
Dzieci i ryby głosu nie mają 
Teodor i Maciuś rozmawiają o poważnych sprawach 

Teodor: Wiesz co, Maciek? Nie spodziewałem się, że możesz być taki mądry… 

Maciuś: A to niby dlaczego?! Bo jestem nietoperzem?  

Teodor: No nie... Tylko wiesz… jesteś jeszcze mały… tornister masz, do szkoły jeszcze 

chodzisz… To sobie pomyślałem, że co ty możesz wiedzieć o życiu i świecie… 

(wstaje urażony) 

Maciuś: Jasne! Bo wszystkie dzieci są głupiutkie i nie mają nic do powiedzenia, a wszyscy 

dorośli są mądrzy i trzeba ich zawsze słuchać! Tak?! 

Teodor: No… tak… to znaczy… Nie wszyscy. I nie zawsze. A dzieci mogą być bardzo 

mądre! Przepraszam, nie chciałem cię urazić. 

Maciuś: Nie, to ja przepraszam… po prostu… ostatnio wszyscy traktują mnie jak dziecko. 

Dorośli nawet nie chcą mnie wysłuchać. Nawet jak mam argumenty, oni ciągle 

swoje… 

Teodor: A co ty byś chciał im powiedzieć? 

Maciuś: Na przykład moje pomysły na dobrą szkołę. Nie trzeba by siedzieć przez 8 lekcji  

w ławkach. Wiesz jak skrzydła cierpną?!  I robilibyśmy  różne  eksperymenty. 

Na przykład z użyciem ultradźwięków, wiesz, te co je nietoperze wydają. Czemu 

my nie robimy  takich  ciekawych  rzeczy,  tylko  wypełniamy  zeszyty  ćwiczeń?! 

A  zamiast  odrabiania   prac  domowych  chciałbym  mieć  czas  na  zabawę 

z rodzeństwem, pogadanie z rodzicami… W mojej wymarzonej szkole każdy 

mógłby uczyć się tego, co lubi i do czego ma talent... I jedzenie w stołówce byłoby 

smaczniejsze… Czy naprawdę nie da się zrobić szkoły, do której uczniowie lubią 

chodzić? 

Teodor: Ja miałem świetną szkołę! Wszystkie szczenięta uczyły się Prawa Leśnego, budowy

mchu północnego, historii krasnali i jak wpływa plotka ptasia na rozwój lasu. Bardzo 
ciekawe zajęcia. I ja za tym trochę tęsknię.

Maciuś: Szczęściarz z ciebie.  

Teodor: Gdyby tak dorośli chcieli słuchać głosu dzieci, szkoła mogłaby być lepsza. Chodź, 

odwiozę cię do szkoły. 

Maciuś: Ale fajnie! Kumple pękną z zazdrości!  

Teodor: No to wskakuj mi na grzbiet! Będzie szybciej! Poza tym, kto to widział, żeby taki

mały nietoperz taszczył taki wielki tornister! Co Ty tam masz właściwie?! 

Maciuś: Ech, gadasz jak moja mama...  
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