Wiosenna tęsknota

Nareszcie i znowu kolejna wiosna. Jeszcze taka nieśmiała, chłodna, ale już jest!
Zaczynamy nowe porządki. Więcej czasu spędzamy wpatrując się w okna,

wychodzimy na ulice wypatrując słońca, obserwujemy przylatujące ptaki, wdychamy powietrze,
takie jakieś świeże, orzeźwiające, pomimo setek pędzących aut. Coś nam zaczyna „w duszy
grać„. I zaczynamy tęsknić.. Tęsknić, sami nie wiemy za czym, nie umiemy tego określić, ale
odczuwamy taki psychiczny ból, coś nas ściska koło serca. Może to nowe nadzieje? Może
niespełnione marzenia? Może, pogoń myślami za czymś, co było kiedyś w naszym zasięgu, do
wzięcia, lecz niespodziewanie się wymknęło, bo nam zabrakło trochę woli i wysiłku, żeby to
zrealizować. A może chcemy coś zmienić w swoim życiu?
W każdym razie ta tęsknota jest budująca, dodaje energii do działania, do poszukiwania
różnych, nowych dróg w naszym życiu. To właśnie teraz zaczynają się największe miłości, będą
rozstania, powstaną przepiękne wiersze, wspaniała muzyka. Będziemy sięgać dalej i mierzyć
wyżej, odważniej i z determinacją. Wydaje nam się, że podołamy wszystkiemu!
Lubię obserwować ludzkie twarze. Siadam czasami w kafejce, w miejscu gdzie obok
przechodzą tłumy. Szczególnie teraz , na wiosnę, i widzę tą właśnie wiosenną tęsknotę w ich
oczach. To nie jest smutek, to jest zapowiedź zmian, czasami beztroski śmiech. Szczególnie
gdy ma się …. naście lat . A nawet jak się ma te …dziesiąt lat, to też żwawszy krok, na bakier
założony moherowy berecik i tajemniczy uśmiech zawierający w sobie mądrość i doświadczenia
przeżytych lat. Wykluwamy się na wiosnę, jak te kurczaki, strząsamy z siebie skorupy po zimie.
Robimy przegląd szaf, kupujemy nowe ubrania. Odwiedzamy fryzjerów, dentystów, lekarzy.
Jesteśmy tacy sami a jakby inni, radośni, czujemy się wolni, pomimo różnych więzów.
I to jest ten cud wiosenny, ta niepokojąca tęsknota, która nie pozwala nam szczeznąć,
zgnuśnieć, wpadać w depresję, a usprawiedliwia odrobinę szaleństwa, dzięki czemu lepiej i
ciekawiej nam się żyje. A więc wiosna, wiosna, niech nam zawróci w głowach!!!
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