
Po powrocie do domu pan Antoniusz oczyścił maszynę. Bobik podszedł i obwąchiwał sprzęt. Niechcący 

nacisnął klawisz start i maszyna rozpoczęła odtwarzanie. Dopiero po dobrej chwili odezwał się głos: 

- STOP ! A to co?  

- To chyba nie jest rzecz z naszego parku panie dowódco. 

- Zwiad ! Do rozeznania obiektu! 

- Tak jest, panie dowódco! 

- Marsz! 

Drapanie przybierało powoli na sile, a później ucichło. 

- Melduję, że to nieznany obiekt. Nic nie wydziela, czuć od tego najbardziej człowieka. Nie można tego 

ugryźć i jest ciężkie. 

- Tak, myślałem... Ci ludzie to rzucają wszystko, gdzie popadnie.  

- Ominąć. Marsz! 

- Ooo, mrówki coś zauważyły. Ciekawe, co tam jest? 

- Lećmy na gałąź. Będzie najlepszy widok. 

- To na pewno ludzka zabawka. Nie wiem, do czego służy, ale pewnie do niczego dobrego.  

- Masz rację. Jeszcze nie widziałam u nich nic mądrego. Może to jest urządzenie, do którego ciągle 

gadają ? 

- Trochę jest za duże. Trudno je trzymać przy uchu. Poza tym tego żaden człowiek by nie wyrzucił. Oni 

bez swojego „gadacza” nigdzie się nie ruszają. To pewnie tylko jakiś śmieć. 

- Śmieć? Taki duży?  

- Trzeba by zapytać sowy. Ona wie różne rzeczy. 

- Lecę po nią !  

Po chwili profesor usłyszał kolejny głos:. 

- HU HU ! To skandal! Ludzie robią z naszego domu złomowisko ! 

- Mają tyle nieprzydatnych rzeczy... Niedługo będzie ich tu pełno... Weźmy te kółka, które montują na 

nogach. Szybciej się na nich poruszają, ale po co to? Dojeżdżają do jednego miejsca i wracają. Nie 

biegają w nich za jedzeniem. Dziwaki! 

- Albo te ich ptaki wypuszczane na sznurkach. Trzymają takiego biedaka, a on się szamocze na wietrze 

i próbuje uwolnić. Kiedyś chciałem jednemu pomóc, ale w ogóle nie reagował na to, co mu radziłem. 

Potem wplątałem się w ten sznurek i spadłem na ziemię. Od razu jakiś człowiek podbiegł do mnie i 

chciał mnie pewnie uwięzić na takim sznurku !  

- A ja miałem kiedyś kontakt z tym zwierzęciem, co zjada trawę. Człowiek prowadził je na smyczy, a ja 

chciałem poprosić, żeby nie zjadało całej trawy. Ono też nie reagowało.  

- No, ale to zwierzę czasami odsłania nam żołędzie i orzechy. Nam to zwierzę pomaga. Dzięki niemu 

szybciej zbieramy zapasy. Gorsze jest to, które obgryza drzewa. Człowiek tylko je przystawia do drzewa 

i już drzewa nie ma. Muszą je strasznie głodzić, kiedy ten biedak tak szybko wszystko zjada.  

- A widzieliście, co noszą na uszach?  

- Kiedyś słyszałem, jak strażnik mówił, że ludzie przychodzą do parku odpocząć. Te rzeczy pewnie 

pozwalają im nie słyszeć naszych rozmów. Musimy im bardzo przeszkadzać. 



- A dla mnie najgorsze jest to, że próbują nas złapać, gdy przychodzą do parku. Pewnie chcą nas 

zmienić w domohowańców. Później będą nas szkolić i wydawać polecenia. Wyobrażacie sobie ciągle 

przynosić ludziom tego samego patyka, którego oni  wyrzucają? Biedne te psiaki domowe. 

- Gdybyście opuścili park, zobaczylibyście, jak Ci ludzie żyją. Zakładają kolonie jak mrówki. Tylko, że 

budują swoje kopce do góry. W dodatku palą w nich ogień, bo jest tam w nocy jasno i ciepło.  

- A jak jakieś zwierzę wleci do nich w nocy, żeby się ogrzać, to od razu je wyganiają albo próbują 

zamordować! 

- W ogóle nie umieją się niczym dzielić. Mimo, że zostawiają resztki jedzenia, to jak na nich siądziemy, 

żeby je zjeść, to od razu nas odganiają. 

- Do tego mieszkają wszyscy bardzo blisko siebie, ale zachowują się, jakby się nie znali. Zamykają się 

tylko w norze i zapalają ogień w małym pudełku. Siedzą przed nim do późnego wieczora.  

- Ja widziałam za to, jakie mają wspaniałe spiżarnie. Na każdej półce co innego. I ciągle coś donoszą. 

Strasznie mają tego dużo. No i muszę przyznać, że wiele się marnuje. Jak patrzę, ile to oni jedzenia 

wyrzucają...  

- Słyszałam, że w norze mogą nawet zrobić sobie staw. Dziwne tylko, że później tę wodę wyrzucają. 

Szczur miejski mówił, że ktoś się jej napił i strasznie go paliła w gardło ! Pewnie zgniła ! Muszą być 

okropnie brudni! 

- Pewnie dlatego myją się tak często! Normalnie nikt by tego nie zniósł, ale jak oni tacy brudni, że woda 

od razu gnije, to co poradzić? Trzeba się myć, żeby samemu nie zgnić. 

- Najdziwniejsze jest jednak to, że u ludzi rządzą dzieci. Normalnie wszyscy wiedzą, że powinien 

decydować najmądrzejszy i najstarszy. Ale u ludzi jest inaczej. 

- Tak, u ludzi rządzą dzieci. Dorośli traktują je jak królów. Wszystko mają podane. Noszą ich na rękach 

albo wożą w takich małych pudełkach.  

- Kiedyś widziałem, jak stary człowiek pchał to pudełko z dzieckiem mimo, że sam ledwo chodził. 

Dzieciak wydawał polecenia, a on co chwile dawał mu pić albo jeść. I w dodatku ten staruszek cały czas 

się uśmiechał do dziecka, mimo zmęczenia i niewoli.  

- Zgadza się, te maluchy rządzą wszystkimi. Dziecko rzuca swoją rzecz, a dorosły już ją mu podnosi i 

podaje z uśmiechem. Albo dziecko zawoła i dorosły już do niego idzie. Kiedyś widziałam, jak jedno  

uderzyło dorosłego, a on mu nie oddał, tylko się śmiał. 

- Biedaki z tych dorosłych. Nie mogą się dzieciom sprzeciwić i wszystkie niedogodności muszą znosić 

z uśmiechem na twarzy. 

W tej chwili taśma z nagraniem z parku wyłączyła się. Profesor stał zamyślony kilka minut nad 

urządzeniem i zastanawiał się, czy to co usłyszał, nie było jakimś żartem. Nie mógł uwierzyć, że  

nagranie było prawdziwe. Pomyślał, że nie pozostaje mu nic innego, jak tylko sprawdzić urządzenie 

jeszcze raz w parku. Ale to już zupełnie inna historia. 

 

 


