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JUKA 

kategoria wiekowa – dorośli 

 

Kakao 

Zanim umarłem zjadłem spory kawałek świątecznego pasztetu i ponad połowę 

opakowania tabletek dla seniorów. 

Mam na imię Frodo. Urodziłem się jedenastego maja 2002 roku w przytulnym 

mieszkaniu na Sobieskiego w Radomiu. Moja matka to beagelka, ojca nie znałem. Zresztą 

ona też go nie pamiętała. Taki kilkuminutowy romans. Nie miałem braci ani sióstr. Byłem 

przystojny. Tak mówili. Jasnorudy, z białym krawatem i wiecznie zmarszczonym czołem. 

Mimo sędziwego już wieku wciąż przypominałem szczeniaka. 

Kasia wzięła mnie na ręce jak miałem osiem tygodni. „Jest mój” – powiedziała, a pan 

Zbyszek wsunął sto złotych do kieszeni pani mojej matki. Jechałem samochodem wtulony 

w nową panią. Wniosła mnie na czwarte piętro. Chwilę później poznałem Teresę i Krzyśka, 

nowych właścicieli. Nigdy o nich tak nie myślałem, to moja rodzina. 

Domowy rosołek z lanymi kluseczkami czekał już w czerwonej misce. 

W ekspresowym tempie pochłonąłem wystudzoną zupę. Zachciało mi się siku. Pewnie bym 

popuścił, ale Kasia znowu chwyciła mnie na ręce i zbiegła na trawnik przed klatką. 

Odetchnąłem. Zrozumiałem, że wystarczy jak będę biegał w kółko i przebierał łapami, żebym 

wyszedł na dwór. Potem dołożyłem do tego ciche popiskiwanie. Chwalili mnie, że nigdy nie 

zlałem się na podłogę. Raz tylko, gdy bezskutecznie prosiłem Krzyśka o spacer, a ten 

niewzruszony siedział przed komputerem nie wytrzymałem. Na solidną kupę wybrałem Kasi 

pokój. Czułem, że od niej nie oberwę. Tak też się stało. Wkurzyła się na brata, nie na mnie. 

Zwinęła dywan i wyniosła z domu. Wrócił kilka dni później czysty i pachnący. 
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Tego dnia, gdy trafiłem do mieszkania na Królewskiej kończyła się kwarantanna po 

szczepieniu. Znowu wsadzili mnie do samochodu. Tym razem podróż była dłuższa. 

Dojechaliśmy. 

Trawa, drzewa, schody, wszystko obce. Spędziłem cały dzień na działce i świeżym 

powietrzu. Usnąłem z głową w talerzu, na którym zostawiłem kilkanaście smacznych suchych 

kuleczek. Śmiali się. Nie tylko wtedy. Bawiło ich też, jak pokracznie próbowałem pokonać 

schody, a gdy po wielu próbach zdobyłem werandę usłyszałem „dobry piesek”. Te słowa 

zrozumiałem jako pierwsze. Uczyłem się nowych. Po jakimś czasie wiedziałem już, co 

znaczy spacer, „przynieś misia”, „podaj łapę”, czy też „idziemy spać”. 

Czteroosobowa rodzina pokochała mnie od razu. Nigdy nie krzyczeli. Prawie. Złościli 

się tylko, gdy podczas spaceru chwytałem kości rozrzucone pod śmietnikiem. Zazdrościłem 

sąsiadom, bokserowi z klatki obok, czy jamniczce z wieżowca. Dostawali kości w domu, a ja 

miałem tylko plastikową o zapachu czekoladowym, który szybko przestał być wyczuwalny. 

Mieli powód. Jako, że byłem strasznym łasuchem połykałem jedzenie często go nie gryząc. 

Smak ostatniej schabowej kości utkwił mi w pamięci. Tym bardziej, że kilka godzin po 

zjedzeniu pojawił się w domu dziwny gość. Dotykał mnie, macał, a do tego specyficznie 

pachniał. Czułem drażniącą w nozdrza chemię, ale nieprzypominającą tej, która rozchodziła 

się po mieszkaniu, gdy Kasia sprzątała. Od tamtej pory nie dostałem w domu kości, a zapach 

tego kolesia pojawiał się, ilekroć trafiałem do lecznicy. W hollu siedziało zawsze kilka psów, 

czasem koty. Trzęsły się. Ja też zacząłem drżeć. Już zawsze dostawałem dreszczy, gdy 

opornie wchodziłem do pomieszczenia z tym dziwnym zapachem. 

Nie mogłem powstrzymać się od ciągłej chęci jedzenia. Naleśniki z serem, ogórki 

zielone, papryka, smażona wątróbka. Wszystko przepyszne. Kasia raz wlała do mojej miski 

kakao. Niesamowicie słodki napój szybko stał się przysmakiem. Odtąd kubkiem brązowego 

płynu zaczynałem każdy dzień. Szkoda, że Kasia kilka miesięcy później przerzuciła się na 

kawę. Ogórki zielone pokochałem na działce. Pani Teresa wsadzała je do miski i zalewała 

wodą, a ja podbiegałem i wyciągałem jednego. Chwilę później wracałem po następnego. 

Czekałem na mizerię szykowaną do obiadu. Wcinałem obierki i kawałki ogórków. Pamiętam 

też smak i zapach ciasta drożdżowego. Pierwszy raz zostałem wtedy sam. Nie mogłem się 

oprzeć pachnącemu czemuś leżącemu na kuchennym stole. To już moja tajemnica, jak udało 

mi się wskoczyć na stół. Zjadłem ponad połowę. Trochę pani Teresa się zdenerwowała 

widząc na podłodze w kuchni kawałek ciasta i mnóstwo okruchów. Mimo tych kilku 

niemiłych słów, jakie usłyszałem, było warto. 

Niestety w wieku ośmiu lat zachorowałem na zapalenie stawów. Odtąd jedzenie 

przynosił kurier. Piętnaście kilo suchej karmy. Przyzwyczaiłem się. Całe szczęście Kasia 

i pani Teresa dbały, bym nie zapomniał smaków dzieciństwa. Jeden naleśnik z serem zawsze 

przypadał dla mnie, kawałek ciasta drożdżowego również. Inne ludzkie przysmaki 

w mniejszej ilości niż kiedyś, ale zawsze coś. 

Kochałem całą czwórkę, choć każdego traktowałem inaczej. Zbyszek i Teresa szybko 

stali się jak rodzice, a Kasia z Krzyśkiem zostali najlepszymi przyjaciółmi. Nazywali mnie 

czasem „synuś rodziców”. Słowo rodzic faktycznie pasowało do moich relacji z Teresą 

i Zbyszkiem. Gdy zachorowałem nie chciałem już spać sam w przedpokoju. Kasia co prawda 

wstawała w środku nocy, dawała leki zawinięte w pasztet z puszki, tuliła. Ja i tak szedłem pod 

drzwi rodziców i płakałem, by mnie wpuścili. Przy nich czułem się bezpiecznie. Krzysiek 

z kolei był kolegą od spacerów. Czułem przed nim respekt. Wystarczyło, że podniósł palec 

wskazujący, a ja siadałem. Trząsłem się, że usłyszę, jaki to jestem niegrzeczny. Kasia nie 

lubiła ze mną wychodzić. Nie słuchałem jej, gdy prosiła bym zwolnił, zaczekał, czy przestał 

wąchać źdźbła trawy. Ciągnąłem ją za sobą na ośmiometrowej smyczy, a ona z ledwością 

nadążała. Raz nawet zimą tak ją szarpnąłem, że wylądowała na chodniku. Leżała na plecach. 

Nie złościła się. Wstała, a ja już szedłem spokojniej. Najpoważniejszy byłem przed 



3 

 

Zbyszkiem. Nie skakałem, gdy wracał z pracy. Czekałem aż klepnie mnie w głowę 

i zadowolony usypiałem pod nim przy kanapie po obiedzie. Z Teresą uwielbiałem wspólne 

gotowanie. Cierpliwie czekałem, aż coś wyląduje w misce. Dużo ze mną rozmawiała, chociaż 

największą gadułą w rodzinie była Kasia. Ile ja się nasłuchałem. Mówiła do mnie „mój 

mężczyzna” i zwierzała się ze wszystkiego. Nie lubiłem, gdy płakała. Zawsze wtedy siadałem 

obok i tak długo szturchałem ją nosem i podawałem raz prawą raz lewą łapę aż zobaczyłem 

uśmiech na jej spuchniętej twarzy. 

Wszyscy chorowaliśmy. Ja najdłużej tryskałem zdrowiem. Kasia raz się śmiała, innym 

razem płakała, czasem się złościła. Pamiętam, że kiedyś wyszła z jakimiś ludźmi. Zniknęła na 

ponad siedem tygodni. Odwiedzałem ją. Rodzice zawozili mnie do parku. Spotykaliśmy się. 

Nie uśmiechała się, niewiele mówiła, a do tego miała takie nieobecne oczy. Krzysiek też 

czasem znikał, ale zawsze najpierw przestawał ze mną wychodzić na spacer. Zauważyłem, że 

muszę ostrożnie się witać. Często kulał i chodził z zabandażowanymi łydkami. Starałem się 

nie urazić go w bolące miejsca. Teresa skarżyła się na bóle stawów, tak jak ja. Po nocy 

wstawała z grymasem na twarzy. Czułem, że mamy coś ze sobą wspólnego. Zbyszkowi 

natomiast dokuczał kręgosłup. Wykrzywiało mu wtedy plecy i wyglądał nienaturalnie. 

Najbardziej jednak pamiętam lipcowe lato na Dąbrowie. Tak strasznie się bałem. 

Dabrowa, to działka niedaleko naszego osiedla. Mały domek obity żółtymi deskami 

z czerwonymi oknami szybko stał się dla mnie równie ważny, jak mieszkanie w bloku. Dużo 

drzew i liści. Spora ilość patyków do zabawy. Nigdy nie załatwiłem się na ogrodzonym 

terenie. Nie mogłem, to mój dom. Prosiłem o założenie smyczy i wyjście do lasu. Z reguły 

spacerowałem po puszczy kozienickiej z Teresą. W lipcową noc nie zmrużyłem oka. 

Spoglądałem na Zbyszka. Czułem lęk. Rano Teresa założyła mi obrożę. Zapierałem się. Nie 

rozumiała. Szedłem opornie chcąc pokazać, że tym razem nigdzie nie pójdę. Siadłem tuż za 

furtką i nie zamierzałem wstać. Próbowała mnie przekonać. Bez skutku. Wróciliśmy na 

działkę. Zbyszek stał na werandzie blady i spocony. Opierał się o balustradę. Kilkanaście 

minut później podjechał duży biały samochód. Zabrali mojego pana. Zostałem z Teresą. 

Czekaliśmy. Zbyszek wrócił późnym popołudniem. Przyjechał z Kasią i kolegą Jędrkiem. 

Siadłem obok i nie odstępowałem go. Do końca wakacji na każdy spacer musieliśmy iść we 

trójkę. Nie zostawiłem już Zbyszka samego. 

Podczas jednej z wizyt w miejscu o przerażającym zapachu facet w białym kitlu zaczął 

mnie oglądać i dotykać. Faktycznie czułem, że coś przeszkadza mi tuż pod ogonem. Guz 

wielkości jajka kurzego okazał się nowotworem. Nie operowali. Chyba dobrze. Źle zniosłem 

narkozę podczas leczenia zębów. Przyzwyczaiłem się do obcego ciała, które powiększało się 

z roku na rok. 

W grudniowy poranek pałaszowałem miskę suchej karmy okraszonej skrawkami 

wędliny. Odchodząc zauważyłem czerwone plamy na kuchennym gumoleum. Zlizałem. 

Chwilę później pojawiły się kolejne. Teresa szybko sprowadziła mnie na dół i poszliśmy do 

lekarza. Oglądał, macał i sieknął trzy zastrzyki. Pomogły tylko na jeden dzień. Największe 

krwotoki pojawiały się po długiej drzemce. Dużo spałem, a im dłużej, tym więcej czerwonego 

płynu było pode mną. Kasia z Teresą wycierały czym prędzej podłogę. Wstydziłem się. Sam 

chciałem posprzątać. Ślizgałem się na parkiecie, skąd po moich krwawieniach zniknęły 

chodniki i dywan i zlizywałem resztki krwi. 

Zbliżała się wigilia 2015 roku. Zapachy świątecznych pyszności rozchodziły się po 

całym domu. Chciałem siąść przy wigilijnym stole, zjeść kawałek opłatka. Czekałem też na 

prezent. Udało się. Dotrwałem. Nadszedł wigilijny wieczór. Śpiewałem jak zawsze kolędy, 

czekałem przy stole aż dostanę coś pysznego. Kasia zawsze szykowała dla mnie prezent. 

Pakowała, a nawet dołączała kartkę z życzeniami. Dostałem pudełko pełne cukierków. 

Specjalnych tabletek dla seniorów. Zjadłem kilka. Nigdy nie dostawałem więcej niż dziewięć 

dziennie. Poza tym jednym razem, ostatnim. 
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W nocy z dwudziestego ósmego na dziewiątego grudnia spałem na posłaniu pod 

telewizorem. Po pierwszej w nocy poczułem ciepło. Obudziłem się w wielkiej plamie krwi. 

Nie nadążałem jej zlizywać. Dławiłem się. Teresa tłumaczyła, żebym odszedł i wycierała 

podłogę. To ja chciałem sprzątać. Nie cierpiałem. Nie rozumiałem tylko skąd tyle krwi 

i dlaczego jestem coraz słabszy. Po godzinie nieustającego krwotoku rodzice założyli mi 

obróżkę. Cieszyłem się. Rzadko wychodziłem na spacer w ciągu nocy. Nagle z pokoju wyszła 

Kasia. Objęła mnie mocno. Płakała bardziej niż zazwyczaj. Zbiegłem na dół, a ona zrzuciła 

z balkonu mały pakunek. 

Teresa rozwinęła foliową torebkę zaraz jak przeszliśmy przez ulicę. Dawała po 

kawałeczku pasztetu nie przestając przy tym płakać. Nie miałem siły wskoczyć do 

samochodu. Zbyszek uniósł moje tylne łapy i położył mnie na kocu. 

Wprowadzili mnie do pomieszczenia, którego smród już znałem. Zdziwiłem się, gdy 

położyli mnie na stole na moim kocu. Teresa wsunęła pod głowę poduszkę, na której zawsze 

spałem i międliłem ją w zębach dla zabawy w ciągu dnia. Obok położyła wysłużonego 

pluszowego misia. Otworzyła pudełko z psimi cukierkami i pozwoliła mi zjeść wszystkie. 

Facet w białym fartuchu chciał ogolić łapę. Wzdrygnąłem się. Podał więc zastrzyk tak 

normalnie domięśniowo. Teresa ze Zbyszkiem płakali, głaskali mnie. Coraz słabiej czułem 

ich dotyk. Zasnąłem. 

Dziś miałbym czternaście lat. Podobno jak na psa mojej wysokości i wagi dożyłem 

prawie dziewięćdziesięciu ludzkich lat. Leżę pod sosną na mojej ukochanej działce. Obok 

mnie Tina, mówili, że to moja siostra. Kasia mnie nie odwiedza. Krzysiek też nie. Teresa ze 

Zbyszkiem przyjeżdżają. Teresa zawsze podchodzi, wciąż ze mną rozmawia. „Frodziu i co 

tak leżysz?” – często pyta. 

Odszedłem kochany. Nie chcę, by płakali. Wiem, że nadal jestem w ich sercach. Kasia 

ma moje zdjęcie na pulpicie telefonu. Stoję też oprawiony w sosnową ramkę na jej biurku. 

 

 

 



5 

 

 
 

 

Frodzio 11 maja 2002 r. – 29 grudnia 2015 r. 

 


