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 Wstęp  -  muzyka. 

Talerze . 

 

Narrator ( wychodzi z książką , czyta w ciszy) 

 

-Witam   panie , panów , dzieci.  Witam wszystkich miłych gości  

i zapraszam na spotkanie  pełne  wrażeń  i  radości. 

Chcę wam opowiedzieć bajkę, która wpadła w moje ręce 

Właśnie czytam ją z zapałem, chcecie o niej wiedzieć więcej? 

 

Jak to zwykle w bajkach bywa jest w niej  smutek i wesele  

Ale zanim to nastąpi chwil magicznych będzie wiele. 

 

 

Dawno temu w dalekiej krainie żył książę, bogaty i młody 

Lecz dobroci w sercu nie miał, choć niezwykłej był urody. 

W zamku razem ze swą służbą  wiódł dostatnie, lekkie życie. 

O biedakach nie chciał słyszeć, tonąc w swoim dobrobycie. 

Gdy do zamku  przybyła staruszka w  łachmany odziana, 

 kazał służbie  ją wyrzucić  --  by nie drażniła oczu Pana .  

Nie wiedział tylko, że  staruszka   owa  

Pod starymi łachmanami inną postać chowa. 

W jednej chwili w piękną czarodziejkę się zmieniła  

I do księcia pewnym głosem zaraz przemówiła ;  ( czarodziejka przechodzi 

przez scenę) 

 

Nie daj się zwieść pozorom , które widzi ludzkie oko 

 czasem prawdziwe piękno  bywa  ukryte głęboko. 

 

Nie   pomogły    przeprosiny,    ani   miłe   słowa  

Nieugięta czarodziejka  na zemstę była gotowa. 

Zamieniła księcia w bestię brzydszą od poczwary 

I na całą służbę w zamku   też rzuciła czary. 

Zostawiła w darze   różę  , najpiękniejszy kwiat , 

który kwitnąć miał  na zamku ładnych parę lat. 

Na dwudzieste piąte urodziny, kiedy ostatni płatek róży  spadnie 

Powrót do prawdziwej postaci  na zawsze przepadnie. 

Jedno  może go  ocalić  i odwrócić straszne czary- 

 Ktoś musi mu  miłość  wyznać, a on  sam pokochać  bez miary.  

 

Kto pokocha wstrętną bestię, kto zmierzy się z  czarami ? 

 

Póki co nasz udręczony książę ukrywa się w zamku za murami. 
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Jego służba w oka mgnieniu zamieniła się w zwierzęta  

Książę zaś lekcję pokory na długo zapamięta. 

 

Widzę ktoś się zbliża , nie wiem  kto to taki ? 

Idę to przeczytać bo…… mam jakieś braki.  

 

Przez salę wśród widowni idą dwie siostry Belli. ( zdenerwowane  głośno 

rozmawiają). 

Euzebia;  

  - Bella , Bella , oczko w ojca   głowie  

    Jak się masz córeczko , jak tam twoje zdrowie. 

Klara ; 

  -  Daj spokój siostro , ja mam o wiele większe problemy 

     Nie wiem jak w tej wiejskiej chacie  żyć od dziś będziemy. 

 

( Podchodzą do sceny, wchodzą po schodach , rozglądają się po obejściu chaty). 

Euzebia; 

  - Okropieństwo  ,  nie do wiary ,  

    Siostro  uszczypnij mnie lub uczyń jakieś czary. ( zaglądają przez okno chaty) 

 

Klara ; 

 -  Bella już tu jest , już   na nas czeka  

 

Euzebia; 

 – Ja stąd idę , ja uciekam .( oddala się , Klara łapie ją za rękaw ) 

Klara; 

 -  Chodźmy nie ma już odwrotu,  

chociaż nie życzyłabym takiego domu nawet  psu , czy kotu. 

 

 

( Wchodzą do środka , zamykają drzwi, wychodzi ponownie narrator) 

  

Narrator ; 

- Ach dotarły  wreszcie  siostry,  widać prosto z drogi 

  Lecz  bez entuzjazmu przekraczają   domu  progi,  

  Ojciec ich , kiedyś kupiec, szanowany i bardzo bogaty , 

  Po ostatniej wyprawie morskiej  poniósł same straty. 

  Jego dwa ogromne statki utonęły w morskiej  wodzie , 

  a ostatni z jego floty  przepadł gdzieś  na wschodzie. 

  Zmuszeni  bankructwem , opuścili piękny  pałac w mieście , 

  By zamieszkać  w wiejskiej  chacie i  przenieść się na przedmieście. 

  Ojciec z Bellą  od tygodnia , porządkują dom, obejście  

  Siostrom  teraz tylko w głowie jedno  -   bogate zamęście.  
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 ( Narrator  się oddala  , z  domu  wychodzi Bella , ojciec i siostry. 

Ojciec siada zasmucony na ławce w ogrodzie.) 

 

Bella; 

- Klaro ,  Euzebio , spójrzcie tylko jak pięknie dokoła , 

 Tu są  hiacynty , tu tulipany  , a tam będą zioła. 

 Jeśli zechcecie to na trawniku kilka hortensji ponasadzamy.  

Tata mówił, że to były ulubione kwiaty mamy ( ze smutkiem). 

 

Klara; 

- Cóż , jeśli chcesz wsadzaj co ci się podoba 

 Każdy kwiat w tym wstrętnym miejscu to marna ozdoba. 

 

Euzebia; 

- Klara ma rację , nic nas tutaj nie ucieszy , 

 A twój zapał  do pracy ogromnie mnie  śmieszy. 

 

Ojciec; 

- Euzebio , jak możesz tak mówić , Bella się tak stara  

Będzie dobrze, moje drogie , gdzież jest wasza wiara? 

 

Klara ; 

- Ani sukien , ni klejnotów , co ma nas  tu cieszyć? 

Jak ja  wyjdę w takich szmatach? No… chyba żeby się ośmieszyć. 

 

Euzebia; 

-  Bale do białego rana, odwiedziny  możnych gości  

Gdzie to wszystko się podziało, gdzie codzienne przyjemności? 

 

Bella ; 

- Los czasem bywa okrutny , ale to nie koniec świata . 

Jesteśmy zdrowe, jesteśmy razem, jest z nami też nasz tata. 

 

 Klara; 

- Ty to umiesz człowieka pocieszyć , chyba masz źle w głowie.  

  Czy mąż jakiś się tu trafi na tym wygwizdowie. 

 

Ajjjjjjjjj co to za poczwara , lezie tu po trawie  

Zaraz wezmę parasolkę , to się z nią rozprawię. 

 

Euzebia; 

Rusz się Bello pomóż zgładzić tego smoka  

Ja tam wolę wejść na ławkę , popatrzę z wysoka. 
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Bella ; 

- Czy nie widzisz siostro, że to jest dżdżownica  

  Zaraz  cię usłyszy  cała okolica . 

 

( Do ogrodu zbliżają się kobiety z sąsiedztwa) 

 

Sąsiadka 1 ; 

- Zobaczyłam ruch przed domem, zawsze było pusto. 

  Przyszłam sąsiadów przywitać  ( podaje rękę)- Matylda Degusto.  

 

Sąsiadka 2 ; 

- Ja także  przyszłam ,( ciągle się rozgląda , patrzy przez binokle) 

   …………………………… muszę wiedzieć o tym  

  kto zamieszkał w domu, tuż za moim płotem.  

 

Ojciec; 

- Witam   drogie   panie,  proszę  do ogrodu  , 

 Można siąść na ławce , podamy napój z miodu. 

 

Sąsiadka 1;  

- Widzę ,  że nikt czasu  tutaj nie marnuje . 

 

Sąsiadka 2 ; 

-  Oj biedą tu zaciąga , już ja zawsze to wyczuję. 

 

( Bella podaje sąsiadkom szklanki z napojami) 

 

Sąsiadka 2; 

- Nawet milutka ta gołąbeczka , 

Ale to nie jest partia dla mego syneczka.  

 

( trąbka , słychać tętent konia , przyjazd pocztyliona) 

 

Pocztylion; 

- Poczta , poczta ,  depesza z miasta  ( ojciec podnosi się z ławki , 

podchodzi do pocztyliona) 

 

Ojciec  ; 

- A  cóż  to  za wieści  pocztylion   nam  przynosi , 

    Oj  kiepsko te nowinki maja stara głowa znosi. 

( Odbiera list w rulonie , żegna  pocztyliona ,  i czyta.  Po  chwili  opiera się na 

płocie , wyciąga chustkę , wyciera czoło.) 
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Bella ; 

-   Cóż się stało tato, jakieś  złe nowiny?  

Pobladłeś  za  nadto jakie  są  przyczyny. 

 

Ojciec : 

-  Wręcz  przeciwnie  Bellu , wiadomość jest  wspaniała  

   Aż nie chce mi się wierzyć , część floty ocalała . 

Klara ; 

-  Będziemy znów bogaci ? Czy dobrze słyszę papo ? 

  Mów prędko , bo zemdleję,  mów proszę, co ty na to.  

 

Ojciec ; 

- Tak  moje drogie córki , dzieją się chyba cuda . 

Muszę wyruszyć w podróż  i może nasz majątek ocalić mi się uda. 

 

Euzebia ; 

- Och tatku ruszaj w drogę, nie trać już czasu  proszę. 

Wiesz jak  źle się tu czuję , a  pracy na wsi nie znoszę. 

( Ojciec zwraca się do gości) 

Ojciec;  

-  Panie wybaczą - interesy, to dla mnie bardzo  ważna  sprawa. 

 

Sąsiadka 1 ; 

- Ależ  oczywiście … 

Sąsiadka  2 ; 

-   Też jestem ciekawa.  

Wrócę tu ze swym synkiem , może go tu ożenię . 

Oj te stateczki na morzu   to   ja nawet  cenię. 

(  Ojciec z córkami wchodzą  na chwilę do domu , Bella  odprowadza sąsiadki.) 

 

Ojciec nakłada kapelusz i płaszcz ) 

Klara; 

- Mam   tu      drogi  tatku  listę  tego , czego mi potrzeba  

Wiem, że córkom byś przychylił każdej po kawałku nieba.( Patrzy na kartkę ) 

Tuzin sukien, naszyjniki , szale, torebeczki  

i perfum najlepszych tak ze trzy flaszeczki . 

 

Euzebia; 

- Dla mnie może być sukienek siedem, oraz tyle kapeluszy. 

Jak korale też przywieziesz , będzie lepiej mi na duszy. 

 

Ojciec; 

- A tobie Bellu, co mam przywieźć z podroży ? 
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Bella; 

- Ja mój  ojcze proszę tylko o gałązkę pięknej róży. 

Ojciec ; 

- Żegnajcie  moje dziewczynki. 

Bella ; 

- Do widzenia tato . 

Klara; 

- Nie zapomnij o sprawunkach i kup jeszcze kapelusz od słońca na lato. 

 

( sąsiadki wychodzą , siostry śpiewają, ,, piosenka „  ) 

 

 

( W  tle pojawiają się marynarze, statek, morze , słychać szum morza , mewy. 

 

Bosman; ( patrzy przez lornetkę, obserwuje niebo ) 

- Chyba nie ma na co czekać , jutro trzeba ruszać w morze  

  Już nie raz tak bywało , a może nawet gorzej. 

  Zebrać wszystkich marynarzy , przygotować  statek do podróży  

   Stanie w porcie niczego dobrego nam nie wróży.  

   

 

Ojciec  dociera do portu , obserwuje marynarzy , uśmiecha się na widok swego  

statku, marynarze tańczą ,, Piraci z Karaibów,, ). 

Ojciec; 

- Ależ  me  oczy się cieszą i dusza raduje. 

  Kiedy w tak  dobrym stanie statek swój   odnajduję. 

  Hej marynarze,      pozwólcie tu na chwilę  

  To fregata  ,,Berta’’ chyba się nie mylę   ? 

 

Marynarz 1; 

- To prawda , statek   Berta  się  nazywa  

  I jutro  o  świcie w nowy  rejs wypływa. 

 

Ojciec; 

- Ależ ja nie wydałem takich rozkazów , nie jestem jeszcze gotowy.  

 

Marynarz 2 ; 

- Nasz  kapitan  wydał  rozkazy , a pan jest jakiś nowy ?  

 

Ojciec ; 

- Ja nie przyszedłem tu do pracy , statek do mnie należy. 
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Marynarz 2 ; 

- W  bajki   panie    komediancie   nikt   tutaj   nie  wierzy. 

 

Marynarz 1; 

-  Nasz   kapitan   nabył   statek  w  drodze licytacji  

   I nikt  nie  ma  prawa  tu  do  swoich nędznych     racji. 

   Radzę zejść mu   z drogi,   bo  nie ręczę  za    niego  

   Nie ma  tu  w  tym  porcie  pirata  groźniejszego.  

 

Ojciec; 

- Jakże  to,  już nie ma na tym świecie  sprawiedliwości ? 

Marynarz 2; 

- Idź stąd bracie byś nie musiał  doświadczyć jego ataku złości. 

Ojciec ;  

- O  ja  nieszczęsny , najpierw  wiadomość  całe krocie warta   

    teraz   rzeczywistość  z   resztek   nadziei   odarta. 

    Jeszcze  burza  na   dodatek  zbliża się z tej strony. 

     Nie ma dla mnie  ratunku, jestem już skończony. 

( Odgłosy burzy , światło przygasa , ojciec chodzi przy schodach , schodzi na 

dół,) 

Ojciec; 

- Gdzie ja jestem , nic nie widzę , dalej iść nie mogę  . 

  Pamiętam szedłem przez las, a potem zgubiłem drogę……… 

  Co to ? Jakieś światło………  gdzie mnie los prowadzi  

  Pójdę tam, jestem zmęczony,    odpocząć    nie zawadzi.  

 - Jest tu ktoś ? , …………….przyszedłem  bo zbłądziłem,  

( do widowni)  Oj…. czy na pewno dobrze uczyniłem.  

           ( Komnata  w zamku , stół nakryty, na stole jedzenie, ojciec rozgląda się , 

wypatruje gospodarza , wreszcie siada do stołu, zaczyna jeść. ) 

- Och jakie delicje , prawdziwe niebo  dla podniebienia. 

 Jeszcze to wino ( pije wino ) nie mogę  ugasić swojego pragnienia. 

( z tyłu pojawiają się koty, podchodzą i chowają się, następnie ojciec zauważa 

różę pod osłoną , podchodzi , chce zerwać) 

- Jaka piękna , marzenie  Belli  będzie  spełnione ,………………..   

….., ale  Euzebia  i  Klara  będą   zawiedzione. 

( Rozlega się  przerażająca muzyka , za ojcem staje Bestia) 

Bestia; 

- Nie   próbuj  jej   zerwać !.......  Po co  ci  ten  kwiat  róży?  

  Twoja   bezmyślność niczego  dobrego   nie wróży.  

    A  może posiedzieć w lochu  będziesz miał    ochotę  

     żeby odpokutować  największą swoją  głupotę. 

    Ja tu jestem panem i nigdy na to nie pozwolę  

  Żeby ktoś tak nikczemny miał za nic moją wolę. 
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Ojciec ; ( ze strachem) 

- Nie wiedziałem o tym, a różę dla córki zanieść chciałem  

  Wyjeżdżając  z domu  właśnie  Belli  ją obiecałem . 

Bestia ; 

-  Zostaniesz moim  więźniem , nie szykuj się do podróży  

  A będąc w ciemnym lochu nie zerwiesz mojej  róży. 

Ojciec; 

- Pozwól mi   pożegnać się z córkami , wiem, że proszę o wiele. 

 Przyrzekam, że tu wrócę  i  będę    z  powrotem    w   niedzielę . 

Bestia ; 

- Masz czelność prosić mnie o chwile dla rodziny.  

 Ja.. nie mam rodziny, a twoja prośba to czyste kpiny. 

….. Chociaż jak się zastanowię to  może zmienię swoje zdanie, 

Możesz  też w zamian przysłać tu którąś ze swych panien. 

 

Ojciec;  

- Ogromnie jestem wdzięczny nie sprawię ci zawodu. 

  Jestem uczciwym człowiekiem i kłamać nie mam  powodu. 

 

Bestia;  

- Ruszaj więc czym prędzej, bo to tylko  czasu strata . 

  I pamiętaj jak nie wrócisz , znajdę cię na końcu świata. 

 

( Ojciec  chwyta płaszcz , kłania się uniżenie , wycofuje się tyłem, 

 Bestia staje zamyślona , koty snują się po salonie,). 

Bestia śpiewa ; 

(Zmiana dekoracji , dom na wsi , scena w ogrodzie, Bella przy kwiatach, 

przychodzi sąsiad ) 

Maurycy; 

-  Nie dość  piękna , pracowita i jeszcze będzie  bogata , 

   Jak tam sąsiadeczko kiedy wróci  z podróży  ukochany tata. 

    Mama mi mówiła, że  niedługo  majętny  sąsiad wraca. 

    Czy nie męczy  cię za bardzo taka ciężka praca. 

Bella ; 

- Już ci mówiłam sąsiedzie na nic twe  starania , 

 Nie jesteś moim typie , oszczędź sobie gadania. 

Maurycy;  

- Nie ty to inna z sióstr poleci na me wdzięki  

Jesteś zarozumiała, ale pewnie  Klara nie odmówi mi swej ręki. 

( Wychodzi Klara) 

Klara; 

- Czy ktoś wymawiał moje imię , czy o mnie była mowa , 

 Czemu tak nagle , gdy weszłam  skończyła się rozmowa. 



 9 

 

Euzebia ; 

- A mnie już nikt nie bierze pod uwagę  , co się tutaj święci ? 

   Och …..  przecież to nasz miły sąsiad koło sióstr się kręci .  

Bella; 

- Euzebio , to zwykły lekkoduch daj sobie  z nim spokój , 

  W człowieku tak nieodpowiedzialnym uczuć swych nie lokuj. 

Euzebia; 

- Myślisz, że tylko ty się liczysz , zazdrościsz nam chyba ? 

 Przecież na tym  przeklętym bezrybiu, każdy rak to ryba. 

( Euzebia podchodzi do  Maurycego i Klary, szczebioczą mu słodkie słówka) 

Klara ; 

- Jak tylko ojciec wróci , urządzimy przyjęcie w ogrodzie  

 Będzie muzyka, wino, przysmaki, będę się czuć jak ryba w wodzie. 

Euzebia; 

- Będę   miała   wkrótce   najmodniejsze stroje i klejnoty 

  Wtedy na pewno nie zbliżę się do żadnej  głupiej   roboty. 

Klara; 

-  Urodą i tak mi nie dorównasz , jesteś za gruba w pasie  

    Potwierdź  to przystojniaku, ty na urodzie znasz  się. ( do ogrodu zbliża się     

ojciec, przystaje, zauważa go Bella, podbiega). 

Bella; 

- Ojcze wróciłeś!  Pusto tu bez ciebie w każdym zakątku. 

  Widzę jesteś blady ,……. czy wszystko w porządku? 

( Ojciec siada na ławce , Klara  z Euzebią rozglądają się dokoła ) 

Klara ; 

- Ojcze gdzie twe bagaże , gdzie nasze suknie i  kosztowności ? 

Euzebia ; 

  Pewnie służba niesie, musisz poczekać na przyjemności. 

Klara;  

-  Bal musimy zorganizować , zaprosimy Maurycego, naszego sąsiada . 

   Ubierzemy się w nowe suknie , w starych być nie wypada. 

Ojciec; 

- Córki moje kochane, z  żalem odpowiem na wasze pytania. 

  Majątek nasz  na zawsze przepadł , na nic moje starania . 

   Na dodatek w powrotnej,  długiej i męczącej  drodze,  

    los  doświadczył mnie niezwykle srodze.  

Klara; 

- Chyba zemdleję , to jest dla mnie ,  nie do zniesienia  

 Pozwól Maurycy, że przytrzymam się twego ramienia. 

Maurycy; 

-  Wybaczcie mi moje drogie, ale nagle sobie przypomniałem, 

    Że mojej mamie, oj gapa ze mnie ,  coś pilnego obiecałem. 
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( do widowni) 

- Myślą , że złapały naiwniaka , co się lubi  taplać  w biedzie 

   Niech starają się zapomnieć o miłym sąsiedzie. ( odchodzi , siostry narzekają)) 

Bella; 

- Mów ojcze, co złego  w drodze  cię spotkało ?  

  A wy mogłybyście zamilknąć,.. co was opętało? 

Ojciec; 

- Kiedy wracałem do domu, w drodze  burza  mnie zastała 

 Znalazłem schronienie w zamku gdzie straszliwa Bestia mieszkała. 

 Stałem   się    jej  więźniem  i   pozostać  tam  miałem 

Bella;-  Cóż   złego uczyniłeś ? Ojciec; - Różę zerwać chciałem. 

 

-  Wróciłem   pożegnać się z wami , bo nie wiem czy jeszcze wrócę. 

     Nic na to nie poradzę  i biegu zdarzeń nie odwrócę. 

Euzebia ; 

- Masz   swoją    różę,  najgłupszy prezent tego  świata  

  Teraz  przez ciebie odejdzie z domu nasz  ukochany  tata. 

Bella; 

- Ja odejdę z domu, nigdy bym sobie nie wybaczyła  

 Gdybym  oprócz   mamy   jeszcze   ciebie  straciła.  

 Zostaniesz   z  dziewczętami ,  proszę pozwól mi na to  

 Jestem młodsza , lepiej to zniosę , nie upieraj się tato.( Wchodzi  

do domu , narzuca szal , żegna się) 

Ojciec; 

-  Bella , to   bardzo nierozsądne , na samo  wspomnienie  mam dreszcze  

Bella; 

- Żegnam kochani , mam nadzieję , że spotkamy się jeszcze. 

(  Ojciec z córkami wraca do domu , Bella śpiewa, zmiana dekoracji, 

wychodzi na chwilę za scenę) 

 

Narrator; 

-  Chcecie wiedzieć  co było dalej ,  sama mam już gęsią  skórkę  

 Cóż… Ojciec  bardzo się  zamartwiał o swoją  najmłodszą  córkę. 

  Starał  się  utrzymać  dom , uprawił w ogrodzie wszystkie zakątki 

   a  na kaprysy córek sprzedał ostatnie rodzinne pamiątki.  

    Nic dziwnego, że zdrowie  jego zaczęło podupadać  

    A w domu nic jak dawniej nie chciało się układać. 

   Bella wyruszyła  na spotkanie z bestią  dosyć  śmiało  

   Chociaż nie miała pojęcia co się w zamku będzie działo . 

 

( Bella wchodzi do zamku , w salonie pojawiają się koty) 

 Bella ; 

- Obco tu i ponuro , powiało dziwnym chłodem  
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  Spodziewam się , że serce Bestii jest pokryte lodem. 

( Chodzi po salonie przygląda się meblom , obrazom, dostrzega koty) 

-   Widzę , że w pałacu  są miłe zwierzęta 

  A to  już  jest   jakaś  pociecha ,   jakaś zachęta.  

 - Jak wytrzymujecie tu w tym  miejscu miłe koteczki  

  Czy aby pełne są na co dzień wasze miseczki. 

( Koty przybliżają się do Belii , chwytają za ręce prowadzą do stołu ) 

  Bella ; 

-  Mam się  rozgościć? …  Doprawdy poczciwe z was koty 

   A gdzie wasz pan, czy się ukrywa z powodu swojej brzydoty? 

  ( Koty pochylają głowy , milczą) 

Bella; 

-  Rozumiem , mówić o  tym  nie wypada. 

   Zawsze  to    dla  mnie  jakaś    dobra  rada. 

   Pałac  i  obejście  trochę    zaniedbane, 

   Ktoś  tu   pracuje  kotki   kochane ? 

   Nie widziałam  tu nigdzie żadnego człowieka . 

   Co  w tym dziwnym miejscu jeszcze na mnie czeka. 

   Zmęczyła mnie podróż , a Bestia nie przychodzi  

    Odpocząć chwilkę   muszę,  sen mi  chyba  nie zaszkodzi . 

( Koty prowadzą Bellę na kanapę w salonie , nakrywają ją kocem, zaczynają 

śpiewać i sprzątają, Bestia podchodzi do śpiącej Belli , wyciąga rękę i cofa)). 

Bestia; 

- Ależ  ona  piękna , chyba  niebo  mi  ją  zsyła   

 To wielkie szczęście, że zamiast ojca tu przybyła . 

 Opiekujcie się nią  najlepiej jak potraficie  

  Kiedyś wynagrodzę was  należycie. ( Bella przeciąga się , Bestia się oddala) 

Bella; 

-  Przespałam chyba  kilka godzin , hm  to ciekawa sprawa ( rozgląda się) 

   Wszystko pięknie wysprzątane , na stole  stoi ciepła strawa. 

    Tak ładnie pachnie, że chyba spróbuję  tego obiadu  

      Zasiądę do stołu sama , bo Bestii  ani śladu.  

 

Bestia; 

-  Jestem tu  cały czas   i chętnie siądę z tobą  

    Jeśli nie pogardzisz   moją   osobą . 

( Bella upuszcza widelec , wstaje wystraszona) 

Bella; 

- Wreszcie , mam  okazję  spojrzeć Bestii w oczy  

  Myślę , że  poza twoim wyglądem nic mnie już w życiu nie zaskoczy. 

Bestia; 

- Parzysz na mnie z obrzydzeniem , znam już to spojrzenie 

  Tylko chwile w samotności dają ukojenie. 
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  Powiedz , kiedy będziesz miała dosyć , uszanuję twoją wolę  

  Chcę ci tylko powiedzieć jaką w zamku  będziesz  pełnić rolę.  

   Nie zamknę cię w lochu  możesz  chodzić wszędzie  

   Ale ten właśnie zamek twoim więzieniem będzie. 

Bella; 

- Nie wiem czy się cieszyć czy poddać  rozpaczy  

  Mam nadzieję , że rodzina mnie jeszcze zobaczy. 

Bestia; 

-  O    tym   zapomnij ,    nie  planuj podróży  

   I  nie zbliżaj się nigdy   do mojej róży. ( Odchodzi , Bella przygląda się róży)) 

Kot 1; 

-  Po co taki obcesowy , zraża sobie ludzi  

   I tak w całym sąsiedztwie tyko postrach budzi. 

Kot 2; 

-   Taka miła ta panienka i na jego widok nie zemdlała. 

   Mam nadzieję , że się opamięta i nie da znowu ciała. 

( Bella odwraca się nasłuchuje) 

Bella; 

- Czy ja dobrze słyszałam, czy mnie mylą uszy  

  Kot który mówi,  każdego chyba poruszy. 

( Koty cofają się w głąb sali) 

Kot 1( nieśmiało) 

-  Jesteśmy kotami , lecz mamy  cechy  ludzi  

   Dlatego   ten  fakt  zdziwienie często   budzi.   

Bella; 

- Widzę, że jesteście sługami  bardzo złego Pana  

   To chyba nie jest przyjemne służyć dla tyrana. 

Kot 2; 

- Pan nie zawsze jest taki zły , potrafi być też miły  

To  zdarzenia w jego życiu  w  potwora  go zmieniły. 

Kot 3; 

- Róży jednak nie radzę  dotykać, to delikatna sprawa 

  Choć wiem że panienka może  być wścibska i ciekawa. 

Kot 1; 

- Każdy tylko o sobie myśli , swoje krzywdy liczy ( z przekąsem) 

  A  naszemu panu nikt  dobrze nie życzy. 

Bella; 

- Oho ktoś tu poczuł się dotknięty, czy powiedziałam coś złego?   

  Nie życzę nikomu źle, ale pana waszego nie uważam za świętego. 

Kot 1; 

-   Po co zaraz święty, nasz pan jest  normalny  

Bella; 

- To chyba mój wzrok nie jest już idealny. 
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  Idę na spacer , przemierzę korytarze  

  Bo o jakimś relaksie właśnie teraz marzę. 

Kot 2; 

- Spokojnie panienko , Aleks jest trochę nadęty 

  Ale to dobry sługa , choć  rzadko bywa uśmiechnięty. 

( Bella wychodzi , koty dyskutują ) 

Kot 2 ; 

- Zamilcz czasami , bo wypaplasz nasze sekrety 

  Potem będziesz panikował ……O  rety ….O rety ! 

Kot 3; 

- No właśnie jeszcze nie wszystko stracone 

 Jest szansa żeby życie nasze i pana było odmienione. 

Kot 1; 

- Ciekawe  jak zmusisz ją do pokochania Bestii  

  Chociaż chciałbym szczęścia dla pana ,  to nie ulega  kwestii. 

( Wchodzi Bestia, zasmucony, podchodzi do róży, koty idą za nim ) 

Bestia; 

- Za  kilka marnych  dni   płatki  róży opadną 

  Nic  nas nie  ocali , nasze nadzieje przepadną. 

Kot 2; 

-  Jest  dla  nas  jeszcze   jakaś   szansa  nie  załamuj  się  panie 

   W zamku jest osoba , dzięki której niemożliwe, możliwym się stanie. 

Bestia ; 

- Myślicie, że o tym nie wiem , ona jest ideałem  

   Serce mi mocniej biło kiedy przy niej stałem. 

    Nie mogę jednak zmusić jej do miłości  

    Chociaż gdyby tak się stało oszalałbym z radości. 

Kot 1 ;  

- Zrobimy wszystko panie, żeby zmieniła o tobie zdanie  

  Przygotujemy ci kąpiel, masaże, zmienimy uczesanie . 

Bestia ; 

-  Dajcie  spokój, to wszystko na nic się przyda  

   Kiedy pod pięknym strojem ciągle jest ohyda. 

( Koty biegają, ciągną  Bestię za sobą, wchodzą za parawan , przerzucają 

ubrania , muzyka, lecą bańki mydlane) , 

 ( wchodzi czarodziejka ) 

Czarodziejka ; 

- Chyba kara nauczy go wreszcie  pokory  

  Do  oceny ludzi po wyglądzie nie będzie taki skory. 

  Nigdy nie oceniaj ludzi gdy nie poznasz ich dokładnie  

  Zranisz kogoś , wkrótce  na ciebie to samo spadnie. 

  Nie wywyższaj się, bo kim jesteś u licha  

  Że przez twoje zachowanie przemawia tylko pycha. 
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  Myślisz że jesteś najlepszy i  masz za nic innych ludzi  

  Wiedz, że takie zachowanie  tylko nienawiść wzbudzi. 

  Nie pomoże kąpiel w mleku, ani żadne pachnidła  

  żeby stworzyć ideał ze zwykłego straszydła. 

  Nasz bohater duszę musi wybielić , a to trudna sprawa 

  Może mu się to uda , bardzo jestem ciekawa. 

( Po chwili wracają  koty  i  Bestia z ręcznikiem na głowie) 

Kot 2; 

- To oczywiste , że  pachniesz  i wyglądasz pięknie 

   Serce Belli  na pewno trochę zmięknie. 

Kot 1; 

- Zagraj nam panie coś ładnego, dawno muzyka u nas nie brzmiała 

  Pamiętasz   jak  zawsze  cała   służba  z  zachwytem  ciebie słuchała. 

Bestia ; 

- Nie wiem czy potrafię zagrać coś jeszcze  

  od kiedy krąży nade mną fatum złowieszcze. 

Kot 3; 

- Nie daj się prosić , spraw nam choć trochę radości 

   Niech wesoła nuta w naszym domu zagości. 

( Bestia siada zaczyna grać na gitarze  Romanzę hiszpańską , koty siadają na 

podłodze , zasypiają , wchodzi Bella  ) 

 Bella; 

- Skąd płyną te dźwięki ? Wprost uczta dla ucha. 

   Od razu do mego serca wstąpiła otucha .( rozgląda się ) 

- Czy to możliwe , czy Bestia tak pięknie grać umie ( do widowni) 

   Może nie jest taki zły , może tylko czegoś nie wiem , może nie rozumiem. 

   Kiedy spojrzał na mnie to nogi się ugięły pode mną   

   Ale jego wzrok sprawił, że coś dziwnego zaczęło się dziać  ze mną .   

( ktoś głośno stuka do drzwi, Bella chowa się za komodą , Bestia przestaje grać ) 

Kot 4; 

- Panie , szybko, w wąwozie spadł  głaz  na pracującego Rufina 

   Nie ma czasu do stracenia ,…. jest przy nim żona Delfina. 

Bestia ; 

- Mówiłem, że wąwóz trzeba zabezpieczyć , to najważniejsza praca 

  Każdy jadąc tą drogą naraża się , choć  znacznie drogę skraca. 

  ( Wszyscy wybiegają , Bella zostaje sama) 

Bella ; 

- Jaki wrażliwy…. , to miłe, że tak troszczy się o ludzi. 

   Tylko czemu wciąż osoba jego dziwne uczucia  budzi. 

    Coś w nim jest co przyciąga w jego stronę moje dobre myśli  

    Gdy odpoczywałam czułam jego wzrok , wtedy mi się przyśnił. 

     Spojrzał w moje oczy i mówił   pięknie  o  miłości 

     A ja go głaskałam po twarzy bez odrazy i litości . 
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     Zastanawia mnie jego osoba , doskonały takt i obycie  

      Z drugiej strony szkaradna postać , istna męka takie życie. 

 

 ( siada na fotelu bujanym, zamyka oczy, muzyka, po chwili wracają Bestia 

 i koty ) 

Kot 1; 

- Panie bardzo mocno krwawisz ,  ranę opatrzyć trzeba. 

Bestia; 

- To nic wielkiego , ważne że się udało z pomocą nieba. 

  Teraz pójdę do siebie,  przez chwilę chciałbym zostać sam 

  Jutro naprawimy drogę w wąwozie, już pewną koncepcję mam.   

Bella ; 

- Nie pozwolę ci odejść dopóki nie opatrzę twojej rany. 

Kot 2; 

- My też tak uważamy i byle powodem zbyć się nie damy. 

( Bella opatruje dłoń Bestii) 

Kot 3; 

- Nasz pan uratował Rufina , głaz przydusił mu nogi 

 Pan  łomem odsunął kamień  i zabrał go do domu z drogi. 

Kot 1; 

- Wszystkim kazał iść do domu, koniec na dziś pracy 

  Wszyscy  chwalą go znowu……… tak   mówił  Horacy. 

Kot 2; 

- Gadasz jak nakręcony, stuknij  się w ten łeb kosmaty 

   Czy nie widzisz, że należy wyjść czym prędzej z tej komnaty. 

Kot 1; 

- Dobra zabierajmy się stąd czym prędzej, Bonifacy ma rację  

  Wrócimy trochę później by przygotować kolację. 

( koty wychodzą Bella zostaje sama z Bestią, opatruje ranę ) 

Bestia; 

- Dziękuję Ci bardzo  , w zasadzie rana była niewielka, 

   Ale pojawiła się w moim sercu nadziei iskierka. 

  Spojrzałaś na mnie innym wzrokiem , ale czy na pewno 

  Chyba  będę zbyt zuchwały, prosząc- zostań mą królewną.  

Bella ; 

- Widzę , że nie jesteś  złą osobą, a tak myślałam o tobie 

  Jednak żeby być królewną?... To  nie mieści się w mej głowie. 

 

(  Bestia i Bella  śpiewają piosenkę  ) 

Bella; 

-To zbyt śmiałe   jak na krótką znajomość  wyznanie  

 Czy nie  uważasz tak  jak  ja  mój  drogi  panie . 
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Bestia ; 

- Może dla ciebie za wcześnie , dla mnie to nie ma znaczenia  

  Wszystko to prawda …………co mam ci do powiedzenia. 

Bella; 

- Na wszystko trzeba czasu , nie wiem co myśleć o tobie  

  Odnajduję dwie różne postaci w twojej dziwnej  osobie. 

  Tęsknie   bardzo za domem  , za ojcem za siostrami  

  A niewola u ciebie stawia mur między nami. 

Bestia; 

- Na siłę cię nie zatrzymam , uczynię wszystko czego chcesz 

  Ale moje serce będzie tęsknić , na pewno to czujesz i wiesz. 

  Mam tu zwierciadło, w którym  zobaczysz rodzinę i miejsc wiele  

  Pamiętaj, że  nie jestem twoim wrogiem, ale  przyjacielem. 

( Bella patrzy w lustro , przerażona  zasłania ręką usta  ) 

Bestia ; 

- Coś się stało ?  Jakieś kłopoty w twojej rodzinie ? 

 Musi dziać się coś złego, widzę to po twojej minie . 

Bella; 

- Mój ojciec leży chory, pozwól mi pojechać do niego  . 

  Wrócę tu , obiecuję t. dla mnie coś bardzo ważnego. 

Bestia; 

- Nie zatrzymuję cię , jedź do domu i nie zwlekaj  

Bella; 

- Wrócę , obiecuję… za kilka dni …czekaj. 

( Bella zbiera się do drogi , Bestia podaje jej pelerynę, wbiegają koty) 

Kot 1; 

- Dokąd panienko … teraz nie możesz szykować się do podróży.  

  To dla nas ostatnie chwile, wkrótce opadnie ostatni płatek róży. 

Kot 2; 

- Jak nie wrócisz za dwa dni to będzie jak w porzekadle 

  Zobaczysz to niebawem w tym niezwykłym zwierciadle.   

Bestia ; 

- Daj spokój, wszystko przepadło to nie ma już znaczenia  

  Mimo najlepszych chęci nie uciekniemy od przeznaczenia. 

Bella ; 

- O czym on mówi  nie wiem  co znaczą jego słowa 

Bestia; 

- Idź już,  konie czekają, niech będzie spokojna twoja  głowa. 

( Bella wychodzi , Bestia podchodzi do róży ) 

Bestia; 

- To już nie potrwa długo, nadzieja wkrótce pryśnie  
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   Prawdziwa radość nigdy tutaj nie zabłyśnie.  

( wychodzą , wchodzi narrator, zmienia się dekoracja) 

Narrator; 

-   Chcecie wiedzieć , co wkrótce się wydarzy, 

    Czy stanie się to o czym Bestia marzy? 

    Czytam z zapartym tchem i nic innego nie robię 

    Bo  cała bajka jest zagadką samą w sobie. 

    W mądry sposób opowiada o istocie miłości,  

    która uwalnia po kawałku pewną dozę  przyjemności. 

    Uświadamia ,że miłość jest siłą, która wartościuje życie 

    choć nie zawsze  przychodzi nagle w pełnym rozkwicie. 

    Czasem trzeba do niej dojrzeć, by rozkoszować się jej owocami 

    Znosić cierpienia, upokorzenia , ból , nie spać całymi nocami. 

    Trzeba czasami zmierzyć się zawiścią, próżnością  i głupotą  

    Aby po szczęście sięgnąć z jeszcze większą  z ochotą. 

    Walcząc z przeciwnościami losu ,często marzymy skrycie 

    Aby  dokonując  wyborów odmienić pozytywnie swoje życie. 

    Z Bestią jest podobnie, była głupota , potem cierpienie  

    Czy teraz przyjdzie kolej na długotrwałe pocieszenie.  

    Bella  opuściła zamek w niepewności i rozterce 

    Czując  jednak , że ktoś jeszcze zawładnął  jej sercem. 

    Nie chciała się przyznać , że ugodziła ją strzała Amora 

    Nigdy  do  szczerych wyznań nie była zbyt skora. 

    W domu zastała ojca chorego ze zgryzoty 

    Martwił się losem  Belli  i stanem swej biedoty. 

    Kiedy zobaczył córkę całą i zdrową to  odzyskał siły ,  

    Ale siostry w   pierwszej chwili zaniemówiły. 

( z domu wychodzą siostry i Bella , po chwili ojciec) 

    Klara; 

-  Widzę , że  wróciłaś z tego więzienia  bardzo odmieniona.  

    Piękna suknia , klejnoty, jestem wprost   oszołomiona. 

    Zobacz Euzebio jak pobyt u potwora naszej siostrze służy 

    I pomyśleć, że przyczyną jej wyjazdu była nędzna gałązka róży. 

   Euzebia; 

-  Bella zawsze umiała  sobie w życiu radzić 

   Czy musiałaś w ogrodzie  Bestii piękne róże sadzić? 

  Klara; 

- A może śpiewała mu do snu zbójnickie piosenki 

  Że jej podarował klejnoty i te piękne sukienki. 

  Bella; 

- Nie musiałam pracować, a wszystko było w mojej szafie 

  Bestia nie jest potworem,…. wyjaśnić tego nie potrafię.  

Euzebia; 
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- Że co , to znaczy  że ty nie byłaś tam w niewoli  

  I tak po prostu wyjechać do domu  ci pozwolił. 

To jakaś bzdura , która  się nie mieści w mojej głowie  

A my tu z siostrą klepiemy biedę na tym wygwizdowie. 

Bella ; 

- To prawda na pierwszy rzut oka Bestia jest potworem 

  Ale zyskuje  po bliższym poznaniu, i wracam do niego wieczorem.  

Ojciec; 

- Co ja słyszę, niedawno wróciłaś , a  już chcesz nas zostawić  

Bella ; 

- Obiecałam Bestii , nie mogę mu zawodu sprawić. 

 Muszę wrócić jeszcze dziś, bo mam dziwne przeczucia  

 I nie chodzi tu o wdzięczność , ale o uczucia.   

Klara;( do widowni) 

- Patrzcie ją jaka poczciwa, już ją ciągnie do bogactwa 

  Nawet przez to zaślepienie nie widzi brzydactwa. 

Euzebia ; 

- Oj biedactwo , musimy sprawić żeby się spóźniła 

   I Bestia nie  będzie już  dla niej taka miła . 

Klara; 

- Nie chcę klepać biedy, jutro   pójdziemy za nią do potwora 

  Naszą Belunię  przepędzi , a my złapiemy w sidła paskudnego adoratora. 

Ojciec; 

- Co tam córeńki szepczecie na boku , chodźcie pożegnać się z siostrą  

  Opuszcza nas , musi wracać , odbiera nam chwilę radosną. 

Klara ; 

- My właśnie o tym , nie chcemy żeby Bella tak szybko jechała  

  Na służenie Bestii jeszcze mnóstwo czasu będzie miała . 

Euzebia ; 

- Siostro nie zasmucaj nas , zostań jeszcze z nami  

  Nacieszmy się sobą   i naszymi wspomnieniami . 

Bella; 

- Macie rację , czas  spędzony w domu , to jak balsam dla ciała 

  Nie wiem kiedy tu wrócę , i czy czas będę dla was miała . 

Klara ; 

- Chodźmy do domu mamy ciasteczka i sok malinowy 

  będzie to  , wieczór niezapomniany , wprost wyjątkowy. 

 

Ojciec i Bella wchodzą do domu siostry śpiewają  

 

( Wchodzą do domu , wszystkiemu przygląda się Maurycy) 

- Dobrze to wykombinowały , lalunie spod ciemnej gwiazdki 

  Już ja się przyczynię by zmienić finał tej opowiastki. 
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  Słyszałem o Bestii ,  ludzie mówią  , że  ostatnio dziwnie  słabnie 

  Chętnie się z nim zmierzę, nim  całkowita niemoc go dopadnie. 

  Mam kilku zaufanych ludzi , którzy z ochotą  mi pomogą . 

  Za obiecane złoto i  kosztowności wszystko zrobić mogą . 

  Kiedy pozbędę się Bestii , a później każdego nędznego  kota  

  Bella będzie moja i otworzę wreszcie swojego   zamku wrota.  

( Widzi lusterko , podnosi je ) 

  Lustereczko powiedz przecie kto jest najsprytniejszy w świecie? 

-  Ojej  przecież to zamek, koty…. i kto jeszcze , nie zgadniecie . 

  Muszę się zbierać , marzenia trzeba  w życie wcielić   

  I pójdę tam sam, nie będę się przecież z nikim dzielić. 

( Wychodzi  czarodziejka śpiewa, ostatnia zmiana  dekoracji  ) 

( koty  wnoszą na kocu ranną Bestię) 

Kot 1; 

- Szybko , tutaj ,  połóżcie  go  na dywanie  

Kot 2 ; 

- Ja przyniosę poduszkę , zrobimy mu posłanie. 

Kot 3; 

- Że też żaden z nas nie towarzyszył mu  w tej wyprawie  

  Załatwilibyśmy tego nicponia wcześniej i byłoby po sprawie. 

  A, tak ze złamaną ręką  uciekł gdzie pieprz rośnie 

 Pobiegłem za nim , ale znalazłem tylko nóż  przy starej sośnie.  

   Kot 1; 
-  Oj  , ja bym mu zaserwował  cios za ciosem  

     pięknie by wyglądał z rozkwaszonym nosem 

Kot 2; 

 - A ja mógłbym mu  podrapać twarz i  ręce obie 

   Wiecie jakie mam pazury, chociaż trzymam je przy sobie. 

    Kot 3 ; 
- Zamknijcie  się ,  pan musi odpocząć  i pozbierać  siły 

  Mordercza praca w wąwozie , później incydent niezbyt miły 

Bestia ; 

- Dajcie spokój boleści przeminą ale to koniec naszych marzeń 

   Niestety nie cofnę już nigdy minionych zdarzeń.( kot 1 zbliża się do róży ) 

Kot 1; 

- Niestety na włosku wisi ostatni płatek róży 

  A to jak wiemy niczego dobrego nie wróży. 

Bestia ; 

- Dobrze, że rana jaką mi zadał, cierpienie inne  zagłuszy 

  Bo nie ma na świecie nic gorszego jak ból chorej duszy. 

( koty kładą się na podłodze obok Bestii, muzyka bardzo spokojna , smutna 

Po chwili do ktoś stuka do drzwi , wchodzi czarodziejka) 

Czarodziejka ; 
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- Przyszłam w samą porę, wybiła już godzina  

  Jaki miły obrazek , wyglądacie jak rodzina. 

  Zabiorę swoją różę i wasze  marzenia 

  Wiedziałam , że one nie doczekają się spełnienia. 

 ( do salonu wbiega zadyszana Bella, czarodziejka usuwa się w cień) 

- Gdzie Bestia, co tu się dzieje, czy coś przegapiłam.  

  Wiem że zawiodłam, trochę się spóźniłam. 

  Czy to on, o Boże , co się tutaj stało ? 

  Wiedziałam , ja czułam, serce moje drżało . 

  Jesteś ranny, czy to coś groźnego ? 

   Proszę nie umieraj  - nie zniosłabym tego. 

Bestia ; 

- Wróciłaś, to naprawdę ty , oczom swym nie wierzę  

   nie martw się, jestem tylko słaby dlatego tu leżę .  

   Dlaczego wróciłaś, czy to ma związek ze mną ? 

   Możesz odejść, nie musisz litować się nade mną . 

Bella; 

-  Przyszłam bo  chciałam i nie ma tu mowy o żadnej litości . 

   Prawdziwy powód tego, że jestem wypływa z czystej, szczerej miłości.  

Bestia; 

- Czy ja śnię , czy jestem już w niebie  

  Kto odmienił los , kto odmienił ciebie? 

Bella ; 

- Od początku moje serce  na twój widok drżało  

  Najpierw , że się bało , później, że kochało. 

( Bestia zdejmuje maskę i rękawiczki., powoli wstaje) 

Bella; 

- Co się  dzieje czy to czary  

  Taka zmiana….. nie do wiary. 

Czarodziejka; 

- A jednak znalazła się osoba, która cię pokochała  

  Musiałeś się zmienić skoro ta panna  miłość ci wyznała.  

  Ja przyznam szczerze  jestem zaskoczona  

  Myślałam, że inaczej ta  historia będzie zakończona. 

  Widzę, że nie możesz uwierzyć w to co tu się dzieje  

  On ci wszystko  wytłumaczy kiedy wyzdrowieje. 

  Róża zwiędła , ale miłość kwitnie, więc rozejm  ogłaszam  

Bestia ; 

- Ja w szczerości swego serca  

   Ciebie i wszystkich PRZEPRASZAM. 

  Jeszcze jedno mam marzenie - byłbym najszczęśliwszy w świecie  

  Gdybym mógł spędzić resztę życia przy ukochanej kobiecie. 

  Tobie Bellu moje serce ofiaruję , a prosić o rękę sam nie wiem jak  



 21 

  Lecz wystarczy twoja zgoda i magiczne słowo ….. 

Bella; 

- Tak. 

( Do salonu wchodzą siostry, ) 

Bella; 

- Siostry moje drogie, a to niespodzianka  

   Żegnałam  was przecież dzisiejszego ranka. 

Czy coś się stało ?  

Euzebia; 

- Przyszłyśmy tutaj  by oswobodzić cię siostro od tej Bestii 

  Nie  ma  jej  więc,  porozmawiajmy  na temat tej  kwestii. 

Klara; 

- Wpadłyśmy na pomysł taki , żeby cię zastąpić w  niewoli 

  Ja albo ona ,  niech sobie wybierze , którą z nas woli. 

Euzebia; 

- Ja jestem starsza, mam  duże doświadczenie i wiele uroku 

  Klara  też niebrzydka mogłaby  zamieszkać u mego boku. 

Klara ; 

- Ja jestem młodsza i mam dużo więcej sprytu  

  Trochę powęszę by móc  skorzystać z tego dobrobytu.( rozgląda się) 

Bella; 

- Niepotrzebnie każda z was dwoi się i troi 

  Bo odmieniona Bestia właśnie przed wami stoi. 

Euzebia ; 

- Ojej  , to jakaś farsa , ładne zamieszanie  

  Wybacz naszą zuchwałość odmieniony Panie. 

Bestia ; 

- Witam serdecznie w moim domu, miło mi poznać siostry obie  

  Niestety  sam oddałem się w niewolę najdroższej mi osobie. 

  Więc zamiast tracić czas i mówić bardzo wiele  

  Zapraszam wszystkich gości na ślub i na wesele. 

( Wszyscy szykują się do tańca , Wychodzi narrator) 

Narrator ; 

-  I tak  bajka , którą czytałam , właśnie dobiegła końca 

   Co….? Że niby na weselu zabrakło Belli ojca. 

   Nic bardziej mylnego wszyscy przybyli w komplecie 

  Pięknie  tańczyli na balu , pokażę wam jeśli chcecie. 

  Nawet Maurycy , który miał  jeszcze niedawno niecne zamiary  

  Ze skruchą i pokorą przybył na wesele szukać sobie pary. 

  Jedna myśl mnie prześladuje i ciągłe pytanie  

  Jaka z bajki jest nauka i jakie przesłanie. 

  Dobro choć ciche i skromne zawsze ze złem wygrywa  

  A piękno i brzydota zwykle względne bywa. 
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  Więc nie daj zwieść pozorom , które widzi ludzkie oko 

  Bo  prawdziwe dobro i  piękno  często   bywa  ukryte  głęboko. 

 

Wszyscy tańczą walca , następnie śpiewają piosenkę finałową. 

 

   


