
Przyszłość, o KOTórej nikomu by się nie śniło 

Shina (czytaj: Szina) to śliczna, niebieska kotka rasy chartreux 

(czytaj: szarto). Kto by się spodziewał, że w 3000 roku zostanie 

królową? Ale zacznijmy od początku… 

W 2017 roku jedenastoletnia dziewczynka o imieniu Marta wraz 

ze swoją sześcioletnią kotką Shiną wyszły na spacer do parku. Szły 

sobie. Kotka łapała motyle, dziewczynka śpiewała i było tak 

cudownie! Nagle coś w trawie zamigotało. 

- Jak myślisz, Shinko, co to takiego? – spytała Marta. 

- Miau, miau! – odpowiedziała kotka. 

Marta uklękła na jaskrawozielonej trawie, aż gorącej od letniego 

słońca i zobaczyła pierścionek. Podniosła go i zaczęła mu się 

przyglądać. Na środku miał niebieski, lśniący diament, a cały był       

ze szczerego srebra. Z tyłu posiadał srebrne kółko.                                                                 

- To pewnie kółeczko do regulacji wielkości – powiedziała Marta        

i założyła go na palec.  

Na kółku były cyfry od 2018 do 3000. Dziewczynka przekręciła 

je na numer 3000. Nagle Marcie zaczęło kręcić się w głowie, 

przewróciła się na ziemię i złapała Shinę za łapkę! Obydwie zamknęły 

oczy i poczuły, jakby spadały. Straciły przytomność, a kiedy się 

obudziły, nie były już na pięknej trawie w parku, lecz                           

na zaludnionym, metalowym chodniku w otoczeniu setek, a może 

nawet tysięcy, drapaczy chmur. 

Ulice nie były z asfaltu, ale ze srebra. Domów w ogóle nie było, 

tylko ogromne wieżowce, nie było nigdzie pięknych traw, czystych 

rzek, drzew.   

      Wszędzie roiło się od robotów i… od kotów. Gdzie by nie 

spojrzeć – koty, no może od czasu do czasu spotykano psa.  

      Jedynym miejscem, gdzie był park, to przy Pałacu Królowej 

Shiny. I tam rozpościerały się pola i lasy. Były kwiaty, sarny, dziki, 

jelenie i mnóstwo innych zwierząt. W to miejsce się właśnie obie 

udały. 



Gdy zadzwoniły srebrnym dzwoneczkiem, otworzył im 

zapłakany królewski lokaj. 

- Jestem Fred. Lokaj Fred… - powiedział płacząc. Miał zamknięte 

oczy. 

- Ja i moja kotka Shina chciałybyśmy… - zaczęła Marta, ale kiedy 

lokaj usłyszał imię Shina przerwał jej i zaczął krzyczeć na całe gardło: 

- Shina! Królowa Shina I powróciła!! 

Wtedy otworzył oczy, ucałował kotkę i zaprosił ją wraz z Martą 

do pałacu. Dziewczynka opowiedziała całą swoją historię lokajowi 

Fredowi, a on im wytłumaczył: 

- Ta kotka - wskazał na Shinę – to Królowa Shina. Jest władczynią 

Kotpoliss, a ty Marto jesteś miss tej krainy. 

- Ja miss…?? – zdziwiła się, ale lokaj jej nie słuchał i mówił dalej: 

- Królowa zaginęła dwa tygodnie temu. Dokładnie to czternastego 

maja trzytysięcznego roku. 

- Trzytysięcznego roku?! – krzyknęła zatrwożona dziewczynka. 

- Tak – odpowiedział Fred – A co panienka myślała, że jesteśmy          

w dwutysięcznym siedemnastym? – zaśmiał się i ciągnął dalej: 

- W Kotpoliss wszystkie zwierzęta się lubią. Psy z kotami, myszami, 

chomikami i takimi tam… - skończył. 

- To nie możemy wrócić do naszego roku? – bała się Marta. 

 Lokaj mówił, że to niemożliwe, ale było to już dla dziewczynki 

i Shiny nieważne. Królowa i miss Kotpoliss biegały po polach                                

i lasach. Bawiły się ze zwierzętami, a co najlepsze... rozmawiały                    

z nimi! Bo wszystkie stworzenia potrafiły mówić.  

A lokaj Fred od czasu odnalezienia Królowej już nigdy nie płakał. 

Zabawa nie miała końca! Tak mijały dni, tygodnie, miesiące                             

i lata.        

 

                                                          Marta Korzempa                           


