przyjaciołom, że nasta ̨piła zmiana i nie ośmieszyć sie ̨ wobec patrza ̨cych zewsza ̨d?
Wielki trud i znikome korzyści, przecież zawsze myśleliśmy o korzyściach. Co zyskamy co
stracimy? Jaki be ̨dzie bilans, nie można szybko, tak na skróty odejść od tej miary.
Przełóżmy rewolucje ̨ na jutro, dziś jest promocja w markecie, ktoś, gdy byliśmy w pracy, podste ̨pnie włożył nam w drzwi gazetke ̨ reklamowa ̨, musimy jeszcze dziś stawić sie ̨ w
określonym miejscu po to, co właśnie okazało sie ̨ nam niezbe ̨dne. Tak, wszelkie argumenty
potwierdzaja ̨ korzyści dla nas wynikaja ̨ce, tak, wiemy, że to głupota i niepotrzebna strata
czasu, jednak nie można sie ̨ otrza ̨sna ̨ć z wizji posiadania czegoś takiego fajnego. Zda ̨żyliśmy, mamy to co chcieliśmy, możemy przyjść do domu i spokojnie otworzyć pudełko,
wyja ̨ć zawartość, obejrzeć, nacieszyć sie ̨ naszym szcze ̨ściem.
Sa ̨ też tacy, którzy podobno już uruchomili swoja ̨ rewolucje ̨. W oczach obywatela nie
wygla ̨da to dobrze. Niby robia ̨ to co chca ̨ i nikt ich do niczego nie zmusza, ale odczuć można
pewien niedosyt. Ludzie wolni spiesza ̨ sie ̨ jakoś inaczej, ludzie wolni wymykaja ̨ sie ̨ korzyści,
wizerunek promocji nie jest w stanie im zagrozić. To jakieś niepoje ̨te. Gdzie tu miejsce na
wielkie słowa takie jak szcze ̨ście, satysfakcja. Biedny obywatel nie jest w stanie stwierdzić
poziomu szcze ̨ścia wobec braku wymiernych korzyści i ulubionych liczb. Jeśli nie można
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czegoś zrozumieć, najlepiej to zignorować i nie zaprza ̨tać sobie tym głowy, mamy kolejna ̨
promocje ̨, pokusa jest wielka i z każda ̨ chwila ̨ staje sie ̨ wie ̨ksza.
Wizyty w sanktuariach wyprzedaży po latach zabieraja ̨ nam siły i jeśli odpowiednio nie
staraliśmy sie ̨ wcześniej, odstajemy z szyku, by po jakimś czasie zupełnie ustać w biegu.
Jakoś mniej nam potrzeba, jakoś mniej chcemy już chcieć. Obywatele popatrza ̨ i pomyśla ̨,
że na tego już przyszedł czas, reszta biegnie dalej.
Z dnia na dzień zapominamy, aby żyć. Nie mamy czasu, musimy wygrać, musimy zarobić,
nie mamy pienie ̨dzy, musimy coś kupić, już czas, aby iść. Chcielibyśmy żyć i zawsze jest
jakiś powód, aby przełożyć to na kolejny dzień.
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