
Wiosna w pracowni malarza Pankracego

Występują:
Malarz
Skrzaty
Pani Zima
Bałwan
Śnieżynki
Słońce
Promienie
Ptaszki
Żaby
Bocian
Niedźwiedź
Pszczoły
Kwiaty
Biedronka
Motyle
Pani Wiosna

Taniec malarza

Malarz :
Jestem Pankracy – malarz wspaniały
Mój obraz będzie tak doskonały,
Że nikt nie widział jeszcze takiego,

A oczu nie będzie można oderwać od niego!

Co tu się dzieje ? Co to za psoty ?
Oj będą z tego same kłopoty.
Czas tak ucieka a tu niestety
Farby zniknęły oj rety, rety!

Muszę czym prędzej pobiec do domu
Lecz nic nie mówcie o tym nikomu,
Że w mej pracowni dziwy się stały,
Farby i pędzle gdzieś poznikały.

Malarz wychodzi wbiegają skrzaty i malują obraz – „Pajacyki”
Po namalowaniu ziewają i kładą się pod obrazem. Wybija północ. Obraz ożywa.

Z obrazu wychodzi Pani Zima i śpiew piosenkę „Zima”
Tańczą śnieżynki i bałwan.

Słychać pianie koguta, wszystko wraca za obraz.
Nadchodzi malarz.



 Malarz :

Co tu się stało? Czary czy dziwy?
Obraz wygląda jakby prawdziwy.
Kto go dokończył, rzecz to ciekawa.
To jakaś dziwna, magiczna sprawa

Lecz muszę zacząć już obraz drugi
Dzień przecież nie jest znowu tak długi.
Będą tam żabki skakały radośnie.
A tytuł jego zabrzmi „PRZEDWIOŚNIE!”.

Malarz maluje drugi obraz. Nagle zza sceny słychać hałasy.

Cóż to za krzyki, co za hałasy?
To dla malarza za trudne czasy.
Spokoju nie ma, głowa mnie boli.
Kto tych sąsiadów dziś uspokoi?

Znowu nie skończę tego malować!
Farby i pędzle muszę pochować,
I do sąsiadów pobiec prędziutko
Żeby tu było zaraz cichutko.

Wyskakują skrzaty i malują drugi obraz – melodia „Pajacyki”.
Robi się późno, skrzaty zmęczone zasypiają. Zegar wybija północ.

Obraz ożywa.

Taniec słońca i promieni

Słońce :

Budźcie się wszyscy, już pora wstawać
Słońce już grzeje, czas gniazda budować!
Wychodźcie ptaszki, motyle, biedronki
Kwiatuszki podnoście już swoje dzwonki.

Taniec ptaszków – „Le Bastrigo”

Pieje kogut i wszystkie zwiastuny wiosny wracają za obraz.
Nadchodzi malarz.

Malarz :

Obraz gotowy? Kto tu pracował?
Zwiastuny wiosny tak namalował?
Lecz jeszcze trzeci obraz pozostał,
Ma na nim widnieć przecudna WIOSNA.



Dziś będę czuwał, nikt mnie nie zwiedzie.
Muszę się wreszcie tego dowiedzieć.
Oczko przymrużę tylko troszeczkę
Zdrzemnę się tutaj małą chwileczkę.

Może się zjawi psotnik – artysta
Złapię go wtedy, rzecz oczywista.
Może się zgodzi ze mną pozostać
I pomocnikiem malarza zostać.

Malarz kładzie się pod trzecim obrazem.. Wbiegają skrzaty i malują trzeci obraz. Wybija
północ. Obraz ożywa.

Wychodzi pani Wiosna.

Wiosna :

Nikt mnie nie wita? Czyżbym zaspała?
A może jestem jeszcze za mała?
Nikt dla mnie nie gra, nikt mi nie śpiewa
Nie szumią trawy nie kwitną drzewa.

Ptaszek :
Nie smuć się wiosno już się budzimy
Piosenkę tobie też zanucimy.
Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać
Słonko nam będzie pięknie przygrzewać.

Wiosna :

Jakże się cieszę, że jestem z wami.
Będę chodziła teraz polami
Będę budziła wszystkich wokoło
Aż będzie znowu wszędzie wesoło.

Niech znikną śniegi, niech znikną lody
Niech już ustaną poranne chłody.
Trawy niech szumią, słońce niech świeci
Niech na spacery wychodzą dzieci.

Zagrajcie ptaki, śpiewajcie trawy
Niech świat się stanie znowu ciekawy.
Motyle rozłóżcie skrzydła do lotu
Cieszmy się wszyscy z Wiosny powrotu

Piosenka finałowa „ Kiedy wiosna była mała”.

   Mirosława Kobiela


