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PLAN DOSKONAŁY 

 

Genowefa siedziała na dużym zielonym kamieniu i zastanawiała się, czy zanurzyć w wodzie 

nogę lewą, czy prawą. Wbrew pozorom wybór nie był łatwy. Zanurzenie lewej oznaczało, że 

będzie musiała przesunąć się w lewą stronę, a tam zaczynało świecić słońce. Zanurzenie 

prawej, że spadnie z wygodnego kamienia.  

Zanim podjęła tę ważną decyzję, namysł przerwał jej wróbel Kleofas. Chociaż był niewielki, 

trzeba przyznać, że jazgotał tak głośno, że było go słychać aż na końcu stawu. Miało to swoje 

dobre strony. Doskonale nadawał się do zwoływania wszystkich na naradę. Teraz jednak nie 

po to przysiadł na gałęzi, tuż nad Genowefą.  

- Szefowo – powiedział. – Mamy poważny problem. Plan zaczyna się sypać! 

Genowefa zrezygnowała od razu z prób zanurzenia którejś z nóg w wodzie i spojrzała na 

Kleofasa.  

- Co tym razem? 

- Pająki się zaczynają krztusić od dymu – wyjaśnił wróbelek.  – Jak tak dalej pójdzie, to nie 

ludzie będą mieli problem ze smogiem, ale pająki padną. I nie wiemy, co z tym zrobić. 

Genowefa, jak każdy szef szajki, przez chwilę postanowiła poudawać, że myśli, aby wyglądać 

mądrzej. Potem udawanie się jej znudziło i zaczęła myśleć na poważnie.  

Pająki dostały zadanie, aby zasnuć pajęczynami każdy komin w mieście, z którego wydobywał 

się trujący dym. Szczególnie na Gdańskiej, w starych kamienicach problemem nie pozwalał 

zwierzętom zimą swobodnie oddychać. Ludziom zapewne też nie, ale widocznie to lubili, 

skoro palili w piecach węglem, szmatami i innymi śmieciami.  

Plan był tak prosty, że aż genialny. Po zasnuciu pajęczynami wylotów kominów, dym miał się 

cofnąć z powrotem do mieszkań i zmusić mieszkańców do wyprowadzki. Gdzie ludzie mieliby 

zamieszkać Genowefy w ogóle nie interesowało. Najlepiej, gdyby po prostu zniknęli i dzięki 

temu przestali dusić strasznym dymem zwierzęta mieszkające w mieście i pobliskim 

Myślęcinku. Niestety, plan mógł spalić na panewce, gdyby najpierw padły pająki. Pająki były 

co prawda konkurencją, bo łapały ulubione przez żabę muchy, ale czym jest kilka 

dodatkowych much w porównaniu do oddychania czystym powietrzem? Pytanie było 

oczywiście bez sensu, bo już dawno Zielona Banda podjęła uchwałę, że przepędzi ludzi z 

miasta, aby móc normalnie w spokoju żyć.  



A wszystko zaczęło się kilka lat temu, gdy wiele zwierząt zaczęło skarżyć się na zawroty 

głowy, kaszel, brak energii. Doktor Sowa, znany ze swej mądrości, orzekł, że winni są ludzie. 

Brud, śmieci, hałas i wszystko inne, co robią sprawiają, że zwierzęta chorują. Ludzie zapewne 

też, ale skoro sami sobie zgotowali ten los, to ich sprawa. Po burzliwej debacie, podczas 

której najgłośniej krzyczały surykatki z ZOO (chociaż miały najmniej do powiedzenia, bo 

przecież nie opuszczały klatek i co tam one wiedziały o ludziach w mieście) została podjęta 

decyzja. Utworzono organizację pod nazwą Zielona Banda, a hersztem została Genowefa. 

Dlaczego właśnie ona? Tego nie wie nikt. Po prostu była pod ręką i nie zgłosiła sprzeciwu.  

Nikt nie wiedział, że Genowefa jest hipochondryczką (to znaczy znajduje u siebie wszystkie 

choroby, o których usłyszała) i boi się pływać w głębokiej wodzie. Ten fakt bardzo starannie 

ukrywała, była przecież żabą! 

Jednak, ponieważ została szefem, zaczęła podejmować decyzje i snuć plany usunięcia ludzi z 

miasta. Na razie żaden nie przyniósł spodziewanych efektów, chociaż trzeba przyznać, że 

nieźle im życie kilka razy uprzykrzyła. 

Co tylko utwierdziło ją w tym, że ludzie, jako gatunek skazani są na zagładę. I zapewne wraz z 

nimi zwierzęta. Nie chciała jednak w tym uczestniczyć. Jak im się na podoba na Ziemi, niech 

wyprowadzą się na Marsa, a ziemię zostawią gatunkom, które jej nie zniszczą.  

Plan był prosty. I skomplikowany zarazem. 

Prosty, bo zakładał, że uda się wykurzyć ludzi z miasta. 

Skomplikowany, bo wymagał współpracy wielu zwierząt, czasami nie za bardzo za sobą 

przepadających. Powiedzmy szczerze – zwierząt, które czasami chętnie by się zjadły lub 

przynajmniej pogryzły.  

O pierwszych próbach lepiej nie pisać. Wszystkie skończyły się spektakularną klęską. Jednak 

zamiast się załamać, zwierzęta stały się jeszcze bardziej uparte w dążeniu do celu.  

Co się nie udało? 

Podkop dżdżownic pod ratusz, który miał się zawalić. Niestety, opis tego, co stało się w czasie 

realizacji zadania do dzisiaj jest omawiany na zebraniach, jako przykład działania 

wymagającego nieco dokładniejszych obliczeń. 

Atak komarów na targowisko na Bartodziejach. Ludzie pozakładali siatki i komary nie mogły 

się przebić. 

Zakłócanie koncertów na wodzie latem (trzeba przyznać, że Genowefie udało się zwołać 

wszystkie koleżanki mieszkające w okolicach Wyspy Młyńskiej). Niestety, plan nie tylko nie 

wypalił, ale ludzie uznali, że koncert żab jest uroczy i doskonale współgra z koncertem 

smyczkowym. 



O innych, mniej spektakularnych porażkach można by napisać grubą książkę. Wszystkie 

łączyło jedno. Żaden ludź nie nabrał nawet ochoty na wyprowadzkę z miasta! A przecież 

tylko to dawała szansę, że zwierzęta będą mogły spokojnie żyć w tym mieście i jego 

okolicach! 

Zima stwarzała nowe możliwości. Ziała smogiem. A konkretnie ziały nim kominy wielu 

domów i fabryk. A jak wiadomo ludzie też muszą oddychać. Jeśli szkodliwy dym cofnie się do 

środka zapewne szybko się spakują i wyprowadzą. Gdzie nie wnikała. Mogli nawet na 

Antarktydę. Tam zamiast smrodzić, zbudują sobie Igloo. Same korzyści dla wszystkich.  

Armia pająków została wyszkolona.  

Zdobyto plany miejskich domów.  

Przeprowadzono wywiad.  

Niestety nikt nie przewidział, że snucie pajęczyn w gęstym dymie jest raczej niezdrowe i 

pająki same padną, zanim wykonają zadanie.  

Genowefa wiedziała, że po to została szefem, aby mówić innym, co mają robić. 

Westchnęła i mruknęła do wróbelka. 

- Zarządzam odwrót. Wszystko trzeba planować z głową. Snucie pajęczyn zaczniemy latem, 

aby były gotowe na następną zimę. A na jutro wymyślimy nowy plan. Może tak doskonały, że 

latem będziemy już tylko my mieszkać w mieście.  

Po czym zanurzyła prawą nogę w wodzie i oczywiście spadła z kamienia. Nie zauważyła, że w 

czasie jej rozmowy słońce się przesunęło za drzewa i wsadzenie lewej nogi wcale nie 

oznaczało, że wystawi się na słońce.  

Westchnęła i zaczęła obmyślać kolejny plan, zanurzona w wodzie.  

Ciąg dalszy nastąpi. 

 

 

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 

pączki 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.  



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. 

 

 



DYWERSJA 

Narada zwierząt tym razem była bardzo burzliwa. Głównie z tego powodu, że wiele z nich 

było zmęczonych kolejnym niepowodzeniem. Gęsi w ogóle się obraziły na wszystkich i 

powiedziały, że one są tutaj tylko przelotem i zaraz lecą dalej. Gdyby Genowefa miała zęby to 

zapewne nimi by zazgrzytała. Głupie gęsi nie rozumiały, że na całej Ziemi człowiek niszczy 

przyrodę i trzeba z tym zrobić porządek? 

Na razie jednak nie miała czym zgrzytać więc udawała, że jest głęboko zamyślona i czeka na 

ciszę. Cisza w końcu nastała. Prawie idealna, nie licząc mrówek i wiewiórek, które spierały się 

czy gryzienie miało większy wpływ na ucieczkę ludzi niż atak żołędziami.  

Posykiwania reszty uciszyły nawet mrówki i wiewiórki. 

A Genowefa zaskrzeczała. To znaczy chciała przemówić dostojnym głosem, ale miała 

chrypkę, więc skrzeczała jak każda żaba. 

- Jutro wieki dzień! – Zaskrzeczała. -  Pobijemy ludzi ich własną bronią. To będzie dywersja! – 

I rozejrzała się triumfalnie dookoła.  

Jednak tym razem nikt nic nie powiedział. Nie było okrzyków bojowych, ani nawet 

pomruków zadowolenia. Czyżby jej pozycja, jako szefa została zachwiania? Gdy już szykowała 

się do zejścia z kamienia i zaproponowania wyboru nowego szefa nieśmiało zabrał głos opos 

Teofil. 

- Co to jest dywersja? 

- Genowefa, której jedna noga już była wygięta do zejścia, zatrzymała się. 

- Sabotaż – powiedziała krótko. –  To takie działanie, które niszczy wroga na jego własnym 

podwórku. – Korzystamy z broni, którą on ma i dzięki temu wygrywamy. 

- Z czego mamy skorzystać? – Dopytywał się opos Teofil.  

- Na przykład z głośników – ciągnęła niezrażona Genowefa. – Ludzie włączą głośniki, możemy 

zrobić taki bałagan, że do głośników dostaną się wilki i zaczną do nich wyć. Wyobrażacie 

sobie, jak ludzie się przestraszą?  

Przez polanę przeszedł pomruk zadowolenia.  

Teraz już nie było nikogo, kto nie chciałaby się wypowiedzieć. Zwierzęta się przekrzykiwały, 

każde z nich miało inny pomysł, jak przestraszyć ludzi tak, aby uciekli raz na zawsze.  

Cały plan opierał się o wydarzenie, które co roku, o tej samej porze, odbywało się w miejskim 

parku i zostało nazwane „Powitaniem lata”. Według Genowefy powinno się nazywać 

„Atakiem wandali” lub „Inwazją szarańczy”. Nigdy nie powiedziała tego głośno, bo szarańcze 

były jej potrzebne i mogły się obrazić porównaniem do ludzi. Chociaż prawdę mówiąc i one 



bywały przyczyną kłopotów. Na przykład, gdy zjadały wszystko, co napotkały na swojej 

drodze. Co ciekawe, Genowefa kiedyś usłyszała, że w niektórych krajach to ludzie zjadają 

szarańcze. I uznała, że może kiedyś wiedzę tę wykorzysta.  

Przygotowania ruszyły pełną parą. Najważniejsze okazały się wilki, które miały wyciem 

przestraszyć ludzi wyjących równie głośno na polanie wśród drzew. Korzystając z nieuwagi 

ludzi przesunięto głośniki nieco głębiej w las tak, aby na pierwszy rzut oka nikt z ludzi nie 

zorientował się, skąd pochodzi wycie. Do głośników wiewiórki podpięły mikrofony znalezione 

w torbach ekipy elektryków. Sarny u jelenie porozciągały miedzy drzewami sznurki, dbając o 

to, aby znajdowały się naj najniżej nad ziemią i były niewidoczne do czasu, aż zostaną 

naprężone. Po pewnym czasie całą polanę przecinała sieć, której nie powstydziłby się żaden 

pająk. To właściwie byłoby niemożliwe, bo właśnie pająki ją zaprojektowały.  

Nadszedł wieczór. Polana powoli zapełniała się ludźmi, śmieciami i hałasem, czyli było jak 

zawsze. Ze sceny dochodziło wycie. Nie wilków, ale kolejnych śpiewających artystów. Pod 

sceną też słychać było wycie, tym razem ludzi, którzy myśleli, że umieją śpiewać. Księżyc 

zasłoniły chmury. 

 To ten moment wybrała Genowefa na atak. Wilki podeszły do przygotowanych przez 

wiewiórki mikrofonów. I zawyły.  

Przez chwilę nie działo się nic. Nastała po prostu cisza. Potem tłum ludzi z piskiem rzucił się w 

stronę miasta.  

Ranek okazał ogrom zniszczeń. Połamane mniejsze drzewa, wszystkie ławki, poprzewracane 

kosze na śmieci. Sprzątanie zajęło zwierzętom cały dzień, aż do późnego wieczora. Ale 

satysfakcja z dobrze wykonanego zadania dodawała im energii do pracy.  

Do czasu, aż wróbelek Kleofas nie przyleciał z miasta z wiadomościami.  

- Katastrofa szefowo – zawołał. 

- Jaka katastrofa?– Zdziwiła się Genowefa, która była właśnie zajęta wyławianiem papierów 

ze stawu i upychaniem ich w śmietniku. 

- Na mieście nie mówi się o niczym innym, jak o koncercie w Myślęcinku! 

- To chyba dobrze, że się przestraszyli i uciekli? 

- Nie o tym mówią! Podobno to była najlepsza impreza ze wszystkich. Do tej pory nikt nie 

wpadł na pomysł, aby na zakończenie koncertu przestraszyć ludzi. Zawsze tylko ze sceny 

mówili, że to koniec i zapraszają za rok, a u nas organizatorzy wymyślili coś nowego! 

Podobno już sprzedają bilety na koncert na pożegnanie lata! Przyjadą ludzie z innych miast! 

U nich nie ma takich atrakcji! 



Genowefa popatrzyła na śmieci porozrzucane po cały parku, na połamane krzewy i drzewka i 

pomyślała, że na pożegnanie lata nie będzie już straszenia, ale wymyśli coś, co naprawdę 

pokaże tym wandalom, że to nie jest ich miejsce na Ziemi.  

Zaczęła obmyślać tym razem przerażający plan.  

Ciąg dalszy nastąpi. 

 

 

SUSZA 

Deszcz już nie padał naprawdę długo. Tak długo, że w stawach w myślęcińskim ogrodzie było 

tak mało wody, że prawie wcale. Słońce świeciło mocno, a cienia szukały nie tylko zwierzęta, 

ale również ludzie, którzy przychodzili na spacery.  

Tak chyba wygląda pustynia – pomyślała Genowefa, gdy próbowała przemknąć do drugiego, 

większego stawu. Miała odparzone łapy i bardzo suchą skórę. Chociaż przemieszczała się 

skokami i tak musiała dotykać palcami u nóg rozżarzonego chodnika.  

- Pustynia, pustynia – rechotała wściekła. – Ocieplania klimatu się ludziom zachciało! Brudzą i 

niszczą wszystko. Najgorszy gatunek, jaki kiedykolwiek pojawił się na Ziemi! Za chwilę nam 

wody zabraknie, jak będzie tak gorąco. Wyparuje i koniec. Żegnaj błękitna planeto. Witaj 

gorąca Wenus, na której nikt nie przetrwa!  

Gniewne pomruki przerwał jej Maks, który zaczął krążyć nad stawem. Genowefa trochę się 

go obawiała. Jak wiadomo bociany bardzo lubią żaby. Dosłownie! Na śniadanie, obiad i 

kolację. Z niezrozumiałych dla niej powodów Maks twierdził, że jest wegetarianinem. To 

znaczy nie jada mięsa. Pod żadną postacią. Również żab. I chociaż trudno było w to uwierzyć, 

jeszcze nikt go nie przyłapał na jedzeniu innych zwierząt. Było to o tyle dziwne, co 

podejrzane.  

Dlatego starała się nie zbliżać zbyt blisko dzioba Maksa. Wegetarianizm może był i zdrowy 

(szczególnie dla niezjedzonych żab!), ale na pewno nie był naturalnym zjawiskiem u 

mięsożernych bocianów.  

- W mieście susza – zawołał bocian z góry. – Ludzie mają problem. W niektórych domach są 

ograniczone dostawy wody. 

To było ciekawe. A więc susza męczy też ludzi – pomyślała żaba. A gdyby tak jeszcze tę suszę 

powiększyć? 

- W rurach woda jest? – Zapytała 



- Jest, ale mniej niż zwykle. Nie wolno im polewać przydomowych ogrodów. Baseny też 

pozamykano. 

To było ciekawe. A gdyby tak dostać się do ujęcia wody i zamknąć kran? 

W głowie Genowefy powstał kolejny genialny plan.  

 

Woda w kranach pochodziła z różnych miejsc. Czerpano ją w rzeki Brdy i kilku ujęć 

podziemnych. Potem trafiała do stacji oczyszczających, a z nich do kranów.  

A gdyby tak zamknąć ten główny kran? – Kombinowała Genowefa.  – Ciekawe gdzie jest i czy 

da się go zakręcić?  

Na przeszpiegi zostały wysłane tym razem sójki i wróble. Ich obecność nie budziła niczyjego 

zdziwienia. Szefowa zdawała sobie sprawę, że wilki byłoby bystrzejsze, ale przez ich 

pojawienie się w centrum miasta plan mógłby zostać zdemaskowany. W końcu wilk na 

środku ruchliwej ulicy to nie jest normalny widok i ktoś z ludzi mógłby zacząć podejrzewać, 

że zwierzęta maja plan. Sama co prawda uważała, że jej obawy są nieco na wyrost, bo ludzie 

raczej rzadko kojarzą fakty, ale wolała nie ryzykować. Wysłała więc ptaki na zwiad.  

Dość szybko okazało się, że krany są, ale więcej niż jeden. Trzeba więc wytypować więcej 

zwierząt do zakręcania i utworzyć z nich drużyny. Bobry i borsuki mają łapki, więc będą 

trzymały pokrętło. Ich z kolei popchają żbiki. Węże owiną się wokół pokręteł, a za ogon 

pociągną je lisy.  Chwilę jej zajęło również myślenie o tym, jak dobrać zwierzęta, aby się 

przypadkiem nie zjadły. Wiadomo bowiem, że z prawdziwą naturą się nie wygra. Gdy już 

miała wszystko zaplanowane pozostały drobiazgi do wykonania. Wypuszczenie węży z 

terrarium i innych zwierząt z ZOO. Transport na miejsce akcji i skoordynowanie działań tak, 

aby wody zabrakło w każdym miejscu w tym samym czasie.  

Operacja się udała! 

Pozostało tylko czekać, co będzie dalej. Czyli oglądać exodus ludzi do pociągów i autobusów i 

ich wyjazd z miasta gdzieś, gdzie jest woda.  

Nic się takiego nie stało.  

Od samego rana padało. Padało? Lało! Jak z cebra! To nie był deszczyk, ale ulewa! Cały plan, 

który opierał się na suszy wziął w łeb.  

A po kilku godzinach, gdy zorientowano się, że awaria nie jest poważna, odkręcono krany i 

woda znów popłynęła.  

Załamana Genowefa siedziała na brzegu stawu i tym razem nic już nie myślała. Po co myśleć, 

jeśli ten gatunek jest tak odporny na wszystko? Podobno najlepiej przystosowane były 



karaluchy. Bzdura. Znała kilka karaluchów, które od dawna by padły, gdyby im się 

przytrafiało to, co oni zgotowali ludziom.  

Za chwilę sama zacznie się pakować i wyprowadzi gdzieś, gdzie nie ma ludzi. Może do dżungli 

amazońskiej? Chociaż tam podobno ostatnio też tłoczno się zrobiło od ludzi. Ale po co 

zostawać tutaj? Nie ma szans na wypędzenie tych trucicieli z miasta.  

Gdy już wyciągała walizkę, by się spakować, walizka wpadła do stawu.  

- Zamiast suszy mamy potop – wysyczała nie wiadomo do kogo, bo nikogo przy niej nie było. 

Ale zanim dopłynęła do walizki nowa myśl wpadła jej do głowy. A gdyby tak zalać miasto 

wodą? Mały potop chyba udałoby się wywołać? 

Tylko jak?! 

Ciąg dalszy nastąpi. 

 

 

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! 

 

 

RECYKLING 

Od kilku dni zwierzęta mieszkające w Myślęcinku robiły porządek w swoim domu. Zbierały 

śmieci, które pozostawali ludzie i zanosiły je na wyznaczone wcześniej miejsca. Jednak nikt 

wcześniej nie pomyślał, co zrobią z zebranym śmieciami.  

Pomysł, aby je spalić od razu wywołał dzikie protesty tych mądrzejszych zwierząt, które 

wiedziały, że palić śmieci nie wolno! Swoją drogą ciekawe, że te pewne zwierzęta o tym 

wiedziały, a do wielu ludzi ta informacja nie dotarła. Może mieli brudne uszy, gdy im o tym 

mówiono?  

Chociaż las był coraz czystszy i nawet dna jezior wyglądały coraz lepiej, dzięki ciężkiej pracy 

wydr, to pojawił się problem z utylizacją zebranych odpadów.  

Wtedy padło trudne słowo „recykling”. 



Do samego końca nikt nie chciał się przyznać, kto je pierwszy wypowiedział. Zapewne 

dlatego, że dziwnie wkurzyło szefa, czyli Genowefę. Jednak słowo podało i trzeba było coś z 

nim zrobić. Najlepiej je wykorzystać.  

Tylko jak? 

- Recykling, recykling – mruczała wściekła na siebie Genowefa, od której wszyscy oczekiwali 

podjęcia decyzji.  – Skąd ja mam wiedzieć, co to jest ten recykling i co z tym zrobić!?  

Była coraz bardziej zrozpaczona, bo nie dość, że nie wiedziała, co zrobić z rosnącymi górami 

śmieci, to zupełnie nie wiedziała, czym jest ten recykling, a za żadne skarby nie mogła się do 

tej niewiedzy przyznać.  

W końcu wysłała do miast na przeszpiegi Kleofasa. Wróbelek był na tyle ciekawski, że miał 

szansę się dowiedzieć, czym ten recykling jest. A jednocześnie nie na tyle bystry, aby 

zrozumieć, że Genowefa nie ma o tym pojęcia.  

- No i jak - zapytała z udaną niedbałością, gdy wrócił do lasu. - Co tam ludzie w mieście robią 

w tym recyklingiem? Malują go czy może układają z niego ścieżki dla rowerów? 

- Przerabiają – powiedział Kleofas i umilkł. 

Genowefa pomyślała, że za bycie szefem powinni jej płacić. Najlepiej muchami. I to takimi 

bardziej tłustymi. I to dużo, bo bycie szefem takiej bandy to naprawdę trudna praca. Jednak 

zdusił w sobie złość i zapytała łagodnie. 

- Na co przerabiają? 

- Różnie, zależy co – zaszczebiotał Kleofas nie wiedząc, jakie uczucia miotają żabą. A 

Genowefa pomyślała z rezygnacją, że nawet nie może utopić się w stawie z rozpaczy, bo za 

dobrze pływa.  

- A dokładniej? 

- Na przykład butelki plastikowe na nowe butelki plastikowe.  

No tak, tego można było się spodziewać. Tylko ludzie byli tak głupi, aby produkować nowe 

plastikowe butelki, pozbywając się starych. Czy naprawdę oni uważają się na najmądrzejszy 

gatunek żyjący na Ziemi?! 

- A szklane butelki? 

- Też na nowe butelki? 

- Metalowe kapsle? 

- Na nowe kapsle. 



Dalsze pytania były zbędne. Genowefa, ani żadne inne zwierzę nie zamierzali przerabiać 

zebranych śmieci na nowe śmieci. Raczej chcieli się ich pozbyć raz na zawsze. Najlepiej 

wysłać na Marsa i nich Marsjanie się martwią śmieciami.  

Gdy już miała jednak podjąć próbę skazaną z góry na niepowodzenie próbę utopienia się w 

stawie, do głowy przyszła jej myśl. 

A gdyby tak pięknie opakować śmieci i naprawdę je wysłać? Nie ma Marsa, bo adresu na 

Marsa nie znała, ale do ludzi, którzy są odpowiedzialni za zrobienie tego bałaganu. Wiele 

adresów na pewno udałoby się zdobyć. Wiedziała, że ludzie potrzebują pieniędzy, aby jakieś 

rzeczy miedzy sobą wysyłać, ale akurat z tym problemów zwierzęta nie miały. Wśród śmieci 

znalazły bowiem sporo monet i kolorowych, cennych dla ludzi papierków.  

Po zwołanej szybkiej naradzie wszyscy wzięli się do roboty. Zdobyli adresy, zapakowali 

paczki. Surykatki przyklejały znaczki, a człekokształtne kaligrafowały na paczkach adresy. Nie 

obyło się bez wypadków. Sowa złamała skrzydło, lis miał przetrąconą łapę, kilka innych 

zwierząt odniosła mniejsze lub większe rany w czasie pakowania, ugniatania i przenoszenia 

paczek. Wszyscy byli już wykończeni, gdy paczki zostały dostarczone do różnych skrzynek 

pocztowych. Zajęło im to kilkanaście tygodni i wymagało wytężonej pracy. Jednak las był 

czysty i pięknie pachniał, a Genowefa pomyślała, że wielogodzinna praca po raz pierwszy 

przyniosła spodziewane efekty. Śmieci zostały wysłane, a ludzie niech je wywalą znowu, byle 

nie tutaj.  

Padnięta, po wielu tygodniach pracy nad śmieciami , przyglądała się bezmyślnie kolorowym 

kontenerom stojącym od kilku miesięcy w parku. Wtedy na gałęzi obok niej usiadł Kleofas.  

- Fajnie, że mamy swoje kontenery na recykling – zaszczebiotał. 

- Co mamy? 

- No kontenery. Na recykling. 

- Po co ? 

- Przecież mówiłem – szczebiotał dalej wróbelek, nie wiedząc, jakie uczucia budzi w żabie.  – 

Ludzie zbierają te śmieci, aby nie produkować nowych, ale je ponownie wykorzystać. Śmieci 

tu się wrzuca – zademonstrował przelatując nad kontenerami – a potem są wywożone, aby 

je ponownie wykorzystać. Dziwne, że ludzie w końcu wymyślili coś mądrego, prawda? 

Genowefa spojrzała na odciski, których się nabawiła pakując w pocie czoła wszystkie śmieci 

przez wiele tygodni i pomyślała, że jednak dobrze, że nie potrafi latać. Gdyby umiała 

zapewne wróbelek Kleofas miałaby duże problemy, gdyby go dopadła. A tak siedzi na gałęzi i 

nie wie, jaki błąd popełniła, każąc zwierzętom pracować od zmierzchu do świtu, zamiast po 

prostu wrzucić wszystkie śmieci do kontenerów.  



Następnym razem będzie dokładniejsza i zanim zacznie coś robić dowie się dokładnie, co 

oznaczają tak dziwne słowa jak ten recykling. Uznała też, że jeden mądry recykling wiosny nie 

czyni i zaczęła obmyślać kolejny plan pozbycia się ludzi z miasta.  

Ciąg dalszy nastąpi. 

 

 

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. 



SZWEDZKI PLAN 

Bocian Maks długo krążył nad stawem, zanim wypatrzył żabę Genowefę. Niestety, odkąd 

został wegetarianinem, jego doskonały wzrok coraz gorzej dostrzegał z góry zwierzęta. Może 

dlatego, że przestały mu się kojarzyć z obiadem.  

W końcu ją zobaczył. Siedziała z zanurzonymi w wodzie nogami, z brodą wspartą na 

pobliskim kamieniu. Maks pomyślał, że zapewne znów układa kolejny genialny plan. 

Prawda była nieco inna. Genowefa była zdruzgotana kolejnymi niepowodzeniami i rozważała 

przeprowadzkę do innego, spokojniejszego kraju. Podobno na Grenlandii jest miło i 

sympatycznie. Ciekawe, gdzie leży ta Grenlandia? 

Rozmyślania te zostały brutalnie przerwane przez Maksa, który przysiadł nad stawem. Gdy 

zaklekotał, Genowefa pomyślała, że przeprowadzka wcale nie jest potrzebna, bo zaraz 

padnie tutaj, w Myślęcinku, na zawał serca. Co rozwiąże jej problemy. I inny zwierzak będzie 

musiał się męczyć. Ciekawe, że chociaż zazwyczaj wszyscy rwali się do rządzenia, w tej 

sprawie nie chciał rządzić nikt.  

Jednak, ponieważ jej serce biło mocno i równo, pomimo stresu, jakiego właśnie doznała, 

podniosła głowę i spojrzała na Maksa. Jakie złe wieści ma tym razem? 

- Byłem w Szwecji – oznajmił Maks. 

Był to był. I co z tego? Szwecja wcale nie była tak daleko. Co to dla takiego bociana, 

przelecieć się nad morzem. 

- I słyszałem ciekawą historię o znakach drogowych. 

Genowefa pomyślała, że jak w tym tempie będzie jej to opowiadał, to posiedzą tutaj 

przynajmniej do zimy. 

- I co – popędziła go. – Nie mają znaków w Szwecji? 

- Mają, ale inne. 

- W innych kolorach? 

- W innych miejscach. 

Genowefa przez chwilę milczała, bo oczami wyobraźni zobaczyła znaki drogowe umieszczone 

na wieży zegarowej, pod wodą i na kominach. Przemknęła jej przez głowę nawet myśl, że do 

tej pory Szwedzi wydawali jej się bardzo rozsądnym narodem, biorąc pod uwagę to, jak 

chronili przyrodę i traktowali zwierzęta.  

- To znaczy kiedyś mieli – ciągnął opowieść bocian.  – A potem jednej nocy poprzestawiali na 

drugą stronę i się im udało. U nas na pewno się nie uda takie poprzestawianie! 



- Na kominy? – Mimowolnie zapytała żaba. 

- Na jakie kominy? – Zdziwił się Maks, który nie miał pojęcia, co sobie wyobraziła szefowa.  

- Przecież mówisz, że poprzestawiali! 

Była duża szansa, że się nie dogadają. Genowefa więc westchnęła, w końcu to ona była 

szefem, i zażądała: 

- Opowiedz wszystko od początku! 

Po czym nieznacznie, tak by tego nie widział, odsunęła się od bociana. Wegetarianin czy nie, 

wolała nie być za blisko jego dzioba.  

- Dawno, dawno temu – zaczął uroczyście bocian, a Genowefa miała postanowiła, że da radę 

i nic mu nie zrobi, chociaż miała ochotę zrobić coś naprawdę głupiego. – W czasach, gdy w 

Szwecji samochody jeździły po złej stronie drogi, tak jak teraz w Wielkiej Brytanii – ciągnął 

swoją opowieść bocian, który na szczęście nie widział uczuć, które się w Genowefie 

kotłowały. – Szwedzi postanowili, że będą jeździły normalnie, tak jak u nas. Po prawej stronie 

drogi. I w jedną noc poprzestawiali wszystkie znaki. Szwedzi to naród rozsądny, dali radę i 

szybko się nauczyli inaczej jeździć. Nasi nie dadzą rady. Nie ma szans! 

Wbrew sobie Genowefa musiała uznać, że pomysł jest niezły. Od dawna miała złe zdanie o 

mieszkańcach tego kraju, którzy bezmyślnie zatruwali powietrze, którym sami oddychali. 

Wycinali Puszczę Białowieską, ostatni taki raj w tej części Europy. I pozwalali na 

sprowadzanie kopcących, starych samochodów, których w innych krajach już nie chcieli. 

Gdyby im poprzestawiać w nocy znaki, pogubią się na pewno. A może nawet wyprowadzą z 

miasta? – Pomyślała z nadzieją żaba. 

- Pomysł jest niezły – przyznała.  – Musimy się do tego dobrze przygotować. 

Przygotowania trwały dużo czasu, bo cała akcja musiała zostać przeprowadzona w ciągu 

jednej nocy na wszystkich ulicach miasta. Zostały wypuszczone z klatek wszystkie zwierzęta 

mieszkające w Zoo i w Terrarium i surowo upomniane, że mają tylko wykonać zadanie, a 

jedzenie współtowarzyszy jest surowo zabronione. Gdy zapadła noc ruszyli w miasto.  

Najwięcej pracy miały krety z wykopywanie znaków. Potem poszło szybciej. Dziki wyryły 

nowe doły, a reszta zwierząt poprzenosiła znaki drogowe na nowe miejsca.  

Rano wszystko stało tak, jak powinno, czyli zupełnie inaczej. A wysłani zwiadowcy 

obserwowali, co się dzieje w mieście.  

Nie działo się zupełnie nic. Samochody jeździły, jak zawsze i jak zawsze nikt nie zwracał uwagi 

na znaki drogowe. Przez wiele godzin nawet nikt nie zauważył, że znaki zostały 

poprzestawiane! 



Wszystkiego Genowefa mogła się spodziewać po ludziach, ale aż takiej bezmyślności nie. Jak 

miała planować, jeśli ten gatunek nie myślał!? No tak, przecież gdyby myśleli, to nie truliby 

się przecież smogiem, prawda? 

Dopiero drobna stłuczka, spowodowana przez kierowcę ze Świecia, pokazała mieszkańcom 

miasta, że coś jest nie tak ze znakami. Poradzili sobie w ten sposób, że pozakrywali je 

płachtami, co i tak nie miało znaczenia, bo nikt przecież na znaki nie patrzył. 

Zmęczone całonocną pracą zwierzęta siedziały i nic nie mówiły. Ludzie! Najgłupszy gatunek, 

który do tej pory zamieszkiwał starą poczciwą planetę Ziemię. Nawet dinozaury były 

mądrzejsze! Jaka szkoda, że wyginęły! Gdyby tutaj były, szybko by zrobiły porządek! 

Postraszyły ludzi i wygnały z miasta. 

Ponieważ jednak dinozaurów w pobliżu nie było, Genowefa postanowiła wykorzystać 

zwierzęta, które obecnie mieszkały na Ziemi. Jeśli ludzie nie dają się pobić metodami 

konwencjonalnymi, może trzeba zaatakować w powietrza? 

W jej głowie wykiełkował kolejny genialny plan.  

Ciąg dalszy nastąpi. 

 

 

JAK UKRAŚĆ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA? 

Od kilku lat zimy były tak ciepłe, że większość zwierząt nie zapadała w sen zimowy. Albo 

zasypiały tylko na chwilę, a potem budziły się myśląc, że to wiosna. Nie było to miłe uczucie! 

Dobry, zimowy sen jest niektórym zwierzętom po prostu niezbędny! Ciekawe, co ludzie by 

powiedzieli, gdyby promienie słońca wyrywały ich ze snu o trzeciej nad ranem, a po godzinie 

znów słońce by zachodziło.  

Jednak ocieplenie klimatu porobiło tak wiele zamieszania w świecie zwierząt w miejskim 

parku, że czasami nie wiadomo było, kto śpi, a kto się właśnie przypadkowo obudził. 

Tak właśnie stało się z Genowefą. Obudziło ją ciepło i przyjemne słońce. Dopiero po chwili 

zorientowała się, że nadal jest zima! Przynajmniej ta kalendarzowa. A za chwilę będą Święta 

Bożego Narodzenia.  

Zła na ludzi, ocieplenie klimatu i wszystkich wokoło, pomaszerowała lasem do najbliższego 

zamarzniętego stawu. Oczywiście takiego nie znalazła, co tylko bardziej ją zdenerwowało. 

Spojrzała w górę, szukając Kleofasa, ale przypomniało jej się, że odleciał w ciepłe kraje już 

kilka tygodni temu. Coś tam klekotał o wygrzewaniu się w słońcu zimą. Bez sensu. Jak widać 

tutaj też mógłby się wygrzewać. Zimy nie było, śniegu nie było, lodu nie było.  



Był za to jakiś dziwny stwór. Stał w parku, ubrany w czerwony strój i ciągle wołał: Ho, ho, ho! 

Co jeszcze dziwniejsze, podchodziły do niego dzieci i wspominały o jakiś prezentach.  

- Prezenty – mruknęła Genowefa. – Też bym chciała dostać prezent. Na przykład porządnie 

się wyspać! 

Na to jednak nie było szans. A ponieważ żaba nie chciała się nad sobą użalać, jeśli nikt tego 

nie widział i nie mógł docenić, jak bardzo stara się być dzielna, to postanowiła dokładnie 

przyjrzeć się stworowi, na którego wołali Święty Mikołaj.  

Mikołaj chwilowo nic nie robił tylko stał i wołał: „Ho, ho, ho”. Genowefa uznała to za głupie, 

bo i tak nikt go przecież nie słuchał. Ukryła się za drzewem i kazała wszystkim napotkanym w 

lesie zwierzętom szukać wróbelka Kleofasa.  

Gdy wróbelek nadleciał, wskazała mu ubranego na czerwono dziwaka i zapytała: 

- Kto to jest? 

- Święty Mikołaj – zaszczebiotał wróbelek. 

- To wiem! Pytam kim jest i co tutaj robi. 

- Przynosi prezenty. 

- Komu?  

- Zwykle dzieciom. Gdy są grzeczne. I dorosłym też przynosi, ale mniej.  

Ciekawe – pomyślała żaba. – Grzecznych dzieci nie widziała wiele w swoim życiu. Co prawda 

zdarzały się maluchy, które nie niszczyły lasu i nie denerwowały zwierząt, ale wiedziała z 

doświadczenia, że większość biegała po lesie, krzyczała i łamała gałęzie. I zawsze, bez 

wyjątku, wyrastali na dorosłych, którzy niszczyli Ziemię.  

- A gdyby im nie przyniósł prezentów? Może by się wyprowadzili tam, gdzie taki w 

czerwonym nosi prezenty? – Zapytała z nadzieją. 

- Może tak – przyznał wróbelek. – Oni naprawdę bardzo lubią te prezenty. Podobno czekają 

na nie przez cały rok.  

To było ciekawe. A gdyby tak ukraść tego Mikołaja? Nie na zawsze, tylko na czas, gdy miała 

roznosić prezenty. Ukryją go, a wypuszczą, gdy ludzie już się wyprowadzą tam, gdzie rozdają 

prezenty? Może elfy lub inne skrzaty? Obiło jej się o uszy, że podobno prezenty nosiły też 

wiosną zające, ale osobiście nie znała ani jednego zająca, który by się tym zajmował.  

- Zwołaj naradę – zarządziła.  



Tym razem narada nie była ani burzliwa, ani głośna. Część zwierząt nadal się jeszcze nie 

dobudziła, co strasznie denerwowało Genowefę. Szczególnie gdy niedźwiedź co chwila pytał: 

„Jest już obiad?”, ponieważ nie wiedział, czy ma się już obudzić na wiosnę i jeść, czy jednak 

za chwilę jednak znów zapaść w zimowy sen.  

Genowefa zamknęła oczy i przez chwilę pozazdrościła Miśkowi wahania, czy spać, czy się 

porządnie obudzić. Jednak była szefem, a to zobowiązywało.  

- Musimy ukraść Świętego Mikołaja – oświadczyła. 

Jeśli oczekiwała wybuchu entuzjazmu, to się jednak zawiodła. Zwierzęta były senne i 

najchętniej nikogo by nie kradły. Chociaż przecież wytłumaczyła im, dlaczego ta kradzież była 

taka ważna.  

W końcu zaspany niedźwiedź Aleksander wymamrotał: 

- A nie możemy poczekać do wiosny? 

- Nie możemy wiosną go nigdy nie widziałam. Może daje prezenty w innych krajach. 

Podróżuje, jak nasz bocian Maks.  

- No dobrze, a gdzie będziemy go trzymać? 

- Najlepiej w klatkach w Zoo. Nikt u niedźwiedzi nie będzie sprawdzał. Zakopiemy go w 

sianie. Gruby jest, jak wy. Nie podpadnie. Będzie karmiony, aby nic mu się nie stało. I 

wypuścimy go na wiosnę. 

- A jak nas wyda potem? 

- A kto mu uwierzy? – Z goryczą zapytała Genowefa. To fakt, nikt z ludzi nie miał wysokiego 

mniemania o inteligencji zwierząt.  

Z ogrodu zoologicznego została podstępnie zabrana siatka, która posłużyła do zrobienia 

pułapki. Obok, schowany pod gałęziami stała taczka, która miała posłużyć do przewiezienia 

Świętego Mikołaja. Gdy wszystko było gotowe, pozostało tylko czekać.  

Wbrew pozorom nie czekali długo. Dziwak w czerwonym ubranku wpadł w zastawione sidła 

następnego dnia.  

Został szybko przysypany liśćmi i igliwiem i przewieziony do pobliskiego Zoo.  

A zwierzęta już wypatrywały ludzi, którzy masowo zaczynają się pakować i wyjeżdżać do 

miejsca, gdzie będzie ktoś, kto rozda im prezenty. 

Zamiast tego w parku pojawił się kolejny ubrany na czerwono dziwak i jeszcze jeden. Nikt, 

dosłownie nikt nie zauważył zniknięcia pierwszego Świętego Mikołaja.  



Genowefa poczłapała do najbliższego stawu. Same podróbki – pomyślała. – Ludzie kupują 

sztuczne rośliny w sklepach, aby udawały prawdziwe. I mają wiele Świętych Mikołajów, 

zamiast jednego, prawdziwego. A pojmany Mikołaj smacznie spał w kącie niedźwiedziego 

legowiska.  

Pomyślała, że jak się zadomowi, to niedźwiedzie będą na nią złe. Podobno zjadał prawie całe 

porcje, przeznaczone dla misiów na zimę, co groziło wkrótce buntem niedźwiedzi. I wcale nie 

chciał być wypuszczony na wolność Coś mroczał, że w końcu się porządnie wyśpi, bo na 

wolności musi ciężko pracować i za wcześnie rano wstawać.  

Zanim rozwiązała ten problem zobaczyła biały puch, który cicho spływał z nieba na ziemię. 

Dotknęła go delikatnie łapą. Nie wiedziała, no co patrzy. Zwykle w tym czasie spała. 

Pomyślała, że zapewne jest to to śnieg, którego ma już nie być, bo jest ocieplenie klimatu. A 

jeśli to nieprawda? Jeśli uda się zatrzymać zmiany? Może ten płatek śniegu to nadzieja na 

zmiany na Ziemi? 

A właściwie skąd pochodzi prawdziwy Święty Mikołaj. Podobno mieszka latem gdzieś za 

kołem podbiegunowym. Może i zwierzęta mogłyby poprosić go o prezent. Poprosiłyby o 

czyste powietrze i usunięcie ludzi z miasta. Ale jak dostać się do domu prawdziwego 

Świętego Mikołaja.  

W głowie Genowefy znów pojawił się kolejny genialny plan.  

Ciąg dalszy nastąpi. 

 

 

ATAK 

Atak nastąpił o świcie. Na pierwszy ogień rzucono komary, które zaatakowały handlowców 

rozstawiających stragany. Po chwili przerwy kolejna eskadra owadów gryzła wszystkich 

kupujących. Po południu do pracy ruszyły małe muszki. Chociaż z wyglądu niegroźne, siały 

wyraźne spustoszenie wśród ludzi przebywających na rynku na Bartodziejach, w jednej z 

dzielnic Bydgoszczy. Wczesnym wieczorem nie było tam już nikogo. 

Genowefa siedziała lekko ogłuszona w parku nad stawem. Tego się nie spodziewała. Czyżby 

pierwszy plan, który okazał się sukcesem? Nauczona wieloma doświadczeniami, podchodziła 

sceptycznie do entuzjazmu prezentowanego przez inne zwierzęta. Dlaczego w końcu im się 

udało? Coś było nie tak. Tylko co? 

Trzeba przyznać, że plan był jak zwykle perfekcyjnie zaplanowany. Atak na to właśnie 

targowisko miał być tylko pierwszym etapem. Jeśli by się udał, miały nastąpić kolejne bitwy, 

w innych dzielnicach miasta. Zostały ściągnięte posiłki z całej okolicy. Tylko, że Genowefa nie 

była przygotowana na sukces! Tyle wcześniejszych genialnych pomysłów nie przyniosła 



efektów, a miał zadziałać taki prosty plan?! Ze zdziwieniem zauważyła, że czuje nie tylko 

radość, ale również jest zła. Głównie nie siebie. Jak mogła być tak głupia i wymyślać 

skomplikowane plany, wymagające wielu tygodni przygotowań i kończące się zawsze klęską 

(fiaskiem), a nie pomyśleć o czymś tak prostym, jak gryzienie i objadanie się przez spragnione 

letnim upałem komary? 

Bocian Maks zauważył jej minę, bo przysiadł obok na kamieniu i zapytał: 

- Co jest szefie? Przewidujesz kłopoty? 

Żaba, chociaż wiedziała, że bocian nie jada mięsa, przezornie odsunęła się nieco dalej. Nigdy 

nie wiadomo, kiedy zew natury okaże się silniejszy od takiej fanaberii, jak wegetarianizm. 

- Za łatwo poszło – zauważyła. 

- I to cię martwi? 

- Martwi mnie, co będzie jutro. Chyba nie wierzysz, że ludzie tak łatwo się poddadzą? 

Uważają Ziemię za swój teren. Chociaż, tak jak my, są jednymi z wielu gatunków 

mieszkających na planecie. Jutro czeka nas ostateczna rozgrywka. Jeśli zobaczę samochody 

wyjeżdżające z miasta, pełne pociągi i autobusy, wtedy ogłosimy sukces. 

- I powiemy zwierzętom w innych miastach, jak wygnać z nich ludzi! – Maks był 

niepoprawnym optymistą. – A potem w innych krajach i na innych kontynentach! 

- A pomyślałeś, gdzie się wyniosą? – mruknęła Genowefa. 

- Jak to, gdzie się wyniosą? 

- Jak już ich wygonimy. Z Bydgoszczy, Gdańska, Poznania czy Białegostoku. A potem z innych 

miast na świecie. Gdzie będą mieszkali? 

- Martwisz się o nich? 

- Martwię się o nas! Przecież nadal będą musieli gdzieś mieszkać! Nie wyślemy ich na Marsa! 

- A wiesz, że to byłby dobry pomysł! Gdyby tylko myśleli, że na Marsie jest na przykład złoto 

lub ropa? Ewentualnie kamienie szlachetne i wszystko to, co tak cenią.  

- Szkoda, że nie cenią czystego powietrza i pięknej zieleni – zaskrzeczała smutno żaba. – 

Jakoś pomieścilibyśmy się na Ziemi. 

- O tym, jak wysłać ludzi na Marsa pomyślimy później – stanowczo stwierdził bocian. – Teraz 

omówmy jutrzejszy atak. 

Następnego dnia rano do ataku ruszyły zdecydowanie większe armie komarów i muszek. 

Niestety, okazało się, że tym razem natrafili na przeszkodę trudną do pokonania. Prawie 



żadnemu owadowi nie udało się dolecieć do człowieka. Wszystkie kramy zostały przykryte 

siatkami maskującymi tak gęstymi, że nawet małe muszki nie mogły się przez nie przebić. 

Poza tym u wielu owadów pojawiły się napady kaszlu, spowodowane zapewne użytymi 

środkami owadobójczymi. Komary wróciły na miejsce zbiórki mając załzawione i przekrwione 

oczy. Kolejna klęska stała się faktem. 

Genowefa siedziała tak samo ponura, jak poprzedniego dnia. Tylko powód tej ponurej miny 

był inny. Wtedy nie wierzyła w to, że zadziałał najmniej skomplikowany pomysł. Dzisiaj nie 

wierzyła, że znów ponieśli klęskę. Mogła przewidzieć, że ludzie nie dadzą się tak łatwo 

wypędzić z miasta. Ale kto przypuszczał, że zastosują broń chemiczną i będą rozpylać środki 

owadobójcze?! I te siatki! Skąd je tak szybko wzięli?! Trzeba przyznać, że przeciwnik, chociaż 

był głupi, bo zatruwał środowisko, w którym sam żył, był jednak przebiegły. 

Jaka szkoda, że tak dobrze czuł się na tej planecie. Ten gatunek powinien zamieszkiwać 

środowisko, które swoimi działaniami stwarza, czyli pustynne, pozbawione zieleni miejsce. 

Może faktycznie udałoby się ludzi wysłać na Marsa?  

Genowefa zanurzyła nogi w ciepłej wodzie, kolejny raz westchnęła ponuro i zaczęła obmyślać 

kolejny genialny plan. Co chwila jednak spoglądała w niebo, jakby szukając tam inspiracji. A 

ponieważ był już późny wieczór,  było widać na nim mnóstwo gwiazd. Zastanawiała się, czy 

istnieje gdzieś w kosmosie planeta, na której wszystkie gatunki żyją w przyjaźni i jej nie 

niszczą. 

Ciąg dalszy nastąpi. 

 

 

INWAZJA 

Dzień był szarobury i nikomu ze zwierzaków nie chciało się nic robić. Niestety, nie można 

tego samego było powiedzieć o hordach dzieci, które nawiedzały od rana Zoo. Piszczały, 

chichotały, wrzeszczały i oczywiście śmieciły. Jakby wiedza tajemna dotycząca wyrzucania 

papierów była dostępna tylko nielicznym wtajemniczonym.   

Zwierzęta przeczekiwały te wizyty z trudnym do przecenienia spokojem. Więcej. Pozornie 

nawet były z tego zadowolone. Co prawda nie starały się za bardzo być miłe, ale krokodyle 

wyjątkowo nie kłapały zębiskami. Niedźwiedzie nie ryczały. A puchacz nie pohukiwał. Była to 

cisza przed burzą.  

Genowefa pomyślała, że gdyby ludzie mieli odrobinę oleju w głowie, to by mogli z tego 

wyciągnąć daleko idące wnioski, a mówiąc prościej, powinni się chociaż odrobinę tym 

zaniepokoić. Jednak znając ten gatunek mogła być pewna, że nic takiego się nie stanie. Ten 

gatunek nie myślał. Gdyby myślał nie niszczyłby jedynej planety w tym układzie słonecznym 



zdolnej do zamieszkania. Szkoda swoją drogą, że nie można ich wysłać na przykład na Marsa? 

Ale tam podobno nie ma ropy, nie mieliby o co się kłócić, więc pewnie nie wyjadą. 

Rozmyślania te przerwał krokodyl Antoni, który nudził się już od dłuższego czasu. 

- Godzina zero aktualna? – Zapytał?  

- Aktualna. Wszystko przygotowane – przytaknęła Genowefa.  

Antoni zachichotał. Zabrzmiało to trochę upiornie, jak domyśli się każdy, kto chociaż raz 

słyszał chichoczącego krokodyla. Nawet żaba nieco się wzdrygnęła. Zaraz jednak pomyślała, 

że jeśli na niej robi to wrażenie, zapewne zrobi o wiele większe na innym gatunku zwanym 

Homo Sapiens.  

– Ironia losu – mamrotała pod nosem. – Homo Sapiens, czyli człowiek myślący. Niby kiedy? A 

mnie śmieli nazwać Żaba Śmieszka! Ja wam dam śmieszę – pomyślała złośliwie i spojrzała na 

inne zwierzęta, które były zaangażowane w kolejny genialny plan.  

Gdy wreszcie się ściemniło, dziwne i tajemnicze rzeczy zaczęły dziać się w całym ogrodzie i w 

Zoo.  

W tajemniczy sposób pojawiły się klucze do klatek, wcześniej ukradzione przez surykatki z 

miejsc, gdzie wisiały.  

Klatki zostały otwarte, a zwierzęta ruszyły w stronę centrum miasta.  

Ptaki, jak widomo, świetnie latają, więc nie bawiły się w dreptanie, tylko zajęły strategiczne 

pozycje na z góry ustalonych miejscach. Trochę było problemu z orłem i jastrzębiem, które 

kilka razy pokłóciły się o to, kto z nich jest ważniejszy i ma lepsze miejsce do ataku. Puchacz 

przycupnął na wybranej pozycji i po prostu zasnął. A strusie oglądały swoje pióra w każdej 

napotkanej wystawie sklepowej. Poza tym ptaki większych problemów z rozlokowaniem się 

na stanowiskach nie odnotowały.  

Ssaki niestety pokazały wszystkie znane u ludzi niechciane cechy charakteru. Żubry 

stratowały kilka ławek po drodze, potem tłumaczyły się, że to było przypadkiem. 

Niedźwiedzie dostały się przez małe okienko do sklepu i pożarły kilka słoików z miodem. Dziki 

wyryły kilka dziur po drodze, ale utrzymywały, że taka ich natura i nic na to nie mogą 

poradzić, że ryją. A skunksy zostawiały za sobą tak widoczny ślad, że nie tylko pies od razu by 

zauważył, że szły tą drogą.  

Na szczęście, pomimo opisanych niewielkich problemów i tych nieopisanych, o których 

nawet wstyd mówić, wszyscy przed świtem znaleźli się na swoich miejscach. Pozostało tylko 

czekać.  

Wybiła godzina zero. 



Pierwszy krzyk rozległ się na środku rynku, gdy jeden z kupców zahaczył nogą o zieloną łapę 

legwana. Jak opisywał później legwan, uciekając w panice na pewno pobił rekord na sto 

metrów. Nie mniej paniki wzbudził krokodyl Antonii, który rozłożył się na trawniku przed 

samym Ratuszem. Przez kilka godzin wezwani strażacy bali się podejść do gada bliżej niż na 

kilka metrów. I czmychali szybko, gdy tylko Antoni dla żartu otwierał paszczę. Zastanawiał się 

przy tym, czy oni naprawdę uważają się na smaczne kąski w tych koszmarnych strojach. I 

dlaczego miałby zjadać akurat strażaka?  

Ptaki wykonywały loty zwiadowcze nad ludźmi idącymi na przystanki tramwajowe i 

autobusowe tak nisko, że zahaczały o ich włosy i uszy, co sprawiło, że wiele osób dostało 

ataku histerii i bałagan wkrótce też zapanował na szpitalnych korytarzach. 

Wilki straszyły głównie na osiedlach przy sklepach. Wstyd przyznać, ale jeden został wzięty za 

psa i nawet dał się pogłaskać, zanim zauważył co się stało i zaczął warczeć.  

Lama opluwała wszystkich napotkanych ludzi.  

A skunksy robiły to, co umieją robić najlepiej na świecie, czyli pachniały.  

W mieście zapanowała panika.  

Genowefa triumfowała. Zdawała sobie sprawę, że niedługo wszystkich wyłapią i przywiozą 

do Zoo. Jednak dzisiejszy dzień miał być tylko rozeznaniem, czy uda się kiedyś inwazja. W 

końcu przecież jakiś plan naprawdę okaże się genialny i uda się wygonić ludzi z miasta.  

Do tego jednak byłaby potrzebna większa armia.  

Genowefa drgnęła na samą myśl. Że też o tym wcześniej nie pomyślała! Przecież, gdyby tak 

policzyć, to wszystkich zwierząt było miliony razi więcej, niż ludzi. W jej głowie zakiełkował 

kolejny genialny plan.  

Ciąg dalszy nastąpi. 

 


