
 

M. Winkler  

Świat oczami rysia i żubra  

        Wstaje nowy dzień. Pierwsze promienie słońca leniwie odbijają się od koralików 

rosy, która opadła  na trawy i  liście drzew. Ciszę poranka przerywają głośne trele 

ptaków, jakby chciały postawić na nogi cały las! W głowie kołyszą się jeszcze mary 

senne, nie bardzo chce się wstawać, ale nie ma wyboru – nastał kolejny dzień , który 

trzeba przetrwać.  

        Czy tak można wyobrazić sobie to, co czuje ryś lub żubr po przebudzeniu? 

Spójrzmy na to okiem naszych zwierząt i wspólnie powędrujmy na żer……..  

*** 

        Podnoszę się na swych potężnych czterech nogach, otrzepuję resztki wilgoci z futra i 

wyruszam ze stadem. Poranne słońce przyjemnie rozgrzewa ciało. Gdzieniegdzie plączą 

mi się pod nogami cielaki, a to krople rosy kapią mi na rogi, a to niekiedy drobne ptaki 

wyskubują ze mnie resztki zimowego futra. Rozpoczęliśmy wędrówkę i właśnie 

przechodzimy przez gęsty młodnik. Chodzimy ostrożnie – wąskie gałązki sosnowe 

smagają niemiłosiernie po pysku. Ale trzeba iść – tak nakazuje instynkt i TA jedyna. 

Przywódczyni stada, która prowadzi na wybrane – tylko sobie znanym kluczem - 

pastwisko. Wchodzimy chmarą w wysoką śródleśną łąkę. Jest spokojnie. Jedynie w 

oddali dobiega stukot pracowitego dzięcioła. Ten to ma parę w dziobie! Skupiam się na 

przeżuwaniu. Chwytam kęsy miękkiej kostrzewy czerwonej, kupkówki i rajgrasu – są 

wprost stworzone do przegryzania. Gorzej jest z turzycami – twarde, zielone łodyżki 

niemile drapią w podniebienie. Wraz z upływem dnia zaczyna zlatywać coraz więcej 

much, jest ciepło więc będzie ich bardzo dużo. Gryzą niemiłosiernie gdzie popadnie, a ja 

nie nadążam z ich odganianiem. Szkoda, że nie mam dwóch ogonów. Szefowa daje znać 

do wymarszu, zmieniamy lokalizację. Przemieszczamy się przez stary sosnowy las, 

bardzo powoli, niespiesznie. Dumie wyprostowane drzewa ciągną się niemal bez końca, 

gdy nagle kawałek przed nami słyszymy znajomy nam warkot silników spalinowych i 

zapach ciętego drewna. Przewodniczce nie podobają się te odgłosy i zmieniamy kierunek 

marszu. Dziwne dźwięki milką, a my dalej wędrujemy. Wyszliśmy z lasu na otwartą 

przestrzeń. Jak cudownie! Ogromna łąka z nieskończoną ilością trawy do jedzenia! Nie 

zagrzewamy jednak długo miejsca. Przeraźliwy huk rozległ się nad naszymi głowami, 

pędzimy co tchu. Nie wiemy co to jest, ale żadne z nas nie chciało by mieć z tym do 

czynienia. Zawracamy do lasu. Znużeni całodniową wędrówką przystajemy na popas w 

zielonej gęstwinie. Zbliża się wieczór. Nagle wszystko cichnie. Odwracam głowę, a 

tam…. Widzę jego oczy – błyszczące, żółte tęczówki okolone czarnymi kreskami, 

wyglądające zza pobliskiego krzewu….. 

      

 

 



 

 

 

 ….. Co to za hałasy! Drzemię sobie spokojnie wśród krzewów, niewidoczny dla nikogo, 

a tu rumor jakby pociąg towarowy przejeżdżał przez środek lasu! Wychylam głowę i 

rozglądam się dookoła. Do nozdrzy wpada mi dziki, intensywny zapach. Najpierw 

pomyślałem, że może jakieś sarny wbiegły na pobliską polanę. Ale nie. To nie pachnie 

jak one. Ciekawe czy można to zjeść? Powoli wynurzam się z ukrycia i po cichutku 

zbliżam się do owego zapachu. Co to może być? Ciekawość pcha mnie do przodu. 

Zbliżam się do pobliskiego krzewu, wyglądam, a tu – wielkie, włochate cielska zwróciły 

głowy w moja stronę! Nastała cisza. Co zrobić? Czy zapolować, czy uciekać? Te istoty są 

ogromne, ale wśród nich kręcą się takie, które nawet byłyby w sam raz do przekąszenia. 

Małe, brązowe sarenki. Próbuję podejść bliżej…. To był błąd! Ruszyły w moją stronę! 

Nie oglądam się za siebie, daję kilka susów w przód i hop! Wspinam się na najbliższe, 

najwyższe drzewo. Z góry rozglądam się dookoła. Chyba pobiegły dalej? Harmider 

wywołany przez ich bieg słychać  jeszcze dobrą chwilę. Powoli schodzę z mojej 

kryjówki. Na dole rozglądam się czy przypadkiem, to wielkie „coś” nie czai się na mnie, 

ale chyba droga wolna. W lesie zrobiło się cicho. Zaczyna zmierzchać. Czuć w powietrzu 

lekkie wieczorne ochłodzenie. Słońce zaczęło schodzić coraz niżej za horyzont. Muszę 

jeszcze wyczyścić futerko – wszak nie wypada chodzić poczochranym. Ta gonitwa 

wzbudziła we mnie apetyt – ruszam na polowanie. Wytężam wszystkie zmysły. Szukam 

zapachów. Chwilę wędruję po okolicy. Łowię wszystkie subtelne nuty – tu przebiegała 

mysz, tam zdaje się przechodził lis. Cichutko zakradam się w stronę gęstego 

świerkowego młodnika. Jest! Zapach sarny, bardzo intensywny. Wyruszam w jego 

stronę. Chwilę zajmuje mi przejście między zielonymi gałązkami gdy nagle – mam ją w 

zasięgu wzroku! Cichutko pasie się z innymi „koleżankami”, chyba mnie nie wyczuła. 

Podchodzę do niej  bliżej i zaczyna się – adrenalina powoduje, że spinam wszystkie 

mięśnie, od czubka głowy po sam koniuszek mojego ogona! Najlepiej złapać ją za 

pierwszym razem. Chwila skupienia i…. Skok! Wgryzam się najmocniej jak się da! 

Chyba się udało. Zwierzyna tanio skóry nie sprzeda – chwilę się ze mną szarpie, ale mam 

nadzieję, że mi nie ucieknie. Wzmacniam uścisk i czuję jak sarna powoli ustępuje. 

Sukces! Kolacja podana! Chwilę zajmuje mi rozprawienie się ze skórą i mogę spokojnie 

się posilić. Jem szybko bo jestem bardzo głodny, ale z każdym kolejnym kęsem czuję 

przyjemne doznanie kiedy wypełnia mi się żołądek. W końcu jestem najedzony, a resztę 

zakopuję na później. Nigdy nie wiadomo kiedy znowu tak łatwo uda mi się coś 

upolować. Czas na toaletę – trzeba wylizać ubrudzone łapki, przyczesać włosy na głowie 

i uszkach. Już powoli świta. Słyszę jak ptaki wydają okrzyki radości na widok 

pierwszych promieni słońca. A ja? Cóż…. udam się w ustronne miejsce na spoczynek. 

Kto wie, może znowu kiedyś spotkam te dziwne włochate wielkoludy?    


