
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. 
 
 
 


