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Lonek był kotem rasy maine coon. Miał 
dopiero półtora roku, ale wielkością dorów-
nywał sporemu psu. Miał bardzo puszystą 

sierść, a ogon prawie tak długi jak u lisa. Według legendy 
maine coony były spokrewnione z rysiami, co tłumaczyłoby 
Lonkowe spiczaste uszy, zakończone pędzelkami. 

Kotek już ponad rok mieszkał ze starszą panią. Pewnego 
dnia pani zachorowała i pogotowie miało ją zabrać do szpitala. 
Nie chciała, by kot znalazł się w schronisku.

– Jesteś dzielny – powiedziała, resztką sił głaszcząc Lonka 
po grzbiecie. – Poradzisz sobie, znajdź dom, gdzie będą cię 
kochać tak mocno jak ja. 

Lonek czuł, że widzi swoją panią po raz ostatni.  
– Już pukają do drzwi, uciekaj – zawołała staruszka. 
Kot, widząc wchodzącego mężczyznę z klatką w ręku, wsko-

czył na parapet i uciekł w stronę lasu. Biegł, rozmyślając o tym, 
co się stało. Było mu zimno i był głodny, po wąsach spływały 
mu łzy z tęsknoty za domem. 

Gdy wszedł do lasu, zatrzymał się na chwilę i rozejrzał się. 
Widok zapierał dech w piersiach. Roślinność pokryta była białą, 
delikatną szatą. Mimo braku zieleni i kwitnących drzew las 
wyglądał przecudnie. Puszysty śnieg otulał wszystko dookoła. 
Lonek nie słyszał śpiewu ptaków ani odgłosów zwierząt. 
Wszystko ucichło. Polizał śnieg, gdyż był bardzo spragniony, 
i nagle dostrzegł norę. Wszedł do niej ostrożnie, zwinął 
w kłębuszek i po chwili zasnął.

– No proszę, a kogo my tu widzimy? – Lisica dotknęła deli-
katnie swym ogonem jego pyszczka. Lonek otworzył oczy, ale 
nie bardzo wiedział, z kim ma do czynienia.

– Czemu się gapisz jak sroka w gnat? – roześmiała się 
lisica. – Nie wiesz, kim jestem? – Nie kwapiła się jednak z wyja-
śnieniem.           

Lonek




