
S ie dzie li Êmy w ogro dzie Gra ̋ yn ki
i Ada sia, gdy spod oka pu da chu

w od st´ pie kil ku na stu mi nut spa d∏y
na zie mi´ trzy nie opie rzo ne jesz cze
pi skl´ ta szpa ków. Nie mia ∏y szans
na prze ̋ y cie, bo wiem pta si ro dzi ce
zbu do wa li gniaz do na wy so ko Êci pra -
wie 6 me trów. Co by ∏o przy czy nà te -
go wy pad ku? – za sta na wia li Êmy si´,
my Êlàc po czàt ko wo o ja kimÊ pta sim
in tru zie, ama to rze cu dzych ja jek i pi -
sklàt, o przy pad ko wym wy pad ni´ ciu.
Naj praw do po dob niej jed nak to zbio -
ro we sa mo bój stwo spo wo do wa ∏a bar -
dzo wy so ka tem pe ra tu ra pa nu jà ca
w gnieê dzie (czar ny, na grza ny dach
i upa ∏y). Po cza sie oka za ∏o si´,
˝e oprócz trój ki nie szcz´ Êni ków,
w gnieê dzie po zo sta∏ je den ma ∏y
szpa czek, któ ry po 2 ty go dniach
od wy pad ku wy ko na∏ po dob ny skok.
Mia∏ jed nak wi´ cej szcz´ Êcia – po ro -
Êni´ ty pu chem spa da∏ wol niej i wy là -
do wa∏... w skrzyn ce z kwia ta mi, bez

ob ra ̋ eƒ. Gra ̋ y na z Ada mem po na -
gle ni krzy kiem la ta jà cych nad g∏o wa -
mi zde ner wo wa nych ro dzi ców, po sa -
dzi li ma lu cha w wy so kim karm ni ku
skàd na ich oczach, w cià gu kil ku mi -
nut wy ∏u ska ∏a go Bur ka – sza ra, le ni -
wa do tej po ry kot ka. Trud no zro zu -
mieç, ja kim cu dem ma luch prze ̋ y∏
spo tka nie z jej pa zu ra mi i z´ ba mi.
Ale wy szed∏ z nie go ca ∏o. Dla bez pie -
czeƒ stwa zo sta∏ wsa dzo ny do spo rej
klat ki, któ rà aby unie mo˝ li wiç atak
ko ta, moi przy ja cie le za wie si li
na cze re Êni oko ∏o 1,5 m nad zie mià.
Po kil ku dzie si´ ciu mi nu tach klat ka
spa d∏a. Ma ∏y, ze stre so wa ny do gra nic
mo˝ li wo Êci prze ̋ y∏ i to. I w∏a Ênie

wte dy za dzwo ni∏ te le fon (by ∏am
na urlo pie da le ko od do mu). Co ma -
my mu da waç jeÊç? – us∏y sza ∏am py -
ta nie. Pierw sze co przy sz∏o mi
na myÊl to d˝d˝ow ni ce.

Klat ka zo sta ∏a usta wio na na sto le,
obok do mu i cze re Êni. Stad ko szpa -
ków czu wa ∏o w oko li cy klat ki g∏o Ênym
wrza skiem sy gna li zu jàc po ja wie nie si´
kot ki, któ ra zresz tà uda wa ∏a, ˝e ca ∏e -
go za mie sza nia nie do strze ga. Na po -
czàt ku Gra ̋ yn ka kar mi ∏a ma ∏e go i by -
∏a je dy nà oso bà, na któ rej wi dok
otwie ra∏ dziób. Ro dzi ce ptasz ka bar -
dzo szyb ko w∏à czy li si´ do in ten syw -
ne go kar mie nia, ma jàc ogrom po kar -
mu w za si´ gu dzio bów.
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Ciekawostk i

O szpa ku Ch∏o pa ku

Czy nie ma w po bli ̋ u ko ta?

Wi´ cej nie zmiesz cz´...

S∏u cham... i od po wia dam.



Ciekawostk i

Ch∏o pak, bo ta kie otrzy ma∏ imi´, rós∏
jak na dro˝ d˝ach. W no cy za ko py wa∏
si´ w sia nie, w dzieƒ tro skli we r´ ce
i dzio by dba ∏y o je go brzu szek. Nie
trwa ∏o to d∏u go. Urós∏, zm´˝ nia∏ i pew -
ne go dnia spo koj nie od fru nà∏. Przez
kil ka ty go dni ka˝ dy prze la tu jà cy lub
sia da jà cy na cze re Êni m∏o dy szpak wy -
da wa∏ nam si´ na szym Ch∏o pa kiem,
a je go ró˝ no rod ne od g∏o sy – po dzi´ ko -
wa niem i jed no cze Ênie po ̋ e gna niem
na za wsze. Choç gdzieÊ w g∏´ bi ser ca
tli ∏a si´ nam na dzie ja, ˝e swo je dzie ci
b´ dzie chcia∏ od cho waç w oko li cy cze -
re Êni i przy ja znych mu lu dzi i ˝e jesz cze
si´ spo tka my...

Ni na Jan kow ska
Fot. au tor ki
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Czuj nie ob ser wu j´ oko li c´.

Kar mie nie to nie ta kie pro ste.

Je dy ne zdj´ cie ma ∏e go g∏o do mo ra. 


