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Źródła Rio Papagaio
Szczecin położony jest na 14 stopniu 30 min.
dlugości wschodniej od Greemuich i 53 stopniu 30 min.
szerokości północnej. Jak daleko jest stąd do źródeł Rio
Papagaio — wielkiej rzeki, którą wyczarował sobie na
poddaszu narożnej kamienicy obywatel tego miasta, Jan
Papuga?
(...)
MIASTO tworzące historię pewne jej epizody osnuwa
poetyczną mgiełką legendy. Nie ma czego się wstydzić i
nie ma sensu odżegnywać się od tych legend, one
bowiem stanowią także trwałą wartość każdej
ustabilizowanej społeczności. Mamy naszą własną,
szczecińską legendę Gałczyńskiego, legendę Gila,
legendy Messera i Żywickiego. I mamy legendę Jana
Papugi.
Kiedyś, przed laty, przyszedł do redakcji, w której
wówczas pracowałem, a z którą on współpracował,
prosząc o pomoc. Papuga proszący o pomoc? To wprost
niemożliwe! A jednak. Dzielność Wikinga i dzielność
Don Kichota były walorami zbytecznymi w pojedynku,
który — jak się okazało — zaczął był toczyć z urzędami i

uzbrojoną w tajemnicze paragrafy biurokracją.
Wysłuchałem go z zainteresowaniem i ze współczuciem,
ale też nie bez sporej dozy sceptycyzmu. Budować, a
ściślej — odbudowywać jakąś chałupę nad Zalewem
Szczecińskim z przeznaczeniem na azyl dla łudzi piszących, a niechby i malujących lub komponujących? Prawo
własności na ten jakiś mirażowaty obiekt, jakieś
niewielkie kredyty...? J dlaczego właśnie nad Zalewem?
POJECHALIŚMY na wizję lokalną. Samochód utknął w
piaszczystej drodze, poszliśmy przez ugór, potem łąką,
nagle otworzył się przed nami zielony wąwóz w okrutnie
pięknej, czerwcowej urodzie, daliśmy nura w tę zieleń i...
stanąłem ogłupiały tym widokiem. Wysoki uskok brzegu,
skrawek plaży, wielka woda. On, Krzysztof Kolumb tego
uroczyska, stał również w milczeniu...
Obaj nie sforsowaliśmy wtedy głębokich okopów
biurokracji. On ze swoim marzeniem o własnej, wielkiej
wodzie — Rio Papagaio — pozostał na poddaszu
narożnej kamienicy. Ale jeśli ktokolwiek kiedykolwiek
szukać będzie źródeł tej rzeki, niech wie, że są one
niedaleko stąd. W pobliżu 14 stopnia 30 min. długości
wschodniej od Greenwich i 53 stopnia 30 min. szerokości
północnej.
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