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Genowefa siedziała nad stawem i smętnie kiwała jedną nogą. Drugą nogą przezornie 

trzymała na zarośniętym mchem kamieniu, aby nie spaść do wody. Jak gatunek wodno-

lądowy lubiła pływać, ale bez przesady. Nagłe moczenie całego ciała mogło przerwać 

myślenie.  

Smętne kiwania nogą było wynikiem kolejnego nieudanego genialnego planu. Niestety. Tym 

razem ostatniego, bo nic więcej nie przychodziło jej do głowy.  

Siedzenie na kamieniu i rozpaczliwe szukanie w głowie kolejnego genialnego planu przerwało 

niemiłe charczenie, jęki i pociąganie nosem. Nad stawem, nieco dalej siedział chłopiec. Co 

chwila ocierał oczy, z których uparcie płynęły łzy. Genowefa najpierw była tym lekko 

zirytowana, potem zaczęła być zła, bo dochodzące od chłopca dźwięki rozpraszały i tak już 

mało skupione myśli. W końcu niechętnie uznała, że musi przenieść się w inne miejsce.  

Cofnęła nogę, którą majtała w wodzie i przygotowała się do skoku na kolejny, oddalony nieco 

kamień. 

- Ty też mnie zostawiasz – załkał chłopiec. – Nawet żaba nie chce ze mną być! 

Żaba rozejrzała się dookoła. Zdecydowanie nie było oprócz nich nikogo innego nad stawem. 

Jeśli oczywiście nie liczyć koników polnych, pszczół i much, ale przecież każdy wie, że one 

zajmują się tylko sobą, a istnieją po to, aby uprzykrzać życie, a nie dotrzymywać 

towarzystwa.  

- Nawet mała zielona żabka nie zostanie ze mną – jęczał dalej maluch.   

To zaczynało być ciekawe. Albo ten mały oszalał, albo uznał, że Genowefa nadaje się do 

pogawędki. W obu przypadkach należało się trzymać od niego z daleka. Co wie, co mu 

jeszcze przyjdzie do głowy, skoro gada do żaby. 

- Naprawdę, lubisz się taplać w stawie pełnym śmieci? – Dalej mówił chłopiec. – Podobają ci 

się samochody, które puszczają kłęby spalin? A może przyjemność ci sprawia oddychanie 

powietrzem ze smogiem? Wiem, że jestem jeszcze mały, ale chciałabym, aby Ziemia była 

domem dla wszystkich.  

W tym momencie w żabę jakby trafił piorun. Zastygła i odwróciła głowę w kierunku małego 

człowieka.  



- Nie chcę tak żyć, ale to ludzie niszczą Ziemię – zakumkała tak bardzo po ludzku, jak tylko 

umiała. – To wasz gatunek uważa, że jest panem tego świata. Co my, zwierzęta, możemy 

zrobić? Nic! Już próbowaliśmy i nic! Każdy genialny plan się nie udał! Każdy! Na ludzi nie ma 

siły! Zniszczą wszystko, bo mogą! – po tej pełnej emocji przemowie zwiesiła głowę i smętnie 

wpatrzyła się w wodę, w której niedaleko pływała plastikowa butelka. 

- A nie chciałabyś mi pomóc – usłyszała nieśmiały głos. 

Rozejrzała się. Chłopiec z pewnością mówił do niej! Jak to było możliwe?! Zrozumiał jej 

kumkanie? Co prawda język ludzi rozumiała od dawna, ale nie wiedziała, że umie też po 

ludzku kumkać. 

- Pomóc? – zapytała ostrożnie – Jak żaba może pomóc człowiekowi? 

- Ziemia należy do nas wszystkich! Każde żywe stworzenie chce żyć na planecie, na której są 

czyste powietrze i woda. Wiem, że jestem jeszcze mały, ale to nie znaczy, że mogę niczego 

zmienić. A każda pomoc by się przydała, prawda? 

Niewątpliwie była to prawda. Po kilku chwilach niepewności żaba westchnęła i pomachała 

łapą. 

- Jestem Genowefa, a ty? 

- Mam na imię Franek – uśmiechnął się chłopiec, po raz pierwszy tego ranka.  

- Może się przydasz – mruknęła w zamyśleniu.  – Jeśli chcesz coś zrobić, będę na ciebie 

czekała tutaj jutro po wschodzie słońca.  

- Przyjdę po wschodzie słońca – skinął głową Franek i ruszył w stronę miasta. 

Żaba przyglądała mu się zamyślona. Czy mogła się aż tak mylić, co do ludzi? Czy i w tym 

gatunku można było znaleźć kogoś, dla kogo ta planeta też była cennym skarbem? Ciekawa 

jestem, czy mały jutro przyjdzie nad staw – zakumkała cicho sama do siebie, bo nikogo 

innego już w jej pobliżu nie było. 


