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   autor: Irena Dobek       
 
           Inscenizacja pt. ,,Bądź błogosławiona’’ – jesteś moją muzą!      
 

       na  podstawie legendy  indyjskiej- H. Sienkiewicza oraz 
       wierszy ze zbiorku :,, Herbaciany zapach róż”- G.Orlińskiej    
      

 
     ( na tle indyjskiej melodii  ) 
    
           Narrator: 
            Raz ,w jasną noc księżycową, mądry a wielki Kriszna zamyślił się głęboko i rzekł: 
 
           Kriszna:  

- Myślałem, że człowiek jest najpiękniejszym tworem na ziemi – i myliłem  się. Oto 
widzę  kwiat lotusu, kołysany nocnym powiewem. O ile on piękniejszy od 
wszystkich żyjących istot :listki jego otwarły się właśnie na srebrne światło księżyca  
- i oczu nie mogę od niego oderwać...Tak, nie ma między ludźmi nic podobnego ... 
(powtórzył z westchnieniem). 

 
            (po chwili  pomyślał i rzekł ) 

- Dlaczego bym ja, bóg ,nie miał potęgą słowa stworzyć istoty, która by  była tym 
między ludźmi, czym lotus między  kwiatami? Niech więc tak  będzie na radość 
ludziom i ziemi! Lotusie, zmień się w żyjąca dziewicę i stań przede mną! 

 
 (zadrżała leciuchno fala, noc   rozjaśniała, księżyc mocniej zabłysnął na niebie,  
rozśpiewały się drozdy, potem umilkły). 
 ( na tle melodii indyjskiej- taniec kwiatów, zamiana lotusa w dziewicę ) 

       
           Narrator: 
           I czar się spełnił: przed Kriszną stanął lotus w ludzkiej postaci. 
        
   
            Kriszna : ( bożek zdumiał się ) 

- Byłaś kwiatem jeziora , bądź odtąd kwiatem myśli mojej i przemów!  
 
            Dziewczyna- lotus : ( poczęła cicho szeptać )    

- Panie! Zmieniłeś mnie w żywą istotę ; gdzież mi teraz zamieszkać każesz? Pamiętaj, 
panie, że gdy byłam kwiatem , drżałam i tuliłam listki za każdym tchnieniem wiatru. 
Bałam się, panie, nawalnych dżdżów i burzy, bałam się gromów i błyskawic, bałam 
się nawet palących promieni słońca. Tyś  mi kazał być wcieleniem lotusu, więc 
zachowałam dawną naturę i  teraz boję się, panie, ziemi i wszystkiego, co się na niej 
znajduje... Gdzież mi zamieszkać każesz? 

 
Kriszna: (  podniósł oczy ku gwiazdom, przez chwilę myślał, po czym spytał: ) 

       -    Chcesz żyć na szczytach gór? 
 
Dziewczyna – lotus:  

- Tam śniegi i zimno, panie ; boję się. 
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Kriszna: 

- A więc... zbuduję ci pałac z kryształu na dnie jeziora. 
 
            Dziewczyna- lotus:  

- W głębinach wód przesuwają się węże i inne potwory; boję się panie! 
 
            Kriszna:  

- Chcesz  stepów bez  końca?  
 
           Dziewczyna- lotus: 
     -     O panie! Wichry i burze tratują stepy na kształt stad dzikich. 
       
            Kriszna: 

- Cóż z tobą uczynić, kwiecie wcielony?... Ha! W pieczarach Ellory żyją święci 
pustelnicy...Czy chcesz zamieszkać z dala od świata, w pieczarze? 

 
           Dziewczyna- lotus: 

- Ciemno tam, panie; boje się. 
 

     (Kriszna usiadł na kamieniu i wsparł głowę na ręku. Dziewczyna stała przed nim 
drżąca, przestraszona ) 

   ( na tle melodii indyjskiej- przyroda żyje;  ozłociła się toń jeziora, palmy i bambusy 
słychać różowe czaple , błękitne żurawie , białe łabędzie , pawie i bengale w lasach;   
rozległy   się dżwięki strun, nawiązanych na muszlę perłową )   

 
             Kriszna: ( obudził się z zadumy i rzekł: ) 
        -    To poeta Walmiki wita wschód słonca. (  słychać melodię ) 

     
  ( nad jeziorem ukazał się Walmiki, ujrzawszy dziewczynę  przestał grać. Perłowa 

muszla wysunęła mu się  z dłoni na ziemię, ręce opadły wzdłuż bioder i stanął 
niemy, jak gdyby wielki Kriszna zmienił go w drzewo nadwodne.) 

   
            Kriszna:  ( bożek ucieszył się z tego podziwu nad własnym dziełem i rzekł : ) 

- Zbudź się  Walmiki i przemów! 
 
           Walmiki: 

- Kocham! 
 
             Kriszna ( twarz Kriszny rozpromieniła się nagle ) 

- Cudna dziewczyno, znalazłem godne dla ciebie miejsce na świecie: zamieszkaj w 
sercu poety.  

 
            Walmiki:  

- Kocham! 
 

( wola potężnego Kryszny poczęła popychać dziewczynę ku sercu poety,  
wstępowała w przeznaczony dla siebie przybytek. Lecz nagle, gdy głębiej spojrzała 
w serce poety, twarz jej pobladła, ogarnął ją  strach.) 
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Kriszna : ( zdziwił się ) 

- Kwiecie wcielony czy i  serca poety się  boisz? 
 
            Dziewczyna- lotus : 

- Panie gdzież mi to zamieszkać kazałeś? Otom w tym jednym  sercu ujrzała i śnieżne 
szczyty gór, i głębiny wód, pełne dziwnych istot, i step z wichrami i burzą, i ciemne 
jaskinie Ellory: więc boję się znowu, o panie!   

 
             Kriszna: ( dobry i mądry bóg rzekł )  

- Uspokój się, kwiecie wcielony! Jeśli w sercu Walmiki leżą samotne śniegi, bądź  
ciepłym tchnieniem wiosny, które je stopi : jeśli jest głębia wodna, bądź perłą w tej  
głębi; jeśli jest pustka stepu, posiej w niej kwiaty szczęścia: jeśli są ciemne pieczary 
Ellory, bądż w tych ciemnościach słońca promieniem... 

 
            Walmiki: ( który przez ten czas odzyskał mowę,  dodał: )  
       -     I bądż  błogosławiona ! 

 
( na tle melodii indyjskiej – wpadają anioły, podnoszą dziewczynę w górę , stawiają 
na piedestale, wręczają jej skrzydła anioła, wybiegają ; w tym czasie następuje 
zmiana dekoracji:,, Nad jeziorem”-  ,, Herbaciany zapach  róż” . Pozostaje 
Walmiki i dziewczyna –lotus.) 
 
 Walmiki dostaje od dziewczyny skrzydło anioła  
  Lotus- muza: ( mówi wiersz ) 
  
,,Są tacy którzy mówią ...”  
  
  są tacy 
którzy mówią- 
       aniołów nie ma 
lecz ty im nie wierz 
bo jak bym bez dobrych aniołów 
     znalazła ciebie  

 
( mówi Walmiki: ) 
 nam się nie zdarzy nic złego 
póki  wierzymy w ich skrzydła. 
 
( lotus- muza wybiega za parawany  , w tym czasie pojawiają się  4.  anioły, recytują 
wiersz ,, Anioły przychodzą  nocą”   
 
            anioły 
przychodzą na świat nocą 
 w pączkach róż 
skrzydełkami trzepoczą 
     maleńkimi 
jak krople rosy  
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każdy z nich  
jest bezbronny i bosy 
niby dziecko 
co oczy otwiera  
 po raz pierwszy 
 
 potem 
każdy z  aniołów wybiera  
 jakieś okno  
za którymi w tej chwili 
nowe życie  
w kołyskę włożyli 

 
i zostaje z nim 
by już zawsze  
do snu  szeptać mu  
różane baśnie 
 
 
( anioły wybiegają  za parawany,  wychodzi lotus- muza i wręcza poecie filiżankę, 
znika za dekoracjami.) 
 
Poeta zamyślił się, tworzy, za chwilę taniec filiżanek pt. ,, Filiżanka pełna baśni   ‘’ 
 
Za oknami młody księżyc   
I na palcach noc się skrada  
             cichuteńko.   
Kropla miodu w serce wpada,  
Wieczór płynie  jak ballada, 
           pomaleńku.  
 
Cień na ścianie,            ( zza parawanów wychylają się głowy  aniołów, potem   
 jak przesłanie,                 skrzydła , ręce-  2. razy.) 
jak pisany skrzydłem list. 
Zasłuchanie, 
 zaszeptanie- my.   
 
Filiżanka pełna baśni 
 dzikiej róży.  
Nad nią oczy, jak witraże,  
   w blasku świec . 
Niech zostanie w twej pamięci, 
 jak najdłużej, 
       herbaciany sen. 
 
( dziewczynki- filiżanki chowają się za parawany, anioł wychodzi  z różą w ręku i 
mówi wiersz ,,Kto wymyślił  anioły”  
 
   kto wymyślił anioły? 
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   kto pokazał im drogę 
 
   do świata 
w którym róże 
w koronach na głowie 
stają się ich odbiciem 
 
dwoje- a jak jedno 
 
i dlatego mój synku  
sam nie wiesz na pewno  
kto stuka w nasze okno 
gdy nadciąga burza 
 
czy to  anioł 
czy anielska róża? 
 
( anioł  poecie podaje różę  , poeta myśli ; słychać melodię, pojawia się 7. 
dziewczynek z siedmioma lustrami – taniec z  lustrami ,,Za siedmioma lustrami  ’’    
    
    Za siedmioma lustrami, 
    Za siedmioma latami, 
                                     Luizo, 
 róża kwitnie na śniegu,  
lecz dorośli jej wdzięku nie widzą. 
Mały Książę, choć kochał  
 poszedł w świat i zapomniał, 
                                     że była. 
Za siedmioma lustrami, 
 szron się bawi płatkami. 
                                     To zima. 
 
Luizo, Luizo, 
 siedem luster przejdź, 
za siódmy horyzont wejdź. 
Luizo, Luizo, 
 siedem luster przejdź, 
tam róża na śniegu jest. 
 
( wchodzi lotus- muza ,Walmiki- poeta mówi wiersz,, Każdej róży” dedykując go 
swojej wybrance.) 
   
    każdej róży 
potrzebny jest chochoł 
by do wiosny  
przetrwała z aniołem 
 
ty- dla mego serca 
   kochanie  
jesteś takim 



 6

cieplutkim chochołem. 
 
( poeta wręcza jej różę, muza odchodzi, Walmiki ogarnia sen, słychać  piosenkę 
,,Herbaciana róża”    
 
Herbaciana róża 
Herbaciane serce 
Herbaciane myśli 
Herbaciany zmierzch 
Herbaciane cuda 
Herbaciane wiersze 
Herbaciane baśnie 
Herbaciany sen 
 
Wyczarować można wszystko  
Czego pragniesz 
Świat zaklęty znaleźć  
W codzienności mgle 
Zanim stary zegar znów 
Godzinę skradnie 
Herbaciane niebo 
Niech otworzy się 
 
( na scenę wpadają koty, zdejmują  ze śpiącego poety  wierzchnie okrycie, słychać 
muzykę, poeta w roli kota- Cynamona tańczy wraz z innymi kotami) 
      
    ,,Cynamonowa kołysanka”  
    
 Cynamon- to koci lunatyk. 
 Ma futro wytarte przez gwiazdy. 
 Nocami wychodzi na dachy, 
 jak rudy cień.  
 Pogada cichutko z księżycem, 
 co oczy tęsknotą mu barwi, 
 zapatrzy się w śpiące ulice, 
 przez chwile dwie. 
 
A gdy ludziom pora wstać, 
To Cynamon idzie spać. 
 
Cynamonowa kołysanka 
południowa. 
Kocia lulanka, 
śmietanka ciepła, jak sen. 
Cynamonowa kołysanka 
W pełni słońca. 
Ruda futrzanka, 
mruczanka w kłębku, pod bzem. 

 
Cynamon- to koci lunatyk, 
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 co włóczy się swymi ścieżkami 
 i nawet komety skrzydlate  
 ma za pan brat. 
Pył gwiezdny  posrebrzył wąsiska, 
 rozjarzył mięciutki aksamit. 
A on się pod niebem przemyka , 
 w tajemny świat 
 
A gdy ludzie budzą się 
To Cynamon znika gdzieś. 
 

            Lotus-muza przynosi poecie płaszcz, koty znikają poeta budzi się, mówi do muzy: 
           
  Walmiki 

-Śniło mi się, że byłem kotem Cynamonem 
 
Muza 
-To niemożliwe! Przecież jesteś Walmiki poetą! (podaje mu instrument) 
 
Walmiki 
-A ty moją muzą. 
 
Poeta i muza 
Niech Cię prowadzi 
Światełko domu 
Niech zawsze będzie w tobie 
Gdziekolwiek pójdziesz  
najdalej 
Stąd oświetli twą drogę 

  
 Niech pozostanie na zawsze dziecko 
 W oczach  

co budzą się rano 
Niech cię prowadzi 
Domu światełko 
Baśnie 
I róża  
I anioł 
 

 
Finał na tle recytacji wiersza ,, Niech Cię prowadzi” , na scenie pojawiają się 
wykonawcy: poeta Walmiki, muza-lotus, Kriszna, anioły, tańczące filiżanki, 
dziewczęta z lustrami,  śpiewające koty. 
Aktorzy wręczają gościom prezenty: malutkie aniołki.  
 


