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Kot Aksamit siedział na murku i oblizywał sobie łapę. 
Wciąż pachniała makrelą, którą zjadł na obiad. Jego czarne 
futerko lśniło w słońcu, aż ludzie się za nim oglądali. 

− Piękny kocur, nadaje się do filmu – powiedziała starsza 
pani z zakupami.

A tam, aktorstwo mnie nie interesuje – pomyślał Aksamit. 
– Wolałbym złowić złotą rybkę. To byłoby coś. Mógłbym też 
zapolować na żabę. Wprawdzie kumkających stworzeń nie 
jadam, ale gdyby była zaczarowaną królewną… Wtedy zmu-
siłbym się, żeby ją pocałować, to znaczy… polizać.

Aksamit miał wiele dobrych pomysłów, ale nie chciało 
mu się ruszać z murka, by je zrealizować. Słońce mile go ła-
skotało i zamierzał opalić sobie końce wąsów. 

– Może stanę się jeszcze atrakcyjniejszy – zamiauczał. 
Niestety, z opalania nic nie wyszło. Aksamit usłyszał 

wołanie mamy: 
– Synu, chodź do domu! Pomożesz młodszej sio-

strze zrobić bransoletkę z ości!
Niezadowolony kot zeskoczył na chodnik i powlókł 

się do piwnicy różowego domu. 
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– Spokoju mi nie dadzą, ciągle czegoś ode mnie chcą – 
użalał się nad sobą. 

Po drodze natrafił na kałużę. Zamoczył w niej łapki. Po-
skakał potem po chodnikowych płytach. Spodobały mu się 
ślady, które zostawił. 

– Ale fajny szlaczek zrobiłem! – cieszył się. – Pani Mru-
czyńska, moja nauczycielka, powinna postawić mi za to 
szóstkę!

W ogrodzie koło domu Aksamit natknął się na sąsiada. 
Mama powiedziała kiedyś, że pan Karol jest malarzem. Kot 
wystraszył się. Zaraz wyobraził sobie, że wszędzie będą stać 
puszki z farbą, a budynek otoczą rusztowania. Taki malarz to 
pewnie często zmienia kolory ścian. 

Jednak pan Karol nie był malarzem pokojowym, tylko 
artystą. 

Teraz tkwił przy drewnianym stojaku. Aksamit wiedział, 
że to sztaluga. Wdrapał się na płot, by lepiej widzieć. 

Pan Karol malował drzewa w ogrodzie. Na początku kot 
prychnął: 

– Co to za sztuka! Pień, gałęzie, liście – nic nadzwy- 
czajnego. 

Jednak gdy zobaczył, że lipa malarza wydaje się tak praw-
dziwa jak ta rosnąca w ogrodzie, był pod wrażeniem.

– A to ci artysta… – zamruczał. 
Podszedł do pana Karola i otarł się o jego nogi. Mężczy-

zna podrapał go za uszkiem i powiedział:
− Kocie, podoba ci się mój obraz? Chyba tak, skoro jesteś 

taki zadowolony i tak pięknie mruczysz.
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Kocurek zauważył kilka tubek, które leżały na ziemi. 
Wszystkie były bez zakrętek. Gdy przyciskał je łapką, wy-
dostawała się z nich gęsta maź. Te kolory kot znał ze szkoły. 
Były to: czerwony, zielony, niebieski i różowy.

Gdy w końcu Aksamit przyszedł do piwnicznego miesz-
kania ich rodziny, mama zrobiła mu awanturę.
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− Kociaku łobuziaku! – krzyczała. – Gdzieś ty był? Całe 
łapki masz farbami umazane, zaraz podłogę nam wybrudzisz!

Kot resztkami farby, które przyniósł na łapach, namalo-
wał na papierowej serwetce barwny bukiet. Podał go mamie, 
wymrukując wymyślony naprędce wiersz:
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– To niby-ogródek dla mojej mamusi,
by kolorami miło ją kusił
i by miała co dzień taki raj!
O, patataj, o, patataj! 

Od czasu spotkania w ogrodzie Aksamit kręcił się koło 
pana Karola. Wskakiwał na parapet jego pracowni i przy-
glądał się temu, co powstawało na płótnie albo na papierze. 

Artyście zdarzało się malować przedmioty ustawione na 
stoliku. Kiedyś przygotował sobie kolorowe kule z plastiku, 
które włożył do dużego, szklanego słoja. Wspaniale odbijały 
promienie słoneczne! 

Aksamit nie wytrzymał i skoczył z parapetu na stolik. 
Uderzył łapką o żółtą kulę. Chciał ją poturlać po podłodze. 
Na szczęście nie zbił szkła, bo mógłby się pokaleczyć. 

− Oj, głuptasku – powiedział z czułością malarz. – Nu-
dzisz się w towarzystwie starego człowieka. Masz tutaj al-
bum do oglądania. 

Aksamit przewracał łapką kartę za kartą. Album zrobiono 
z błyszczącego, grubego papieru. Były w nim portrety, bukie-
ty, owoce i straszne zamczyska, nad którymi świecił księżyc. 
Aksamit nawet przez chwilę musiał walczyć ze sobą. Wie-
dział, że to tylko obrazki, ale miał wielką ochotę skoczyć na 
srebrzysty rogalik i się na nim pohuśtać. 

Ilustracji w albumie było tak dużo, że kot zmęczył się ich 
oglądaniem i zasnął. Nagle znalazł się nad miastem. Siedział 
na cieniutkim księżycu i leciał nad drzewami, dachami, an-
tenami telewizyjnymi i kominami. 
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Zanurzał swój ogon w księżycu jak w puszce ze srebrną 
farbą. Srebrzył nim korony drzew, malował kwiatki i szlaczki 
na szybach, a na wysokim, brudnym kominie stworzył strasz-
nego stwora. Nazwał go Strachosławem Straszyńskim. 


