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Pan Roman od zawsze chciał mieć rasowego kota. Gdy był 

jeszcze dzieckiem, jego rodzina dostawała czasem na świę-

ta paczki od ciotki mieszkającej w Ameryce. Do paczek peł-

nych rozmaitych słodyczy ciotka dorzucała też zwykle swoje 

zdjęcie lub dwa, aby rodzina przypadkiem nie zapomniała, jak 

wygląda ich darczyńca. No i na tych zdjęciach zwykle towa-

rzyszyły jej dwa majestatycznie wyglądające koty perskie. Pan 

Roman pamiętał, że potrafił godzinami przeglądać te fotogra-

fie, wpatrując się w ślepia dwóch egzotycznych stworów, o któ-

rych wówczas w Polsce mało kto jeszcze słyszał. Wpatrując 

się w zdjęcia wyciągniętych na atłasowych poduszkach długo-

włosych kotów, wyobrażał sobie, że jego krewniaczka musi po-

mieszkiwać na jakimś królewskim dworze albo przynajmniej 

w imponującej willi z marmurowymi posadzkami. Ostatecznie 

okazało się, że ciotka wynajmowała dwupokojowe mieszka-

nie na przedmieściach, a później przez pewien czas mieszkała 

nawet w przyczepie kempingowej, ale wrażenie, jakie zrobiły 

persy, jakoś przez to nie osłabło. Było coś prestiżowego w posia-

daniu rasowego kota, tak jak w posiadaniu markowego zegar-

ka albo dobrego samochodu. Z markowym kotem co prawda 

trochę trudniej się pokazać niż z zegarkiem, ale teraz przecież 

wszyscy mieli smartfony, więc jakby co, to zdjęcia zawsze były 

pod ręką.

Wszystko to sprawiło, że gdy pan Roman zdecydował się 

na posiadanie kota, zignorował całkowicie kategorię ogłoszeń 

„oddam za darmo” i zaczął szukać wyłącznie wśród rasowych 

zwierzaków. Z początku myślał o parze persów, takich jak mia-

ła ciotka. Ale gdy trochę więcej poczytał, okazało się, że ich 

sierść sprawia masę kłopotów, trzeba ją wiecznie pielęgnować, 

a do tego koty gubią ją na lewo i prawo, i podobno cały dom jest 

w kłakach. Nic dziwnego, że ciotkę wyeksmitowali i musiała 

się przenieść do przyczepy. Poza tym na tych zdjęciach, które 

pamiętał z dzieciństwa, koty zdawały się nie mieć aż tak pła-

skich pysków.

Ale była przecież jeszcze cała masa innych ras. Były koty 

syjamskie, birmańskie, norweskie leśne, rosyjskie niebieskie, 

 # Imię: Lucjan

 # Wiek: 3 lata

 # Rasa: Maine coon

 # Umaszczenie: Szaro–srebrzyste, pręgowane

 # Właściciel: Roman S.
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szkockie zwisłouche, ragdolle, syberyjskie. I wszystkie one 

krzyczały głośno „markowy!”. Proces decyzyjny więc się 

znacznie przeciągnął, bo było z czego wybierać i pan Roman 

chciał dobrze poznać wady i zalety każdej z ras. Ostatecznie 

wybór padł na maine coona. Zwierzaki tej rasy miały być to-

warzyskie, odważne, przyjacielskie, otwarte i ciekawskie. Pod 

wieloma względami taki kot byłby więc charakterowo przeci-

wieństwem pana Romana. Ale mężczyzna uznał, że będą się 

przynajmniej w ten sposób dobrze uzupełniać. Gdy sprawdził 

ceny, podjął jednak decyzję o kupnie jednego kota, a nie dwóch. 

Nie chciał zbytnio się zadłużać, a poza tym maine coony były 

dość duże, więc jeden duży kot, to w zasadzie tak, jakby miał 

dwa mniejsze. Poszukiwania tego właściwego też zajęły trochę 

czasu. Przyszły właściciel chciał mieć pewność, że jak już wy-

kłada tyle pieniędzy, to wszystko będzie na tip–top. 

Oglądając kolejne kociaki, czekał aż poczuję tę „magię”, któ-

ra od pierwszej chwili powie mu, że tak, to jest jego kot i że do 

siebie należą. Przy pierwszych czterech wizytach jakoś nic ta-

kiego nie poczuł i żaden oglądany kot do niego specjalnie nie 

przemówił. Ale piąta wizyta okazała się przełomowa. W ogło-

szeniu była mowa o trzech kociętach do wyboru, z których 

każde rzekomo było urocze, spokojne, mądre no i oczywiście 

rasowe do bólu. Gdy pan Roman dotarł na miejsce i zbliżył się 

do kojca ze zwierzakami, zadziała się tak długo wyczekiwa-

na przez niego magia. Jeden z kociaków ruszył koślawo w jego 

stronę, zadzierając do góry łeb. Usiadł krzywo na tyłku, omal 

się nie przewracając i wydarł się przeciągle, patrząc mu prosto 

w oczy. Mężczyzna mógłby przysiąc, że brzmiało to jak: „No 

ile można na ciebie czekać?!” albo „I gdzieżeś łaził tyle cza-

su?!”. W tym momencie już wiedział, że znalazł swojego kota. 

Dla przyzwoitości obejrzał jeszcze dwa pozostałe, ale tam, po 

żadnej magii nie było śladu, koty nie raczyły nawet na niego 

spojrzeć. Po dłuższej chwili udawanego wahania oznajmił 

sprzedającym, że może ostatecznie weźmie tę szarawą siero-

tę. Z bólem serca zapłacił równowartość kilkumiesięcznego 

czynszu, podpisał co trzeba było podpisać i zapakował kota do 

transportera, który od miesiąca woził w samochodzie. No i po-

jechali do domu.

Powiedzieć, że dalej było jak w bajce, to może trochę prze-

sada. Ale było dobrze. Kot szybko przyzwyczaił się do nowe-

go domu i do życia we dwójkę. Kuweta stanęła w łazience, 

a miski w kuchni. Kupne legowisko już po kilku dniach po-

szło w odstawkę, a kot zaczął sypiać w nogach łóżka, stwier-

dzając, że tam jest dużo cieplej i bardziej miękko. Dobrze się 

dogadywali, tak jak przy tym pierwszym spotkaniu. To zna-

czy kot się wydzierał, gdy czegoś chciał, a pan Roman słuchał. 
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Właściciel spędził też sporo czasu próbując wybrać właściwe 

imię dla swojego pupila. Miało być kontynuacją tego jego snu 

o prestiżu i ekskluzywności, więc poświęcił tematowi sporo 

uwagi. Kot miał co prawda imię nadane przez poprzedniego 

właściciela–hodowcę, ale pan Roman jakoś nie mógł się do 

niego przekonać. Imię musiało być dostojne, podniosłe i odpo-

wiednie dla kota dzierżącego szlachetne dziedzictwo swych 

rasowych przodków. Mężczyzna uznał, że jeśli kupił sobie za 

tyle pieniędzy rasowego kota, a potem nazwie go na przykład 

„Felek”, zepsuje w ten sposób dużą część efektu. Pomocny oka-

zał się spis władców Cesarstwa Rzymskiego, gdzie można było 

znaleźć sporo ciekawych propozycji. Co by tam o kolejnych ce-

sarzach nie mówić, to jednak wiedzieli jak się nazywać. Z tą 

listą spokojnie można by nazwać całą hodowlę maine coonów 

i jeszcze by zostało. Panu Romanowi szybko wpadło w oko imię 

Lucjusz i w zasadzie był już zdecydowany. Gdy jednak trochę 

poczytał o kolejnych Lucjuszach, zaczął nabierać wątpliwo-

ści. Lucius Domitius Ahenobarbus przybrał przydomek Neron 

i chyba wszyscy wiedzą, czym się wsławił. Podejrzenia o spa-

lenie całego miasta wydawały się kiepską rekomendacją dla 

imienia. Do tego był despotą. Z kolei przodek Nerona, także 

imieniem Lucjusz, zasłynął z organizowania brutalnych walk 

gladiatorów, również z udziałem zwierząt. To też jakoś nie 

pasowało. Był jeszcze Lucius Aurelius Commodus, czyli cesarz 

Kommodus. Ten z kolei był okrutnym tyranem, również roz-

miłowanym w walkach gladiatorów, w których sam uczestni-

czył, grubo przy tym oszukując. To zresztą on był tym okrop-

nym cesarzem w „Gladiatorze” z Russelem Crowe. Tym, który 

molestował własną siostrę, zabił swojego ojca i dźgnął Russela 

przed finałową walką. Antyczni Lucjusze wyraźnie rujnowali 

swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem całkiem dobre imię 

dla kota. Nazwie się zwierzaka Lucjusz, potem pokaże gdzieś 

w towarzystwie zdjęcie, ktoś się zapyta, jak się kotek nazywa, 

padnie odpowiedź, że Lucjusz, a ktoś inny zapyta, czy reszta 

wie, że był taki cesarz Lucjusz, który miał na koncie sporo 

paskudnych rzeczy. Szansa na to była może mała, ale jednak 

była. Nie ma co ryzykować.

Właściciel zaczął rozważać Tyberiusza, w zdrobnieniu Ty-

bek, gdy do głowy wpadł mu Lucjan. Jak ten śpiewak operowy, 

Pavarotti. Nie było cesarza Lucjana, który narobiłby w prze-

szłości jakiegoś syfu, więc teren zdawał się być czysty. Lucjan 

brzmiał więc niewiele gorzej od Lucjusza, a nie pociągał za 

sobą ryzyka wyciągnięcia w rozmowie brudów z przeszłości. 

Roman i Lucjan. No nie brzmiało to dobrze? Takie coś świetnie 

by wyglądało w podpisach na zaproszeniach na imprezę lub na 

kartce z życzeniami świątecznymi. Właściciel zawołał na próbę 
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„Lucjan” w kierunku swojego wciąż bezimiennego kota (nie li-

cząc rzecz jasna imienia nadanego przez hodowcę, ale to jak już 

ustaliliśmy, się nie liczyło). Zwierzak otworzył jedno oko, co pan 

Roman uznał za dobry znak. Decyzja zapadła. Będzie Lucjan.

Co tu dużo mówić, kot i jego nowy właściciel dobrze do sie-

bie pasowali. Zwłaszcza, że szybko się okazało, że Lucjan naj-

widoczniej zapomniał zabrać z puli genowej maine coonów 

sztandarowe cechy błyszczące w opisach tej rasy, takie jak: 

śmiałość, odwaga i otwartość na nowe doświadczenia. Był ra-

czej ostrożny i bojaźliwy. Cechy może mało pasujące do blisko 

9–kilogramowego kota, na którego wyrósł, ale co zrobić? Duży 

łeb, wielkie łapy, szeroki tułów i błysk niepewności w ślepiach, 

w starciu z każdym nowym doświadczeniem. Wyglądało więc 

na to, że zamiast uzupełniać się charakterowo, raczej współ-

dzielą wiele cech i najlepiej się czują na kanapie, w zaciszu 

własnego salonu. I trzeba przyznać, że byli obaj z tego bardzo 

zadowoleni. Pan Roman regularnie trzaskał kotu kolejne zdję-

cia, a kilka ulubionych nosił ze sobą, tak jak to od początku 

planował. Pokazywał je, gdy tylko miał okazję, wszyscy oglą-

dający byli zawsze pod wrażeniem i nikt nie wygrzebał nigdy 

z odmętów historii żadnego Lucjana, który miałby coś na su-

mieniu. Czyli wszystko szło tak, jak było zaplanowane, inwe-

stycja w kota w pełni spełniła oczekiwania. A także dała dużo 

więcej, bo teraz spędzali sobie czas razem na kanapie i świetnie 

się rozumieli. Trwali tak sobie w pełnej harmonii, ciesząc się 

życiem i czerpiąc radość z prostych rzeczy, takich jak saszet-

ka karmy z łososiem (Lucjan), herbata (pan Roman) czy czysta 

kuweta (oboje).

Pewnego dnia właściciel odwiedzając lokalny sklep zoo-

logiczny, do którego wybrał się po neutralizator zapachów do 

kuwety, dostrzegł na jednej z półek coś, co go zaintrygowało. 

Smycz dla kota. Nie poznałby w ogóle co to jest, gdyby na opa-

kowaniu nie widniało zdjęcie zadowolonego zwierzaka zaprzę-

żonego w produkt. Zaciekawiony wziął towar do ręki i dłuższą 

chwilę studiował etykietę. Mimo że całość bardziej przypomi-

nała miniaturową uprząż dla konia niż tradycyjną smycz, na-

pis „smycz dla kota” oraz zdjęcie nie pozostawiały wątpliwości. 

Pan Roman od razu ujrzał oczami wyobraźni jak przechadza 

się po osiedlu z Lucjanem, ludzie wybałuszają oczy, z podzi-

wem oglądają się za nimi i są ogólnie pod wielkim wrażeniem 

kota. Ujrzał jak sami z siebie podchodzą i pytają o jego pupila, 

a on nie musi nawet nikomu pokazywać zdjęcia. No i Lucjan 

będzie miał trochę dodatkowego ruchu, bo trzeba przyznać, że 

się nieco rozleniwił. Nie zastanawiając się już dłużej, właściciel 

postanowił kupić smycz, która zdawała się otwierać wiele cie-

kawych możliwości. 
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Była akurat deszczowa jesień, więc na razie produkt wylądo-

wał w szafie. Później przyszła mroźna zima, więc, podobnie jak 

chłodne miesiące jesienne, spędzali z Lucjanem głównie przy ka-

loryferze i nawet do głowy nie przychodziło im wystawiać nos 

za drzwi bez potrzeby. Ale potem nastała ciepła wiosna i przy 

okazji drobnych porządków pan Roman natrafił na swój zakup 

sprzed kilku miesięcy. Znów napłynęły wszystkie te obrazy, 

które skusiły go wówczas w sklepie zoologicznym. Obracał je 

przez dłuższą chwilę w umyśle. Zerknął przez okno, gdzie pięk-

nie przyświecało słońce, świergotały ptaki i ogólnie cała natura 

budziła się do życia. Pomyślał, że warunki są idealne. Jak nie te-

raz, to kiedy? Mieli wraz z Lucjanem trochę zbędnej masy po zi-

mowej hibernacji i spacer im się przyda. No i była sobota, kręciło 

się sporo ludzi, więc jego rasowy pupil na pewno nie przejdzie 

niezauważony. Tak, to jest ten moment. Lucjan, wychodzimy!

Właściciel ścisnął z determinacją smycz w dłoni i ruszył 

do pokoju. Lucjan leżał wyciągnięty na wersalce i zdawał się 

absolutnie nie podzielać niezdrowego wiosennego entuzjazmu 

budzącego się za oknem życia. Pogłaskany po łbie przeciągnął 

się i po chwili ruszył za swoim człowiekiem, licząc w duchu na 

jakiś przysmak. Ale dotarli tylko do przedpokoju. Tam pan Ro-

man obrzucił pupila krytycznym spojrzeniem i uznał, że przed 

wyjściem wymaga on pewnych kosmetycznych poprawek, bo 

wygląda jak wielka, zmiętoszona i naelektryzowana wełnia-

na skarpeta. Jak już się mają pokazać na osiedlu, to muszą się 

przecież odpowiednio prezentować. Wyciągnął z szafki szczot-

kę Lucjana i zaczął rozczesywać starmoszoną wielogodzinnym 

wylegiwaniem się sierść, starając się przywrócić kotu nieco 

bardziej rasowy wygląd. Gdy skończył, sięgnął też po swój 

grzebień i przeczesał kilka razy swoją fryzurę. Byli gotowi.

Pan Roman uniósł do góry smycz, starając się rozgryźć 

gdzie co ma iść i jak to wszystko w zasadzie powinno działać. 

Bez powodzenia. Dla niego wyglądało to jak plątanina przy-

padkowych sznurków, równie dobrze mógłby trzymać w dłoni 

garść sznurówek. Na szczęście nie wyrzucił etykietki ze zdję-

ciem, więc mógł zerknąć na tę poręczną ściągę, by poszukać 

jakichś wskazówek. W sumie trochę się dziwił, że do produktu 

nie dołączono żadnej instrukcji obsługi. To było bardziej jak 

puzzle, gdzie człowiek wie, jaki ma być finalny efekt, ale do 

rozwiązania musi dojść sam. Po dłuższej chwili wpatrywania 

się w etykietkę i obracania jej na wszystkie strony, uznał, że 

wie już wystarczająco, by spróbować zaprząc Lucjana. Rozej-

rzał się po przedpokoju, ale kota nie było. Przyniósł go z kana-

py w salonie i przystąpił do montażu smyczy.

Lucjan na szczęście był bardzo spokojny. Ta jedna cecha 

mu się zgadzała z maine coonowym folderem reklamowym. 
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Dlatego stał niewzruszony przez cały proces i tylko podnosił 

kolejne łapy, gdy właściciel przeciągał mu pod brzuchem kolo-

rowe paski. Był przyzwyczajony do zabiegów pielęgnacyjnych 

sierści i myślał, że to właśnie coś takiego. Trwało to długo, bo 

mężczyzna co chwilę zerkał na ściskaną w dłoni etykietę, po-

prawiał poszczególne paski i kilka razy musiał całość przepi-

nać. Sapiąc coraz głośniej i marszcząc brwi, oglądał zwierzaka 

ze wszystkich stron, starając się ocenić, czy wszystko jest już 

tak, jak na zdjęciu. Przypomniał sobie, jak to w dzieciństwie 

miał psa i że tam smycz zapinało się tylko obróżką na szyi, 

a całość zajmowała kilka sekund. Dlaczego smycz dla kota 

nie była tak prosta, a on czuł się teraz co najmniej, jakby pętał 

samego diabła? Czy naprawdę każda odstająca część Lucjana 

musiała zostać ciasno opięta uprzężą? Do cholery, to tylko kot, 

a nie Hannibal Lecter!

W końcu ostatni zatrzask został zapięty i pan Roman pod-

niósł się z kolan, cały czerwony na twarzy. Otarł pot z czoła, 

poprawił w lustrze fryzurę i spojrzał na swoje dzieło. Lucjan 

stał jakiś taki spięty i przygarbiony i patrzył na niego pytająco. 

Po chwili postąpił niepewnie krok do przodu. I od razu obalił 

się na bok. Właściciel przez chwilę zaniepokoił się, czy smycz 

nie jest przypadkiem zapięta zbyt ciasno i może uciska przez 

to kotu jakiś nerw. Ale nie, wszędzie było dość luzu. Postawił 

zwierzaka na łapy i wygładził mu futro. Lucjan chwilę postał, 

chwiejąc się niepewnie na boki, a potem zaczął się chylić na 

jedną ze stron, aż ponownie upadł niczym szmaciana maskot-

ka. Mężczyzna znów sprawdził wszystkie paski, ale nie było 

mowy, by były zapięte zbyt ciasno. Zerknął jeszcze raz na ety-

kietę od smyczy. Bez wątpienia kot na zdjęciu wszystko miał 

zamontowane tak samo. I stał. Chyba że mu zrobili to zdjęcie 

zanim się przewrócił? Może coś jest nie tak z tą smyczą?

Pan Roman postanowił lepiej zbadać temat. Wyprzągł Lu-

cjana, który momentalnie przypomniał sobie jak się chodzi 

i zachowuje pion i poczłapał dostojnie do salonu. Właściciel 

włączył komputer i wyszukał na YouTubie hasło: „Spacer z ko-

tem”. Już pierwszy filmik upewnił go, że jednak się da. I smycz 

nawet tak samo była zapięta, więc to nie jej wina. Zadowolo-

ny sierściuch chodził sobie po jakimś parku i z zaciekawie-

niem rozglądał po otoczeniu. I tak to właśnie powinno wy-

glądać! Mężczyzna wszedł jeszcze na stronę z informacjami 

o kocich rasach i wyszukał maine coona, bo coś sobie teraz 

przypomniał. Przeleciał wzrokiem informacje o odwadze, ot-

wartości i ciekawskiej naturze. W ciekawostkach widniała in-

formacja, że koty te można nauczyć chodzić na smyczy. Aha! 

Dobrze pamiętał! Wyłączył komputer i ruszył z nową determi-

nacją do przedpokoju. Przytaszczył Lucjana z kuchni, dokąd 
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ten poszedł, żeby się nieco posilić i przystąpił do ponownego 

zapinania smyczy. Teraz poszło już szybciej i właściciel tylko 

cztery razy musiał zerkać na etykietkę. Nabierał wprawy. To 

przeciągamy pod brzuchem, tu idzie jedna łapa, tu zapinamy, 

to nakładamy na łeb, to zaciskamy, to odpinamy, bo jednak 

miało iść na drugą łapę, rozplątujemy węzeł, teraz jedna łapa 

tu, druga tu, zapinamy i voila! Kot zaprzężony wzorowo.

Lucjan spojrzał umęczonym wzrokiem na właściciela i po 

chwili znów padł na bok jak długi.

– Przestań się wydurniać – mruknął zirytowany pan Ro-

man do swojego pupila, który leżał na boku i łypał na niego 

jednym okiem. – Powiedziałem: idziemy na spacer, to idziemy.

Mężczyzna podniósł ze stęknięciem kota i umieścił go pod 

pachą, drugą ręką zwijając ciągnącą się po podłodze smycz. 

Uznał, że trzeba wyjść na zewnątrz i pokazać zwierzakowi, że 

czy tego chce czy nie, to czeka go spacer. Zabrał jeszcze z kuch-

ni telefon, żeby porobić trochę zdjęć jak już sobie będą zwie-

dzać okolicę i opuścił dom. Lucjan przez całą podróż wisiał 

bezwładnie jak worek ziemniaków i tylko rzucał ślepiami na 

lewo i prawo. Działo się coś nowego i postanowił przywarować 

dopóki nie rozstrzygnie czy to bezpieczne, czy nie. Wyszli na 

zewnątrz, przeszli kilkadziesiąt metrów w kierunku zielonej 

przestrzeni i kot został postawiony na trawiastym podłożu. 

Obalił się tak, jak stał. Z łbem w trawie zaczął tylko pocią-

gać nosem, czując nowe zapachy i zbierając informacje. Właś-

ciciel oparł ręce na bokach i z irytacją spojrzał na leżącego 

kota ubranego w kolorowe szelki. Jacyś ludzie przeszli pobliską 

ścieżką, zerkając z zaciekawieniem w ich kierunku. Zaintere-

sowanie było, tak jak pan Roman miał nadzieję, ale ludzie nie 

byli zainteresowani rasowością kota, ale raczej faktem, że leżał 

na ziemi jak kłoda i nie dawał znaku życia.

– Wstyd mi przynosisz! – syknął właściciel, gdy obok nich 

przeszła kolejna para, nieco zwalniając, by przyjrzeć się nieru-

chomemu futrzanemu obiektowi w trawie. – Starczy już wy-

durniania się, idziemy.

Pan Roman uznał, że może to trochę tak jak z unierucho-

mionym samochodem, gdzie trzeba na początku trochę po-

pchnąć, by silnik zaskoczył. Tylko że tu oczywiście będzie ciąg-

nął, a nie pchał. Chwycił mocniej końcówkę smyczy i zaczął 

powoli ciągnąć, licząc, że Lucjan się podniesie i zacznie iść jak 

człowiek. Kot, znaczy się. Lucjan się nie podniósł. Sunął do-

stojnie na boku przez trawę niczym mały kombajn i nie ruszył 

nawet łapą. Po kilkunastu metrach właściciel się poddał i spoj-

rzał smętnie na wygnieciony ślad na trawie, który zostawiło 

ciągnięte po niej dziewięć kilo kota. Nie ma opcji, nie może tak 

dalej iść. Jak nic ktoś pomyśli, że jest jakimś czubkiem, który 
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spaceruje z martwym kotem na smyczy i zadzwoni na policję. 

Zresztą teoria o konieczności nabrania rozpędu upadła, Lucjan 

wyraźnie nie miał zamiaru się podnosić, chociaż w pewnym 

momencie mieli już całkiem niezłe tempo, jak na płaski teren. 

Może by tak spróbować z górki? Nie, to bez sensu. Mężczyzna 

westchnął i raz jeszcze postawił swojego pupila na łapy. Tym 

razem kot obalił się na drugi bok, ale ciężko było to nazwać po-

stępem. Marzenia o wspólnym spacerze pełnym gracji i uwa-

dze całego osiedla powoli odpływały w nicość. Jedyna opcja to 

chyba jakiś wózek, ale jak on by wyglądał z kotem w wózku? 

Lokalne matki by tego obojętnie nie przyjęły.

Rozważał tak w ponurym milczeniu swoje możliwości, 

gdy na ścieżce kawałek dalej pojawiła się para z psem. Mały 

pekińczyk ujadając głośno ganiał wokół swoich właścicieli. 

W pewnym momencie mężczyzna schylił się, podniósł patyk 

i rzucił go mniej więcej w kierunku pana Romana. Pies z wy-

wieszonym jęzorem ruszył przed siebie, przebierając krótkimi 

łapami. Kilka rzeczy wydarzyło się jednocześnie. Na począt-

ku Lucjan uniósł głowę, nie zważając całkowicie na magiczną 

uprząż paraliżu opinającą mu od pewnego czasu kark i łapy. 

Dostrzegł mknącego z grubsza w jego stronę psa i źrenice mu 

się rozszerzyły. Zanim ktokolwiek zorientował się, co się dzieje, 

podniósł się i pomknął galopem w przeciwną stronę, w kierun-

ku pobliskich drzew. Smycz została wyrwana z ręki zaskoczo-

nego pana Romana, który miał szczęście, że nie zaplątał mu się 

w nią żaden palec, bo mógłby go stracić przy tym impecie. Pies 

widząc nagle przed sobą zrywający się z trawy duży kształt, 

wyhamował gwałtownie i ruszył z powrotem do właścicieli, 

kładąc po sobie uszy. Po środku stał zdezorientowany pan Ro-

man, w jednym kierunku oddalał się od niego przestraszony 

pies, w drugą kot, ciągnący za sobą kolorową smycz.

– Lucjan! – wrzasnął i ruszył za swoim pupilem, wpatrzony 

w podskakującą na ziemi końcówkę smyczy.

Pościg zakończył się szybko, zaraz przy linii drzew. Lucjan 

z chrobotem pazurów wskoczył na pień i ruszył do góry ni-

czym gigantyczna wiewiórka. Zanim jego właściciel dopadł 

do drzewa, był już wysoko. Pan Roman dysząc i sapiąc zadarł 

głowę i zaczął nawoływać swojego zwierzaka, próbując go zlo-

kalizować wśród liści. Po chwili do drzewa zbliżyła się para 

z psem, który siedział teraz przestraszony na rękach u swo-

jej pani.

– Panie, co to było, żbik jakiś? – zapytał z wyrzutem męż-

czyzna, zerkając w kierunku korony drzewa. – Pies nam mało 

co zawału nie dostał.
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– Jaki żbik? – rzucił z oburzeniem pan Roman. – Kot 

zwykły!

– Co on taki wielki?

– Bo rasowy! A pies to kaganiec powinien mieć, kota mi 

wystraszył.

Pan Roman wiedział, że kaganiec nic tu by nie zmienił, jeśli 

już, to pewnie Lucjan tylko jeszcze bardziej by się przestraszył 

napastnika w masce, ale zdenerwował się pretensją w głosie 

właściciela psa i nie był obiektywny.

– Kaganiec? A co ten pies miałby zrobić? Zobacz pan, jak 

się jeszcze trzęsie! To ten pana żbik, powinien być uwiązany!

– To nie jest żaden żbik!

– Normalne koty nie są takie wielkie!

– Bo jest rasowy!

Właściciel psa chciał coś jeszcze odpowiedzieć, ale ziryto-

wany pan Roman odwrócił się do drzewa, postanawiając za-

kończyć tę jałową dyskusję.

– Lucjan, złaź! Czego się boisz, durny? To jakieś chuchro 

jest, nie pies!

Właściciel psa parsknął z oburzeniem i razem z partnerką 

oddalili się ścieżką, przemawiając uspokajająco do niesionego 

na rękach pupila. Pan Roman został pod drzewem sam.

– Złaź tu, tchórzu!

Udało mu się zlokalizować w końcu wiszącą pośród gór-

nych gałęzi końcówkę smyczy i podążając za nią, dostrzegł 

fragment futrzanej sylwetki.

– Najpierw nie można cię nawet postawić na łapy, a potem 

nagle sobie ganiasz i na drzewa się wspinasz?! Złaź w tej chwili!

Krzyki zainteresowały kilku spacerowiczów, którzy też 

przystanęli pod drzewem, zerkając do góry.

– Musi pan miskę przynieść – rzuciła starsza kobieta osła-

niająca dłonią twarz przed słońcem. 

– Co?

– Miskę. Z jedzeniem. I postawić pod drzewem, wtedy zej-

dzie. Wiem co mówię, bo sama mam trzy koty.

Pan Roman zastanowił się przez chwilę i uznał, że to chy-

ba nie jest taki zły pomysł. Co jak co, ale do miski Lucjan za-

wsze leciał ochoczo, jakby miał co najmniej dodatkową parę 

łap. Poprosił kobietę, by chwilę popilnowała mu kota i pobiegł 

do domu. Wrócił po kilku minutach, ściskając w dłoni miskę 

z karmą. Uderzył w nią kilka razy przyniesioną łyżką, bo tak 

zawsze ludzie na filmach wabili zwierzęta na posiłek i posta-

wił ją pod drzewem. Obserwowali z zadartymi głowami, co się 

stanie. W zasadzie nie stało się nic. Postukali w miskę jeszcze 

kilka razy, ale Lucjan nawet nie drgnął na swojej gałęzi, wyglą-

dając, jakby zamierzał tam gniazdować.
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Ludzi zbierało się coraz więcej. Kolejni dołączali zaintereso-

wani już nie tyle kotem, co samym zbiegowiskiem. Wyglądało 

na to, że marzenie o uwadze całego osiedla jednak się spełni, 

choć w przewrotnej formie, bo zupełnie nie tak to miało wy-

glądać. Wszyscy zadzierali głowy do góry i wskazywali sobie 

palcami między gałęzie. Panu Romanowi zdawało się, że kilka 

razy usłyszał słowo „żbik”. Właściciel zapragnął nagle mieć 

taki policyjny megafon, z którym mógłby stanąć przed tłumem 

i ogłosić, że proszę się rozejść, bo nie ma tu nic do oglądania. 

Ludzie jednak z czasem sami tracili zainteresowanie, bo nie li-

cząc mężczyzny walącego co jakiś czas łyżką w miskę, w zasa-

dzie niewiele się działo. Lucjan tkwił nieruchomo na drzewie, 

a część osób nie była go nawet w stanie zlokalizować pośród 

gałęzi.

Czas mijał, jedni ludzie odchodzili, inni przychodzili, pan 

Roman walił w miskę, a Lucjan siedział na drzewie. Sytuacja 

była patowa. Właściciel do tej pory trzymał się wersji, że jeśli 

kot sam wlazł na drzewo, to i sam z niego powinien zleźć. Ale 

teraz zaczynał powoli podejrzewać, że ktoś chyba będzie mu-

siał po tę futrzaną pierdołę wejść na górę. I wiedział nawet kto. 

Obszedł dookoła drzewo, oglądając gruby pień. Najbliższa gałąź 

była daleko poza jego zasięgiem. Bez jakiegoś czekana czy cze-

goś takiego nie ma co nawet podchodzić. Zresztą nawet, gdyby 

udało mu się wejść wyżej, to najpewniej spadnie, skręci sobie 

kark i tyle będzie z jego misji ratunkowej. Tu trzeba profesjo-

nalisty. Pomyślał o straży pożarnej. Dłuższą chwilę się wahał, 

zdając sobie sprawę, że strażacy na pewno mają ważniejsze rze-

czy do roboty niż ściąganie jego ciamajdowatego kota z drze-

wa. Z drugiej strony nie bardzo miał wyjście. Wkrótce zacznie 

się ściemniać, więc albo by musiał zostawić Lucjana samego 

na noc albo zginie przy próbie jego samodzielnego ratowania. 

A obie te opcje mu się równie nie podobały. Spora grupa ludzi 

akurat się oddaliła, a nowa jeszcze nie nadeszła, więc uznał, 

to za dobry moment, by wykonać telefon. Wybrał numer, szy-

kując się na bardzo niezręczną rozmowę o kocie na drzewie 

z osobą, która przyjmuje zwykle zgłoszenia o pożarach i wy-

padkach. Nie było jednak tak źle, jak się spodziewał. Uprzejma 

pani wysłuchała jego zgłoszenie i zapytała tylko, czy kot na co 

dzień wychodzi z domu. Pan Roman odparł, że nie i że to jego 

pierwszy raz, na co kobieta po krótkiej chwili zapytała o adres 

i obiecała przysłać pomoc. Właściciel był bardzo miło zasko-

czony. Osobiście podejrzewał, że operatorka wyczuła, że jeśli 

teraz nie wyśle nikogo do kota, to za godzinę będzie podwój-

na interwencja, bo będą musieli ściągać i jego, i Lucjana, gdy 

utknie przy próbie ratowania kota. Co prawdę powiedziawszy, 

było bardzo prawdopodobne, bo łażenie po drzewach nie było 
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jego mocną stroną. Pan Roman zdawał sobie sprawę, że wóz 

strażacki bynajmniej nie pomoże w kwestii zbiegowiska pod 

drzewem, ale tu już nie było miejsca na półśrodki.

Strażacy pojawili się po dobrych czterdziestu minutach. 

Nadjechali nieśpiesznie i ku uldze właściciela – nie na sygna-

le. Wyszedł im naprzeciw, machając energicznie niczym lud-

ność okupowanych ziem do żołnierzy armii wyzwoleńczej. 

Gdy wóz zatrzymał się pod drzewem i wysiadło z niego trzech 

strażaków, pan Roman zaczął chaotycznie wyjaśniać sytuację, 

wskazując co chwilę na koronę drzewa. Opowiedział o space-

rze, o psie (w obronie honoru swojego pupila nie wspomniał 

tylko o jego wielkości), o drzewie i o waleniu w miskę i próbach 

ściągnięcia zwierzaka. Potem jeszcze wyciągnął portfel i po-

kazał im zdjęcie Lucjana, by wiedzieli czego szukać. Dowódca 

zerknął na zdjęcie i spojrzał na właściciela, jakby pytając ilu 

kotów na tym drzewie się dokładnie spodziewa?

Strażacy zapoznali się z sytuacją i po chwili przynieśli 

z wozu rozkładaną drabinę. Dwóch z nich trzymało ją stabil-

nie przy pniu, a trzeci ruszył do góry po stalowych szczeblach.

– Widzę go – rzucił po chwili, gdy dotarł powyżej pierw-

szych gałęzi. – Dobry Boże, co to jest? Żbik?

Pan Roman przejechał dłonią po twarzy, czując się już bar-

dzo zmęczony tym dniem.

– Co wy wszyscy z tym żbikiem? To żaden żbik, kot zwykły.

– Strasznie duży.

– Bo rasowy. Maine coon. Taka rasa.

– Heniu, jak taki wielki, to może kosz weźmiemy? – zapytał 

jeden ze strażaków stojących pod drzewem.

Mężczyzna na drabinie chwilę milczał, jakby rozważając 

pomysł i próbując oszacować swoje szanse.

– Eee, nie. Chyba dam radę. Nie jest agresywny?

Właściciel pomyślał o swoim Lucjanie, któremu kilka dni 

temu mucha przeszkadzała w spaniu na parapecie, więc ten 

wstał i sobie poszedł.

 – Nie. Śmiało można go brać na ręce, łagodny jak baranek.

– No i wielkościowo też jak baranek – mruknął strażak, 

wspinając się na kolejne stopnie. Z pewnością nie tego się spo-

dziewał, gdy wyjeżdżali z bazy, aby „ściągnąć kotka z drzewa”.

Dalsze śledzenie akcji było utrudnione przez liście i gęste 

gałęzie. Mężczyzna zniknął w koronie i najwidoczniej przy-

stąpił do negocjacji z Lucjanem, bo dało się słyszeć, że coś tam 

mówi. Drabina parę razy drgnęła niespokojnie, a z góry opadło 

powoli na ziemię kilka pojedynczych liści. Wszyscy z zapar-

tym tchem wpatrywali się w zieloną gęstwinę, sprawdzając 

tylko, czy nie wylatuje z niej strażak, kot albo strażak z kotem 

na karku. Na dłuższą chwilę zapanowała niepokojąca cisza, 
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z góry przestały dochodzić nawet odgłosy prowadzonych ne-

gocjacji. Wreszcie drabina znów drgnęła, a wkrótce wysoko 

u góry pojawiły się nogi strażaka. Schodził ostrożnie, wyła-

niając się powoli spośród gałęzi. Po chwili pojawił się tułów, 

a następnie kask. Mężczyzna trzymał się drabiny jedną ręką, 

drugą zaś przyciskał do siebie Lucjana, który rozglądał się z za-

ciekawieniem po otoczeniu, bo najwidoczniej nie miał czasu 

mu się przyjrzeć, gdy pruł po pniu na górę. Zarówno strażak 

jak i kot byli względnie spokojni, co było dobrym znakiem.

Po minucie dotarli do najniższego szczebla i wśród widzów 

rozległy się gromkie brawa. To chyba był moment kulmina-

cyjny jeśli chodzi o frekwencję, wóz strażacki zdecydowanie 

zrobił swoje. Strażak wręczył Lucjana uradowanemu panu Ro-

manowi i zdjął kask, ocierając pot z czoła. Jeden z jego kolegów 

stwierdził, że kot faktycznie jest wielki, a po chwili zapytał, 

czy mogą sobie zrobić z nim zdjęcie, bo żona mu nie uwierzy. 

Właściciel wdzięczny swoim wybawcom oczywiście chętnie 

się zgodził. Poprosili jednego z gapiów, aby zrobił im zdjęcie, 

jak stoją wszyscy czterej przy drabinie, z Lucjanem w punkcie 

centralnym. Potem była jeszcze osobna sesja, jak każdy ze stra-

żaków trzyma po kolei Lucjana, a na koniec nawet ludzie z tłu-

mu chcieli mieć pamiątkę z kotem i jego właścicielem. Tego 

ostatniego już bolały ręce od trzymania swojego klocowatego 

pupila, ale nie ważył się go postawić na ziemi, w obawie przed 

ponowną próbą wlezienia na drzewo, albo wstydem, że obali 

się na ziemię, bo przecież wciąż miał swoją uprząż i jak wtedy 

będą wyglądały te wszystkie zdjęcia? Okazało się też, że za-

mieszanie przyciągnęło przedstawiciela lokalnej prasy, który 

obiecywał skrobnąć krótki artykuł. Pan Roman chwilę z nim 

porozmawiał, upewniając się, że nie padnie tam słowo „żbik”. 

W końcu strażacy zapakowali się i wrócili do bazy, stwier-

dzając, że nie mogą sobie tak cały dzień robić zdjęć z kotem, 

bo mogą się przecież trafić inne interwencje. Ludzie zaczęli 

się rozchodzić, do domu wrócił też właściciel ze swoim kotem. 

Gdy postawił Lucjana w przedpokoju, ten rzecz jasna przewró-

cił się na bok jak kłoda. Mężczyzna z westchnieniem rozpiął 

opinające zwierzaka szelki, na co ten od razu wstał i poszedł 

spokojnie do misek, zachowując się tak, jakby nic się nie sta-

ło i jakby wcale nigdzie się nie ruszał z domu przez ostatnich 

kilka godzin.

Dwa dni później w lokalnej gazecie istotnie pojawił się ar-

tykuł. Może nie na pierwszej stronie, może nie za długi, ale 

był. I to nawet ze zdjęciem. Mieli swoją małą chwilę chwały! 

Czarno–biała fotografia przedstawiała trzech uśmiechniętych 

strażaków z kciukami w górze, otaczających pana Romana 

trzymającego na rękach Lucjana. Faktycznie był wielki, jak 
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tak się przyjrzeć. Właściciel był cały czerwony od emocji, cze-

go na szczęście nie było widać przez brak kolorów. Jego twarz 

wyglądała więc tylko na trochę bardziej szarą niż twarze stra-

żaków. Poniżej znajdował się lakoniczny opis całej akcji, któ-

ry mężczyzna przeczytał trzy razy. Następnie poszedł po no-

życzki i pieczołowicie wyciął cały fragment dokumentujący 

ich krótką chwilę sławy. Oprawił go w ramkę i postawił na 

komodzie obok zdjęć rodziny i fotografii Lucjana, gdy ten był 

jeszcze mały. Z zadowoleniem cofnął się kilka kroków i przyj-

rzał się swojemu dziełu. Pewnie, do pełni zadowolenia artykuł 

mógłby mieć jakiś lepszy tytuł, na przykład: „Bohaterski kot 

ratuje człowieka z pożaru” czy coś takiego. Ale „Strażacy ratują 

rekordowego kota” też nie był ostatecznie taki zły. „Rekordo-

wy kot” – to przecież brzmiało dumnie. Autor odnosił się oczy-

wiście do rozmiarów Lucjana (zakazane słowo „żbik” zgodnie 

z umową nie padło), ale przy odrobinie fantazji interpretacyj-

nej można było tę rekordowość rozciągnąć jeszcze dalej. Na 

przykład, że jest rekordowo rasowy. Albo rekordowo imponu-

jący. Kot był rekordowy. To jest najistotniejsze. Małym manka-

mentem było to, że tytuł sugerował delikatnie, że to strażacy 

są raczej bohaterami historii, a niekoniecznie rekordowy kot. 

No ale nie ma co wybrzydzać, byli w gazecie i tego nikt im już 

nie odbierze.

Pan Roman postanowił, że pójdzie po drugi egzemplarz ga-

zety, żeby móc też artykuł nosić w portfelu. Pomyślał również, 

że przy okazji zajdzie do sklepu zoologicznego zapytać, czy by 

nie mógł zwrócić smyczy, w zasadzie była przecież jak nowa. 

Albo niech mu ją chociaż wymienią na coś praktyczniejszego. 

Na przykład na parę saszetek z karmą. To bez wątpienia bar-

dziej przypadnie do gustu jego rekordowemu kotu.
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