
      „Brak tematu” 
 
 
 
 
     Felieton to specyficzny, krótki utwór dziennikarski wyrażający osobisty 
punkt widzenia autora. Twórca felietonu może pozwolić sobie na odważne i 
subiektywne zdanie na temat każdego tematu. Może to być zwykła błahostka 
bądź globalny problem dotyczący wielu grup społecznych oraz subkultur. Pisząc 
go, autor staje przed trudnym wyborem. Przed takim właśnie wyborem stanąłem 
także ja. 
    W poszukiwaniu dobrego tematu odwiedzam najgłębsze zaułki w mojej 
pamięci. Mając niewiele lat, ciężko mówić o doświadczeniu życiowym, ale 
domyślam się, jakie tematy wzbudziłyby ogólne zainteresowanie czytelników. 
Mógłbym pisać o komercjalizacji, z jaką mamy do czynienia na co dzień. W 
mediach głośno jest o ludziach, którzy, by osiągnąć sławę, odrzucili swoje 
poglądy, godność, a nawet orientację seksualną. Często słyszy się o 
homoseksualistach pojawiających się wśród „ludzi sukcesu”. Odnoszę wrażenie, 
że stali się oni nimi, ponieważ takie były potrzeby oglądalności. Młodzież 
uwielbia sensacje i czyni je jeszcze większymi. Irytuje mnie szereg spraw 
związanych z tym zjawiskiem. Uważam jednak, że ten temat nie nadaje się na 
mój felieton. Powszechnie jest zbyt „rozdrapywany” przez ludzi myślących 
podobnie do mnie. Z chęcią poruszyłbym także problemy aborcji, eutanazji, 
anoreksji i tego typu podobnych zjawisk dotykających nasz świat, ale kogo 
obchodziłoby zdanie kogoś, kto przeżył jedyne siedemnaście lat. I tu nasuwa się 
kolejna sprawa. Dorośli i wszyscy ci, którzy są „doświadczeni przez życie” mają 
lekceważący stosunek do młodych obywateli zamieszkujących Ziemię. 
Wątpliwy jest również wzorzec człowieka młodego. Siedząca przed 
komputerem istota, odcięta od reszty świata. Oczywiście, piszę o tym, wpatrując 
się w ekran mojego elektronicznego kompana. Mógłbym mnożyć przykłady 
zjawisk, które mają negatywny wpływ na przyszłość i teraźniejszość, ale żaden 
z nich nie byłby tym, czego szukam. Żaden z wyżej wymienionych tematów nie 
byłby unikatowy, oryginalny, a przede wszystkim nie zaspokajałby moich 
potrzeb literackich. Być może moje ambicje sięgają zbyt wysoko? A może po 
prostu jestem zbyt wybredny?  
    Wiem jedno. Jestem zbyt zmęczony, żeby dalej pisać moje „filozofie”. Chyba 
czas iść spać, gdyż moje poszukiwania nie przyniosły upragnionych efektów. 
Jutro też jest dzień. Paradoksalnie, moim tematem jest: brak tematu.  
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