Bajka
O Koziołku Niematołku
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/bajkę wystawili wychowawcy internatu dla dzieci z okazji Ich święta 1.06.
Aktorzy byli przebrani stosownie do swych ról/

Babcia- Bajarka:
Napisałam dla Was bajkę
Nowych przygód sto koziołka
Który w naszej bajce przyjął
Piękne imię Niematołka.
Dobrze wiecie, że po świecie
Błąka się koziołek znów
Swój Pacanów chce odnaleźć
Bo to kozioł wielki zuch.
Smerfetka Ania
Właśnie nową zaczął podróż
Ciężko człapał od Torunia
I zobaczył naszą szkołę
Wszedł, popatrzył i zrozumiał.
Że potrzebna mu nauka
Bo on nie wie czego szuka
A w tej szkole buźki dzieci
Są jak słonko, które świeci.
Smerfetka Agnieszka
Stanął w głowę się podrapał
Trochę ze zmęczenia sapał
Ale dzieci biły brawo
Więc podskoczył szybko, żwawo
Bajarka:
I ukłonił się publice:
Koziołek
Niematołka tu widzicie!
Smerfetka Ola
Bajka wielkie ma znaczenie
Zobaczymy przedstawienie
W tym ośrodku na Granicznej
Bo tu jest co roku śliczniej.

Smerfetka Agnieszka
Śliczną, czystą szkołę macie
Coraz ładniej w internacie
Na boiskach też przyjemnie
Koziołek
Macie szósteczkę ode mnie
Ale, ale dzisiaj rano
rozmawiałem z pewną damą
która mi opowiadała
na niektórych narzekała
że nie wszyscy są w porządku
mam przemówić do rozsądku.
Smerfetka Ania
Kto to taki, czy dziewczyny, czy chłopaki?
Koziołek
Wróćmy teraz do tematu
Kto ucieka z internatu?
Kto do Geanta mknie po cichu?
Kto na rynek czmychu, czmychu?
A kto pali papierochy?
Przyłapany stroi fochy?
Kto zabiera bluzy, spodnie
Zabrać komuś najwygodniej.
Smerfetka Ania
Ale może dość już tego?
Koziołek
Nie wolno zabierać cudzego!
I nie wolno też dla draki
Wagarować- co chłopaki?
Bo kto często wagaruje
Ten ma potem same dwóje
I jedyny i kłopoty i rodzicom wstyd
Wiesz o tym?
Smerfetka Ola
Co tak myślisz Niematołku
Usiądź sobie na tym stołku
Koziołek
Chyba mi się wydawało, że
Tak fajnie tu być miało
Chciałem dłużej u Was zostać
W szkole może 5 dostać
Ale widzę nic tu po mnie

Chyba zaraz pójdę sobie???
Śpiąca Królewna
Spałam, spałam lecz słyszałam
Że tu kozioł coś marudził
Beczał tak, że mnie obudził
Gdzie on poszedł, zginie przecie
A może Wy dzieci wiecie?
Czy ten kozioł to królewicz?
Co mnie pocałunkiem zbudził?
Ja chcę poznać Niematołka
Idę szukać go wśród ludzi
Bajarka:
Ja chyba coś pomyliłam,
Królewna Śnieżka bez krasnali
Niematołek ją obudził?
I pobiegła w świat do ludzi?
Smerfetka Agnieszka
Opowiadaj babciu dalej………
Babcia- Bajarka:
Kozioł nie chciał być matołem
Więc do szkoły szedł z mozołem
Poprzez góry, morza, lasy,
Aby dojść do swojej klasy.
Przyszedł i się rozczarował
Muszę napisać bajkę od nowa
Smerfetka Agnieszka
Wróć koziołku choć na chwilę!
Bo tu też są dobre dzieci
Które ciebie pokochają
I nauczą wielu rzeczy.
Chory kotek
Gdy byłem chorutki, leżałem w łóżeczku
I przyszły dzieciaki – jak się masz koteczku?
Źle bardzo, gorączka i gardło czerwone
I katar i kaszel i oczy zamglone…….
Więc dzieci szybciutko przyniosły śniadanko
Pomogły mi w szafce ułożyć ubranko
I ciepłą herbatkę podały do picia
to zaraz wróciła mi chęć do przeżycia
bo kiedy przyjaciel pomaga w chorobie
to wierz Niematołku
Niematołek - a psik!! - kotek - a na zdrowie!!
Niematołek do dzieci - tak, to bardzo ładne zachowanie pomagać choremu

Ale co ja słyszę, czy to jakaś muzyka gra?
Bajarka:
Ach to tańczą dwaj uczniacy
Wcale nie z tej samej klasy
Są to przecież dwa Michały
Jeden duży drugi mały
Smerfetka Ola
Za parkanem zmokła wrona
Głośno pyta się gawrona
Co tak tańczą dwa Michały
i ten duży i ten mały
jak ten duży zaczął krążyć
to ten mały nie mógł zdążyć
Michały
Choć koziołku Niematołku
Chcemy Tobie radość sprawić
Przy muzyce się pobawić
Tu przybiegły tancereczki
To są „ Białe Stokroteczki „
Koziołek
Nigdy w życiu nie tańczyłem
zawsze tym matołkiem byłem
co nie tańczy bo nie umie
więc kto dzisiaj mnie zrozumie?
Tancerka Ewa
My cię szybko nauczymy
Wszystkie kroki pokażemy
Zaraz będziesz tańczył z nami
Przyjrzyj się ruszaj nóżkami
1, 2, 3, i 7, 8, chodź koziołku, weź Samosię
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układ tańca dyskotekowego, który wykonują wszyscy
aktorzy wraz z Niematołkiem

Bajarka:
Pięknie, pięknie zatańczyli
I koziołka nauczyli
Lecz koziołku zostań z nami
Nie odlatuj z łabędziami
A skąd się to dziewczę wzięło
Ta Samosia – chyba Basia albo Kasia?
Może Zosia? – tak to Zosia jest Samosia
Wszystko mi się pokręciło, czy kto wie
Jak w bajce było?

Zosia Samosia
- bo ja sama wszystko wiem
- i śniadanie sama zjem
- i samochód sama zrobię
- i ze wszystkim radzę sobie
- kto, by się tam uczył, pytał
- dowiadywał się i czytał
- kto by sobie głowę łamał
- kiedy mogę sama, sama……
Koziołek
Toś, ty taka mądra dama?
Zosia Samosia
Tak, lecz przez to jestem sama.
Koziołek
Ja mam świat zaczarowany
Wszystkim dzieciom dobrze znany
I wy przecież dobrze wiecie
Że samemu źle na świecie.
Bajarka:
Od śniadanka już minęła długa chwila
Głodny kozioł nie chce jeść kiełbasy z grila
Co on jada prócz kapusty? Wiecie może?
Ale idzie Jaś z Małgosią, któreś nam pomoże.
Jaś i Małgosia
Żeby się Niematołek nie miał czego bać
Trzeba mu coś słodkiego dać
A żeby Niematołek miał pełny brzuszek
Damy mu czekoladowych serduszek
A więc Małgosia wyciąga frykasy
- księżyc ze słodkiej masy
- torty pięciopiętrowe
-całą z czekolady krowę
- lwa z miodu
- sok ananasowy
- lody poziomkowe i
- piernik czekoladowy
Koziołek
A to wszystko dla kogo?
Jaś i Małgosia
Dla ciebie Niematołku, od Jasia i Małgosi
I wstrętnej Baby Jagi
Co dzieciaków nie znosi.

Koziołek
Ale fajnie - ile tego
Podejdź do mnie tu kolego
Razem ze mną te słodkości
Damy tym co przyszli w gości.
Wszystkim dzieciom co tu siedzą
porozdawaj mój kolego.
Babcia- Bajarka:
Dziękujemy ci Małgosiu, dziękujemy drogi Jasiu
Te słodycze, te pyszności Baba Jaga chciała zjeść?
Ale Jasio i Małgosia zabrali jej – no i cześć
Smerfetka Ola
Babciu, babciu znasz coś jeszcze?
To opowiedz teraz nam
Bajarka:
Nie wiem, nie wiem czy pamiętam
Ale zaraz, chyba mam
Nie za górami, nie za lasami
Nie tak daleko na pewno
Żyła dziewczynka zwana Kopciuszkiem
Chciała być piękną królewną
Wstrętna macocha mak jej dawała
By przebierała dzień cały
Sama z córkami na bal pomknęła
Kopciuszka oczka płakały
Gdy się dowiedział o tym Koziołek
Jak nie zabeczy ze złości
Koziołek
Trzeba ratować tego Kopciuszka
Macosze porachuje kości
Smerfetka Agnieszka
Ruszył przed siebie przez góry, lasy
I pędził co sił w małych nóżkach
I ciągle myślał jak ma pomóc damie
Gdy wtem pojawiła się wróżka
Wróżka
Weź Niematołku ten klejnot dobroci
I włóż Kopciuszkowi na głowę
Oddaj swe serce, kup pantofelki
I żyjcie szczęśliwie oboje.
Tańczą Niematołek z Kopciuszkiem później dochodzą inni i tańczą wszyscy
/muzyka się urywa i wszyscy stają nieruchomo jak posągi/

Bajarka:
Każda bajka ma swój koniec
I na naszą nadszedł czas
Niech te dobre chwile z bajki
Długo pozostaną w Was –
Jestem z Was zadowolona
Nasza rola już skończona
Drogie dzieci czy już wiecie
Ile dobra jest na świecie?
Bo aktorzy ci wspaniali
Właśnie to Wam pokazali.
A koziołek Niematołek
Właśnie złapał swój tobołek
I popędził biedaczysko
Szukać tego, co jest blisko.
KONIEC

