
Wielki, mały Paryż

	
 Paryż jest wielkim 
miastem, które  nigdy nie 
śpi i można by nawet 
powiedzieć, że ożywa nocą. 
Jest to bardzo trafne 
twierdzenie, ponieważ 
właśnie w nocy Paryż 
rozświetlają miliony 
świateł. Nie bez przyczyny 
nazywany jest miastem 
światła. Wydaje mi się, że to 
właśnie w nocy Paryż budzi 
wielki podziw i zachwyt. 

Przykładem może być wieża Eiffla, która w nocy wygląda 
pięknie, lecz w dzień jej blask zanika. 
	
 Jednakże, chociaż Paryż jest wielki i łatwo jest się 
w nim zgubić można oglądać go pod innym kątem. 
Biorąc pod uwagę zacytowany wcześniej fragment 
chodziłam po Paryżu i odkrywałam jego małe, lecz 
znaczące szczegóły, które nie tylko przyciągają uwagę, 
lecz także nadają Paryżowi specyficzny charakter. 
Zwracałam uwagę na oznaczenia ulic, zdobienia domów, 
ciekawe wystawy sklepów i różne tego typu szczegóły. 
	
 Interesowały mnie szczególnie tabliczki z 
nazwami ulic. Miały one interesujący charakter i szczerze 
mówiąc nigdy się z takimi nie spotkałam, chociaż byłam 
już w wielu miejscach na świecie. 
	
 Zauważyłam także, że w Paryżu dba się o wygląd 
witryn i wystaw sklepowych. Są one niekiedy bardzo 
interesujące i warte upamiętnienia. Często małe szczegóły 
nadają im zabawny charakter.
	
 Warte wspomnienia są zabawne zdobienia domów. 
Na jednym budynku zwieńczeniem dachu były twarze 
wyrażające uczucia. Niektóre były smutne, niektóre 
śmiały się do rozpuku, a jeszcze inne krzyczały jakby 
chciały zatrzymać ciągły i  niezatrzymany ruch i chaos 

tego magicznego miasta. Myślę, że można by było 
zinterpretować je jako wyrażanie uczuć mieszkańców i 
turystów odwiedzających Paryż. Są one różnorodne, a 
zaskakujące jest to, jaki kontrast jest między nimi.
	
 Paryż można porównać do krainy pozbawionej 
samotności, milczenia i prywatności, lecz jest ona pełna 
smaku i kultury. Niestety Paryż nie składa się jedynie z 
bogatych i pięknych ulic oraz ekskluzywnych sklepów. Są 
także biedne i zaniedbane, pełne śmieci ulice, gdzie 
ludzie nie mają pieniędzy i często sypiają na ulicy. Jak 
każde miasto i człowiek, Paryż, nie jest idealny. 
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„Paryż jest na tyle duży, żeby się zgubić, ale na tyle mały zarazem, żeby móc znaleźć coś dla siebie” 
Carlos Ruiz Zafon „Cień wiatru”


