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Kochany Lolku,

     Na wstępie mojego listu chciałbym serdecznie Cię pozdrowić. Nie wiem
gdzie teraz jesteś, jak się czujesz i jak upływają Twoje dni? Od dłuższego czasu
zastanawiam się czy do Ciebie napisać, ale w końcu odważyłam się na ten krok.
Wiesz u nas ostatnio panuje dziwny wirus, który sprawił, że świat po prostu się
zatrzymał,  a  my  jego  mieszkańcy  stanęliśmy  wraz  z  nim.  To  skłania  do
refleksji...

Zawsze myślałam nad problemami dzisiejszej młodzieży, nad problemami
moimi i moich przyjaciół. Jakoś nie umiem sobie wyobrazić, żeby w Twoich
czasach były podobne? Te narkotyki, papierosy, alkohol i inne takie, są bardzo
szkodliwe, zawsze były, ale teraz mam wrażenie, że wkradły się w serca wielu z
nas. Są wyrazem buntu i manifestacją siebie, która nie prowadzi do niczego
dobrego.  Młodzi  piją  coraz  częściej,  topią  swoje  smutki,  odcinają  się  od
prawdy, a w konsekwencji uzależniają. Chęć zapomnienia o rzeczywistości i
pokusa ujrzenia świata przez różowe okulary jest tak duża, że próbują nowych
doznań, zażywając narkotyków czy dopalaczy. Ja się martwię Janie Pawle II, że
z  takiego kosztowania  nic  dobrego nie  wyjdzie,  że  ta  substancja  chemiczna
zabije ich mózgi i już nigdy nie będą tacy jak dawniej albo, co gorsza nie zdążę
się już z nimi zobaczyć. 
Drogi Lolku, czasem młodzi pozornie wyglądają na szczęśliwych. Wszystko
mają, nic im nie brakuje, ale gdzieś na swojej drodze życia odchodzą od Boga.
Są samotni i pogubieni i tak po cichu, powoli rozwija się depresja. Depresja jest
chorobą chodź, niektórzy nadal uważają ją za nastoletnie wygłupy jednak tak
nie jest. Ona może prowadzić do wielu problemów, a także do samobójstwa...
Lepiej tego nie lekceważyć. Wiem, że wcale nie chodzi o taką sytuację kiedy
jakiś nastolatek siedzi sam i słucha muzyki. Ubrany jest w czarną bluzę i czarne
dżinsy. Mam na myśli tych młodych prawdziwie samotnych, pozostawionych
bez pomocy.
Wiesz z czym się jeszcze spotkałam? Nie mam pojęcia czy kiedyś Ty byłeś
świadkiem takiej  sytuacji?  Kiedy ktoś szantażuje innych, że się zabiję  albo
zrobi sobie krzywdę, jeśli ja  nie zrobią tego, co on im karze... To po prostu
szantaż emocjonalny... Skąd się to bierze w umysłach nas młodych? Może, to
hejt jest winny! Wiesz Lolku, co to jest hejt? Pewnie nie. W czasach kiedy Ty
byłeś nastolatkiem nie  było internetu,  youtuberów,  polubień.  Ludzie  musieli



mieć  odwagę  spojrzeć  drugiemu w oczy,  kiedy  chcieli  mu  coś  powiedzieć.
Teraz łatwo jest oczernić, zrobić komuś przykrość, ubliżyć, bo przecież robisz
to  w  świecie  wirtualnym.  Tylko,  że  ból,  cierpienie  i  upokorzenie  jest
prawdziwe.

Takie  są  problemy  nas  młodych  dziś!  Taka  jest  moja  opinia  o
współczesnej  młodzieży.  Wierzę,  że  wszystko  może  się  zmienić.  Kiedy
spotykam się z moimi koleżankami i jeździmy na fiszkach, kiedy wyjeżdżam na
narty, kiedy wędruję po górach, to widzę sens, że to co robię jest dobre. Czuję
się bliżej Boga, drugiego człowieka i Cibie Ojcze Święty, bo wiem, że Ty także
kochałeś życie,świat i sport....
Myślę,  że  kiedy  się  spotkamy  opowiesz  mi  jakie  był  problemy  Twoich
nastoletnich przyjaciół.

Serdecznie pozdrawiam: 
Marcelina Bukowska VIB

Ps. Jak mija Ci czas, tam gdzie jesteś? U mnie pogoda jest słoneczna i jest
w miarę ciepło, a U ciebie? Czekam na jakieś wieści (choć na mały znak w 
moich wieczornych modlitwach).

                


