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Kto z uczniów nie marzył, o tym, aby wakacje trwały 10 miesięcy, a rok 
szkolny 2 miesiące? Z całą pewnością większość miała takie pragnienie i w 
pewnym sensie owe pragnienie stało się jawą. To już rok odkąd siedzimy 
zamknięci w domu, oczywiście z małymi przerwami. Dopadła nas pandemia, 
koronawirus wkroczył do naszej rzeczywistości zupełnie niespodziewanie. Jedni 
się cieszą, jedni smucą,  jeszcze inni nie mają na ten temat żadnego zdania.  

Podchodziłam do tego tematu pozytywnie nastawiona, bo przecież kto by 
się nie cieszył z tego, że całymi dniami siedzimy w domu. Jednak, patrząc przez 
pryzmat tego roku zdałam sobie sprawę, jak wiele mnie omija. Prawda jest taka, 
że tracimy najlepsze lata, młodzieńcze lata naszego istnienia. Zamiast się bawić, 
cieszyć życiem jesteśmy uwięzieni w szponach pandemii.  

Ludzie umierają, wojskowe ciężarówki przewożą ciała zmarłych, zakłady 
pogrzebowe nie nadążają. Codziennie pojawia się kilka, kilkanaście, a czasami 
kilkadziesiąt tysięcy zakażeń. Szczepionka została opracowana, ale tak wiele 
osób boi się zaszczepić, boi się ryzyka, zadaje sobie pytanie: a co jeśli…?  

Widzimy świat w szarych kolorach, mamy już marzec, niedługo zawita do 
nas wiosna, ale w naszych sercach nadal gości zima, chłód oplata nasze wnętrze. 
Jak można cieszyć się wiosną, kiedy wszędzie dzieje się to co się obecnie dzieje. 
Nauczyliśmy się żyć z tą nową rzeczywistością, ale jak miło byłoby powrócić 
do czasów, kiedy nie musieliśmy chodzić w maseczkach, do czasów, kiedy 
chodziliśmy do kina, do teatru, do czasów gdzie nie dzieliły nas żadne odstępy i 
ograniczenia, do czasów gdy mogliśmy iść chociażby i na wagary ;) 

Ahh… myśląc, o tym, czuję ogromną tęsknotę. Odejdź od nas 
koronawirusie!!! Każdy ma cię już dosyć. Już wystarczająco zamotałeś w 
naszym świecie. Ludzie się zmienili, każdego dotyka to, co się obecnie dzieje. 
Malutkie dzieci, które urodziły się w przeciągu roku nie znają innego świata niż 
ten pandemiczny, nie tak powinno być. Przygnębienie, samotność, depresja, a 
nawet agresja staje się coraz to częstszym zjawiskiem. A gdzie radość, gdzie 
szczęście, gdzie poczucie bezpieczeństwa? Mamy już dosyć i tak po prostu, po 
ludzku tęsknimy za normalnością. 
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