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Przeczytaj opowiadanie:

W krainie zwanej Kabylią było małe miasteczko, położone na szczycie góry, tak ubogie, że
nie miało nawet drogi, którą by można do niego dojechać. Trzeba było wchodzić na piechotę po
ubitej ziemi, ścieżką, która pięła się w górę wciąż wyżej i wyżej. Jednak przybywało tu mnóstwo
turystów, ponieważ miasteczko było polecane w przewodnikach.
W połowie drogi do miasteczka zbudował szałas pewien stary człowiek, który lubił
rozmawiać z ludźmi. Turyści zatrzymywali się tu, żeby odpocząć, i wypijali z nim szklankę herbaty.
Któregoś letniego dnia, kiedy starzec siedział przed szałasem ze swoim wnukiem, nadszedł
turysta. Było gorąco i turysta był wyczerpany.
Wypił szklankę herbaty, potem ruszył w dalszą drogę do miasteczka.
Godzinę później zszedł z powrotem. Był w bardzo złym humorze.

- To miasteczko nic nie jest warte- powiedział dziadkowi i jego wnukowi.- Nie ma w nim nic
ładnego, domy są z gliny, dzieci chodzą boso, wszędzie pełno kurzu, a na ulicy można spotkać
nawet koguty, kury i krowy. A kobiety piorą bieliznę w zimnej wodzie w rzece. Doprawdy, co za
nędzna mieścina!
Stary człowiek popatrzył na turystę i powiedział:

- Naturalnie, naturalnie!
Turysta nie zdążył odejść, kiedy nadszedł kolejny. Napił się herbaty, po czym również ruszył
do miasteczka. Spędziła tam trzy godziny, cztery godziny, pięć godzin; wreszcie, tuż przed zachodem
słońca, wrócił do szałasu, żeby porozmawiać.

- Doprawdy- powiedział starcowi i jego wnukowi- to miasteczko jest nadzwyczajne! Domy są
gliniane, dzieci na bosaka bawią się w piasku. Na ulicach koguty, kury i krowy. A kobiety tak
pięknie wyglądają, kiedy piorą bieliznę w rzece!
Stary człowiek popatrzył na niego z uśmiechem i powiedział:

- Naturalnie, naturalnie!
Kiedy turysta odszedł, wnuczek zwrócił się do dziadka:

- Nie rozumiem. Jeden powiedział, że miasteczko nie jest ładne, drugi, że jest wspaniałe… i
każdemu odpowiedziałeś: „Naturalnie, naturalnie!”.
Dziadek popatrzył na chłopca z uśmiechem i odparł:

- Naturalnie, naturalnie!
Ponieważ dziecko nadal nie rozumiało, stary człowiek wyjaśnił mu:

- Posłuchaj uważnie, chłopcze. Każdy patrzy na życie poprzez to, co nosi w sercu!
A wnuczek odpowiedział:

- Naturalnie, naturalnie!

Przeczytaj komentarz do opowiadania i zastanów się nad pytaniem:

- Wartość rzeczy zależy od tego, jak je postrzegamy, widzimy, czujemy. Te rzeczy mogą nas
uszczęśliwiać, możemy się nimi smucić lub być wobec nich obojętni. Szczęście zależy od naszej
postawy, od naszego sposobu postrzegania.

- Czy to, że będziemy otwarci i skorzy do zachwytu nad przyrodą, pozytywnie nastawieni do
świata, może być jedną z tajemnic szczęśliwego życia?

