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Wstęp

Gdybyś pojechał na stację Huddersfield w yorkshire, 
mógłbyś się mocno zdziwić, bo w okienku „Informa-

cja kolejowa i pomoc dla podróżnych” mogłaby cierpliwie 
czekać na pytania nie inteligentna młoda kobieta ani uczyn-
ny starszy pan w filetowo-granatowym uniformie kompanii 
TransPennine express. 

zamiast nich dyżur mogłaby pełnić Felix – dworcowa kot-
ka z Huddersfield.

zwierzak siedzi dumnie na biurku, nasłuchując znajomej 
kakofonii dworcowych dźwięków i obserwując twoje nadej-
ście czujnymi zielonymi oczami. Jego puszysty czarny ogon 
zakończony białą kępką pulsuje rytmicznie, jakby kot się ra-
dował na twój widok.

Felix nie jest jednak zwykłym domowym kotem, lecz za-
trudnionym na stacji oficjalnym kolejowym specjalistą od 
zwalczania szkodników. Lata poklepywania i poszturchiwa-
nia przez klientów sprawiły, że czasami odnosi się nieufnie 
do obcych, ale gdy cię pozna – niezależnie od tego, czy jesteś 
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kolegą z kolei, czy tylko dojeżdżasz do pracy – jej czułość nie 
będzie miała granic.

Jednym zgrabnym susem zeskoczy z biurka na podłogę 
i zacznie się kręcić wokół twoich nóg, badając długimi bia-
łymi wąsiskami, czy możesz być w posiadaniu kociego przy-
smaku. Felix uwielbia smakołyki, więc w sprzyjających oko-
licznościach i wbrew początkowej oschłości osoba kompletnie 
nieznajoma może się stać jej przyjacielem na całe życie.

Kotce nie zależy jednak na samych przysmakach. Dla Fe-
lix równie ważna jest przygoda i mimo że zwykle można ją 
znaleźć na stacji – dyżurującą na biurku, patrolującą pero-
ny lub pomagającą sprawdzać bilety na bramkach – potrafi 
się zapuścić daleko poza jej granice. Spójrz, jak kroczy: mija 
wykonany z brązu posąg na placu Saint George, przyjaciel-
sko machając ogonem; przechodzi obok ozdobionego kwiata-
mi ogrodu przy peronie czwartym; znika w ciemności tunelu 
kolejowego w drodze Bóg-jeden-wie-dokąd; albo zdecydowa-
nym, dumnym krokiem przekracza tory kolejowe. Nie zawsze 
tak było, ale gdy Felix nabrała doświadczenia, wzrosły także 
jej pewność siebie i odwaga.

Chociaż Felix czerpie przyjemność z kierowania stacją 
– nie popełnij błędu, bo ten kot jest zdecydowan ie sze-
fem – ma zwyczaj regularnego drzemania w godzinach pra-
cy, zwinięta w szatni na marynarce kolegi, podobnie jak wi-
tania podróżnych w głównej hali dworca. Jeśli nie będzie 
na dyżurze, kiedy wpadniesz, licząc na zamienienie kilku 
słów z gwiazdą – najsłynniejszym dworcowym kotem z Hud-
dersfield – wybacz jej nieobecność, bo przypuszczalnie ucię-
ła sobie krótką drzemkę… zanim podejmie próbę schwyta-
nia kilku kolejnych myszy, co jest jej głównym zajęciem jako 
starszego specjalisty od tępienia szkodników.



zostawmy ją na biurku w okienku obsługi podróżnych, 
skąd zlustruje swoje królestwo okiem, któremu nie umknie 
najdrobniejszy szczegół, a jej fioletowa obróżka będzie błysz-
czeć w promieniach porannego słońca. z obróżki zwisa cien-
ki złocisty dysk, na którym widnieje jej imię i adres domowy:

Felix, Peron 1

Ta książka jest opowieścią 
o kocie z dworca w Huddersfield. 
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P owiem ci, czego potrzebuje ta stacja – powiedział Ga-
reth Hope pewnego letniego ranka dwa tysiące ósmego 

roku. – Dworcowego kota.
Jego kolega, Andy Croughan, zaśmiał się rubasznie. Gdy 

się spotykali – zwykle po porannym szczycie – aby pogadać 
w spokojniejszym okresie zmiany, dzielili się różnymi głupi-
mi pomysłami, lecz takiego jak ten jeszcze nie było. Dworco-
wy kot? oczywiście pomysł wydawał się zabawny, ale coś ta-
kiego zdarza się raz na milion lat. 

obaj znali tradycję kolejowych kotów – z czasów British 
rail, kiedy wielu nastawniczych miało własnego kota – a Ga-
reth, który od niedawna pracował na kolei, bez końca wy-
słuchiwał opowieści o dawnych czasach, gdy koty pracowały 
w każdej lokomotywowni i co miesiąc odbierały pasek z wy-
płatą. Jednak Gareth i Andy zdawali sobie sprawę, że kocia 
tradycja odeszła do lamusa z powodu ciągłej modernizacji 
kolei. Kiedyś krążyła opowieść o Winstonie Churchillu, któ-
ry poświęcał zbyt dużo uwagi pewnemu kotu ze stacji przy 
Liverpool Street, ale pomysł, by dworzec Huddersfield miał 

Szalony pomysł

1
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własnego kocura, wydawał się tak stary, jak czcigodna po-
stać byłego premiera. 

Chociaż zatrudnienie kota wydawało się kompletnie nie-
realne – a może właśnie z tego powodu – snucie fantazji 
o dworcowym kocie stało się ulubionym zajęciem Garetha 
i Andy’ego w ciągu kilku następnych miesięcy, szczególnie 
podczas zmiany, gdy dworcowy zegar tykał boleśnie powoli, 
a rozważanie głupich pomysłów zdawało się jedynym sposo-
bem przyspieszenia jego wskazówek. 

Praca na kolei nie była pierwszym pomysłem Garetha, jeśli 
chodzi o karierę zawodową. Studiował programowanie kom-
puterowe na uniwersytecie, ale po dwóch latach uznał, że tego 
nie lubi i nie zdoła zarabiać w ten sposób na życie. Potrzebował 
roboty, więc pod koniec dwa tysiące szóstego roku przyłączył 
się do zespołu peronowych na stacji Huddersfield, aby odkryć, 
że i to zajęcie nie jest stworzone dla niego. Kiedy rozpoczynał 
pracę, na dworcu nie było bramek na bilety, więc peronowi 
stanowili jedyną fizyczną zaporę powstrzymującą pasażerów 
na gapę. Któregoś dnia Gareth – szczupły, wiotki i pokojowo 
nastawiony młodzieniec – znalazł się po niewłaściwej stronie 
podczas sprzeczki z agresywnym klientem, który go popchnął 
i przewrócił na ziemię. Po roku takiej roboty został od niej 
uwolniony i przesunięty na inny odcinek frontu: stał się spike-
rem zapowiadającym przyjazdy i odjazdy pociągów (wykonu-
jącym bezpieczną pracę w biurze, za szybą). Jednak praca na 
dworcu wydawała się rozwiązaniem tymczasowym – zajęciem, 
które wykonywał, poszukując tego, co naprawdę pragnie ro-
bić. Nie martwił się tym zbytnio, bo miał zaledwie dwadzieścia 
jeden lat, więc uznał, że ma jeszcze dość czasu, żeby to odkryć. 

Tymczasem czerpał prawdziwą radość z pracy na dworcu 
kolejowym. Pracowników kolei łączyła koleżeńska, niemal 
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rodzinna więź, która przekraczała granicę dworca kolejo-
wego w Huddersfield, obejmując całą siatkę połączeń ko-
lejowych. Ludzie, którzy pracują na kolei, zrobiliby dla 
siebie wszystko: kolej jest rodzajem branży. Kiedyś za-
gnało go daleko na południe, ale wystarczyło, że poka-
zał legitymację kolejową, a zespół pracujący na tamtej-
szym dworcu zrobił wszystko, by pomóc mu bezpiecznie 
wrócić do domu. Było tak szczególnie na dworcu w Hud-
dersfield, bo wielu członków jego dwudziestosześciooso-
bowego zespołu przepracowało ponad dwadzieścia lat na 
kolei. znali się lepiej niż większość braci i sióstr, a jeśli 
odbijałeś kartę zegarową przez mniej niż dekadę, uważa-
li cię za „młodzika”. 

Właśnie do tej kategorii należeli Gareth i Andy. Dwudzie-
stoparoletni Andy pracował jako kierownik zmiany od dwa 
tysiące szóstego roku. Był energicznym mężczyzną o weso-
łym usposobieniu i smukłej sylwetce. Ponieważ członkowie 
zespołu spędzali ze sobą więcej czasu niż z rodziną – czasa-
mi pracowali po nocach, bo dworzec Huddersfield działał 
przez okrągłą dobę – nie było niespodzianką, że wielu zo-
stało bliskimi przyjaciółmi. Andy i Gareth natychmiast przy-
padli sobie do gustu, a ich ulubioną rozrywkę stanowiły ab-
surdalne, fantastyczne rozmowy, z których byli powszechnie 
znani. Dworcowy kot stał się jednym z wielu zwariowanych 
pomysłów. Innym było to, aby zarządzająca stacją kompa-
nia kolejowa TransPennine express (TPe) zatrudniła pana T 
z A-Team do przekazywania komunikatów dotyczących bez-
pieczeństwa („Nie wychodź za żółtą linię, głupcze”). Gareth 
był entuzjastą zastąpienia wszystkich dworcowych schodów 
pochylniami i blokami pasowymi, żeby ograniczyć liczbę po-
ślizgnięć, potknięć i upadków. 



14

Naczelnik stacji, Paul, typowy służbista, przywykł do ich 
zabawnych sugestii, które napływały nieprzerwanym cią-
giem. Był młodym, przystojnym i małomównym mężczyzną, 
choć jego brwi wiele mówiły. Unosiły się za każdym razem, 
gdy Gareth przedstawiał mu kolejny szurnięty pomysł – z wy-
razem odmowy i niewiary wypisanym na wykrzywionej dez-
aprobatą twarzy. 

Przez całą jesień dwa tysiące ósmego roku podczas po-
gawędek prowadzonych w trakcie ciągnących się boleśnie 
zmian Gareth i Andy stale powracali do pomysłu dworcowe-
go kota – bawiąc się nim i ekscytując w miarę odkrywania 
kolejnych złożonych przyczyn uzasadniających po t r zebę 
zatrudnienia kota na dworcu. Garetha szczególnie zachwy-
cał pomysł, że dworcowy kot mógłby wywierać kojący wpływ 
na poirytowanych podróżnych. 

– Kot uszczęś l iw i łby wszystkich. Gdyby ktoś narze-
kał, mógłbyś pokazać mu kota i natychmiast by się uspoko-
ił! – przekonywał z entuzjazmem, mając świeżo w pamięci 
doświadczenia przy bramce na perony. – Tylko pomyśl, kot 
przechadzałby się po dworcu i był za wszystko odpowiedzial-
ny. Sprawiałby problemy i wchodził wszystkim w drogę, jak 
to robią koty!

Byli niczym dzieci, podpuszczając jeden drugiego.
– Powinieneś zapytać Paula! – mówił żartobliwie Andy. 
Któregoś dnia, gdy naczelnik stacji przechodził obok po-

koju spikera, w którym para figlarzy prowadziła rozmowę, 
Gareth skorzystał z okazji.

– Paul, czy możemy mieć jakąś nadzieję na dworcowego 
kota? – rzucił od niechcenia. Niespokojnie przygładził pro-
ste, sięgające ramion brązowe włosy, zakładając je nerwowo 
za uszy i czekając na werdykt szefa. 




