
PoC zą tek

Lu dzie w mie ście mie li za wo dy, o któ rych Emil ni gdy wcze ś-
niej nie sły szał: pra so wacz pi żam, kuch mistrz od zim nych za ką -
sek, fre zer i in ten dent.

Od cza su prze pro wadz ki ma ma Emi la co dzien nie od ósmej ra -
no do czwar tej po po łu dniu pra so wa ła bie li znę w wiel kiej pral ni.
Oprócz te go we wtor ki i czwart ki cho dzi ła sprzą tać do urzę du
i wte dy Emil mu siał jeść w ba rze zu pę mię sną al bo za pie kan kę
z ma ka ro nem.

Bar nie był spe cjal nie przy tul nym miej scem. Na oknach wi -
sia ły po ma rań czo we sie ci ry bac kie, a no gi pla sti ko wych krze seł
dra pa ły pod ło gę, draż niąc nie przy jem nie uszy. Ale był ta ni i znaj -
do wał się bli sko do mu.
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Emil ro zej rzał się do oko ła. Czy to moż li we, że nikt in ny nie
do strzegł te go, co on? Kel ner ka ze zmę czo ną twa rzą wy cie ra ła
szmat ką sto lik i prze su wa ła z ło sko tem krze sła. W ką cie ba ru
ktoś się gło śno śmiał i prze kli nał, z au to ma tu na pły ty wy pły wał
fa la mi nie wy ra źny śpiew: 

Nie je stem pan ną we sel ną,
lecz ko bie tą sub tel ną.

Pe li kan prze wró cił znów stro nę ga ze ty i za mie szał ka wę. Naj -
wy ra źniej nie zbyt mu sma ko wa ła. Z pew nością zdą ży ła już cał -
kiem wy sty gnąć.

Kie dy po pi jał ka wę, mu siał uno sić gło wę do su fi tu i wów czas
po więk szał mu się wo rek wi szą cy pod dzio bem. Ski nął na kel -
ner kę skrzy dłem ukry tym pod sze ro kim rę ka wem twe edo wej
ma ry nar ki i po pro sił o ra chu nek. Miał ni ski głos i tro chę skrze -
czał, ale kel ner ka wy da ła mu obo jęt nie resz tę, nie zwra ca jąc
wca le uwa gi na dziw ny ton gło su ani wy gląd swo je go klien ta. 

Na gło wę ukry tą pod żół tą pe ru ką ptak na ło żył sza ry fil co wy
ka pe lusz, za rzu cił na nie ist nie ją ce ra mio na po pe li no wą kurt kę
i po ma sze ro wał do wyj ścia. Na no gach miał skó rza ne bu ty w ko -
lo rze pia sko wym. Z pew no ścią za mó wił je u szew ca, bo w żad -
nym skle pie nie moż na do stać obu wia w kształ cie wio sła.
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Emil wo lał za pie kan kę z ma ka ro nem, jed nak w ten czwar tek
by ła tyl ko zu pa mię sna. Deszcz prze stał już pa dać; w ba rze
śmier dzia ło mo krym psem, pi wem i pa pie ro sa mi. Emil usiadł
przy sto li ku pod oknem i cze kał na swo ją por cję, śle dząc wzro -
kiem osę, któ ra czoł ga ła się po li ściu sztucz nej pe lar go nii. 

— Kiep skie la to — ode zwał się ktoś znad są sied nie go sto-
li ka.

Na so fie przy ścia nie sie dział samotnie męż czy zna i czy tał
ga ze tę. Miał po dłuż ną, ster czą cą bro dę i bar dzo bla dą twarz.
Rów nież w ga ze cie by ło coś przy ku wa ją ce go uwa gę: męż czy zna
trzy mał ją do gó ry no ga mi.

Kel ner ka przy nio sła zu pę i na moment za sło ni ła Emi lo wi 
wi dok. Chło piec wciąż nie mógł ode rwać wzro ku od sa mot ne-
go męż czy zny. Był on ubra ny w ele ganc ki gar ni tur i kra wat.
Na opar ciu krze sła po wie sił kurt kę z po pe li ny.

Ale czy był to na pew no męż czy zna? Nie wy glą dał wpraw dzie
na ko bie tę, w grun cie rze czy w ogó le nie przy po mi nał czło wie -
ka. Sze le ścił ga ze tą i spra wiał wra że nie, że gor li wie się w nią
wczy tu je, ale wciąż trzy mał ją od wrot nie.

Emil ukrył usta za pa pie ro wą ser wet ką. Chcia ło mu się
śmiać, a rów no cze śnie czuł strach. To nie jest ża den czło wiek,
tyl ko ja kiś wiel ki ptak, ten bia ły, któ ry ma ta ki dziw ny dziób...

No wła śnie: pe li kan!
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Ptak za wró cił w stro nę, z któ rej przy szedł, mi nął bar, skrzy -
żo wa nie, prze szedłszy ostroż nie przez pa sy, i po dą żył przez par -
king pro sto na po dwó rze Emi la. Otwo rzył drzwi do klat ki F
i wszedł do środ ka.

Emil po li czył do dzie się ciu i po szedł za nim. Klat ka scho do -
wa by ła pu sta, ale po ru szał się licz nik win dy. Za trzy mał się
na sió dem ce, na naj wyż szym pię trze. Czyż by ptak rze czy wi ście
miesz kał w blo ku Emi la? A mo że tyl ko wy brał się do ko goś z wi -
zy tą?

W do mu Emil spraw dził w en cy klo pe dii ha sło „pe li kan”. Do-
wie dział się, że pe li ka ny to du że pta ki stad ne o ma syw nej bu -
do wie. Że ma ją dłu gie, sze ro kie skrzy dła, krót ki ogon, sto py
w kształ cie wio seł i dłu gi dziób. Z żu chwą i dzio bem jest po -
łą czo ny sze ro ki roz cią gli wy wo rek skór ny, któ re go pe li ka ny 
uży wa ją, kie dy ło wią ry by. Roz prze strze ni ły się w go rą cej 
i umiar ko wa nej stre fie kli ma tycz nej i za miesz ku ją nad wo da-
mi za rów no słod ki mi, jak i mor ski mi. Raz wi dzia no je tak że
na Pół no cy. 

Otwo rzy ły się drzwi miesz ka nia.
— Zgad nij, co się dzi siaj sta ło! — zawołał Emil.
Ma ma wy glą da ła jed nak na zmę czo ną i w jej gło sie da ło się

sły szeć znie cier pli wie nie:
— Po cze kaj że tro chę, niech cho ciaż zdej mę kurt kę.
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Emil na tych miast się pod niósł z za mia rem śle dze nia pta ka,
ale za trzy mał go po iry to wa ny głos kel ner ki.

— Ra chu nek! A ra chu nek? A to ci się za czę ło pa lić pod no -
ga mi! 

Męż czy źni z na roż ne go sto li ka prze rwa li roz mo wę i spoj rze -
li w ich stro nę. W tym sa mym mo men cie skoń czy ła się też pio -
sen ka z au to ma tu. W ci szy, w któ rej głos od bi jał się echem jak
w ko ście le, czer wo ny ze wsty du Emil wy cią gnął z tyl nej kie sze -
ni port fel i wy jął z nie go je dy ny bank not.

Kel ner ka od wró ci ła się, by od li czyć resz tę, ale Emil był już
na chod ni ku. Biegł wzdłuż uli cy Teh ta an tie, bo jąc się, że na za -
wsze stra ci pta ka z oczu. Na gle mu siał się za trzy mać, bo o ma -
ły włos by na nie go nie wpadł. Pe li kan stał nie co po chy lo ny
przed wy sta wą skle po wą i przy glą dał się mę skim ubra niom.
Po chwi li je go ko ły szą ce się ple cy zni kły w drzwiach wej ścio -
wych i te raz to Emil sta nął przed wi try ną, ni by za pa trzo ny w rę -
ka wicz ki, kra wa ty i fra ki.

Kie dy ptak znowu po ja wił się w za się gu je go wzro ku, miał
bar dzo za do wo lo ną mi nę, a na je go dłu giej szyi po wie wał sza -
lik w czer wo no -zie lo ną krat kę. Sza lik był ja skra wy, więc rzu cał
się w oczy, a po za tym wca le nie pa so wał do resz ty ubio ru pe li -
ka na. Zda niem Emi la i bez te go wy glą dał on wy star cza ją co
krzy kli wie, ale być mo że lu bił ra żą ce ko lo ry.
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— Za po mnia łem o resz cie, bo tam był je den pan, prze cież
mó wi łem.

— Co za pan? I co to ma do rze czy?
— Bo on był ta ki dziw ny i mu sia łem za nim wyjść, że by zo ba -

czyć, do kąd wła ści wie idzie.
— Nie ro zu miem. — Ma ma usia dła cięż ko na brze gu łóż -

ka. — Jak to mu sia łeś? Bie gasz po mie ście za ob cy mi ludź mi?
— Ale to nie był czło wiek, to był ptak.
— Co ty opo wia dasz? Je steś cho ry? — Ma ma do tknę ła czo -

ła Emi la i spoj rza ła na nie go po dejrz li wie. — Czy wy my ślasz so -
bie ta kie hi sto rie dla za ba wy?

— Nic nie wy my ślam, ma mo, uwierz mi. To był ptak, pe li -
kan. I on miesz ka w na szym blo ku, w klat ce F na siód mym pię -
trze. Miał pod bro dą ta ki sam wo rek jak w en cy klo pe dii.

— Że co? — Ma ma za czę ła się śmiać. — Cho dzi ci pew nie
o pa na Hy y ryläin e na. To za nim bie ga łeś po ca łym mie ście
i przez to zo sta wi łeś pie nią dze w ba rze. Ju tro z sa me go ra na
masz je ode brać.

Ma ma po szła do ła zien ki i od krę ci ła kur ki przy wan nie. Emil
po dą żył za nią.

— Ja ki pan Hii riläin en?
— Hy y ryläin en. Pa ni Ka pio wy na ję ła mu miesz ka nie na la-

to, bo sa ma wy je cha ła do cór ki za gra ni cę. Bar dzo uprzej my
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Emil od szedł bez sło wa do swo je go po ko ju. Po ja kimś cza-
sie ma ma przy szła do nie go ubra na w szla frok; wy bie ra ła się
pod prysz nic.

— By łeś na obie dzie?
— Ja dłem zu pę mię sną. I wiesz co, tam był je den pan…
— A resz ta?
Emil wzdry gnął się i za czął prze szu ki wać kie sze nie, cho ciaż

od ra zu so bie przy po mniał.
— Nie ma.
Za pa dła ci sza. Ma ma cze ka ła na ciąg dal szy, ale Emil mil -

czał.
— Nie ma? Prze cież da łam ci dzie sięć ma rek, a zja dłeś tyl ko

zu pę.
Emi lo wi zro bi ło się wstyd.
— Za po mnia łem. Nie zdą ży łem...
— Jak to za po mnia łeś? Co zro bi łeś z resz tą pie nię dzy?
Wciąż by ła mo wa o pie nią dzach, od kąd się tu prze pro wa dzi -

li, a ta ta zo stał tam, w do mu. Tu prze cież na wet nie ma do mu,
tyl ko miesz ka nie. A te raz Emil mu si tłu ma czyć, że nie miał 
cza su po cze kać na wy da nie resz ty, że cał ko wi cie o tym za po -
mniał. I ni by dla cze go? Z po wo du pta ka, pe li ka na, któ ry przy -
szedł do ba ru na ka wę. Jak moż na opo wie dzieć coś po dob ne go?
Prze cież pe li ka ny nie pi ją ka wy.
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