
RODZICE W OPAŁACH

Osoby:

Mama 

Tata 

Córka Maja w wieku niemowlęcym

Klient

AKT 1

SCENA I

Dom w spokojnej, wiejskiej okolicy, z dala od zgiełku. 4 miesiące po porodzie, nasza bohaterka – mama – w 
końcu ma „wychodne” na 1h do sklepu po niezbędne zakupy spożywcze. Tato zostaje sam z 4 miesięczną 

córeczką. Muzyka w tle: Król Lew – „Hakuna Matata”

MAMA do taty

Kochanie, masz tutaj wszystko przygotowane: mleko odciągnięte, spokojnie wystarczy nawet na dwa 

karmienia, pieluchy są na przewijaku, ewentualne ciuszki na przebranie w komodzie PO LEWEJ stronie, na 

wierzchu są te dobre rozmiary. Jak coś to dzwoń. <szeptem> I tak nie odbiorę.

TATA beztrosko

Nic się nie bój, przecież umiem się własnym dzieckiem zająć. Za ile wrócisz?

MAMA

No, pewnie za godzinę, chyba że będzie kolejka.

TATA

Dobra, to baw się dobrze <szeroki uśmiech>

Mama w tym czasie zgarnia tylko portfel, telefon i kluczyki do auta, w podskokach, żeby przypadkiem tata 

się nie rozmyślił. Wychodzi.

TATA do córki

No i co, mój robaczku. Może pooglądasz bajeczki? (włącza TV z bajkami)

Nagle rozbrzmiewa ogromny płacz. Dziecko nie daje się uspokoić. Muzyka w tle: Jerry Goldsmith - THE 

OMEN



TATA (nosząc dziecko na rękach)

Jezu, co się stało, dobra już wyłączam TV (wyłącza). 

(dziecko dalej płacze)

Lalala, lalala, były sobie kotki dwa, aaaaa aaaa (tata śpiewa). No już Majeczko, spokojnie, damy mleczko? 

(dziecko wypluwa butelkę, dalej płacze). No to się pobawimy grzechotką (tata bierze grzechotkę i inne 

zabawki, ale nic nie działa, dziecko dalej płacze). 

(…)

SCENA II

Mama doskonale bawi się na zakupach, zagaduje obcych ludzi, rozmawia długo z kasjerką o pogodzie i 

promocjach. Nie słyszy dzwoniącego 8 raz telefonu. Z pasją wybiera marchewkę na zupę, okazuje się, że 

właśnie jest super promocja na pomidory! W tle leci Bill Medley & Jennifer Warnes - „Time of my life”

SCENA III

Mama wraca do domu z zakupów. Towarzyszy jej szeroki uśmiech. Muzyka: „A Times Goes By” - Frank 

Sinatra

MAMA

Kochanie, jestem już! Gdzie mój maluszek?! (rozgląda się)

TATA krzycząc

Jesteśmy na górze!

Zmiana muzyki na: Bernard Herrmann „Psycho – Prelude”

MAMA

Jejku, co to dziecko ma na sobie?! Zwariowałeś?! (dziecko ma o 3 rozmiary za duży pajacyk, rękawy i 

nogawki są związane, tak że nie widać rąk i nóg, cała buzia jest brudna od mleka i jakiejś substancji)

TATA wściekły

No, kupę zrobiła! I to jaką, ciągle płakała! Nie było cię 1,5h! Nie odbierasz telefonu, co ty niepoważna 

jesteś?!?!?!

MAMA

Przecież mówiłeś, że umiesz się zająć swoim dzieckiem! (mama patrzy na przewijak, który jest cały w kupie, 

obok komody leżą porozwalane ciuszki…) Jejku, co tu się stało?! No więcej z nią nie zostaniesz! Ręce 

opadają!

TATA

Żebyś wiedziała, że nie zostanę! Miało cię nie być godzinę!



MAMA 

Tak, bo ja po 4 miesiącach ciągłego siedzenia w domu nie mogę nawet wyjść na zakupy! Spóźniłam się 

raptem 30 minut!

(kłócą się dalej, a w tym czasie dziecko zaczyna znowu płakać, tata przytula mamę, a mama córkę)

TATA

Dobra, przepraszam, nie chciałem krzyczeć. Nie mogłem znaleźć mniejszych ciuchów.

MAMA

No dobra, już trudno, weź ją, muszę posprzątać ten bałagan. Czy na buzi też jest to co myślę?

TATA z lekkim obrzydzeniem

Już ją wycieram...

AKT 2

SCENA I

Wieczór z cyklu „randka z mężem” – wyjście do teatru. Dziecko 9 m-cy, może już z powodzeniem zostać z 

babcią nawet na noc. Godzina 17, mąż wraca z pracy, szybkie ogarnięcie i para leci do teatru, a później na 

kolację. Po drodze podrzucają dziecko do babci.

Rozmowa w samochodzie, Muzyka: Modern Talking – „Cheri cheri lady”

MAMA podśpiewując

Czeri czeri lejdi, gołin tru emołszyn… Będzie świetnie, to super pomysł, że jedziemy!

TATA

Też się cieszę, dawno nigdzie nie byliśmy.

MAMA ziewając

Aaaah, ale chce mi się spać. Mam nadzieję, że nie zasnę na tym spektaklu.

TATA

No co ty, na burlesce?! Nie ma szans. Ponoć muzyka to sztos, nie sądzę, żeby taki hałas sprawił, że powieki 

będą ci opadać.

(…)

W teatrze, końcówka aktu II, tuż przed przerwą. Mama już ledwo trzyma głowę w pionie, a jednak da się 

zasnąć na głośnym spektaklu... Wychodzą na przerwę, muzyka w tle: Grease – „You are the one that I want”

MAMA



Wiesz co, ja to chyba nie dam rady na tą kolację jechać.

TATA

Weź, z tobą wyjść do ludzi. Przecież widziałem, że już przysypiasz.

MAMA ze smutkiem

Co ja ci poradzę, że od 9 miesięcy nie przespałam nocy.  

TATA 

Chcesz wino? Może postawi cię na nogach?

MAMA

No weź mi.

Po chwili:

TATA

Ty, a co ty tu masz? (pokazuje na lewą stronę sukienki na wysokości uda)

MAMA przyglądając się plamie, prawie z płaczem

Ku*** Mai się ulało tuż przed wyjściem, nie zauważyłam i widocznie się pobrudziłam. 

TATA z politowaniem

Dobra, chodź, jedziemy do domu. Pójdziesz spać, a ja to wypiorę. Z żywym trupem nie będę chodzić po 

mieście. 

MAMA

Dzięki za komplement! Z tej sztuki to ja już i tak nic nie wyniosę. Jedźmy do domu.

AKT 3

SCENA I

Tata właśnie wrócił z zakupów, oczywiście miał sporządzoną przez mamę listę:

- coś na obiad

- coś do chleba

- chleb

- coś śniadaniowego (serek czy coś)

- woda dla Mai x 12



Tata rozpakowuje w domu zakupy. Muzyka w tle: Larry Mullen & Adam Clayton „Theme from Mission: 

Impossible”

MAMA

Ciebie na zakupy wysłać, szynkę za grubo ci pokroili! Nie mogłeś poprosić o cienkie plasterki?

TATA

No już nie marudź, czuj to mięso w zębach!

MAMA 

A to co to? (wskazuje 12 ZGRZEWEK wody dla niemowląt) Miałeś kupić 12 sztuk, czyli 2 zgrzewki, a nie 12 

zgrzewek!

TATA

Aaa. No popatrz, to się nie zrozumieliśmy.

MAMA wzdycha

Ciekawe, gdzie ja mam to teraz trzymać…

AKT 4

SCENA I

Powrót z macierzyńskiego do pracy bywa trudny, a nawet trudniejszy, więc na koniec anegdotka. Rozmowa 

telefoniczna – mama (choć to nieistotne), klient – mężczyzna. Miejsce: biuro. Muzyka w tle: Queen – „Don’t 

stop me now”

MAMA odbierając telefon

Dzień dobry, firma XYZ.

KLIENT

Dzień dobry, czy mógłbym rozmawiać ze specjalistą?

MAMA

Tak, dobrze się pan dodzwonił. Słucham.

KLIENT

Ale ja bym chciał rozmawiać z mężczyzną.

MAMA zmieszana

Oj, ale w tym momencie to niemożliwe, ja panu naprawdę odpowiem na każde pytanie.

KLIENT zrezygnowany



Ale ja bym chciał rozmawiać z inżynierem.

MAMA z dumą

No to świetnie pan trafił, ja jestem inżynierem!

KLIENT chwila zawahania

Taa, chyba inżynierem od pierogów!

Badam bum tsss (…)

C.D.(może)N.
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