
Ten kot zna wszystkie tajemnice swoich bliskich. Wie, że Karolcia wyjada 
po kryjomu pastę do zębów, a Tosia wyciąga z szafki mąkę i ją ugniata. 
Jego samego na znak nadchodzących kłopotów swędzi pacha. Poznajcie 
Kota Kocisława, którego opowieści rozśmieszają zarówno dzieci, jak 
i dorosłych. Wspólne czytanie nie musi być nudne.

 Chcę mieć w domu Kota Kocisława″ Ala, 4 lata

 Kot Kocisław jest taki śmieszny! I na końcu robi tak: Aaa psik″ Jacek, 5 lat

 Najbardziej lubię, jak Kot Kocisław idzie do opuszczonego domu 
i robi Karolci i Tosi psikusa″ Antoś, 5 lat

Darmowy audiobook, w którym autorka czyta książkę 
 Kot Kocisław i jego ludzie″ Twojemu dziecku:

https://youtu.be/usAIKCsfWbw
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Posłuchajcie, jak autorka czyta Kota Kocisława:

Agnieszka Starok
Karolina Cichoń-Wydrych 



Nie jestem takim sobie zwykłym kotem… O nie… Rozumiem 
wszystko, co mówią ludzie. Potrafię też wiele rzeczy, których nie 
umieją inne koty. Ale o tym jeszcze niejednokrotnie się przekonacie. 

Jestem Kot Kocisław. Tak przynajmniej na mnie mówią. Właściwie nawet nie wiem dlaczego. Mam piękną
lśniącą sierść. Jest jej bardzo dużo i dzięki temu jestem niezwykle mięciutki.



Gdy zwracają się do mnie, mówią o sobie „pan” i „pani”. To dosyć dziwne. Przecież oni są dla 
mnie po prostu Karolcią, mamą i tatą. Częścią mojej rodziny. Niektórzy ludzie mówią, że 
jestem własnością tej rodziny. Ale tak twierdzą ci, którzy na kotach w ogóle się nie znają.    
Przecież gdybym chciał, już dawno bym uciekł i nie byłbym niczyją własnością. Ale nie chcę. 
Bo kocham ich tak samo, jak oni kochają mnie.



Pozwólcie, że przedstawię Wam moją rodzinę. 
Karolcia ma 6 lat. Ma długie czarne włosy, urocze piegi i piękny uśmiech. Jest bardzo mądra.

W tajemnicy wyjada też pastę do zębów.



Często się uśmiecha. Ma bardzo łagodny głos, którym woła mnie: „kici, kici”. Gdy przychodzę, daje mi jakieś 
przysmaki. Mama lubi głaskać ściereczką różne przedmioty i meble. Właściwie nie wiem, po co tak robi. Sama 
nazywa to wycieraniem kurzów.



Próbuję nawet schować się do nich do środka. Tata bardzo tego nie lubi. Mówi wtedy do mnie: „Ech, Kocisławie, 
Kocisławie… Znowu będę miał pełno twojej sierści na skarpetach”. Tata często spaceruje po domu z dużym, 
głośnym pudłem. Na końcu tego pudła jest rura, którą tata jeździ po podłodze. Gdy skończy, uśmiecha się i krzy-
czy głośno:  „Odkurzyłem!”. Ciekawe, co to jest ten kurz, że i mama, i tata tak się nim interesują. Słyszałem, jak 
mówili niedawno, że to przez niego Karolcia tak kicha. Byli bardzo zmartwieni.



Karolcia jest ostatnio smutna. A to wszystko przez naszą przeprowadzkę na wieś. Do niedawna mieszkaliśmy
w mieszkaniu w bloku. Ot, takie sobie zwykłe mieszkanie na trzecim piętrze. A teraz… U-hu-huuu, jak ja się
cieszę! Teraz mieszkamy na wsi. A wiadomo, że koty uwielbiają wieś! Mamy duży ogródek. W ogródku rośnie
trawa, warzywa i kwiatki. Czujecie, jak pachną?



No ale miałem opowiadać o Karolci. Ciągle chodzi smutna, rzadko
się uśmiecha. Mówi, że to dlatego, że nie ma tu przyjaciół. Niestety,
koleżanki Karolci mieszkają teraz daleko i dziewczynka nie ma się 
z kim bawić. Muszę jej jakoś pomóc. Ostatnio podczas wieczornej
wędrówki po okolicy zauważyłem, że na końcu dróżki mieszka
dziewczynka w podobnym wieku do mojej Karolci. Nazywa się
TTosia. Muszę je jakoś ze sobą zapoznać. Na pewno się zaprzyjaźnią.



Pewnego dnia, gdy wyszedłem na codzienny spacer po okolicy, wpadłem na genialny pomysł. Udam, że się zgubiłem, 
a gdy Karolcia zacznie mnie szukać, trafi do domku Tosi i tak się poznają. Jak pomyślałem, tak też zrobiłem. 
Wybrałem dobry moment i hyc! – czmychnąłem prosto na działkę Tosi. Tam udałem, że zaczepiłem ogonkiem 
o ogrodzenie, po czym zacząłem głośno płakać:



Dziewczynka się niepokoiła. Wyszła z domu i zaczęła mnie szukać. Oho! Idzie! Miauuu, miauu – miauczałem
coraz głośniej. Wtedy też zobaczyła mnie Tosia. Podbiegła zatroskana i uwolniła mój ogonek. Przytuliła mnie
delikatnie i zapytała:

Super! – pomyślałem. No to mam to z głowy. Problem rozwiązany: Karolcia pojawi się tu lada moment,
zaprzyjaźnią się i w końcu będzie szczęśliwa. Tosia jest super. Już widzę, jak spędzają razem całe dnie.



– A co ty robisz?!! – krzyknęła Karolcia, a ja stanąłem jak wryty. 

No tego to ja się nie spodziewałam! Żeby kraść cudze koty!! Bardzo nieładnie. Karolcia podbiegła, wyrwała mnie 
Tosi z rąk i zaczęła uciekać prosto do naszego domu. Z oddali słyszałem tylko płacz Tosi. O nie! – pomyślałem. 
Wszystko zepsułem.



Przez kolejne dni to ja chodziłem smutny. Przecież chciałem dobrze, a wyszło tak, że Karolcia i Tosia są na siebie
obrażone. Bardzo chciałbym wytłumaczyć Karolci, że to wszystko było nie tak, jak ona myśli, ale nie umiem – 
jestem przecież kotem. Czasem, gdy się zapominam i chcę coś Karolci powiedzieć, wychodzi mi tylko takie dziwne 
„miauu, miauu”. Karolcia patrzy wtedy na mnie, jakby wiedziała, że próbuję jej coś powiedzieć. Śmieje się wtedy 
głośno i mówi: „Nie rozumiem cię, kociaczku, nic a nic, ale pewnie chcesz jeść”. Zawsze udaję wtedy, że to właśnie 
o jedzenie mi chodziło.



Nie wiedzieć czemu, ale od razu podejrzewałem, że będą z tego kłopoty. To chyba ta moja magiczna moc, o której
wspominałem Wam na początku. Ludzie mówią na to przeczucie, ale ja nazywam to magiczną mocą. No bo jak
inaczej wytłumaczyć fakt, że gdy tylko usłyszałem o nowej koleżance, natychmiast zaczęła mnie swędzieć pacha,
a ogonek naprężył się i zjeżył. Już wtedy wiedziałem: tą nową koleżanką będzie Tosia.

Pewnego dnia usłyszałem, jak mama powiedziała do Karolci: 
– Kochanie, mam dla ciebie niespodziankę. Idziemy dzisiaj w gości. Poznasz nową koleżankę.



Na szczęście Karolcia, w przeciwieństwie do mnie, niczego się nie domyśliła. Uśmiechnięta szykowała się na kolację 
u nowej koleżanki. Całe popołudnie przymierzała różne sukienki, tańczyła i śpiewała. Co jakiś czas przytulała mnie 
też ciut za mocno. Wyszeptała mi nawet do ucha: 
– Ale dziś cudowny dzień, Kocisławie! Nawet sobie nie wyobrażasz! Poznam nową koleżankę, na pewno się zaprzy-
jaźnimy. I wiesz co jeszcze, Kocisławie? Mam też dobrą wiadomość dla ciebie: ty też z nami idziesz! 
O rany! – pomyślałem i miauknąłem rozpaczliwie. 



Nie lubię jej. Na pewno się z nią nie zaprzyjaźnię. 
– Córciu, ale co ty mówisz? – spytała zatroskana mama. – Przecież Kocisław jest tutaj, nikt go nie ukradł. 
Mama długo rozmawiała z Karolcią. W końcu namówiła ją, żeby pójść na kolację do sąsiadów. Karolcia szła jednak 
smutna i naburmuszona. Nie tak to sobie wszystko wyobrażała. 

Tak jak przypuszczałem, gdy Karolcia się dowiedziała, że idziemy do Tosi, otworzyła szeroko buzię, a jej oczy 
w jednej sekundzie zalały się łzami: 
– O nieee! – wykrzyknęła tak głośno, ile miała sił w płucach. 



Na miejscu okazało się, że Tosia jest równie zaskoczona i naburmuszona jak Karolcia. Początkowo dziewczynki 
w ogóle ze sobą nie rozmawiały. Nie chciały nawet na siebie patrzeć. Po pewnym czasie – ku mojemu zdumieniu – 
zaczęły coś do siebie szeptać. Schowały się w kąciku. Rozmawiały, rozmawiały i rozmawiały… Niestety, nic z tego nie 
słyszałem, bo wtedy akurat siedziałem na kolanach u taty Karolci, który drapał mnie za uszkiem. Nie wiem, jak to 
się stało, ale Karolcia i Tosia bawiły się razem cały wieczór, biegały, trzymając się za ręce. Gdy wychodziliśmy, Tosia 
krzyknęła do Karolci: 
– Jutro do ciebie przyjdę! 
I tak bez mojej pomocy narodziła się wielka przyjaźń. Przyjaźń Karolci i I tak bez mojej pomocy narodziła się wielka przyjaźń. Przyjaźń Karolci i Tosi.

Chyba mogę Wam już oficjalnie przedstawić Tosię, przyjaciółkę mojej Karolci. 

Ma jasne włosy i zielone oczy. Lubi tańczyć, jeść lizaki i jeździć na wrotkach. Doskonale biega i skacze. Nigdy nie
nadeptuje na linie na chodnikowych płytkach. W tajemnicy wyciąga z kuchennej szafki mąkę i ugniata ją.
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Od czasu tej pamiętnej kolacji dziewczynki spędzają razem cały wolny czas. Bawią się w policjantki, strażaczki,
księżniczki, tancerki, gimnastyczki, lekarki, sprzedawczynie w sklepie… Czego one nie wymyślą!
No ale posłuchajcie sami.



Niedaleko naszej uliczki jest zalew. Mimo że kąpieliska pilnuje ratownik, dziewczynki wiedzą, że nie wolno im
wchodzić do wody głębiej niż po pas. Siedziałem sobie więc na brzegu i obserwowałem, jak się pluskają. Myślałem
też, gdzie by tu pójść zrobić siku. Plaża to według mnie taka duża kuweta, ale Karolcia powiedziała, że absolutnie
nie wolno mi się tu załatwiać. Ponoć ludzie się tu opalają. Nie bardzo rozumiem, co to oznacza, ale z moich
obserwacji wynika, że smarują się jakimiś dziwnymi maściami i wystawiają na słońce. Chyba chcą, żeby wyrosła
im sierść, tak jak nam, kotom. Nie bardzo im to jednak wychodzi.



– chichotała Karolcia, przystrajając głowę Tosi wodorostami. 
– Dziękuję ci, nimfo. Odeślij, proszę, ten podarek księciu ode mnie – mówiła poważna Tosia, wciskając Karolci 
w dłoń kulkę mokrego mułu. 
– Neptunie, Neptunie, przybądź! – krzyczały.



Tak naprawdę nic a nic z tego nie rozumiałem. Widziałem jednak, że Karolcia i Tosia świetnie się razem bawią 
i doskonale rozumieją. Po kąpieli dziewczynki odpoczywały na brzegu. 
– Mam picie! – wykrzyknęła rozpromieniona Karolcia i wyciągnęła z plecaka mały soczek. – Nie martw się, zosta-
wię ci trochę – zwróciła się do przyjaciółki, jednak Tosia posmutniała. 
– Co się stało, Tosiu? – spytała Karolcia, która od razu zauważyła, że coś jest nie tak. 
– Nie, nic takiego. Ja po prostu nie piję końcówek – odparła dziewczynka. 
– Naprawdę? To świetnie się składa, bo ja nie piję początków! – wykrzyknęła Karolcia i podała butelkę koleżance. 
Ach, ale piękna przyjaźń – pomyślałem i uśmiechnąłem się od wąsa do wąsa.



Mijały kolejne dni, a dziewczynki wciąż spędzały ze sobą mnóstwo czasu. Co więcej, zaczęły nawet trochę 
łobuzować: skakały z usypanych kopców piachu za domem Tosi, wykradały się do siebie bez pozwolenia rodziców, 
wchodziły przez ogrodzenia do sąsiadów pod ich nieobecność, a nawet, co uważam za najgorsze, łapały żaby, 
wsadzały je na swoje zabawkowe łódki i puszczały po stawie. Co prawda nie robiły im krzywdy, a żaby potrafią 
wspaniale pływać i gdyby tylko chciały, zeskoczyłyby od razu do wody i uciekły. Nie zmienia to jednak faktu, 
że zwierzętami nie należy się bawić w ten sposób.
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Karolcia i Tosia znalazły w okolicy stary, opuszczony domek. Domek był niewielki, miał przestarzałe drewniane okna, 
a w nich potłuczone szyby. Cały był brązowy – z wyjątkiem drzwi pomalowanych na zielono. Na początku Karolcia 
i Tosia bały się tam podchodzić. Zastanawiały się, czy przypadkiem nikt w nim nie mieszka. Były jednak bardzo 
ciekawskie i każdego dnia zbliżały się do niego coraz bardziej.



Wiedziałem, że przyjdzie taki dzień, kiedy w końcu odważą się podejść do tajemniczego domku. I tak też się stało. 
Szedłem za dziewczynkami po cichu, tak że nawet się nie domyślały, że jestem w pobliżu. Zbliżały się do domku 
coraz bardziej i bardziej. 
– A jeśli ktoś tu mieszka? – szepnęła przestraszona Tosia. 
– Nie, na pewno nie… Spójrz na te powybijane szyby w oknach, na pewno nikogo tam nie ma – odszepnęła Karolcia, 
ale w jej głosie słychać było niepewność.

Przyjaciółki wstrzymały oddech. Tosia podeszła pod drzwi, powolutku zaczęła wyciągać rękę w ich stronę. Widząc to, 
szybciutko i bezszelestnie dostałem się przez okno do środka i skoczyłem na klamkę. Klamka się poruszyła, a Tosia 
i Karolcia aż podskoczyły ze strachu.
– Aaaaaaaaa! Duchy! – Dziewczynki z piskiem uciekały w stronę domu.
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Ale się z nich śmiałem. Nigdy nie zrozumiem ludzi. Wierzą w jakieś duchy, które przecież nie istnieją. A to, że my, 
koty, rozumiemy ludzką mowę, nawet im do głowy nie przyjdzie! Ostatnio przeczytałem nawet w kwartalniku „Kot 
i Jego Człowiek”, że większość ludzi nie wierzy w to, że my, koty, mamy siedem żyć. A przecież to takie oczywiste!  
 



No ale wracając do historii o opuszczonym domku, to muszę Wam powiedzieć, że dziewczynki już nigdy do niego nie 
wróciły. Przestraszyłem je na dobre. Za to sam zrobiłem sobie w nim bazę i chodzę do niej, gdy chcę odpocząć. Nikt 
mi tam nie przeszkadza. Układam się cichutko w kąciku, zwijam w kłębek i myślę. Myślę oczywiście tylko chwilę, bo 
zaraz zasypiam. Często śni mi się wtedy Karolcia. Wołam do niej: „ludzi, ludzi, ludzi, ludzi”, a gdy przychodzi, głaszczę 
ją swoją łapką i przytulam.  
 



Muszę Wam powiedzieć, że żyliśmy sobie tak spokojnie przez jakiś czas. Nie działo się zupełnie nic nadzwyczajnego. 
Pewnego dnia zobaczyłem jednak, że w pobliżu naszego domu, tam gdzie jeszcze do niedawna trwała budowa, ktoś 
już mieszka! Oczywiście od razu poszedłem to sprawdzić. Gdy już byłem przy ogrodzeniu, strasznie zaswędziała mnie 
pacha.  
 



Popatrzyłem w kierunku, z którego dochodziły głosy. Dwóch chłopców z ubrudzonymi twarzami i rękoma czarnymi 
jak smoła patrzyło na mnie. Nie rozumiałem nic a nic, o czym mówią. Przeczuwałem tylko, że z tymi gagatkami 
będą same kłopoty. Nie myliłem się. Tak oto wprowadzili się obok Tolek i Florek. Ale o tym opowiem Wam innym 
razem. Aaa psik! Do widzenia. Idę pod kołderkę.
 












