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"Typowy Kot 

 Czyli jak wytrzymać z ludźmi"- 

Kot Nieteraz, wydawnictwo Znak 

 

        Istnieje metaforyczne powiedzenie, żeby nie sądzić książki po okładce. Jednak książka, 

które chcę zrecenzować przyciąga swoją okładką. Z pozoru wygląda na dość grube dzieło (ma 

około 300 stron) , ale zabawny tytuł i podtytuł sugeruje, że jest to humorystyczny zbiór 

wydarzeń/opowiadań o nauce życia kota z człowiekiem. Autorem i głównym bohaterem jest 

kot Nieteraz. Widzimy go na okładce, jak efektownie, z lekceważącą miną, od niechcenia 

strąca z półeczki portret swojego człowieka. Czyli jest to kot dominujący. Widać to również 

w komiksowych obrazkach zajmujących prawie połowę tego zbioru historyjek. 

          To książka przeznaczona dla właścicieli i miłośników kotów, lub dla... kotów, które są 

właścicielami ludzi. Widzimy więc świat i życie z punktu widzenia kota, a każda sytuacja z 

codziennego życia kota jest podsumowana, zilustrowana spuentowana komiksowym 

obrazkiem. Akcja toczy się w domu Beaty i Adriana, w którym pewnego razu pojawia się 

nasz bohater. Zdecydowanie dzieje się tam dużo, ale mimo to akcja jest czytelna i łączy się w 

jedną całość. 

         Domowy świat widziany z punktu widzenia kota jest fascynujący, choć trudny do 

zrozumienia. Nieteraz docenia starania swoich ludzi, którzy codziennie rano wyprowadzają z 

domu na smyczy psa Nierusza. Wie o tym, że czynią to dla dobra kota, bo przecież "Pies 

polega na tym, że trzeba go codziennie znosić. Jak by się tu pozbyć dziada?". No trudno, 

trzeba znosić to, że codziennie wracają z  nim  na smyczy do domu-widocznie nikt go nie 

chce. Takie rozważania snuje kot i nawet czasem je zapisuje w swoim niby pamiętniku, nie 

zważając na ortografię i interpunkcję. 

             Nieteraz, jak każdy kot, jest kimś więcej niż tylko kotem, przecież " Koty to 

najbardziej rozwinięte istoty na ziemi". Zapewne ludzie też są przydatni, "Choć nie są zbyt 

kumaci" to jednak "Są bardzo potrzebni, miziają, otwierają puszki z żarciem. No i miziają". 

Przytaczam mądre słowa autora, bohatera i zarazem narratora tej książki, bo któż, jak nie on, 

potrafi to lepiej wyrazić. Jest przecież odpowiedzialny za wychowanie swoich ludzi, psa i 

cały dom. Ale podchodzi do tego z wyrozumiałością. Chociaż ludzie, z niewiadomych 

przyczyn kradną mu w tajemnicy kupę z kuwety albo żądają, aby przez dwa dni jadł taką 

samą pyszną puszeczkę. 

          Ta książka spodoba się na pewno się osobie, która lubi się śmiać. Jest napisana z dużą 

dawką humoru i odrobiną sarkazmu, ale gdzieś głęboko kryje się ziarenko prawdy, co potrafią 

stwierdzić tylko ludzie dobrze wytresowani przez swoich miauczących właścicieli (" Ludzie 

są naprawdę w tresurze. Jeśli  się długo miałczy, zrobią praktycznie wszystko"). 

 

 

Uwaga- zapis słów:  jak by i miałczy jest zgodny z ortografią  kota Nieteraz. 
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