
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. 


