
Na pierwszy rzut oka 
O tym, jak pierwsze wrażenie potrafi być mylące 
 
 

Jeż: Uwielbiam patrzeć w gwiazdy... Mogę tak leżeć godzinami. Tam widać Wenus, wiesz? 

Teodor: Gdzie? 

Jeż: No tam, nad horyzontem.  

Teodor: Nie widzę. 

Jeż: Niżej. W maju i czerwcu widać ją najlepiej. A wiesz, że część tej planety jest nadal aktywna 

wulkanicznie? To znaczy, że ciągle tam wybuchają wulkany! A mówi się, że kobiety są 

z Wenus.  

Teodor:  No i co? 

Jeż: Że niby takie łagodne i niewinne, a jak się przyjrzeć, to ho, ho… jak w tej piosence tego 

chóru… MILLE VOCI: że nie wiesz jak dużo dziewczynka ma siły. Wyobrażasz sobie, ile 

razy mnie się oberwało za kogoś, bo ja mam groźne kolce, a ktoś inny słodki uśmiech?  

Teodor: No wiesz, jak się kolców nie ma, to trzeba inaczej sobie radzić. 

 

(Obaj wpadają w zamyślenie.) 

 

Jeż: Właśnie... jak te małe dziewczynki; niby takie niewiniątka, a jak nabroją, to chłopcy za nie 

obrywają.  

Teodor: Nie prawda! Dziewczynki są grzeczne, to chłopcy zawsze rozrabiają. 

Jeż: No coś ty! To są stereotypy. 

Teodor: Stereotypy? 

Jeż: Takie założenie z góry, że coś na pewno będzie jakieś… Takie uproszczone przekonanie… 

uogólnienie… Na przykład ktoś kiedyś spotkał jakiegoś złego wilka i uznał, że wszystkie 

wilki są złe. Bo mają kły i w ogóle. I powiedział o tym innym osobom, a one powiedziały 

kolejnym… 

Teodor: A! Czyli, że kiedyś komuś jakiś jeden nietoperz wplątał się niechcący we włosy i… 

Jeż: No mniej więcej.  



Teodor: To takie uproszczone widzenie świata: szczwany lis, głupi królik, mądra sowa, uparty 

osioł… ale... to się często nie zgadza! Ty masz kolce, a jesteś łagodny i wrażliwy, a mnie 

się wszyscy boją dopóki mnie bliżej nie poznają. 

Jeż: Czasem lepiej się bać i zachować dystans niż dać się skrzywdzić. 

Teodor: Ale tak można stracić szansę na piękną przyjaźń. 

Jeż: To ja już nic nie rozumiem. Te stereotypy to są dobre czy złe? 

Teodor: To zależy. Czasami warto posłuchać przeczucia. 

Jeż: Masz na myśli strach? 

Teodor: Na przykład. Strach sam w sobie też nie jest zły. Ostrzega przed niebezpieczeństwem. 

Trzeba wiedzieć, kiedy warto ryzykować i walczyć, a kiedy lepiej uciekać.  

Jeż: Ja nie uciekłem przed tobą i teraz wiem, że jesteś dobrym wilkiem. 

Teodor: Czasem różni nas kolor oczu czy skóry, czasem poglądy czy marzenia, ale każdy ma 

serce, co pragnie miłości. To takie proste... 
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