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„Koci świat” – tekst reportażu 
 
Przeczytaj tekst. 

 

Koci świat 

 

 Pani Anna nie potrafi ich zrozumieć i nawet nie chce. Robi swoje 
i nikt jej w tym nie przeszkodzi. 
 
          Te zielone oczy wyrażają wszystko. Widać w nich ból, 

smutek, tęsknotę i pragnienie bycia czyimś. Pragnienie dotyku 

i miłości. One wszystkie mają tylko jedną osobę. Ta osoba jest 

dla nich całym światem… 

          Jest 7.00 rano. Wieje chłodny wiatr i kropi deszcz. Głodne 

brzuszki już czekają, wychylając główki zza krzaków. Pani Anna  

o godzinie 7.15 wychodzi nakarmić kocie nieszczęścia. Słychać 

miauczenie, gdy napełnia pudełka karmą. Kotów jest osiemnaście. 

Trzy kocice, dwa kocury, a reszta to maluchy. Mieszkają  

w krzakach za śmietnikiem w jednej z warszawskich dzielnic. 

Kocur, cały czarny, najodważniejszy, daje się czasem pogłaskać. 

Podchodzi najbliżej, łasi się.  

‒ Pani zobaczy, aż mi serce ściska, spać po nocach nie mogę! 

One takie małe, bezbronne i samiutkie… 

‒ A czy ktoś pomoże? Jeszcze wyzwą i strażą miejską 

postraszą… Tacy tu ludzie mieszkają… 

          Największy z gromady podszedł i zaczął się łasić do Pani 

Ani. Jakby wiedział, że to o nich mówi. Są osoby, którym nie 

podoba się to, co robi Pani Anna. Bo śmierdzi. Bo biegają  

i miauczą. Bo przeszkadzają. Bo lepiej niech pomoże człowiekowi,  

a koty sobie poradzą. Tak po prostu.  
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‒ Co im zrobiły te koty? Za co ich tak nienawidzą? A ja nie 

pozwolę, żeby głodne chodziły i niech sobie ludzie gadają! 

          Kotki szybko wylizują pudełka i uciekają w swoje kryjówki. 

Tylko przy Pani Ani czują się bezpieczne. W końcu ona nie tylko 

daje im jeść. Gdy pada deszcz, przynosi kartony i koce. 

Przykrywa wszystko folią, by kotki miały sucho i ciepło. Martwi 

się o nie, chroni je i kocha. Po prostu jest. Pani Anna przeciera 

łzy, które napływają jej do oczu.  

‒ Najgorsze, jak przyjdzie zima. Te najmniejsze i najsłabsze 

nie przeżyją. Do domu nie wezmę, bo mam już trzy koty,  

nie pomieszczę więcej… 

          Ten czarny cały czas siedzi przy nodze Pani Ani. Jakby 

czuł, że za chwilę znów zostanie sam. Znów ludzie będą 

przeganiać. Znów dzieciaki będą rzucać kijami. Znów będzie 

trzeba się bać i być ostrożnym. Aż przyjdzie Pani Anna. Wtedy 

świat staje się piękniejszy.  

          Pani Anna przychodzi do nich trzy razy dziennie. Zawsze  

o tej samej porze: 7.15 rano, 14.00  i 19.00 wieczorem. Koty 

znają dokładnie te godziny. Jak w zegarku czekają na Panią Anię, 

która daje im jeść. Niektóre, bardziej odważne, podchodzą pod 

blok. Inne boją się i siedzą w krzakach.  

‒ To nie jest miejsce dla nich, ale co ja mogę? To są dzikuski, 

ale kochane dzikuski, nie mogę ich zostawić, by pomarły  

z głodu…  

          Na twarzy Pani Ani widać smutek. Cierpią nie tylko  

te koty, ale też ona. Wie, że robi dobrze i jest z tego dumna. 

Ludziom nie musi się wszystko podobać. Pani Anna nie potrafi  

ich zrozumieć i nawet nie chce. Robi swoje i nikt jej w tym  

nie przeszkodzi. Te kocie życia, ich los, jest w rękach Pani Anny.   


