
Czy cieszyliście się kiedyś, na najdrobniejsze skrzypienie śniegu pod nogami?
Czy rozkładaliście luźno ręce, by poczuć, jak wiatr przepływa pod opuszkami waszych

palców?
Czy siedząc w kącie biblioteki, wdychaliście kiedykolwiek zapach starych książek, które już

od wielu lat ukazują niesamowite historie zapisane w nich, wielu pokoleniom?
Zapewne wielu z was odpowie, że nie. Lub nawet “oczywiście, że nie”. Jednak El tak robiła

i nie wstydziła się tego. Ba, nawet każda najmniejsza rzecz, jak opisane skrzypienie śniegu,
cieszyło ją za każdym razem na nowo. Bo taka właśnie była El.

Ujmowały ją najdrobniejsze rzeczy, nawet w bardzo trudnych chwilach umiała cieszyć się
pięknem świata. Była również cicha, lecz nie nieśmiała - po prostu nie odczuwała potrzeby
zwracania na siebie uwagi. Nie wiem, czy rzec mogę, że była inna, ponieważ wszyscy tak
różnimy się od siebie nawzajem, że nie jestem pewna, na czym właściwie polega bycie
“innym od reszty”. Zwyczaje jednak  miała bardziej nietypowe niż rówieśnicy.

Do nowej klasy zawitała na początku roku szkolnego, kiedy skończyła się pandemia .
Niewiele osób zauważyło jednak jej przybycie i niewielu zwracało na nią uwagę. Nic
dziwnego, - nie miała konta na Facebooku, Instagramie, Tik Toku, ani nawet na
Messengerze.  Rzadko w ogóle widywało się ją z telefonem w ręce - kolejna rzecz, która
różniła ją od większości nastolatków.Podczas gdy e-lekcje zakończyły się,tylko niektórzy
zdali sobie sprawę, jak bardzo młodzież uzależniła się od elektroniki. Na przerwach w
budynku szkoły, siedziała zazwyczaj sama, czasem w towarzystwie książki. Podczas wyjść
na dwór, zwykle przechadzała się między drzewami na boisku, lekkim krokiem, również bez
koleżanek i kolegów. Nie było widać  jednak, by smuciło ją to. Szczery, wesoły i rozmarzony
uśmiech był tą rzeczą, która zawsze jej towarzyszyła.

Trudna lekcja matematyki skończyła się właśnie. Uczniowie chętnie wstali z krzeseł,
zaczęły się rozmowy i śmiechy. Wtedy właśnie brązowowłosy chłopak dostrzegł
dziewczynkę, opartą o szkolny parapet i rozkoszującą się świeżym powietrzem wpadającym
przez otwarte okno. Nową dziewczynkę, o której wiedział jedynie to, że ma na imię Ela, ale
wszyscy mówią do niej El.

Jako ktoś, “dowodzący w klasie”, ktoś kogo  grupki klasowe w pewnym stopniu słuchały,
uznał to za świetną sytuację do pokazania swej wyższości. Podszedł więc do niej,
niespiesznym, lecz pewnym krokiem z szyderczym wyrazem twarzy.

- Leć, leć wolny ptaszku- akurat w tym momencie El żegnała się z odlatującą sójką.
- Co, jedyny przyjaciel Cię zostawił? Bo nie widziałem byś miała ich zbyt wielu..-

chłopak rzekł te słowa tonem, który miał udawać smutek, jednak nie zbyt dobrze
sprawdził się w tej roli.

Ku zaskoczeniu dręczyciela, dziewczynka odwróciła się w jego stronę, z tym samym co
zawsze, naturalnym uśmiechem choć tym razem było w nim jeszcze więcej ciepła niż
zazwyczaj.
- Oh, to nie był mój przyjaciel. Ten ptak tylko tędy przelatywał. To jest mój przyjaciel-
powiedziała przyjaznym tonem,  po czym złożyła ręce w trąbkę, przyłożyła je do ust i
zagwizdała głośno.  Nie minęła chwila , a przez otwarte okno wleciał rudzik i usiadł na
ramieniu El. Cała klasa, która zdążyła się zebrać wokół rozmawiającej dwójki, popatrzyła na
dziewczynę z niedowierzaniem.  Najbardziej oniemiały był jednak brązowowłosy chłopak,
który po raz pierwszy znalazł się w takiej sytuacji. Był przyzwyczajony, że osoby, które
przychodziło mu wyśmiać, odchodziły ze smętną miną, nie próbując mu nawet odpowiadać.

Tymczasem dziewczynka pogładziła szare i rude piórka, szepnęła coś i ptak odleciał, by
przysiąść zaraz na dużym dębie.



- Jak to zrobiłaś??? Wytrenowałaś go czy obejrzałaś jakiś tutorial w internecie?- coraz
to nowe pytania o podobnej treści zasypywały  dziewczynę stojącą spokojnie przy
parapecie.

- Mówiłam że jesteśmy po prostu przyjaciółmi. Do przyjaźni nie potrzeba internetu,
zresztą tak jak do masy innych rzeczy- odpowiedziała El i odeszła radosnym krokiem,
bez śladu złośliwości czy nawet satysfakcji.

Zdarzenie to zdziwiło całą klasę. Dokonała się pewnego rodzaju rewolucja. Władza
brązowowłosego chłopaka zniknęła, kiedy wszyscy zobaczyli że da mu się sprzeciwić i to
bez żadnych ostrych słów. Podziwiali El za to. I chyba był to jedyny wniosek, który cała klasa
wyciągnęła z tej sytuacji. Był jednak ktoś, jedna osoba, która nadal zastanawiała się nad
zajściem ,a właściwie nad jego końcówką.

Weronika, osoba w klasie bardzo lubiana siedziała przy wielkim biurku, jeszcze tego
samego dnia. W głowie nadal brzmiały jej słowa mówiące, że internet nie jest potrzebny do
bardzo wielu rzeczy.

- Hmm..- mruknęła i sięgnęła po kartkę, na której rozpisała swój plan dnia.
Niby wszystko normalnie:
1. Pobudka
2. Prysznic
3. Ubieranie
4. Śniadanie
5. Wyjazd do szkoły
6. Szkoła
7. Powrót do domu (czasem + zajęcia dodatkowe)
8. Obiad
9. Czas wolny
10. Lekcje
11. Kolacja
12. Spanie

Patrzyła na kartkę przez chwilę. Nagle coś sobie uświadomiła. Po obudzeniu często przez
paręnaście minut sprawdza na telefonie media społecznościowe, gra w grę i czyta
powiadomienia. Podczas śniadania ogląda filmiki albo wstawia zdjęcia jedzenia. W drodze
do szkoły często pisze z koleżankami. W szkole, kiedy tylko jest możliwość, po 5 lekcji
ponownie sprawdza powiadomienia i media. Chyba tylko podczas obiadu rozmawia z
rodziną, bo rodzice nie pozwalają na używanie telefonu przy stole. W czasie wolnym często
ogląda filmy lub gra w gry komputerowe online. Podczas lekcji puszcza muzykę z telefonu
lub szuka źródeł do zadań na komputerze. Przed snem sprawdza, czy na pewno nikt do niej
nic już nie pisał i ustawia budzik, ale w weekend ogląda YouTube do późna.

- Chyba mam z tym problem…- Weronika podrapała się po brodzie.
Następnego dnia podczas długiej przerwy podeszła do El, stojącej przy wielkiej jabłoni.

- Cześć- zaczęła nieśmiało i  nie czekając na odpowiedź ciągnęła-  Mam pytanie…
Podczas ostatniej rozmowy z Tomkiem- bo tak brzmiało imię brązowowłosego
chłopaka  - Mówiłaś, że internet wcale nie jest nam tak bardzo potrzebny. Jak ty to
robisz?-

- Jak co robię? Jak mówię?- El roześmiała się serdecznie. Zmieszana Weronika po
chwili do niej dołączyła.

- Nie. Jak żyjesz bez ciągłego używania internetu i w ogóle telefonu czy  komputera?-



El popatrzyła uważnie na koleżankę, nie tracąc radosnego wyrazu twarzy.
- Nie potrzebuję go, to proste. Jestem wolna, nie uwięziona za ekranem tak jak wy.

Wolę biegać po polach, rozmawiać ze zwierzętami i czytać książki niż siedzieć
skulona w kącie , przed świecącą szybką-

- Jak to uwięzieni?-
- Czy nie miałaś nigdy tak, że chciałaś wyłączyć telefon, ale coś podpowiadało Ci

“Poczekaj, jeszcze chwilę, tylko minutę…” Minuta przechodziła w 2, 3,5 10, 25, 30…
Nie mogłaś wyjść, trochę jakby coś lub ktoś Cię uwięził. - po tych słowach zapadła
cisza, chwila na przemyślenie tych słów. Zanim jeszcze dziewczynki się pożegnały,
Weronika przyznała koleżance racje.

Kiedy Weronika położyła się tego wieczora na łóżku, z zamiarem przeglądania internetu,
niczym echo zabrzmiały w jej głowie słowa El. Już miała w ręce telefon, już prawie go
odblokowała, kiedy w pewnym momencie.

- Nigdy więcej więzienia!- powiedziała i odrzuciła telefon daleko na komodę.
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