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PAN BRZUCHATEK 
Marta Guśniowska 

Postaci: 
Pan Brzuchatek 
Babcia 
Szczur 

• • •• • •• 

Krzywe. kolorowe Domy na tle Kot 
PaJqk 
Aktor 

zmieniającego się - z dziennego na 

nocne - nieba. Po dachach chodzi Kot. 

Jeszcze bliżej, na pierwszym planie 
i na tle owych domów, budowany 
będzie Dom Brzuchatka. Piętro po 

piętrze - na oczach widzów. Potem 

odkrywa się przednią ścianę Domu 

- jak w domku dla lalek. Widzimy 

wnętrze Domu - piętro, na którym 
akurat dzieje się akcja, zostaje 

odpowiednio oświetlone. 

AKT I 
a jedyny .. .J 

<pojawia się Kot - chodzi po domach, 
po dachach, miauczy, co może nieco 
irytować AktoraJ 

KOT 
Miau ... Miau ... Miau ... 
me tam razy trzeba .. .J 

AKTOR 
Psik! 

o 
Na zdrowie! 

AKTOR 
<pokazującJ 
Kot! 

A TOR A 
Kot kichnął? To na zdrowie, Kocie! 

KOT 
Miau ... 

AKTOR 
<do KotaJ 
Przestaniesz Ty czy nie?! 

KOT 
Miau ... 

To chyba znaczy, te nie ... 

AKTOR 
Jut Ja Co zaraz ... dajcie ml coś! 
<szuka czegoś, żeby rzucić w Kota -
przez przypadek bierze lalkę Pana 
BrzuchatkaJ 
A co to? 

Nie co to, tylko kto to - Pan 
Brzuchatek. 

AKTOR 
Pan Brzuchatek? 
<zaczyna opowieść) 
Był raz niezwykły ktoś 
- Pan Brzuchatek, 
<ktania sięJ 
Który ... 

KOT 
... miau ... 



A TORKA 
... starą, ogromną chatę! 

AKTOR 
Na samym dole była piwnica. 
<Aktor stawia piwnicęJ 

O K 
Każdy piwnicą tą się zachwycał!" 

AKTOR 

T 
No Jasne! 
<Aktor stawia jeJ 
Miał tam Brzuchatek mieszkanko własne. 
Następnie piętro z numerem drugim 
<stawia piętro drugieJ 

AKTOR 
z oknem, co miało od deszczu smugi. 

No przeele:t Jej nawet nie widać... <zza domówJ 

OJ, daJ spokOJI 
<kontynuującJ 
„DaleJ był parter. 
<stawia parterJ 

AKTOR 
co było? 

'ORKA 
Parter! 
Na parter drzwiczki zawsze 
otwarte! • 
<otwiera drzwiJ .., 
Wy:teJ pięterko . 

AKTOR 
Pierwsze? • 

Jakle znow smugi? No przecież myłam! 

AKTOR 
Tak, tak ... 

Ale myłam! 

AKTOR 
I wreszcie ... 

Myłam ... 

AKTOR 
I wreszcie stryszek! 
<Aktor stawia stryszekJ 
Cały drewniany! 
<zagląda na stryszekJ 
A na tym stryszku trzy 
bałagany ... 

Na końcu daszek - dach nad dachami! 
<razem z Aktorem kfadą dachJ 

AKTOR 
I jut robOta cała za nami ... " 
<chce iśćJ 
No właśnie - to pa! 

czekaj! Poczekaj! 

AKTOR 
No co? 

KOT 
Miau ... 

<do widowniJ 
.I oto właśnie cała Jut chatka. 
Niezwykła chatka Pana Brzuchatka" 

AKTOR 
No właśnie ... no to idę ... 
<znów chce iśćJ 

czekaJ! 
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.To cała chatka widziana z zewnątrz: 
Wewnątrz Jest równie ładna na pewno!" 



AKTOR 
Wiedziałem, że nie będzie tak fatwo ... 
„Zajrzyjmy zatem wszyscy do środka: 

TOR KA 
Kogo w tej chatce możemy spotkać? 
rotwiera się chatka - widać wnętrzeJ 
Spójrzmy - co widać tutaj, w piwnicy ... 
(Aktor zagląda do piwnicyJ 

AKTOR 
To Szczur ... 

ORKA 
o rety! Pierze ... w ednlcy?! 

& 

SZCZUR 
Piorę skarpetki - co w tym 
dziwnego? 
Nie chcę zapachu w domu 
brzydkiego. 
Jak Szczur. to co? To ma być 
brudasem?! 
rdoAktoraJ 
Ty też byś uprał skarpetki 
czasem .. : 

AKTOR 
że niby co?! Nie śmierdzą! 

O A 
.Teraz na parter zajrzyjmy 
wspólnie: 
Bardzo przestrzennie jest 
I przytulnie, 

AKTOR 
Bo na parterze - wśrOd 
porcelany, 
Mieszka Słoń - wielki, jak 
nadmuchany!" 

A 
Słoń?! Czemu .Słoń" mieszka 
na parterze?! 

AKTOR 
Bo wyżej by się nie wdrapał 
- za ciężki... 
rwraca do opowieściJ 
„Słoń lubił kąpać się w ciepłej 
wodzie: 
Takiej kąplell zażywał co dzień, 
Poza tym lubił zagrać z pięć 
nutek .. . 
rstoń gra na swej trąbieJ 

Nutki rozpędzą największy 
smutek ... 
(znów troszkę graJ 

A 
Dość! Niech tę trąbkę 
wreszcie odłoży! 

To by kłopotu mogło 
przysporzyć: 
Bo mam tę trąbkę ... 
przymocowaną ... 

A 
I nie odkładasz jej nawet na noc? 
rst oń kiwa gtowąJ 
Dalej, popatrzmy - pierwsze 
pięterko! 

(do WidzówJ 
Chcecie na pierwsze pięterko zerknąć? 
(oświetlenie na pierwsze piętroJ 

AKTOR 
Jest tu łóżeczko ... 

ObOk łóżeczka 
Stolik, krzesełko, mała lampeczka. 
z boku fotelik - a w nim Brzuchatek 
Zwykle w warcaby gra. 
A poza tem 
Lubi układać puzzle I czytać. 

, 



PAN BRZUCHATEK 
Czytam Tuwima. Jakby ktoś pytał... 

TO A 
Nie przeszkadzajmy więc 
- chodźmy dalej ... 

PAN BRZUCHATEK 
Lokomotywę czytam ospale ... 

TORK 
Na piętrze drugim - Babcia 
Brzuchatka. 
<rozświetlenie drugiego -
piętraJ 
Specjalizuje się ... 

AKTOR 
W czym? 
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BABCIA 
w obiadkach! 
Również w śniadaniach 
I podwieczorkach. 
w ciastkach, sernikach oraz 
faworkach, 
A także tortach, napoleonkach, 
Pączkach, eklerkach tudzież 
oponkach, 
w bezach, piernikach oraz 
szarlotkach! 
Pewnie dlatego jestem tak słodka ... 
Mam tylko Jeden Jedyny feler: 
Jestem stareńka - słyszę niewiele ... 

AKTOR 
E, przy tych wszystkich słodkościach 
to nie taki feler. 

BABCIA 
Co proszę? 

AKTOR 
To nie taki feler! 

BABCIA 
Co? Seler? Nie mam selera ... 

AKTOR 
Feler!!! Babcia Jest głucha ... 



BABCIA 
Jaka pietrucha? 

AKTOR 
Babela Jest głucha! 

BABCIA 
Gdzie zawierucha? 

AKTOR 
w ogOle nie słyszy ... 

BABCIA 
Co? Jakle Myszy? 

AKTOR 
Nie ma żadnych Myszy! To tylko 
pomyłka ... 

BABCIA . 
Czyja piłka? Brzuchatek ma piłkę ... 
A nie - to jego brzuch ... 

AKTOR 
co też ta Babcia znowu tam plecie. 

• • 

A T R A 
Jeszcze nam stryszek pozostał 
przecież: 
(światto na stryszekJ 
Oto Jest stryszek. Uroczy stryszek. 
Lecz nic nie widzę tu I nie słyszę ... 

Git.OS PA.IĄKA 
Witam na strychu! Witam 
serdecznie ... 

Styszę, te mOwl ktoś do nas 
grzecznie, 
Ale nie widzę - czy gdzieś się zaszył? 
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AKTOR 
Mote to duch Jest ... 

A TOR A 
Przestań mnie str 

Git.OS PA.l"KA 
Bardzo się cieszę z Waszej 

A T 
Pewnie to cztowlek - tylko uk 
Jesteś człowiekiem? 

Git.OS PA.IĄKA 
Nic podobnego. 

IO 

AKTOR 
Duch! 

A 
Ja mam dosyć! 
Dosyć Jut tego! 
Nic tu nie widzę! 

AKTOR 
To teraz zobacz! 
<przyklada lupę - w niej 
powiększony Pająk na nitce na 
tle takim. jak ściana w DomuJ 

Przecież to Pająk! 

PA.IĄK 
Pająk - osoba. 
Mieszkam na strychu lat chyba 
z dwieście 
Jestem najstarszym Pająkiem 
wmieście, 
Znam odpowiedzi na dwieście 
pytań! 
Lecz się zacinam Jak stara 
płyta ... 
(dostaje czkawkiJ 



A TORKA 
I to Już wszyscy mieszkańcy Domu. 
Da się policzyć? Kto może pomoc? 

AKTOR 
szczur - numer Jeden 

A TO KA 
Słoń - numer dwa. 

AKTOR 
A numer trzy? 

BRZUCHATEK 
To przecież Ja! 

• • 

TORKA 
z numerem czwartym ... 

BABCIA 
<ktania sięJ 
wszyscy mnie znają .. . 

AKTOR 
I numer piąty. 

PAJĄK 
To Jasne! PaJąk! 

AKTOR 
• o. skoro Już wszyscy, 

t~ mógę lecieć. Do Jutra! 

RKA 
Poczekaj! 
w chatce Brzuchatka 
każdego ranka 
Działa niezwykła się 
niespodzianka: 
A to zabrakło prądu I światła ... 
<gaśnie świattoJ 

SZCZUR 
o. a bez tego dola niełatwa. 

li • 

A TORK PAJĄK 
A to zabrakło wody do mycia ... Niczego nie brak? 

A T KA 
I Jak śniadanie zjeść bez popicia? I tak cleszyll się wielce z tego, 

Aż wydarzyło się coś strasznego ... 
A TOR A 
Innego ranka zabrakło gazu ... WSZYSCY 

Co? 
PAJĄK Co?! 
Nici z herbaty! co się wydarzyło? 

A TO A BABCIA 
Rzekł ktoś od ra co. co? Bo nie słyszę ... 

PAJĄK 
Nie ktoś, tylko Ja 

A TOR 
Tak oto każdym przemiłym 
rankiem 
Brak czegoś robił Im 
niespodziankę. 
Lecz tego ranka zdarzył się cud: 
Nic nie zabrakło. Ani ciut, ciut! 

SZCZUR 
Nic? 

Ani troszeczkę? 



o 
Jako że ranek był to pogodny, 
Każdy się nagle poczuł dość głodny ... 

SZCZUR 
RObmy śniadanie! 

Bo czasu szkoda! 

PA.IĄK 
A Jest I światło I gaz I woda! 

Więc każdy robił sobie śniadanie ... 

AKTOR 
<patrzy jak Sfoń zajada fapczywieJ 
u Słonia chyba nic nie zostanie ... 

Słoń Jadł serdelki... 

AKTOR 
Chyba z dwie tony! 

szczur Jadł kanapki z serem 
smażonym, 
ParOwkl, Jajko I żytnie kluskl, 
A Pająk ... 
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PA.IĄK 
Muchy! w sosie francuskim ... 

I wszystko tak się zapowiadało, 
że nic nie będzie Już brakowało. 
Lecz okazało się wnet niestety, 
że czegoś nie ma ... 

BRZUCHATEK 
Gdzie mOJ apetyt? 

SZCZUR 
Nie ma go? ' 
BRZUCHATEK 
Niema ... 

Tragedia wielka! 
Nie zJesz śniadania? Ani serdelka?! 

BRZUCHATEK 
Nie zjem niczego - ani okruszka. 
Nic Już nie włożę do swego brzuszka, 
Nie mam po prostu na nic ochoty .. . 

I zasmuclll się wszyscy po tym ... 

SZCZUR 
Nie powinniśmy smucić się wc 
Trzeba po prostu apetyt zna 

Trzeba odnależć go! 

SZCZUR 
Dobra rada! 
By mOgł Brzuchatek ser zno 
zajadać! 

Postanowiono więc s 
Każdy pomagał, każd 

AKTOR 
zaczęli szukać tutaj -
<światro na piwnicę i S 

SZCZUR 
Szukam pod szafką, Szutram 
Ale go nigdzie nie ma nll!stle~E.....~ 

A 
Gdzie mOgł się podzla 
apetyt? 
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zukam pod łQl.łllfnli.l. 
zukam w Io e I na krzesełku, 

pralce I na et w każdym pudełku, 
Ale go nigdzie nie ma. Niestety ... 

się podział ten nasz apetyt? 

rod książek wielu, 
dni oraz w portfelu, 
pod dywanem: 

~lnłf:I Już przeszukane, 
le ma, niestety .. . 



TOR KA 
Gdzie się podziewa ten nasz apetyt? 

PA.IĄK 
Ja również szukam - tutaj, na 
strychu ... 
<Aktor przvktada tupęJ 
Ale ni widu po nim, ni słychu . 
Gdyby wpadł w sieci - byśmy 
co mlelł, 
A tak? czy w kosmos ciemny 
wystrzelłł? 
Czy się pod ziemię zapadł głęboko? 
Bliska? Daleko? Czy też wysoko? 
Gdzie bym nie szukał - nie ma go 
wcale ... 
Ech, trudno taki apetyt znależć, 
Więc nie znalazłem go tu - niestety ... 

Gdzież mOgł się podziać ten nasz 
apetyt? 
<pojawia się Babcia - widzimv. jak 
krząta się w swojej kuchniJ 

BABCIA 
Podstawą ranka - dobrze się najeść! 
Ciłodnl? czy tylko ml się wydaje? 
Robię śniadanie - najwyższa pora! 
Jest Jajecznica na pomidorach 
oraz szczypiorku! Smażę cebulę .. . 

BRZUCHATEK 
Coś mnie w nos szczypie słodko 
I czule ... 
<Brzuchatek pojawia się 
w mieszkaniu BabciJ 

BRZUCHATEK 
Jak pięknie pachnie! 
Jak smakowicie! 

BABCIA 
Siadaj, mOJ Wnusiu! 
Oto nakrycie, 
A zaraz na nim 
będzie śniadanie: 
Tę JaJecznlczkę 
pyszną dostaniesz, 
Sałatkę, sosik 
I dwa kotlety! 

•• •• 
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BRZUCHATEK 
Ależ na kotlet mam dziś apetyt! 

AKTOR + A TORKA 
Ma dziś apetyt?! 

A TO A 
Jest Już apetyt! Swletna nowina! 

PA.IĄK 
Więc dzień cudownie się rozpoczyn 
Niczego nie brak - Jak świetnie! R 
Swlatło I woda, gaz I apetyt: 
Wszystko na miejscu! 

A TOR A 
wszyscy szczęślłwl! 

AKTOR 
I to mnie, szczerze mówiąc, 
Pachnie cudownie ... robię 
<zagląda do kuchni Babci ze s 

A R 
I w taki właśnie ranek pagodny 
Jedzono sobie w domku Brzuchatka 
Pyszne śniadanko. Aż cała chatka 
Pięknym zapachem się napełnił 
I swoim życiem codziennym żyła. „ 
<Aktorzy zamykają chatkęJ 
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