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ELF (ang. Extraordinary Life Form)
– Bardzo Niezwykła Forma Życia

marzenia o lesie 
i oswojonym człowieku

Cześć!

Mam na imię Elf. Tylko nie pytajcie mnie o nazwi-

sko, bo to byłoby trochę głupie. Nazwiska mają lu-

dzie – widocznie tego potrzebują. Ktoś może powie-

dzieć, że to trochę niesprawiedliwe, ale z kolei my 

wszyscy tutaj mamy różne rzeczy, których nie mają 

ludzie.

Na przykład ogony.

Nie wiem, jak można nie mieć ogona. 

Przecież ogon jest super! Można sobie nim 

pomerdać i w ogóle. Ludzie nie wiedzą, 

co tracą, nie mogąc merdać. 

Poza tym ludzie są prawie 
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łysi w porównaniu z nami. Zęby też mają nie takie 

jak trzeba. Chyba jedyne, czego im zazdroszczę, to 

ręce. Fajnie by było mieć takie coś jak palce. Ale jed-

nocześnie przez to, że mają ręce, muszą chodzić na 

dwóch tylnych łapach – mówią na nie „nogi”. Sam 

nie wiem, czemu od razu się nie przewraca-

ją. Ja umiem się utrzymać na tylnych ła-

pach, ale na krótko. Potem znowu muszę 

stać na wszystkich czterech. A ludzie chodzą 

i chodzą i tylko na dwóch.

Dziwni oni są, ci ludzie, no nie?

Nudno trochę w tej klatce. Gdyby nie moja 

siostra, Erka, to już byłby zupełny klops, ale na szczę-

ście jeszcze nikt jej nie zabrał. Bo czasem tak jakoś 

jest, że niektórzy z innych klatek nagle znikają. To 

znaczy nie tak, że naprawdę znikają, ale ktoś ich za-

biera. Przychodzą tu różni ludzie, oglądają nas po ko-

lei i niekiedy mówią: „O, ten! Ten!” – i wtedy nie mija 

wiele czasu, a „ten” odchodzi razem z nimi.

W klatce obok mieszka taki Tofik. Podobno owcza-

rek alzacki z rodowodem, choć ja mam co do tego 

pewne wątpliwości. Ale to nieważne. Ważne jest to, 

że Tofik mówi, iż tam dalej, za wysokim ogrodzeniem, 

wcale nie ma żadnych klatek! Psy sobie chodzą albo 

luzem, albo na takich długich sznurkach, na które 

mówi się „smycz”. I każdy, no – prawie każdy pies, ma 

tam swojego człowieka. Trzeba go tylko odpowied-

nio oswoić, nauczyć, żeby karmił psa, i wyprowadzać 

go na spacer.

O właśnie – SPACER! To kolejna rzecz, o której opo-

wiedział nam Tofik. Spacer polega na tym, że pies za-

biera swojego człowieka poza klatkę, w której ra-

zem mieszkają. Taką dużą klatkę ludzie nazywają „do-

mem” albo „mieszkaniem”. I tam sobie żyją, bo tak lu-

bią. Trochę tego nie rozumiem, bo Tofik pokazał mi 

takie jedno drzewo, które rośnie tu u nas, w schroni-

sku. I powiedział, że za murem są miejsca, gdzie jak 

okiem i nosem sięgnąć, są tylko same drzewa! To się 

nazywa „las”. Można sobie biegać, obsikać, co tylko 

się chce, i wcale nie ma żadnych klatek. Jeśli jesteś 

zmęczony, to się kładziesz, a jeśli chcesz pobiegać, to 

biegasz! I dlatego nie rozumiem. Skoro są lasy, to po 

co ludzie budują te swoje mieszkania?

Wydaje mi się, że ten cały Tofik zmyśla, ale Erka mu 

wierzy. Ona w ogóle jest trochę inna niż ja. Wszyst-

kiego się boi, a gdy ktoś obcy przechodzi obok 
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naszej klatki, to ona od razu zwija się w małą kulkę, 

choć przecież jest całkiem sporym psem. Takim jak 

ja! Wszyscy dookoła mówią, że prawie nie można nas 

od siebie odróżnić, i nazywają nas bliźniakami. Tyle 

że ona jest psią dziewczynką, a ja psim chłopcem.

Tak sobie myślę, że byłoby nieźle, gdyby ktoś nas 

stąd zabrał. Chciałbym zobaczyć te lasy i nawet te 

mieszkania ludzi. Mielibyśmy swojego człowieka, 

który wyprowadzałby nas na spacery. Na pewno 

udałoby się nam dobrze go wychować, no nie? Bo 

my jesteśmy mądre psy! Ale jakoś nikt do tej pory nas 

nie chciał wziąć. Najczęściej ludzie biorą yorki albo 

pudelki, albo takie malutkie szczeniaczki. My mamy 

już po pół roku i jesteśmy całkiem duzi.

No i gdyby ktoś nas zabrał, nie dokuczałby nam 

więcej ten wredny husky. Rambo mu dali na imię. 

I gdy tylko widzimy się na wybiegu, on od razu się 

na nas rzuca, straszy, warczy i zapędza do kąta. A gdy 

ktoś rzuca nam coś smacznego, to natychmiast on 

to sobie zabiera. Czasem śnią mi się w nocy te jego 

niebieskie ślepia, a Erka mówi mi potem, że okropnie 

piszczałem przez sen.

Niech ktoś nas stąd zabierze…

Mam dość tego Rambo. No i szkoda mi Erki, bo 

on uwziął się na nią jakoś szczególnie. A ja kocham 

moją siostrę.

W dodatku bliźniaczkę!
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