
"Młodzieniec" 
 
Poznałem ciekawego człowieka. Jego siłą był brak empatii. Nie miał jej, jak bohater 
opowiadania „Pachnidło” nie miał zapachu. Nie przejmował się innymi. Nawet nie wiedział, 
jak miałby to robić. Dla przykładu, prawie w ogóle nie zadawał pytań. Miał swój cel - chciał 
porywać tłumy. Jeśli ktoś nie był nim zachwycony, to go ignorował. Nie specjalnie, nie z 
podłości. Tak, po prostu. Był skupiony na swojej ścieżce. Nie tracił czasu. To brzmi okrutnie, 
ale on tak nie myślał. Z czystym sumieniem uważał, że ma prawo rosnąć, realizować swoje 
cele bez oglądania się na innych. Był w tym niezwykle skuteczny. Był ładny i radosny, więc 
świat się przed nim kłaniał. W drugich oczach wypełnionych zachwytem przeglądał się jak 
w lustrze. Nikogo nie kochał. "Może za kilka lat" mówił. Owszem był sam, ale nie czuł się 
jakoś specjalnie samotnym. Lubił siebie i rzadko się nudził. Mówił, że ma bogate życie 
wewnętrzne. Miał w sobie wiele fantazji. 
 
Jego skupienie w sobie przyciągało innych. Nie ukrywam, że także mnie. Tym bardziej, że 
trzymał wszystkich na dystans. Czy specjalnie, aby podsycić pragnienie? Czy z obawy, że 
ktoś mógłby zobaczyć w nim codzienną zwyczajność i fascynacja pryśnie? A może dlatego, 
że kochał swobodę i inni go raczej nudzili? Wyczuwał w drugim człowieku skłonność do 
uległości i pragnienie magii. Chwytał ją instynktownie. Jego postać była obietnicą czegoś 
niezwykłego. Do dziś nie wiem, czy miała pokrycie w rzeczywistości. Może był tylko 
intrygującym aktorem? Jego czar działał. Uwielbiał kokietować. Przykładał ogromną wagę 
do swojego wyglądu i wrażenia, jakie chciał wywołać. Niezwykłość biła z jego spojrzenia i 
niskiego głosu. Jednakże, gdy go lekko przycisnąć, wtedy gasło, coś się zacinało i kruszyło. 
Spod barwnej postaci wyłaniało się zagubione dziecko, wykrzywiona w grymasie buzia, 
strach przed życiem. Wywoływało to współczucie i litość ludzi obok. Jego brak empatii żywił 
się empatią drugich. Odpłacał szczodrze czarującym śmiechem. Jednakże tak naprawdę, 
życie go jednocześnie i przerażało, i nudziło. Wolał grę / teatr. Wolał w życie pograć, bawić 
się realnością, zamieniać ją w bajkę. Uważał się za księcia czy anioła, którego Bóg zsyła, aby 
oczarować świat.  
 
Gdy ktoś, rzadko, miał do niego pretensje, twierdził, że nie wiedział, że nie rozumie. 
Doskonałe alibi, bo czyż można czynić komuś zarzut z niewiedzy? Tylko ten, kto wie, co 
czyni, może być uznany winnym, więc on nie śpieszył się wiedzieć. Był dziewiczy, nieskalany 
pierworodnym grzechem poznania. Świadomość, a wraz z nią sumienie tylko by go 
ograniczały. Pragnienie prawdy u innych wywoływało w nim niesmak. Wołanie o 
sprawiedliwość zostawiał tłumowi. Wolał charme. Był mistrzem uników. "Nie masz prawa 
oceniać, gdy nie znasz całej historii" mawiał, ale przecież nikt nigdy nie zna całej historii! 
Zatem niech wszyscy zamilkną. Zamilkną i podziwiają. Patrzą przez palce i przyzwalają. W 
swej niewinnej niewiedzy mógł robić co chciał i nie ponosić za to odpowiedzialności. Bo też, 
czy naszym obowiązkiem jest wiedzieć? Czyż nie można być wiecznym młodzieńcem? 
 
A w ogóle kim jesteśmy, aby mówić o kogoś innego obowiązkach. Gdy już nie ma kodeksów 
ani tradycji, brakuje nam pewności sądzić cokolwiek o innych. Każdy został sam ze sobą. I 
swoją narracją, szukając chętnych słuchaczy. Pozbawieni korzeni i gruntu bardziej 
potrzebujemy uznania. Odbywa się tylko gra w atrakcyjność. Młoda twarz, ładny uśmiech. 
„Popatrz na mnie”, „Porozmawiaj ze mną (o mnie)”. Wysłuchany wygrywa. Jego historia 
będzie na wierzchu. Akurat ten człowiek zwyciężał z łatwością, ponieważ, jak celnie ujął to 
Nassim Taleb „ludzie najwięcej dają tym, którzy najmniej ich potrzebują”.  
 
Dopisek "Dlaczego?"  



- Może dlatego, że naturalnie pragniemy więzi z innymi, szczególnie z tymi, przy których 
czujemy, że rozwijamy się i kwitniemy. Kiedy spotykamy kogoś takiego, kto okazuje się 
dawać nam o wiele mniej, wtedy my dajemy mu więcej, aby więź się zawiązała i rozwinęła. 
Rodzi się nierównowaga i przepływ głównie w jedną stronę. A potem poczucie zażenowania, 
bycia oszukanym oraz złość na siebie i na niego, jak przy przepłaconym zakupie. 
Kategoryzowanie i pogarda są tylko spóźnionym wyrazem bezsilności.  
- Może rozdając za pół darmo swoją uwagę i emocje ułatwiamy innym ich nie 
odwzajemniać? Może podziwiając uzależniamy od bycia podziwianym?  
- Może osoby otrzymujące zbyt łatwo atencję z wielu stron nie mogą się wszystkim 
zrewanżować ani tym bardziej zdecydować na jedną opcję (wysoki koszt alternatywny 
utraconych możliwości)?  
 
Niska cena zachwytu, łatwa ekscytacja oraz kultura podziwu psują rynek i jej uczestników. 
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