
Załącznik 1

Rodzina kocia trzyma się na razie kupy. Dzieci dorastają. „Mręgaty” bardzo zmą-
drzał (Szymborska, Filipowicz, 2016, s. 371).
PILNE                                           Zakopane 23.9.1976
LIST DO MRĘGATEGO

Kochany Mręgaty!
Jesteś młodym Kotkiem stanowczo najładniejszym z całego rodzeństwa. Niestety, 

obdarzając Cię urodą, Dobry Pan Bóg pożałował Ci zręczności, zaradności i sprytu. 
W skokach, harcach, podbieganiu do zdobyczy i ucieczce przed niebezpieczeństwem 
twoi trzej braciszkowie wyprzedzają Cię najwyraźniej. Masz usposobienie łagodne 
i roztargnione, w najmniej stosownej chwili popadasz w zadumę, sprawiasz wrażenie 
głuptasa oszołomionego życiem. A przecież pamiętaj – jesteś zwykłym kotkiem po-
dwórzowym, który już wkrótce zdany będzie na własne tylko siły! Niebawem Twoja 
mama przestanie Cię znać, a miły Pan Kornel nie będzie mógł czuwać nad Tobą. Ma 
on w domu już jednego kotka, który zrządzeniem nieprzychylnego losu okazał się 
psychopatą – w takim towarzystwie nie zdołałbyś rozwijać się prawidłowo. Dlatego 
bardzo Cię proszę, pomyśl poważnie o przyszłości. Pilnie przykładaj się do lekcji, ja-
kich udziela Ci jeszcze Twoja mama. Nie obrażaj się, jeżeli czasem zdzieli Cię łapą po 
głowie, bo czyni to przecież dla Twojego dobra. Nie unikaj również wspólnych zabaw 
z braćmi, choćby nawet okazywali Ci lekceważenie i byli dla Ciebie nieco szorstcy. 
Musisz stać się silny i przedsiębiorczy jak oni. Świat bywa bez litości dla młodych kot-
ków ze skłonnością do marzycielstwa. Zdarza się, że nawet nie pozwala im dorosnąć! 
Bardzo bym chciała, żebyś miał okazję przekonać się o tym. Dlatego we własnym in-
teresie popraw się, mój kochany Mręgaty!

Pozdrawiam Cię serdecznie
Pani W. (Szymborska, Filipowicz, 2016, s. 372).

Dziś na podwórku pojawiły się 3–4 nowe kocięta, wyprowadziła je po raz pierwszy 
kocica duża, mręgata. Wszystkie są buro-mręgate. Stara rodzinka trzyma się kupy, 
dzieci już prawie dorosłe (Szymborska, Filipowicz, 2016, s. 373).

Kizia spędza godziny wolne od posiłków i zajęć w moim pokoju, w pozycji, której 
3 zasadnicze warianty starałem się nieudatnie przedstawić na awersie tej kartki (Szym-
borska, Filipowicz, 2016, s. 392).

Kizia zdrowa, siedzi pod lampą (Szymborska, Filipowicz, 2016, s. 397).
Kizia żywa, zdrowa (z przetrąconą lub zwichniętą, ale nie złamaną łapą) znalazła 

się na balkonie sąsiadów. Siedziała tam wciśnięta za szafkę 3 dni i noce o głodzie 
i chłodzie (Szymborska, Filipowicz, 2016, s. 400).

Kizia po całych dniach śpi, śpi w 30 różnych miejscach i pozycjach. Trochę jeszcze 
kuleje (Szymborska, Filipowicz, 2016, s. 401).



Kizia bardzo smutna […], bo nie ma o co ostrzyć pazurków: na miejscu dawnego 
stołu jest teraz szafka kryta laminatem […] (Szymborska, Filipowicz, 2016, s. 408).

Kizia się goni, ale umiarkowanie, odpowiednio do jej wieku (Szymborska, Filipo-
wicz, 2016, s. 409).

Kizia zagłodzona (nie ma ryb, w ogóle!), przy obiedzie włazi do talerza. Ale ro-
zumie sytuację, zadowala się ziemniakami z sosem, nawet grysikiem (Szymborska, 
Filipowicz, 2016, s. 415).

Warto było widzieć, co Kizia wyprawia po zjedzeniu karpia! Te gonitwy po miesz-
kaniu z poślizgami na zakrętach, skoki, zabawy! […] kiedyś Kizia zakrztusiła się tak 
(te śledzie mają drobne, trudne do usunięcia ości), że myślałem, że się udusi (Szymbor-
ska, Filipowicz, 2016, s. 418–419).

Chyba tylko Kizia, wciąż niedożywiona, troszkę za mną tęskni. Powiedz jej, że 
w jednym z pokoi przebywa przywieziony kotek, ktoś go tu przywiózł ze sobą (Szym-
borska, Filipowicz, 2016, s. 423–424).
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Zdjęcie fragmentu listu K. Filipowicza do W. Szymborskiej.
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