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K il ka mie si´ cy te mu, w „Wo lie -
rze“ nr 1,2/2005, za mie Êci ∏am

zdj´ cia ˝ó∏ to -zie lo no -po ma raƒ czo wej
pa pu˝ ki fa li stej. Pa pu˝ ka by ∏a po ma lo -
wa na, co do te go nie by ∏o ˝ad nej wàt -
pli wo Êci. Oczy wi ste by ∏o, ˝e pa pu˝ ka
stra ci po ma raƒ czo wy ko lor w cza sie
naj bli˝ sze go pie rze nia. Nikt jed nak
nie spo dzie wa∏ si´ te go co si´ sta ∏o.
Pa pu˝ ka oka za ∏a si´ nie bie sko -bia ∏ym
sze kiem! Znik nà∏ nie tyl ko ko lor po -
ma raƒ czo wy, ale tak ̋ e zie lo ny i ˝ó∏ ty.
Oka za ∏o si´, ˝e pa pu˝ ka by ∏a po ma lo -
wa na naj pierw na ˝ó∏ to, a po tem na
po ma raƒ czo wo. ˚ó∏ ta far ba na ∏o ̋ o na
na na tu ral ny nie bie ski ko lor da ∏a wi -
dzia ny przez nas ko lor zie lo ny. Nie
wiem, czy to przy pa dek, czy nie, ale
wszyst kie trzy far bo wa ne pa pu˝ ki fa li -

ste, któ re mia ∏am oka -
zje ob ser wo waç oka -
za ∏y si´ bia ∏o -nie bie -
ski mi sze ka mi. Jed na
by ∏a bia ∏o -nie bie ska
w do dat ko we ró ̋ o we
∏a ty, przy pusz czam, ˝e
ju˝ by ∏a w trak cie pie -
rze nia, dru ga by ∏a fio -
le to wa, a trze cia to
w∏a Ênie opi sy wa na.

Na zdj´ ciach jest pa -

pu˝ ka ju˝ pra wie ca∏ kiem nor mal na, wi -
daç jesz cze je dy nie reszt ki po ma raƒ czo -
wych pió rek.
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Ma lo wa ne pa pu˝ ki

Pomalowana papu˝ka przed pierzeniem pod

koniec 2004.


