
Ra tu szo wy ze gar ude rzył sześć ra zy i Mia stecz ko obu dzi ło
się ze snu. Na uli ce wto czy ły się wo zy z ja rzy na mi, za dzwo -
ni ły bań ki z mle kiem, za pach nia ło świe żym pie czy wem. 
Do zor cy otwie ra li bra my i za bie ra li się do po ran nych po -
rząd ków. W oknach uka zy wa ły się za spa ne twa rze. Za czy nał
się no wy dzień.
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szej ra sy — na wet wte dy, gdy by ten przed sta wi ciel szla -
chet nej ra sy no sił na szyi zło tą ob ro żę wy sa dza ną dro gi mi
ka mie nia mi. Ku ba bo wiem — oprócz wie lu in nych za let
(i pa ru drob nych wad) — po sia da jed ną za le tę wy jąt ko wą:
roz ma wia ze swo im pa nem! Na uczył się tej sztu ki wła śnie
od pa na Am bro że go. Sta ło się to w spo sób nie zwy kle pro sty.
Pan Am bro ży, zwy cza jem lu dzi sa mot nych, lu bił roz ma -
wiać z sa mym so bą. A ści ślej — z so bą i z psem. Mó wił
o swo ich przy go dach, o cięż kich cza sach i stu in nych spra -
wach. Ku ba słu chał. Nic, tyl ko słu chał. Aż jed ne go dnia,
gdy pan Am bro ży spy tał go, jak się czu je, Ku ba naj nor mal -
niej w świe cie od po wie dział: „Dzię ku ję! Czu ję się wy śmie -
ni cie, tyl ko pchły mnie gry zą”.

Ła two so bie wy obra zić, ja kim wstrzą sem by ły dla Am bro -
że go te sło wa. O ma ło się nie roz cho ro wał.

Wła śnie pan Am bro ży, któ ry pierw szy ze rwał się z po ście li, 
po cią gnął przy ja cie la za ucho i po wie dział:

— Wsta waj, śpio chu! Ko gut pa ni Su char ko wej już ochrypł
od pia nia, a ty ani drgniesz. Po bud ka!

Ku ba po trzą snął łbem, za mru gał śle pia mi i ziew nął.
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Pa rę mi nut po szó stej zbu dzi li się rów nież miesz kań cy
ma łe go dom ku przy uli cy Od la tu ją cych Pta ków: Am bro ży
No sek i je go przy ja ciel, Ku ba.

Pan Am bro ży to eme ry to wa ny de tek tyw, au tor zna ko mite -
go dzie ła „Na zło dzie ju czap ka go re”, nie gdyś po strach prze -
stęp ców, a dziś do bro dusz ny, życz li wy świa tu sta ru szek.

Aż trud no uwie rzyć, że ta okrą glut ka po stać bu dzi ła kie dyś
ta ki po płoch w świe cie prze stęp czym. Że ta gło wa z reszt ka -
mi si wych wło sów roz wią zy wa ła naj trud niej sze za gad ki kry -
mi nal ne. Że na zwi sko No ska by ło zna ne nie tyl ko w wiel kim
mie ście, w któ rym żył i dzia łał, lecz także da le ko po za je -
go gra ni ca mi. A jed nak to praw da. Pięk ne to by ły cza sy, ale 
mi nę ły! Po nich przy szła sta rość i pan Am bro ży za pra gnął 
spo ko ju. Wró cił więc do ro dzin ne go Mia stecz ka, ku pił ma ły 
do mek i za miesz kał w nim ra zem z Ku bą. Od po czy wał, ho -
du jąc rzod kiew ki i przy gry wa jąc so bie wie czo ra mi na fle cie.
Nie przy pusz czał, że tu — w ma łym, ci chym Mia stecz ku —
prze ży je jesz cze jed ną, ostat nią przy go dę swe go ży cia.

Ku ba jest psem. Zwy czaj nym, ku dła tym kun dlem, ale pan
No sek nie za mie nił by go na przed sta wi cie la naj szla chet niej -
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Po śnia da niu pan No sek i pies za czę li się szy ko wać do
wyj ścia. Co dzień ra no bo wiem uda wa li się do kio sku po ga -
ze ty. De tek tyw się gnął po ma ły ne se ser, z któ rym się ni gdy
nie roz sta wał, za wo łał na psa i obaj wy szli na uli cę.

Uli ca Od la tu ją cych Pta ków by ła nie wąt pli wie naj spo koj -
niej szą ulicz ką Mia stecz ka. Sta ły przy niej — tak jak we
wszyst kich ma łych mia stecz kach — par te ro we dom ki i zie -
le ni ły się ogro dy. W oknach kwi tły pe lar go nie i drze ma ły
ko ty.

Ale nie we wszyst kich. Gdy Am bro ży mi jał do mek pa ni
Su char ko wej, Ku ba po cią gnął go za nogawkę i szep nął:

— Spójrz w okno! Czar na Bro da na po ste run ku!
Pan Am bro ży zer k nął nie znacz nie w pra wo i doj rzał za 

fi ran ką za rys czy jejś po sta ci. Nie miał wąt pli wo ści, że to
Czar na Bro da. I nie wąt pił, że zza fi ran ki ob ser wu je ich pa -
ra czuj nych oczu.

Czar na Bro da in try go wał obu przy ja ciół od wczo raj. Wła -
śnie wczo raj zni kło z furt ki pa ni Su char ko wej wiel kie ogło -
sze nie: „Wy naj mę po kój z wik tem i opie run kiem” i za miesz -
kał u niej ta jem ni czy gość z buj ną bro dą. Nie by ło by w tym
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— Mia łem pięk ny sen — rzekł z roz ma rze niem. — Śni ło
mi się, że je stem rzeź ni kiem. Sto ję so bie za la dą, a wo kół
mnie kieł ba ski, ko stecz ki, szy necz ki... Mó wię ci, cu dow ny
wi dok! Od sa mych za pa chów krę ci ło mi się we łbie. Już
mia łem się gnąć po naj sma ko wit szą z szy nek, gdy usły sza -
łem twój głos.

Ziew nął jesz cze raz i za py tał:
— Po wiedz mi, Am bro ży, czy to praw da, że sny się cza sem

spraw dza ją?
Pan Am bro ży po dra pał się po gło wie.
— Po dob no tak. Mo jej ciot ce śni ło się kie dyś, że zła ma ła

no gę. I wy obraź so bie, że na za jutrz rze czy wi ście zda rzy ło
się zła ma nie. Wpraw dzie nie u ciot ki, tyl ko u są siad ki, i nie
no ga się zła ma ła, tyl ko dra bi na, ale ciot ka upar cie twier dzi -
ła, że sen się spraw dził. Mo że i twój się spraw dzi?

— Być mo że. Ale za nim to na stą pi, przy go tuj mi coś do
zje dze nia. Ten sen za ostrzył mi ape tyt.

— Za dzie sięć mi nut bę dziesz miał kró lew skie śnia da -
nie — za pew nił przy ja cie la pan Am bro ży.

— Wy star czy mi psie — rzekł skrom nie Ku ba.
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— Sztucz na? — zdzi wił się Ku ba. I za raz się oży wił: — No
wi dzisz! To jest naj lep szy do wód, że bro dacz ma złe za mia -
ry. Gdy by nie miał złych za mia rów, nie za kła dał by sztucz -
nej bro dy.
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nic szcze gól ne go, gdy by nie fakt, że bro dacz zdra dzał nad -
mier ne za in te re so wa nie pa nem No skiem i je go psem. Za raz
po przy by ciu wy py ty wał o nich pa nią Su char ko wą, a po tem
— w cią gu dnia — de tek tyw i pies aż trzy krot nie spo tka li 
go na swej dro dze. To nie mógł być przy pa dek. No i te raz
zno wu...

— Co raz bar dziej mi się to nie po do ba — rzekł Ku ba. —
W ogó le od trzech dni swę dzi mnie le we ucho, a to jest nie -
omyl ny znak, że za no si się na coś nie zwy kłe go. Je stem pe -
wien, że to swę dze nie ma ja kiś zwią zek z bro da czem. Słu chaj,
a mo że to ja kiś prze stęp ca, któ re go wsa dzi łeś do wię zie -
nia? Wy szedł na wol ność i te raz szu ka ze msty...

— Ra czej nie. Nie wy glą da mi na prze stęp cę.
— Nie wy glą da? Dla cze go?
— Czy zwró ci łeś uwa gę na je go bro dę? — spy tał Am bro ży.
— Oczy wi ście. Jest gę sta i czar na.
— Nic wię cej nie za uwa ży łeś?
— Nic.
— A więc prze oczy łeś naj waż niej sze: ta bro da jest sztucz -

na! Sztucz na i w do dat ku nie udol nie przy pra wio na.
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