
    „Daleko, daleko w przestrzeni kosmicznej jest planeta, zupełnie taka sama 
jak Ziemia. Ludzie, którzy na niej żyją są tacy sami jak my z jednym 
wyjątkiem, mają tylko jedno oko. Nie jest to jednak zwyczajne oko. 
Mogą oni dzięki niemu widzieć w ciemności. Dostrzegają rzeczy znajdujące 
się bardzo, bardzo daleko i potrafią widzieć przez ściany. Kobiety na tej 
planecie rodzą dzieci tak samo, jak kobiety na Ziemi. Pewnego dnia urodził 
się tam bardzo dziwny chłopiec – chłopiec z  dwojgiem oczu! 
Jego rodzice byli bardzo przygnębieni. Chłopiec ten był szczęśliwym 
dzieckiem. Jego rodzice kochali go i lubili się nim opiekować. Byli jednak 
trochę zmartwieni jego innością. Prowadzali go do wielu lekarzy, oni jednak 
potrząsali głowami i mówili, że nic nie da się zrobić. 
        W miarę jak chłopiec rósł, problemów było coraz więcej. Ponieważ 
nie potrafił on widzieć w ciemnościach, musiał nosić ze sobą latarkę. Kiedy 
poszedł do szkoły okazało się, że nie potrafi on czytać tak jak inne dzieci. 
Nauczyciele musieli się nim zajmować bardziej niż innymi uczniami. Ponieważ 
nie widział na odległość musiał mieć specjalny teleskop. Nie mógł widzieć 
innych planet tak, jak inni. Czasami, kiedy wracał ze szkoły czuł się bardzo 
samotny. „Skoro inne dzieci widzą to, czego ja nie widzę – pomyślał – to musi 
być coś, co ja widzę, a czego oni nie są w stanie dostrzec.” Pewnego dnia 
odkrył, ze widzi coś, czego nie widzi nikt inny. Nie widział on bowiem czarno- 
biało tak, jak inni. Opowiedział rodzicom o tym, co zobaczył. Wyprowadził ich 
na dwór i zaczął im opowiadać o swoim niezwykłym odkryciu. Rodzice 
zaniemówili ze zdziwienia. Opowiadał im wspaniałe historie, używał słów, 
których nigdy nie słyszeli takich jak czerwone, żółte i pomarańczowe… 
Mówił o zielonych drzewach i fioletowych kwiatach. Wszyscy byli ciekawi 
jak to możliwe, że widział on te wszystkie rzeczy. Opowiadał wspaniałe 
historie o głębokim błękicie mórz i bieli morskiej piany. Dzieci uwielbiały 
słuchać opowiadań o niesamowitych smokach, zachłystywały się opisami ich 
skóry oczu i ognistych oddechów. 
        Pewnego dnia chłopiec poznał dziewczynę, w której zakochał się 
i która zakochała się w nim. Nie przeszkadzało jej, że  chłopiec ma dwoje 
oczu. Odkryli, że nie przeszkadza im to, co ich różni. Chłopiec stał się bardzo 
sławny. Przychodzili do niego ludzie z całej planety, aby słuchać jego 
opowieści.” 

 

Opowiadanie o chłopcu 
z dwojgiem oczu

(„Pierwsze kroki. Jak uczyć o prawach człowieka?” str.77) 


