
 

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. 


