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Rozdział I
O tym, kto jest kim w tej historii 
– albo kim tylko się wydaje

– Nic jej nie będzie? Na pewno nic jej nie 
będzie? – do papugi docierał czyjś zaniepokojo-
ny głos. Zamrugała, spróbowała się ruszyć. Wciąż 
była poturbowana i obolała, poza tym widziała nie-
wyraźnie, jakby przez mgłę. 

Niepotrzebnie zwiewałam – pomyślała. – Trzeba było 
poczekać, aż odrosną lotki. Podkusiło mnie, nie ma co!

Ale czy naprawdę mogła się powstrzymać? Na taką 
chwilę przecież czekała: nieopatrznie pozostawione otwar-
te okno, nagły podmuch ciepłego wiatru niosący zapach 
świeżych, wiosennych liści… W sekundę podjęła decyzję: 
dziobem podważyła haczyk, na który zamknięte były 
drzwiczki klatki, potem krok przed siebie i fru! na ze-
wnątrz. Tak w każdym razie miało to wyglądać. 

Było jednak inaczej: machała, machała skrzydłami roz-
paczliwie, trzepotała nimi jak kura czy inny nielot – i spa-
dała. Udało się jej spowolnić upadek (z okna na pierwszym 
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piętrze), ale tylko spowolnić. A potem wszystko potoczyło 
się szybko: najpierw kot, odwieczny wróg pierzastych, rzu-
cił się na nią i ledwo umknęła przed jego pazurami, potem 
tuż obok niej coś zaryczało, coś zatrąbiło, a gwałtowny po-
dmuch raz i drugi odrzucił ją do tyłu. Fiknęła kozła w po-
wietrzu i spadła na ziemię, a ktoś ją podniósł (człowiek!). 
Przed oczami zrobiło się jej ciemno i… tyle pamiętała.

– Wygląda na to, że tylko się potłukła. Solidnie. Ale ko-
ści żadnej nie złamała – usłyszała inny głos, nie ten, który 
dopytywał się, czy nic jej nie będzie. Ten był łagodny, ko-
biecy. 

Poczuła dłonie przesuwające się po jej ciele wzdłuż 
skrzydeł. Ktoś, widać, zgarnął ją z chodnika czy ulicy i za-
niósł do weterynarza. Papuga wzdrygnęła się – nie znosiła, 
gdy dotykali jej ludzie. A właściwie – w ogóle nie lubiła 
ludzi.

– Polatać się zachciało, co? – domyślała się pani wete- 
rynarz.

A pewnie! – odpowiedziała w myślach papuga. – I pole-
cę. Podlecz mnie trochę, odpocznę, dojdę do siebie – i bye, 
bye, adieu, sayonara!

– Co to za ptak? – zastanawiał się pierwszy głos, przery-
wając jej rozmyślania. – Trochę przypomina gołębia.

Papugę zatkało z oburzenia. Nazwać ją gołę-
biem. Ją! Sam jesteś gołąb, a raczej – głąb!

– Ale nie, to jednak nie jest gołąb – uznał głos. – 
Wielkość się zgadza, szary kolor też, ale dziób nie 

pasuje. I te czerwone pióra w ogonie… U gołębia 
takich nie widziałem.

– Śliczna papużka – kobiece dłonie pogładziły 
papugę po łebku. – Śliczna żako.

– Aha, żako! Żako… Nigdy nie słyszałem o takim gatun-
ku. W każdym razie dobrze, że ją tu przynieśli.

– Dobrze, że tu trafiła – zgodziła się pani weterynarz. 
I dodała: – Pewnie komuś uciekłaś, co? 

Nie komuś, tylko od kogoś – sprostowała w myślach  
papuga.
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– Ale co ona taka łysa? Ktoś ją oskubał? – dopytywał ten 
pierwszy głos. Papuga zastanawiała się, do kogo należał: 
nie przypominał męskiego, nie brzmiał jak głos kobiety, do 
dziecka też jakoś nie pasował.

– Martwią mnie te wyskubane pióra – przyznała pani 
doktor. – Goła skóra na szyi i brzuchu. Albo jest chora, 
albo sama je sobie wyrwała. Słyszałam, że nieszczęśliwe 
papugi tak robią.

– Biedactwo – pożałował jej pierwszy głos i pospieszył 
z zapewnieniem: – Teraz jesteś już w dobrych rękach.

Te ręce, rzekomo dobre, ujęły ją delikatnie i uniosły.
– Dobrze, że mamy klatkę po tej sowie, co leczyła zła-

mane skrzydło. Tam ją wsadzimy, na razie niech odpocz-
nie. A potem może warto byłoby zanieść ją do weteryna-
rza? – zastanawiał się głos kobiety.

Papuga drgnęła. Jak to: do weterynarza? To ty nie jesteś 
weterynarzem?! W takim razie kim niby jesteś? 

Szarpnęła się, otrząsnęła, zamrugała i mgła sprzed oczu 
wreszcie ustąpiła.

Pierwsze, co zobaczyła, to wpatrzone w nią oczy – nie-
bieskie, nienaturalnie duże, za okularami w ogromnych 
czerwonych oprawkach. A potem zauważyła kota. Niemoż-
liwie grubego, czarno-białego kota wlepiającego w nią 
miodowe ślepia.

Natychmiast zakręciło jej się w głowie. 
Zemdlała.
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Rozdział II
Groch z kapustą, czyli o śliwkach,  

żelkach i pasztecie  – z grubsza

Papuga ocknęła się. Wzdrygnęła się, otrze-
pała pióra – miała ich wystarczająco dużo, 
żeby móc to zrobić – i natychmiast czujnie się 
rozejrzała. Klatka. Była wewnątrz klatki, czyli 
nic nowego. Widziała jeszcze nieco niewyraź-
nie, ale nie dostrzegła w pobliżu człowieka ani 
żadnego kota. Brr! Dreszcz ją przeszedł na 
wspomnienie wpatrzonych w nią dwóch par 
oczu. Na szczęście wystarczy chwila, żeby się 
wydostać z nowej niewoli. Potem tylko otwar-
te okno i… no właśnie, co dalej? Może zjedzie 
po rynnie, może z parapetu przejdzie na gałąź 

pobliskiego drzewa – wszystko jedno, byle uciec. Jeśli do-
pisze jej szczęście, trafi do zoo. U żadnego człowieka nie 
chciała już mieszkać, to pewne. Ludzi miała dosyć. Skry-
cie marzyła o tym, żeby dostać się na statek do Afryki, wie-
działa jednak, że szanse są znikome.

Szybko odnalazła wzrokiem drzwiczki i przesunęła się 
w ich stronę. Uchwyciła dziobem metalowy haczyk i za-
częła go szarpać. Szczęknął cicho raz i drugi i wydało się 
jej, że nieco wysunął się ze skobla.

– Ha! – stwierdziła z zadowoleniem. – Nie z takimi za-
mknięciami już sobie radziłam.

– Lepiej się czujesz? – usłyszała nagle zatroskany głos. 
Podskoczyła na żerdce i zachwiała się. Musiała zatrze-

potać skrzydłami, żeby zachować równowagę: tuż przy ko-
modzie, na której ustawiona była klatka, siedział kot. Ten 
tłusty, czarno-biały, którego już widziała. Siedział i wpa-
trywał się w nią miodowymi ślepiami.

No to klops. Wpadłam jak śliwka w kompot! – jęknęła 
w duchu. Jeszcze gwałtowniej zaczęła szarpać metalowy 
haczyk, tym razem nie po to, żeby go wyrwać, ale żeby się 
upewnić, że porządnie tkwi w skoblu.

– Słyszałem, że się poruszyłaś, więc do ciebie zajrzałem. 
Wyglądałaś na mocno oszołomioną, gdy tutaj trafiłaś. Cie-

szę się, że doszłaś do siebie. 
Papuga potrząsnęła głową, 

a potem wytrzeszczyła oczy. 
Chyba walnęłam o ziemię moc-
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niej, niż mi się wydawało. Kot, który uprzejmie do mnie 
przemawia!… Moja biedna głowa, skutki tego upadku są 
poważniejsze, niż sądziłam. Oby szybko minęły! 

Kot nie zniechęcał się brakiem odpowiedzi.
– Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy. Jestem Czarek, 

a ty?
Nie wykonywał żadnych gwałtownych ruchów. Papuga 

odczekała chwilę, a potem odważyła się poruszyć. Zero  
reakcji. Wysunęła z ramion głowę – kot nawet nie drgnął. 
Poruszyła nią na boki – nadal nic. Rozprostowała nogi, po-
woli, jedną po drugiej, otrzepała pióra – nie rzucił się z pa-
zurami na klatkę. Czyżby był niegroźny? W każdym razie 
lepiej mu odpowiedzieć.

– Nie mam imienia.
– Jak to? – zdziwił się. – Jakoś chyba na ciebie wołają?
– A wołają. Poli. Pepi. Żaczek. Tak było kiedyś. A po-

tem: wstrętne ptaszysko, skubaniec, ej, ty tam… Różnie.
– Och… – kot zmieszał się. – Chcę… chcę cię zapewnić, 

że tu możesz czuć się w pełni bezpieczna. Jesteś w miejscu 
najlepszym z możliwych. Najlepszym na świecie.

Papuga dopiero po tych słowach ciekawiej rozejrzała się 
po pomieszczeniu. 

Pierwsze, co rzucało się w oczy, to kolor, prawdziwa 
inwazja koloru. Czerwone regały, czerwone 

fotele, żółte ściany, na ścianach obrazy, 
które barwami wprost kipiały. Do tego 

w jednym oknie niebieskie zasłonki, w drugim – różowe. 
Oprócz tego: półki, stoliki, stoliczki, bynajmniej nie puste. 
Poustawiano na nich figurki kotów, ryb, pawi, flamingów, 
sów, łabędzi. (Figurek papug jakoś nie zauważyła). Wypa-
trzyła też puszki, szkatułki, dziwacznie poubierane lalki 
i staromodny telefon wysadzany kolorowymi szkiełkami. 

– Co… co to ma być?! – wyskrzeczała, gdy była już 
w stanie się odezwać. – W różnych domach mieszkałam, 
ale nigdy w takim! Co to za graciarnia? Groch z kapustą!

Kot poruszył się lekko i przez moment widziała tył jego 
ciała. Papudze wydało się, że brakuje mu ogona.


