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W na szej awi fau nie ma my tyl ko
jed ne go przed sta wi cie la rz´ -

du ku ku∏ ko wych, ogól nie zna nà z g∏o -
su ku ku∏ k´. Na Êwie cie zna nych jest
oko ∏o 50 ga tun ków ku ku ∏ek, upra wia -
jà cych ró˝ ne go ty pu pa so ̋ yt nic two
gniaz do we, któ re po le ga na zrzu ca niu
obo wiàz ków ro dzi ciel skich na in ne
ga tun ki pta ków. Oczy wi Êcie nie
wszyst kie ga tun ki ku ku ∏ek, ˝y jà ce na
Êwie cie, sà pa so ̋ y ta mi gniaz do wy mi.
Wi´k szoÊç z nich za k∏a da gniaz da
i sa mo dziel nie wy cho wu je swe po -
tom stwo. Na sza ku ku∏ ka pa so ̋ yt nic -
two gniaz do we do pro wa dzi ∏a jed nak
do per fek cji. 

Sam ce i cz´Êç sa mic sà ubar wio ne
po dob nie jak kro gu lec, z jed no li cie
sza rym grzbie tem i ciem nym prà˝ ko -

wa niem pier si. Cz´Êç sa mic, tzw. od -
mia ny ru dej, ma pod sta wo we ubar -
wie nie grzbie tu, skrzy de∏ i ogo na brà -
zo wo ru de, z czar nym prà˝ ko wa niem
na pier si i grzbie cie. Wi dzàc ru dà ku -
ku∏ k´, mo ̋ e my wi´c byç pew ni, ˝e to
sa mi ca. Sza ry osob nik mo ̋ e byç za -
rów no sam cem, jak i sa mi cà. Ku ka jà -
ca ku ku∏ ka jest nie wàt pli wie sam cem,
gdy˝ sa mi ce na wo ∏u jà nie co dia bo -
licz nie brzmià cym chi cho tem. Osob -
ni ki m∏o do cia ne ma jà z ty ∏u g∏o wy
bia ∏a wà plam k´. 

Ku ku∏ ki za miesz ku jà nie mal ca ∏à
Eu ra zj´, z wy jàt kiem naj bar dziej pó∏ -
noc nych i po ∏u dnio wych kraƒ ców.
Zi mu jà w Afry ce na po ∏u dnie od
rów ni ka, w In diach i In do chi nach.
W Pol sce ku ku∏ ki za miesz ku jà wszel -

kie go ty pu la sy i za drze wie nia, a na -
wet par ki. Uwa ̋ a ne sà za pta ki po -
spo li te, cho cia˝ ni gdzie nie wy st´ pu -
jà licz nie. 

War to po Êwi´ ciç nie co uwa gi po -
zna niu bio lo gii tych nie zwy k∏ych pta -
ków. Sam ce zaj mu jà spo rych roz mia -
rów re wi ry, w któ rych to ku jà, wy -
trwa le ku ka jàc. Ich re wir zwy kle
obej mu je kil ka mniej szych are a∏ów,
zaj mo wa nych przez sa mi ce. Te sà re -
gu lar nie za p∏ad nia ne przez sam ca,
ale nie ko niecz nie za wsze te go sa me -
go, gdy˝ od wie dza jà je tak ̋ e sam ce
z sà siedz twa. Ka˝ da z sa mic w se zo -
nie zno si oko ∏o 20 jaj, pod k∏a da jàc je
do gniazd ró˝ nych ga tun ków pta -
ków, naj cz´ Êciej jed nak do tych, do
któ rych na le ̋ e li jej przy bra ni ro dzi -
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ce. Sa mi ca mu si wi´c do k∏ad nie znaç
swój re wir i za miesz ku jà ce go drob -
ne pta ki wró blo we. Ma ∏o te go! Mu si
na wet wie dzieç, gdzie i kie dy po -
szcze gól ne pa ry bu du jà gniaz da
i sk∏a da jà ja ja. W tym cza sie naj le -
piej pod ∏o ̋ yç im w∏a sne – ku ku∏ cze –
ja jo. W cza sie sk∏a da nia jaj gniaz da
drob nych pta ków sà naj s∏a biej pil no -
wa ne i rzad ko bro nio ne, a po za tym
m∏o da ku ku∏ ka b´ dzie mia ∏a u∏a -
twio ny start ˝y cio wy, gdy˝ nie doj -
dzie do sy tu acji, ˝e wy klu ∏a by si´
wte dy, gdy w gnieê dzie sà ju˝ pod ro -
Êni´ te pi skl´ ta go spo da rza. Tak wi´c
sa mi ca ku ku∏ ki, przy sz∏a mat ka, mu -
si za dbaç o to, by jej ja jo by ∏o z∏o ̋ o -
ne mniej wi´ cej wte dy, gdy ja ja pra -
wo wi te go w∏a Êci cie la gniaz da. Ja ja
ku ku ∏ek mo gà mieç bar dzo ró˝ no -
rod ne ubar wie nie, ale ka˝ da sa mi ca
zno si ja ja ubar wio ne w je den, cha -
rak te ry stycz ny dla sie bie spo sób.
Zwy kle sà one ubar wio ne tak, jak ja -
ja ga tun ku pta ka, któ ry jà wy cho wa∏.
Do bór na tu ral ny pre fe ro wa∏ sa mi ce
wy spe cja li zo wa ne w kie run ku pa so -
˝yt nic twa na kon kret nym ga tun ku
pta ka. Tyl ko wte dy go spo da rze nie
po zna jà si´ na pod st´ pie, gdy ja jo
ku ku∏ ki b´ dzie bar dzo po dob ne do
ich w∏a snych. Z re gu ∏y jest ono nie co
wi´k sze ni˝ ja ja go spo da rzy, ale de -
cy du je ubar wie nie, a nie roz mia ry. 

Ku ku∏ ka sta ra si´ nie po strze ̋ e nie
zbli ̋ yç do upa trzo ne go wcze Êniej
gniaz da. Uwa ̋ a si´, ˝e po ma ga jej
w tym sa miec, któ ry od cià ga uwa g´
oko licz nych pta ków, gdy˝ wszyst kie
pta ki wró blo we za ja dle ata ku jà ku -
ku∏ ki, po dob nie jak po ja wia jà ce go
si´ na otwar tej prze strze ni, bar dzo
po dob nie jak ku ku∏ ka ubar wio ne go
kro gul ca. Sa mi ca cich cem skra da si´
do gniaz da, bie rze w dziób ja jo go -
spo da rza i sk∏a da wprost do gniaz da
swo je w∏a sne. Za raz po tem po ∏y ka
trzy ma ne w dzio bie ja jo i od la tu je.
Sa mi ca, no szà ca ja jo w klo ace, mu si
wi´c byç moc no zde ter mi no wa na, by
jak naj szyb ciej znieÊç je do gniaz da
ja kie goÊ na da jà ce go si´ do te go ce lu
pta ka. W prze ciw nym ra zie ja jo b´ -
dzie stra co ne, a na st´p ne b´ dzie do -
pie ro za kil ka dni. 

Ku ku∏ czy za ro dek roz -
wi ja si´ bar dzo szyb ko
i pi skl´ wy klu wa si´ ju˝
po 12 dniach, czy li o 1–
–2 dni wcze Êniej ni˝ pi -
skl´ ta go spo da rza gniaz -
da. Od ra zu jest bar dzo
sil ne i ru chli we, cho cia˝
na gie i Êle pe. Gdy tyl ko
obe schnie i nie co pod-
 je, za czy na usu waç
z gniaz da wszyst ko, co
si´ w nim znaj du je.
Zwy kle sà to ja ja lub
Êwie ̋ o wy klu te pi skl´ ta
przy bra nych opie ku -
nów. M∏o da ku ku∏ ka
sta ra si´ pod su nàç pod
ja jo lub pi skl´, uk∏a da je
na grzbie cie, pod pie ra
z bo ków krót ki mi jesz -
cze skrzy de∏ ka mi, a na -
st´p nie wy py cha do gó -
ry, ku kra w´ dzi gniaz da.
Gdy usu nie z gniaz da
jed ne go kon ku ren ta, za -
raz za bie ra si´ za na -
st´p ne go. Nie spo cznie,
do pó ki w gnieê dzie nie
zo sta nie sa ma. Ten sil -
ny od ruch usu wa nia wszyst kie go
z gniaz da trwa tyl ko przez kil ka
pierw szych dni ˝y cia m∏o dej ku ku∏ ki.
Jej pia stu na mi mo gà byç trzcin nicz ki
lub trzci nia ki, ro kit nicz ki lub ∏o zów -
ki, plesz ki lub kop ciusz ki, plisz ki,
po krzew ki, a na wet gà sior ki, ru dzi ki
i my si kró li ki. M∏o da ku ku∏ ka ro Ênie
szyb ko i sta je si´ wi´k sza od gniaz da
swych ˝y wi cie li, a na wet od nich sa -
mych. Pod ko niec trwa jà ce go oko ∏o
3 ty go dnie roz wo ju gniaz do we go,
m∏o da ku ku∏ ka jest kar mio na tak ̋ e
przez in ne pta ki z sà siedz twa,
zw∏asz cza przez pa ry, któ re stra ci ∏y
w∏a sne l´ gi. G∏os ˝e brzà cej o po -
karm m∏o dej ku ku∏ ki i jej sze ro ko
roz war ty dziób, z ja skra wo czer wo -
nym wn´ trzem, dzia ∏a na pta ki wr´cz
ma gicz nie. Wszyst kie, któ re zo ba czà
lub us∏y szà m∏o dà ku ku∏ k´, sta ra jà
si´ za wszel kà ce n´ jà na kar miç. Nic
dziw ne go, ˝e kar mio na wr´cz „na
wy Êci gi” ku ku∏ ka ro Ênie „jak na
dro˝ d˝ach”. W wie ku 6 ty go dni sta je

si´ sa mo dziel na. Jej po kar mem sta jà
si´ g∏ów nie lar wy owa dów, w tym na -
wet w∏o cha te gà sie ni ce, nie zja da ne
przez in ne pta ki. 

Pod ko niec sierp nia m∏o da ku ku∏ ka
roz po czy na sa mot nà, noc nà w´ drów -
k´ do Afry ki, na po ∏u dnie od rów ni -
ka. Ro bi to in stynk tow nie, bez ˝ad -
nych wska zó wek ze stro ny po bra tym -
ców, nie mo gàc po dà ̋ aç za bar dziej
do Êwiad czo ny mi przed sta wi cie la mi
w∏a sne go ga tun ku, gdy˝ ich zwy czaj -
nie nie zna. Wio snà, po po wro cie do
are a∏u l´ go we go w Eu ro pie, b´ dzie
jed nak wie dzia ∏a, jak wy glà da przed -
sta wi ciel w∏a sne go ga tun ku, ale prze -
ciw nej p∏ci, i co w ra zie spo tka nia
z nim na le ̋ y czy niç. Pre cy zja za cho -
waƒ in stynk tow nych te go ga tun ku
jest rze czy wi Êcie za dzi wia jà ca. 

An drzej G. Kru sze wicz
Frag ment ksià˝ ki „Pta ki Pol ski”, 
wy da nej przez Mul ti co w 2005 ro ku 
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Ku ku∏ ka i zwià za ne z nià wró˝ by
w wie rze niach lu do wych zaj mu jà
szcze gól ne miej sce. I cho cia˝ jej g∏os
jest jed nym z naj bar dziej zna nych
pta sich g∏o sów, to nie wie lu z nas wi -
dzia ∏o z bli ska, w na tu rze, te go pi´k -
ne go pta ka. Ja przez wie le lat mia ∏am
oka zj´ na co dzieƒ po dzi wiaç jej uro -
d´ i nie zwy k∏e za cho wa nie.

P ew ne go sierp nio we go dnia wpa -
da do mnie zna jo ma. Masz tu

pta ka, to chy ba ku ku∏ ka, ja nie wiem
co z nià zro biç, co jej daç jeÊç. Zna jo -
ma ucie k∏a i w ten spo sób ku ku∏ ka,
a w∏a Êci wie to co z niej zo sta ∏o po ja -
kimÊ tra gicz nym przej Êciu, po raz
dru gi zo sta ∏a pod rzu co na – kie dyÊ
w po sta ci jaj ka, te raz ja ko do ro s∏y
ptak roz po czy na jà cy swo je sa mo -
dziel ne ˝y cie.

Wie le znajd ków i pod rzut ków uda -
∏o mi si´ ura to waç, ale ni gdy nie mia -
∏am do czy nie nia z pta kiem w tak
z∏ym sta nie. Skrzy d∏o po ∏a ma ne, ca ∏a
za krwa wio na i po t∏u czo na, bok zbi ty,
trud no prze wi dzieç co dzie je si´
w Êrod ku. Na szcz´ Êcie zo sta ∏a zna le -
zio na chy ba chwi l´ po wy pad ku, bo
nie do sz∏y do dat ko we czyn ni ki nisz -
czà ce, jak za nie czysz cze nie ran i wy -
g∏o dze nie, ale i tak wy glà da ∏a, jak by
ju˝ ˝e gna ∏a si´ z tym nie go Êcin nym
Êwia tem.

Nie wie dzia ∏am wte dy jesz cze
o ist nie niu Azy lu dla pta ków, o któ -
rym prze czy ta ∏am póê niej w „Wo lie -
rze”, wi´c by ∏am zda na wy ∏àcz nie na
w∏a sne si ∏y. Przy znam, ˝e nie mia ∏am
na dziei, i˝ uda mi si´ jà ura to waç, no
ale pó ki ˝y ∏a, trze ba by ∏o coÊ ro biç.
Zwil ̋ y ∏am wo dà dziób, po ob my wa -
∏am ra ny, unie ru cho mi ∏am pla strem
po ∏a ma ne skrzy d∏o, u∏o ̋ y ∏am bi du l´
wy god nie w mi´k ko wy Êcie lo nym pu -
de∏ ku, a na st´p nie za cz´ ∏am prze glà -
daç mà dre ksi´ gi, aby do wie dzieç si´
cze goÊ do k∏ad niej o tym cie ka wym
pta ku. So ko ∏ow ski jak zwy kle oka za∏
si´ nie za wod ny. Wy czy ta ∏am, ˝e ku -
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ku∏ ki ˝y wià si´ gà sie ni ca mi, a wi´c
bie giem do ogród ka po ten przy -
smak! Wal cz´ z ni mi, ˝rà mo je upra -
wy, a jak po trzeb ne to ich nie ma.
Wresz cie zna la z∏am ja kieÊ mi ze ro ty
i kie dy ku ku∏ ka od po cz´ ∏a, uda ∏o mi
si´ prze ko naç jà, ˝e trze ba to po -
∏knàç. Kie dy prze ̋ y ∏a noc i na st´p -
ne go dnia wy ka zy wa ∏a ju˝ ca∏ kiem
do bry ape tyt, nie obu dzi ∏o to jesz cze
we mnie wi´k szej na dziei, ale zro bi -
∏o mi si´ tro ch´ we se lej. Gdy prze ̋ y -
∏a kil ka dni i za cz´ ∏a na bie raç si ∏,
a ape tyt prze mie ni∏ si´ w ˝ar ∏ocz -
noÊç, uwie rzy ∏am, ˝e uda mi si´ jà
ura to waç.

By ∏a pa cjen tem, któ re go móg∏ by
po zaz dro Êciç ka˝ dy szpi tal. Spo koj -
na, nie zry wa ∏a pla strów pod trzy mu -
jà cych z∏a ma ne skrzy d∏o, nie oka zy -
wa ∏a ˝ad ne go stra chu, kie dy zaj mo -
wa ∏am si´ nià. Kar mie nie sz∏o do -
brze. Mi´ dzy gà sie ni ca mi uda wa ∏o
mi si´ prze my ciç ser i mój wy na la zek,
jak zwy kle nie za wod ny – ka sz´ man -
nà ugo to wa nà na g´ sto, wy mie sza nà
z ˝ó∏t kiem ja ja na twar do.

Gà sie nic jesz cze nie bra ko wa ∏o, bo
zna jo ma mia ∏a zgon ka pu sty, wi´c zo -
sta ∏a zo bo wià za na do przy no sze nia
mi, co kil ka dni, li Êci wraz z tym sma -
ko ∏y kiem. Za stà pie nie gà sie nic ja kim -
kol wiek pa skudz twem fru wa jà cym czy
pe∏ za jà cym ni gdy mi si´ nie uda ∏o. Ze
zgro zà my Êla ∏am o zi mie. Wy na la z∏am
w skle pie po karm dla pta ków owa do -
˝er nych. Na su cho? Na wet nie spoj -
rza ∏a! Wszel kie pod cho dy, aby prze -
my ciç choç odro bi n´ w jej ulu bio nym
se rze lub ka szy, od ra zu zo sta ∏y roz szy -
fro wa ne. Je ̋ e li cze goÊ nie chcia ∏a, to
za wsze od by wa ∏o si´ to w ten sam spo -
sób. Bra ∏a to coÊ do dzio ba, przez
chwi l´ przy trzy my wa ∏a, jak by za sta na -
wia jàc si´, po czym nie  chcia ne je -
dzon ko wy pa da ∏o z dzio ba. Przy na -
st´p nej pró bie ruch by∏ ju˝ bar dziej
zde cy do wa ny, a ˝yw noÊç od la ty wa ∏a
da lej. Ko lej ne po dej Êcie koƒ czy ∏o si´
wy rzu ce niem po kar mu bar dzo da le ko,
a spoj rze nie wy ra ̋ a ∏o naj wy˝ szy sto -
pieƒ obu rze nia – prze cie˝ ci mó wi´ t´ -
pa ku, ˝e ta kie go Êwiƒ stwa nie ja dam.
A˝ si´ chcia ∏o od po wie dzieç – to po co
bie rzesz?

Przy sz∏a zi ma, a po tem wie le na -
st´p nych, któ re mo ja ku ku∏ ka prze -
˝y ∏a w do brej kon dy cji na se rze i ka -
szy z ˝ó∏t kiem. Na wet la tem gà sie ni -
ce ze sz∏y na dal szy plan, trak to wa ne
ju˝ ra czej ja ko de ser po do brym
obie dzie. Za wsze do sta wa ∏a coÊ zie -
lo ne go, za le˝ nie od po ry ro ku –
mlecz, sa ∏a t´, li Êcie z rzod kiew ki (sia -
nej na wet zi mà, bo szyb ko ro Ênie
w do nicz ce) i se le ra, a na wet alo es,
ale wszyst ko mu sia ∏o byç roz drob nio -
ne na ma ∏e ka wa∏ ki, bo sa ma ni gdy
na wet nie pró bo wa ∏a urwaç so bie ka -
wa∏ ka de li kat ne go li Êcia sa ∏a ty.
Z owo ców uzna wa ∏a tyl ko wi no gro -

na, te na sze, ma ∏e, z któ rych zja da ∏a
tyl ko skór ki, po czym, je ̋ e li zja d∏a
ich wi´k szà iloÊç, ra no w klat ce znaj -
do wa ∏am ja kieÊ wy pluw ki, wy ci Êni´ te
z wszel kich so ków.

Mia ∏a dziw ny, bar dzo nie prak tycz -
ny, jak na do mo we wa run ki, spo sób je -
dze nia. Po mi mo bar dzo sze ro kie go
gar d∏a, któ re mo g∏o po ch∏o nàç na -
praw d´ du ̋ e ka wa∏ ki, ca ∏y po karm
mu sia∏ przejÊç przez za ci Êni´ ty dziób.
Mia ∏o to sens w przy pad ku gà sie nic
– wszel ka za war toÊç z ich Êrod ka zo -
sta wa ∏a do k∏ad nie wy ci Êni´ ta, a po ∏y -
ka ne by ∏o sa mo czy ste „mi´ sko”, ale

po co ta kie utrud nie nie pod czas je dze -
nia, np. se ra. Za uwa ̋ y ∏am w jej za cho -
wa niu coÊ, co mo˝ na na zwaç wro dzo -
nà mà dro Êcià, a co na wol no Êci mo g∏o -
by nie raz ura to waç jej ˝y cie. Ni gdy nie
wzi´ ∏a do dzio ba mar twej gà sie ni cy,
dzi´ ki te mu nie gro zi ∏o jej za tru cie ty -
mi, któ re by ∏y nisz czo ne che micz ny mi
Êrod ka mi ochro ny ro Êlin.

Jak na tak ci´˝ kie ob ra ̋ e nia, ja kim
ule g∏a, za dzi wia jà co szyb ko po zbie -
ra ∏a si´ i sta n´ ∏a na no gi. Ra ny za go -
i∏y si´, pió ra od ro s∏y, tyl ko bied ne
skrzy d∏o ni gdy nie od zy ska ∏o pe∏ nej
spraw no Êci. Mo g∏a nim po ru szaç, ale
o la ta niu, da lej ni˝ na kil ka me trów,

nie by ∏o co ma rzyç.
Kie dy na bra ∏a si ∏y i za cz´ ∏a swo -

bod nie po ru szaç si´, wte dy do pie ro
mo˝ na by ∏o w pe∏ ni po dzi wiaç jej
uro d´. Sza ro pr´ go wa ne upie rze nie,
w od cie niu od ciem nej sza ro Êci do
bie li, z do dat kiem ja skra wo ̋ ó∏ te go
ko lo ru nóg, ob wó dek wo kó∏ oczu
i dzio ba, sta no wi ∏o bar dzo ele ganc ki
strój. Wy jàt ko wo pi´k ny by∏ dziób:
cien ki, doÊç d∏u gi, ale gdy otwie ra∏
si´, po ka zy wa∏ sze ro kie gar d∏o,
o bar dzo in ten syw nej po ma raƒ czo -
wej bar wie. Mo ̋ e to w∏a Ênie ten ko -
lor po tra fi tak za uro czyç ma ∏e ptasz -
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ki, ˝e go to we sà kar miç wiel kie go
˝ar ∏o ka. Na wet mo ja ka nar ko wa i pa -
no szà ce si´ wró ble cz´ sto sia da ∏y na
klat ce ku ku∏ ki, tu˝ nad jej g∏o wà
i wpa try wa ∏y si´ z upodo ba niem
w ten pi´k ny dziób, któ ry na ich wi -
dok otwie ra∏ si´ sze ro ko, wy da jàc
we so ∏e po skrze ki wa nia.

Mo ja ku ku ∏ecz ka by ∏a pta kiem bar -
dzo to wa rzy skim i we so ∏ym. Nie ch´t -
nie opusz cza ∏a swo jà du ̋ à klat k´,
w któ rej miesz ka ∏a, ale nie lu bi ∏a byç
sa ma. Za wsze, kie dy si´ do niej pod -
cho dzi ∏o, trze po ta ∏a skrzy de∏ ka mi, jak
to ro bià m∏o de pta ki przy kar mie niu.
Dziw ne, ale jej to po zo sta ∏o na ca ∏e
˝y cie, a ro bi ∏a to przy ka˝ dej oka zji –
kie dy si´ z nià roz ma wia ∏o, gdy by ∏a
z cze goÊ za do wo lo na, na po wi ta nie,
no i oczy wi Êcie kie dy wspo mi na ∏o si´
o je dze niu. By ∏o to mi ∏e i za wsze kie -
dy jà wspo mi nam, w∏a Ênie ta ka sta je
mi przed ocza mi: po skrze ku jà ca i ma -
cha jà ca skrzy d∏a mi, umie jà ca w tak
mi ∏y spo sób oka zaç swà wdzi´cz noÊç
za zwy k∏y ka wa ∏ek se ra.

Do dziÊ za gad kà dla mnie po zo sta∏
jej g∏os. Przez wie le lat nie ku ka ∏a,
ale wy da wa ∏a z sie bie dziw ny, bar dzo
do no Êny dêwi´k, coÊ jak by po ∏à cze -
nie Êmie chu ze szcze ka niem mo jej
ma ∏ej kun dli cy o dêwi´cz nym g∏o sie. 

Wy wrza ski wa ∏a to przy ro˝ nych
oka zjach w dzieƒ i w no cy, naj cz´ -
Êciej kie dy chcia ∏a wtrà ciç si´ do roz -
mo wy. Za sta na wia ∏am si´, czy jest to
jej na tu ral ny g∏os, czy na Êla do wa nie
za s∏y sza nych dêwi´ ków. Kie dy po kil -
ku la tach wy da wa ∏o mi si´, ˝e mo je
sta re, do bre pta szy sko ni czym mnie
ju˝ nie za sko czy, za cz´ ∏a ku kaç. Ci´˝ -
ko jej to sz∏o i brzmia ∏o ra czej jak ja -
kieÊ st´ ka nie, ale kie dy za czy na ∏a, to
po pi sy wa ∏a si´ tym d∏u go, a ja wresz -
cie mo g∏am po chwa liç si´, ˝e mam
praw dzi wà ku ku∏ k´.

W do mu nie ba ∏a si´ ni cze go. Lu bi -
∏a go Êci, a ka˝ da przy cho dzà ca, nie -
zna na jej oso ba, sta no wi ∏a no wy
obiekt za in te re so wa nia. Kie dy roz -
mo wa w to wa rzy stwie sta wa ∏a si´
bar dziej o˝y wio na, wtrà ca ∏a si´ tym
swo im Êmie cho -szcze kiem, cza sem
w tak od po wied nim mo men cie, ˝e
wszy scy mie li do bry ubaw.

Ta ka pew na sie bie czu ∏a si´ tyl ko
w do mu, bo kie dy w cie p∏e dni wy no -
si ∏am jà do ogród ka, wi dok ko goÊ ob -
ce go, na wet z da le ka, na sà sied nim
po dwór ku, wpro wa dza∏ jà w stan wy -
raê ne go zde ner wo wa nia.

Cz´ sto bra ∏am jà na r´ k´ i cho dzi -
∏y Êmy po po dwór ku, szu ka jàc cze goÊ
ja dal ne go, co jed nak nie wzbu dza ∏o
w niej wi´k sze go en tu zja zmu – praw -
dzi we je dze nie cze ka ∏o w klat ce! Tam
te˝ wia ∏a przy pierw szej oka zji.

La ta ∏a s∏a bo, cho dzi ∏a nie ch´t nie.
Krót kie nó˝ ki, z dwo ma pal ca mi
zwró co ny mi do ty ∏u, nie by ∏y przy sto -
so wa ne do dal szych spa ce rów, wi´c
na le ̋ a ∏o cza sem po gim na sty ko waç
si´. Bra ∏am jà na r´ k´, pod no si ∏am
w gó r´ i opusz cza ∏am, a ona w tym
cza sie ma cha ∏a skrzy d∏a mi, trzy ma jàc
si´ moc no pal ca. Bar dzo to lu bi ∏a.
Lu bi ∏a te˝ wska ki waç na scho dy.
Szyb ko po ko ny wa ∏a dro g´ na pi´ tro,
ska czàc po jed nym stop niu i do ga du -
jàc so bie coÊ w swo im skrze kli wym
j´ zy ku.

Co ja kiÊ czas, z nie  zna nych mi po -
wo dów, mia ∏a bez sen ne no ce, pod -
czas któ rych ska ka ∏a po klat ce, by ∏a
nie spo koj na, skrzy de∏ ka jej dr˝a ∏y,
a no gi ro bi ∏y si´ zim ne. Dzia ∏o si´ to
zwy kle w ciem ne, bez k si´ ̋ y co we no -
ce. Kie dy bra ∏am jà do r´ ki, uspo ka -

ja ∏a si´. Lu bi ∏a te˝, kie dy za pa la ∏am
lamp k´ sol nà – ta kà bry ∏´ z wk∏a da nà
do Êrod ka Êwiecz kà. Wpa try wa ∏a si´
w jej blask, a ca ∏e zde ner wo wa nie mi -
ja ∏o. Mo ̋ e mia ∏a z∏e sny, a mo ̋ e od -
zy wa ∏a si´ w niej ta si ∏a, któ ra ka ̋ e
ku ku∏ kom prze by waç no ca mi ty sià ce
ki lo me trów w dro dze do cie p∏ych kra -
jów.

By ∏a u mnie pra wie 9 lat, a˝ przy -
szed∏ czas, kie dy wi daç by ∏o, ˝e za czy -
na do pa daç jà sta roÊç. Po mi mo do -
bre go ape ty tu za cz´ ∏a chud nàç i bled -
nàç. Ra no trze po ta ∏a jesz cze skrzy de∏ -
ka mi na po wi ta nie i na wi dok je dze -
nia. W po ∏u dnie ze sz∏a na dno klat ki
i za cz´ ∏a drze maç z przy mkni´ ty mi
oczka mi, cze go ni gdy nie ro bi ∏a. Po
nie d∏u gim cza sie za sn´ ∏a. Na za wsze.

Nie b´ d´ pi sa ∏a, co wte dy czu ∏am,
bo kto mia∏ za przy jaê nio ne pta ki do -
sko na le to wie, kto nie mia∏ i tak ni -
gdy nie zro zu mie.

Do dam tyl ko, ˝e mi nà∏ ju˝ pra wie
rok od tej chwi li, a ja w dal szym cià -
gu ∏a pi´ si´ na tym, ˝e kie dy wcho dz´
do po ko ju, mo je pierw sze spoj rze nie
pa da na miej sce, gdzie sta ∏a klat ka
z ku ku∏ kà. Z mo jà mi ∏à, ura to wa nà
na ty le lat ku ku∏ kà.

Wan da Ra ko czy
Fot. autorki
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Spacer po ogrodzie.


