Napisz list, w którym spróbujesz przekonać przyjaciela do
życia zgodnie z horacjańską zasadą carpe diem.
Drogi Maćku,
piszę do Ciebie, bowiem trafiłem ostatnio na pewną sentencję, która może zachęcić Cię do
zmiany Twoich przyzwyczajeń. Horacy, jeden z najwybitniejszych poetów starożytnego Rzymu,
zachęcał, by „chwytać dzień” (carpe diem). Oznacza to, że należy korzystać z okazji, jakie
ofertuje nam życie, a także umieć smakować każdą chwilę.
Wydaje mi się, że ta rada doskonale sprawdziłaby się w Twoim przypadku. Jesteś osobą
pracowitą, ale być może nadmiernie skupiasz się na sprawach zawodowych. Zazwyczaj
sprawiasz wrażenie przemęczonego. Wydaje mi się, że byłbyś dużo szczęśliwszy, gdybyś
więcej czasu poświęcał na małe przyjemności.
Kariera to nie wszystko! Oczywiście każdy z nas marzy o dobrym zawodzie, awansach i
zarobkach. Ale pieniądze nie sprawiają radości same w sobie – robią to tylko wtedy, kiedy są
dobrze używane. Życie oferuje nam mnóstwo przyjemności różnego rodzaju: podróże, dobre
jedzenie, przyjemna książka. Dzięki nim nasze bytowanie na ziemi ma smak i sens. Obawiam
się, że na starość możesz sobie wrzucać, że zbytnio skupiałeś się na pracy, a za mało na
korzystaniu z okazji do zabawy.
Spójrz tylko na narody południa Europy – Włosi i Hiszpanie potrafią smakować życie. Może nie
są tak zamożni, jak Anglicy i Amerykanie, ale z całą pewnością są szczęśliwsi. W niemal każdy
wieczór odwiedzają przyjaciół, by wspólnie radować się śpiewem i tańcem. Kiedy Ty ostatnio
dałeś się ponieść emocjom i rzuciłeś w szalony taniec?
Oczywiście możesz twierdzić, że też chcesz prowadzić taki radosny tryb życie, ale dopiero
wtedy, kiedy zdobędziesz pozycję zawodową i będziesz zarabiał mnóstwo pieniędzy. Ale
pomyśl sam: człowiekowi pieniędzy nigdy nie dość! Kiedy zarobisz milion dolarów, będziesz
sobie powtarzał, że odpoczniesz, gdy zarobisz drugi milion. Jak zarobisz drugi, to stwierdzisz,
że zdobędziesz trzeci i wtedy już na pewno pozwolisz sobie na więcej odpoczynku. I tak w
nieskończoność, aż do śmierci – a wtedy już żadne miliony Ci nie pomogą! Będziesz natomiast
odchodził z tego świata z poczuciem, że nie wykorzystałeś życia tak, jak należy.
Ogranicz więc od czasu do czasu swoją pracowitość i pozwól sobie na przynajmniej jedną
przyjemność w ciągu dnia. Nie musi to być szalona karnawałowa zabawa. Wystarczy, że przez
godzinę poczytasz dobrą książkę – wtedy będziesz miał poczucie, że „schwytałeś dzień”. I od
razu poprawi się Twój stan psychiczny!
Pozdrawiam
Twój Rysiek

