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Felieton na temat
Pan Redaktor prosi³ a¿eby nasze teksty mia³y jakiœ cel,
¿ebyœmy próbowali coœ przekazaæ przez nie œwiatu. Ja
chcia³bym przekazaæ. Nie kupujcie skarpetek z podpisem
Left Right. Nigdy nie wiadomo jak to wk³adaæ. Pó³ godziny
szuka siê w fa³dach poliestru oznakowañ, wiêc teoretycznie lepiej zdaæ siê na intuicjê. Z intuicj¹ jest tak, ¿e cz³owiek
ma mimo wszystko wra¿enie, ¿e wk³ada Ÿle, wiêc chc¹æ
byæ szczwanym lisem w ostatniej chwili zmienia intencjê i
strony. I ZAWSZE, zawsze okazuje siê, ¿e Right jest na left i
odwrotnie. Nienawidzê. Co to jest za narzucanie? Co oni,
za debila mnie bior¹? To jest dzia³anie masowe, propaganda maj¹ca na celu wybudowanie têpego, zahamowanego
spo³eczeñstwa, które pó³ dnia bêdzie siê zastanawiaæ,
która noga jest right, zamiast myœleæ o rzeczach wa¿niejszych, na przyk³ad który jaros³aw jest right a który lech. Ale
jest metoda. Jest. Wystarczy podpisaæ jeden poliester pis a
drugi po i ¿adnych problemów porannych nie bêdzie. Tyle,
¿e miast spo³eczeñstwa têpego bêdziemy mieli bose.
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Felieton Na Tematy Codzienne
Jak mo¿ecie blask barwniejszy dostrzec w rudach?
Jak¿e mo¿ecie zachwyt zawrzeæ w zimnych klamrach?
Wielka Mi³oœæ œwiat osnuwa mg³¹ ob³oków
tak jest chmurna tak gor¹ca i tak parna
jeœli wola rymów z³otych sto napiszê
zsunê z³o¿ê i oprawiê w z³oty tytu³
ale inne na tym œwiecie skrz¹ siê rzeczy
które bardziej mog¹ uczyæ was zachwytu
Niech promieñ szczêœcia przeœwietli oczy, skrzy wasze
twarze.
Niech Wielka Wiosna w dnie waszych duszy rozbucha
w ¿arze.
Rozgrzejcie d³onie i iskr¹ ciep³a sp³yñcie w korpusie
Otwórzcie okna, œpiewajcie w parkach i w autobusie
Niech wasze g³osy rozdzwoni¹ gmachy i z³e o³tarze
Œpiewajmy ¿ycie, œpiewajmy jasne ¿ycie, ¯ó³wiarze!
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Sierpecki Hyde Park
Obecna we wszystkich obszarach ¿ycia komputeryzacja staje siê przyczyn¹ destabilizacji przyjêtych wczeœniej uniwersalnych wartoœci. Ten z
kolei proces jest z ca³¹ pewnoœci¹ zjawiskiem pejoratywnym zmuszaj¹cym
ludzkoœæ do zmiany sposobu myœlenia. Co gorsza, zmusza nas, ludzi wspó³czesnoœci do bycia uczestnikami ekstremalnych sytuacji. Czêstokroæ ekstremalnych na tyle, by ujawniaæ nasz¹ drug¹, nieznan¹ naukowcom naturê.
Czemu o tym wszystkim? Coraz czêœciej s³yszê, ¿e œwiat jest z³y, a ludzie w
nim tkwi¹cy bezczelni, bezbarwni, nierzadko zwyczajnie g³upi.
Jeœli przyjrzeæ siê bli¿ej tym oskar¿eniom i spróbowaæ je odnieœæ do
naszego najbli¿szego otoczenia nie mo¿na oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e nie s¹
to tylko puste frazesy, twórcami których s¹ zgorzkniali samotnicy. Wystarczy bowiem odwiedziæ sierpeck¹ stronê internetow¹ i podstronê zatytu³owan¹ Hyde Park. Nie umiem sobie wyobraziæ jakie¿ intencje przyœwieca³y
twórcom owej interaktywnej ksiêgi Sierpca, ale wiem, ¿e zbytnio zaufali
Sierpczanom. Dano nam prawo do pe³nej i niestety niekontrolowanej wolnoœci s³owa pisanego. Sami publicznym przyzwoleniem wykreowaliœmy
"internetowy potwory", którym warto by przytoczyæ definicjê wolnoœci. Ta
bowiem posiada jedyn¹ zasadê - nie mo¿e naruszaæ wolnoœci drugiego
cz³owieka. A czym¿e innym jest sierpecki Hyde Park, jeœli nie brutaln¹
ingerencj¹ w prywatnoœæ innej jednostki.
Czêsto sama bêd¹c goœciem tej¿e strony by³am œwiadkiem próby zniszczenia dobrego imienia innych. Czuj¹cy siê bezkarnymi nastolatkowie pe³ni
kompleksów i nie mog¹cy pogodziæ siê z sukcesem innych obywatele
naszego miasta wypisuj¹ obraŸliwe slogany podpisuj¹c siê wymyœlonymi
na poczekaniu nick'ami. Anonimowi bohaterowie jednego wieczoru spe³niaj¹cy siê w niszczeniu cudzych marzeñ i szczêœcia. Przeœmiewcy szydz¹cy z innych w ciszy, boj¹cy siê g³oœnego œmiechu mog¹cego okazaæ siê
drwin¹ z nich samych.
Sierpc to niewielkie miasto, jedno z tych, w którym ka¿dy wie wszystko o innych. Wystarczy jedna nieprawdziwa plotka, zwyk³a pog³oska bêd¹ca kolejnym gor¹cym tematem dla internautów, by wprawiæ w zak³opotanie, niekiedy nawet podwaliny depresji. Ka¿dy z nas inaczej bowiem
reaguje na stres. Inaczej radzi sobie z problemami takimi, jak krytyka czy
niechêæ innych. S¹ ludzie, którym ta niepotrzebna nikomu agresja s³owna
wywo³a na twarzy uœmiech, ale s¹ te¿ tacy, którzy sobie z tym zwyczajnie
nie poradz¹. Anonimowoœæ wszechobecna w Internecie przyzwala na pewne bezczelne zachowania. Uczy tak¿e jak nie powinno siê postêpowaæ.
Nawet jeœli nie darzymy kogoœ sympati¹ mo¿emy mu to powiedzieæ prosto
w oczy, a nie uciekaæ siê do tak radykalnych i brutalnych zachowañ. Nie od
dziœ bowiem wiadomo, ¿e s³owa potrafi¹ byæ o wiele boleœniejsze ni¿
czyny. A s³owa, które mog¹ napisaæ i przeczytaæ wszyscy tym bardziej.
Ataki u¿ytkowników strony padaj¹ bowiem pod adresem wszystkich, nigdy
nie wiadomo o kim przeczyta siê nastêpnego dnia. Nie warto zatem poni¿aæ w ten sposób innych, bo nigdy nie ma siê pewnoœci, czy nastêpnego
dnia nie zostanie siê "gwiazd¹" sierpeckiego Hyde Parku.
Swoj¹ drog¹ to chyba tendencja wszystkich Polaków, nie tylko mieszkañców naszego miasta, ¿e paradoksalnie bardziej ciesz¹ nas pora¿ki
innych, ni¿ ich sukcesy. Jedyn¹ rad¹ na t¹ bolesn¹ zazdroœæ jest
zlekcewa¿enie takich zachowañ. Nasze ¿ycie jest bowiem zbyt krótkie, by
choæ na chwilê pozwoliæ nim sterowaæ innym, a ju¿ na pewno za krótkie, by
zaprzestawaæ realizacji swoich planów z powodu zwyk³ych krytykantówignorantów chc¹cych zatuszowaæ w³asne problemy.
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