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BRAT
I raz, i dwa, i raz, i dwa. A ty 
Olo, nie ćwiczysz?

BOCIANEK 
Zimno. Jeszcze w gnieździe 
posiedzę.

BRAT
Ej, mówię ci, dzisiaj nie ma-
rudź. Wiesz przecież...

BOCIANEK
Tak, wiem. Ale tak zimno...

BRAT
Patrz! Mama żabuchnę niesie! 
Taką chudą coś, ale może by...

MATKA 
No chłopaki, łapcie.
Matka rzuca żabę i odlatuje. 
Większy bocian zjada ją sam.

BRAT
No, całkiem, całkiem, ta żabcia.

BOCIANEK   
A dla mnie?

BRAT
Dla ciebie? Dla ciebie to żal, 
kle, kle.

BOCIANEK
Ale mi w brzuszku tak burczy.

BRAT
A w ogóle to te żaby przerekla-
mowane. I błotem czuć...

BOCIANEK
Ale...

BRAT
Tylko dziobem klepiesz po 
próżnicy. Lepiej sobie jaką 

muchę złap. A teraz poćwiczę 
skrzydełka. No bo skrzydła to 
teraz najważniejsze, nie? Patrz, 
jakie wielkie mi urosły.
Bocianek gramoli się na brzeg 
gniazda i też rozkłada skrzydła.

BRAT
Kle, kle... Stoisz, jakbyś żabę 
połknął!
Bocianek zawstydzony włazi  
z powrotem do gniazda.

BRAT
No i co tak tam ciągle siedzisz? 
Jeszcze cię pchły zjedzą. I raz, 
i dwa, i raz, i dwa. O, patrz, 
mama znowu leci. Ale myszkę 
niesie! Tłuściutką taką!

MATKA
I jak tam, szykujecie się? No to 
łapcie myszkę. 
Rzuca myszkę w stronę bocian-
ków i odlatuje.

BRAT
Ale oko miałem, pyszności.

BOCIANEK
A dla mnie?

BRAT
No dobra, niech ci będzie, weź 
ogonek.

BOCIANEK
Ogonek? Taki chudy?

BRAT
A jaki byś chciał? Myszki takie 
mają.

BOCIANEK
Ale mi w brzuszku takie turu- 

-bur się robi...

BRAT
A mi w głowie. Klekocesz i kle-
kocesz, a tu trzeba piórka cze-
sać, przecież wiesz.

BOCIANEK
Tak, wiem.

BRAT
Ale ładne mam piórka, takie 
lśniące. I skrzydła mocne. Zo-
baczysz, polecę aż na tamto 
drzewo. Zobaczysz.

BOCIANEK
Pewnie tak, braciszku...

BRAT
Co tam mruczysz, mały?

BOCIANEK
A nie boisz się? To tak wysoko. 
Tak wysoko!

BOCIANEK
No, to tata. Ale on lata, ech!

BRAT
Tata do nas leci. Zaraz się za-
cznie. Ale się będzie działo!
Bocianek nakrywa głowę 
skrzydłem.

OJCIEC
No i jak, gotowi?

BRAT
Tak jest! Zwarty i gotowy!

OJCIEC    
A co ja widzę, Olo, ty jeszcze 
śpisz? W taki dzień? Tyle razy 
ci mówiłem. To najważniejszy 
dzień w życiu bociana. Pierw-
szy lot to nie byle co.
Bocianek gramoli się z opuszczo-
ną głową.

BOCIANEK
Tak, tatko. Już stoję.

OJCIEC
No, dziób do góry. Prostuj się! 
No...?!

BOCIANEK
Tak jest, zwarty i... gotowy.

OJCIEC
Że też mi się taka niezguła 
w gnieździe trafiła. Żeby nie 
twój dziób, to bym pomyślał, 
że cię jaka kukułka podrzuciła. 

Występują: 
BOCIANEK, BRAT, OJCIEC, MATKA, WRÓBEL, KRUK, SOWA, 
ZIMORODEK, JASKÓŁKA, WRÓŻKA, CHÓR PTAKÓW. 

Dwa bociany w gnieździe. Jeden (Brat) jest spory, drugi (Bocianek) 
dużo mniejszy. Większy robi skłony, macha nogami, jest aktywny.
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„Źwalty i gotowy”. Fajtłapa 
jesteś, nie bocian. Iii, same 
kłopoty z tobą. Brzuch jakiś 
zapadnięty, pióra nastroszo-
ne i matowe. Nie czesałeś się, 
co?

BRAT
A ja tak. Zobacz, jak lśnię.

OJCIEC
I tak właśnie powinien wyglą-
dać bocianek. Słyszysz? Patrz 
i się ucz. I nie wzdychaj tak 
głośno.

OJCIEC
No a teraz machanie. Raz i dwa, 
raz i dwa. Raz i dwa, raz i dwa. 
Dobrze chłopcy, kle, kle, świet-
nie. To który pierwszy? No? Co 
się chowacie? 

BRAT
Wdech, wydech, zamach i... Ale... 
na pewno? Jak tak teraz patrzę, 
to tu wysoko.

OJCIEC
To tylko kwestia wiary, a ja w cie-
bie wierzę, synku. No, raz i dwa...

BRAT
I dam radę?

OJCIEC
Ty? Na pewno.

BRAT
I nie spadnę?

OJCIEC
Chociaż ty mi wstydu nie rób. 
Na Żabiej Łące bocianiątka 
już latają. Wdech, wydech, za-
mach i fru.

BRAT
Wdech, wydech, zamach i fru-
uu...! Łaał! Lecę! Patrzcie, lecę! 
Ziii... Auuuuu...

OJCIEC
I jak, widziałeś braciszka?

BOCIANEK
Yhm.

OJCIEC
To na co czekasz? Wdech, wy-
dech, zamach i fru!

BOCIANEK
Ale tatko...

OJCIEC
Tylko nie mów, że się boisz. 
Patrzeć na ciebie nie mogę. 
Przecież tobie nawet nogi się 
trzęsą. Co ty, śniadania nie 
jadłeś?

BOCIANEK
Nie, tatko.

OJCIEC
Bociany nie spadają. No! 
Wdech, wydech... Gotowy? 
Wdech, wydech...

BOCIANEK
...zamach i fru... Aaa!!!
Bocianek spada z zamkniętymi 
oczami. Ojciec w ostatniej chwili 
ratuje go przed rozbiciem. Roz-
złoszczony dziobie bocianka.

OJCIEC
Ty... zakało! Nic się nie starasz! 
Co sobie myślisz, że całe życie  
w gnieździe...?! Brudny, potar-
gany, żałosny taki! Wiedziałem, 
od razu wiedziałem, że nic z cie-
bie nie będzie. Nawet wykluć się 
porządnie nie umiałeś! 

BOCIANEK
Przepraszam, tatko... Przepra-
szam...
Na łąkę przylatuje Matka.

MATKA
Martwi mnie nasz mały. Do 
odlotu czas się szykować, a Olo, 
sam wiesz...

OJCIEC
Oj tak, duszko. Do Afryki byle 
łamaga nie doleci. Albo się 
zmieni, albo...

MATKA
Aż żal ściska. No, pogadaj  
z nim. 
Odlatuje.
Ojciec klekotem przyzywa Ola.

OJCIEC
To jak, dasz radę polecieć na 
topolę?

BOCIANEK
Nie, tatko... boję się. Tak mi 
się w głowie kręci i tchu brak. 
Sił brak.

OJCIEC
Bo nie ćwiczysz. Ciągle po szu-
warach się chowasz, jak jakaś 
czapla. Czemu skrzydłami nie 
machasz? Nie próbujesz? Mów, 
to ważne. Na trujące ropuchy! 
Musisz ćwiczyć! A teraz na to-
polę. Już! No, raz-dwa! O, wi-
dzisz, to wcale nie takie trudne, 
prawda?
Bocianek z wielkim mozołem leci 
na topolę. W połowie zawraca. 
Ląduje zmęczony.

OJCIEC
Co to ma być? Z powrotem na 
drzewo. Już!

BOCIANEK
Ale tatko, ledwo dyszę.
Bocianek leci zygzakiem. Zacze-
pia skrzydłem o gałęzie i spada.

OJCIEC
No i co narobiłeś? Ładne rze-
czy. Ajajaj! I co teraz? Jutro 
wszystkie bociany na sejmik 
się zlecą, a tu taka łamaga leży.

BOCIANEK
Uuu. Jaki sejmik?

OJCIEC
Radzić będą, kto za morze po-
leci. Mocno boli? No nie becz, 
jakoś to będzie.

BOCIANEK
Uuu, tatko, kiedy ja wiem... Te-
raz to już koniec. Cały jestem 

do niczego. Przyjdzie zima... 
i... sam wiesz. Ja wiem, że od-
lecicie beze mnie. To po co się 
starać?

OJCIEC
Ale pomyśl tylko o tych pal-
mach zielonych, rozległych 
sawannach, hipopotamach...

BOCIANEK
A smaczne?

OJCIEC
Co?

BOCIANEK
No, hipopotamy.

OJCIIEC
Bzdury. Hipopotamy nie są 
do jedzenia. Hipopotam jest 
wielki i tłusty. Cała rodzina 
bociania zmieściłaby się na 
jego grzbiecie.

BOCIANEK
Jej, to on jest zupełnie jak 
koń?

OJCIEC
Noo... niezupełnie. Ogon ma 
inny. I uszy. Cały jest inny.

BOCIANEK
A lisy tam są?

OJCIEC
Nie, ale są żyrafy. Mają takie 
długaśne szyje.
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BOCIANEK
Jak my?

OJCIEC
Nie, dłuższe. Sięgają czubków 
drzew.

BOCIANEK
Tak wysoko latają?

OJCIEC
Wcale nie latają. Chodzą na 
czterech długich nogach.

BOCIANEK
Jak my?

OJCIEC
Olo, a ile bocian ma nóg?

BOCIANEK
Noo... sporo.

OJCIEC
Dwie. Dwie nogi. A żyrafa 

– cztery.

BOCIANEK
Tyle nóg... To trudno jej la-
tać.

OJCIEC
Olo, przecież mówiłem – ży-
rafy nie latają.

BOCIANEK
Nie?

OJCIEC
Sam widzisz, że trudno to 
opowiedzieć, trzeba samemu 
polecieć i zobaczyć. To jak, 
będziesz ćwiczył?

BOCIANEK
Ale skrzydło...

OJCIEC
Przecież widzę, że tylko 
potłuczone. Może i mały 
jesteś, no i słabszy niż brat, 
ale przecież zdrowy. Spójrz 
na moje skrzydła, są duże 
i mocne. Ale kiedyś było 
inaczej. Też musiałem ćwi-
czyć. A tak to już jest, im 
słabsze trafią się skrzydła, 
tym więcej trzeba ćwiczyć. 
I wszystko będzie dobrze. 
Uwierz mi.
Pokazuje jak należy fruwać  
i oddala się.

BOCIANEK
Nie, tatko. Ja wiem, że z tego 
nic nie będzie. Wiem. 
Bocianek samotnie spaceruje 
po szarej łące. Trawy leżą nisko 
przy ziemi.

BOCIANEK
Nie ma, nic nie ma. Wszyst-
ko się pochowało. I myszki,  
i krety, i pędraki. Nawet żaby 
śpią głęboko w mule. Jak pu-
sto zrobiło się na naszej łące, 
jak pusto. Czasem mucha 
przeleci lub pająk na chwilę 
wyjrzy spod kamienia. Tak 
smutno...

WRÓBEL
A co to? Bociek? Co ty tu 
robisz, ćwir, ćwir? Przecież 
wszystkie bociany...

BOCIANEK
Tak, wiem. Ale ja – nie. 

WRÓBEL
Nie zostawaj na łące. Tu tylko 
śmierć... Idź, idź daleko stąd, 
jak najdalej.

Słychać muzykę – Zimę Antonia 
Vivaldiego. Na pierwszym planie 
widać leżącego bocianka, na 
drugim prezentację wideo 
z afrykańskimi krajobrazami.

BOCIANEK
Jak dobrze, jak dobrze. Ciepło. 
Jakby grzało afrykańskie słoń-
ce. I tak spokojnie. To chyba 
ptasi raj.
Na prezentacji widać hipopo-
tama.

BOCIANEK
Jak to było? Hipo... hipo... tam? 
A może „tu”? Hipo... tu? Hipo-
latu? Zmieści się na nim cała 
bociania rodzina. Ma taką dłu-
gaaaśną szyję. Nie, nie, to było 
inaczej. Zmieści się... zmie-
ści się całe stado... całe stado 
hipo... latumów... Nie, nie, to 
nie tak. One... mają cztery nogi 
i sięgają czubków drzew. No  
i te... żyrafy. Strasznie tłuste. 
Jak dobrze, jak ciepło. Cicho. 
Spokojnie.
Wchodzą ptaki i wróżka. Bocia-
nek leży. Ptaki szepcą „Zdrowaś 
Mario...”.

KRUK
Oj, z tym nowym źle. Barrrdzo 
źle. Krrra! Całą noc nad nim 
czuwała.

SOWA
E, dojdzie do siebie.

KRUK
A ja mówię, że nie. Zima go 
swym oddechem zamrrroziła. 
To kwestia czasu, krrra.

JASKÓŁKA
A ty nic, tylko kraczesz.

KRUK
To już koniec. Trrragiczny ko-
niec!

SOWA
Przespał całą noc, dziób jakby 
czerwieńszy, uhu. I wody wy-
pił. Będzie dobrze.

ZIMORODEK
Och, och, na pewno. Frrr! 
O...o... oddycha. A teraz 
skrzydełkiem ruszył. O! 
Oczy otwiera!

BOCIANEK
Gdzie... gdzie ja jestem?

SOWA
Wróżka ciebie tutaj przyniosła. 
W miękkim sianku ułożyła, 
ogrzała. Bardzo się o ciebie 
martwiła.

BOCIANEK
To ja u wróżki...? A ja myśla-
łem...

KRUK
Żeś w ptasim rrraaju?

BOCIANEK
Skąd wiesz?

KRUK
Całą noc słuchaliśmy o tych 
twoich „hipolatumach”. Co to 
takiego?

SOWA
Nieważne. Cieszę się, że ci le-
piej. Jak cię zwą?

BOCIANEK
Olo, bocianek Olo.

SOWA
Jaki tam znowu bocianek – ty 
już bocian jesteś całym dzio-
bem! A ja, uhu, sowa uszata. 
Skrzydło tu leczę.

KRUK
Krrra! I tak latać nie będziesz. 
Krrraty cię czekają po krrres 
życia.

SOWA
A to kruk, nasza maruda.

KRUK
Dlaczego zaraz marrruda? Ja 
tylko rrrealistą jestem.

SOWA
Nie zwracaj na niego uwagi. 
On wszystko w czarnych ko-
lorach widzi.

ZIMORODEK
A ja jestem zimorodek.

BOCIAN� 
Zimorodek? Urodziłeś się zimą?

ZIMORODEK
Och, och, czemu wszyscy się 
o to pytają? Ani „zimą”, ani 

„urodziłeś się”. Ja, jak każdy 
porządny ptak wyklułem się 
z jajka. Spójrz, ta panna z roz-
widlonym ogonem też chce 
się z tobą przywitać.

JASKÓŁKA
Nawet nie wiesz, jak ci się po-
szczęściło. Tu w środku zimy 
ptasie przysmaki dają! Pewnie 
dla ciebie też coś się znajdzie.

�  Odkąd sowa zauważyła, że bo-
cianek urósł, zaczęto go nazy-
wać BOCIANEM.

11Świetlica w Szkole 01/2013

Zabawy na SZóStkę



BOCIAN
Ale przecież ty... poznaję, ty ja-
skółka jesteś... Ty też za morza 
powinnaś lecieć.

SOWA
Tu nie mówi się takich rzeczy. 
Zobacz, jak jest jej teraz przy-
kro. Ona już nigdy...

BOCIAN
Och... Ty nie latasz? 

SOWA
Co za głuptas. Dobrze, że wróż-
ka tego nie słyszy.

JASKÓŁKA
Ciii... słyszycie? Idzie. Idzie!
Słychać odgłos kroków i szum 
wiatru. Wchodzi wróżka. Ptaki 
podlatują do niej. Ona głaszcze 
je, szczebiocze do nich. Ptaki 
świergolą.

WRÓŹKA
Jak tam, ptaszyny moje? Niech 
ten dzień radość wam przy-
niesie. Niech wasze skrzydełka 
rosną w siłę, a brzuszki nigdy 
nie będą puste.

SOWA
Dobre życzenia, dobre. Lepsze 
niż „dzień dobry”.

WRÓŻKA
Dobre słowo moc wielką ma 
w sobie.

KRUK 
A cóż dobrrrego mogłoby nas 
spotkać, krrra? Mrrróz strr-
raszny.

ZIMORODEK
A mnie się podobało to o peł-
nych brzuszkach. Bo to i na 
śniadanie pora.

WRÓŻKA
Racja. Co my tu mamy? Są 
rybki dla zimorodka i ćmy 
miodowe dla jaskółeczki, sło-
dziutkie takie! A dla sowy i boć-
ka coś specjalnego. Poznaliście 
już kolegę?

KRUK
Strrrasznie zabiedzony. Okrr-
ropnie! Krrra... 
Bocian z trudem wstaje.

WRÓŻKA
Spokojnie, jeszcze sił ci brak. 
Zaraz coś z tym zrobimy. 
Gdzieś tu miałam słoik na 
taką okazję... Odrobina ptasiej 
krzepy... szczypta pewności 
siebie... proszek na porost pu-
chu. No i koniecznie termofor. 
I jak? Lepiej?

BOCIAN 
Mówi, kichając.
No... nie wiem...

WRÓŻKA
I mam coś, co pomoże ci od 
razu.

BOCIAN
Prawdziwe bocianie jedzenie! 
Ale skąd? To chyba naprawdę 
czarodziejka jakaś. Ale ja... 
Niezdarnie się gramoli.

WRÓŻKA
Pomogę ci, biedaczku. Dziób 
szeroko. Hop! 
Karmi go, wkładając jedzenie do 
dzioba.

BOCIAN
Ale dobre, kle, kle. W brzusz-
ku tak miło. Tak pełno, jak 
dawno już nie było.
Wróżka karmi ptaka.

WRÓŻKA
A teraz obejrzymy skrzydła, 
dziob i brzuszek. No, ładnie 
się goi. Kości ładnie się zro-
sły, pióra w porządku... Ho, 
ho, moja sówko, skrzydło 

niedługo będzie jak nowe. Po-
lecisz na wiosnę aż pod niebo. 
Skrzydła są bardzo ważne. 
I raz, i dwa. A teraz piórka 
trzeba dokładnie i równiutko 
wyczesać. Tak ładnie, by aż 
lśniły!

SOWA
Słyszeliście? 
Tańczy z radości. Sowa, zimoro-
dek, bocian i jaskółka śmieją się.

WRÓŻKA
Ty też, boćku, będziesz latał.

BOCIAN
Jak sowa?

WRÓŻKA
O tak, tak jak ona.

BOCIAN     
Mój tata, ten to fruwa! Kle, kle!

WRÓŻKA
Latanie... Czy może być coś 
cudowniejszego?

BOCIAN
Jakby bujało się na chmurach...

WRÓŻKA
Jakby spadało się w ciepłą pie-
rzynę. I śniło coś słodkiego i mi-
łego. Śnisz czasem o lataniu?

BOCIAN
Raz mi się śniło, że mam mocne 
skrzydła i lecę do Afryki. A za 
mną, kle, kle, sznur bocianów.

WRÓŻKA
Skoro tak mówisz... Słoneczko 
mocniej przygrzewa, dni co-
raz dłuższe, pora skrzydła do 
lotu szykować. Postarasz się?

BOCIAN
Kiedy teraz to się wstydzę...

WRÓŻKA
A czego tu się wstydzić?

BOCIAN
Sama wiesz... Duży bocian 
ze mnie. Zmarnowałem tyle 
szans. Jak to tak, machać 
skrzydłami jak pisklę? Śmiać 
się ze mnie będą.

WRÓŻKA
Głuptas z ciebie. Wstyd to 
nie podjąć próby i w szu-

warach siedzieć, kiedy inne 
ptaki pod niebo latają. Do-
brze ci radzę, postaraj się. 
Możesz latać jak sokół lub 
podlatywać jak kura – wy-
bór należy do ciebie.

BOCIAN
Będę latał jak sokół. Do same-
go nieba. Obiecuję.

WRÓŻKA
No, dziób do góry. Od razu 
lepiej. 

BOCIAN    
...jedna rzecz spokoju mi nie 
daje. Sowa po pokoju fruwa, 
krukowi pióra odrosły, tylko ja-
skółeczka... Czemu jej skrzydła 
nie wrócisz? Ona taka smutna. 
Patrzy w okno lub śpi.

WRÓŻKA
Są takie smutki, na które ja nie 
mogę pomóc... Ale...

KRUK
A te piórrra... Strrrasznie masz 
potarrrgane.

BOCIAN
Ale ja się już czesałem. Wczoraj.

KRUK
Skarrranie bocianie z taką gapą! 
A przed lotem, nie łaska?

BOCIAN
Jeszcze raz? Znowu?

KRUK
Znowu. Znowu.

ZIMORODEK 
A w czym ma ci świstać wiatr? 
Wyglądasz, och, och, jak po-
duszka!

BOCIAN
Byle jak gładzi pióra.
Niech wam będzie. Piórka są 
ważne.

KRUK
Kto tak czesze piórrra? Krrra! 
Widać, że nigdy się nie przy-
kładałeś.
Bocian tym razem starannie 
przeczesuje piórka.

KRUK
Prrrawdę mówiąc trrra... Trr-
ra... fione, całkiem trrrafione.
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BOCIAN
Jestem więc gotów. Tak sobie 
myślę, że kiedy mi się uda, to 
stanę na czubku i głośno, głoś-
no zaklekocę.

SOWA
Leć już, a my trzymamy za cie-
bie pazury!

BOCIAN
To... wdech, wydech, zamach 
i fru!!!

WRÓŻKA
Mój ty ptasi akrobato, brawo! 
Wspaniale! Leć, leć wysoko! 
I... powodzenia! 

SOWA
No, no. Dobrze mu idzie.

KRUK
Pokrrraacznie.

ZIMORODEK
Patrzcie, jest prawie na czubku.

KRUK
Kra! Na czubku!

SOWA
Uhu, uhu! Na czubku!
Chór ptaków śpiewa piosenkę 
Cisza i wiatr.

WRÓŻKA
Tęsknię za wszystkimi ptakami, 
które mnie opuściły. Wiem, że 
sobie poradzicie. Jesteście zdro-
we, łąka wiosną oddycha, czego 
chcieć więcej? Niech ten dzień 
radość wam przyniesie. Niech 
wasze skrzydełka rosną w siłę,  
a brzuszki nigdy nie będą puste.

SOWA
Dobre życzenia, dobre. Lepsze 
niż „żegnajcie”.

WRÓŻKA
Dobre słowo moc wielką ma 
w sobie. 
Bocian staje na czubku i głośno 
klekoce. Ptaki odlatują. Bocian 
poprawia na czubku topoli stare 
gniazdo.

BOCIAN
Wiosna, wiosna! Wiosna! Idzie 
do nas wiosna... Hura!!!
Ptaki się zlatują. Ogólne zamie-
szanie.

WRÓŻKA
Czyż może być coś cudowniej-
szego?

BOCIAN
Jakby się było w niebie...

WRÓŻKA
...i w takim świetle...
Chór ptaków śpiewa piosenkę
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