
GRA W SZACHY 

 

Wiosna wybuchła nie tylko w Myślęcinku, ale też w całym mieście. Słowo „wybuchła” doskonale 

oddawało to, co się stało w przyrodzie. Nagle, prawie z dnia na dzień pojawiły się pąki i pierwsze 

kwiaty. Słońce świeciło od wczesnego poranka, a na niebie nie było ani jednej chmurki. 

 
Narada została zwołana w związku z problemem, który pojawiał się co roku wiosną i trwał  
do pierwszych chłodnych jesiennych dni. 

 

Problemem byli ludzie. 

 

Nie sama ich obecność. W końcu mieli takie same prawo żyć na tej planecie, jak żaby czy komary. 

Nikt im tego prawa nie odbierał. Ale jednocześnie nie dawał prawa do niszczenia i grabienia planety. 

Zwierzęta czasami odnosiły wrażenie, że ludzie nie myślą. Nie myślą o tym, że niszczą coś cennego, 

co ma służyć im, ich dzieciom i wnukom. Matkę Ziemię. 

 
Genowefa przerwała filozoficzne rozważania i dała znak dzięciołowi, aby postukał w drzewo,  
co było znakiem rozpoczęcia zebrania. 

 
- Mieszkańcy planety Ziemia – zaczęła patetycznie, po czym przerwała. Wstęp był do bani.  

Tak to mogli przemawiać Marsjanie po wylądowaniu, a nie żaba mieszkająca w stawie. –  
Kochani! – To zabrzmiało zdecydowanie lepiej. – Nadchodzi trudny dla nas czas. 
 
Spodziewamy się najazdu wrzeszczących, śmiecących i niszczących wszystko stworzeń. Ale tym 

razem, po raz pierwszy, pokażemy im, że ich działania spotkają się z naszym odzewem.  

Tym razem nie będą mieli z nami szans! 

 
Kilka tysięcy par oczu (na polanie były też owady i inne mniejsze stworzenia) patrzyło  
z zachwytem na Genowefę, która dokończyła zaczętą myśl. 
 
- Zagramy z nimi w szachy! 
 
Gra w szachy wcale nie polega na przestawianiu figur na szachownicy, ale na planowaniu. Trzeba 

nie tylko ustawić swoje figury tak, aby zaatakować skutecznie przeciwnika. Ale tak,  

aby przewidzieć jego ruchy. To właśnie miała na myśli żaba, gdy wyjawiła swój plan. Plan, który 

gdyby się powiódł nie tylko wystraszyłby ludzi, ale może nawet skłoniłby ich do myślenia nad tym 

co robią. Jednak w to żadne zwierzę nie wierzyło. Są rzeczy możliwe i mnie prawdopodobne. 

Myślenie ludzi należy do tej samej kategorii, co podróże w czasie i spotkanie Billa Gatesa  

na szlaku w Beskidach, czyli science fiction. 
 
Wkrótce zwierzęta zaczęły przygotowania do operacji „Wielka rozgrywka”. 

 

Pierwsze na zwiady ruszyły kawki. Sprawdziły rozkłady jazdy tramwajów i autobusów 

dojeżdżających do Myślęcinka. Wiewiórki zgromadziły w dziuplach spory zapas broni, na którą 

składały się stare orzechy, żołędzie i kasztany. Sarny i listy wytrwale kopały doły i maskowały je 

gałęziami i liśćmi. Wilki trenowały wycie, które wywierało szczególnie wrażenie po zachodzie słońca. 

Aż sama Genowefa miała ciarki na skórze. Zwierzęta w ZOO spierały się przez chwilę ze zwierzętami 

w Terrarium, które z nich są ważniejsze. W końcu uzgodniły, że każde ma coś ważnego do wykonania 

i ruszyły do roboty. Nawet owce w Mini Zoo postanowiły się przyłączyć do ataku, chociaż zazwyczaj 

mówiły, że mali ludzie są fajni i nie rozumieją o co ta cała afera z dorosłymi. 
 



Wszyscy czekali na pierwszy słoneczny dzień. 

 

A on nadszedł. 

 

Najpierw w sidła wpadli ludzie, którzy przyjechali samochodami. Dziwnym trafem po kilku 

chwilach schodziło im powietrze z opon, za co były odpowiedzialne jeże. Szyby samochodów  

i karoserie pokryły się odchodami, za co były odpowiedzialne ptaki, które miały to miejsce 

potraktować, jak toaletę. 

 
Na ludzi przyjeżdżających tramwajami i autobusami czekały pułapki w postaci niedużych dołków, 

w które wpadali skręcając nogi. Kamieni, które leżały na środku ścieżek. Konarów ukrytych pod 

liśćmi. 
 
Wróg zaczynał się cofać. 

 

Wtedy do akcji wkroczyły wiewiórki. Na głowy posypał się grad, który co prawda krzywdy nikomu 

nie robił, ale zdecydowanie zniechęcił większość spacerowiczów do zapuszczania się  

w głąb parku. 

 
Tych, którzy wybrali się do ZOO czekały inne atrakcje. Zwierzęta albo się schowały  

w klatkach, albo leżały w bezruchu tyłem do ludzi. A gady w Terrarium udawały martwe. 
 
Nastąpił odwet. 

 

Genowefa obserwowała wszystko z kamienia nad stawem, a wieści z dalszych stron 
Myślęcinka przynosił jej wróbelek Kleofas. 
 
Pierwsza bitwa była wygrana. 

 
Gdy wydawało się, że nie mają sobie równych w grze w szachy na Polanę Różopole zajechały dwa 
duże autokary. 

 

Ludzie zaczęli wyładowywać sprzęt, a Genowefa na ten widok tylko głośno przełknęła ślinę.  

To była ekipa, która co roku przygotowywała koncert na polanie. Komandosi to byli przy nich jak 

przedszkolaki. To byli ludzie, którzy nie bali się nikogo i niczego. Wielcy niszczyciele, z którymi 

jeszcze nigdy żadne zwierzę nie wygrało. 
 
Jutro na polanę przyjedzie pół miasta posłuchać wrzasków z głośników. 
 
Nawet wilki nikogo nie wystraszą, bo nie zagłuszą wrzasków. 
 
Postanowiła jednak się nie poddawać. 
 
W jej głowie kołatało dziwne słowo – dywersja. 
 
Ciąg dalszy nastąpi. 


