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Drużyna naszych piłkarzy ręcznych
da z siebie wszystko, żeby zwyciężyć,
lecz od wyników – jak dowiedziono –
jeszcze ważniejszy dla nich jest honor
oraz uczciwa rywalizacja.
Taka jest nasza reprezentacja!
Orzeł honoru nigdy nie splami,
ale czy orły będą mistrzami?
To się okaże wkrótce w Katarze.
Tam właśnie lecą ręczni piłkarze
walczyć w kolejnych mistrzostwach świata.
Oby nie dopadł ich jakiś katar!

Już na początku trudny egzamin,
bowiem będziemy walczyć z Niemcami!
Lecz dmuchać sobie nie damy w kaszę,
gdyż w podstawowej siódemce naszej
są: bramkarz guma – świetnie broniący,
trzech odlotowych rozgrywających,
lewoskrzydłowy, prawoskrzydłowy
i obrotowy – zwany kołowym!

Sędzia kogucik, szczupły jak drucik,
w górę monetę lekko podrzucił,
po czym ją chwycił i rzekł z uśmieszkiem:
„Co wybieracie – orła czy reszkę?”.

Rozległ się gwizdek, mecz się rozpoczął,
skrzydła orzełków w boju łopoczą.
Nasz dzielny prawy rozgrywający,
szybciej niż strzała zasuwający,
już na pozycję czystą się wdziera,
rzuca… i mamy jeden do zera!
Zatem ze środka teraz boiska
grę zaczynają czarne ptaszyska.
Ich obrotowy z gracją czołgisty
skacze i ruchem swym zamaszystym
trafia niestety i wyrównuje!
Co tu się dzieje?! Chyba zwariuję!

Pierwszych trzydzieści minut minęło.
Ach, gdyby tutaj był król Jagiełło,
mógłby z pewnością wygrać ten meczyk,
fair play, rzecz jasna, bez żadnych mieczy!
Chcieliśmy łupnia dać czarnym ptaszkom,
lecz mecz się skończył naszą porażką,
no i chodziłem z posępną miną
aż do zwycięstwa nad Argentyną!

Mamy też w grupie rosyjskie misie,
okropnie groźne, więc zdaje mi się,
że orły muszą bardzo uważać –
zwłaszcza że jeden miś się odgrażał!
A na dodatek trener niedźwiedzi
już od dłuższego czasu nas śledzi.

W meczu do przerwy prowadzą misie.
Od tych emocji można wyłysieć!
Zwłaszcza że sędzia ma problem z głową –
choć gol zdobyty był prawidłowo,
ten miły osioł uznał inaczej.
Kurka dwururka! Na dzioby kacze!
Kto mu dał gwizdek? To błąd koszmarny!
Co on znów robi? Jaki rzut karny?
Przewagę przez to mają niedźwiedzie.
Jakże mi ciężko w miejscu wysiedzieć…
Jednak w ostatniej meczu minucie
rzuca orzełek i po tym rzucie
my wygrywamy ten pojedynek!
Trzeba pochwalić naszą drużynę!

Co tu się dzieje?! O kurczę blade!
Wynik otwiera tęgi niedźwiadek.
Akcja za akcję, ciosów wymiana!
Zmiana za zmianą, za zmianą zmiana!

Kołowy miśków robi zasłonę!
Chce wykołować naszą obronę,
lecz jeden z orłów w parkiet wbił szpony,
sprytnie uwolnił się spod zasłony,
przejął piłeczkę (choć zdrapał lakier)
i teraz orły mkną z kontratakiem!
Pędzi nasz lewy rozgrywający,
lecz się od brzucha odbił obrońcy
z takim impetem wielkim i siłą,
że to co nieco go rozdrażniło
i miśka lekko zadrapał szponem!
Kartki nie dostał jednak czerwonej,
ale fatalne tego są skutki,
bo zszedł z boiska na dwie minutki!

Z początku widać sporo chaosu.
Dania zaczyna od mocnych ciosów,
więc orły biorą się do roboty
i rywal ma już spore kłopoty!

Trener nasz daje jakieś komendy,
bo popełniamy zbyt często błędy.
Może to kwestia jest przemęczenia
lub ktoś nam wsypał coś do jedzenia?

Ależ gorąca jest atmosfera!
Wciąż słychać krzyki orłów trenera,
więc atakuje nasz zespół cały,
naszych walecznych siedmiu wspaniałych!

Chwała orzełkom – naszym rycerzom!
Patrzę, z kim orły teraz się zmierzą…
Koń by się uśmiał – z końmi zagramy,
więc bez problemu radę im damy,
bo wszyscy wiedzą, że te araby
o czarnej maści to zespół słaby.
W dodatku orły, jak na ironię,
na tym mundialu są czarnym koniem!
Tak jak mówiłem – nasi wygrali,
zdeklasowali słabszych rywali
i natrafili na team Duńczyków,
złożony z rosłych, śliskich tuńczyków!

Orzeł do orła, do orła orzeł,
akcja rozwija się nie najgorzej.
Piłkę przejmuje prawoskrzydłowy,
rozgrywający lewy, środkowy,
prawy, a potem lewoskrzydłowy.
W końcu dostaje ją obrotowy,
któremu nigdy nie brak polotu!
Robi z piłeczką mnóstwo obrotów
i choć okiwał dwóch przeciwników,
ten mecz wygrywa zespół tuńczyków!

Lecz ja nie będę stać i grymasić,
bo w jednej ósmej finału nasi
grają z łosiami ze Skandynawii
i chcą humory fanom poprawić!

Mecz od początku jest wyrównany,
bo zespół łosi jest świetnie zgrany.
Każdy zawodnik szwedzkiej drużyny
potrafi strzelać jak z kolubryny
i naszym orłom zagrozić może,
gdy atakować zechce porożem!

Szwedzi w natarciu – trzeba uważać,
lecz wyjście z bramki orłów bramkarza
groźny kontratak łosi przerywa
i rusza nasza kontrofensywa!
Orłów skrzydłowy, szybki jak lotka,
z lewego skrzydła schodzi do środka,
rzut swój markuje, do boku zgrywa
i nasz kołowy bramkę zdobywa!

Łosie od orłów dostają lanie,
lecz już dla Szwedów jest wyrównanie.
Jak on się wcisnął z piłką, skubany?
Czy pokrzyżują Szwedzi nam plany?
Wybaczcie Państwo, że dłubię w nosie,
ale do przerwy prowadzą łosie!
Jednak wierzymy, że tuż po przerwie
do boju zespół orłów się zerwie.
Było dokładnie tak, jak myślałem –
orzeł popisał się pięknym strzałem.
Zatem coach łosi o czas poprosił,
za uszy kilka z nich wytarmosił
i krzyknął groźnie: „Ja was wyszkolę!
Macie nie myśleć o szwedzkim stole!”.

Ale te krzyki na nic się zdały,
łosie z orłami walkę przegrały.
Za ten wspaniały mecz oraz awans
orłom należą się wielkie brawa!

Znowu nas czeka trudny egzamin,
orzełki zmierzą się z Chorwatami!
Te rozbrykane chorwackie dziki
wydają z siebie dzikie okrzyki.

O kurka wodna, już jakiś Chorwat
piłeczkę dorwał i minął orła,
lecz inny orzeł mu ją wygarnął
czubkiem skrzydełka! Cóż za ofiarność!
Ależ gorąca jest atmosfera!
Orły w lot łapią rady trenera.
Skrzydeł dodają im nasi fani,
do czerwoności niemal rozgrzani!
Jeden z orzełków blok dzików minął,
rzucił i chociaż orła wywinął,
piłka do bramki chorwackiej wpada!
Ale nasz rywal w mig odpowiada
i choć przypadek to bardzo rzadki,
piłka po bloku trafia do siatki!

Dziki przewagę mają dwóch goli,
ale nie zrzędzi nikt, nie biadoli.
Orły wciąż wierzą i walczą dzielnie!
Dwa razy z rzędu trafiają celnie
i się z tych bramek cieszą szalenie.
No, ale dziki to nie jelenie.

Już atakują ostro Chorwaci,
lecz ich zawodnik piłeczkę traci
i nasze zuchy trafiają znowu,
więc do radości mam wielki powód,
bo wychodzimy na prowadzenie
i wygrywamy mecz zasłużenie!

Zatem waleczna nasza drużyna
będzie z Katarem walczyć o finał!
Ale co widzę? O wodna kurka!
Orły nie stroją się w cudze piórka,
nasza drużyna z orłów się składa,
a rywal w składzie ma mrówkojada
i ryjkonosa, i ostronosa,
którym w dodatku coś kapie z nosa.
I jest też u nich kilka nosaczy.
Co to w ogóle, kurka, ma znaczyć?!
Nosacz pochodzi przecież z Borneo,
więc skąd się tutaj tyle ich wzięło?
Ciekawe, czemu nie grają gile…
Może gil jakiś wejdzie za chwilę?
Czy w tej drużynie wśród zawodników
ktoś z rodowitych gra Katarczyków?

Mecz się pechowo dla nas zaczyna,
bramkę katarska strzela drużyna!
Nasz dzielny orzeł obrońcy uciekł,
lecz się pośliznął na jakimś glucie,
no i niestety taki był skutek,
że nie popisał się celnym rzutem!

Co rusz nasz orzeł orła wywija,
lecz oczywiście wina niczyja!
Orły nie cierpią grać, jak jest ślisko,
mógłby ktoś wreszcie zetrzeć boisko.
Lecz czy to da coś, gdy cieknie z nosów?
Czy na ten Katar jest jakiś sposób?
Gdy wszystko lepi się od kataru,
to już po ptakach. Nici z pucharu!

Wygrywa rywal – tak czasem bywa.
Choć walka była niezbyt uczciwa,
orły umieją przegrać z honorem,
zatem dla innych drużyn są wzorem.

Z trybun rozbrzmiewa hiszpańskie „Olé!”,
byczki są chyba w swoim żywiole!
Jeden z nich skacze, rzuca w okienko,
hiszpańskie krowy tańczą flamenco.
Mimo że byki chcą nas uziemić,
walczymy dzielnie i mamy remis!

Wśród nich żadnego nie ma mięczaka,
nikt nie zamierza siedzieć i płakać!
Będą więc walczyć o miejsce trzecie
z jedną z najlepszych drużyn na świecie –
zespołem tęgich hiszpańskich byków.
Na samą myśl mi zaschło w przełyku!
Właśnie zaczyna się to spotkanie.
Łupnia dostają najpierw Hiszpanie!
Straszne problemy mają z obroną,
lecz coach ich wyjął płachtę czerwoną
i już ruszają na nas z kopyta,
tak jak przystało na faworyta!

Wybaczcie Państwo, głos mi zanika,
bowiem pan sędzia chyba spadł z byka!
Zaczął wydawać werdykty dziwne!
Najpierw dopatrzył się gry pasywnej,
a potem zrobił znów błąd koszmarny,
bo podyktował dla nich rzut karny!

Co tu się dzieje?! Ja osiwieję,
lecz że wygramy, wciąż mam nadzieję.
Zaciskam kciuki, poprawiam grzywkę…
Gol, proszę Państwa – mamy dogrywkę!
Zespół orzełków – walecznych ptaków
po krótkiej przerwie mknie do ataku!
Prawoskrzydłowy, ptaszysko skoczne,
kozłuje piłkę wzdłuż linii bocznej,
szybko podaje ją kołowemu,
a ten oddaje strzał bez problemu
i wygrywamy mecz jednym golem!
Milknie więc głośne hiszpańskie „Olé!”.

Na łez otarcie jest miejsce trzecie!
Mogę do domu zatem odlecieć,
lecz najpierw wyznam, że jestem wdzięczny
naszym czempionom – piłkarzom ręcznym.
Noszę ich w sercu i śmiało powiem,
że dla mnie zespół ten to mistrzowie!
Czy nie mam racji? Przyznajcie sami –
czyż nasze orły nie są mistrzami?
Wszak ta drużyna nie drży przed nikim!
Owszem, są ważne dla nich wyniki,
ale jak w bajce tej dowiedziono,
jeszcze ważniejszy od nich jest honor!

