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W odległej od ziemi, świetlistej i
kolorowej krainie, nazywanej przez
jej mieszkańców „Libertata” żył biały,
o delikatnym głosie gołąb. Jego
sposób fruwania, poruszania się
przypominał mieniące się w świetle
słońca fale morskie, przy lekkim
powiewie wiatru. Ptak przyszedł na
świat w rodzinie wysoko urodzonej i
arystokratycznej. Sposób wydawania
dźwięku, latania i zdobywania
pożywienia musiał odbywać się w
określony sposób. 



Wieczorami, po dniu pełnym wrażeń
siadała na najwyższym drzewie i
obserwowała zachodzące słońce.

Kolumbia – takie imię miała
gołębica - zaciekawiona
spoglądała na góry, zza których
rozciągał się powleczony kolorami
niczym pociągnięcie pędzla
horyzont. Marzyła o wyprawie w te
strony i o odkrywaniu tamtejszych
zakątków. 

- Za wysoko dla ciebie! Proszę zejdź
natychmiast – przestrzegała mama.

– Gołębie nie mogą obierać
najwyższych drzew, bo to
niebezpieczne. 



Poddańcza natura Kolumbii, nie
lubiąca sprzeciwu swym rodzicom,

upominała ją, by wybierać niższe
drzewa, z których upadek nie byłby
tak groźny. 
- Zapuszczasz się w za bardzo
odległe miejsca – upominał ojciec –

zobacz na twe rodzeństwo. Zawsze
są w pobliżu. Nie mamy tyle
kłopotów z nimi, co z tobą Kolumbia. 

Ojciec przysiadł na jednym z
domków obok córki i powiedział:
- Bardzo przypominasz nam twą
ciocię. Wierzyła, że może szybować
jak orły i zaprzyjaźnić się z ludźmi.
Pewnego dnia człowiek zabrał ją ze
sobą i już nie wróciła. To dla twego
przetrwania – chcemy dobrze. 

- Tak, wiem tatusiu – odpowiedziała
wcale nie uspokojona Kolumbia. 



Z czasem, zrezygnowała z
wysokich szczytów i dalekich
podróży, próbując dopasować
swą ciekawską i ruchliwą naturę
do swych braci. 



Otulona snem w swym
bezpiecznym miejscu, pewnej nocy
zobaczyła siebie w kolorowej
klatce, zawieszonej na gałęzi
drzewa nad potokiem. Wokół
porozkładane były smaczne
nasiona, a ona spała w czystym,

miękkim gniazdku. Woda w misce
pochodziła z najczystszego źródła
z pobliskich skał. Mogła czuć się
bezpiecznie i swobodnie, gdyż
klatka miała dużo przestrzeni
wokół. Rozpędzona próbowała
wzbić się i pokonać ograniczenie,

ale za każdym razem słyszała
słowa: „nie możesz”, „uważaj”, „to
niebezpieczne”. 





Nieoczekiwanie, poczuła silny
powiew wiatru, który poruszył
wodą z potoku i strużka błękitu
wpłynęła do klatki uderzając o
drzwi. Klatka poruszyła się, lecz
drzwi były nadal zamknięte. 

Każdej nocy sen się powtarzał, a
drzwiczki klatki pod wpływem
delikatnej, lecz powtarzającej się
bryzie pewnej nocy otworzyły się.

Kolumbia obudziła się lecz
zrozumiała, że choć klatka była
tylko częścią snu, to jej natura i
Dusza nadal w niej są uwięzione. 



Pytania pomocnicze
do rozmowy z dzieckiem 

Jaka jest natura gołębi? Czy
rzeczywiście nie mogą latać
wysoko?
Dlaczego zatem ich rodzina
przyzwyczaiła się do bezpiecznej
wysokości? 
O czym marzyła Kolumbia?
O jakich pragnieniach gołębicy
mówił jej sen?
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