
                                   Dla  Ciebie – Wiosna 2007r. 

Dzisiaj wybrałam się na spacer, aby zrobić zdjęcia wiosennym kwiatom.  

Wokół mnie, w jasnym słońcu, rozkwitają osiedlowe rabatki. Ludzie mający trochę 

więcej wolnego czasu, ale przede wszystkim dobrych chęci, znaleźli przyjemność 

w pielęgnowaniu swojego zielonego otoczenia i dzięki ich pracy mogę nacieszyć 

oczy przejawami budzącej się do życia przyrody. 

Przechadzając się rozmyślałam, co mogę potem zrobić z takim kolorowym 

albumem. Czy komputer nie mający serca, ucieszy się z widoku kwiatów? Nie.  

Ot, kolejne zajęte miejsce na dysku.  

Z takiego upominku może ucieszyć się jedynie człowiek. Tylko on dostrzeże  

finezję budowy płatków i listków, poczuje zapach pierwszych znaków wiosny. 

Misterium, które przekazuje natura swymi nie do podrobienia kolorami farb. 

I wtedy pomyślałam, że te pierwsze pączki, listki i płatki podaruję Tobie. 

Odwiedzasz zieloną stronę, czytasz moje opowiadania, poświęcasz na to swój 

czas. Powracasz, aby kolejny raz spotkać się ze mną.  

 

Czy mogę nazwać Cię wirtualnym przyjacielem? Być może długo się znamy? 

A może nigdy nie dowiem się kim jesteś, nie poznam Twojego imienia i nie usłyszę 

głosu. A może przed chwilą rozmawialiśmy na jakimś forum? Może przez telefon? 

A może właśnie odpisałam na Twój list.  

Swoją obecnością zaznaczasz ślad w moim życiu. Dla mnie ślad ważny, który 

uświadamia mi, że to, co w życiu robię, o czym piszę, czytasz Ty i być może 

choćby jedno zdanie wywoła u Ciebie jakąś reakcję, może uśmiech, może 

aprobatę, może refleksję? A to już oznacza, że w pewien metafizyczny sposób 

spotkały się nasze serca. 

 



 
 

 
 

 



Internet zmniejszył nie tylko geograficzną odległość pomiędzy ludźmi, choć nadal 

w pozostaje ona w rzeczywistości taka sama, i nie tylko przyspieszył możliwość 

komunikowania się osób na całym świecie. Zmniejszył również dystans między 

ludzkimi myślami i emocjami. Łatwiej nam otwierać serca, jak to kiedyś zwykliśmy 

robić jadąc w pociągu na dalekich trasach. Nie obawialiśmy się konsekwencji 

wiedząc, że prawdopodobnie nigdy naszego rozmówcy nie spotkamy. Wysiadaliśmy 

na ostatniej stacji podróży wdzięczni, że ktoś wysłuchał fragmentu historii 

naszego życia. Podobnie działa Internet. W wielu miejscach, na rozmaitych 

forach czytamy o szczęściu i ludzkich dramatach, możemy dać tym osobom swoją 

uwagę, a nawet podzielić się doświadczeniami. 

 
 

 



Dla siebie i innych, a więc i dla Ciebie, staram się być każdego dnia lepszym 

człowiekiem. Różnie mi to wychodzi, czasem potykam się i pewnie do końca życia 

nie uniknę błędów. Tak mijają chwile, godziny, tygodnie, tak przepływa życie. 

Dzień wczorajszy to już historia, jutro jest nadzieją i niewiadomą dla każdego  

z nas. Dzisiaj pozostanie jutro radosnym wspomnieniem tego czasu. 

Przyjmij ode mnie te wiosenne kwiaty, są dla Ciebie. Na pamiątkę naszej 

znajomości.  

Cieszę się, że w odniesieniu do dużej liczby osób chociaż na zielonej stronie 

spotkały się nasze drogi. 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 



Życzę Ci, abyś w każdej prozie dnia potrafiła czy potrafił odnajdywać piękne 

chwile, ciekawe zajęcia i życzliwych Ci ludzi. 

Pozdrawiam Cię słonecznie. 

Zielona Gałązka 

 
 

 
 

 

 


