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CUD NA POLANIE  

Monika Maciewicz i Rafał Paśko 

 

AKT I 

Scena rozświetla się, słychać dźwięki lasu, na scenie trzy olbrzymie kwiaty, trawa i 3 grzybki, 

pomiędzy kwiatami utkana pajęczyna. W tle piosenka „Rosną sobie grzybki w trawie”. 

Grzybki budzą się, przeciągają, wykonują poranną toaletę. 

 

GŁOS OJCIEC (z offu) 

Hop hop! 

(Grzybki przestraszone ukrywają się za dekoracjami grzybów) 

GŁOS SYNEK 

Tato!  Nie mogę znaleźć gzybków! 

(Na scenie widoczna jest gra cieni.) 

GŁOS OJCIEC 

Chodź! Pokażę ci. 

GŁOS SYNEK 

Jus biegnę 

GŁOS OJCIEC 

Widzisz synku, ten malutki to maślak. (Światło pada na Maślaka. Grzybek kuli się, 

piszczy)  

GŁOS SYNEK 

Ten zółciutki? Jaki ładny . Mogę go wziąć? 

GŁOS OJCIEC 

Nie ruszaj go. Na razie go tu zostawimy, bo jest jeszcze bardzo mały. 

GŁOS SYNEK 

Taki mały jak ja? 

GŁOS OJCIEC 

Tak synku. Mamy już koszyk pełen grzybów. Za parę dni maślak będzie większy i 

wtedy go weźmiemy. Będzie w sam raz na zupkę. 

GŁOS SYNEK 

Ja lubię gzybkową supkę 

GŁOS OJCIEC 

Ja też. Chodźmy już. Mama czeka. 
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(Grzyby na polanie: Kozak – strachliwy, Rydz – złośliwy, Maślaczek - malutki) 

RYDZ 

Hehe, już po tobie 

MAŚLAK 

Was tez zobacą, jesteście duzi, a do soboty jesce urośniecie  

KOZAK (z rozpaczą) 

Wszyscy trafimy na ogień 

Musimy coś wymyślić, żeby te ludziska nas nie zjadły 

RYDZ 

Kto by pomyślał. Taki duży a tak się boi. 

KOZAK 

Jak jesteś taki kozak to zrób COŚ 

RYDZ 

Kozak to ty jesteś i na twoje nieszczęście jesteś jadalny 

KOZAK 

No tak, racja…(próbuje bezskutecznie przesunąć swojego grzyba – atrapę) 

RYDZ 

Leśna racja (zasmucony) 

(wchodzi KANIA) 

KANIA 

Cześć chłopaki, co tu tak śmierdzi grzybem? 

KOZAK (wąchając się) 

Ja jestem po porannej rosie 

RYDZ 

Nic nie czułem, póki nie pojawiła się pewna Kania 

KANIA 

Uważaj bo żółkniesz z tej złośliwości.  

RYDZ 

Raczej szczerości… 

KOZAK (umizgując się do Kani) 

Chyba gburowatości. Nie słuchaj go Kaniu. Jest zły, bo urósł i łatwo go znaleźć. 

KANIA 

HA! A co ja mam mówić? Przerastam go co najmniej dwukrotnie i mam… szeroki kapelusz. 

RYDZ 

I co z tego! I co z tego? 
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KANIA 

Jak to: „co z tego”. Mnie o wiele łatwiej zauważyć niż was. 

KOZAK 

Dwa dni temu widziałem, jak cię oglądali ludzie. Długo się zastanawiali, a w końcu poszli 

dalej. Jak ci się udało tego dokonać? 

KANIA 

Ja. Ja….Jak ja się wtedy bałam (płacze). Oni mnie… nawet… dotykali! 

(mówi z obrzydzeniem). 

KOZAK 

Ludź cię dotknął? 

KANIA (potakuje) 

To było straszne.  Nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak udało mi się przeżyć. 

RYDZ 

Ale ja wiem. 

(grzybki otaczają go zaciekawione) 

Wzięli cię za muchomora. 

KANIA 

Nieprawda! 

RYDZ 

Sromotnikowego. Fuj. Też bym nie chciał mieć do czynienia z muchomorem. 

KANIA 

Ale ja nie jestem muchomorem. Jestem jadalna. 

MAŚLAK 

I słodka i ładnie pachnies. 

KANIA 

Maślaczku jakiś ty kochany 

RYDZ 

I głupiutki. Jak mieszkasz z nami na polance to z nami trzymaj, a nie z jakąś taką podobną do 

muchomora. 

(Kania oburzona przechodzi na drugą stronę sceny) 

MAŚLACZEK 

(podchodzi do Kani) 

Nie widziałaś moze moich rodziców? Sukam ich od kilku dni. Bardzo tęsknię 

KANIA 

Przecież nie mogli nigdzie pójść głuptasku. Gdzie ich ostatnio widziałeś? 
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MAŚLACZEK 

Mama zawse stała tu, a tutaj tato (pokazuje dwa wycięte grzybki 

KANIA (przyglądając się obrzynkom) 

Scyzoryk wielofunkcyjny. Poznaję 

MAŚLACZEK 

Jaki scyzoryk? 

KANIA 

A nic. Tak do siebie mówię. Muszę już iść. Pa Maślaczku. Cześć chłopaki. 

KOZAK 

Piękna... (wzdycha) 

RYDZ 

Tak... szczególnie pięknie by wyglądała na patelni…na roztopionym masełku 

KOZAK 

Masełku? 

RYDZ 

Ludzie tak mówią 

KOZAK (znów przerażony) 

Właśnie! Ludzie! Trzeba coś wymyślić. Trzeba coś bo… bo… zginiemy! 

(chodzi tam i z powrotem) 

RYDZ 

Ta 

KOZAK 

Ta 

MAŚLAK 

Ta ta -  gdzie jest mój tata?! Tato! Mamo! Tato! Mamo! 

RYDZ 

Cicho! Nie wydzieraj się! I tak cię nie usłyszą 

MAŚLAK 

Skąd wies? 

RYDZ 

Bo tam, gdzie są twoi rodzice już nic nie słychać 

MAŚLAK 

A dlacego? 

RYDZ 

A co ci będę tłumaczył. Co ja niańka jestem? (odchodzi) 
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MAŚLACZEK (do Kozaka) 

Dlacego mama i tato mnie nie usłysą? 

KOZAK 

Bo … bo… Bodaj mnie ślimaki zjadły! Zapomniałem pozbierać liście maskujące. Muszę 

znaleźć takie brązowe jak mój kapelusz. Ludzie za bardzo lubią kozaki. (oddala się). 

MAŚLAK 

Dlacego zawse jak pytam o mamę i tatę, to wsyscy gdzieś się spiesą? 

I znów sam zostałem. Kto mi pocyta bajeckę? Jak tak lubię bajki. A nie umiem jesce cytać. 

Wyciemnienie 50% 

Na scenę wjeżdża wóz z  muchomorem. Maślaczek przestraszony ukrywa się i zza atrapy 

grzyba obserwuje scenę. 

MUCHOMOR 

To miejsce jest idealne. Jaka urocza polanka. Może trochę za mało światła – wolałbym być 

bardziej widoczny…ale jakie piękne trawy… a jak ściółka pachnie. 

Zdejmuje muchomora z wozu i długo się zastanawia, gdzie go ustawić. 

Nie chciałbym nikomu zawadzać. (do publiczności) Ach nie mogę się doczekać, kiedy 

poznam nowych sąsiadów! Widzę, że mieszkają tu: rudy Rydz i smukły Kozak z brązowym 

kapeluszem. Same jadalne grzyby. O! Widzę, że i Maślaki tu kiedyś rosły (dotyka 

obrzynków). A! Jeszcze jeden został! 

Maślaczek cały się trzęsie i jęczy: „O jejku”. Muchomor wyciąga Maślaczka z ukrycia.  

Jesteś tu bratku. 

MAŚLACZEK (zasłaniając oczy) 

Nie ma mnie. Jestem tyko jesiennym listkiem grabu, podobnym do gzybka. Spadłem z dzewa 

MUCHOMOR 

Ha ha! Kogo ty chcesz nabrać? Maluchu? Myślisz, że nie odróżnię grzyba od liścia? 

MAŚLACZEK raz kiwa głową potakująco raz przecząco 

MUCHOMOREK podaje rękę 

Poznajmy się 

MAŚLACZEK (ucieka i z bezpiecznej odległości pyta) 

Kim jesteś? 

MUCHOMOR 

Jestem Muchomorem. 

MAŚLACZEK 

Sromotnikowym? 

MUCHOMOR 

Nie. Czerwonym. Nie widać? 
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MAŚLACZEK 

A dlacego jesteś cerwony? 

MUCHOMOR 

A gdybym powiedział, że z przekonania, uwierzyłbyś? 

MAŚLACZEK 

Nie 

MUCHOMOR (siada obok Maślaczka) 

Widzisz, taki się już urodziłem. Ty jesteś brązowy i trochę lepki. A ja czerwony i mam białe 

kropki. 

MAŚLACZEK 

Jestem lepki od łez. Bo ja ciągle płacę. 

MUCHOMOR 

Dlaczego mały przyjacielu? 

MAŚLACZEK 

Tęsknię za mamą. Ona zawse mnie psytulała jak się bałem, cytała mi bajki i otulała miękkim, 

pachnącym mchem. 

MUCHOMOR 

Czy tam była twoja mama? (pokazuje na obrzynek) 

MAŚLACZEK 

Tak. Widziałeś ją? 

MUCHOMOREK 

Nie. Ale na pewno była najwspanialszą mamą na świecie. (przytula Maślaczka). Wiesz, mam 

pyszne ciasteczka z jarzębiny. (Szuka ich na wózku). Poczęstuj się. Mama na pewno 

chciałaby, żebyś wyrósł na dużego grzyba. 

MAŚLACZEK (bierze ciasteczko i je) 

Kania coś mówiła o scyzoryku.  

MUCHOMOR 

Kania? Taka wysoka, elegancka z wielkim… kapeluszem? 

MAŚLACZEK 

Tak. Jest bardzo miła, ładna i ślicnie pachnie. 

MUCHOMOR 

Przychodzi tu czasem? 

MAŚLACZEK 

Tak. Cęsto. Ciągle się kłócą z Rydzem.  

MUCHOMOR 

A gdzie teraz są wszyscy? 
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MAŚLACZEK 

Jak ich tak długo nie ma, to znacy, ze Wiewiórka znowu ich zaprosiła na sok z sysek 

sosnowych.  

MUCHOMOR 

A ciebie nie zaprosiła? 

MAŚLACZEK 

Psecies dzieci nie piją takiego socku 

MUCHOMOR 

Racja. To co, może poczytam Ci bajkę i utulę do snu? 

MAŚLACZEK 

Suuuuuper.  

Daje bajkę Muchomorkowi i układa się do snu, Muchomorek czyta bajkę o grzybkach. 

Głaszcze Maślaczka po główce. Przykrywa listkiem. 

Wyciemnienie 100% 

 

AKT 2 

 

Piosenka (druga zwrotka) „Rosły sobie grzybki” 

Budzą się grzyby, w tym Muchomorek. 

RYDZ 

A ty coś za jeden? 

MUCHOMOREK 

Dzień dobry. Nazywam się Muchomor Czerwony. I postanowiłem tu zamieszkać. 

KOZAK (do Rydza) 

Czerwony?  

RYDZ 

Może z takiej partii, co? 

KOZAK 

Ja słyszałem tylko o partii zielonych 

RYDZ 

Ja też! Nawet widziałem ich, jak się przywiązywali do drzew. 

KOZAK 

On mi się nie podoba 

RYDZ 

Tak. Zanadto czerwony. I jeszcze ten odcień. Jakiś taki podejrzany… 

MUCHOMOR 
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Bardzo bym chciał was bliżej poznać.  

RYDZ 

Ale my niekoniecznie 

KOZAK (ukrywając się za innymi) 

My tu nie lubimy takich jak ty!  

MUCHOMOR 

Ale ja naprawdę jestem miłym grzybem. Może poczęstujecie się ciasteczkami z jarzębiny. To 

moja specjalność. Proszę 

Kozak się boi, nie bierze. Rydz się częstuje. Kozak patrzy zazdrośnie i w końcu też podchodzi 

wziąć ciasteczko. 

Budzi się Maślaczek 

MAŚLACZEK 

Muchomorku! Jak dobze dzisiaj spałem. (Podbiega się przytulić) 

KOZAK 

(odciąga Maślaczka) 

Nie zbliżaj się do niego! To jest obcy. W dodatku czerwony. 

MAŚLACZEK 

Ja lubię cerwony kolor. Jest taki ładny. Wsędzie jest tak duzo carnego, brązowego, zółtego i 

zielonego.  

KANIA (przed chwilą weszła) 

Tak. Czerwony potrafi przykuć uwagę  

(dwuznacznie przygląda się Muchomorowi) 

MUCHOMOR (całuję ją w rękę) 

Witaj piękna. 

KANIA 

Piękna? 

MUCHOMOR 

Oczywiście. Masz kolor moich kropek na kapeluszu. 

KANIA 

A! I dlatego jestem piękna, bo jestem biała jak Twoje kropki na czapce? 

MUCHOMOR 

Pasujemy do siebie. Nieprawdaż? 

Dzieci! Powiedzcie, czy czerwone pasuje do białego? Tak czy nie? 

No widzisz! (Jeśli dzieci krzyczałyby, że nie to Kania –zamiast Muchomora - może 

powiedzieć „No widzisz”) 

Maślaczek podbiega do Muchomora się przytula 
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RYDZ 

I jeszcze ona musiała tu się przyplątać. A ty tu po co? 

KANIA 

Przyszłam was ostrzec. Wiewiórka mówiła, że grzybiarze przyjechali. 

KOZAK (biega w panice) 

O jej! O jej! Co robić? 

RYDZ  

Coś jeszcze mówiła? 

KANIA 

Że szukają rydzów! 

RYDZ 

Zmyślasz 

KANIA 

Nie. Słyszałam nawet pewną piosenkę. 

RYDZ 

Jaką 

KANIA  

Słyszysz….? 

TRACK - w tle słychać jak ludzie podśpiewują 

Rudy rudy rudy rydz. A ja rydza szukam. 

Rudy rudy rudy rydz. Jaka piękna sztuka. 

 

RYDZ (początkowo tańczy z nią a potem ją upuszcza) 

Idę się rozejrzeć za jakimś kamuflażem. 

KOZAK 

A o kozakach coś mówili? 

RYDZ (na odchodnym) 

Że lepszy kozak niż nic! Chodź! 

Kozak wybiega 

MUCHOMOR (do tej chwili zajmował się Maślaczkiem. Przytulał go, dał mu ciasteczka, 

soczek) Pomaga Kani podnieść się 

No to narobiłaś zamieszania. 

KANIA 

Na pewno nie mniejszego niż ty. Widzę, że zaprzyjaźniliście się (spogląda na Maślaczka) 

MUCHOMOR 

Nikt tu się nim za bardzo nie zajmuje, odkąd stracił rodziców. 
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KANIA 

Jak myślisz, po co tu wpadam od czasu do czasu? 

MUCHOMOR 

Żeby się podroczyć z Rydzem? 

KANIA 

Och przestań. Wiesz, jest takie przysłowie: Lepszy rydz niż nic. 

MUCHOMOR (prowokacyjnie) 

A Muchomor nie byłby lepszy? 

KANIA 

Może. Ale Tobie i tak nie pozwolą tu zostać 

MUCHOMOR 

Chciałbym, żeby mnie polubili. Opiekowałbym się Maślaczkiem. Ty byś czasem 

przychodziła. 

Maślaczku. Jak zjesz śniadanko, pobawimy się w chowanego, a potem będziemy się uczyć 

wymawiać „SZ” i „CZ”. Najwyższy czas, żebyś się nauczył ładnie mówić i przestał się 

nazywać Maślackiem tylko Maślaczkiem. 

MAŚLACZEK 

Ja psecies nie mówię: Maślackiem tylko Maślackiem 

MUCHOMOR 

Mówi się Maślaczkiem. 

MAŚLACZEK 

No psecies mówię Maślackiem 

MUCHOMOR 

No właśnie 

MAŚLACZEK 

Zjadłem śniadanko. Kto się chowa? Mogę ja? 

MUCHOMOR 

Ty i Kania się chowacie, a ja was będę szukał. 

Kania i Maślaczek ukrywają się./Muchomor liczy do 10. Wtem słychać głosy ludzi. Wbiegają 

Rydz i Maślak z dużą ilością liści, którymi się obsypują. Muchomor zastyga w bezruchu 

GŁOS CHŁOPCA 

Tato! Tato! Znalazłem grzyba!  

GŁOS OJCA 

Poczekaj synku! Już do ciebie idę. 

Gdzie jest ten grzyb? 

GŁOS SYNKA 
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Tutaj. Zobacz, jaki ładny. 

GŁOS OJCA 

Ładny, owszem. Ale niejadalny. To jest muchomor synu. Takie czerwone w białe 

kropki są trujące. Lepiej go nie dotykaj. 

GLOS SYNKA 

Trujący? Szkoda. Poczekaj na mnie tato! (oddalają się) 

RYDZ (wygrzebując się z liści) 

No nie. Zobaczyli go i nie ruszyli. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. 

KOZAK 

Jak ja się bałem. Jeszcze się cały trzęsę. I pomyśleć, że mogli nas zobaczyć 

RYDZ 

Ci czerwoni, to mają jakieś konszachty z ludźmi. Nie można im ufać. 

MUCHOMOR 

 Aż się spociłem ze strachu 

RYDZ 

Czego ty się bałeś? Że cię zjedzą? He he 

To by mieli za swoje, jakby zjedli takiego trujaka. 

MUCHOMOR 

Zjeść by mnie nie zjedli, ale mogli mnie na przykład wyrwać, żeby lepiej obejrzeć, albo 

chociażby kopnąć ot tak dla zabawy. 

RYDZ 

Ja bym cię chętnie kopnął, ale bym się przewrócił. 

KOZAK (do tej pory rozglądał się) 

Chyba sobie poszli. 

MAŚLCZEK (wbiega) 

Nic ci się nie stało Muchomorku? 

MUCHOMOR 

Oczywiście, że nie. Nie bój się, nie zostawię cię. Jesteś moim przyjacielem, a przyjaciół się 

nie zostawia. 

KANIA (też wchodzi) 

Na szczęście mnie nie zauważyli. A co u was? 

RYDZ 

Nasz kamuflaż z liści póki co wystarczył. A czerwonego nie chcieli zabrać. 

KOZAK 

Kaniu! Jak dobrze cię widzieć. Jakby ci ktoś chciał zrobić krzywdę, to by miał ze mną do 

czynienia. 
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RYDZ 

Tak. Trząsłby się dwa razy mocniej. Jeśli przestraszyłby ludzi widok trzęsącego się grzyba, to 

może… Ale to raczej wątpliwe 

MAŚLACZEK 

Tsęcącego się gzyba może nie psestrasyliby się, ale cerwonego Muchomora się psestrasyli 

Muchomor po tych słowach zaczyna się nad czymś zastanawiać 

RYDZ 

Taki to ma zawsze szczęście. Nie wiem, jak wy, ale ja po takich przeżyciach pójdę do 

Wiewiórki. Może ma jeszcze trochę soku z szyszek.  

KOZAK 

Tak. Sok z szyszek działa uspokajająco. Idę z tobą. Kaniu – potowarzyszysz nam? 

KANIA 

No sama nie wiem. Trzeba przecież zostać z Maślaczkiem. 

RYDZ 

Kozak! Chodź idziemy. Kania chce zostać z pewnym grzybem, którego nazwa zaczyna się na 

„M” (Maślaczek radośnie potakuje. Widząc to Rydz dodaje) i nie jest to Maślaczek.  

(Do dzieci) A skoro ten grzyb na literę „M” nie jest Maślaczkiem, to kogo mam na myśli? 

KANIA 

Nieprawda. Rydz nie ma racji. Nie pójdę z wami. Ale też tu nie zostanę. Wcale mi nie zależy 

na Muchomorze. Wracam do siebie. (odchodzi) 

Kozak próbuje ją zatrzymać bezskutecznie. Rydz wzrusza ramionami i wychodzi, a Kozak 

wybiega za nim.  

MAŚLACZEK 

A ty nie idzies z nimi? 

MUCHOMOR 

Przecież mówiłem, że zostanę z tobą. Poza tym oni mnie nie zaprosili. Nie lubią mnie, 

MAŚLACZEK 

Ja cię lubię 

MUCHOMOR 

Wiem. I coś ci jeszcze powiem: Ja ciebie też 

MAŚLACZEK 

Oni cię nie lubią, bo ci zazdroscą, ze jesteś taki ładny, kolorowy, mas takie piękne kropecki 

na kapelusiku 

MUCHOMOR 

Tak. Na pewno zazdroszczą mi urody. Ładny jestem prawda? ………(po chwili smutno) Nie, 

Maślaczku. Oni mnie nie lubią, bo jestem inny. Nikt nie lubi odmieńców, bez względu na to 

czy są ładni czy brzydcy. Wystarczy, że są inni. 
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MAŚLACZEK 

Pcecies, gdyby wsyscy byli tacy sami, byłoby strasnie nudno 

MUCHOMOR 

Ty to wiesz Maślaczku, bo jesteś bardzo mądrym grzybkiem. Ale nie wszyscy mają tyle 

rozsądku co ty 

MAŚLACZEK 

Ja jestem mądry? 

MUCHOMOR 

Bardzo mądry. Twoi rodzice byliby z ciebie bardzo dumni. 

MAŚLACZEK 

Mama i tata. Oni już nie wrócą. Prawda?  

MUCHOMOR 

Mówiłem, że jesteś mądrym grzybkiem. Ty to wiedziałeś od początku.  

MAŚLACZEK 

Mas rację. Ale wolałem udawać, ze nie wiem.  

Moja mama. Ona na pewno by cie polubiła. I pozwoliłaby ci z nami zostać. Ona zawse 

mówiła, ze boimy się tego, cego nie znamy. Ja tez się ciebie na pocątku bałem. Ale potem cię 

poznałem i …pokochałem. 

MUCHOMOR (wzruszony) 

Maślaczku.  

Po chwili 

Wiesz co mój ty mądry grzybku. Podsunąłeś mi pewien pomysł.  

MAŚLACZEK 

Ja? 

MUCHOMOR 

Tak. Przedtem powiedziałeś, że ludzie mnie nie ruszyli, bo się bali dlatego, że jestem trujący. 

A teraz znów mówisz, że to co nieznane budzi strach.  

myśli 

Ale wiem, już wiem! Wiem! Wiem co trzeba zrobić! 

MAŚLACZEK 

Żeby cię Rydz i Kozak polubili? 

MUCHOMOR 

Nie. Żeby was wszystkich uratować przed ludźmi. 

Chodź. Pomożesz mi. Czeka nas dużo pracy.  

(wychodzą) 

Wyciemnienie 100% 
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AKT 3 

Znów poranek 

Piosenka – np. „Jak dobrze wstać skoro świt” 

Grzyby (Rydz i Kozak) budzą się. Widać, że się bardzo źle czują. Są zmęczeni, niewyspani, 

bolą ich: jednego głowa, drugiego brzuch. 

RYDZ  

Wyłącznie to ptasie radio (rzuca czymś za scenę, piosenka nagle się urywa) Głowa pęka, a oni 

świergolą od samego świtu. Wody! 

KOZAK (przynosi mu trochę wody w garści)(kuli się, kołysze) 

Jak mnie brzuch boli. O jejej! O jejej! 

RYDZ 

Nie mów tak głośno. To nie do wytrzymania. 

KOZAK 

Kiedy tak boli 

RYDZ 

Mnie też. Co nam tak mogło zaszkodzić?  

MUCHOMOR (z tacą ciasteczek) 

Dzień dobry wszystkim. Kto chce ciasteczko? (Rydz i Kozak na myśl o jedzeniu się skręcają z 

obrzydzenia) 

Muchomor przygotowuje śniadanie. Rozkłada obrus. Układa ciasteczka, picie. 

RYDZ (przyglądając się temu) 

Już wiem. To twoja wina! 

MUCHOMOR 

Ale co jest moją winą? 

RYDZ 

Nie udawaj niewiniątka. Otrułeś nas. 

MUCHOMOR 

Ja? Otrułem? 

RYDZ 

To dlaczego tak źle się czujemy? Częstowałeś nas wczoraj tymi czerwonymi ciasteczkami. 

(podnosi jedno z tych ciasteczek) One na pewno są trujące. 

KOZAK (bardzo głośno) 

O jejej! O jejej! 

MUCHOMOR (oburzony) 

Jak możesz tak mówić. To są dobre i zdrowe ciasteczka.  (Zwraca się do dzieci) Są czerwone, 

bo ich głównym składnikiem jest jarzębina. Kto z was mi ufa i chce się poczęstować? 

(Schodzi do publiczności i częstuje chętnych)(Kozak bada sobie puls, wzrok) 



 
St

ro
n

a1
5

 

RYDZ 

Nie! Nie jedzcie tych ciastek! One są z czerwonych muchomorów! A muchomory są trujące! 

KOZAK  

O jejej! O jejej! 

MUCHOMOR 

Jakby były z czerwonych muchomorów to byście mieli halucynacje. A was, jeśli się nie mylę, 

bolą: brzuch i głowa 

KOZAK (hipochondrycznie)  

Halucynacje. Halucynacje. Dlaczego ta trawa jest taka wysoka i taka … zielona? A to 

drzewo? Ono zawsze było takie duże? 

RYDZ 

Maślakowi też dawałeś te ciastka. To gdzie on teraz jest? Pewnie go otrułeś! 

KOZAK 

O jejej! O jejej! (układa się jak nieboszczyk) 

MUCHOMOR 

Jaki ty jesteś podejrzliwy. Posądzasz mnie tylko dlatego, że jestem inny niż wy. I to według 

ciebie jest wystarczający powód, żeby mnie oskarżać. Dlaczego miałbym to zrobić?  

RYDZ 

Żeby mieć całą polankę dla siebie. Nie posądzam cię dlatego, że jesteś inny niż my, ale 

dlatego, że jesteś trujący.  

Gdzie Maślak?! 

MAŚLACZEK 

Kto mnie woła? Czy już pora na śniadanko? 

RYDZ  

Maślaku! Nic ci nie jest? 

MAŚLACZEK (zdziwiony) 

Nie 

RYDZ 

Nic cię nie boli? Brzuszek? Głowa? 

MAŚLACZEK 

Nie. Czuję się świetnie. Dlaczego pytasz Rydzu.  

KOZAK 

A nie masz jakiś halucynacji? 

MAŚLACZEK 

Halu…co? 
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KOZAK 

No nie wydaje ci się, że ta trawa jest zbyt zielona, a drzewo za duże? 

MAŚLACZEK (przyglądając się trawie i drzewu) 

Ta trawa zawsze była zielona, a drzewo jest duże, bo… 

KOZAK z RYDZEM 

Bo! 

MAŚLECZEK 

Bo… rośnie… (pod nosem) sobie rośnie   

Kozak słaniając się zaczyna z bliska przyglądać się trawie, a potem spoglądać w górę na 

drzewo) 

RYDZ 

Jadłeś wczoraj te ciasteczka? 

MAŚLAK 

Tak. Nawet kilka. Muchomor jest wspaniałym kucharzem.  

KANIA  

Zresztą nie tylko kucharzem… 

(Słysząc odpowiedzi Maślaka Kozak powoli się podnosi. Sprawdza, czy z nim[Kozakiem] 

wszystko w porządku) 

MUCHOMOR 

I co teraz powiesz Rydzu? 

KOZAK (na kolanach) 

Będę żył. Będę żył 

KANIA (poprawiając makijaż) 

Nie wiadomo jak długo Kozaku. Znowu się zbliżają grzybiarze. Jest ich ponoć dużo. 

A wy co? Gdzie panika? Nerwowe bieganie, szukanie liści, kamuflaże? 

Rydz tylko machnął ręką. Kozak wciąż się ogląda i bada zadowolony, że żyje. Muchomor 

obrażony. Maślaczek je przygotowane śniadanie. 

A! Chyba wiem, co się stało. 

MUCHOMOR 

Twierdzą, że się zatruli moimi czerwonymi ciasteczkami. 

KANIA 

Zatruli się, zatruli. (Kozak znów przerażony) Ale nie ciasteczkami. To wy nie wiecie, że jak 

się za dużo wypije soczku z szyszek, to potem boli brzuszek? I główka? 

No trudno. Róbcie co chcecie. Ja idę do siebie, bo słyszę, że ludzie się zbliżają. Powodzenia! 

(wychodzi) 

KOZAK 

I co robimy? 
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RYDZ (wzrusza ramionami) 

Nie wiem. Nie zdążymy już poszukać odpowiednich liści. 

MUCHOMOR 

Nie musicie. Mam lepszy pomysł. A właściwie razem z Maślakiem wymyśliliśmy pewien 

podstęp. Maślaczku – pośpiesz się. (Maślaczek wyciąga parasolki czerwone w białe kropki i 

rozdaje)(Gwar ludzi narasta) 

Rozłóżcie je nad swoimi kapeluszami! Pomyślą, że jesteście muchomorami! 

Zbliżają się głosy. Gra cieni. 

GŁOS MĘŻCZYZNY 

Na tej polance powinny być jakieś grzyby 

GŁOS KOBIETY 

Idę sprawdzić. …. No tak, są 

Wbiega KANIA jest zdenerwowana. MUCHOMOR bierze ją pod parasol 

GŁOS KOBIETY 

 Ale raczej ich nie będziemy zbierać 

GŁOS MĘŻCZYZNY 

Rzeczywiście. Tu są same muchomory. 

GŁOS KOBIETY 

Trzeba pójść gdzieś, gdzie rosną jadalne grzyby. 

GŁOS MĘŻCZYZNY 

To chodźmy głębiej w las. 

GŁOS KOBIETY 

Myślę, że powinniśmy już wracać. Nie mamy dzisiaj szczęścia do grzybobrania. 

GŁOS MĘŻCZYZNY 

Jak sobie życzysz kochanie. 

(Z oddali) 

Hop hop! Wracamy! 

(Głosy się oddalają) 

KOZAK  

Uratowałeś nas.  

RYDZ 

I pomyśleć. Wzięli nas za muchomory. Warto być takim muchomorem 

MAŚLACZEK 

A nie mówiłem! On jest nie tylko dobrym kucharzem. On jest naszym przyjacielem. 

KOZAK 

Kucharzem? Przyjacielem? Maślaczku, nauczyłeś się mówić „SZ” i „Ż”!  
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MAŚLACZEK 

Muchomor mnie nauczył.  

RYDZ 

(do Muchomora)  

Przepraszam, że cię źle osądziłem. Bardzo żałuję 

MUCHOMOR 

Nie szkodzi. Nie można przecież ufać każdemu nieznajomemu. To też byłoby niemądre. 

Powiedzcie dzieci, czy można ufać każdemu nieznajomemu, którego przypadkowo spotkacie? 

………………………….. Oczywiście, że nie. 

MAŚLACZEK 

Ale jeśli macie w szkole, przedszkolu, na podwórku kogoś: koleżankę, kolegę, kto jest dobry, 

ale różni się od was. Czy wolno go odrzucać tylko dlatego, że wygląda trochę inaczej niż 

wy?........................... 

 

Muzyka – układ choreograficzny na „rosną sobie grzybki w trawie” 

Zejście do dzieci 

 

 

 

 

 

KONIEC 
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