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 Ludzie często chodzili tamtą drogą, chodnikiem, rozmawiając, śmiejąc się, czasami 

nucąc. Niektórzy z nich milczeli, chowali głowy pod swoim dziwnym futerkiem, niezbyt 

miękkim zresztą. W naszym miasteczku, gdzie bezpańskie koty, takie jak ja, włóczyły się po 

ulicach, było bardzo dużo młodych dorosłych. Uczęszczali oni do miejsca zwanego szkołą. 

 Tamtego dnia siedziałem pod soczyście żółtym krzewem i myłem swoje łapki. Było 

cicho, słoneczko ogrzewało mi futerko, a gdzieś pośród gałęzi drzew śpiewały ptaki, na które 

miałem niedługo zapolować. Sielanka ta nie trwała zbyt długo, ponieważ terkot odbijających 

się o chodnik plastikowych kółek nie pozwalał mi się skupić.  

 Przeciągnąłem się, poruszyłem wąsami, a potem dobiegł mnie słodki, dziewczęcy 

głos: 

 – No mówię ci, że tak było! – próbowała wmówić chłopcu niziutka dziewczynka.  

 Ludzie wydawali mi się dziwni. Prawdziwe futerko mieli tylko na łebkach i to czasami 

takie długie, że pewnie było im bardzo niewygodnie. No i chodzili na dwóch łapach, a drugą 

parą robili dziwne rzeczy – na przykład wkładali jedzenie, jakby nie mogli poradzić sobie 

samym pyszczkiem. 

 Dziewczynka zatrzymała się, a chłopiec poszedł w jej ślady i stukot momentalnie 

ucichł. Pewna stara sroka opowiadała mi kiedyś, jak rozpoznać ludzkiego chłopca, a jak 

ludzką dziewczynkę. Chłopcy mieli krótsze futerko na łebku, a dziewczynki były mniejsze. 

I właściwie ta dwójka pasowała do tego opisu nadzwyczaj dobrze.  

 – Zobacz, zakwitły forsycje – powiedziała znowu, odrywając z krzaczka gałązkę pełną 

żółtych kwiatów.  

– Uważaj, Felicjo, bo ksiądz wyjrzy przez okno i cię pogoni – zażartował chłopiec.  

– Ej, patrz, Szymek, kotek! – Ludzka dziewczynka przykucnęła i wyciągnęła rękę 

w moją stronę. Mimowolnie się napuszyłem. – Chodź, kotku. Kici, kici. No chodź, nie zrobię 

ci krzywdy… 

Ta, akurat, pomyślałem, cofając się o krok, ale po chwili się uspokoiłem. 

Dziewczynka miała naprawdę śliczne ślepia. Takie ciepłe, spokojne. Szare jak niebo 

przed deszczem. Skojarzyła mi się z nieprzewidywalną pogodą, która potrafi zmienić się 

w ciągu minuty i ze słonecznego popołudnia stać się burzą stulecia. 

Zahipnotyzowany podszedłem nieco bliżej, pozwalając nawet się pogłaskać i podrapać 

za uchem. 

– Śliczny jest! – piszczała rozentuzjazmowana. Miała bardzo wysoki, ale nie 

nieprzyjemny głos. Raczej ciepły i miły. – Chciałabym mieć kotka. 

– To sobie kup albo weź ze schroniska. – Chłopiec o imieniu Szymon przewrócił 

oczami. Chyba był znudzony. 

– Mama mi nie pozwoli, przecież wiesz. Mamy już psa. A ja bym tak bardzo chciała 

kotka. – Felicja jeszcze raz podrapała mnie za uszkiem, po czym wstała. Ja nie ruszyłem się 

z miejsca, tylko na nią spojrzałem. – Pa-pa, kotku.  

Tak oto poznałem Felicję i Szymona, na których od tamtego spotkania zwracałem 

większą uwagę niż na innych. Szli zawsze co siedem dni tą samą drogą, z tą samą walizką 

(sroka powiedziała mi, co wydaje tak bardzo nieprzyjemny dźwięk). Czasami trzymali się 

za łapki, a niekiedy dziewczynka odpychała chłopca, mówiąc mu, że jest jej niewygodnie. Nie 

dziwiłem się jej, bo gdybym ja miał trzymać jakąś kotkę za łapkę, też byłoby mi źle. 

Kiedy latem wychylałem się zza krzaka, aby sobie pospacerować, i mijałem Felicję 

oraz Szymona, zawsze się zatrzymywali, aby mnie pogłaskać. Czasami Felicja dawała mi jeść 

– jakieś mięsko lub bułkę, a czasami coś słodkiego. Zjadałem wszystko ze smakiem, 

bo wiedziałem, że łatwiej nie uda mi się zdobyć pożywienia. 

Felicja nazywała mnie kiciusiem, a ja zastanawiałem się dlaczego. Ludzie mieli 

dziwny zwyczaj nazywania wszystkiego. 



Po pewnym czasie żadne z nich już nie pojawiało się na drodze prowadzącej obok 

kościoła. Zacząłem przesiadywać na posesji człowieka, którego sroka nazywała księdzem. 

Co wieczór wystawiał mi miseczkę z mlekiem oraz mięskiem, a ja byłem mu za to ogromnie 

wdzięczny. Kiedy wychodził z samego rana, czekałem wiernie przy drzwiach i łasiłem się mu 

do nóg. On zaś mówił do mnie kocie, tak samo jak sroka, z którą coraz bardziej zacząłem się 

zaprzyjaźniać. Spędzaliśmy razem wszystkie wieczory, siedząc na parkingu i oglądając 

zachody słońca, czyli te momenty, kiedy słońce się chowało i szło spać. 

– Wiesz, sroko, ludzie to dziwne stworzenia. Nie chodzą tymi samymi ścieżkami – 

powiedziałem jej pewnego razu, kiedy zaczęła mi doskwierać samotność. Położyłem się na 

boku, a ona przysiadła na kamieniu.  

– Bo ludzie lubią nowe miejsca, szybko się nudzą. Wiesz, oni nie są jak ty. Mówi się, 

że koty chodzą własnymi ścieżkami, ale wy lubicie wytarte szlaki, a ludzie nowe i nieznane. 

– Ja… Chciałbym zobaczyć znów jej chmurne oczy, wiesz, sroko? I poczuć, jak 

delikatnie głaszcze mnie po łebku. Ja… Chciałbym, żeby to ona zabrała mnie do domu. 

– To właśnie nazywają tęsknotą, kocie. 

I tak zacząłem tęsknić i wyczekiwać dnia, aż znów ją zobaczę, nawet w towarzystwie 

Szymona, który był mi obojętny. Jednakże gdzie pojawiała się Felicja, tam też pojawiał się 

i chłopiec. Sroka nazywała to miłością, lecz nie wiedziałem, co to znaczy. Stwierdziłem więc, 

że Szymon nosił swoją miłość w kieszeni, dlatego tak często się uśmiechał. A jego uśmiech 

wywoływał uśmiech Felicji. 

Gdy liście zaczęły zmieniać kolor z zielonego na złoty, znowu się pojawili wraz 

ze stukotem walizki. Felicja znowu, tak jak to robiła wcześniej, bawiła się ze mną. Zacząłem 

ją odprowadzać tak daleko, jak tylko mogłem, a potem wracać tam, gdzie zawsze spędzałem 

czas – pod krzak, który wiosną mienił się żółtymi kwiatami. 

– Cześć, kiciusiu! – witała się za każdym razem dziewczynka, kucając, aby podrapać 

mnie pod brodą. Mimowolnie zaczynałem mruczeć. – Mam nadzieję, że dobrze ci się tak 

żyje. Przyniosłam coś dla ciebie.  

Felicja wyciągnęła z torby kanapkę i dała mi ją, tak po prostu. A gdy rzuciłem się na 

dziewczynkę, chcąc jej podziękować, zachichotała radośnie. Szymon się niecierpliwił, stojąc 

za nami. 

– Cały czas tylko dokarmiasz tego kocura. Jest brudny i śmierdzący, pewnie nosi 

jakieś choróbsko. Najpierw całujesz jego, a potem mnie. Uch. To okropne.  

– Nie słuchaj go – szepnęła mi do uszka, przyciskając do piersi. – Tak naprawdę jesteś 

więcej wart od niego. 

Zima przyszła niespodziewanie wraz ze śniegiem. Musiałem się chować, robiło się 

coraz bardziej zimno, a ja musiałem sobie jakoś radzić. I tym razem pomagał mi ksiądz. 

Wyłożył pudełko mięciutkim, ale dziwnym futerkiem i wystawił na schody. Spędzałem tam 

noce, a w podzięce przynosiłem martwe myszki, które łapałem w piwnicach, do których ktoś 

nie zamknął okien.  

Jednak kiedy stopniał śnieg, a pobliskie podwórza pokryły przebiśniegi i krokusy, 

Felicja nie wróciła. Szymon owszem, ale kiedy wychylałem łebek, aby mu się przyjrzeć, 

zawsze mnie ignorował. 

Było mi smutno, że nie mogłem zapytać, gdzie jest Felicja i kiedy do mnie przyjdzie. 

Każdego dnia tęskniłem coraz bardziej. Zacząłem chodzić do miejsca, gdzie niegdyś ją 

odprowadzałem. Każdego dnia. Nawet wtedy, gdy znowu zakwitły forsycje.  

Sroka nie potrafiła mi pomóc, a ja spacerowałem po ulicach, szukając Felicji i jej 

chmurnych oczu. Nigdzie jednak nie potrafiłem jej znaleźć – ani na ławce, ani na drzewie, 

w wodzie też jej nie było, ani na moście, gdzie wystraszyłem stado kaczek. 



Tak mijał mi czas – na poszukiwaniu dziewczynki, która dała mi ciepło. Przeszedłem 

całe miasto wzdłuż i wszerz, wszedłem w najmniejsze zakamarki, ale jej nigdzie nie było. 

A ja tak bardzo chciałem ją zobaczyć. 

Ludzie wytykali mnie palcami, kiedy przechodziłem obok. Zastanawiałem się 

dlaczego, przecież cały czas wyglądałem tak samo. Koty się nie zmieniają. 

Chciałem znaleźć dom, aby wypełnić pustkę po stracie ludzkiej przyjaciółki, ale nikt 

nie zgarnął mnie z ulicy. 

Pewnego lata trafiłem do schroniska. Umyto mnie i nakarmiono, a kiedy wsadzono do 

klatki, poczułem, że to mój koniec. Że tu zostanę już do końca życia, chyba że ktoś weźmie 

mnie ze sobą. Ale ja całkiem straciłem nadzieję i nie dawałem się nikomu dotknąć. Syczałem, 

drapałem i gryzłem. Dla mnie już żaden człowiek nie był dobry.  

Któregoś razu do schroniska przyszedł Szymon, ale nie było z nim Felicji. On i jego 

miłość towarzyszyli innej dziewczynce, która chciała zaadoptować pieska. Choć chłopiec na 

mnie spojrzał, nie rozpoznał we mnie kota spod krzaku forsycji. 

Uciekłem od razu, gdy nadarzyła się okazja. Znów zostałem bez dachu nad głową. 

Znów byłem tylko kotem szukającym kogoś, kogo nikt nie widział od dawien dawna – 

ludzkiej przyjaciółki. 

Wróciłem pod swoją forsycję. Ksiądz zniknął, a na jego miejscu pojawił się inny 

człowiek, taki, który nie przepadał za kotami. Przepędził mnie z podwórka, więc więcej nie 

postawiłem tam łapki. 

Przechodnie czasami rzucali mi coś do zjedzenia, ale poza tym żywić się musiałem 

upolowanymi myszami oraz resztkami ze śmietników. 

Sroka stwierdziła, że stałem się bardzo markotny i przestała spędzać ze mną czas. 

Zostałem sam. Zupełnie sam. W takim stanie przetrwałem zimę. Gdy śnieg zniknął po 

raz czwarty od zniknięcia Felicji, wszystko stało mi się obojętne. Każdy dzień polegał 

właściwie na tym samym – na wylegiwaniu się w nikłych promieniach słońca, na szukaniu 

jedzenia i ciepłego miejsca do spania. 

 Aż pewnego dnia znowu ktoś zakłócił mój spokój. Tym razem była to mała 

dziewczynka podskakująca radośnie obok mojego krzewu. 

 – Zobacz, kochanie – powiedziała jej mama, zwracając na siebie uwagę dziecka. – 

Zakwitły forsycje. – Mama oderwała gałązkę, a ja wychyliłem łebek i znowu ją zobaczyłem. 

 – Patrz, mamusiu, kotek! 

 Tak oto spotkałem ponownie swoją ludzką przyjaciółkę. Zmieniła się. Nie potrafiłem 

stwierdzić dlaczego, ale się zmieniła, a jej mały sobowtór próbował powyrywać mi 

w pierwszej chwili wąsy. Ale Felicja ją powstrzymała, kucając. 

 – Cześć, kiciusiu. Długo na mnie czekałeś? – zapytała, biorąc mnie na ręce. 

 – Nawet nie wiesz, jak bardzo! – powiedziałem, chociaż doskonale wiedziałem, że ona 

usłyszy tylko miauknięcie. Oparłem łapki na jej ramieniu i wtuliłem się w szyję. 

 – Naprawdę jesteś więcej wart od niego – wyszeptała, prostując się. – Kochanie, 

chcesz mieć kotka? 

 – Tak! Chcę mieć kotka! 

 – W takim razie kiciuś idzie z nami. 

 Razem ze swoją ludzką przyjaciółką odzyskałem nadzieję na kolejne lato. 

 


