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MAMMA

Magda Fertacz

BIA£E BALONIKI
SZTUKA MAGICZNA

OSOBY:

PIOTRU�
MAMA Piotrusia
KRZY�
PIES, który nie ma ogona
KOT, który nie chce wiedzieæ i który odezwie siê tylko w jednej scenie
HANIA, siostra syjamska prawa
HELENKA, siostra syjamska lewa
ZEZOWATE RYBKI, które maj¹ g³os
MAMMA
BALONIKARZ
SKARPETKA TATY (tak¿e jako AKTOR IV, Tadeuszek)
WERCIA
DRAPACZ CHMUR
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ (tak¿e jako AKTOR I, Narrator)
CZARNY ANIO£ I (tak¿e jako AKTOR II, tata Tadeuszka)
CZARNY ANIO£ II (tak¿e jako AKTOR III, mama Tadeuszka)

AKT I

S c e n a  1. � w i a t  P i o t r u s i a

Mieszkanie Piotrusia i jego Mamy. Ba³agan, niezmyte naczynia, porozrzucane ubra-
nia, ksi¹¿ki. Po domu anemicznie porusza siê Mama Piotrusia. Próbuje ogarn¹æ ba-
³agan. Bez zaanga¿owania, wy³¹czona, apatyczna, nieobecna. Na parapecie siedzi
Piotru�. Patrzy w niebo.
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MAMMA
PIOTRU� Kiedy on wróci?
MAMA Nie wiem.
PIOTRU� Kiedy wróci? Powiedz!
MAMA Nie wiem.
PIOTRU� Kiedy wróci tata?!
MAMA Nie wiem.
PIOTRU� Ci¹gle mówisz nie wiem.
MAMA Pomó¿ mi sprz¹taæ. Przestañ siê gapiæ w to durne niebo.
PIOTRU� Mo¿e go wypatrzê. Pomacham do niego. Zobaczy, ¿e siedzê tu i czekam. I ¿e

ty czekasz. Podejd� do okna, mamo.
MAMA Ja ju¿ na nic nie czekam. Twój ojciec to kawa³ drania.
PIOTRU� Tata jest pilotem, a nie ¿adnym kawa³kiem drania.
MAMA Pomó¿ mi sprz¹taæ.
PIOTRU� On wróci. Bêdziemy jak kiedy� chodziæ na taras widokowy i machaæ tacie na

po¿egnanie. Bêdziemy patrzeæ w górê, jak samolot robi siê coraz mniejszy i mniej-
szy, a¿ ca³kiem zniknie. I bêdê znowu chodzi³ w kapitañskiej czapce taty. A ty wtedy
powiesz�

MAMA Jaki jeste� podobny do taty?
PIOTRU� W³a�nie!
MAMA Tata o nas zapomnia³.
PIOTRU� Wszystko przez tê grawitacjê. Gdyby tata jej nie straci³, by³by tu z nami. Pole-

cia³ za daleko, hen, hen za orbitê ziemsk¹, hen, hen do gwiazd, gdzie� tam na drogê
mleczn¹.

MAMA To by³ zwyk³y lot do Australii. Przestañ ju¿. A to co?
PIOTRU� Skarpetka taty!
MAMA Do kosza z ni¹.
PIOTRU� Zostaw! Nie wyrzucaj.
MAMA W tym domu nie ma ju¿ miejsca na taty skarpetkê. Do kosza z ni¹.
PIOTRU� (wyjmuje skarpetkê z kosza i chowa do kieszeni, tak ¿eby Mama nie widzia³a)

Mamo. Nie martw siê, ja siê wszystkim zajmê. Bêdê siê tob¹ opiekowa³.
MAMA Mój kochany synek.
PIOTRU� I nie bêdê ba³agani³.
MAMA I nie bêdziesz ba³agani³?
PIOTRU� Nie bêdê. Mo¿e pobujamy siê na koniku. Chcesz?
MAMA Mo¿e chcê. Mo¿e nie chcê. Nie wiem. (siada na konika. Zaczyna siê bujaæ)

S c e n a  2. � w i a t  M a m m y

Wielka Mamma ³¹czy niebo z ziemi¹. Na samym czubku jej g³owy ro�nie gêsty las, w któ-
rym mo¿na znale�æ zatrzêsienie jagód i malin. Nos Mammy to punkt obserwacyjny z czym�
w rodzaju bocianiego gniazda. Usta Mammy to tajemnicze drzwi X. Serce Mammy to
wielki buchaj¹cy piec. Cia³o Mammy jest miêkkie i wygodne, dlatego w jego zakamar-
kach dzieci maj¹ swoje miejsca do spania. Na gor¹cym sercu Mammy siostry syjamskie
Hania i Helenka sma¿¹ nale�niki. Towarzyszy im Pies, który co jaki� czas wygryza z sier�ci
poka�nych rozmiarów pch³ê. Nikomu to jednak nie przeszkadza. Krzy� w³a�nie wraca
z lasu z wielkimi jak pi³ki tenisowe jagodami. Przed nim spaceruje Kot.

KRZY� Kryæ siê!
HANIA Strza³ za trzy punkty.
KRZY� Teraz lekki zwód. Zawodnik z numerem jeden wysuwa siê na prowadzenie. I gol!
HELENKA Prosto do garnka.
KRZY� I w paszczê gro�nego psa.
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MAMMA
PIES To jest jagoda. Jagoda jest smaczna.
HANIA I w moj¹ paszczê. Pyszne!
KRZY� Pyszne! A teraz nale�nikowy skok wzwy¿.
HELENKA Najpierw ja. Uwaga! Jest!
HANIA I jeszcze raz!
KRZY� Teraz moja kolej. Pó³ metra wy¿ej ni¿ poprzednio! Jestem mistrzem!!!
PIES On jest mistrzem. Ja nie jestem mistrzem. One nie s¹ mistrzyniami.
HANIA i HELENKA One s¹ mistrzyniami w zjadaniu nale�ników!
KRZY� (podchodzi do Zezowatych Rybek) A co wy na to?
ZEZOWATE RYBKI

Wrzuæ monetê, je�li grasz,
Zobacz, czy dzi� szczê�cie masz.
Krzy� wrzuca monetê.

ZEZOWATE RYBKI Masz!
Teraz mo¿esz wrzuciæ dwie,
Dowiesz siê, kto kocha ciê.
Krzy� wrzuca dwie monety.

ZEZOWATE RYBKI Mamma!
Zaczynaj¹ �piewaæ. Taka ¿ywa szafa graj¹ca. Dzieci �piewaj¹ razem z nimi. Mamma
siê �mieje.

ZEZOWATE RYBKI
Na weso³o, na ró¿owo.
Na s³odko, na bezowo
Krêci siê nam �wiat.

Nie ma gniewu,
Nie ma strachu,
Nie ma w bucie
Ziarnka piachu.

Lekko z Mamm¹ jest.
Dobrze z Mamm¹ jest.

Mo¿na bekaæ,
Puszczaæ b¹ki.
Mo¿na zjadaæ
Sopli str¹ki.

Na weso³o, na ró¿owo,
Na s³odko, na bezowo
Krêci siê nam �wiat.

Lekko z Mamm¹ jest.
Dobrze z Mamm¹ jest.
Piosenkê przerywa pojawienie siê Balonikarza z ró¿ow¹ bródk¹ i pêkiem bia³ych
balonów.

BALONIKARZ (wychodzi z pokoju X) Na stanowiska!
Dzieci wdrapuj¹ siê na nos Mammy, który wygl¹da jak bocianie gniazdo i jest wspa-
nia³ym punktem obserwacyjnym. Spogl¹daj¹ przez lunetê.

KRZY� Dziecko w opa³ach.
HANIA i HELENKA Dziewczynka!
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MAMMA
KRZY� Angielski, niemiecki, japoñski, francuski i koreañski. Trzy razy w tygodniu.
HANIA Taniec klasyczny, rysunek, jazda konna i strzelanie z kuszy. Dwa razy w tygodniu.
HELENKA Gra na fortepianie, gra na klarnecie i gra w siatkówkê. Dwa razy w tygodniu.
BALONIKARZ Czas wolny?
HANIA i HELENKA Brak!
BALONIKARZ W³a�ciciele?
KRZY� Zajêci.
BALONIKARZ Co robi¹?
HANIA Kupuj¹!
HELENKA Sto osiem pluszaków, sze�ædziesi¹t siedem siusiaj¹cych i gadaj¹cych lalek,

osiemna�cie skrzyñ klocków lego, dwie�cie dwana�cie gier planszowych, trzysta pi-
³ek, osiemdziesi¹t skakanek, sto trzyna�cie par ³y¿worolek, dwie�cie trzydzie�ci de-
skorolek, piêædziesi¹t cztery hulajnogi, dziewiêæset osiemdziesi¹t siedem rowerów
i trzysta trzydzie�ci cztery hula-hoop.

HANIA Czterysta par bucików, sto dwadzie�cia torebeczek, siedemset osiemdziesi¹t dzie-
wiêæ sukieneczek, piêæset piêædziesi¹t piêæ par spodni, sze�æset trzydzie�ci piêæ blu-
zeczek, dwa tysi¹ce trzysta trzydzie�ci siedem spineczek, trzy tysi¹ce czterysta sie-
demdziesi¹t osiem gumek do w³osów, osiemset osiemdziesi¹t osiem bransoletek, piêæset
czterdzie�ci piêæ pier�cionków i dwana�cie tysiêcy czterysta piêædziesi¹t sze�æ kora-
lików.

KRZY� Prezentów przybywa i przybywa. Ju¿ nie widaæ dziewczynki.
HANIA i HELENKA Ani r¹czek, ani nó¿ek, ani warkoczyka.
KRZY� Przysypana jest ju¿ ca³a.
HANIA Powsta³a wielka góra.
KRZY� Prawdziwy stok narciarski. Pojawili siê nawet pierwsi narciarze.
HELENKA Wygl¹da jak góra widokowa. Spod prezentów wystaje ju¿ tylko skrawek

czerwonej sukienki.
BALONIKARZ Czas na mnie.
ZEZOWATE RYBKI Ju¿ czas! Ju¿ czas! Ju¿ czas!
BALONIKARZ To po bródce i pêdzê na ratunek.

Dzieci kolejno ci¹gn¹ Balonikarza za ró¿ow¹ bródkê na po¿egnanie. Balonikarz wy-
chodzi.

PIES On pêdzi na ratunek.

S c e n a  3. � w i a t  P i o t r u s i a

To samo smutne mieszkanie. Z tym samym smutnym ba³aganem. Mama Piotrusia ju¿
nie sprz¹ta. Buja siê na koniku na biegunach, który czê�ciowo zapad³ siê pod ziemiê.
Co jaki� czas wyjmuje z kieszeni szlafroka marchewkê i próbuje nakarmiæ konia. Pio-
tru� siedzi na parapecie, patrzy w niebo.

PIOTRU� Mamo?
MAMA Tak?
PIOTRU� Jak wysoko s¹ gwiazdy?
MAMA Nie wiem.
PIOTRU� A czy dzieci mog¹ lataæ w kosmos?
MAMA Nie mog¹.
PIOTRU� A czy mamy mog¹?
MAMA Nie mog¹.
PIOTRU� A dlaczego tatusiowie mog¹, a mamusie nie mog¹?
MAMA Tak ju¿ jest.
PIOTRU� Mamo?



9

BIA£E BALONIKI

MAMMA
MAMA Tak?
PIOTRU� Mo¿e pójdziemy na spacer?
MAMA Nie pójdziemy.
PIOTRU� A mo¿e pogramy w �Zgadnij, co mam na my�li�?
MAMA Nie pogramy.
PIOTRU� A mo¿e upieczemy ciasteczka?
MAMA Nie upieczemy.
PIOTRU� A co by� chcia³a robiæ?
MAMA Spaæ.
PIOTRU� To �pij, mamo. Nie martw siê. Bêdê czuwa³. Gdyby tata wróci³�
SKARPETKA TATY (�piewa)

Jestem sam, uuu�
Jestem sam, uuu�

PIOTRU� Cicho� Mama chce spaæ.
SKARPETKA TATY To ja w³a�nie w tej sprawie �piewam. Zobacz, jak to dzia³a.

(�piewa)
Jestem sam, uuu�
Jestem sam, uuu�
A przecie¿ wiem,
¯e jestem do pary.
Jestem sam, uuu�
Jestem sam, uuu�
M³ody wci¹¿,
A ju¿ jak stary.

PIOTRU� Dzia³a.
SKARPETKA TATY (�piewa)

Gdzie jeste�, gdzie?
Gdzie szwendasz siê?
Us³ysz, jak wyje
Samotny wilk.
Jestem sam, uuu�
Jestem taki sam jak ty.
Jestem sam.

PIOTRU� �pi. Ale nie jest chyba tak �le, co? Masz przecie¿ mnie.
SKARPETKA TATY To melancholia po�mietnikowa. Ot, co.
PIOTRU� Przecie¿ ciê uratowa³em!
SKARPETKA TATY Ale niesmak pozosta³.

Kto� wsuwa list przez szparê pod drzwiami.
PIOTRU� List!
SKARPETKA TATY Listy nie wró¿¹ nic dobrego.
PIOTRU� To list od taty!
SKARPETKA TATY Czytaj!
PIOTRU� Cicho. Obudzisz mamê. (czyta) Kochany Piotrusiu. (Mo¿e powinienem ju¿

napisaæ Piotrze?) Wierzê, ¿e jeste� na tyle du¿y, ¿eby zrozumieæ. Jak wiesz, mój lot do
Australii zakoñczy³ siê utrat¹ grawitacji. Zrobi³em to specjalnie, bo czu³em, ¿e muszê
odnale�æ samego siebie. Dotar³em na ma³¹ planetê, zupe³nie inn¹ ni¿ nasza Ziemia.
Tutaj deszcz, �nieg, wiatr i s³oñce wystêpuj¹ równocze�nie. Tak samo dzieñ i noc s¹
w tym samym momencie. Jedz¹c �niadanie, wystarczy przej�æ parê kroków i mo¿na
zje�æ kolacjê, lepi¹c ba³wana, mo¿na opalaæ plecy. Trawa tu ro�nie pomarañczowa,
a le¿¹c w niej, mo¿na jednocze�nie myæ stopy na deszczu i suszyæ w³osy na s³oñcu.
Ca³kiem fajnie, prawda?
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MAMMA
SKARPETKA TATY Brzmi podejrzanie.
PIOTRU� (czyta) Obszed³em ca³¹ planetê, szukaj¹c siebie i nie by³o mnie tam. Jest ze

mn¹ bardzo mi³a pani, która pomaga mi w szukaniu. Jest w tym lepsza ni¿ ja. Ma
�wietny wêch. Obok mojej planety jest druga, te¿ niewielka, z daleka podobna do
pi³ki tenisowej. Muszê siê na ni¹ dostaæ, mo¿e tam wpadnê na swój trop. Zacz¹³em
budowaæ most. Zajmie mi to trochê czasu. Trudno powiedzieæ ile. Pamiêtaj, ¿e bardzo
ciê kocham i têskniê. Twój Tata.

SKARPETKA TATY A o mnie ani s³owa.
PIOTRU� Ile mo¿e potrwaæ budowa mostu?
SKARPETKA TATY Most to nie jest taka prosta sprawa. To skomplikowana my�l tech-

niczna. Najpierw trzeba zrobiæ rysunki. Projekty. Potem pomiary. Trzeba znale�æ
materia³y. No, my�lê, ¿e rok, mo¿e nawet�

PIOTRU� Nie mamy czasu. Nie mo¿emy czekaæ. Zanim tata wróci, mamusia ju¿ ca³-
kiem zapadnie siê pod ziemiê. (wyjmuje Mamie z w³osów spinkê. K³uje siê w palec)
Od dzisiaj jestem Pan Piotru�. I biorê sprawy w swoje rêce. Jeste� ze mn¹?

SKARPETKA TATY No, chyba tak.
PIOTRU� Tak czy nie?
SKARPETKA TATY To k³ucie jest konieczne?
PIOTRU� Konieczne. (k³uje Skarpetkê Taty)
SKARPETKA TATY Au³, au³, au³!
PIOTRU� Przestañ, bo siê rozmy�lê i nie zabiorê ciê ze sob¹.
SKARPETKA TATY Jestem dzielny. Jestem dzielny. Jestem dzielny.
PIOTRU� Przysiêgnij, ¿e nie spoczniesz, dopóki nie dotrzemy do celu.
SKARPETKA TATY A daleko ten cel?
PIOTRU� Tam gdzie tata. Przysiêgnij.
SKARPETKA TATY Przysiêgam, Piotrusiu.
PIOTRU� Panie Piotrusiu.
SKARPETKA TATY Przysiêgam, Panie Piotrusiu.

Robi¹ tak zwane braterstwo krwi.
PIOTRU� W drogê.

S c e n a  4. � w i a t  M a m m y

Na bia³ym baloniku do �wiata Mammy przybywa Wercia. Dzieci witaj¹ j¹ rado�nie.
BALONIKARZ, KRZY�, HELENKA, HANIA

Na weso³o, na ró¿owo,
Na s³odko, na bezowo
Krêci siê nam �wiat.

Nie ma gniewu,
Nie ma strachu,
Nie ma w bucie
Ziarnka piachu.

Lekko z Mamm¹ jest.
Dobrze z Mamm¹ jest.

Mo¿na bekaæ,
Puszczaæ b¹ki.
Mo¿na zjadaæ
Sopli str¹ki.
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MAMMA
Na weso³o, na ró¿owo,
Na s³odko, na bezowo
Krêci siê nam �wiat.

Lekko z Mamm¹ jest.
Dobrze z Mamm¹ jest.

WERCIA Jak tu piêknie.
KRZY� Pos³uchaj, co ryby maj¹ do powiedzenia.
ZEZOWATE RYBKI

Wrzuæ monetê, je�li grasz,
Zobacz, czy dzi� szczê�cie masz.

KRZY� Wrzuæ.
Wercia wrzuca monetê.

ZEZOWATE RYBKI Masz!
Teraz mo¿esz wrzuciæ dwie,
Dowiesz siê, kto kocha ciê.
Wercia wrzuca dwie monety.

ZEZOWATE RYBKI Mamma!
WERCIA Mamma!
HANIA i HELENKA Zobacz, kto tu czeka³ na ciebie.
WERCIA Pies! Jaki miêciutki. A gdzie twój ogonek, piesku?
PIES Ogonek poszed³.
WERCIA Jak rozpoznam, czy jeste� zadowolony, je�li nie mo¿esz merdaæ ogonkiem?
HANIA U Mammy wszyscy s¹ zadowoleni!
KRZY� Zawsze.
WERCIA Tak d³ugo marzy³am o psie, ale moi rodzi�
BALONIKARZ Tu wszystkie marzenia siê spe³niaj¹. Nie musisz siê ju¿ o nic martwiæ.
KRZY� Zapomnij o smutku.
BALONIKARZ Czas, ¿eby� zobaczy³a co� jeszcze.

Dzieci i Balonikarz prowadz¹ Werciê do kapsu³y narodzin, która wygl¹da jak wielkie jajo.
KRZY� To nasza kapsu³a narodzin. To st¹d pochodzimy.
HANIA Tu zaczyna siê wszystko, co dobre.
HELENKA A co z³e, siê koñczy.
BALONIKARZ Wystarczy wej�æ i zasn¹æ.
KRZY� Narodzisz siê na nowo.
HANIA i HELENKA Zapomnisz o ca³ym smutku.
BALONIKARZ O wszystkich z³ych rzeczach, które ciê spotka³y.
WERCIA Zapomnê wszystko?
KRZY� A czy jest co�, o czym chcia³aby� pamiêtaæ? Mo¿e o godzinach gry na fortepia-

nie albo o tym, ¿e nikt nie mia³ dla ciebie czasu?
BALONIKARZ Teraz trafi³a� w odpowiednie rêce.
HANIA i HELENKA W rêce Mammy!
BALONIKARZ Zapraszamy do �rodka. Od tej pory wszystko ju¿ bêdzie dobrze.

Wercia wchodzi do kapsu³y narodzin. Wielkie jajo siê zatrzaskuje.

S c e n a  5. � w i a t  P i o t r u s i a

Piotru� i Skarpetka Taty id¹ po dachu wie¿owca.
SKARPETKA TATY

Jestem sam, uuu�
Jestem sam, uuu�
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MAMMA
A ciemno tak.
¯e ciarki mam.
Jestem sam, uuu�
Jestem sam, uuu�
Gdzie jeste�my, gdzie?
Gdzie szwendamy siê?
Kto us³yszy nas?
Kto pomo¿e w czas?

PIOTRU� Cicho. We� siê w gar�æ.
SKARPETKA TATY To powiedzenie jest g³upie. Jak mo¿na wzi¹æ siê w gar�æ?
PIOTRU� Przestañ! Schowaj siê i nic nie mów. Udawaj, ¿e ciê tu nie ma. Przez twoje

gadanie nie uda³o nam siê wej�æ na drabinê stra¿ack¹ i wygonili nas z najwy¿ej odbi-
jaj¹cej trampoliny. Tym razem sied� cicho.

SKARPETKA TATY Nie ma mnie. Nie ma mnie. Nie ma. Nie ma.
Dach wie¿owca zaczyna siê poruszaæ.

PIOTRU� Moje stopy. Co to?
DRAPACZ CHMUR Jak przyjemnie. Jak dobrze. Kto tak s³odko st¹pa? Kto mnie tak

³askocze?
PIOTRU� To ja, Pan Piotru�.
DRAPACZ CHMUR By³by� tak dobry, a zak³adam, ¿e jeste�, i pomasowa³ mi jeszcze

plecy? U�ci�laj¹c, nie stój w miejscu, tylko spaceruj sobie.
PIOTRU� O tak?
DRAPACZ CHMUR Tak. Bardziej w prawo. O tak. Teraz troszkê w lewo. I podskocz.

I tupnij. Wspaniale.
PIOTRU� Musi byæ pan bardzo zmêczony.
DRAPACZ CHMUR ¯eby� wiedzia³, Filipie. Jestem.
PIOTRU� Jestem Pan Piotru�.
DRAPACZ CHMUR Wygl¹dasz jak Filip. Wszyscy jeste�my tym, na kogo wygl¹damy.

Ja wygl¹dam na d¿entelmena i jestem nim. Nie s¹dzisz?
PIOTRU� Wiem, ¿e jest pan najwiêkszym budynkiem w mie�cie.
DRAPACZ CHMUR To nie ulega w¹tpliwo�ci. Jestem te¿ najlepszy w swoim fachu.
PIOTRU� To znaczy?
DRAPACZ CHMUR Wykonujê najlepiej swoj¹ pracê.
PIOTRU� A czym pan tak w³a�ciwie siê zajmuje?
DRAPACZ CHMUR Drogie dziecko, nie wiem, kto ciê wychowa³, ale wykazujesz siê

brakiem elementarnej wiedzy. Ja, mój drogi, zabawiam panie. Jak ju¿ wspomnia³em,
jestem d¿entelmenem i ode mnie zale¿y, czy bêdzie deszcz czy s³oñce.

PIOTRU� To bardzo odpowiedzialne zadanie. A jak pan to robi?
DRAPACZ CHMUR Drapiê chmury. I ja, mój drogi, jako d¿entelmen, drapacz chmur,

muszê obchodziæ siê z nimi niezwykle delikatnie. Niezadowolon¹ z drapania chmurê
zalewaj¹ potoki ³ez i wtedy wy, ludzie, jeste�cie zmuszeni rozk³adaæ parasole. Nie
jeste� zbyt bystry, Filipie. Pozory, jak widzê, myl¹. Nigdy nie nale¿y wierzyæ, ¿e kto�
jest tym, na kogo wygl¹da.

PIOTRU� Przed chwil¹ powiedzia³ pan co� zupe³nie odwrotnego.
DRAPACZ CHMUR Je�li pytasz mnie o radê, to ja ci jej udzielam, ale ty nic nie rozu-

miesz, jak s³yszê.
PIOTRU� Nie prosi³em o radê.
DRAPACZ CHMUR Ale¿ oczywi�cie ¿e prosi³e�. Po co innego mia³by� tu przychodziæ?
PIOTRU� Mój tata jest pilotem i polecia³ za daleko, i�
DRAPACZ CHMUR Lekkomy�lna strata czasu. �wiat wszêdzie wygl¹da tak samo.
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PIOTRU� Myli siê pan. Tata czêsto opowiada³ mi o kangurach, wodospadach, g³êbokich

oceanach. O rybach ze skrzyd³ami i gigantycznych ¿ó³wiach.
DRAPACZ CHMUR Ile mo¿na zmy�laæ? Twój tata powinien siê wstydziæ.
PIOTRU� Mój tata� Mój tata nie k³amie. On tylko straci³ grawitacjê i wyl¹dowa³ na

takiej �miesznej planecie, i buduje tam most.
DRAPACZ CHMUR Kolejne k³amstwo. Jaki ojciec, taki syn.
PIOTRU� Nie k³amiê. O proszê, tu mam dowód. List! List od taty.
DRAPACZ CHMUR Nie wierz w to, co ludzie pisz¹. Zapominaj¹ o tym, co napisali,

zanim policz¹ do trzech. A ile trwa liczenie do trzech? Raz, dwa�
PIOTRU� Ja muszê spotkaæ siê z tat¹. Ja muszê mu jak najszybciej powiedzieæ.
DRAPACZ CHMUR Co, mój ch³opcze?
PIOTRU� Ja muszê mu powiedzieæ, ¿e nie ma po co szukaæ samego siebie, bo ja dobrze

wiem, gdzie jest. I dlatego pomy�la³em, ¿e tu z najwy¿szego budynku w mie�cie uda
mi siê� uda mi siê go zobaczyæ.

DRAPACZ CHMUR Naiwny Filipie! Wracaj lepiej do mamy. Bo przecie¿ masz jak¹�
mamê. A jak nie masz, to trzeba zawiadomiæ odpowiednie s³u¿by. Nie mo¿e tak ma³o
bystry dzieciak jak ty spacerowaæ samotnie po nocy. No ju¿, uciekaj. Moje panie
nadci¹gaj¹. Muszê wracaæ do pracy.
Nadci¹gaj¹ chichocz¹ce chmury i Piotru� s³yszy ju¿ tylko ich �miech, i nie widzi nic,
bo oczy ma pe³ne ³ez.

S c e n a  6. � w i a t  M a m m y

Noc. Balonikarz wychodzi z kapsu³y narodzin ze szklanym pojemnikiem, w którym wi-
daæ tl¹ce siê niebieskie �wiate³ko. Balonikarz wchodzi do tajemniczego pokoju X.
Kto� strzela kamieniem w zamkniête drzwi. Balonikarz wychodzi, rozgl¹da siê. Niko-
go nie widaæ, ale s³ychaæ cichutko nucon¹ melodiê dziewczêcym, niewinnym g³osem.
Balonikarzowi wyra�nie co� przypomina ta melodia.

S c e n a  7. � w i a t  P i o t r u s i a

Mamy ju¿ nie widaæ. Zapad³a siê z konikiem pod ziemiê. Piotru� spuszcza wiklinowy
kosz z ciasteczkami dla Mamy i marchewkami dla konika. Skarpetka Taty na oknie.

SKARPETKA TATY Nasza misja nie powiod³a siê. Przegrali�my, Panie Piotrusiu.
PIOTRU� Nie poddamy siê tak ³atwo. Musi byæ jaki� sposób, ¿eby dostaæ siê na planetê taty.
SKARPETKA TATY Sposób pewnie jest, tylko my go nie znamy.
PIOTRU� My�l, my�l, my�l. Mamo! Halo! Mamo! Ciasteczka dla ciebie. I marchewki

dla konika. Wiesz, dzi� jest piêkny dzieñ.
SKARPETKA TATY Nie pada.
PIOTRU� Nie pada.
SKARPETKA TATY P¹ki na drzewach.
PIOTRU� P¹ki na drzewach.
SKARPETKA TATY Psy na trawnikach.
PIOTRU� Psy na trawnikach.
SKARPETKA TATY Dzieci na hu�tawkach.
PIOTRU� Dzieci na hu�tawkach. Wymy�li³e� co�?
SKARPETKA TATY Koty na dachach.
PIOTRU� Koty na dachach� To nam raczej nie pomo¿e. (widzi, ¿e kto� wsuwa pod

drzwi kolejny list) List! List od tatusia. (czyta) Kochany synu. Budowa mostu zakoñ-
czy³a siê pomy�lnie. Dotar³em na ¿ó³t¹ planetê. Ca³a usiana jest plantacjami jajog³o-
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wych Niuchaczy. Cia³a maj¹ podobne do krzaków malinowych, ale zamiast malin
wyrastaj¹ bia³e, jajowate g³ówki z wielkimi nosami, którymi bez przerwy poruszaj¹
w prawo i w lewo. Jak twierdz¹, wêsz¹ spisek, miêdzy sob¹ oczywi�cie. Domy�lasz
siê, ¿e nie móg³bym znale�æ siebie w takim towarzystwie. Dla pewno�ci oczywi�cie
przeszuka³em ca³¹ planetê. Pomaga³a mi pani, o której ju¿ ci wspomina³em. �ladu po
mnie nie znale�li�my. Muszê szukaæ dalej. Trzymaj za mnie kciuki. Pozdrawiam. Tata.

SKARPETKA TATY I znowu nic o mnie.
PIOTRU� (zmy�la) Uca³uj te¿ moj¹ skarpetkê i powiedz, ¿e bardzo za ni¹ têskniê.
SKARPETKA TATY

Nie jestem sam, uuu�
Nie jestem sam, uuu�

PIOTRU� Wiem! Potrzebne nam skrzyd³a!
SKARPETKA TATY

Wolny jak ptak, uuu�
PIOTRU� Wielkie, wspania³e, mocne skrzyd³a.
SKARPETKA TATY

Szybuj¹c w dal, uuu�
PIOTRU� (�piewa)

Oddam rêkê, oddam nogê,
Chcê mieæ skrzyd³a
A mieæ nie mogê,
By polecieæ wzwy¿.

Sposób jest,
Wiem, ¿e mam racjê,
By pokonaæ grawitacjê,
By oderwaæ siê.

SKARPETKA TATY (�piewa)
Mo¿esz zostaæ nietoperzem!� Tym� Batmanem!

PIOTRU� (�piewa)
Ja w tê bajkê nie uwierzê.
To by³ zwyk³y blef.

SKARPETKA TATY (�piewa)
A anio³em? Nawet czarnym.
Nie tkwi³by�
W tym do³ku marnym.

PIOTRU� (�piewa)
Móg³bym z tat¹ byæ.
Móg³bym z tat¹ byæ
Móg³bym z tat¹ byæ.

SKARPETKA TATY
Uuu�

PIOTRU� Zrobimy je sami! Skonstruujemy skrzyd³a! Co nam bêdzie potrzebne? To siê
przyda. To te¿. Nie, lepiej to. Tak, idealne.

SKARPETKA TATY To siê nie uda, Panie Piotrusiu.
PIOTRU� Uda siê! Oczywi�cie ¿e siê uda!

S c e n a  8. � w i a t  M a m m y

Poranek. Dzieci wyleguj¹ siê w objêciach Mammy. Kot i Pies leniwie wodz¹ wzro-
kiem, Zezowate Rybki iskaj¹ siê mi³o�nie.
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MAMMA (�piewa)

W ramionach was tulê czule,
Pod sercem ukrywam przed bólem.
Ju¿ wsta³o s³oñce gor¹ce
I wy wstañcie, puszyste brzd¹ce.

PIES Tulenie jest dobre.
WERCIA Tulenie jest najlepsze.

Nagle kto� strzela kamieniem w Krzysia.
KRZY� Au³! Co to by³o? (wdrapuje siê na bocianie gniazdo i spogl¹da przez lunetê)
HANIA I widzisz co�?
KRZY� Nikogo nie widzê.
HELENKA To pewnie wiatr.
KRZY� (kieruj¹c lunetê do do³u) Ciekawe, co tam s³ychaæ w pod³ym �wiecie. Alarm!

Wszyscy na stanowiska!
Dzieci wskakuj¹ na bocianie gniazdo. Pojawia siê Balonikarz.

BALONIKARZ Kogo tam mamy?
HANIA Ch³opiec. Ch³opiec ze skrzyd³ami.
HELENKA Stoi na parapecie.
WERCIA Wychyla siê do przodu.
BALONIKARZ W³a�ciciele?
KRZY� Nie widaæ.
HANIA i HELENKA Nie s³ychaæ.
KRZY� Zachwia³ siê. Pomocy!
BALONIKARZ To po bródce i do dzie³a.
ZEZOWATE RYBKI Ju¿ czas. Ju¿ czas. Ju¿ czas.

S c e n a  9. � w i a t  P i o t r u s i a

Piotru� stoi na parapecie ze skrzyd³ami przyczepionymi do ramion.
SKARPETKA TATY Jak wysoko.
PIOTRU� Tchórzysz?
SKARPETKA TATY To nie jest dobry pomys³.
PIOTRU� Pamiêtasz o naszej przysiêdze? Nie spoczniemy, dopóki nie dotrzemy do celu.
SKARPETKA TATY To siê nie mo¿e udaæ, Panie Piotrusiu.
PIOTRU� Tym razem siê uda. Gotowy?
SKARPETKA TATY Daj mi piêæ sekund.
PIOTRU� Teraz albo nigdy. Skaczemy!

Ju¿ maj¹ skoczyæ, kiedy za oknem pojawia siê bia³y balonik i ró¿owa bródka Balo-
nikarza.

AKT II
P i o t r u �  w   � w i e c i e  M a m m y

S c e n a  1
Wspólne pompowanie balonów. Piotru� razem z dzieæmi. Atmosfera zabawy.
WSZYSCY
Na weso³o, na ró¿owo,
Na s³odko, na bezowo
Krêci siê nam �wiat.
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Nie ma gniewu,
Nie ma strachu,
Nie ma w bucie
Ziarnka piachu.

Lekko z Mamm¹ jest.
Dobrze z Mamm¹ jest.

Mo¿na bekaæ,
Puszczaæ b¹ki.
Mo¿na zjadaæ
Sopli str¹ki.

Na weso³o, na ró¿owo,
Na s³odko, na bezowo
Krêci siê nam �wiat.

Lekko z Mamm¹ jest.
Dobrze z Mamm¹ jest.
Nagle kto� strzela kamieniem w jeden z balonów.

KRZY� Znowu ten wiatr.
PIOTRU� To nie wiatr. Widzia³em jak¹� postaæ!
WERCIA Ja nikogo nie widzia³am. A ty, piesku?
PIES Pies nikogo nie widzia³.
HANIA i HELENKA Zdawa³o ci siê, Piotrusiu.
PIOTRU� Jestem pewien, ¿e kto� tam by³. Chod�my sprawdziæ.
BALONIKARZ Co to za zamieszanie?
KRZY� Nic takiego. To tylko pêkniêty balon.
PIOTRU� Kto� w niego strzeli³ kamieniem.
HANIA i HELENKA Zdawa³o ci siê, Piotrusiu.
ZEZOWATE RYBKI Ju¿ czas. Ju¿ czas. Ju¿ czas.
BALONIKARZ W³a�nie. Na stanowiska!
PIOTRU� Ja sprawdzê, co tam s³ychaæ na dole.
BALONIKARZ Stój! To znaczy poczekaj� Poczekaj. Najpierw nowe narodziny. Zapla-

nowali�my je na jutro. Dopiero wtedy bêdziesz móg³ spogl¹daæ przez lunetê. Takie s¹
zasady.

PIOTRU� Ale ja jeszcze siê nie zdecydowa³em. Ja� Ja�
WERCIA Nie bój siê. Nowe narodziny nie bol¹.
PIES Ból nie jest dobry.
KRZY� I nie warto o nim pamiêtaæ.
BALONIKARZ Ju¿ najwy¿szy czas, Piotrusiu.
HANIA Nie ka¿dy ma szansê narodziæ siê jeszcze raz.
HELENKA Nie ka¿dy ma szansê byæ zawsze szczê�liwym.
ZEZOWATE RYBKI

Wrzuæ monetê, je�li grasz,
Zobacz, czy dzi� szczê�cie masz.
Piotru� wrzuca monetê.

ZEZOWATE RYBKI Masz!
Teraz mo¿esz wrzuciæ dwie,
Dowiesz siê, kto kocha ciê.
Piotru� wrzuca dwie monety.



17

BIA£E BALONIKI

MAMMA
ZEZOWATE RYBKI Mamma!
HANIA i HELENKA, KRZY�, WERCIA W³a�nie!
BALONIKARZ Niepotrzebnie siê wahasz. Od jutra bêdziesz dzieckiem wiecznie szczê-

�liwym. A teraz muszê zadbaæ o te nieszczê�liwe. Balony gotowe?
WERCIA Gotowe!
KRZY� I du¿o pracy tam na dole.
BALONIKARZ To po bródce! I w drogê. A ty, Piotrusiu, przygotuj siê na wielkie �wiêto.

Jutro twoje narodziny.
HANIA i HELENKA My w tym czasie usma¿ymy nale�niki.
PIOTRU� To ja przyniosê jagody.

S c e n a  2

Piotru� idzie przez las. �ledzi go Dziewczynka z Proc¹, której na ramionach siedz¹
dwa Czarne Anio³y.

SKARPETKA TATY Nie podoba mi siê tu. Tu jest zbyt idealnie.
PIOTRU� Jak zwykle narzekasz. Mamy tu wszystko, czego chcemy.
SKARPETKA TATY I ten pan z bródk¹ te¿ jest podejrzany.
PIOTRU� Jest mi³y. Jest bardzo mi³y. Jest nawet lepszy ni¿ mój tata.
SKARPETKA TATY Panie Piotrusiu! Nie poznajê ciê! Wracajmy do domu jak najszyb-

ciej. Póki nie bêdzie za pó�no. Póki ca³kiem ciê nie zmieni¹ w radosnego mutanta.
PIOTRU� Denerwujesz mnie! Nie wiem, co ja w³a�ciwie robiê? Gadam z kawa³kiem

zwyk³ej bawe³ny. Powinienem zostawiæ ciê w tym �mietniku. Nie ³a� za mn¹. Id�
sobie. Daj mi spokój. Zostaw mnie.

SKARPETKA TATY Zostawisz mnie? Porzucisz biednego w tym lesie pe³nym czarnych
ptaszysk i dziewczynek z procami?

PIOTRU� Nie widzê tu ¿adnych ptaszysk i ¿adnych dziewczynek.
SKARPETKA TATY To odwróæ siê.
PIOTRU� Ale mnie wystraszy³a�!
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Wreszcie!
PIOTRU� �ledzisz mnie!
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Tak i mia³am nadziejê, ¿e jeste� m¹drzejszy ni¿ ta ca³a

reszta pluszowych dzieciaków. Ale jeste� taki sam.
SKARPETKA TATY Pozwolisz, ¿e siê przedstawiê. Skarpetka Taty. Mi³o mi poznaæ tak

urocz¹ istotê.
PIOTRU� A tobie co siê sta³o?
SKARPETKA TATY Próbujê ratowaæ nasz honor.
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Jeszcze nie jest za pó�no.
PIOTRU� Za pó�no, na co?
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ ¯eby ciê st¹d wyci¹gn¹æ.
SKARPETKA TATY Znowu ani s³owa o mnie.
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Was obu oczywi�cie.
PIOTRU� Ale ja siê nigdzie nie wybieram. Zamierzam tu zostaæ. I narodziæ siê na nowo.
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ I zapomnieæ wszystko. Mamê, tatê.

Czarne Anio³y wzdychaj¹.
PIOTRU� Mój tata mnie zostawi³, a mama chce tylko spaæ. Wreszcie bêd¹ mieli ze mn¹

spokój.
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Gadasz jak g³upi dzieciak. A nie jak Pan Piotru�.
SKARPETKA TATY Nie powiniene� zaprzeczaæ. Ta dama jest uzbrojona.
PIOTRU� Je�li jest tu tak �le, dlaczego ty nie uciek³a�?
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Ja nie mam do kogo wracaæ.
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Czarne Anio³y wzdychaj¹. S³ychaæ g³osy.

DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Id�cie ju¿. Pamiêtajcie, prawda jest w pokoju X.
SKARPETKA TATY Prawda jest w pokoju X. W pokoju X. Pokój X. Zapamiêta³em.
WERCIA Piotrusiu, gdzie jeste�?! Hop, hop!
PIOTRU� Ju¿ idê!
WERCIA Wszyscy na ciebie czekamy. Co� siê sta³o?
PIOTRU� Nie� to znaczy tak. Nie mog³em znale�æ jagód.
WERCIA Stoisz przed nimi, g³uptasie.

Zbieraj¹ jagody.

S c e n a  3

Noc. Piotru� i inne dzieci smacznie �pi¹ w objêciach Mammy. Do Piotrusia zakrada
siê Balonikarz. Chwyta Skarpetkê Taty. Ta próbuje wzywaæ pomocy, ale Balonikarz
szybko chowa j¹ do worka i zamyka w pokoju X.

S c e n a  4

Wszyscy zgromadzeni przy kapsule narodzin.
KRZY� Zapomnij o �wiecie na dole.
HANIA Zapomnij o smutku i ³zach.
WERCIA Ju¿ tylko mi³e nastroje.
HELENKA Odejd¹ niepokój i strach.
PIES Strach nie jest dobry.
KRZY� Zanurz siê we �nie mi³o�ci.
HANIA i HELENKA Zaufaj Mammie i nam.
WERCIA Skoñcz¹ siê dolegliwo�ci.
KRZY� Od dzisiaj czeka ciê raj!
BALONIKARZ I jak, gotowy?
PIOTRU� (rozgl¹da siê niepewnie. Szuka Skarpetki Taty) Chyba tak.
BALONIKARZ Szukasz czego�?
PIOTRU� Nie� nie. Mo¿emy zaczynaæ.

 Piotru� ju¿ prawie wchodzi do kapsu³y, kiedy nagle z lasu leci w jego stronê kamieñ.
I rani go w nogê.

PIOTRU� (upada) Au³!
KRZY� Tym razem to ju¿ nie wiatr.
BALONIKARZ Ja siê zajmê t¹ spraw¹. To siê ju¿ wiêcej nie powtórzy. Krzysiu, chod� ze

mn¹. (idzie w stronê lasu)
PIOTRU� Nie, to nic takiego, zaraz minie. Proszê, poczekajcie.
WERCIA Najlepszy na rany jest poca³unek Mammy.
HANIA i HELENKA Zaniesiemy go.

S c e n a  5

PIOTRU� (z obanda¿owan¹ nog¹ le¿y w ramionach Mammy. Budzi siê) Gdzie s¹ wszy-
scy? Czy kto� mnie s³yszy? (podchodzi do rybek) Gdzie wszyscy sobie poszli?

ZEZOWATE RYBKI
Wrzuæ monetê, je�li grasz,
Dowiesz siê, czy szczê�cie masz.

PIOTRU� Wy mi nic nie powiecie.
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Zza drzwi pokoju X s³ychaæ wo³anie o pomoc. To Skarpetka Taty.

SKARPETKA TATY Ratunku! Pomocy! Odp³ywam w ciemno�æ! Ratunku!
PIOTRU� To ty? Gdzie jeste�?
SKARPETKA TATY W ciemno�ci. Ratunku!
PIOTRU� Poczekaj. Sk¹d wydobywa siê ten g³os? (podchodzi do drzwi pokoju X) Tu

jeste�. Pokój X! (próbuje otworzyæ) Gdzie� musi byæ klucz.
KOT Miau.
PIOTRU� No w³a�nie, kocie. Gdyby� mia³ klucz. Ale twoje �miau� nic mi nie da.
KOT Wystarczy wypowiedzieæ trzy s³owa.
PIOTRU� To ty jednak mówisz!
KOT Tylko kiedy warto. A warto naprawdê rzadko.
PIOTRU� Trzy s³owa?
KOT W³a�ciwe trzy s³owa.
PIOTRU� Wiesz, jakie?
KOT Dlaczego mia³bym nie wiedzieæ? Oczywi�cie ¿e wiem.
PIOTRU� Tam jest mój przyjaciel. Muszê go uratowaæ. Pomo¿esz mi?
KOT Tak. To k³ama³ kot.
PIOTRU� Czyli mi nie pomo¿esz?
KOT To k³ama³ kot. Takie jest has³o. To palindrom.
PIOTRU� Pali� co?
KOT Palindrom. Czytany wspak znaczy to samo. To k³ama³ kot � to k³ama³ kot. Musisz

podej�æ do drzwi i wypowiedzieæ has³o.
PIOTRU� To k³ama³ kot.

Drzwi do pokoju X siê otwieraj¹.
PIOTRU� Jeste� naprawdê m¹drym kotem. Dziêkujê
KOT Pozwolisz, ¿e teraz spokojnie sobie pomilczê.

W pokoju X, w równych rzêdach na szklanych rega³ach, stoj¹ s³oiki z niebiesk¹ mate-
ri¹ w �rodku. To od niej bije o�lepiaj¹cy blask. Ka¿dy ze s³oików jest podpisany imie-
niem dziecka. Jest te¿ pulpit z dziwnymi kolorowymi guzikami. Jest tu tak¿e rzucaj¹ca
siê w worku Skarpetka Taty.

SKARPETKA TATY Jeste� kochany. Najwspanialszy mój przyjacielu! Nie zapomnia³e�
o mnie.

PIOTRU� Ju¿ przestañ mnie tak �ciskaæ. Ciekawe, co jest w tych pojemnikach? Wercia,
Hania, Helenka, Krzy�.

SKARPETKA TATY Uciekajmy st¹d jak najszybciej.
PIOTRU� Prawda jest w pokoju X. Co to mia³o znaczyæ?
SKARPETKA TATY Prawda jest taka, ¿e jeste�my w potrzasku.
PIOTRU� Jest te¿ moje imiê. Piotru�. Puste.
SKARPETKA TATY Na szczê�cie nie przerobili ciê na galaretowat¹ ma�. Chcieli ugoto-

waæ ciê na miêkko w tym strasznym jaju.
PIOTRU� Mia³em narodziæ siê na nowo.
SKARPETKA TATY I zapomnieæ o mnie. Nie spoczniemy, dopóki nie dotrzemy do celu.

Krew w krew. Pamiêtasz?
PIOTRU� Pamiêtam.
SKARPETKA TATY Dlatego musimy jak najszybciej siê st¹d wydostaæ.
PIOTRU� Ale jak?
SKARPETKA TATY Wiem, kto mo¿e nam pomóc.
PIOTRU� Ona? Przecie¿ to dziewczyna!
SKARPETKA TATY Ale uzbrojona. Wychodzimy. Szybko. (niechc¹cy naciska jeden

z guzików)
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MAMMA
MAMMA (budzi siê)

W ramionach was tulê czule,
Pod sercem ukrywam przed bólem.
Ju¿ wsta³o s³oñce gor¹ce
I wy wstañcie, puszyste brzd¹ce.

PIOTRU� Uciekajmy!
Piosenka Mammy zapêtlona. Powtarza siê raz za razem.

S c e n a  6

Dzieci z Balonikarzem wracaj¹ z lasu. Balonikarz orientuje siê, ¿e kto� by³ w pokoju
X i uruchomi³ Mammê. Od razu znika za drzwiami pokoju i piosenka Mammy ucicha.
Dzieci nios¹ w klatce schwytan¹ Dziewczynkê z Proc¹ i dwa Czarne Anio³y, które sie-
dz¹ jej na ramionach. Wracaj¹ jak z udanego polowania. G³o�no, rado�nie.

KRZY� To my, wielcy my�liwi.
HANIA i HELENKA Byli�my na polowaniu.
WERCIA I schwytali�my bardzo niezno�n¹ dziewczynkê.
PIOTRU� Dlaczego zamknêli�cie j¹ w klatce?
WERCIA Bo ona nie chce byæ szczê�liwa.
HANIA i HELENKA Tak jak my!
KRZY� Nie chce narodziæ siê na nowo.
WERCIA Nie chce mi³o�ci Mammy.

Dwa Czarne Anio³y wzdychaj¹.
KRZY� Uciek³a do lasu i zdzicza³a tam do reszty.
WERCIA I strzela³a kamieniami.
PIES Kamienie nie s¹ dobre.
HANIA i HELENKA Dlatego musi ponie�æ karê.
PIOTRU� Karê? Jak¹ karê?
KRZY� O tym zadecyduje s¹d. Og³aszam, ¿e s¹d zbierze siê jutro o �wicie. Wszyscy

proszeni s¹ o stawienie siê na miejsce punktualnie. Ka¿dy nieobecny bêdzie potrakto-
wany jako wspólnik oskar¿onej. I zostanie tak¿e poddany karze. Tymczasem mo¿na
siê rozej�æ. Pies zostanie na stra¿y.

MAMMA
Ju¿ wieczorek jest na progu,
Nie polecam na noc bobu,
Trzeba wyspaæ siê.
Chod�cie szybko w me ramiona,
Bo ja ju¿ z mi³o�ci konam,
Ko³ysaæ was chcê.
Ko³ysaæ was chcê.
Ko³ysaæ was chcê.

S c e n a  7

Noc. Piotru� zakrada siê do klatki. Klatki pilnuje Pies. Pies siê budzi, ale Skarpetka
Taty go hipnotyzuje.

SKARPETKA TATY
Jestem sam, uuu�
Jestem sam, uuu�

PIES Samotno�æ nie jest dobra.
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MAMMA
SKARPETKA TATY

Jestem sam, uuu�
Jestem sam, uuu�
A przecie¿ wiem,
¯e jestem do pary.
Jestem sam, uuu�
Jestem sam, uuu�
M³ody wci¹¿,
A ju¿ jak stary.
Pies zasypia.

DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Co tak d³ugo?
PIOTRU� (otwieraj¹c klatkê) Zamiast powiedzieæ �dziêkujê�, to siê z³o�cisz?
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Nie ma czasu na dziêkowanie. Musimy dzia³aæ.
SKARPETKA TATY Czy te dwa ptaszyska�
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Anio³y.
SKARPETKA TATY Czy te dwa anio³y nie mog³yby zostaæ w �rodku?
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ To moi rodzice.

Czarne Anio³y wzdychaj¹.
SKARPETKA TATY O, to przepraszam. Nie zauwa¿y³em podobieñstwa.
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Wyja�niê wam wszystko. Potem. Teraz musicie co� zoba-

czyæ. Chod�cie.
Dziewczynka z Proc¹ ods³ania kawa³ek �ciany �wiata Mammy. To okno na prawdziwy
�wiat. B³êkitne niebo i piêkne bia³e �wiat³o.
DZIEWCZYNKA ZPROC¥ Tu siê koñczy �wiat Mammy.

PIOTRU� Jest taki ma³y?
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Jest mniejszy, ni¿ ci siê wydaje. Zobacz, tam w dole jest

¿ycie.
SKARPETKA TATY Kangury, wodospady, g³êbokie oceany, ryby ze skrzyd³ami i gi-

gantyczne ¿ó³wie.
PIOTRU� Na tamtym �wiecie nie spotka³o mnie nic dobrego.
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Naprawdê nic? Przypomnij sobie.
PIOTRU� No, mo¿e jak siedzia³em tacie na baranach i jak mama czeka³a, a¿ zasnê. I mo-

¿e jak�
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Chcesz, ¿eby te wszystkie wspomnienia wyl¹dowa³y na

pó³ce w pokoju X?
PIOTRU� Nie� Chyba nie.
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Musimy dzia³aæ.
SKARPETKA TATY Ja jestem gotowy!
PIOTRU� Co mamy robiæ?
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Poznajcie mój tajny plan.

Dziewczynka, Skarpetka Taty i Piotru� namawiaj¹ siê, szepcz¹c sobie plan do ucha.

S c e n a  8

Krzy�, Helenka, Hania i Wercia ubrani jak sêdziowie. Za nimi Balonikarz, te¿ w sê-
dziowskiej todze.

KRZY� Uwaga, s¹d idzie.
ZEZOWATE RYBKI Ju¿ czas. Ju¿ czas. Ju¿ czas.
WERCIA Proszê wstaæ.

Wstaj¹ Piotru�, Kot, Pies i Zezowate Rybki.
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BALONIKARZ Proszê wyprowadziæ oskar¿on¹ z klatki.
KRZY� (otwiera klatkê) Oskar¿ona mo¿e wyj�æ.

Nic siê nie dzieje.
KRZY� Oskar¿ona mo¿e wyj�æ!

Nic siê nie dzieje. Krzy� podchodzi do Dziewczynki z Proc¹, ale okazuje siê, ¿e za-
miast niej jest w klatce tylko jej ubranie wypchane balonikami.

WERCIA To zwyk³a kuk³a!
HANIA i HELENKA Uciek³a!
PIES Ucieczka nie jest dobra.
BALONIKARZ A to smarkula! To znaczy� Zaraz j¹ znajdziemy, nie martwcie siê.
KRZY� Idziemy!
PIOTRU� Poczekajcie! Czy ju¿ wszyscy zapomnieli o moich narodzinach? Ja siê ju¿ nie

mogê doczekaæ.
BALONIKARZ Oczywi�cie ¿e nie zapomnieli�my. Je�li bardzo chcesz, mo¿emy zacz¹æ

ju¿ teraz.
PIOTRU� Najpierw prezent. Z tej okazji przygotowa³em niespodziankê.
WERCIA, HANIA, HELENKA, KRZY� Uwielbiamy niespodzianki!
PIES Niespodzianki s¹ dobre?
PIOTRU� Siadajcie! Uwaga, uwaga! Przed wami, specjalnie z dalekiego kraju, najs³aw-

niejsza trupa aktorska Bum-Bum. Powitajmy aktorów brawami!
KRZY�, HANIA, HELENKA, WERCIA Brawo!
BALONIKARZ Co to ma byæ, Piotrusiu?
PIOTRU� Proszê siadaæ. Przedstawienie siê zaczyna. Aktorzy przyjechali!

Pojawia siê Dziewczynka z Proc¹, Czarne Anio³y i Skarpetka Taty. Wszyscy przebra-
ni tak, ¿e nie mo¿na ich rozpoznaæ. Zaczynaj¹ przedstawienie.

AKTOR I Ca³kiem niedawno i ca³kiem blisko ¿y³ sobie pewien ma³y ch³opiec o imieniu
Tadeuszek. By³ ch³opcem nielubianym. Codziennie s³ysza³ przezwiska Tadek zadek,
Tadeuszek gruby brzuszek, Tadeusz s³abeusz. Ch³opiec skar¿y³ siê rodzicom, ale ci
nie zwracali na skargi uwagi. Tata powtarza³ tylko:

AKTOR II Nie p³acz, synu. Jak p³aczesz, dostajê czerwonej wysypki na ca³ym ciele i ci¹-
gle siê drapiê.

AKTOR I Tata Tadeuszka by³ bardzo znanym naukowcem. Ca³ymi dniami pracowa³
w swoim gabinecie. Mama Tadeuszka pilnowa³a, ¿eby ch³opiec tacie nie przeszka-
dza³ w pracy.

AKTOR III Tacie potrzebna jest koncentracja � mówi³a.
AKTOR IV Czy ma to co� wspólnego z koncentratem pomidorowym? � pyta³ Tadeuszek.

Mo¿e powinni�my zamkn¹æ tatê w puszce?
AKTOR III Jeste� bezmy�lny � odpowiada³a mamusia.
AKTOR I Tata siedzia³ w gabinecie dniami i nocami. My�la³ o swoich liczbach. Z Ta-

deuszkiem widywa³ siê tylko w dniu jego urodzin, ¿eby policzyæ �wieczki na torcie.
Od tego siedzenia nad liczbami wyrós³ tacie potê¿ny garb i d³uga broda, która by³a
najwa¿niejsza w ca³ej pracy naukowej tatusia.

AKTOR IV Dlaczego broda jest taka wa¿na? � pyta³ Tadeuszek.
AKTOR III Nie zadawaj g³upich pytañ � odpowiada³a mamusia.
AKTOR I Broda by³a tacie potrzebna do zdobywania kolejnych liczb. Tadeuszkowi uda-

³o siê podejrzeæ, jak tata wystawia³ brodê przez szparê w oknie i czeka³. Po jakim�
czasie po brodzie jak po linie wspina³y siê liczby, przydatne do skonstruowania ma-
szyny, nad któr¹ tatu� pracowa³. A liczb by³a nieskoñczono�æ. Te z okolicy wszystkie
ju¿ wykorzysta³, dlatego zarzuca³ brodê coraz dalej i dalej. Pewnego dnia mama wró-
ci³a do domu rozpromieniona.

AKTOR III Tata dosta³ katedrê!
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MAMMA
AKTOR IV I co, przynios¹ tacie tê katedrê do domu?
AKTOR III G³uptasie. Tata musi pój�æ i j¹ obj¹æ. To bardzo presti¿owa pozycja.
AKTOR I Na pocz¹tku tata nie móg³ przyzwyczaiæ siê do wysoko�ci. Kurczowo obejmo-

wa³ rêkami i nogami najwy¿sz¹ wie¿ê i za nic w �wiecie nie chcia³ patrzeæ w dó³.
AKTOR IV Czy presti¿owa pozycja to taka, kiedy rêce i nogi ma siê kurczowo owiniête

wokó³ czego� grubego? � zastanawia³ siê Tadeuszek.
AKTOR II Bardzo tu wysoko! � krzycza³ tata.
AKTOR III Nie b¹d� jak dziecko. Trzymaj siê mocno! � strofowa³a go mamusia.
AKTOR I Od czasu zamieszania z katedr¹ mama sta³a siê jeszcze bardziej nerwowa.

Tadeuszek domy�la³ siê, ¿e to z powodu schodów.
AKTOR IV Mama, ¿eby podaæ tacie kawê, herbatê lub lody pistacjowe musia³a wej�æ po

o�miuset schodach i po o�miuset schodach zej�æ, co razem dawa³o tysi¹c sze�æset
schodków. Pó³ dnia zajmowa³o jej wchodzenie, a drugie pó³ schodzenie.

AKTOR I Po czasie tata oswoi³ siê z wysoko�ci¹ i móg³ swobodnie pracowaæ na kate-
drze. A nawet zapowiedzia³:

AKTOR II Nie zejdê z niej. Na dole chodzi wielu chêtnych, którzy tylko czekaj¹, a¿
spadnê. Piranie!

AKTOR I Tadeuszek codziennie przychodzi³ pod katedrê i sprawdza³, czy rzeczywi�cie
chodz¹ tam jakie� piranie, ale ¿adnej nie widzia³. Nie spotka³ nawet nikogo z brod¹,
a co dopiero z tak d³ug¹ jak taty.

AKTOR IV Broda siêga³a do Afryki i ca³a obsypana by³a ¿ó³tym piachem. Po brodzie na
sam szczyt, z turbanami na g³owie, na wielb³¹dach, przybywa³y kolejne liczby. Mama
rozstawi³a pod katedr¹ wielki transparent z napisem:

AKTOR III Proszê o ciszê.
AKTOR IV A Tadeuszek p³aka³ i p³aka³. Têskni³ za tat¹ i za mam¹, którzy ju¿ dawno

zapomnieli, ¿e maj¹ takiego udanego synka.
AKTOR I I p³acz¹c, Tadeuszek wpad³ na pewien pomys³. Spakowa³ do plecaka bochenek

chleba, jajko, pomidor, batonik, wodê mineraln¹ i wyruszy³ w �wiat. Na koniec brody.
AKTOR IV Szed³ d³ugo, bardzo d³ugo. Szybko skoñczy³y mu siê zapasy jedzenia i picia.

Nó¿ki mia³ ca³e w siniakach i zadrapaniach, spodnie podarte i brudne. Dr¿a³ z zimna
i ucieka³ przed pal¹cym s³oñcem. Mók³ na deszczu i brn¹³ w �niegu. A¿ wreszcie dotar³
na malutk¹ wysepkê, gdzie zawieszony na ga³êzi, spoczywa³ koniuszek tatusinej brody.

AKTOR I Tadeuszek otrzepa³ nieco przybrudzony koniuszek brody, poca³owa³ go czule
i ruszy³ w powrotn¹ drogê. Zwin¹³ siê w kuleczkê, tak ¿e wygl¹da³ jak piêkne okr¹g³e
zero. By³ nie do rozpoznania. Wygl¹da³ jak prawdziwa cyfra. I o to chodzi³o. Po paru
miesi¹cach dotar³ na sam szczyt katedry, na której tata, jeszcze bardziej garbaty, sie-
dzia³ nad zapisan¹ matematycznymi wzorami kartk¹.

AKTOR IV Tadeuszek ucieszy³ siê na widok taty i mia³ ochotê mocno go u�ciskaæ. Ale
tata nie rozpozna³ w zerze swojego synka. Od razu wykorzysta³ zero i pomno¿y³ przez
nie inne cyfry. Wynik równa³ siê zeru. Zero, czyli nic. Tadeuszek znik³.

AKTOR II Co za bzdury � powiedzia³ niezadowolony z wyniku tata. � To siê nadaje na
�mietnik.

AKTOR I Tata ze zdenerwowaniem zgniót³ kartkê i rzuci³ w dó³, prosto w rêce mamusi.
BALONIKARZ Przerwaæ przedstawienie!
PIOTRU� To jeszcze nie koniec.
HELENKA I HANIA Chcemy wiedzieæ, co by³o dalej.
AKTOR I Minê³o sporo czasu, zanim rodzice Tadeuszka zorientowali siê, ¿e ich synek

znikn¹³. Ale jak ju¿ odkryli prawdê, nie mogli przestaæ rozpaczaæ.
AKTOR III Mój synek. Mój kochany � p³aka³a mamusia i umar³a z rozpaczy.
AKTOR II Mój synek. Mój kochany � p³aka³ tata i ruszy³ w �wiat, zostawiaj¹c katedrê

i swoje liczby. �ci¹³ te¿ d³ug¹ siw¹ brodê, która nie by³a mu ju¿ potrzebna.
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AKTOR I Szed³ rok albo i d³u¿ej. Szed³ i rozmy�la³. Rozmy�la³ nad swoj¹ win¹ i posta-

nowi³, ¿e od tej pory ju¿ ¿adne dziecko nie bêdzie siê czu³o samotne i opuszczone.
Kupi³ pêk bia³ych balonów i wyruszy³ na poszukiwanie nieszczê�liwych dzieci. A los
tak chcia³, ¿e id¹c, zobaczy³ dwójkê pijanych rodziców i ma³¹ dziewczynkê, która
siedzia³a zap³akana obok nich.

AKTOR III Daj pan na flaszkê. B¹d� pan cz³owiek � powiedzia³ pijany ojciec dziew-
czynki.

BALONIKARZ Je�li wy oddacie mi swoje dziecko.
AKTOR III A na co nam ta smarkula. Bierz j¹ pan sobie.
AKTOR I I tak tata Tadeuszka uratowa³ pierwsze dziecko.
PIOTRU� A rodzice dziewczynki zamienili siê w dwa czarne anio³y, bo nie mieli szansy

naprawiæ swoich b³êdów.
WERCIA Jakie to smutne.
PIES Smutek nie jest dobry?
HANIA To pan jest tat¹ Tadeuszka?
HELENKA To pan zabra³ tê dziewczynkê?
KRZY� A Mamma? Kim jest Mamma?
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ To najdoskonalsza maszyna, jak¹ stworzy³ tata Tadeuszka.
HANIA i HELENKA Ooooo�
PIOTRU� Zobaczcie! (naciska guzik)
MAMMA

W ramionach was tulê czule.
Pod sercem ukrywam przed bólem.
Ju¿ wsta³o s³oñce gor¹ce.
I wy wstañcie, puszyste brzd¹ce.
Piotru� naciska inny guzik.

MAMMA
Ju¿ wieczorek jest na progu,
Nie polecam na noc bobu,
Trzeba wyspaæ siê.
Chod�cie szybko w me ramiona,
Bo ja ju¿ z mi³o�ci konam,
Ko³ysaæ was chcê.
Ko³ysaæ was chcê.
Ko³ysaæ was chcê.

PIOTRU� Nasi prawdziwi rodzice czekaj¹.
KRZY� Ja ju¿ ich wcale nie pamiêtam.
WERCIA Nie chcê, ¿eby zmienili siê w czarne anio³y.

Czarne Anio³y wzdychaj¹.
SKARPETKA TATY To jeszcze nie koniec przedstawienia.

Skarpetka Taty, Dziewczynka z Proc¹ i Piotru� ods³aniaj¹ wyniesione z pokoju X szkla-
ne naczynia z niebiesk¹ substancj¹ pamiêci.

DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Teraz kolej na tatê Tadeuszka.
BALONIKARZ Poddajê siê. Zwracam wam wasz¹ pamiêæ. Zwracam wam wolno�æ.

(odchodzi i zamyka siê w pokoju X)
Piotru� odkrêca naczynia. Dzieci wypijaj¹ niebiesk¹ substancjê.

PIOTRU� Na stanowiska!
Dzieci wskakuj¹ na bocianie gniazdo. Obserwuj¹ przez lunetê swoich rodziców.

KRZY� Mama! Jaka smutna. Ju¿ wcale z tat¹ nie tañcz¹. A kiedy� tylko tañczyli.
HANIA i HELENKA Tatu� i mama ca³y czas patrz¹ w niebo. Czekaj¹ na nas!
PIOTRU� Mama! Czyta kolejny list od taty.
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SKARPETKA TATY

Daj i mnie popatrzeæ.
PIES Ogonek przyszed³!
WSZYSCY Ogonek!!!
WERCIA Teraz bêdziesz naprawdê szczê�liwy.
PIES Ja chcê na prawdziw¹ ³¹kê.
WERCIA Zabiorê ciê, gdzie tylko chcesz!
ZEZOWATE RYBKI

Wrzuæ monetê, je�li grasz,
Zobacz, czy dzi� szczê�cie masz.
Krzy� wrzuca monetê.

ZEZOWATE RYBKI Masz!
Teraz mo¿esz wrzuciæ dwie,
Dowiesz siê, kto kocha ciê.
Krzy� wrzuca dwie monety.

WSZYSCY Mama i Tata!
Z pokoju X wychodzi Balonikarz z pêkiem bia³ych balonów. Rozdaje ka¿demu z dzieci
po balonie.

BALONIKARZ Wracajcie do domu.
KRZY� To po bródce.

Dzieci kolejno ci¹gn¹ Balonikarza za bródkê.
PIOTRU� (do Dziewczynki z Proc¹) A ty? Co siê z tob¹ stanie?
DZIEWCZYNKA Z PROC¥ Ja zostanê tutaj.

Czarne Anio³y wzdychaj¹.
SKARPETKA TATY Nie znoszê po¿egnañ. Czas na nas, Panie Piotrusiu.
PIOTRU� Piotrusiu. (do Kota) To k³ama³ kot.

Dzieci odlatuj¹ na balonach do domu.

S c e n a  10. � w i a t  P i o t r u s i a

Piotru�, Mama Piotrusia i Skarpetka Taty. Na stole �wie¿e kwiaty w wazonie. Mama
od�wiêtnie ubrana. Skarpetka Taty krêci siê niespokojnie, podekscytowana.

SKARPETKA TATY Przeczytaj jeszcze raz.
PIOTRU� Czyta³em ju¿ trzy razy.
SKARPETKA TATY Ostatni raz. Proszê.
PIOTRU� (czyta) Moi kochani. Naprawi³em samolot. Po d³ugich wêdrówkach i zwie-

dzeniu kilku niesamowitych planet zrozumia³em, ¿e szuka³em tak daleko, a prawda
by³a tak blisko. Z wami. W domu. Wybaczcie mi ten d³ugi czas poszukiwañ. Wracam
ile si³ w skrzyd³ach. Tata.
Dzwonek do drzwi.

KONIEC


