OVAJ TRENUTAK
Još jedan masonski trenutak Br. Wally Zinka:
Šta uradite, kada u nameri da večerate, izvadite iz zamrzivača neko jelo i otopite ga, a onda
neočekivano zazvoni telefon i dobijete primamljivi poziv da odete u posetu ili sa prijateljima
izađete na večeru? Kada se ovako nešto dogodi, a svima nam se ponekad upravo to dogodilo, hranu
ne možemo ponovo da zamrznemo, već moramo da sačekamo sutrašnji dan da je nevoljno
pojedemo.
Čuveni pisac Mark Tven je opisao jedno svoje slično iskustvo. Kada je Tven bio mlad, na vrata
njegove kuće zakucao je lokalni ribar, i ponudio mu da kupi jednu ribu. Tven se zahvalio i odbio,
ali je ribar opet došao popodne sa istom ponudom. Mark Tven opet nije prihvatio ponudu, a začudo
ista stvar se ponavljala i naredna dva dana: ribar je dva puta dnevno dolazio i nudio ribu na
prodaju. Konačno, posle nekoliko dana, Tven je, pomislivši da ribarevu upornost treba nagraditi,
rekao svojoj ženi:“Ako danas opet dođe onaj čovek, kupiću od njega ribu.“ Ribar je zaista došao, i
Mark Tven je zaista kupio ribu. Kada je riba pripremljena za večeru i iznesena na sto, postalo je
očigledno da se radi o ribi koja je bila pokvarena. Riba je imala nesnosan miris. Sledećeg dana
Mark Tven je ljutit otišao u luku, pronašao ribara, i požalio mu se:“Riba koju si mi prodao nije
mogla da se jede, bila je pokvarena.“
Ribar je odgovorio:“Znaš šta, prijatelju, nemoj mene da kriviš. Svaki dan sam dolazio kod tebe dva
puta, i nudio ti da kupiš tu ribu. A to što si ti bio toliko neodlučan i dozvolio da se riba usmrdi pre
nego što si je kupio, je tvoja greška. Nemoj sada mene za to da optužuješ.“
Pouka: kada ujutro ustanemo, dan koji je pred nama, izvađen je iz zamrzivača vremena i namenjen
je da ga potrošimo na najbolji način. Taj dan ne možemo živeti ni juče, ni sutra, ni prekosutra, već
samo i jedino danas. Kao što hranu koju izvadimo iz zamrzivača moramo iskoristiti odmah, tako i
život i dan koji su nam dati moramo udahnuti punim plućima i iskoristiti ih maksimalno, onog
trenutka kada se nalaze pred nama.

