
W Za ko pa nem mia ∏em po kój z doÊç du ̋ ym ma ga zy nem
na wszyst ko. Tam przy oknie zbu do wa ∏em wo lier k´

i w niej ho do wa ∏em pa pu˝ ki fa li ste. Przez ma ∏y otwór w szy bie
wy cho dzi ∏y one do wo lie ry ze wn´trz nej, któ ra si´ ga ∏a po -
nad pa ra pet mo je go po ko ju. Pra cu jàc przy biur ku mo g∏em cie -
szyç oko wi do kiem mo ich pu pi li, któ re Êpie wa ∏y, krzy cza ∏y, go -
ni ∏y, k∏ó ci ∏y si´ i bi ∏y, ale ˝yç bez sie bie nie mo g∏y.

W ro gu po ko ju przy tym oknie mia ∏em du ̋ e akwa rium.
W tam tych cza sach na po wie trza ∏o si´ tzw. brz´ czy kiem. Jed -
nak jed no staj ne brz´ cze nie m´ czy ∏o, dla te go wy pro wa dzi -
∏em prze wo dy na ze wn´trz ny pa ra pet i mia ∏em spo kój.

Hi sto ria za cz´ ∏a si´ od ryb. Na gle za cz´ ∏y pa daç. Nie
wie dzia ∏em dla cze go. Bez rad noÊç ama to ra akwa ry sty by -
∏a wr´cz bo le sna.

W tym sa mym cza sie na do le w czte rech bud kach za cz´ ∏y
si´ l´ gi pa pu ̋ ek. Co któ ra pod ro s∏a, to pa da ∏a. Nie mo g∏em
zro zu mieç co si´ dzie je. W akwa rium zo sta ∏y tyl ko naj wi´k -
sze oka zy pie l´ gnic, a z czte rech l´ gów prze ̋ y ∏a tyl ko jed -
na pa pu˝ ka, zie lo na. Opu Êci ∏a bud k´, jak ka˝ da m∏o da fa li -
sta wy la tu jàc na oÊlep, obi ja ∏a si´ o su fit i Êcia n´. In ne za -
wsze szyb ko z te go wy ra sta ∏y, ale mo ja zie lo na na dal by -
∏a bez rad na. Cià gle na Êle po zry wa ∏a si´, obi ja ∏a si´ i spa da -
∏a na pod ∏o g´, gdzie czu ∏a si´ naj pew niej. Dzi wi ∏o mnie bar -
dzo, ˝e czas mi ja∏, a ona prze sia dy wa ∏a na zie mi. Sam czyk
prze sta∏ jà do kar miaç, a ona cià gle na zie mi. Sy pa ∏em pro so
i po sta wi ∏em wo d´ na pod ∏o dze. Na dal, gdy zry wa ∏a si´, to
ude rza ∏a w su fit i spa da ∏a na zie mi´. Na sz∏o mnie prze czu -
cie: ona chy ba nic nie wi dzi? Gdy pod cho dzi ∏em do wo lie ry,
to sta wa ∏a si´ czuj na i zry wa ∏a si´ do lo tu. Po sta no wi ∏em
wejÊç ci chut ko. Po chy li ∏em si´ i za czà ∏em pal cem wo dziç bli -
sko oczu. Ani nie drgn´ ∏a. Gdy ru szy ∏em no gà o pod ∏o g´, ze -
rwa ∏a si´ wy stra szo na. Prze ko na ∏em si´: mo ja zie lo na jest
nie wi do ma!

Kil ka dni póê niej ktoÊ mi po wie dzia∏, ˝e zie lo na pa pu˝ ka
do go ry wa. Po sze d∏em na dó∏, ale pa pu˝ ka jak zwy kle sie -
dzia ∏a spo koj nie na pod ∏o dze. Na gle wpa d∏a w ja kieÊ prze -
raê li we drgaw ki: pal ce nóg za ci Êni´ te w piàst ki, a sa me no -
gi wy kr´ ca ∏o w ró˝ ne stro ny. Do te go spa zma tycz ne ude -
rza nie skrzy de∏ i bar dzo szyb kie kr´ ce nie g∏o wà. Na gle
uspo ko i∏a si´ i sie dzia ∏a bez ru chu. Pa trzy ∏em oszo ∏o mio ny.
Po chwi li wszyst ko si´ po wtó rzy ∏o. W mo jej pra cy wi dy wa -
∏em lu dzi ma jà cych atak pa dacz ki. Ob ja wy by ∏y po dob ne
jak w tej chwi li u pa pu˝ ki. Mo ja zie lo na mia ∏a pa dacz k´!
Ata ki by ∏y cz´ ste. Kie dyÊ za sta ∏em jà nie ̋ y wà. Nic nie mo -
g∏em zro zu mieç.

Wy ja Ênie nie przy sz∏o nie spo dzia nie. Pew ne go dnia otwo -
rzy ∏em luf cik i po sze d∏em na obiad. Wró ci ∏em do po ko ju,
a w nim pe∏ no dra˝ nià cych gar d∏o spa lin sa mo cho do wych. Te -
raz zro zu mia ∏em, dla cze go pa da ∏y ry by, dla cze go nie prze ̋ y -
wa ∏y pi skl´ ta pa pu ̋ ek i dla cze go mo ja zie lo na by ∏a nie wi do ma
i zgi n´ ∏a od pa dacz ki. Spa li ny sa mo cho do we!

Nasz dom by∏ przed po to kiem Bia ∏ym. Tu˝ za po to kiem
jest dom wy po czyn ko wy ko pal ni Wu jek o na zwie „An -
na Ma ria”. Przez dwa la ta by∏ tam re mont i prze bu do wa.
Ro bot ni cy miesz ka li na Ol czy, skàd co dzien nie przy wo zi∏
ich za k∏a do wy au to kar. Kie row ca par ko wa∏ wzd∏u˝ na sze -
go p∏o tu. Do wie czo ra dwa lub trzy ra zy w∏à cza∏ sil nik
na ssa niu, aby nie za mar z ∏y ha mul ce. Ta kie roz grze wa nie
trwa ∏o do czter dzie stu mi nut. Ty le cza su ru ra wy de cho wa
zia ∏a si nà tru ci znà!

Dla te go pa da ∏y ry by, bo brz´ czyk wpy cha∏ do wo dy spa -
li ny. Dla te go gi n´ ∏y pi skl´ ta pa pug, a mo ja zie lo na z te go
po wo du by ∏a nie wi do ma i mia ∏a pa dacz k´.

Za tru cie spa li na mi sa mo cho do wy mi.
Po in ter wen cji au to kar ju˝ nie par ko wa∏ pod na szym do -

mem. Do akwa rium na by ∏em no we ryb ki, a na st´p ne l´ gi
pa pug prze bie ga ∏y nor mal nie.

Ka zi mierz To ma sze wicz

ABC hodowcy

Pa pu˝ ka z pa dacz kà


