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Du har en ufyselig kollega som
alltid skryter. Han forteller at
han snart skal gi 7000 kroner
til en nigeriansk prinsesse,
som vil gjøre ham til
millionær. Hva gjør du?
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– ettersom han spør meg, må jeg
forutsette at selv om jeg synes han
er ganske så ufyselig, har jeg sannsynligvis ikke formidlet dette tydelig
til ham.
Hadde han visst hvor lite jeg liker ham, hadde
han neppe fortalt om sin nigerianske prinsesse. Jeg kan altså ikke se bort fra at han har
et ærlig ønske om et råd, eller i det minste en
undrende respons.
Jeg sier: «Det er dessverre ikke første gang
jeg hører om slike prinsesser, og i hver eneste
historie jeg har fått referert, har det vært en
grisk og forfengelig person som har latt seg
lure. Jeg tror ikke du vil ha noen glede av å bli
neste nummer i den rekken. Ta heller vare på
de kontaktene du måtte ha her hjemme, du.

– det første jeg tenkte da jeg fikk
presentert dette dilemmaet var
«HAHAHAHA!»
Så tenkte jeg meg litt om, og det er jo på en
måte litt søtt hvis han er så naiv og uinformert at han ikke skjønner at dette er svindel. Jeg er litt på de «dumme og naive» sitt
lag, jeg. Hater når folk sier «er du så dum,
fortjener du ikke bedre». Dessuten ser jeg for
meg at jeg ville tjent mer på å være grei enn
hevngjerrig her. Jeg vet mer enn ham, derfor
har jeg overtaket, og det kan jeg utnytte
senere. Kanskje jeg ville sendt ham en e-post
med linker til saker om lignende svindel og
supplert med masse blunkesmilefjes. Håh,
blunkesmilefjes, ass. Kanskje en av verdens
mest effektive hersketeknikker.

– Å ønske sin neste ulykke eller
å kose seg med andre menneskers
fiaskoer, er noe av det mest
destruktive man kan drive med.
Tro meg, jeg har prøvd det selv. Mange ganger. Selv om dette mennesket er «ufyselig»
og «skrytete», som i dette eksempelet, vil det
å glede seg over andres feil ende opp med
å sluke en del av hjertet ditt. Eller det vil gå
en slags form for sopp i sjelen din som med
tid og stunder vokser seg til en stor og ekkel
fungus-skog som eter deg opp fra innsiden.
Mener ikke å være Paulo Coelho her, men
ærlig talt: Gjør det rette. Dere vet hva det er.
Hvis kollegaen er så ufyselig, kommer han til
å ignorere rådet likevel. Da kan du si «det var
det jeg sa», i tillegg til å godte deg.
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