
TRIATHLON 

 

Genowefa smętnie spoglądała na zatrzymujące się z piskiem tramwaje, z których wysypywały się 

tłumy ludzi, aby rzucić się do niszczenia największego i najpiękniejszego parku miejskiego  

w Polsce. 

 
Ponieważ nie za bardzo umiała liczyć, już pięć osób stanowiło dla niej masę nie do odróżnienia.  

A więcej niż pięć wyglądało jak przemarsz tysięcy mrówek zmierzających po nowe igły do lasu. 

Każdy, ale to naprawdę każdy przecież wie, że mrówek jest tysiące. Jest ich tyle, że jak każda 

przeniesie tylko jedną igłę, mogą ułożyć mrowisko wielkie nawet na metr. 

 
Znów spojrzała na dzikie tłumy gotowe do dewastowania wszystkiego, co napotkają  
na swojej drodze. Potem jej wzrok padł na ogromny baner powieszony na tramwaju: 
 
„Triathlon! Już w najbliższą sobotę! Baw się z nami!” 

 

Zupełnym przypadkiem wiedziała, czym jest Triathlon. Jako ledwo z kijanki wyrosła mała żabcia, 

była świadkiem, jak dziki tłum dwunożnych przemknął obok niej, gdy zmierzała z jednego stawu do 

drugiego. O mało jej przy tym nie stratowali. To, że nie dostała zawału serca zawdzięczała tylko temu, 

że odruchowo hycnęła szybko w górę, odbiła się o głowę jednego z biegaczy, omsknęła się jej noga, 

wykonała niezamierzony piruet i wpadła do pobliskiego stawu. Do tej pory uznawała to  

za cud. Jednak samo słowo „triathlon” wzbudzało w niej niechęć i lekką traumę. 
 
I oni znów zamierzają to zrobić?! 
 
Narazić zwierzęta na stres? 
 
Niedoczekanie! 

 

Genowefa uważniej spojrzała na trasę Triatlonu narysowaną na zachęcającej do udziału w nim 

mapie. Miała już niezłą wprawę w czytaniu map. Przez chwilę ją analizowała. – Tutaj biegną, tutaj 

płyną, a tutaj jadą na rowerze – mruczała do siebie. A w jej głowie wykiełkował kolejny genialny 

plan. Tym razem powinien się udać. 

- Kochani! – zaczęła mówić podniosłym tonem, gdy zgromadził się wokół niej zwierzęta. – Tym 

razem narada została zwołana w pobliskim Zoo znajdującym się na terenie parku, ponieważ 

orangutany zgubiły klucz do klatki i nie zdążyły ukraść swojemu opiekunowi nowego. – Czeka nas 

kolejny atak ludzi na nasze miejsce na tej planecie. Możemy ich pokonać, bazując na ich chęci 

wygrania za wszelką cenę. Maraton odbędzie się częściowo w mieście, a częściowo w naszym parku. 

Proponuję tak zmienić trasę, aby ludzie się zgubili. Przypominam, że park jest wielki, a oni za 

bardzo nie orientują się w dzikich ostępach. Wywiedziemy ich w pole. Zanim się zorientują będą 

już daleko stąd. Na przykład w Szwecji! 
 
Wokół rozległ się pomruk zadowolenia. 
 
- Gdzie jest ta Szwecja – zapytał z zainteresowanie żubr Jerzy. – Daleko? 
 
- Tak daleko, że jak się tam zgubią, to już nie wrócą – uroczyście obiecała Genowefa. 

 



Coś majaczyło jej w głowie, że z tą Szwecją, to chyba niedokładnie tak jest, bo chyba trzeba 

przedostać się przez jakąś większą wodę, ale założyła, że chęć wygrania sprawi, że przepłyną przez 

tę wodę i nie zorientują się, że dystans jest nieco dłuższy. 
 
- A jak wyprowadzimy ich do tej Szwecji – zaciekawił się żubr? 

 

Genowefa westchnęła. Czy tylko ona miała umiała myśleć? Reszta też mogłaby się odrobinę wysilić. 

Stłumiła jednak chęć powiedzenia na głos to, co chciałaby powiedzieć i wskazała łapą mapę 

powieszoną na kratach klatki orangutanów. 

 
Była to ta sama mapa, która wisiała wcześniej na tramwaju. Dziwnym trafem nie odjechała już  

z powrotem tramwajem do miasta, ale została podstępnie zabrana przez zwinne wiewiórki, które 

Genowefa wezwała do pomocy. 

 

Naniesione jednak zostały na niej pewne poprawki. Trasa wyglądała podobnie, jednak  

w pewnych miejscach została nieznacznie zmieniona. Jej koniec był już poza mapą, czyli 

zapewne właśnie w Szwecji. 

 
- No niezłe – pochwalił ryś Maurycy. – Wystarczy, że trochę namieszamy i faktycznie dziki tłum 
zniknie nam z oczu na dłuższy czas. Kiedy zaczynamy? 

 
- Za dwa dni – Genowefa wskazała na mniejszą kartę porysowaną kolorowymi kredkami. – Tutaj 
macie plan, co kto robi i kiedy. Przeczytać i na stanowiska! 

 
Opowiedziała jej cisza. Tego się nie spodziewała. Cisza była pełna urazy. O co chodziło? Plan im 
się nie spodobał? 
 
Ciszę przerwał Maurycy. 
 
- Nie wiem, czy pamiętasz? – Wysyczał – Ale niewielu z nas umie czytać! 

 

No tak, zapomniała. Dziwnym trafem czytać umiały tylko niektóre zwierzęta, ale umiejętność tę 

raczej skrzętnie ukrywały, uważając ją za typowo ludzką. To, że jest jednak przydatna, jakoś im 

umykało. 

 
- No dobra – mruknęła Genowefa. – Kto umie czytać, czyta sam. Reszta się przygląda i pyta.  
Nie będę za was wszystkiego robiła. 

 
Po dość burzliwym zakończeniu spotkania, gdy niektóre zwierzęta jednak przeczytały, a inne 
dowiedziały się, co powinny przeczytać, ruszyły przygotowania. 

 

Trasa została zmieniona nocą tak, że z pozoru wyglądała na zaplanowaną przez ludzi. Jednak  

po ruszeniu rowerami dalej, zamiast zawracać w stronę miasta, uczestnicy Triatlonu ruszali  

w dokładnie wytyczoną do Szwecji. Sprawdzono, że nowe przepisy pozwalają im udać się  

do Szwecji bez wizy i paszportu, była więc szansa, że nikt ich w czasie przeprawy przez wodę nie 

zatrzyma, a w Szwecji się zgubią, bo nie mówią po szwedzku. Plan był jak zwykle prosty  

i doskonały. 

 

I jak zwykle początkowo wszystko szło doskonale. Ludzie pobiegli, niszcząc przy okazji kilka nowy 

mrowisk i strasząc hałasem właśnie wyklute pisklaki. Wsiedli na rowery i zniknęli w oddali. A wraz 

z nimi wszyscy ci, którzy przyszli do nich pokrzyczeć, powrzeszczeć i naśmiecić. Zapanowała błoga 



cisza. Zwierzęta wylegiwały się na trawie, cieszyły z kolejnych dni bez hałaśliwych ludzi. Jednak 

cisza ta niepokoiła żabę. Czyżby pierwszy plan się udał? To było odrobinę niepokojące i przerażające. 

Tak trochę. 
 
Pewnego dnia Kleofas przyfrunął i usiadł na gałęzi. 

 

- Mam wieści szefowo – zaszczebiotał. – Czytałem ostatni numer „Dziennika”. Triatlon okazał się 

wielkim sukcesem. Dotarli do Szwecji i wszystkim tak to się spodobało, że za kilka tygodni 

przybiegną z powrotem. Ale zabiorą ze sobą Szwedów, bo nie chcieli im uwierzyć, że ktoś w nocy 

tak genialnie mógł zmienić trasę Triatlonu. Podejrzewają międzynarodowy spisek, więc przyjadą do 

nas sprawdzać, jak to się mogło stać. Podobno mają też być przedstawiciele z innych krajów. Piszą 

coś o międzynarodowej szajce terrorystów, którą trzeba rozpracować. 

 
Genowefa pokiwała smętnie głową. To było do przewidzenia, że znów się nie uda. Nie wzięła  

pod uwagę tego, że w Szwecji zwierzęta też coś wymyślą, aby się pozbyć niechcianych ludzi. Pomysł, 

że trasę biegu zmienili terroryści niewątpliwie należał do nich i trzeba przyznać,  

że szwedzkie zwierzaki miały naprawdę genialny plan. Nie tylko pozbędą się naszych ludzi,  

ale na dodatek wyślą daleko swoich, przynajmniej na jakiś czas. 

 

Chyba czas pogrążyć się w rozpaczy, albo udać samemu w jakieś piękne miejsce. Ostatnio czytała 

o Grenlandii. Podobno to piękna, zielona kraina. Może warto tam zamieszkać? W jej głowie 

pojawiła się myśl, na kolejny genialny plan. 
 
Ciąg dalszy nastąpi. 


