


z języka niderlandzkiego przełożyła



WEŹ TRZY KRESKI.

ZEGNIJ JE NIECO.

WSUŃ JEDNĄ ZA DRUGĄ.

OTO KRAJOBRAZ, 

W KTÓRYM ROZPOCZYNA SIĘ TA OPOWIEŚĆ.



Wal ter ko chał pta ki. Ob ser wo wa nie ich by ło naj przy jem niej -
szym za ję ciem, ja kie mógł so bie wy obra zić. Uwa żał, że to du żo
przy jem niej sze niż po dzi wia nie ob ra zów czy oglą da nie te le wi zji.

Każdego dnia prze mie rzał oko li ce swo je go do mu. Kra jo b-
raz, któ ry go ota czał, wy glą dał tak, jak by ktoś zgiął trzy kre ski 
i do ry so wał drze wa, krze wy i ścież ki. Po nad ni mi świe ci ło słoń -
ce — jak w le cie. 

Wal ter za wsze miał przy so bie lor net kę, bo pta ki nie lu bią,
kie dy pod cho dzi się za bli sko. No sił też ze so bą atlas pta ków.
Przed sta wio no w nim wszyst kie pta ki z da le ka i z bli ska. Po da -
no ich na zwy, opi sa no upie rze nie i twa rze.
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WYŻEJ ŚWIECI SŁOŃCE, ALE ONO 

NIE ZMIEŚCI SIĘ NA TEJ STRONIE.

TRZEBA JESZCZE DODAĆ DRZEWA I KRZEWY.

I ŚCIEŻKI.

CZASEM WĘDRUJĄ NIMI LUDZIE, CHRZĄSZCZE 

I ŚLIMAKI. CHRZĄSZCZE I ŚLIMAKI NIE WIEDZĄ 

O TYM, ŻE NIMI WĘDRUJĄ. LUDZIE TAK. 

JAK TEN MĘŻCZYZNA W ODDALI. 

OBSERWUJE PTAKI. I WIE O TYM. 



zie mi le ży ptak — du ży dra pież ny ptak. Ale pod krza kiem znaj -
do wa ło się coś in ne go — coś, cze go nie zna lazł w swo im atla sie.
Ow szem, mia ło skrzy dła. I łap ki. By ły to łap ki, któ re bar dzo przy -
po mi na ły nóż ki — ma łe nóż ki z ma lut ki mi pa lusz ka mi, z ma leń -
ki mi pa zno kiet ka mi u tych pa lusz ków i z ociu pin ką zie mi pod
pa zno kiet ka mi tych pa lusz ków u tych nó żek.

To, co Wal ter zna lazł pod krza kiem, naj bar dziej przy po mi na -
ło ludz kie dziec ko. Ty le że z pió ra mi za miast ubra nia. A z miej -
sca, w któ rym po win no mieć ra mio na, wy ra sta ły mu skrzy dła.
Praw dzi we.
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(Że ni by zwie rzę ta nie ma ją twa rzy? Tyl ko lu dzie je ma ją?
Cza sem wy da je się, że to zwie rzę ta ma ją twa rze. A lu dzie cza -
sem wy glą da ją tak, jak by mie li py ski).

Kie dy tyl ko Wal ter do strze gał ja kie goś pta ka, spraw dzał, 
czy wszyst ko zga dza się z tym, co o pi sa no w atla sie. Je śli się
zga dza ło, czuł wzru sze nie, gdzieś we wnątrz, mniej wię cej po -
środ ku. Ma rzy ło mu się, by w ta kiej książ ce ktoś opi sał ca ły
świat i że by wszyst ko by ło tam na swo im miej scu.

Gdy pew ne go dnia Wal ter zno wu prze mie rzał oko li cę, zaj rzał
pod je den krzak. Zwy kle te go nie ro bił — prze waż nie pa trzył
w nie bo. Al bo na drze wa. Pod krza ki w każ dym ra zie nie. A jed -
nak tym ra zem tam wła śnie zaj rzał. Wy da ło mu się na gle, że na

8



Nie. To by ła pta ko dziew czyn ka. Al bo dziew czyn kop tak. Al bo
coś po mię dzy.

Spa ła. „Być mo że ktoś ją pod rzu cił” — po my ślał Wal ter. Lu -
dzie ro bi ą tak od wie ków, gdy nie mają dość pie nię dzy al bo uwa -
żają, że z ich dziec kiem jest coś nie w po rząd ku. Wte dy gdzieś
je kła dą, by ktoś in ny je zna lazł. Pod drzwia mi. Al bo na klom bie.
Zda rza ło się też, że pod drzwia mi lub na klom bie le że li do ro śli,
ale to by ły tro chę in ne przy pad ki. Nikt wte dy nie my ślał, że le żą
tam po to, by ktoś ich zna lazł.

Pta ków nikt ni gdy nie pod rzu cał.
Wal ter pod niósł stwo rzon ko i je przy tu lił. Dwo je oczu otwo -

rzy ło się na chwi lę i na tych miast za mknę ło. Wal ter ro zej rzał się
po ścież ce — na le wo, na pra wo, jesz cze raz na le wo.

Ni ko go nie do strzegł. Tyl ko dwa chra bąsz cze.
— Hej! — za wo łał. — Czy ono jest czy jeś?
Nikt nie od po wie dział. Za kra kał ptak, ale te go pta ka Wal ter

znał. Fi gu ro wał w je go atla sie.
Wal ter krzyk nął naj gło śniej, jak po tra fił: 
— W ta kim ra zie je za bie ram, do brze?! Za bie ram je ze 

so bą!
I za brał pta ko dziew czyn kę do do mu. Ra mio na uło żył tak, 

że by two rzy ły coś na kształt gniaz da. Lor net ka dyn da ła mu na
ple cach.
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Z po cząt ku Wal ter myślał, że to anio łek spadł z nie ba. Ale
przecież do brze wie dział, że to nie anio łek, bo anio ły ma ją ra mio -
na na swo im miej scu, a skrzy dła wy ra sta ją im z ple ców. A przy -
naj mniej lu dzie od zawsze są dzą, że tak to wy glą da u anio łów.
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Ptakodziewczynka. Albo dziewczynkoptak. 
Albo coś pomiędzy. Właściwie nie wiadomo, kim jest Ptyś. 
Pewnego dnia Walter po prostu znajduje ją pod krzakiem 

i zabiera do domu. Jego żona Tina chce ją wychować 
jak własne dziecko. Tylko że Ptyś potrzebuje wolności — 

i nie daje się zatrzymać.
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