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arta obeszła stary dom dookoła, przeszła przez ol-
brzymi ogród i wyjrzała za ogrodzenie. Co prawda 
musiała przy tym wspiąć się na wielki omszały ka-
mień, który leżał pod płotem, ale widok był wart po-

brudzonych spodni i fragmentów mchu na nowych trampkach. 
Nieduże jezioro mieniło się blaskami zachodzącego słońca 
i otulone letnią zielenią do złudzenia przypominało widokówki 
od starszego pana, który kazał nazywać się wujkiem Jurkiem.

– Po co mnie tu przywieźli? Dlaczego mnie nie wzięli z sobą, 
tylko zostawili samą z tym dziadkiem? – zastanawiała się, spoglą-
dając znów w kierunku wielkiego domu. – Co ja tu będę robić?

Siadła przy wielkim kamieniu i próbowała wyczyścić tramp-
ki batystową chusteczką z własnymi inicjałami, którą dostała od 
babci i którą zawsze nosiła przy sobie. Chusteczkę sama często 
przepierała i traktowała niemal jak talizman. Teraz znów pobru-
dzoną włożyła do kieszeni swoich spodni. Kiedy już wstawała 
i ręką oparła się o kamień, dojrzała pod nim coś niebieskiego. 

– A co to takiego? – powiedziała sama do siebie i zaczęła dłu-
bać w twardej ziemi, tuż pod brzegiem kamienia. Po chwili trzy-
mała w  palcach niebieskie szkiełko wielkości pudełka zapałek, 
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o kształcie wielkiej, nieco spłaszczonej łzy. Chusteczką wytarła 
ziemię oblepiającą znalezisko i uniosła je nad głowę.

 – O kurde! – wyrwało się jej.
Takiego bowiem błękitu jeszcze nigdy nie widziała. Szklana 

łza w  świetle słonecznym zabarwiła niebo na anielskie kolory. 
Wydawało się jej, że w błękicie szkiełka białe chmury na niebie 
przybrały dziwne, ale znajome skądś kształty. Uśmiechnęła się 
zadowolona, zawinęła szkiełko w chusteczkę i schowała do jed-
nej z wielu kieszeni ukochanych spodni.

 Spojrzała potem na starszego, siwego pana, który siedział na 
deskach tarasu i nie zwracał na nią uwagi. Wciąż był pogrążony 
w  lekturze. Na jego kolanach leżał gruby kot i  łebkiem próbo-
wał wymóc na swoim panu pieszczoty. Kot miał tylko pół ogona 
i Marta zastanawiała się, co mu się przytrafiło i skąd wzięła się ta 
więź pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem. Szybko przeniosła 
znów wzrok na jezioro, jako fanka psów nie przepadała za kota-
mi. A tych tu kręciło się aż trzy. Podeszła bliżej zaczytanego wuj-
ka, który nawet na chwilę nie przerwał lektury. Z wnętrza otwar-
tego domu snuły się dźwięki muzyki, ale nie takiej, jaką chciałaby 
usłyszeć Marta. Zupełnie niezrozumiałe dźwięki, obce uszom 
nastolatki, zdawały się jednak pasować do otoczenia. Dziewczy-
na stała przez chwilę naprzeciwko i przyglądała się zaczytanemu 
mężczyźnie. Trochę bała się przeszkodzić mu w  skupieniu, ale 
wydawało się jej przez moment, że chwilę temu przyglądał się 
jej ciekawie.
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– Wujku – odezwała się cicho – dlaczego twój kot ma tylko 
pół ogona?

– To Zbój – zamknął ostrożnie książkę i  odłożył na deski. 
Tylko czekał, kiedy dziewczynka wreszcie się odezwie. – Stracił 
ogon w walce.

– Jakiej walce? Z myszami?
– Nie, moja droga – uśmiechnął się ciepło, a w jego oczach 

rozbłysły iskry sympatii i ulgi – z całą pewnością nie z myszami. 
– Musiałyby być wielkości psa.

Nie wiedział, jak rozmawiać z małą dziewczynką, którą do-
tąd znał tylko ze zdjęć. Został jej tymczasowym opiekunem zu-
pełnie niespodziewanie. Jego własne dzieci już dawno wyrosły 
z  nastoletniego wieku i  miał wnuki w  wieku Marty. Te jednak 
mieszkały w dużym mieście, z dala od krainy pełnej jezior. 

– Każdy kot chodzi swoimi ścieżkami i ma swoje własne tery-
torium, gdzie czuje się absolutnym władcą. Nikt nie śmie wkraczać 
w jego granice, bo może spotkać się z nieprzychylnym przyjęciem.

Marta siadła na deskach naprzeciwko fotela mężczyzny i za-
stanawiała się, czy kiedykolwiek zrozumie, dlaczego wujek Jurek 
mówi inaczej niż wszyscy znani jej dotąd dorośli. Podparła się na 
łokciach i zmrużyła oczy. Postanowiła bardziej się skupić, by zro-
zumieć, co do niej mówi. – Jakbym czytała książkę – pomyślała 
i w duchu otrząsnęła się na tę myśl. – Fuj, książkę! Też coś!

– I co? – postanowiła podrążyć temat. – Ktoś wszedł na jego 
teren?
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– Obawiam się, że było odwrotnie – uśmiechnął się mężczy-
zna i miękkim ruchem pogłaskał wielkiego kota. – Zbój nie bez 
kozery nazywa się zbójem.

– Bez czego? – spojrzała na niego zdziwiona.
– Nie bez powodu tak się nazywa – poprawił się zaraz. – To 

naprawdę istny zbój. 
– Bije się z innymi kotami?
– Owszem – uśmiechnął się – i wchodzi na ich teren. Dotąd 

robił to bezkarnie, ale jest już stary i chyba właśnie skończyło się 
jego panowanie. Trafił na silniejszego od siebie, a może nawet na 
jakiegoś psa i wrócił do domu w strasznym stanie.

– Ty go uratowałeś, wujku?
– Tak, ale myślałem, że nie zdołam. 
– Ktoś odgryzł mu ogon? – Marta siedziała po turecku na-

przeciwko i nawet nie próbowała dotknąć kota. 
– Oj, koleżanko – westchnął mężczyzna – wyglądało to bar-

dzo źle. Pół ogona miał zupełnie bez skóry – zatrząsł mu się głos. 
– Szybko zawiozłem go do lecznicy i weterynarz zdecydował, że 
trzeba go amputować.

– Amputować?
– Obciąć – wyjaśnił.
– Nie mów więcej, wujku! – dziewczynka zakryła uszy dłońmi 

i zaczęła głośno śpiewać. – La, la, la... – nie myślała, że takie okrop-
ne zdarzenia mogą przytrafić się małemu zwierzęciu, którego wła-
ściwie nawet nie lubiła. – Już nie mów, nie chcę tego słuchać.
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– Już dobrze, Martuś, już dobrze – pocieszał ją mężczyzna, 
zaniepokojony reakcją dziewczynki i sam będąc już nieco za bar-
dzo poruszonym. Wspomnienie cierpień pupila przyprawiało 
go o drżenie głosu i niepewność.

Marta rozglądała się dookoła. Nieopodal przysiadł znacznie 
mniejszy, czarny jak noc kot. Tylko pod brodą miał mały, biały 
krawacik. – Zupełnie jak jakiś picuś – pomyślała dziewczynka, 
przyglądając się liżącemu się kotu. Ten wydawał się nie przejmo-
wać jej obecnością, kiedy w pobliżu znajdował się jego opiekun. 
Spokojnie lizał czarne futerko i co rusz spoglądał na mężczyznę 
z kotem na kolanach. Nie był zainteresowany zajęciem miejsca 
Zbója i nawet nieco lekceważąco omijał go wzrokiem.

– A ten, wujku? – Marta ruchem głowy wskazała na czarne-
go kota.

– To Zjawa – powiedział cicho.
– Zjawa?
– To przybłęda – uśmiechnął się. – Nazwałem ją tak, bo zja-

wiła się nagle i  została nieproszona. Mieszkały już u  mnie dwa 
koty i trzeci zdawał się już tworzyć tłok.

– Ale został?
– Jak widzisz. I zjawia się kiedy chce i na jak długo chce.
– Mogę ją pogłaskać?
– Obawiam się, że ci się to nie uda – zrobił zmartwioną minę. 

– Każdy kot ma inny charakter, zupełnie jak ludzie. Zjawa jest 
bardzo płochliwa i nieufna. Do mnie też przychodzi tylko wtedy, 
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kiedy ma ochotę na pieszczoty. Ale wyłącznie na swoich warun-
kach i w dawce, którą ona sama ustali. Sama wytycza granice i nie 
pozwala ich przekraczać.

– Co to znaczy? – dziewczynka nie do końca umiała odszy-
frować ze słów mężczyzny ich prosty sens. 

– To znaczy, że nie przepada za pieszczotami, ale czasami po-
zwala się pogłaskać. Jednak sama decyduje, kiedy i jak długo.

– Rozumiem.
Starszy pan głaskał Zbója i ukradkiem zerkał na małą pod-

opieczną. Zastanawiał się, jak uda mu się przeżyć z nią te tygo-
dnie, kiedy jego własne wnuki nie wytrzymywały z nim jednego 
weekendu. Zapamiętane w przeglądaniu stron internetowych 
na podręcznych tabletach nie zwracały uwagi na próby dziad-
ka złapania z  nimi porozumienia. Ciągle przesiadywały z  no-
sem w  komputerze, z  telefonem przy uchu. Cieszył się z  ich 
ciekawości świata, ale żal mu było tradycyjnych sposobów na 
jego poznawanie. Nie rozumiał dzisiejszej młodzieży, a ona nie 
pojmowała jego świata. Zatopiony w  książkach, zasłuchany 
w muzyce, zastanawiał się, jak dostać się do świata dzieci. Teraz 
drobna blondyneczka z  zadumaną miną spoglądała na niego 
zielonymi oczami. – Czyżby czekała na opowieść? – zamyślił 
się na chwilę. 

– Lubisz zwierzęta? – zapytał.
– Lubię, ale wolę psy – wydęła policzki, zerkając na Zbója 

i zmarszczyła nos. – Są trochę żywsze i można się z nimi bawić.
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– Z kotami też można – wskazał na trzeciego kota. – Spójrz 
na Niemotę, ciągle gdzieś biega i  znika mi z  oczu. Godzinami 
przyczaja się i goni ptaki, a czasami nawet przyniesie mi złowio-
ną mysz.

– Mysz? – pokręciła się nagle zainteresowana. – Po co? Masz 
jej ją przyrządzić, wujku? – zerknęła na niego psotnie, a starszy 
pan zorientował się wówczas, że znajdzie z Martą wspólny język. 
– Nie lubi surowych?

– Zwykle to kotki łapią myszy i myślę, że lubią je na surowo. 
Ale pewnie chce mnie poczęstować – uśmiechnął się.

– I co? Dajesz się skusić? – Marta łypnęła na niego zaczepnie.
– Nie – pokręcił poważnie głową. – Nie lubię surowych my-

szy, wolę usmażone...
Roześmiał się, kiedy zobaczył zdziwione, wielkie oczy Marty. 

Po chwili zaczęła się śmiać i zrozumiała, że u wujka pewnie nie 
będzie wcale tak źle. 

Marta siedziała na deskach tarasu i  przez płot spoglądała 
w dal. Trochę martwiła się, że nie widziała we wsi żadnych dzie-
ci. Co prawda przyjechała dopiero wczoraj i nie zdążyła się jesz-
cze rozejrzeć, ale już z  okien samochodu widziała, że pomimo 
wakacji tłoku na podwórkach nie było. Teraz zastanawiała się, 
co ma z sobą zrobić. Z otwartych drzwi salonu wciąż sączyła się 
muzyka przepełniona dźwiękami skrzypiec, jezioro mieniło się 
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jak lustro i wabiło. Siostra Zbója, Niemota, skradała się ostrożnie 
do przechadzającej się po trawie sroki. Kiedy kotka podchodziła 
bliżej, sroka umykała śmiesznym truchtem, trochę podskakując, 
trochę podfruwając. Niemota siadała na chwilę i obojętnie lizała 
łapkę, udając, że wcale nie obchodzi jej czarno-białe ptaszysko. 
Kątem oka jednak obserwowała spacerującego po zielonym 
ogrodzie ptaka.

– Pajacuje... jak zwykle – Marta usłyszała ciche, lekceważące 
prychnięcie. Rozejrzała się dookoła. Prócz drzemiącego w fotelu 
wujka i śpiącego na jego kolanach Zbója, nie zobaczyła nikogo 
innego. Tylko czarna Zjawa, mała kotka, obserwowała podcho-
dy szarej Niemoty.

– Eee, może to ta muzyka – pomyślała dziewczynka i spoj-
rzała raz jeszcze na swojego opiekuna. Spał. – Na pewno mi się 
zdawało – uspakajała się w  myślach. Chciała pójść na spacer, 
rozejrzeć się po okolicy, ale wiedziała, że musi najpierw zapytać 
o zgodę. Wstała cichutko i poszła przez salon w kierunku swo-
jej sypialni. Dom, w którym umieścił ją wujek, był przepiękny. 
Wielkie okna salonu połączonego z kuchnią sięgające do samej 
podłogi wychodziły na taras i ogród. I kiedy wczesnym rankiem 
podreptała po szklankę wody, jej oczom ukazał się powalający 
widok skąpanej we wschodzącym słońcu zieleni. Nie wiedziała, 
że w tym wielkim domu spała sama. Teraz przemykała przez ko-
rytarz, potem kolejny salonik, aż do swojej sypialni. Przy sypial-
ni była mała, wyłożona szarymi kafelkami łazienka wyłącznie do 
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jej dyspozycji. Stanęła w  progu pokoiku i  spojrzała na wielkie, 
metalowe, złote łóżko. – Spałam jak królewna z  bajki – pomy-
ślała zadowolona i dotykając zimnej ramy łóżka, zaczęła je oglą-
dać. Nigdy wcześniej w takim nie spała. W domu miała maleńki 
pokoik, w którym musiała zmieścić się szafa, składany tapczanik 
i  biurko. Pokoik był tak mały, że kiedy rozkładała posłanie, nie 
mogła się w  nim już przemieszczać. Tutaj miała dużo miejsca, 
piękne łóżko i szafy w ścianach, które trudno było zauważyć. Po-
układała w nich rzeczy, na ładnym biureczku pod małym oknem 
ułożyła tablet i telefon, jednak były tu mało przydatne, bo okaza-
ło się, że zasięg w krainie jezior nie był najlepszy. – Wszystko jest 
tu takie stare – pomyślała – ale bardzo piękne. Podobały się jej 
stare sprzęty. W pokoju stała też wielka szafa. Piękna, rzeźbiona, 
z kolumienkami, kiśćmi owoców i dużymi łukami. Przypomnia-
ła sobie, że kiedyś u babci widziała na szafie wielkie walizki po-
układane jedna na drugiej. Na tej szafie niczego nie było, a zmie-
ściłoby się ich tam bardzo dużo, albo jedna bardzo wielka. Nagle 
zdawało się jej, że coś przemknęło od strony dużego salonu. 
Obejrzała się i zobaczyła Zjawę. Kotka zgrabnymi, bezszelestny-
mi susami przebiegała długość korytarza i kierowała się do sy-
pialni Marty. Nagle zatrzymała się, jakby ją ktoś chwycił za ogon. 
Stanęła, wygięła koci grzbiet, jeżąc na nim swoją czarną jak noc 
sierść, prychnęła głośno, pokazując wszystkie zęby. Ogon naprę-
żyła jak strunę w skrzypcach. Marta spoglądała na nią zdziwiona, 
bo kotka z przerażeniem patrzyła na rzeźbioną szafę. 
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– Phyyy – zasyczała – to znów ona!
Teraz już dziewczynka była pewna, że to jej się nie przyśniło. 

To nie była tylko muzyka z salonu. Zjawa potrafiła mówić.

Kotka wybiegła z domu jeszcze szybciej, niż wbiegła, a Marta 
tuż za nią. Kiedy wyszła na taras, wujek Jurek właśnie się ocknął 
z krótkiej drzemki i ciekawie przyglądał się kłusującej przez de-
ski Zjawie i podążającej za nią dziewczynce. 

– Czy coś się stało? – zapytał bardziej zaciekawiony niż zanie-
pokojony, bo widział wciąż zjeżoną Zjawę i swoją małą lokatorkę 
z wielkimi jak spodki oczami. Marta zatrzymała się na skraju ta-
rasu i już zamierzała dać susa za kotką do ogrodu, jednak obró-
ciła się do mężczyzny, podparła się pod boki, zmarszczyła nos 
i zaczęła się przyglądać swojemu opiekunowi.

 – No co? – zapytał.
– Wujku – Marta wzięła głęboki wdech i  przez chwilę go 

wstrzymała. Bała się zadać pytanie, które kołatało się jej po gło-
wie, bo nie chciała uchodzić za dziwaczkę. – Wujku...

– O co takiego chcesz spytać? – uśmiechnął się zachęcająco.
– Co ty wiesz o Zjawie? 
– Jak ci już mówiłem... niewiele – rozłożył ręce. – Dlaczego 

pytasz? Coś ci zrobiła? – zaniepokoił się.
– Nie, skąd – pośpiesznie pokręciła głową. – Ale zdawało mi 

się... zdawało mi się...
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– Co takiego? – spojrzał na dziewczynkę z oczekiwaniem.
– Zdawało mi się, że ona mówi – wyrzuciła to z siebie jed-

nym tchem.
O dziwo, starszy pan nie zareagował, jak się tego spodziewa-

ła. Nie zmarszczył brwi, nie pokręcił głową i nie zganił słowami: 
„Co ty znowu opowiadasz? Coś znów wymyśliła?”. A właśnie tego 
Marta się obawiała. Kiedy w czasie odwiedzin w kraju chciała po-
dzielić się swoimi myślami z babcią czy dziadkiem, słyszała tylko 
takie słowa. Nawet mama z dezaprobatą kręciła głową i wzdychała, 
szepcząc: „Oj, Marta, Marta”. Za to tato cierpliwie wysłuchiwał jej 
opowieści, a czasami nawet zachęcał, żeby to narysowała. Dziew-
czynka bardzo lubiła te chwile i nie bała się snuć przed nim swo-
ich historii, bo zawsze jej wysłuchał. Teraz musieli ją zostawić na 
pewien czas. Dziadkowie nie odważyli się wziąć za nią odpowie-
dzialności i  takim właśnie sposobem Marta znalazła się u wujka 
Jurka. Starszy pan był ojcem chrzestnym jej ojca i godzinami wy-
słuchiwał od niego, jakim cudem od losu jest jego mała córeczka. 
Teraz patrzył na drobną blondynkę w zielonych, przykrótkich bo-
jówkach i w nowiutkich trampkach na bosych stopach. Dmuch-
nięciem w górę próbowała odgarnąć opadającą na oczy grzywkę.

– I co ci powiedziała? – zapytał jakby nigdy nic.
– Najpierw zganiła Niemotę, że znów się wygłupia – zachę-

cona zaczęła opowiadać. – A  potem wbiegła za mną do mojej 
sypialni i zasyczała na szafę. Strasznie się zjeżyła i usłyszałam „to 
znów ona”. 
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– Kto?
– Nie wiem – wzruszyła ramionami. – Chyba szafa. Nikogo 

tam nie było.
– Hmm... – mężczyzna się zamyślił. Marta patrzyła na niego 

lekko oszołomiona i nie mogła wyjść z podziwu, że tak spokoj-
nie przyjął jej opowieść.

– Wierzysz mi, wujku? – postanowiła się jednak upewnić.
– A  dlaczego nie miałbym ci wierzyć? – uniósł zdziwione 

brwi. – Zjawa zawsze lekceważy Niemotę i patrzy na nią z wyż-
szością, więc to nic dziwnego. Zastanawia mnie tylko ta szafa... 
Bo wiesz, Zjawa nigdy nie chciała wejść do tego domu – wskazał 
na otwarte drzwi wielkiego salonu. – Jakby się czegoś obawiała. 
Nawet jeśli wniosłem ją na rękach, to i tak zaraz szybciutko ucie-
kała. Weszła dopiero za tobą. Pewnie wyczuła, że lubisz koty.

– Nie lubię – Marta powiedziała to cicho i zawstydzona opu-
ściła głowę. Czubkiem swojego trampka zaczęła kreślić na de-
skach tarasu małe kółeczko. 

– Ale z  jakiegoś powodu one lubią ciebie – uśmiechnął się 
wujek. – Chodź, posłuchaj, jak Zbój mruczy z  zadowolenia. 
Gdyby cię nie lubił, tak by się nie odprężył, byłby czujny i spięty.

Marta podeszła bliżej i siadła na podłodze u stóp uśmiech-
niętego wujka. Poczuła ulgę, że nie została przez niego wyśmia-
na ani zganiona. Popatrzyła na zmrużone oczy tłustego kota 
i uśmiechnęła się, kiedy usłyszała jego ciche mruczenie. Bardzo 
pasowało do spokojnej muzyki skrzypiec sączącej się przez 
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otwarte drzwi. Wyciągnęła rękę, żeby pogłaskać kocura. Poczu-
ła pod palcami miękką sierść zwierzęcia. Zbój poruszył się, za-
strzygł uszami, potrząsnął łebkiem, otworzył szerzej oczy i spoj-
rzał na dziewczynkę.

– Tylko uważaj na mój ogon – usłyszała zamiast mruczenia.
Szybko cofnęła rękę. Mężczyzna zauważył gwałtowną reak-

cję Marty, ale nic nie mówiąc, wciąż ją obserwował. Uśmiechała 
się, ale nie do niego ani do kota... uśmiechała się do swoich myśli. 
Zmarszczyła nos i przymknęła oczy. Siedząc po turecku, oparła 
się z tyłu na rękach i wystawiła twarz do słońca.

– Co się stało? – wujek nie wytrzymał.
– Nic – wzruszyła ramionami. – Kazał mi uważać na ogon – 

powiedziała, jakby to było najzwyklejszą rzeczą na świecie.
– Moja panno... – głos starszego pana przybrał poważny ton 

– chyba jesteś czarownicą – jego oczy jednak zaprzeczały powa-
dze tego stwierdzenia, bo rzucały figlarne błyski. Ale Marta tego 
nie widziała.

– Chyba tak – odpowiedziała dziewczynka, nie otwierając 
nawet oczu i westchnęła dziwnie czymś uszczęśliwiona.


