
Zielona rebelia 

 

„Rośliny przeszły do ofensywy” – brzmiał oficjalny komunikat rządowy. Weganie i 

wegetarianie od tygodni zastanawiali się czym spowodowana jest ich niestrawność. 

„Warzywa walczą” – mówiono w kuluarach. Na początku nikt ich nie słuchał, lecz później 

zmieniło się wszystko... 

Owce przestały jeść trawę, zamiast tego wylegiwały się na niej, mając kopyta podniesione 

ku niebu. Podobno żywiły się energią słoneczną. Nawet mało wnikliwy obserwator uznałby, 

że było im niesamowicie wygodnie, ale nie dawały już mleka. Przez to sołtys Łosimy 

Wielkiej przestał zarabiać na oscypkach. By trochę ochłonąć, poszedł na spacer, nad rzekę. 

Tam najpierw wokół kostek owinął mu się Żmijowiec, a chwilę później, wykorzystując 

moment jego konsternacji, Wierzba Płacząca zagilgotała go na śmierć. 

Dopiero po wielu miesiącach pan Staszek, został oficjalnie uznany za pierwszą ofiarę tej 

ofensywy. Mieszkańcy Łosimy zbagatelizowali zagrożenie. Śledztwa zaniechali, w akta 

wpisali: „Lubił sobie wypić” i o sprawie zapomniano. Przez to ludzkość straciła cenny czas na 

przygotowania do wojny. 

Kilka dni później każde drzewo, mając tylko człowieka w polu widzenia, atakowało od 

razu. Mobilizacja rebeliantów była tak duża, że językoznawcy szybko stworzyli nowy termin 

– jednorożność – oznaczający charakterystycznego guza na czole powstałego po uderzeniu 

gałęzi. 

Rośliny zaczęły uczyć się ludzkich zwyczajów i szybko odkryły kiedy człowiek jest 

najbardziej bezbronny. By wykorzystać tę słabość powołano brygadę „Bluszcz”. Jej celem 

było doprowadzenie do pandemii bezsenności. Rośliny, słysząc głęboki sen, wytężały się jak 

mogły i z całej siły grzmociły śpiącego w śródstopie gałązkami, po czym  chowały się, nim 

rozespana ofiara zdążyła sobie odpowiedzieć na pytanie: „co jest?”. 

Powodzenie akcji rozzuchwaliło rośliny na tyle, że postanowiły przejąć parki. Gdy tylko 

ludzie byli w zasięgu gałązek, brygady – „Akacje” i „Jarzębiny” – uderzały przechodniów w 

karczycho. 

Następnie w bój zaangażowała się najliczniejsza brygada, o nazwie „Trawa”. Każdemu 

adwersarzowi swoimi ostrymi krawędziami źdźbła przecinały skórę nad kostkami. Ludzie ze 

wsi zaczęli uciekać do miast, gdzie czekało na nich już pięć brygad ds. bezsenności i siedem 

kolejnych: spacerowych. 

Warzywa stały się ciężkostrawne, do tego gospodynie często niosąc na zakrwawionych 

rękach –  przez działania najliczniejszej z brygad –  marchewki na rosół, dowiadywały się, że 



nie ma z czego go ugotować. Kury masowane przez zieleń rosnącą w ogrodzie, wolały jej 

pieszczenie, niż zjedzenie pieszczocha i wychodziły z tego kurki-chudzinki, bez grama 

tłuszczyku, ale z wielkim zapałem do życia dzięki energii słonecznej. 

W końcu ludzie przeszli do kontrataku. Zaczęli wycinać rośliny przy wszystkich 

zbiornikach wodnych, ku pamięci pierwszej ofiary rebelii – sołtysa Staszka z Łosimy 

Wielkiej, który zginął nad rzeką. Przez to przyszła powódź tysiąclecia, która szambem i 

śmieciami, zanieczyściła wszystkie ujęcia wody pitnej na świecie, oprócz jednego – w 

Kranicy Zdomu. 

Z ostatniego niezanieczyszczonego źródła wkrótce zaczęli pili wodę wszyscy ludzie na 

świecie. Wtedy rośliny wyprowadziły ostateczny cios, przeprowadzając akcję pod 

kryptonimem „Cyklop”. Każdemu człowiekowi pijącemu tę wodę – czyli wszystkim – rośliny 

zabrały jedno oko, grożąc, że jeśli ludzie nie nauczą się patrzeć na otaczający ich świat, 

wezmą również i drugie. 

 


