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Jak on szyb ko się uczy! 
Pasek to półdzikie zwierzątko złapane w ogrodzie. Zamieszkał w na -

szym domu w piętrowej drucianej klatce.

Pa sek bar dzo szyb ko się uczył. Dru gie go dnia, kie dy za bra łem

z klat ki je go mi secz ki, za nie po ko ił się i schował. Kie dy jed nak wró ci -

łem z peł ny mi i wsu ną łem je na miej sce, na tych miast wy szedł ze swo -

je go dom ku, wspiął się na tyl ne łap ki i wę chem spraw dził, co się na nich

znaj du je. Po kil ku dniach już się nie ukrywał, cze kał z bo ku na do sta wę

je dze nia za cie ka wio ny, co też tym ra zem do sta nie. Pro po no wa li śmy mu

zu peł nie no we po kar my, któ rych wcze śniej nie pró bo wał. 

Kie dy pierw szy raz uży łem przy nim od ku rza cza, tak się prze stra -

szył, że wy nio słem klat kę na bal kon, gdzie jest ci szej. Ty dzień póź niej

zno wu włą czy łem od ku rzacz i na gle przy po mnia łem so bie: „Pa sek!

Mu szę go wy nieść, za nim ze stra chu do sta nie za wa łu”. Po bie głem do

klat ki, a on so bie sie dział i się mył obo jęt ny na ha ła sy. Wy star czył je -

den kon takt z od ku rza czem, by się na uczył, że nic mu nie gro zi. Pa -

mię tał, choć upły nę ło sie dem dni i w tym cza sie po zna wał mnó stwo

innych no wych rze czy. 



Na przy kład mu siał się przy zwy cza ić do wie lu ob cych dźwię ków.

Spo ro ich by ło: dzwo nek do drzwi, war kot pral ki, szum zmy war ki,

brzę cze nie mi kro fa lów ki i te strasz ne pi ski, któ re wy da ją róż ne urzą -

dze nia, by po wia do mić o za koń cze niu swo jej pra cy. Pło szył się, sły sząc

je po raz pierw szy, aż ca ły pod ska ki wał, go tów do uciecz ki. Jed nak

sły sząc te sa me ha ła sy po raz dru gi, nie oka zy wał stra chu, a w koń cu

prze stał zu peł nie na nie zwa żać i spał spo koj nie w swo im gniazd ku. 

Wy da wa ło mi się, że po lu bił mu zy kę, a przy naj mniej nie któ re

utwo ry spo śród tych, któ re do cie ra ły do nie go z mo je go po ko ju. Naj -

bar dziej po do ba ły mu się te me lo dyj ne, ła god ne. Za wsze wte dy sia dał

na wi do ku i się mył. 

Czę sto przej mo wał też mo je na stro je. Kie dy we so ło so bie tań czy łem

al bo pod ska ki wa łem ra do śnie, on też żwa wo krę cił się po swo jej klat ce.

Jed na rzecz naraz
Kie dy Pa sek się nie co oswo ił, prze stał się

cho wać, zaczął jeść przy mi sce, na pierw -

szym pię trze swe go dom ku. Chwi la mi

za cho wy wał się zu peł nie jak czło wiek. Brał

pła tek śnia da nio wy, w przed nie łap -

ki, któ rych uży wał jak rąk. Trzy -

mał go w pa lusz kach i od gry zał

ka wa łek po ka wał ku, zu peł nie

jak dziec ko, któ re do sta ło do

rąk du żą ka nap kę. 

Za wsze ro bił jed ną rzecz na raz.

Je śli na przy kład jadł po mi do ra, za któ -

rym nie prze pa dał, to nie od ry wał się

od tej czyn no ści na wet wte dy, gdy pod -

sta wia li śmy mu pod nos. orze szka. Do -

pie ro kie dy skoń czył jed no, za bie rał się za

dru gie.
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To cie ka we, że ma ma też sta ra się wpo ić mi tę szczu rzą za sa dę:

JED NA RZECZ NA RAZ.

Twier dzi, że wie le rze czy zro bię szyb ciej i do kład niej, je śli bę dę je

ro bić PO KO LEI i uważ nie.

Czy Pa sek chce się ba wić?
Kie dy szczu rek wcho dził na dach

klatki, to ozna cza ło, że jest go -

tów do za ba wy. 

Bra łem Pa ska de li kat nie w rę -

ce i kła dłem na ka na pie. Na tych -

miast cho wał się pod po dusz ka mi.

W na tu ralnym śro do wi sku ma łe

zwie rząt ko jest zwy kle ata ko wa ne

z gó ry, dla te go wo li mieć za bez -

pie czo ne ple cy. Ta ki ma in stynkt,

któ ry po zwa la mu prze żyć.

Przez pierw sze dni Pa sek

prze bie gał krót kie od cin ki od jed nej po dusz ki do dru giej. Sta ra łem

się go do tknąć i po gła skać. Ale on ucie kał przed rę ką, któ ra go „go ni -

ła”, i cho wał się pod po dusz ka mi. 

Ba wił się ze mną w ten spo sób

przez pe wien czas, a kie dy miał

dość, gryzł mnie le ciut ko. To by -

ła prze stro ga. Je śli nie po słu cham,

obe rwę moc niej. Ni gdy jed nak nie

ugryzł mnie do krwi. Sta ra łem się

usza no wać je go wo lę i sko ro nie

chciał się dłu żej ba wić „w ber ka”,

po zwa la łem mu sie dzieć w spo -

ko ju pod po dusz ką. Na praw dę to

lu bił, pew nie by ło mu cie plut ko. 
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Pa sek po lu bił piesz czo ty
Po kil ku dniach po ja wi ła się no wa za ba wa. Kie dy wło ży łem rę kę pod

po dusz kę, Pa sek nie uciekł, jak to ro bił przed tem. Przez chwi lę po -

zwa lał się na wet gła skać po gło wie. W na stęp nych dniach

– tak że po szyi i ple cach. Z każ dym

dniem dłu żej. Aż pew ne go

ra zu od wza jem nił piesz -

czo ty! Zła pał mnie

pyszcz kiem za pa lec 

i ni to go ssał, ni to

gryzł bar dzo szybki mi

i nie zwy kle de li kat nym

ru cha mi ząb ków. 

By łem szcze rze za sko -

czo ny i wzru szo ny tym,

że cał kiem mnie za ak cep -

to wał, po trak to wał jak to wa -

rzy sza za baw. Po tem tak sa mo za czął

się ba wić z ma mą. Chy ba uznał nas 

za swo je sta do. 

36. Pa sek za chę ca do za ba wy 
Po wie lu mie sią cach wspól ne go miesz ka nia Pa sek na dal nie chciał sam

przyjść na rę ce. Ale da wał się zła pać, kiedy miał ochotę na zabawę.

Zda rza ło się, że sta wał ko ło mo ich nóg lub przycupnął na środ ku dy -

wa nu pod sto li kiem ka wo wym, aby ła twiej by ło mi go do strzec, kie dy

cho dzi łem po miesz ka niu. Na uczył się też przy cho dzić do mnie do po -

ko ju. Zwra cał na sie bie uwa gę, cho dząc po rze czach, któ re sze lesz czą.

Ma ły spry ciarz po tra fił zna leźć spo sób, że by do stać to, cze go chce.

Wcho dził na przy kład do sza fy z bu ta mi (przy znam, że nie za wsze za -

my ka łem do niej drzwi), co by ło za bro nio ne, bo oba wia łem się, że mo że
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do nich na siu siać. Świet nie wie dział, że kie dy tyl ko za cznie bu szo wać

wśród bu tów i ha ła so wać, wsta nę za raz, co kol wiek bym ro bił, i za bio -

rę go z sza fy. Kie dy już bę dę miał go na rę kach, to oczy wi ście nie odło -

żę do klat ki, tyl ko trosz kę się z nim pobawię. 

24. Lu dzie cał kiem do brze go tu ją
Wie lu lu dzi ja da w kół ko to sa mo. Nie chcą pró bo wać no wych sma -

ków. Na wet kie dy wy ja dą za gra ni cę, wy bie ra ją po tra wy naj bar dziej

przy po mi na ją ce im do mo wą, do brze zna ną kuch nię. 

Pa sek zna lazł się w kom plet nie in nym świe cie. Zmie nił się cał ko -

wi cie je go spo sób od ży wia nia. Na szczę ście nie wy brzy dzał.

Szczur ki są wszyst ko żer ne, co ozna cza, że pra wie każ dy po karm po tra -

fią stra wić. Je dzą ro śli ny i mię so, bar dzo chęt nie też suche ziar no i pest ki.

Bar dzo szyb ko się oka za ło, że Pa sek chęt nie zmie ni sta re me nu na

no we. Zo stał wiel bi cie lem po traw go to wa nych. Wo lał ka sze i ryż z na -

sze go obia du od twar dych zia ren su chej kar my. Uwiel biał mar chew -

kę, pie trusz kę i se le ra z ro so łu.

Pa sek nie lu bił owo ców, po dob nie jak więk szość przed sta wi cie li je -

go ga tun ku. Ma jąc u nas w do mu tak wie le po kar mów do wy bo ru, nie
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ty kał cze re śni ani tru ska wek. A prze cież kil ka ty go dni wcze śniej na

na szych oczach zjadł łap czy wie pół cze re śni, któ rą rzu ci li śmy mu pod

ży wo płot. To nam uświa do mi ło, jak bar dzo mu siał być wte dy głod ny. 

Eks pert od zdro wej żyw no ści
Pa sek miał świet ny węch i z cza sem stał się na szym eks per tem od

zdro wej żyw no ści. Kie dy przy go to wy wa li śmy zdro we śnia da nie, z nie -

po ko jem cze kał, aż przy nie sie my do je go klat ki smacz ne ką ski. Ła -

kom czu szek nie był szcze gól nie wy bred ny, a jed nak by ły ta kie pro duk ty,

od któ rych trzy mał się z da le ka – na wet gdy był głod ny. By wa ło, że pod -

cho dzi łem do klat ki z ka wał ka mi kieł ba sy lub se ra i wsu wa łem je do

środ ka al bo wrzu ca łem Pa sko wi do mi ski. A tu nie spo dzian ka – szczu -

rek ani drgnie. „Mo że spał i nie za uwa żył” – my śla łem na po cząt ku.

A on po pro stu nie był za in te re so wa ny. Z da le ka wie dział, co nio sę. Nie -

kie dy na wet osten ta cyj nie od wra cał się do mnie ty łem. Nie tykał wę -

dlin, w tym naj szla chet niej szych szy nek, a cza sem tak że se rów. Cza sem

Pa sek zwi jał się w kłę bek cho wa jąc gło wę pod brzusz kiem. W koń cu

do my śli li śmy się, że ukry wa w ten spo sób czu bek wraż li we go no sa,

bo nie chce czuć za pa chów z kuch ni. Re ak cje Pa ska sta ły się dla nas

wy raź nym wskaź ni kiem, po zwa la ją cym od róż niać do bre je dze nie od

złe go. Ma ma prze sta ła ku po wać wę dli ny i nie któ re se ry.

Nasz zwier za czek lu bił też chru pać sa ła tę i mar chew ki. Ale nie za -

wsze mu sma ko wa ły. Za sta na wia li śmy się, dla cze go raz za ja da je z ape -

ty tem, a in nym ra zem na wet ich nie do ty ka. Od kry li śmy, że to za le ży

od miej sca, gdzie zo sta ły ku pio ne. Na uczył nas, z któ re go stra ga nu

wa rzy wa są naj zdrow sze i za wie ra ją mniej na wo zów i in nych tru cizn.

Dla cze go tak wie lu lu dzi nie lu bi ma łych 
pu szy stych zwie rzą tek? 
Wie lu lu dzi uwa ża szczu ry za szka rad ne zwie rzę ta. Ko ja rzą się im z bru -

dem, a tak że z cho ro ba mi, któ re kie dyś prze no si ły zwierzęta miesz ka ją ce
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w ka na łach pod mia sta mi. Na dal po ka zy wa -

ne są w sy tu acjach, któ re ma ją wzbu -

dzić gro zę. 

Tym cza sem nasz czar no -bi ały

szczu rek jest przed sta wi cie lem

zu peł nie in nej gru py. Na le ży do

zwie rzą tek, któ re są wy ko rzy sty -

wa ne w la bo ra to riach do prze pro wa -

dza nia eks pe ry men tów. Nie z wła snej

wo li od da ją ży cie dla roz wo ju na uki. Dzię -

ki nim me dy cy na po su wa się do przo du, ale

zdo by ta wie dza zo sta ła oku pio na cier pie niem

wie lu ma łych stwo rzeń. 

Ko bie ty naj czę ściej skar żą się, że nie

mo gą pa trzeć na dłu gie ogon ki szczur -

ków. Od py cha je to, że są ły se. A to

nie praw da. Ogon ki są w ca ło ści po -

kry te krót ki mi wło ska mi, a przez rzad ką sierść prze bi ja ko lor skó ry. 

Ma ma mo je go ko le gi opo wia da ła kie dyś, że kie dy jej syn otrzy mał

szczur ka w pre zen cie, na po cząt ku nie mo gła pa trzeć na zwie rząt ko. 

POTEM DOKŁADNIE MU SIĘ PRZYJRZA  ŁA I JE PO ZNAŁA.

Wtedy BARDZO SZCZURKA POLUBIŁA. Ogo nek prze stał jej

prze szka dzać. 
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