
Wo kó∏ Bra nie wa, a szcze gól nie 
w oko li cy Za le wu Wi Êla ne go by ∏o du -
˝o gniazd bo cia nich. W ro dzin nych
go spo dar stwach mo ich ko le ̋ a nek kla -
so wych by ∏o ich sie dem. 
˚e ro wi ska mia ∏y prze bo ga te.

W 1955 ro ku (Bo ̋ e, jak to daw no!)
pi ja ny mi li cjant za czà∏ strze laç do bo -
cia nów sto jà cych na gnieê dzie umiej -
sco wio nym na „mar twym” s∏u pie
elek trycz nym przy sa mej dro dze do -
jaz do wej do mia sta. Wie my, jak po -
wol ne sà bo cia ny, dla te go ucie ka jàc 
z gniaz da nie mia ∏y szan sy. Je den
ucie ka∏ w stro n´ po la, dru gi nad dro -
g´. Pi ja ny mi li cjant tra fi∏ w le we skrzy -
d∏o wy ry wa jàc ko Êci tzw. ∏ok cia. Ma -
∏o kto mnie zna∏ oso bi Êcie, ale w ca -
∏ym mie Êcie wie dzia no o Ka zi ku
od ptasz ków. KtoÊ przy niós∏ te go nie -
szcz´ Êni ka do li ceum. Skrzy d∏o wi sia -
∏o do zie mi. Co chwi l´ chcia∏ je u∏o ̋ yç
na miej scu, ale nic z te go nie wy cho -
dzi ∏o. Bra ko wa ∏o na pew no wi´ cej ni˝
dzie si´ç cen ty me trów ko Êci. Pa trzy -
∏em na je go „mi n´” i nie mo g∏em zro -
zu mieç, dla cze go nie wi daç po nim,
˝e cier pi. A prze cie˝ mu sia ∏o go bo leç
po twor nie.

Raz w ty go dniu przy cho dzi∏
do szko ∏y le karz. Wy cho waw czy ni
upro si ∏a go, aby obej rza∏ te go bo cia -
na. Po grze ba∏, ze skro ba∏ za schni´ ta
krew z wy sta jà cych ko Êci, czymÊ tam
za la∏ i po wie dzia∏, ˝e nic wi´ cej nie
mo ̋ e zro biç. Pa mi´ tam, jak pa ni
od bio lo gii pro si ∏a go usil nie, ˝e by ob -
cià∏ bo cia no wi skrzy d∏o. Nie chcia∏
na wet s∏u chaç. Dzi siaj le ka rze
od zwie rzàt na wet prze pu kli n´ zo pe -
ru jà bia ∏ej my szy. A wte dy, gdy by
mnie, ch∏o pa ko wi ze wsi, ktoÊ po wie -
dzia∏ o we te ry na rzu, to móg∏ bym spy -
taç kto to jest. Wi docz nie nie by ∏o go
w mie Êcie, bo wy cho waw czy ni nic
o nim nie wspo mi na ∏a.

I tak Kaj tek no si∏ skrzy d∏o pra wie
przy sa mej zie mi i by ∏o ono mu wiel kà
prze szko dà w cho dze niu, przede
wszyst kim, gdy chcia∏ szyb ciej ru szyç.
Skrzy d∏o sta wa ∏o w po przek, cza sem

na dep ty wa∏ na nie. Kaj tek po szed∏
na ja sny strych, a po tem do ma ∏e go sa -
du i ogro du dy rek to ra li ceum.

Kaj tek cier pia∏ i to bar dzo. Przede
wszyst kim by∏ g∏od ny, g∏od ny, g∏od ny!
Wie dzia ∏em, to co i ka˝ dy – bo cian je
˝a by. W in ter na cie by∏ ostry ry gor.
Do pie ro po ko la cji by ∏o tro ch´ wol ne -
go cza su i wte dy szli Êmy do fo sy wo kó∏
ru in zam ku i tam, na mo krych ∏à kach
∏a pa li Êmy ˝a by. To si´ wy da je ∏a twe.
Gdy by ˝a by ucie ka ∏y p r z e d na mi, to
mo gli by Êmy z∏a paç ich wie le, ale
wska ki wa ∏y w ka ∏u ̋ e, w do∏ ki i przy -
cza ja ∏y si´. I tak tyl ko w nie któ rych
s∏o ikach by ∏a ˝a ba po na szym po lo wa -
niu. Wy jàt ko wo by ∏o ich cza sem pi´ç,
cz´ sto jed na lub dwie. Kaj tek mu sia∏
si´ tym oby waç, bo mi nikt nie po wie -
dzia∏, ˝e bo cia na mo˝ na na uczyç jeÊç
su ro we mi´ so (lub my szy), zresz tà do -
staç mi´ so w tam tym cza sie by ∏o by ko -
smicz nym wy czy nem.

Sta ra ∏em si´ po móc mu, jak mo -
g∏em. Przy nio s∏em dwa du ̋ e go to wa -
ne ziem nia ki. Na wet nie spoj rza∏.
Przy trzy ma ∏em go i wci snà ∏em mu
do gar d∏a pierw szy ziem niak, któ re go
po su wa ∏em a˝ do ˝o ∏àd ka. Na st´p nie
to sa mo zro bi ∏em z dru gim 
i by ∏em prze szcz´ Êli wy, ˝e tak ∏a two
mo˝ na go zmu siç do je dze nia. Pu Êci -
∏em go. Od szed∏ kil ka kro ków, ja koÊ
na stro szy∏ pió ra na szyi pod bro dà,
po chy li∏ si´, otwo rzy∏ dziób jak sze ro -

ko i... puk, puk, dwa ziem nia ki zna la -
z∏y si´ na pod ∏o dze. Zmar twia ∏em.
Tak mi by ∏o szko da Kajt ka. Gdy wy -
pu Êci li Êmy go do ma ∏e go sa du 
i ogród ka, wte dy ca ∏y czas cho dzi∏ 
i szu ka∏ po ̋ y wie nia. My Êl´, ˝e za wsze
coÊ tam zna laz∏ – ja kie goÊ ˝ucz ka lub
d˝d˝ow ni c´.

Kie dyÊ w tej fo sie ko le ̋ an ka z∏a pa -
∏a ogrom nà zie lo nà ˝a b´. Ba ∏a si´ jej,
ale myÊl o g∏od nym Kajt ku do da wa -
∏a od wa gi. Trzy ma ∏a obu r´ ko ma
za tyl ne no gi i bie g∏a do in nej ko le -
˝an ki, któ ra mia ∏a s∏o ik. Ta na to miast
na jej wi dok za cz´ ∏a z krzy kiem ucie -
kaç. W koƒ cu ˝a ba zna la z∏a si´ w s∏o -
iku, a prze chod nie, któ rzy zdzi wie ni
pa trzy li na uga nia jà cà si´ m∏o dzie˝
po b∏o cie, po wo li za cz´ li si´ roz cho -
dziç. W tym dniu Kaj tek mia∏ tyl ko
jed nà ˝a b´, któ ra nas nie sa mo wi cie
za sko czy ∏a swo im za cho wa niem
na wi dok bo cia na. Wy pu Êci ∏em ˝a b´
na tra w´, a Kaj tek ju˝ by∏. Wte dy ˝a -
ba pod nio s∏a si´ na swo ich no gach
na ca ∏à wy so koÊç two rzàc ko ci grzbiet.
Wy glà da ∏o to do syç groê nie. Ale Kajt -
ka to nie zdzi wi ∏o. Za czà∏ biç z gó ry
dzio bem w ten na dmu cha ny grzbiet,
po kil ku ta kich ude rze niach ˝a ba
okla p∏a. Kaj tek wzià∏ jà do dzio ba,
pod rzu ci∏ w gó r´, nad sta wi∏ otwar te
gar d∏o, po ∏knà∏ i po szed∏ spa cer kiem
szu kaç je dze nia.

G∏o do wa∏, ale ˝y∏ z „we so ∏à mi nà”.
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Wi docz nie bo cia ny ja koÊ tam do sto -
so wu jà si´ do g∏o dów ki na wet na d∏u˝ -
szà me t´. W li ce al nym ogro dzie by∏
pra wie trzy mie sià ce. 

Kajt ka za bie ra ∏em na wie. Wy mo -
Êci ∏em dru cia ny, po d∏u˝ ny ko szyk.
Usa dzi ∏em go w nim, z gó ry za wià zu -
jàc chu s tà. Tyl ko g∏o wa by ∏a na ze -
wnàtrz. Po tem pó∏ to rej go dzi ny jaz dy
roz kle ko ta nym au to bu sem i 4 ki lo me -
try pie szo. Wa li zecz ka i bo cian w ko -
szu, to by ∏o tro ch´ ci´˝ ko. Wy jà ∏em
bo cia na z ko sza i po sta wi ∏em go
na zie mi. Za chwia∏ si´, kiw nà∏, nie -
zdar nie otrzà snà∏ si´. Na gle da∏ krok
i z∏a pa∏ pa si ko ni ka. Ja sze d∏em po as -
fal cie, a Kaj tek po bo czem. Wte dy sa -
mo cho dy tam t´ dy w ogó le nie jeê dzi -
∏y, a fur man ki kon ne mia ∏y in ne za j´ -
cia. Nie po ga nia ∏em go, tyl ko krok
za kro kiem ra zem szli Êmy – dwaj piel -

grzy mi. On g∏od ny i obo la ∏y, cho cia˝
po mi nie te go nie by ∏o wi daç, ja te˝
g∏od ny i zm´ czo ny. Pod wie czór do -
tar li Êmy do do mu. Wp´ dzi ∏em go
do przy do mo we go kwia to we go
ogród ka, a po tem wy pro wa dzi ∏em
Kajt ka na du ̋ e pa stwi sko za sto do ∏à.
By ∏o tam ba gien ko z ol cha mi i do syç
du ̋ e oczko sta wu. Za czà∏ po wa˝ nie
kro czyç, jak by za wsze tu by∏. Po pew -
nej chwi li pies po dwó rzo wy na ro bi∏
alar mu, ale nie rwa∏ si´ w kie run ku
g∏ów nej bra my, tyl ko w stro n´ pa stwi -
ska za sto do ∏à. Po bie g∏em i bez na my -
s∏u ru szy ∏em na ra tu nek Kajt ko wi. Tu˝
za sto do ∏à dwa bo cia ny t∏u k∏y mo je go
Kajt ka. Miesz ka li Êmy za wsià, tam sta∏
s∏up z bo cia nim gniaz dem. I to by∏ ich
te ren, stàd ta ki atak na in tru za. Cie -
ka we, ˝e to by ∏o je dy ne la nie. Kaj tek
wi´ cej nie da∏ si´ za sko czyç. Gdy tak

sze d∏em za nim po po lach,
to nie zwró ci ∏em uwa gi,
˝e Kaj tek nie wy cho dzi
na otwar tà prze strzeƒ. Kie -
dyÊ na gle przy gar bi∏ si´,
wszed∏ w doj rze wa jà ce ˝y to
i znie ru cho mia∏. Ro zej rza -
∏em si´ i zo ba czy ∏em prze la -
tu jà ce go bo cia na w stro n´
gniaz da. Po chwi li Kaj tek
wy szed∏ ze zbo ̋ a i znów pil -
nie po szu ki wa∏ je dze nia.

Kaj tek nie zmie nia∏ kie -
run ku swo jej tra sy. Ra no,
gdy wy pusz cza ∏em go 
z ogród ka, to do syç d∏u go
trwa ∏o za nim ob ra∏ ja kiÊ kie -
ru nek. ˚e ru jàc szed∏ 
i od cho dzi∏ cza sem na dwa,
trzy ki lo me try. Po po ∏u dniu
sze d∏em w tym kie run ku
i za wsze go znaj do wa ∏em.
Ni gdy nie wró ci∏ sam do do -
mu. Trze ba go by ∏o przy pro -
wa dzaç.

Do sta wu za sto do ∏à
wcho dzi∏ cza sem a˝
po brzuch i wi daç by ∏o,
˝e cià gle coÊ tam dla sie bie
znaj dzie. Kie dyÊ cho rym
skrzy d∏em pod wo dà o coÊ
za ha czy∏ i o ma ∏y w∏os si´
nie uto pi∏. Bi∏ zdro wym

skrzy d∏em, prze wra ca jàc si´, ca ∏y cho -
wa∏ si´ pod wo dà. Wi dzia ∏em to z da -
le ka. Gdy przy bie g∏em na ra tu nek, to
Kaj tek sta∏ na brze gu ca ∏y prze mo czo -
ny i po kry ty zie lo nà rz´ sà i nie zdar nie
sta ra∏ si´ do pro wa dziç do po rzàd ku
swo je upie rze nie. W sierp niu wy je -
cha ∏em na trzy dni. Po po wro cie cho -
dzi ∏em w ró˝ ne stro ny i ni gdzie Kajt -
ka nie mo g∏em zna leêç. Póê niej po -
wie dzia no mi, ˝e ktoÊ wi dzia∏ w ro wie
nie ̋ y we go bo cia na, gdzieÊ po nad 5 ki -
lo me trów od mo jej wio ski. Móg∏ to
byç Kaj tek, któ ry zo sta∏ za bi ∏y przez
bo cia ny, al bo wy koƒ czy ∏a go wiecz nie
otwar ta ra na bo ku.

Zo sta∏ w mo jej pa mi´ ci spo koj ny,
nie oka zu jà cy, ˝e cier pi i mi mo
wszyst ko ma je sta tycz ny w ru chach.

Ka zi mierz To ma sze wicz
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