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ZWYCZAJNA KAWKA
ANNA STAREK‑WRÓBEL

Pewnego burzowego dnia, jakich wiele majową porą, coś 
zastukotało w okno domu na przedmieściach miastecz-
ka Dobro Wielkie. W pierwszej chwili mieszkająca tam 

pani nie zwróciła na to uwagi. Mogła to być gałąź uderza-
jąca w szybę albo tylko niesforny wiatr. Po kilku minutach 
dźwięk się powtórzył, zatem podeszła do okna. Na parape-
cie przycupnął szary ptak, pukając słabo dziobem w szybę. 
To kawka — pomyślała właścicielka domu. Ciekawe, co jej 
się stało. Czy jest ranna?

Wyszła po ptaszka, który drżał bezwładny na parapecie 
okna. Delikatnie zawinęła go w ręcznik i zaniosła do środka. 
Burza ucichła i wyszło słońce. Kawka stanęła na nogi, lekko 
oszołomiona, ale wcale nie miała zamiaru odlecieć.

— No leć, leć! — Kobieta otworzyła szeroko okno. Pta-
szek ani drgnął. Coś ewidentnie było z nim nie tak. — I co 
ja mam z tobą zrobić, maluchu? — Zafrasowana zapakowa-
ła nieboraka do pudełka i pojechała z nim do weterynarza.

— To nie taka młoda kawka. I wygląda na dość potur-
bowaną, ale skrzydła wydają się w  porządku. Najwyraź-
niej mocno uderzyła o szybę. Ma pani ptaszarnię — proszę 
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 wsadzić ją do jednej z klatek i obserwować. Tylko absolutnie 
nie dawać do papug — na pewno się nie dogadają! — prze-
strzegł weterynarz.

I  tak oto kawka zamieszkała na przedmieściach. Na-
zajutrz zaczęła powoli poznawać otoczenie oraz nowych 
sąsiadów.

— Co to za dziwny, wyblakły ptak? — dziwiły się pa-
pugi. — Kim jesteś, dziwolągu?

— Nie jestem dziwolągiem, jestem kawką — zaprotesto-
wała przybyszka.

— A czemu jesteś taka brzydka? Ej, dziewczyny, co z nią 
robimy? Bo chyba zostanie tu na dłużej!

— Ale jak? Co ze mną zrobicie…? — próbowała prze-
rwać im kawka.

— Ty się nie odzywaj! Nasz dom, nasza twierdza i nasze 
zasady! Może z czasem pozwolimy ci nas polubić, ale naj-
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pierw musisz coś ze sobą zrobić. Te twoje pióra są obrzydli-
wie szare! Jeśli chcesz być z nami, nie możesz tak wyglądać!

— A jak? — westchnęła kawka. — Ja zawsze taka byłam…
— Dramat! Siedź i  się nie odzywaj! Najlepiej w ogóle 

udawaj, że nas nie widzisz. A jak ktoś przychodzi — tym bar-
dziej. Trudno się przyznawać do takiej pokraki. Ciesz się, że 
nie jesteś w jednej wolierze razem z nami, nie, dziewczyny?

— Wcale nie chcę tu być… — rozmyślała kawka. Jednak 
z jakiegoś powodu w ogóle nie miała siły odlecieć. Bała się, 
że kolejny raz wleci w burzę. Tu, gdzie była teraz, było bez-
pieczniej.

Pewnego dnia zaryzykowała i zapytała papugi, dlacze-
go nie chcą odlecieć. Przecież niekiedy mogłyby się wy-
mknąć — w porze karmienia czy sprzątania. Spojrzały na 
nią oburzone: czemu miałyby rezygnować z wygód?!

— Na zewnątrz są lasy i pola! Można latać tak wysoko, 
jak się chce! Wolność, wolność! Ona jest warta wszystkich 
wyrzeczeń…! — rozmarzyła się kawka.

— Bujdy! Nic takiego nie ma! Nic innego poza wolierą 
nie istnieje! Na „wolności” są koty i hałaśliwe wróble! Wie-
je wiatr i pada deszcz! Pamiętam, bo raz nasza nieżyjąca 
już ciotka Klotylda opowiadała. Świeć, Panie, nad jej ptasią 
duszą! Dlatego zamilcz, idiotko, i nie zawracaj nam głowy 
swoimi bajkami!

Kawka jednak już w ogóle ich nie słuchała. Przypomnia-
ły jej się dawne czasy: loty nad drzewami, spacery po trawie 
i ścieżkach. Poczuła, że wcale nie boi się burzy. Zaczęła trze-
potać się w klatce, za wszelką cenę próbując się uwolnić.
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— Kretynka, kompletna wariatka! — komentowały mię-
dzy sobą papugi. — Gdzie niby chcesz lecieć, pokrako? I tak 
się znowu rozbijesz podczas pierwszej burzy!

Hałas usłyszała właścicielka ptaszarni. Weterynarz uprze-
dzał ją, że kawka będzie coraz silniejsza i nastąpi dzień, gdy 
będzie chciała odlecieć. Z radością otworzyła okno i wolierę. 
Kawka się zawahała. Nie widziała tych postępów, o których 
mówił weterynarz, choć przecież coraz lepiej się czuła, mia-
ła coraz więcej siły i… coraz tęskniej wpatrywała się w dal. 
Wiedziała, że nie wróci już do wygodnego życia, choć nikt 
nie ochroni jej przed kolejną burzą. W tle słyszała chichot 
papug. Nie było odwrotu.

Papugi siedziały jak oniemiałe. Pierwszy raz przestały się 
przekrzykiwać. Na ich oczach kawka — jakby nigdy nic — 
wyleciała wprost nad drzewa. Nie odwróciła się ani razu. Nie 
zawróciła. Ba — nawet się z nimi nie pożegnała! Wkrótce 
szary punkt zniknął im z oczu.

— Niemożliwe! Niewiarygodne wręcz! Ale i tak tu wró-
ci! — gderała najstarsza z papug. — Daję jej tydzień i znowu 
będzie pukać dziobem w szybę!

Pomyliła się. Kawka nie wróciła już nigdy. Wybrała wolność. 
Musiała tylko zrozumieć, że w życiu nie liczy się długość ży-
cia, ale jego jakość. Zrozumieć to i odważyć się żyć po swo-
jemu — wolna.

Ale o tym kolorowe papugi nigdy nie wiedziały i nigdy 
nie będą potrafiły tego zrozumieć…




