
PODKOP 

 

Zrobić podkop wcale nie jest łatwo. Potrzebny jest dobry plan i doskonałe wykonanie. Szczególnie, 

gdy ma się do dyspozycji ograniczone środki, czyli mało zwierząt, które potrafią robić podkopy. 

Jednak wcale nie to było najtrudniejsze. Najtrudniejsze było zdobycie starych planów ratusza, czyli 

siedziby władz miasta. 

Jak doniosły Genowefie gołębie, budynek był zbudowany na Starym Mieście, tuż obok Wyspy 

Młyńskiej. Podkop można było wykonać zaczynając prace na wyspie i przekopując się pod rzeką, 

która w tym miejscu nie była taka szeroka. Potem prosto na wschód w kierunku rynku. 

Tyle teoria. 

W praktyce zdobicie planu miasta było o tyle łatwe, że ptaki doskonale orientował się  

w powietrzu, a w głównej bazie na zdobyty papier nanosił je szop za pomocą znalezionych  

w krzakach kredek. W Myślęcinku ludzie gubili lub zostawiali wszystko. Czasami, jak widać, 

również przydatne przedmioty. 
 
Dzięki temu plan był nie tylko dokładny, ale bardzo kolorowy. 

 
Ratusz był na nim narysowany czerwoną kredką, dzięki czemu doskonale był widoczny  

na planie. 

Jednak zdobycie planów samego budynku okazało się niewykonalne. W Miejskiej Pracowni 

Architektonicznej co prawda plany zostały znalezione, a nawet wyniesione (tutaj trzeba przyznać, 

że nieocenione były mrówki), ale nie zawierały one części najważniejszej, czyli fundamentów. 

 
- Po co robimy podkop – zapytał z zaciekawieniem krokodyl kameruński, gdy Zielona Banda 
zebrała się na naradę w Terrarium. 

 

Genowefa westchnęła. Krokodyl zawsze miał coś do powiedzenia, co często podkopywało jej 

pozycję, jako szefa. Postanowiła nie tracić zimnej krwi. Co było o tyle łatwe, że była płazem, więc 

w przeciwieństwie do zwierząt stałocieplnych, temperaturę ciała miała różną w zależności  

od pogody. 
 
- Kto pracuje w Ratuszu? – Zapytała? 
 
- Ludzie – nieśmiało odpowiedział gekon. 
 
- A tak dokładniej, jacy ludzie? 
 
- No ci, którzy rządzą miastem. 
 
- A co się stanie, gdy wydrążymy podkop? 
 
- Budynek się zawali? 

 

- No właśnie! – Triumfalnie popatrzyła na zebrane zwierzęta żaba. – Nie będą mieli gdzie pracować, 

więc nie będzie miał kto rządzić. Zapanuje anarchia w wszyscy się wyprowadzą  

do jakiegoś miasta, gdzie jest ktoś, kto im powie, co mają robić i inne rzeczy. 

 
- Ludzie sami nie wiedzą, co mają robić? – Nadal powątpiewał krokodyl. – Jak niszczą Ziemię to 

nikt im chyba nie daje wskazówek, jak to robić. Sami z siebie to robią. 

 



- Z Ziemią masz rację – westchnęła Genowefa. – Ale z mieszkaniem w mieście jest inaczej. Ktoś 

musi powiedzieć kierowcom autobusów, jak mają jechać, gdzie i o której godzinie. Śmieciarzom, 

kiedy opróżniać śmietniki i tak dalej. Ludzie lubią wiedzieć, co robić,  

a w Urzędzie Miasta im mówią. Dlatego w mieście dobrze się mieszka. Jak budynek padnie, to nie 

będą mogli pracować i ludzie się w końcu z miasta wyprowadzą. 
 
I, aby skończyć niepotrzebną dyskusję, wydała dyspozycje: 

 

- Podkop zaczynamy w piątek w nocy, aby przebić się w niedzielę rano. Ma się zawalić 

budynek, ale ludziom nic nie ma się stać. Jesteśmy zdesperowani, ale porządne z nas 

zwierzęta. Dlatego ratusz musi zawalić się w niedzielę, gdy nikogo  

w nim nie ma. 

 
Dżdżownice zostały przeniesione przez ptaki, pilnowane przez cały czas z dołu przez mrówki, gdyby 
któremuś z transportujących zwierząt nie zechciało się ich zjeść pod drodze. 

Krety pojechały tramwajem, wzbudzając popłoch szczególnie wśród starszych pań. Musiały wybrać 

ten środek transportu, bo były prawie ślepe i w drodze przez miasto na pewno by się pogubiły.  

Myszy poszły pieszo, odwiedzając po drodze znajomych w norkach w śródmieściu. 
Gdy cała ekipa zgromadziła się na Wyspie Młyńskiej, zapadał już zmrok. Krety wyznaczyły 
kierunek i zaczęto drążyć tunele. 

Pracowali intensywnie, z przerwą w ciągu dnia. Następnej nocy znów wznowili pracę. 

Gdy dotarli do fundamentów, wszyscy byli już wykończeni. Podkop jednak został wykonany, 

ostatnie zwierzęta się wycofały i zamaskowały wejścia do tuneli. Pozostało czekać na działanie 

grawitacji, która powinna zadziałać i zachwiać murami ratusza. 

W niedzielę rano ogromny huk był słyszany nawet w Myślecinku. 

Genowefa siedziała dumna nad stawem i oczekiwała pochwał i gratulacji. Pierwszy plan, który 

się powiódł! Udało się. Za chwilę zaczną się wyprowadzać z miasta. Będzie pięknie, czysto i 

zielono! Nareszcie! 

 
I wtedy Maks wylądował. Zdecydowanie za blisko żaby, jak na jej gust. Nigdy w końcu nie 

wiadomo, kiedy ktoś przestanie być wegetarianinem. 
 
- Szefowo – zaklekotał. – Katastrofa. 
 
- Jak to katastrofa? Przecież się zawaliło. Tutaj było słychać! 
 
 


