
DZIWNY PUNKT WIDZENIA 

Odsłona 1. 
Teodor: aaaaAAAAAA! Co ty tu robisz?! 

Maciuś: No… ja tu mieszkam.  Maciek jestem. Ale co Ty tu robisz? 

Teodor: Teodor. Schowałem się. Chciałem być sam. 

Maciuś: No… ale skoro chciałeś być sam, to dlaczego wlazłeś do groty pełnej nietoperzy?! Ty 

wiesz, jaką ja mam liczną rodzinę? 

Teodor: A skąd ja miałem wiedzieć, że ktoś tam wisi pod sufitem?!  Nie patrzyłem w górę… A 

ty nie powinieneś iść już do szkoły przypadkiem? 

Maciuś: Spoko, mam dziś na trzecią lekcję. Przed kim się schowałeś? 

Teodor: Przed wszystkimi. 

Maciuś: Ale… jak to? Dlaczego? 

Teodor: Bo jestem potworem! Jestem złym, okrutnym, groźnym, żarłocznym wilkiem! 

W każdym razie tak mówią… 

Maciuś: Wilku, nie możesz się przejmować wszystkim, co o tobie mówią inni! O nas – 

nietoperzach – też gadają. Na przykład, że jesteśmy wampirami i wkręcamy się we 

włosy… 

Teodor: Poważnie? We włosy!? 

(zasłania głowę) 

Maciuś: No weź wyluzuj! Wplątałem ci się w coś?! 

Teodor: No… nie. I nie wplączesz się? 

Maciuś: A ty mnie nie pożresz? Bo wiesz, jesteś podobno strasznym, groźnym, złym wilkiem, 

więc ten… Mogę mieć wątpliwości, nie? 

Teodor: Dobra, nie było tematu. 

Maciuś: Wiesz co? Tak jest najłatwiej. Uznać z góry, że coś jest jakieś i się już więcej nie 

zastanawiać: duże i ciemne – czyli potencjalnie groźne, a jak małe – to na pewno 

tchórzliwe i płochliwe. 

Teodor: No… ale przecież małe zwierzątka naprawdę są tchórzliwe i płochliwe. 



Maciuś: Teodor… a ty masz silne łapy? 

Teodor: No pewnie! I łapy, i… 

Maciuś: To chodź tu, coś ci pokażę… Wejdź tam na górę… O tak, dobrze. A teraz zaczep 

łapy o tamtą półkę skalną… Świetnie. A teraz opuść przednie łapy. 

Teodor: No… ale jak je opuszczę, to przecież będę zwisał głową w dół! 

Maciuś: I o to właśnie chodzi! 

ODSŁONA 2. 

Teodor: No i co teraz? Długo będziemy tak wisieć? 

Maciuś: Nie wiem. To zależy. W dalszym ciągu uważasz, że małe zwierzątka są tchórzliwe? 

Teodor: Hmmm… No chyba nie wszystkie… No bo ty na przykład jesteś mały, ale odważny… 

Może one są po prostu… czujne i ostrożne? Ale czy możemy już zejść na ziemię? W 

głowie mi się kręci… 

Maciuś: Jasne! Chyba już zrozumiałeś! A jeśli ktoś jest wielki, groźny i przerażający? 

Teodor: To pewnie jest… Potężny, silny i budzący respekt? 

Maciuś: A żarłoczny? 

Teodor: Ma dobry apetyt!  

(siadają... chwilę milczą...) 

Teodor: Co to było? Co się wydarzyło tam na górze? To było takie fajne! 

Maciuś: Pewnie, że fajne! Odkrycia zawsze są fajne, a ty właśnie odkryłeś inny punkt 

widzenia! 


