
 
Jest zimowy mglisty poranek czternastego lutego siedzimy, siedzimy przy małym ognisku planując trasę 

przemarszu przez niegościnne tereny opanowane przez bandę Bilego Kida. Kilka łyżek wystygłej fasoli, łyk gorącej kawy 

i ruszamy w drogę. Z wysokości końskiego grzbietu lustrujemy przemierzaną prerię porośniętą wysoką trawą i bujnymi  

krzakami, w których może czaić się  jakieś niebezpieczeństwo. Krzaki czyste lecz w oddali horyzontu  widać rosnącą 

chmurę kurzu.  Będą kłopoty. Z pędzącej chmury wyłaniają się coraz bardziej wyraźne sylwetki dużej grupy jeźdźców. 

Niestety to banda Bilego Kida. Szeryf rzuca hasło „Formuj Klin” . Wykonujemy komendę w pełnym galopie. Gnamy na 

przeciwnika koło nas gwiżdżą wystrzelane do nas pociski przeciwnika. Jesteśmy tak blisko  że u przeciwnika widać już 

rysy twarzy. Pada komenda ognia, zaskoczenie bandy całkowite. Nie spodziewali się, że tak nieliczny oddział zaledwie  

25 osobowy stawi im czoła i zaatakuje ich frontalnie.  Za chwilę wpadamy w nich całym impetem, zmiana broni, strzelby 
w koński kabury, rewolwery w dłonie. Huk zapach prochu, tętent koni i odgłosy padających ciał. Nie oglądamy się za 

siebie za siebie pędzimy ku „Świnie” , wpadamy na zacumowany prom, który natychmiast odbija. Zsiadamy z koni 

zajmując pozycje strzeleckie po obu burtach promu. Prowadzimy ostrzał oddalającego się brzegu, kilku trafionych spada 

na ziemię, po której ciągnięci są przez rozdrażnione konie. Wyszliśmy spod ich zasięgu, możemy teraz ocenić własne 

straty. O w mordę siedmiu  zabitych  i trzech rannych. Trzeba się gdzieś ukryć banda nie odpuści nam. Jedyny sensowny 

plan to to skok na Karsibór. Tak tez robimy, paląc za sobą most. Sami zajmujemy stanowiska u nasady mostu obserwując 

bród i drugi brzeg. Zbliża się wieczór temperatura gwałtownie spada. Musimy się gdzieś zatrzymać na nocleg. Idziemy 

całą szerokością z bronią gotową do strzału. Przed nami słychać trzask szybko zamykanych okiennic, gasną światła.  

Ludzie pewnie myślą, że jesteśmy od Kida. O w jednym domu światła nie zgaszone a przed wejściem stoi młoda 

niewiasta małego wzrostu,  lecz widać od razu że wielkiego ducha. Wchodzimy do środka, proszeni jesteśmy do salonu. 

Na stole zaraz pojawiają się wiktuały Pani i Pana domu. Smalec chleb i gorąca kawa lub herbata. Po zaspokojeniu 
pierwszego głodu oraz przekonawszy się, że jesteśmy u przyjaciół  odkładamy broń. Gospodarze proponują, żebyśmy na 

noc zostali u nich. Ochoczo przystajemy na tę propozycje. Na chwilę idziemy za gospodynią o imieniu Adriana, która 

lokuje nas w pięknie  ze smakiem urządzonych pokojach trącących myszką minionej epoki. Po kąpieli i doprowadzeniu 

się do ładu schodzimy z naszymi damami na dół do salonu. A w nim na stole istna biesiada. Jednakże największym 

powodzeniem  cieszyły się chleb i ciasteczka wypiekane przez Adrianę i smalec produkcji Piotra oraz nie zapomniana 

sałatka na szybko  „madame Barbara” Nie wiadomo skąd na stole pojawiła się okowita, to cud jakowyś, czyżby to woda 

zamieniła swój stan? Po kilku łykach ruszamy w tany. Wspaniała zabawa pozwoliła zapomnieć o trudach mijającego dnia. 

Nad ranem legliśmy w pieleszach gnijąc w nich do godziny 09:00. Kop w drzwi wrzask Szeryfa i już jesteśmy na nogach. 

Śniadanie , krótki spacer aby z główki wywietrzały spożywane trunki. No i hajda na koń, obowiązki wzywają   

opuszczamy gościnny nam dom. Lecz zapamiętajcie wszyscy co to czytacie dom ten nazwany został „Ptaszarnia”. My 

obiecujemy solennie, że tam jeszcze wrócimy. A innym pobyt w Ptaszarni gorąco polecamy.  

     Servo per Amikeco!      Wasz bajko  pisarz  w  zastępstwie   Szeryfus    
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