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Jak twierdzi Olga Tokarczuk: „Coś co się wydarza, a nie zostanie opowiedziane, przestaje istnieć i umiera”. Historia, którą 

chcesz „ocalić od zapomnienia” i przekazać ją innym. 

 

Z lotu gołębia 
 

 

To jesienne popołudnie w zasadzie nie różniło się niczym od pozostałych o tej porze roku. 

Atmosferę spowijały ciepłe barwy spadających liści, a na niebie unosiła się ciemna i ciężka 

zapowiedź nadchodzącego deszczu. Spośród gęstwiny blokowisk oglądałem z oddali moje stado, 

łapczywie wydziobujące ze śmietnika pobliskiej piekarni czerstwe i miejscami spleśniałe 

pieczywo. Bezrefleksyjne pochłaniali je w coraz większej ilości. Ta szara i ponura masa 

wypełniała ich jelita, powoli wyniszczając ich organizmy. 

Tę konsumpcję przerwał tłum ludzi, który wytoczył się na ulicę z tramwaju. Przechodnie, 

odziani w ciepłe kurtki i płaszcze, nosili na swoich twarzach piętno próby sprostania tempu 

wielkomiejskiego życia. Ich lica były bez wyrazu, a chód automatyczny. Otaczało ich kłębowisko 

wysokich i jednolitych budynków, dominujących w tej szarej dżungli. Piesi nie zauważali nawet 

radośnie podskakujących w zagrabionych kupach liści wróbelków, które mój gatunek swoją 

ekspansywnością zaczął wypierać z tego ekosystemu. Jeden z przechodniów w pośpiechu 

szturchnął pewnego starca, rozsypując zawartość jego torby. Pośpiesznie go przeprosił, lecz w 

jego głosie nie było słychać ani odrobiny skruchy. Na ten widok zatrzepotałem skrzydłami. 

Miałem dosyć przygnębiającego obrazu miasta. Wzbiłem się chyżo w powietrze. Szybowałem w 

tej wolnej przestrzeni, rozcinając skrzydłami mroźne podmuchy wiatru.  

Moją uwagę przykuła pobliska szkoła, więc postanowiłem obniżyć swój lot i osiąść na 

płocie placówki. Niewątpliwie wyróżniała się na tle okolicy, okna były bowiem upstrzone 

wielokolorowymi wycinankami o niezwykłych kształtach. By je zinterpretować, musiałem się 

wykazać nie lada kreatywnością. Przekręcałem głowę to w lewo, to w prawo, próbując 

odgadnąć, w co dziecięca fantazja zmieniła te niegdyś białe i puste kartki papieru. Z tego 

skupienia wyrwał mnie nagły trzask drzwi. Sprawczynią hałasu była mała dziewczynka 

wybiegająca radośnie na podwórko. Włosy miała rozczochrane, a twarz zarumienioną od  

ekscytacji. Zachwycała się każdym spadającym listkiem, tańcząc ochoczo wśród jesiennej 

przyrody. Jak mała kauczukowa piłeczka co rusz skakała w inne miejsce. Zdziwiony tym 

niecodziennym obrazem miejskiego człowieka bacznie przyglądałem się zjawisku. Jej podejście 
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do otoczenia kontrastowało z szablonowym obrazem przedstawiciela miejskiej aglomeracji. 

Dziecko postawiło na trawie pokrytej dywanem starych liści kasztanowca wiklinowy koszyczek i 

zawzięcie gmerało w kolorowych stertach w poszukiwaniu zielonych jeżyków. Każdemu 

znalezionemu kasztanowi towarzyszył okrzyk spontanicznej radości.  

Gdy szkolne podwórko spowiła mgła, mała poszukiwaczka czmychnęła z powrotem do 

budynku, zostawiając mnie z ciepłem na moim ptasim sercu. Byłem oczarowany beztroskim 

usposobieniem tej nowopoznanej osoby. Jej podziw dla codzienności oraz morze uciechy z 

drobnostek pokazał mi, czego brakuje nieco starszym przedstawicielom gatunku ludzkiego. W 

każdym z nich tkwi małe dziecko, które jest w stanie zmienić postrzeganie przez nich 

rzeczywistości i uwrażliwić ich na piękno ulotnych chwil, lecz jak je obudzić? Tego nie wiem, ale 

wiem, że dzisiaj, gdy na dworze niemiłosiernie siąpi, a mnie opatula pierzyna domowego 

gniazdka, obudziłem to dziecko w sobie, by docenić moje gniazdko w jego zwyczajności... 


