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Styczeń 2013. Zimowe rozmyślania 
 
Zima, jak każda inna pora roku, daje mi wiele radości. Uwielbiam biegać po zaspach i patrzeć, jak 

wokół mnie wzbijają się tumany białego puchu. Czasami jakiś śniegowy płatek, wirując w tańcu, 

opadnie na mój psi nos. Oglądam go wtedy tak długo, póki całkiem nie zniknie. Nie rozumiem, 

dlaczego płatki śniegu znikają – czyżby zabawa ze mną nudziła je?  

Najbardziej lubię tę atmosferę, gdy na dworze 

panuje siarczysty mróz, a my siedzimy w ciepłym 

domku razem z Alem – on na kanapie, a ja, 

oczywiście, na podłodze. Próbowałem zająć 

kanapę, żeby nie było, że daję się ustawiać 

po kątach. Niestety, Al stwierdził, że kanapa jest 

zdecydowanie za mała dla człowieka, który chce 

odpocząć i w spokoju poczytać oraz dla wiercącego 

się psa. Dużego psa. Takiego jak ja - psa Cezara.  

Zimą jest właściwie całkiem miło.  

Ale nie tak miło, jak wiosną i latem.  

Zimą nie można rozkopywać kretowin – twarda ziemia za nic nie pozwala się tknąć. Nie ma 

zielonej trawy i cienistych krzewów, pod którymi można wylegiwać się, a nawet nieco pospać. 

Nie ma też żadnych ptaszków, na które mógłbym poszczekać.  

Teoretycznie, skoro zimą nie mogę robić tego 

wszystkiego, to chyba powinienem się odzwyczaić, 

prawda? I wreszcie być grzecznym, dobrym psem. 

Wy, ludzie, gdybyście przez całą zimę nie mogli czegoś 

robić, to pewnie byście się od tego odzwyczaili i już by tak 

zostało.  

Ludzie to naprawdę mądre zwierzęta.   

 

  

Gdybyście nie wiedzieli, to tak się cieszę. 

To jest Heniuś – kurzy król. 
Heniuś nie lubi zimy, bo mu wtedy zimno w łapki. 
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Luty 2013. Rozterki Cezara: miska – legowisko 
 
Psia kość!  

Mam serdecznie dość tej całej zimy. Od tygodni pada i wieje. Nie chcę już godzinami siedzieć 

bezczynnie w domu.  

Puszystego śniegu już dawno nie ma, a po delikatnych, bielutkich płatkach pozostało tylko bure 

błoto.  

 – Cezar, Cezarku, moja ty psino – rzekł spokojnym głosem Al, drapiąc mnie za uchem. – 

Widzę, że tegoroczna zima zaczyna ci doskwierać. Faktycznie, pogoda nie nastraja zbyt 

pozytywnie, a ja nadal mam dużo pracy i coraz trudniej złapać mi wolną chwilę na długaśne 

spacery z tobą. Ale to nie powód, by popadać w taki stan – pogłaskał mnie.  

 

 

 

 

Sami doskonale wiecie, co to oznacza. W takie dni ja, zwykle pełen niespożytej energii pies, mam 

wrażenie, że jestem kompletnie bezsilny. Nic, tylko leży pies na legowisku i smętnie podąża 

co jakiś czas do miski.  

Wstać – załatwić się – miska – legowisko – miska – legowisko – miska...   

Wy też to znacie? 

Z tej jesienno-zimowej beznadziei, ciągnącej się niczym spaghetti, zaczęło mi wyłazić futro, a Al 

irytuje się, że nieustannie włóczę się po domu, wchodzę mu pod nogi i przeszkadzam w pracy. 

Ja i Mruczek, jedyny kot którego, którego uważam za inteligentnego, 
czekamy z niecierpliwością i nadzieją, aż spod ziemi zaczną przebijać 

pierwsze pędy traw i przebiśniegów. 
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Bo nie wiem, co z sobą zrobić. Bo brakuje mi tego, co robiłem do tej pory i czuję w sobie jakąś 

dziwną, bliżej nieokreśloną pustkę. Tęsknię za czymś, choć w zasadzie mógłbym się bez tego 

obejść.  

Mogę. Ale czy potrafię?  
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Marzec 2013. Puszysty kot sąsiadów 
 
Wreszcie, po długich tygodniach, zima na dobre chyliła się ku końcowi. Niestety, ja zdążyłem już 

przyzwyczaić się do tego dziwnego stanu leniwej bezproduktywności. Zaglądanie do miski było 

nawet miłe. Uspokajające. Znalazłem sobie jakiekolwiek zajęcie i właśnie ono stało się dla mnie 

celem. Krótkotrwałym, po którym, obżarty, zwalałem się na legowisko i zasypiałem jak szczenię.  

Nie miałem ochoty na nic innego. 

Liczyła się tylko pełna micha. 

Na początku nie miałem z tym 

wszystkim żadnych problemów. 

Potem zaczęło się robić dziwnie: 

miałem wrażenie, że zestarzałem się 

o ładnych parę lat, a moje 

wyostrzone psie zmysły nie działały 

tak, jak zazwyczaj. Byłem senny, 

znudzony i ociężały. A kiedy coś mnie 

złościło, to zamiast machnąć na to 

ogonem, zaczynałem warczeć albo 

gryźć i roznosić po domu różne 

przedmioty.  

W końcu zauważyłem, że jedzenia w misce z każdym dniem jest jakby mniej.  

 – Cezar – zaczął Al poważnym tonem, od którego ścierpła mi skóra na grzbiecie. – Co się 

z tobą dzieje? Co ty, piesku, najlepszego robisz? - otworzyłem niechętnie jedno oko i spojrzałem 

na niego spode łba.  

 – A co ja takiego najlepszego robię? – pomyślałem sobie zdziwiony. – Wszystko gra 

i buczy. Jak skowronki na wiosnę.  

 – Wiem, że tego roku pogoda nie sprzyja, ale nie możesz całymi dniami krążyć między 

miską a poduszką – spojrzał na mnie z troską. – Widziałeś, co się stało z kotem sąsiadów? On też 

tylko jadł i spał.  

Miska – legowisko – miska – legowisko – miska... 
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O nie. To porównanie to jawna zniewaga. Al, nie 

przesadzasz trochę? Kot sąsiadów twierdzi, że wcale nie 

jest gruby, bo „to tylko futro”. Ja wiem swoje. Kot 

sąsiadów to wielka góra wszystkiego, co puszyste. 

Tak, puszyste. Tu i ówdzie. Wszędzie. Kot sąsiadów jest 

obżartuchem. Do tego niezbyt miłym. I uważa, że wszyscy 

wokół muszą robić to, co on chce. O pardon, on nie chce. 

On, koci jaśnie hrabia, sobie życzy. Żąda. Wszyscy mają 

robić to, co on żąda, kiedy on żąda i tak, jak on żąda. Głupi, 

puszysty pępek świata.   

 – Piesku, obiecuję, że gdy dziś po południu wrócę 

z pracy, wybierzemy się na długi spacer. Wybiegasz się, 

wrócisz do formy i będzie tak, jak wcześniej – rzekł Al. – 

Jednak, póki co, muszę ograniczyć twoje dzienne racje 

żywnościowe…  

 

 

 

No bez jaj, Al. A co, gdybym ja zabierał ci twoje ulubione smakołyki? Twój życiowy cel? Jedyną 

rzecz na świecie, która ratuje cię przed tym… przed czym…? Ach tak, przed tą pogodą złą, 

tą nudą, tym brakiem lepszych zajęć i tym i tamtym też.  

 

  

 

 

  

Puszysty pępek świata, 
czyli kot sąsiadów.  
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Kwiecień 2013. Kontrabanda 
 
Al nie dał za wygraną. Bez większych ceregieli uszczuplił moje jakże skromne racje żywnościowe 

i poczułem się, jak za czasów PRL-u. Nie wiem, co to jest ten cały PRL, ale raz słyszałem jak jeden 

facet właśnie tak powiedział. Spodobało mi się.  

Nie spodobało mi się za to na spacerze, na który zaciągnął mnie Al. Szedł, ba! Niemal biegł 

w podskokach, szczęśliwy, bo wiosna nadchodzi. Niestety, nie podzielałem jego dzikiej radości. 

Ledwo powłóczyłem nogami. Czułem się i pewnie wyglądałem, jak tona nieszczęścia.  

Po półgodzinie marszu trochę się rozruszałem, a świeże powietrze zrobiło swoje. Było mi lżej. 

Jednak wciąż nie mogłem pozbyć się z głowy natrętnej myśli o mojej misce i jej wspaniałej, 

kuszącej zawartości. Znów zanurzyłbym pysk w tych smakowitościach, szurałbym miską po całej 

podłodze, aż nie zostałby w niej ani jeden kęs. Potem znów położyłbym się na legowisko…  

Dobrze mieć marzenia, szkoda tylko, 

że na drodze do ich spełnienia stanął 

Al z żelaznym postanowieniem 

odchudzenia psa.  

 

 

 

Między uszami zaczął mi się tlić 

przebiegły plan kontrabandy. Idealna 

okazja do tego nadarzyła się, 

gdy następnego dnia Al wyszedł 

do pracy i zostawił przez nieuwagę (a może to podpucha?) pyszne jedzonko bez opieki. 

Wykorzystałem to. Złapałem parę soczystych kawałków mięska w pysk i truchtem pobiegłem do 

mojej tajemnej skrytki za zasłoną w salonie. Tam ukryłem pierwszą część łupu. Była 

wystarczająca na wypadek, gdyby Al zamierzał zagłodzić mnie na śmierć. Oceniłem porcję 
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i postanowiłem powtórzyć akcję, tym razem ukrywając kolejną porcję jedzonka pod kuchenną 

szafą. Nikt jej tam nie znajdzie. Teraz, gdy będę głodny, sprawdzę tylko, gdzie jest Al i co robi. 

Tak mi dobrze: ja, moja pełna micha i wygodne legowisko.  
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Maj 2013. Al odkrywa mój sekret 
 
W sobotni poranek promienie majowego słońca przyjemnie grzały moje futerko.  

 – Co tak okropnie… śmierdzi? – spytał nagle Al, wyrywając mnie ze snu. Na jego twarzy 

malowało się zdziwienie i niesmak.  

Ludzie biegali po całym domu, próbując odnaleźć niezidentyfikowane źródło owego 

nieprzyjemnego zapachu. Niewiele mnie to obeszło. Oddawałem się rozkoszom wiosennego 

leniuchowania. Upiłem łyk wody z miski, podrapałem się za uchem, a następnie, dość ociężale 

i powoli, ziewając przy tym rozdzierająco, wyszedłem na ganek. Przywitał mnie piękny, tak długo 

wyczekiwany widok. Wiosna w pełni. Ptaki. Zieleń. Upiorna, niezwykle długa zima 2013 roku 

nareszcie się skończyła i teraz dla odmiany zaczęło robić się gorąco. Polska pogoda jest 

doprawdy nieprzewidywalna. 

 – Mam wrażenie, że ten zapach dobiega stamtąd – Jola wskazała kredens w kuchni.  

 – Nie, nie – zaprzeczył Al. – Jestem pewien, że to stąd – rzekł dobitnie i skierował się 

w stronę okna w salonie. – Tak jakby… tutaj. Ale tu nic nie ma. Tylko okno.  

Załatwiłem swoje psie potrzeby i potruchtałem pomiędzy zieleniące się drzewa. Wszystko 

budziło się do życia i było naprawdę wspaniale. Aż chciało się biegać. Skakać. Turlać. Tarzać w tej 

jeszcze mokrej od rosy trawie.  

Nie zrobiłem tego wszystkiego, bo jakoś nie mogłem. Przez tę całą zimą przywykłem 

do nicnierobienia do tego stopnia, że teraz byłem w stanie jedynie pomyśleć o czymś 

przyjemnym, ale nie miałem siły, by to zrealizować.  

Szczeknąłem, ot tak sobie, w przestrzeń. Zwykle odpowiadała mi głucha cisza, ale nie tym razem. 

Zdziwiłem się. Przekrzywiłem łeb i zacząłem nasłuchiwać. Nic. Cisza. Szczeknąłem raz jeszcze. 

Coś odszczeknęło.  

 – O ty diable pieruński! Cezar! Do nogi, natychmiast! – zagrzmiał Al. Mimo tego, że byłem 

w ogródku oddalonym nieco od domu, usłyszałem go wyraźnie. Aż nazbyt wyraźnie. O co mu 

chodzi? Tym tonem do psa? Tym tonem to do kota sobie możesz… 

 – Cezar, piesku! – teraz Jola. – Cezar, chodź do mnie, Ceeeeezar! Mam dla ciebie coś 

pyyyszneeeeeeeeego!  
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Na te słowa oślepłem i ogłuchłem na wszystko inne. Tak, jak do tej pory nie mogłem zmusić się, 

by przebiec choć niewielką odległość, tak teraz ruszyłem w podskokach. Jola! Joleczka, 

ty jedyna, najmilsza, najlepsza, dbasz o swojego psa. Biegłem, ile sił w łapach, a uszy 

podskakiwały mi radośnie. I nagle stanąłem jak wryty.  

Al i Jola stali przed domem, ale wcale nie mieli dla mnie niczego pysznego. Miny mieli smutne 

i złe zarazem. O co im, na kota ogon, może chodzić?  

 – Cezar, czy możesz nam łaskawie wyjaśnić, jakim cudem to mięso znalazło się za zasłoną 

w pokoju i pod szafą w kuchni? Co to ma znaczyć?! Do tego stopnia nie panujesz nad swoim 

żołądkiem, że schowałeś przed nami jedzenie? Ale po co? Czy my cię głodzimy? Czy ty czujesz, 

jak to potwornie śmierdzi?! – jeden przez drugiego rzucali we mnie absurdalnymi pytaniami, a ja 

mierzyłem ich z góry na dół moimi wielkimi, brązowymi i wyjątkowo zdziwionymi oczyma.  

Spuściłem łeb i ogon.  

 – Cezar, co wybierasz: zdrowie czy ten twój nałóg? Bo inaczej tego nie mogę nazwać – 

rzekł twardo Al.  

Jaki znów nałóg? To nie nałóg. Ja nie miewam nałogów. Nałogi to mają ci, którzy mają problemy. 

Ja nie mam problemów. A to? To przyjemność. Odskocznia. Sposób na życie.  

 – Nasz pies popadł w obsesję i paranoję. Może się starzeje? – dodała Jola, a jej słowa 

sprawiły, że, poza ogonem, oklapły mi też uszy.  

  

No już dobrze, dobrze. Przyznaję się. 
Jestem winny uprowadzenia mięska... 
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Czerwiec 2013. Nowy przyjaciel 
 
Gdybym wiedział, że tę całą awanturę (nie, nie o Basię, ale o to mięsko, które sobie schowałem 

na czarną godzinę i ciężkie czasy), obserwował jeszcze ktoś, chyba spłonąłbym ze wstydu 

i nakrył się uszami.  

To był ten ktoś, kto mi odszczeknął, gdy w majowy poranek wybiegłem do ogródka. To był inny 

pies. Zamieszkał w domu obok.  

I chyba natrząsał się z mojej głupoty.   

Pies zamieszkał w sąsiedztwie na stałe, więc uznałem, 

że muszę wywrzeć na nim raz jeszcze to słynne 

pierwsze i, oczywiście, pozytywne wrażenie. Nie mógł 

przecież myśleć, że jestem skończonym idiotą 

i obżartuchem, który chowa jedzenie w zakamarkach. 

Jestem pełnym radości, silnym i mądrym psem. Lubię 

coś robić, mam swoje psie pasje. Niektóre, tak jak 

rozkopywanie kretowin, mają cel, a inne, tak jak 

gapienie się, są go pozbawione. To znaczy, 

pozbawione celu są w opinii Ala, nie w mojej. Dla mnie 

nawet gapienie się ma swój cel. W końcu, kiedy tak się 

gapię na coś, co bardzo chciałbym dopaść 

i potarmosić, to czasami od samego gapienia 

przechodzi mi ochota.  

U ludzi jest inaczej – czasami im dłużej się na coś gapią, tym większą mają ochotę to mieć. 

Podobno nazywają to ćwiczeniem silnej woli. Ćwiczą tak długo, aż w końcu nie wytrzymują 

i tarmoszą.  

Wracając do mojego nowego przyjaciela. Ten pies był jakiś dziwny. Na początku tak właśnie 

o nim pomyślałem. Bo co to za pies, który nie szczeka na kaczki, nie tarza się w błocie, nie goni 

kotów i nie lubi zajrzeć do miski? A takie właśnie zajęcia zaproponowałem nowemu koledze. A on 

co? Machnął ogonem, a potem zaczął na mnie szczekać.  

Szczekał niemiło dla moich wrażliwych uszu. Na domiar złego, zobaczyłem kota sąsiadów, ten 

puszysty pępek świata. Rozłożony wygodnie na trawie, lizał sobie futerko i patrzył na mnie 

Nowy przyjaciel - pies sąsiadów. 
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wyniośle. I najwyraźniej popierał szczekanie naszego nowego sąsiada, co ostatecznie 

doprowadziło mnie na skraj wytrzymałości. Zacząłem przedeptywać z nogi na nogę, a potem 

kręcić się niespokojnie. Byłem jak czajnik z bulgoczącą w środku wodą. Czajnik, który za moment 

wypluje z całą siłą gwizdek.  

Gwizdek w końcu trzepnął mnie w głowę.  

Było mi okropnie głupio i wstyd.  

Al i Jola byli przeze mnie smutni. Ale przecież zima była taka straszna, nic mi się nie chciało, 

po prostu znalazłem sobie nowe zajęcie. Nowy cel. Znalazłem i wreszcie było mi dobrze. A, że to 

zajęcie wymagało potem ukrywania przed nimi różnych zdobyczy i podjadania, kiedy nie widzą? 

No co ja na to poradzę? To wszystko przez tę głupią zimę. I kota sąsiadów. I krety, które się 

pochowały. I przez chmury na niebie. Te, które schowały słonko. Czy można przewidzieć, że 

zdarzy się coś tak okropnego, jak niekończąca się, antarktyczna niemal zima? I dlaczego oni są 

teraz tacy wściekli? Trzeba było znaleźć dla mnie czas i zająć się mną należycie. Ale nie, wciąż 

ta praca, praca i praca.  

Targały mną sprzeczne emocje. W jednej chwili byłem na nich okropnie zły, bo to przez nich 

zacząłem robić to, co robiłem. Z drugiej strony pomyślałem, że przecież to ja sam wymyśliłem 

sobie taki sposób „zabijania czasu”.  

To był zły sposób. Mogłem wymyślić inny. Ale wtedy wydawał mi się idealny.  

Zrozumiałem też, że nie mogę od Ala  wymagać tego, by nieustannie się mną zajmował i spełniał 

każdą psią zachciankę. Byłem dla niego nieznośny w tym moim szczeniackim zachowaniu. 

Zamiast zaglądać wciąż do miski, a potem powalać się na legowisko, mogłem przecież wyjść 

na dwór i pobiegać. Nikt mi tego nie bronił.  

Tego dnia w pełni zrozumiałem, jak wielki błąd popełniłem. Przestałem wszystko kontrolować  

wybrałem złą drogę. Mijały tygodnie, a ja nic. Dopiero jakiś obcy pies otworzył mi oczy, pokazał 

mi, że coś tu jest nie tak i że za bardzo zapędziłem się w kozi (a może koci?) róg.  

Na szczęście, z każdej sytuacji zawsze jest wyjście.  

Pogodziłem się, z tym, co mnie spotyka i już z tym nie walczę. Nie gryzę, nie szczekam, 

nie warczę.  

Wypłynę z Alem w rejs i wszystko sobie poukładam na nowo.  



12 
 

Lipiec 2013. Bez wody też można płynąć 
 
Po tej zimowo-wiosennej przygodzie wreszcie nadeszło lato. Lato to dla nas czas niezwykły. Czas 

przygód. Czas zmian. Czas podejmowania nowych wyzwań i dążenia do wyjątkowych celów.  

 – Rejs rozpoczniemy w miejscowości Lipiny koło Augustowa na Kanale Augustowskim, 

a dalej popłyniemy w kierunku rzeki Biebrzy, Narwi i Wisły – powiedział Al do telefonu. Nareszcie! 

Chociaż zima dała naszej trójce sporą nauczkę, wiedziałem już, że tym razem Al, choć pewnie 

nadal pamięta o moim wybryku, zabierze mnie ze sobą w rejs. Z niecierpliwością czekałem, aż Al 

wyda komendę „Żagle na maszt! Wypływamy!”.  

 

 

 

Po kilku dniach okazało się jednak, że rejs się nie 

odbędzie. Al ma tak dużo pracy, że choć bardzo 

chce, nie zdoła wyruszyć i zabrać z sobą ani mnie, 

ani nowych przyjaciół, którzy zwykle razem z nim 

wypływają na poszukiwanie przygód i, jak mawiają, sensu życia.  

Al był smuty. W lot pojąłem, że miał plan, którego nie uda mu się zrealizować. Położyłem mu 

łapę na kolanie i spojrzałem prosto w oczy.  

 - Tak, piesku – rzekł Al. – Nie zawsze mamy idealne warunki, nie zawsze jest tak, jakbyśmy 

chcieli, by było. Nie oznacza to jednak, że nie możemy spełniać marzeń. One nie zależą 

od pogody ani od nikogo innego. Tylko od nas. To, że nie wypływamy w rejs, wcale nie oznacza, 

że nie możemy podjąć wyzwań. Bez wody też można płynąć. Tu, w środku. Bo marzenia i cele są 

w nas.  

 

 

Z rozpędu wpakowałem się nawet do bagażnika, aby upewnić 
Ala w przekonaniu, że jestem zwarty i gotowy do drogi. 
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