
 2 kwietnia 2020 roku  

     I jak tu nie zwariować? Ze wszystkich stron napływają do nas fale 

informacji. Liczba zakażonych, ofiar śmiertelnych, kryzys gospodarczy. Trudno 

się odnaleźć. Z dnia na dzień zabroniono nam spotykania się z przyjaciółmi, 

chodzenia do szkoły, realizowania większości planów. Wszystko to w imię 

wyższego celu.  

     Kiedyś nie wiedziałam, co to nuda. Ciągła nauka, treningi, szkoła, dużo 

stresu. Dzisiaj tylko chandra. Mimo to jestem wdzięczna za ten wolny czas i 

staram się go produktywnie wykorzystać. Jakoś ciężko mi myśleć o tym 

wszystkim pozytywnie, ale w moim przypadku to chyba nic nowego. Z nudów 

przeczytałam już wszystko, co znalazłam w domu. Całą sagę Zmierzch 

skończyłam w cztery dni. Miło znaleźć się w deszczowym Forks chociażby na 

chwilkę. Zdążyłam przesłuchać już kilka tuzinów albumów z ostatnich pięciu 

dekad. Od kilku dni z mojego pokoju słychać tylko Grechutę, Dąbrowskiego i 

Łobaszewską. A mama ma już po dziurki w nosie Zielono mi.  

     Swoją drogą, czasami się zastanawiam, czy ja naprawdę mam 13 lat. Mam 

wrażenie, że na tej kwarantannie mentalnie przybyło mi kilka lat. Przeglądam 

też regularnie wszystkie zdjęcia, pamiątki rodzinne (a raczej ich skromne zasoby 

wyskubane z kredensu dziadków). Bardzo mi ich teraz brakuję. Tak bardzo 

chciałabym z nimi porozmawiać, pośmiać się. Dołująca jest świadomość, że nie 

wiadomo, ile czasu nam razem zostało, a akurat teraz, kiedy tak bardzo tego 

potrzebuję, musi wystarczyć krótki telefon. Gdybym miała wybrać coś, czego 

brakuje mi najbardziej w tej sytuacji, to właśnie ich.          

     Wracając do wspomnień, przeglądałam dzisiaj galerie w telefonie i 

znalazłam filmik z sylwestra. Wszyscy głośno krzyczeliśmy: To będzie nasz 

rok! Cóż, chyba krzyczeliśmy za wcześnie... Miejmy nadzieję, że niedługo 

wszystko wróci do normy, a życie znowu nabierze tempa. 

 

3 kwietnia  2020 roku 

Drogi dzienniku! Dziwnie czuję się w tej nowej rzeczywistości. Jeszcze 

niedawno tak dynamiczny styl życia, a dzisiaj mam problem, żeby stwierdzić, 

jaki mamy dzień. Upływający czas zlewa mi się w szarość i zupełnie nie mam 

punktu odniesienia. Zupełnie nie wiem,  o czym mam pisać, bo wszystko 

wygląda bardzo podobnie. E-szkoła, książka, serial, telefon do dziadków i tak w 

kółko. Próbowałam już chyba wszystkiego, aby przełamać tą rutynę.  

Bezskutecznie. Miejmy nadzieję, że kolejny dzień przyniesie coś 

ekscytującego... 



4 kwietnia  2020 roku 

Drogi dzienniku! Prawdę mówiąc, czuję się trochę źle, narzekając na 

sytuację, w której się znaleźliśmy, bo nie jest od nikogo zależna. Łatwo mówić 

Zmień nastawienie!, ale co w sytuacji,  gdy nie ma się motywacji do niczego? 

Tak, zdecydowanie jestem zła i zmęczona tym wszystkim. W maju miała się 

odbyć Olimpiada młodzieży. Pierwsza tak duża impreza, w której miałyśmy 

wziąć udział. Cały rok wyrzeczeń, mozolnych treningów i ciężkich meczów  

tylko po to, żeby ostatecznie zostać w domu. Świetnie! 

 

5 kwietnia  2020 roku 

Drogi dzienniku! Dzisiaj rozmyślałam nad pewną kwestią, nieco zresztą 

kontrowersyjną. Co jeszcze musi się stać, aby ludzie zorientowali się, gdzie 

żyjemy i jak żyjemy? Czy śmierć tysięcy ludzi nie jest wystarczającym znakiem, 

że potrzeba wielkich zmian? Liczne kampanie i projekty to nadal za mało. 

Należy zacząć od zupełnej zmiany myślenia. Mamy jeden dom. Jest nim Ziemia. 

Wiem, że brzmi to bardzo patetycznie, ale tutaj potrzeba wielkich słów. 

Niedługo żadnego znaczenia nie będzie miała religia, kolor skóry czy poglądy,  

bo wszystkim zabraknie podstawowych pragnień. Ludzie bez względu na 

wszystko powinni się teraz jednoczyć. Pytanie, czy nie zaszło to już za daleko. 

 

12 kwietnia  2020 roku 

Drogi dzienniku! Nadeszła Wielkanoc, przez co mój humor nieco się 

poprawił. Na pewno są to święta inne niż wszystkie i spędzamy je w mniejszym 

gronie, ale przynajmniej coś się działo! Sprzątanie, gotowanie, strojenie domu, 

co bardzo dziwne, w tym roku bardzo mi się podobało. W końcu było to coś 

innego niż książka czy serial. Trochę pozytywnej energii nigdy nie szkodzi, a na 

mnie działa wręcz zbawiennie. 

 

Kinga Berent, klasa VII 


