
PARAFIANIE PISZĄ











Zarabiam na życie, jeżdżąc taksówką. Lockdown 
spowodował, że na kilka tygodni musiałem prze-
rwać swoją pracę. Nie było zamówień, a z drugiej 
strony istniała możliwość ewentualnego zarażenia 
się i zachorowania na COVID-19. Na początku po-
byt w domu był przyjemny. Było więcej czasu 
na rozmowy z dziećmi, można było nadgonić zale-
głości w czytaniu czy oglądaniu filmów. Znalazł się 
też czas na modlitwę, również na tę w gronie całej 
rodziny. Ale po kilku tygodniach zacząłem tęsknić 
za moją pracą. W pracy taksówkarza bywa różnie. 
Bywają klienci, którzy chcą po prostu szybko prze-
jechać z punktu A do punktu B – tych jest najwię-
cej. Zdarzają się klienci niemili, roszczeniowi, po-
dejrzewający kierowcę o chęć oszukania bez 
względu na to, jaką drogę wybierze. Zdarzają się 

też klienci tak pijani, że nie są w stanie odliczyć 
pieniędzy do zapłaty – trzeba wtedy na to machnąć 
ręką, pomóc im wysiąść i odjechać bez zapłaty. 
Bywają zamówienia, na które jedzie się w nocy po 
kilka kilometrów po to, żeby się dowiedzieć, że pa-
sażer kurs anulował albo że trzeba na niego pocze-
kać dwadzieścia minut, ponieważ się ubiera. Ale 
codziennie zdarzają się też takie kursy, kiedy spo-
tyka się ludzi otwartych i życzliwych. Wyciszona 
przestrzeń taksówki w zgiełku zatłoczonego i hała-
śliwego miasta, być może świadomość, że drugi 
raz raczej się nie spotka człowieka, z którym teraz 
się jedzie, stwarza często wrażenie azylu, w którym 
ludzie otwierają się i mówią o sprawach dla nich 
ważnych. I kiedy zatrzymał mnie w domu lock- 
down, brakowało mi właśnie tych rozmów.



Kiedy tylko zamknięto nasze biuro w Londynie i ka-
zano nam pracować z domu, pierwszym samo- 
lotem wróciłam do Polski. Teraz pracuję z domu 
moich rodziców. Na pewno w pierwszym momen-
cie przeważał strach, o to, co się wydarzy, czy za-
chowam pracę, jak groźna okaże się ta epidemia, 
ale po jakimś czasie okazało się, że ta sytuacja ma 
swoje pozytywy. Przez wiele ostatnich lat bywałam 
w domu moich rodziców tylko na chwilę, bo musia-
łam zaraz wracać do pracy. Dzięki tej sytuacji mo-

głam jednocześnie pracować i być z rodziną, i to 
okazało się niespodziewaną zaletą kwarantanny. 
Po usunięciu restrykcji mogłam też spotkać się 
z przyjaciółmi, z którymi nie widziałam się od lat – 
w zaistniałej sytuacji wszyscy byliśmy spragnieni 
kontaktu. Być może to doświadczenie spowoduje, 
że będziemy bardziej doceniać to, co najcenniej-
sze. Rodzinę, przyjaciół, relacje międzyludzkie. 
Mam nadzieję , że nie stracę już tej nowej perspek-
tywy.
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Zapraszamy do współpracy!  


