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ACT I

scena 1

Lisica liczy pudełka z ciastkami

LISICA

Jeden, dwa, trzy... jednego brakuje.

MYSZ

Jestem, jestem. Już jestem. Strasznie ciężkie to pudło.

LISICA

To dla naszego niedźwiadka.

MYSZ

Raczej dla niedźwiedzia, niedźwiadkiem to on był jakieś

20 lat temu. W każdym razie je sporo.

LISICA

Nasz najlepszy klient! Takich trzeba szanować! W

promocji otrzyma od nas słoik najlepszego miodu pod

słońcem!

MYSZ

Nie przesadzasz z tymi gratisami?

LISICA

Dobrych klientów trzeba szanować. Zresztą każdego

klienta trzeba szanować. Klient nasz pan - przecież

sama mnie tego nauczyłaś.

MYSZ

No dobrze, już dobrze. Klientów trzeba szanować bo oni

przynoszą nam pieniądze,ale musisz też pamiętać, że

nasza kawiarenka ma przynosić zyski. Z nich przecież

się utrzymujemy i możemy spełniać swoje marzenia.

LISICA

Prawda, prawda...

MYSZ

Witamy nasze kochane Sowy!

SOWA 1P

A dzień dobry, czy nasze zamówienie jest gotowe?

MYSZ

Oczywiście, ciasteczka są świeżutkie i pachnące.

SOWA 2M

A z ziarnami i słonecznikiem?

(CONTINUED)
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LISICA

Z ziarnami i słonecznikiem.

SOWA 2M

Moje ulubione

SOWA 1P

Moje też

MYSZ

Bardzo proszę i zapraszamy po następne zamówienia. W

przyszłym tygodniu w naszej ofercie będą ciasteczka

jagodowe!

SOWA 1P

O a w jakiej cenie?

MYSZ

Cena bez zmian 30 liściaków - tak jak za to zamówienie

:)

SOWA 2M

Oj zapomniałam zapłacić, dziesięć liściaków,

dwadzieścia.. O i trzydzieści lisćiaków. Dziękujemy!

LISICA

Smacznego!

MYSZ

Jeszcze niedźwiedź. Dziwne z reguły się nie spóźnia.

LISICA

Może coś mu wypadło?

MYSZ

Niedźwiedziowi? No co ty. Przecież on tylko trening -

jedzenie - trening - jedzenie no i sen.

LISICA

A czytanie bajek dzieciom w bibliotece? Zapomniałaś o

tym?

MYSZ

A no tak. Od czasu kiedy odwiedził bibliotekę, czyta

dzieciom regularnie. Ma taki ładny głos...

LISICA

Ktoś się tutaj rumieni.

MYSZ

Ma ładny głos - to wszystko.
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LISICA

No chyba nie wszystko, jest przecież bardzo silny,

świetnie gra w futbol a jego drużyna radzi sobie coraz

lepiej w leśnych rozgrywkach.

MYSZ

Dobrze już dobrze, w każdym razie spóźnia się, a my za

godzinę mamy odebrać orzechy od wiewiórek.

NIEDŹWIEDŹ

Przepraszam za spóźnienie! Przepraszam. Musieliśmy

zrobić dłuższy trening przed sobotnim meczem. Gramy o

wejście do finału z drużyną Jeleni.

LISICA

Myszka już się martwiła...

MYSZ

Martwiła się, że nie odbierzesz swoich ulubionych

ciasteczek z suszonymi jabłkami. Proszę.

NIEDŹWIEDŹ

Dziękuję, a pozwolicie, że zapłacę wam za tydzień? Tak

szybko wybiegłem z boiska, że zapomniałem portfela z

liściakami.

MYSZ

Niestety potrzebujemy liściaków na orzechy od

wiewiórek, chyba musisz zrobić sobie przebieżkę i

przynieść nam pieniądze.

LISICA

Damy rade, przestań

MYSZ

Co przestań. Biznes to biznes.

NIEDŹWIEDŹ

Na prawdę muszę

LISICA

Nie...

MYSZ

Nie widzę problemu - to tylko 5 kilometrów. Jak

pobiegniesz tempem 6 minut na kilometr, to za godzinę

jesteś z powrotem.

NIEDŹWIEDŹ

No dobra...

(CONTINUED)
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LISICA

Nieładnie, nieładnie

MYSZ

A czym zapłacisz wiewiórkom? Też każesz im czekać cały

tydzień?

LISICA

Może masz rację.

NARRATOR

Godzina dłużyła się niemiłosiernie. Lisica nie była

jednak do końca przekonana, czy Mysz dobrze zrobiła

odsyłając misia po pieniądze. Jej, wiele osób pomagało

kiedy była bez pracy, a miś przecież tylko zapomniał

portfela. Można było poczekać ten tydzień na 10

liściaków. Miś w końcu to jeden z ich najlepszych

klientów.

SOWA 2M

Stało się.

LISICA

Co się stało?

SOWA 2M

Miś skręcił kostkę, albo może złamał.

LISICA

Jak to?

SOWA 2M

Strasznie się śpieszył i wpadł do dziury.

MYSZ

Jak to wpadł do dziury?

SOWA 2M

Wilki remontowały naszą główną ścieżkę, miś nie

zauważył znaków i wpadł do dziury. Strasznie musiał się

śpieszyć.

LISICA

Ja nawet wiem gdzie.

SOWA 2M

Prosił, żebym wam przekazała 10 liściaków i zabrała

jego ciasteczka. Chyba zawiozę mu je do szpitala.

LISICA

A co będzie z meczem z Jeleniami? Bez misia raczej go

nie wygrają.

(CONTINUED)
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SOWA 2M

Najważniejsze jest jego zdrowie. Lecę już.

LISICA

To twoja wina, jakby się nie śpieszył to by nic mu się

nie stało. Brakuje ci tego o czym mówiły nam sowy - to

takie trudne słówko. A już wiem. Empatii! Zrozumienia

innych i wczucie się w ich sytuację, a teraz masz ci

los. Wszystko się skomplikowało.

(wychodzi)

MYSZ

Ale ja nie chciałam źle...

scena 2

BORSUK

O tu będzie idealnie. Ładna polana, miejsce spotkań

wielu zwierząt.

(zakład szyld, "Ciasteczka z dalekiego

lasu", chiński znak, wszystko po 1

liściak)

Kto by pomyślał, że ja będę pracować w żywności,

chociaż ładniej to nazywać "branża gastronomiczna".

Ciasteczka wyglądają całkiem, całkiem. Smakują niczego

sobie, a cena - cena jest rewelacyjna. Pewnie się

zastanawiacie skąd je mam, no bo przecież nie upiekłem.

Wszyscy w lesie wiedzą, że w kuchni to mam dwie lewe

ręce. A więc byłem ubiegłego lata w podróży dookoła

świata i dotarłem do chińskiego lasu. Spotkałem tam

bardzo pracowite pszczółki, które zajmowały się

wypiekiem ciasteczek na miodzie. Podpisałem z nimi

kontrakt na duuuuże dostawy smakołyków i postanowiłem

je dostarczyć mieszkańcom naszego lasu. Oczywiście nie

za darmo, ale cena jest bardzo atrakcyjna. Myślicie, że

będą je kupować?

Tak? W takim razie czekamy na pierwszych klientów.

SOWA 1P

Głodna jestem.

SOWA 2M

Ja też. Lecimy do kawiarenki "Pod czterolistną

koniczyną"?

SOWA 1P

Nie mam siły. Słabo dziś spałam.

SOWA 2M

No to będziemy głodne.

(CONTINUED)
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BORSUK

Niekoniecznie. Dziś zapraszam wszystkie sowy na

promocje ciasteczek z dalekiego lasu. Każde ciasteczko

kosztuje tylko jednego liściaka.

SOWA 1P

Co to? Kawiarenka na kółkach?

BORSUK

Na kółkach. Mogę być wszędzie tam gdzie jest ktoś

głodny, komu burczy w brzuchu i kto ma ochotę zjeść

konia z kopytami.

SOWA 2M

Bez przesady.

BORSUK

Ja nie przesadzam. Moje ciasteczka zaspokoją potrzeby

nawet najbardziej wybrednych klientów. Zapraszam do

degustacji.

SOWA 1P

Faktycznie dobre. Jakieś takie inne.

SOWA 2M

Nowy smak. Miodowy.

BORSUK

Czujne podniebienia! Chwali się. Zachęcam do zakupu.

Jedno ciasteczko tylko jednego liściaka, a przy zakupie

10 szt. jedenaste gratis.

SOWA 2M

Czyli jak kupię 50szt. to dostanę darmowe 5 ciasteczek?

BORSUK

Tak jest. Widzę że matematyka nie jest Wam obca.

SOWA 1P

Ogólnie jesteśmy wykształcone.

BORSUK

Chwali się, chwali się. To ile zapakować. 50?

SOWA 1P

(sprawdza ile ma liściaków)

Po 50. Tak siostro?

SOWA 2M

Niechaj będzie. Pyszne są.

(CONTINUED)



CONTINUED: 7.

BORSUK

Pyszne, pyszne. Najpyszniejsze. A to moja wizytówka.

Proszę dzwonić w każdej chwili. Dostarczę ciasteczka

pod wskazany adres.

(Sowy odchodzą, Borsuk zaciera ręce)

Nasz klient nasz Pan! Zapowiada się dobrze, a nawet

bardzo dobrze! W takim razie jedziemy na podbój lasu!

(woła i dojeżdża)

Ciasteczka z dalekiego lasu, jeden liściak jedna

sztuka!

scena 3

MYSZ

Nic nie sprzedajemy od tygodnia. Co się stało?

LISICA

Nie mam pojęcia...

MYSZ

Może to co robisz, nie smakuje już mieszkańcom naszego

lasu?

LISICA

Ale przecież smakowało!

MYSZ

Ale może nie smakuje!

LISICA

A może jest za drogie?

MYSZ

W każdym razie musimy dojść do tego, co spowodowało

spadek naszej sprzedaży. Inaczej czeka nas upadek.

LISICA

Nie mogę znowu zostać bez pracy. Moja córka idzie do

szkoły potrzebuję pieniędzy na książki i ubrania.

MYSZ

Dlatego koniecznie musimy znaleźć przyczynę spadku

zamówień. Masz jakiś pomysł?

LISICA

Zawsze mówiłaś "klient nasz pan" - no to może zapytajmy

naszych klientów!

MYSZ

Dobry pomysł! To ja... to ja pójdę do niedźwiedzia.

Zapytam co i jak.

(CONTINUED)
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LISICA

A jednak - dobrze, dobrze idź do niego. Ja tu poczekam,

może przylecą sowy.

scena 4

LISICA

A tak nam dobrze szło. Klienci dopisywali, wypieki się

sprzedawały. Smutno mi...

SOWA 2M

Dlaczego się smucisz lisico? Jakieś trudne sprawy?

LISICA

Oj trudne, trudne.

SOWA 2M

Może Ci jakoś pomóc?

LISICA

W sumie mogłabyś mi, tzn. nam pomóc i to nawet bardzo.

SOWA 2M

W takim razie słucham Cię.

LISICA

Wszystko szło dobrze, nasza kawiarenka "Pod

czterolistną koniczyną" funkcjonowała bardzo dobrze,

sprzedawałyśmy sporo ciasteczek, miałyśmy wiele

zamówień i nagle coś się stało. Cisza i spokój. Nie

mamy zamówień. A jak nie mamy zamówień to nie mamy

pieniędzy. A jak nie mamy pieniędzy to ciężko nam się

utrzymać.

SOWA 2M

Aha...

LISICA

Wy sowy też nie kupujecie... możesz mi powiedzieć

dlaczego?

SOWA 2M

Hmm, no wiesz. Jakby Ci to powiedzieć. Przepraszam Cię,

ale muszę już lecieć... do zobaczenia.

LISICA

Ale miałaś mi pomóc...! Biednemu zawsze wiatr w oczy...

(odchodzi)
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scena 5

SOWA 1P

I dlaczego jej nie powiedziałaś prosto z mostu?

SOWA 2M

Nie wiem, nie potrafię.

SOWA 1P

No kochana powinnaś się w końcu nauczyć asertywności.

SOWA 2M

Przecież byłam na kursie...

SOWA 1P

Kurs kursem, ale asertywność musisz czuć tu, w środku.

Dzieci wiecie co to asertywność? ... To trudne słówko,

ale dotyczy tego, że każdy z nas powinien mówić to co

myśli i to co czuje. Np. jeśli ktoś chce Was

poczęstować czekoladą, a wy nie chcecie jej zjeść to

macie prawo odmówić. Pamiętajcie, żeby jednak zrobić to

w sposób kulturalny i tak odpowiedzieć, żeby tej osobie

nie było smutno i przykro.

SOWA 2M

Na przykład: "dziękuję, ale dziś już zjadłem sporo

słodkiego"

SOWA 1P

Albo "dziękuję, ale dbam o linię". No chyba, że ktoś po

prostu ma ochotę na czekoladę to wtedy mówimy (razem z

dziećmi) "dziękuję". Tak więc powinnaś lisicy

powiedzieć całą prawdę.

SOWA 2M

Całą...?

SOWA 1P

Tak. Powinna się dowiedzieć, że ich ciastka są po

prostu za drogie, poza tym znudziły nam się orzechowe i

zbożowe smaki. Chcemy po prostu czegoś nowego, a oferta

Borsuka jest pyszna.

SOWA 2M

Fakt. Jego miodowe ciasteczka są pycha.

scena 6

(wchodzi mysz)

MYSZ

Nasze ciasteczka też były pycha

(obrażona)

(CONTINUED)
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SOWA 1P

Dalej są pycha, tylko się nam znudziły. Nie bierzcie

tego do siebie, ale ciasteczka Borsuka są bardzo dobre

no i tańsze.

MYSZ

Tak są tańsze i dlatego nikt nie kupuje od nas. Ale czy

wiecie co jecie?

SOWA 2M

Miodowe ciasteczka z dalekiego lasu.

MYSZ

No właśnie z dalekiego lasu. Dajecie zarabiać pszczołom

z dalekiego lasu, a nie nam z bliskiego lasu.

Najbliższego wam - waszego domu.

SOWA 2M

(szturcha siostrę)

No, proszę bądź asertywna - prawda dzieci?

SOWA 1P

Wiesz, Borsuk wpadł na pomysł dzięki któremu jego

ciastka są tańsze, a nikt nie ubi wydawać za

wiele. Jeśli nie widać różnicy to po c o przepłacać?

MYSZ

Nie widzisz różnicy? Tak? Nie widzisz, bo jej nie

widzisz.

SOWA 2M

No to akurat logiczne.

MYSZ

A właśnie, że logiczne. Tylko musisz dotrzeć do pewnych

informacji.

SOWA 1P

Jakich informacji?

MYSZ

Siadajcie. Słuchajcie. W dalekim lesie pszczoły pracują

ponad swoje siły. Oprócz tego, że zbieraj miód - co

akurat lubią, to zmuszane są do pracy olbrzymich

piekarniach. W gorącu, bez wody i przerw na odpoczynek.

Pracują nawet małe pszczółki, które dopiero co nauczyły

się latać. To tak jakby dzieci wysyłano zamiast do

szkoły, to do pracy. Bardzo mało im płacą, a warunki w

jakich pracują są straszne. Ostatnio w jednej z fabryk

był pożar i...

(CONTINUED)
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SOWA 2M

Nie kończ, to straszne. Skąd to wiesz?

MYSZ

Borsuk się wygadał mrówkom. Były strasznie ciekawe

opowieści z dalekiego lasu. Zaparzyły mu herbatkę z

pokrzywy i ten zaczął opowiadać... a że z mrówkami

zawsze dobrze żyłam to mi o wszystkim doniosły. Mrówki

poczuły więź z pszczołami, bo są równie...

SOWA 2M

Pracowite jak one.

MYSZ

Dokładnie.

SOWA 1P

Hmm, mamy w takim razie problem do rozwiązania. Ale nic

na pusty żołądek. Chodźmy się posilić do czterolistnej

koniczyny.

scena 7

BORSUK

Zamówienia idą pełną parą, jednym słowem biznes się

kręci.

SOWA 1P

Jednym się kręci a drugim okręca

BORSUK

Nie rozumiem...

SOWA 1P

Ja też nie rozumiem, jak możesz sprzedawać ciasteczka,

które wytwarzane są w dalekim lesie?

BORSUK

A co w tym złego, że w dalekim lesie.

SOWA 1P

Oj, ty już dobrze wiesz dlaczego. Sam się wygadałeś

mrówkom i dzięki temu wszystko wiemy?

BORSUK

No nie, nigdzie nie można spokojnie porozmawiać,

wszędzie same podsłuchy.

SOWA 1P

Ty sów o podsłuchy nie posądzaj. Prawda i tak zawsze

wyjdzie na jaw. Mrówki się po prostu nią z nami

podzieliły. Do rzeczy...

(CONTINUED)
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BORSUK

No właśnie, bo nie wiem o co Wam chodzi?

SOWA 1P

Twoje ciasteczka są tańsze bo produkowane są przez

pszczoły, które nie mają NIC do powiedzenia. Harują

ponad pszczele siły, po to abyś ty miał niższą cenę.

BORSUK

Dalej nie rozumiem...

SOWA 1P

To zrozum, że one cierpią. Chciałbyś też tak? Chciałbyś

pracować i nie mieć nic do powiedzenia? Trochę empatii

Borsuku.

BORSUK

To co ja mam zrobić?

SOWA 1P

Jeśli zależy Ci na dobru pszczół i naszego lasu to

powinieneś się głęboko zastanowić i podjąć mądrą

decyzję. Jesteś już dorosły i powinieneś wiedzieć co

jest dobre a co złe.

BORSUK

W takim razie muszę się udać do dalekiego lasu... muszę

to wszystko przemyśleć, a do tego najlepsza jest

podróż.

SOWA 1P

Pamiętaj mądra decyzja jest w Twoich łapach... a raczej

w twojej głowie.

scena 8

NARRATOR

Czas płynął wolno. Borsuk długo nie wracał z podróży do

dalekiego lasu. Zwierzęta zaczęły się już o niego

martwić. Nawet Mysz i Lisica nie były zadowolone z

tego, że Borsuka nie ma w lesie. Bo choć odebrał im

większość klientów to bardzo go lubiły, a teraz

dodatkowo miały poczucie winy. W ich kawiarence

pojawiało się co prawda więcej klientów, ale one obie

wiedziały, że to dlatego, że nie ma Borsuka. Tak czy

inaczej ciasteczkowy, słodki problem nadal był

nierozwiązany.

LISICA

A jak Borsuk wróci z jeszcze tańszymi ciasteczkami?

(CONTINUED)



CONTINUED: 13.

MYSZ

Wtedy po nas, będziemy musiały zamknąć biznes. Taniej

już się nie da wypiekać.

SOWA 1P

Bądźcie dobrej myśli. Rodzina Borsuków zawsze była

rodziną, która miała na uwadze dobro naszego lasu.

Przecież, te tabliczki informacyjne, ufundował właśnie

stary Borsuk, a jego żona jest najlepszą nauczycielką w

szkole. I nigdy nie strajkowała!

(słychać chińską muzykę o charakterze

medytacyjnym)

SOWA 2M

Wrócił, Borsuk wrócił!

BORSUK

Dzień dobry mieszkańcy lasu. Mojego lasu. Mojego domu.

Mojego stanu wewnętrznego spokoju.

MYSZ

Coś Ci się stało? Jakoś tak dziwnie mówisz.

BORSUK

Podczas mojej podróży spotkałem medytujące,

rozmyślające króliki. One pomogły mi podjąć decyzję.

Już wiem jak mam postąpić aby żyć w zgodzie z sobą

samym i w zgodzie z mieszkańcami mojego lasu.

(wszyscy skupiają się wokół niego)

LISICA

Zamierzasz zrezygnować ze sprzedaży ciastek?

(mówiąc to patrzy porozumiewawczo na

Mysz)

BORSUK

Nie. Nadal będę prowadził firmę.

MYSZ

No to po nas.

BORSUK

Ale nie obawiajcie się. Zmieniłem, koncepcję mojej

firmy.

SOWA 1P

A jednak - da się.

BORSUK

Da się, tylko trzeba do tego dojrzeć. Nie będę już

kupował ciasteczek od pszczół.

(Mysz z Lisicą cieszą się)

(CONTINUED)
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BORSUK
Będę od nich kupował tylko miód. Rozmawiałem z nimi i

wiem, że zbioru miodu nie stanowią dla nich problemu.

Jest to ich naturalna praca i dobrze się z tym czują.

MYSZ

A co z ciasteczkami...

BORSUK

No właśnie. Zamierzam z wami wejść we współpracę. Wasze

ciasteczka są lepsze, wiedziałem to od początku, ale

zwierzęta po prostu chciały nie lepszych ciastek, ale

przede wszystkim tańszych.

SOWA 2M

Cena czyni cuda...

BORSUK

Dlatego wypiek ciast pozostawiam Wam drogie Panie.

MYSZ

A ty Borsuku jak zamierzasz z nami współpracować.

BORSUK

Swoją działalność chcę oprzeć na miodzie. Będę

sprowadzał miód z dalekiego lasu. Do tego różne bakalie

takie jak daktyle, migdały oraz orzechy.

SOWA 1P

Z tymi orzechami to chyba przesadziłeś. A co z

wiewiórkami?

BORSUK

Wiewiórki będą pracowały u mnie. Są świetnymi

pracownikami, już się z nimi porozumiałem i myślę, że

będzie dobrze.

SOWA 2M

Ale się ciesze siostro wszystko będzie dobrze.

SOWA 1P

Współpraca to bardzo ważna sprawa. Bez tego ciężko

funkcjonować w dzisiejszym świecie.

SOWA 2M

I warto myśleć o innych. Dzięki Tobie Borsuku, pszczoły

z dalekiego lasu poprawiły swój los...

SOWA 1P

A Lisica i Mysz będą znowu miały możliwość prowadzenia

firmy na pełnych obrotach.

(CONTINUED)
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BORSUK

Muszą tylko pomyśleć o nowych pomysłach w swojej

kawiarence bo jak widać konkurencja nie śpi.

MYSZ

Słuchajcie, a może byśmy tak razem odwiedzili

Niedźwiedzia w szpitalu. Siedzi tam i na pewno ma

ochotę coś przekąsić.

LISICA

A jednak. Przez żołądek do serca!

(wychodzą)

NARRATOR

I tak nasi mieszkańcy lasu znowu żyją w zgodzie i

spokoju. Każdy może się rozwijać i realizować. A to

wszystko dzięki współpracy i dialogowi. Warto rozmawiać

- dlatego rozmawiajcie i współpracujcie. Do zobaczenia!

KONIEC


