
„Opowieść sarenki” 

Cześć! Jestem sarenką. Być może mnie znacie, ponieważ biegam w tym parku od ponad 

roku i zdążyłam się już zadomowić. Jednak na pewno nie wiecie, jak tu trafiłam. Historia ta jest 

długa i mam nadzieję, że was zainteresuje.  

Zaczęło się to, kiedy miałam pół roku. Był piękny, słoneczny, wiosenny dzień. 

Obudziłam się, jak zwykle późno, w środku dnia. Moje rodzeństwo od dawna już hasało po 

lesie, a rodzice szukali świeżej trawy. Wstałam i dołączyłam do nich. Po jedzeniu poszliśmy 

całą rodziną przez las do jeziorka, z którego zawsze piliśmy wodę. Jednak podczas spaceru 

zrobiło się chłodniej i na niebie pojawiły się chmury. Nagle usłyszeliśmy wycie wilków. Było 

to dziwne, bo one atakowały głównie w nocy, ale i tak musieliśmy uciekać, ponieważ były dla 

nas dużym zagrożeniem. Gdy tak biegłam, słyszałam zbliżające się do nas wilki. W tym samym 

czasie zaczęła się ulewa. Gdy wybiegliśmy z lasu, nie widzieliśmy już niczego za sobą. Nagle 

zobaczyłam jakąś dziwną czarną drogę i zatrzymałam się. Niestety mój ojciec za późno 

zauważył, że znalazł się na autostradzie i został potrącony przez nadjeżdżający samochód. Nie 

mogłam opanować smutku, ale wilki ciągle nas goniły i musieliśmy biec dalej, tylko w inną 

stronę. Wbiegliśmy do lasu, w którym moglibyśmy się schronić przed głodnymi wilkami. 

Wydawało nam się, że będziemy tam bezpieczni, gdy nagle padły strzały. Poczułam ból w 

nodze i nie mogłam już biegnąć. Moja spłoszona mama i rodzeństwo natychmiast uciekli w 

przeciwną stronę, a ja z trudem próbowałam podążać za nimi. Wiedziałam, że myśliwi są 

niedaleko od nas, więc by się uratować, pokuśtykałam w inną stronę. Postanowiłam ukryć się 

gdzieś i przeczekać pogoń. Przesiedziałam w ukryciu, ale nie wiedziałam, czy dożyję do rana. 

Rano, gdy byłam pewna, że polowanie się skończyło, próbowałam odnaleźć kogoś z 

mojej rodziny. Wołałam ich, ale nikt mi nie odpowiedział. Już nigdy nie zobaczyłam żadnego 

z nich. Chodziłam po lesie przez cały dzień i nie wiedziałam, co robić. Po każdym kroku 

stawałam się coraz słabsza. Wtedy wyszłam na polanę i zobaczyłam w oddali dom. 

Wiedziałam, że przez ludzi cała moja rodzina pewnie już nie żyje, ale nie miałam siły, żeby 

uciekać. W tej chwili upadłam i zemdlałam. Gdy się obudziłam, obok mnie stało troje ludzi. 

Najpierw chciałam uciec, ale noga ciągle mnie bolała, a ci ludzie nie wyglądali na groźnych. 

Było dwóch dorosłych i jedno dziecko. Rozmawiali ze sobą, a gdy na nich spojrzałam, przestali 

mówić i patrzyli się na mnie. Jeden z dorosłych podszedł do mnie i dotknął bolącej nogi, i 

znowu zemdlałam.  

Gdy się ocknęłam, byłam w dziwnej sali. Już nie czułam bólu. Mogłam stać i biegać. 

Przy mnie stał weterynarz i mówił coś do ludzi, których widziałam wcześniej. Po pewnym 

czasie zawieziono mnie do parku, w którym miałam zamieszkać. I mieszkam tu do dziś. Ale 

czuję się samotna i ciągle tęsknię za lasem, za rodziną. 

Chciałabym, żeby moją historię usłyszeli ludzie, którzy krzywdzą zwierzęta. Oni 

zapominają o tym, że świat nie należy tylko do nich. Czy ta opowieść uratuje życie innej 

sarenki?   


