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Zapusty! Zapusty!

WESOLUCH (wpada)

Zapusty! Zapusty! Wyciągajcie spyrkę z kapusty. Jak nie. ma w kapuście, to
będzie za węglem. Odtwórzcie nam dźwierza, bo czekać nie będziem! (wybiega)

KOLĘDNICY (za sceną, śpiewają)

Idą zapustnicy! Wpuśćcie nas do izby. Pięknie zaśpiewamy, nie zrobimy ciżby.
Idą przebierańcy będą śpiewać, tańczyć.
Hej kolęda, kolęda!
Wiedziem z sobą kozę na grubym powrozie. Nie będziemy tutaj wystawać na
mrozie.
Gwiazda z nami złota - otwierajcie wrota.
Hej kolęda, kolęda!
Wiedziemy bociana, co pięknie klekota. Adyć otwierajcie jak szeroko wrota.
Na szczęście wam bociek wdzięcznie zaklekocze. Kle, kle, kle, kle! Kolęda!

GOSPODYNI (podniecona, wpada) Oj, będzie tu wrzawy! Oj, będzie tu krzyku!
Powiadajcie,
dzieci wpuścić kolędników?

SALA
Taaak! Taaak!

GOSPODYNI
A nie zlęknie się nikt kozy ani też niedźwiedzia? Choć będą zbytkować, będzie
cicho siedział?

SALA
Taaaak! Taaaak!

GOSPODYNI
No, to wchodźcie, kolędnicy, w progi. Aby dobrze wycierajcie nogi.
(kolędnicy wchodzą z bębnieniem, podzwanianiem łańcucha)



KOLĘDNICY (śpiewają)
Noworoczna zorza stanęła a Wisły.
Drzwi się otworzyły kolędniki przyszły.
Uczynimy wrzawę na wieś i Warszawę. Hej, kolęda, kolęda!

WESOŁUCH
Zapusty! Zapusty! Wyciągajcie spyrkę z kapusty Jak nie ma w kapuście, to będzie
w komorze. Dajcież nam spyreczki, bo zmarzlim na dworze.

GOSPODYNI
Spyreczka nie zając toć wam nie ucieknie. W nas wpierw ucieszcie, zatańcujcie
pięknie.

WESOŁUCH
Hej, szykować nogi!... Hejże, ostrzyć rogi! Obtańcujmy, ośpiewajmy gospodarskie
progi! Kozo, kozo uczona od głowy aż do ogona. Kozo, powiedz po kryjomu, jakić
stopnie dzieci mają w tym domu? (koza beczy pięć razy, klapiąc paszcza,
Wesołuch liczy głośno)

WESOŁUCH
Same piątki macie, widać? Nasza koza wszystko wyda.
(głaszcze kozę)

Same piątki to ci chwalą! Będziesz dla nich tańcowała.

KOZA (tańczy i śpiewa)
Jestem sobie koza, zapustna kozucha.
Bęc! Dostanie rogiem, kto mnie nie posłucha. Fik-mik! Fik-mik! Szwidy rydy, midy,
mach, ciach ciach!
Kto mnie nie posłucha.

Jestem sobie koza, zapustna kozucha! Będę skakać, póki nie dacie racucha! Fik-
mik... itd.

GOSPODYNI
że zapusty
Masz tu racuszek tłusty-pamiętaj,

KOZA
łyknęłam racuszka tłuszcz kapie po brodzie Uciekajcie, dzieci, koza was pobodzie.
(podskakuje mówi)
Beel Beel Będę skakać, kedy chcę! Jestem koza z dzwonkiem. Bęc rogiem! Bęc
rogiem! Mach, mach ogonkiem!



(śpiewa)
Skaczę hop-sa-sa-sa! Bo mi wszystko wolno! Tratuję klombiki i depczę trawniki.
Jestem sobie koza, kozucha swawolna. Zaśmiecam uliczki, wywracam doniczki!
Buch w lampę piłeczką i w nogi - ucieczka! Wieś całą zaśmiecam. Zabawa i heca!
Bec-szybki w piwnicach. To kózkę zachwyca! Hoc, hoc, hoc po ławkach - to miła
zabawka!
Kto drzewka posadzi koza im poradzi! Trach rogiem z ochotą - już drzewko bęc w
błoto!

Karmniki dla ptaszka - dla kozy igraszka! Trrach rogiem!... Bęc głową! I karmnik
tratować!
Smaruję po ścianach...

(wpadają kolędnicy) A ty kozo rozhukana!
(śpiewają)

Poczekaj, poczekaj, ty wstrętna kozucho! Już te twoje sprawki nie ujdą na sucho!
Bec! Bec! Bęc po ogonie!
Kozuchę stąd wygonim, Będzie z tobą krucho.
(odpędzają kozę)

KOLĘDNICY
A ta wstrętna koza, co nam narobiła! Drzewiny nam wyłamała, karmniki
zniszczyła.

KOZA (potulnie)
Beee! Beee! Przyrzekam już ja się poprawię... Już nie będę skakać i deptać po
trawie. Już nie wywrócę karmnika. Nie będę fikać ni brykać. Nie wyłamię
drzewka.

WESOŁUCH
Ha, to nie przelewka! Hejże, moi mili- gwiazda nam tu świeci, powiedzcie, czy
takie zbytki wyprawiają tylko kozy, czy może... i...

SALA
Dzieci.

WESOŁUCH To może wybaczyć te kozie wybryki? Jak myślicie, smyki?



KOLĘDNICY
No, jeśli przyrzeknie ładnie, to jej włos z głowy nie spadnie nami zostanie na
Nowego Roku

GOSPODYNI
Niech tu z nami pozostanie na Nowego Roku powitanie.

KOZA
Bee! Bee! W kątku sobie stanę... Miotłę zjem i tu zostanę! (odchodzi na bok. Na
przód sceny wysuwa się niedźwiedź)

WESOŁUCH
Przyszedł niedźwiedź kudłaty prosto z lasu do chaty, Przyszedł niedźwiedź chrum,
chrum, chrum! Na bębenku bum, bum, bum!

(niedźwiedź bębni i skacze)

GOSPODYNI
Masz tu kołacz pszeniczny, zatańcz taniec prześliczny. Zatańcz taniec niedźwiedzi
- niech się dziwią sąsiedzi. NIEDŹWIEDŹ (tańczy)
Ja kolacza chrum! chrum! chrum! Na bębenku bum!
bum! bum!

WESOŁUCH
Hulaj, Misiu staruchu.. 

NIEDŹWIEDŹ 
Ale dajcie racuchów.

GOSPODYNI
Masz racucha tlustego i spyreczki do niego.

NIEDŹWIEDŹ (tańczy) 
Miś racucha chrum! chrum!, chrum! Na bębenku bum!
bum! bum!

GOSPODYNI
Przypatrzta się, sąsiedzi, co za taniec niedźwiedzi... Miś wywija człap-człapu, aż
się kurzy z pułapu. Powoli się wykręcaj, boczkiem pieca nie trącaj, bo jak piec nam
rozwalisz, to nie będzie gdzie palić! 



WESOŁUCH
Misiu, Misiu kudłaty, Misiu, Misiu wesoły, pójdź tu, na
samiuśki środek, i co najbardziej lubisz.

NIEDŹWIEDŹ 
Miodek! (oblizuje się)

WESOŁUCH
Misiu, Misiu Kudłaty, Misiu, Misiu wesoły, a powiedz,
czy lubisz pszczoły?

NIEDŹWIEDŹ (otrząsa się)
Brrr! Brrr! Brrr!

WESOŁUCH
Misiu, Misiu kudłaty, Misiu, Misiu wesoły, pokaż, jak szedłeś po miodek i co na to
pszczoły... (Mis idzie, rozgląda się wysoko po drzewach, na niby włazi na drzewo,
ogania się od pszczół, złazi z drzewa, ucieka w kółko,

oganiając się)

CHOR KOLĘDNIKÓW Biedny Misio kudłaty, biedny Misio wesoły, miesiąc chodził
spuchnięty, gdy opadły go pszczoły.

WESOŁUCH
A teraz Misiu, Misiu kudłaty, Misiu, Misiu wesoły, pokaż nam, jak to dzieci idą rano
do szkoły....

NIEDŹWIEDŹ
Pomaluśku człap, człap, człap! Jakby żałowały łap. To przystaną, to się gapią. I
noga za nogą człapią. Witki skubią. W nosie dłubią. I po drodze wszystko gubią.
Człap! Człap! Człap!

WESOŁUCH
Misiu, Misiu kudłaty, Misiu, Misiu wesoły, a pokaż, jak dzieci wracają ze szkoły.

NIEDŹWIEDŹ
Tup! Tup! Na wyścigi! Pomykają jak śmigi.
Pomykają we sto koni, że ich Misio nie dogoni.
Chrum! Chrum! Chrum! Bum! Bum! Bum!



KOLĘDNICY (śpiewają)
Sela Malgosia na maliny przez lasy, przez góry.
Z jednej strony krzaczka siadła, z drugiej niedźwiedź bury.
Juk niedźwiedzia zobaczyła, to okropnie zbladła koszyczek wypuściła, i na ziemię
padła.
Podniósł ci je niedźwiedź, do ucha powiedział

NIEDŹWIEDZ
Zatańcz ze mną, Małgorzatko, poleczkę niedźwiedzią

KOLĘDNICY (śpiewają)
Za górami... Za lasami... Tańcowała Małgorzatka z niedźwiedziami. Przyszły sarny
i zające.
Kto wywija? Kto wywija na tej łące?
Krzyczy sowa, ta uszata: U hu hu hu! Idź do domu,
Małgorzata...

MAŁGORZATKA
Nie pójdę ja. Lećta sami.
Wolę tańczyć... Wole tańczyć z niedźwiedziami... (tańczy jeszcze przez chwilę, po
czym na przód sceny wysuwają się Wesoluch koza)

WESOŁUCH (śpiewa) Jakem dawniej kozy pasał,
tom na bakier capkę nasal. Jak to kozy zmiarkowały, ogonkoma pokiwały. Heej!
Zebyk jo mioł, jak ma insy, kupilbyk se złote cizmy, złote cizmy z ostrogoma, Nie
chodził byk za kozoma!... Heej! (mówi) Moja kózko, czarnonóżko, nie chodź nigdy
leśną dróżką. Paś się tutaj grzecznie, ładnie, bo cię niedźwiedź porwie snadnie.
Hipnę tylko tam za buczek! Ale wnetki do cię wrócę!

KOZA
Beee! Beee! Ja niedźwiedzia boję sięęę!

WESOŁUCH
Oj, głupie to koźlątko, aż się trzęsie niebożątko. Nie bój się. Tu siedzą dzieci. Czy
kozy przypilnujecie?

SALA
Taak!

(Wesoluch wychodzi śpiewając i tańcząc)



NIEDŹWIEDŹ
Kózko! Kózko! Pójdź do lasu.

KOZA
Misiu, Misiu nie mam czasu.

NIEDŹWIEDŹ
Pójdź do lasu-słonko świeci.
Czy pójść z Misiem-mówcie, dzieci?
Nieee! Nieee!

KOZA
Beee! Nie pójdę za nic w świecie. (podskakuje) NIEDŹWIEDŹ Czekaj kiedyś taka
koza, wezmę na ciebie powroza!

(zarzuca kozie powróz na szyję)

KOZA
Beee! Beee! Beee!

NIEDŹWIEDŹ
Teraz pójdziesz, gdzie ja chcę.
(sala wzywa pomocy. Wpada Wesołuch)

WESOŁUCH
A ty Misiu, ty kosmaty - dostaniesz ty teraz baty... Jak ci skórę wyłoję, to oddasz
co nie twoje. A masz! A masz!

NIEDŹWIEDŹ
Już nie bij tym powrozem, już zabierz swoją kozę.

(ucieka)

WESOŁUCH
Oj, biedna moja kózka. Gdyby nie dzieci, już by ją niedźwiedź schrustal.

GOSPODYNI
Bo ty nie masz pojęcia, co trzeba dla koźlęcia.

WESOŁUCH
A i cóż takiego uchroni od złego?



GOSPODYNI
Posłuchaj, co powiem: kozy kują w Pacanowie.

KOLĘDNICY (Śpiewają):
W Pacanowie kozy kują. podkówek im nie żałują.
Meku-beku! Meku-łozy, W Pacanowie kują kozy!
W Pacanowie koło studni podkówkami koza dudni. Meku-bekul Kozy-łozyl W
Pacanowie kują kozy.

KOZA
Beee! Gdybym podkówki miała, tobym się misia nie bała.

GOSPODYNI
Podkujże ją, podkuj. Już mi puchnie głowa. Gotowa nam uciec aż do Pacanowa.

WESOŁUCH
No, kiedy już prosicie, podkuję ją należycie. Dam jej podkówki ze stali, żeby się
niedźwiedzie bały. (podkuwa na niby kozę, śpiewając przy tym) Kuj! Kuj! Kuj!
Raciczka! Ma podkówki ze stali,
Ma podkówki koziczka.
żeby misie się bały.

KOZA (śpiewa)
Już mam podkówki ze stali, Żeby się mnie misie bały.
Tupne podkówką z hałasem, ucieknie mis borem, lasem!
Kiedy mam podkówki moje, wcale misia się nie boję! Tupnę podkówką z hałasem,
ucieknie mis borem, lasem. (odchodzi w głąb sceny. Z kolei naprzód wysuwa się
bocian)

CHOR
Kle, kle, boćku, kle, kle! Twoja matka w pickle. Co ona tam robi?

BOCIAN
Żabom kluski drobi. Kle! Kle! Już gotowe kluski. Jedzcie, aby i ropuszki. Kle! Kle!
Kip!

CHOR
Kle, kle, boćku, kle, kle!
Twoja babka w piekle. Co ona tam czyni?



BOCIAN
Much pilnuje w skrzyni.

CHOR
Dla kogo te muchy?

BOCIAN
Dla grubej ropuchy. Kle! Kle! Kle!

WESOŁUCH
No, już na nas czas zabawili nas. Niech nas gwiazda zaprowadzi wszędzie, gdzie
nam będą radzi, przez pole i las.

CHÓR (skanduje obrzędowo, uroczyście)
Gdzie koza chodzi - tam zboże rodzi. Gdzie koza rogiem tam zboże stogiem.
Gdzie koza raciczką tam pachnie pszeniczką.

GOSPODYNI
A macież tu, spyrcorze, co tam miałam w komorze. Jest tu serek i spyrecka, a do
tego trzy jajecka i kiełbasy pęto, bo to tłuste święto.

KOLĘDNICY (śpiewają)
Za kolędę dziękujemy
-zdrowia, szczęścia winszujemy
na ten Nowy Rok. Prowadźże nas, gwiazdo, prowadźże nas, złota, tam gdzie
dzielne dzieci i piękna robota.
Gdzie się nikt nie leni wszystko się zieleni. Heej, kolęda! Kolęda!

Noworoczna zorza w Wiśle się odbija. Gwiazda po kolędzie nikogo nie mija.
Uczynimy wrzawę na wieś i Warszawę. Heej, kolęda! Kolęda!
Dla kogóz ta zorza tam nad Wisłą świeci? Dla kogóz, jeżeli nie dla dobrych dzieci?
Niech rosną jak kwiatki te nasze gagatki! Hej, kolęda! Kolęda!



Zwyczaj obchodzenia domów przez chłopców z gwiazdą", ongiś zapustnych
przebierańców (jak turoń, koza, niedźwiedź, bocian i inne maszkary),
odgrywających pocieszne scenki i wygłaszających wesołe,,oracje" - to
szczątki prasłowiańskich obrzędów magicznych, mających na celu
zapewnienie pomyślności plonów. Bogactwo określeń dla tych zapustów
świadczy o wielkim rozpowszechnianiu tego obyczaju: zapuśniki, droby,
spyrcorze,

kolędnicy, herody, maszkary, szczodracarze, przebieraficy, gwiaz dory-oto
cała galeria tych zapustnych postaci. Chcemy dziś wskrzesić te stare
tradycje. Obrazek, jaki wam tutaj podajemy, oparty na starych wzorach to
tylko ramka, którą możecie napełnić własną, regionalną, miejscową treścią.
Nie podajemy wam tutaj melodii piosenek. Śpiewajcie je na nuty popularne
w waszej okolicy. Nie opisujemy także tańców.

Tańczcie tak, jak tańczy się w waszej wsi. To samo dotyczy strojów ludowych.
Najlepiej będzie, jeżeli postaracie się o takie, jakie kiedyś w waszych
stronach noszono.

Możecie oczywiście przedstawienie znacznie rozszerzyć, uzupeł nić je
własnymi pomysłami, dodać wiele jeszcze ludowych śpiewek, obrzędów,
tańców i zabaw. Im więcej w to włożycie starania, tym lepiej będziecie bawić
się sami i tym wdzięczniej przyjmować was będzie widownia.

Tradycje zapustnych maszkar są jeszcze tak żywe w niektórych okolicach, że
wykonanie przez chłopców kłapiącej paszczą głowy koziej na kiju czy
kolorowej, kręcącej się gwiazdy na starym przetaku nie powinno sprawić
trudności.

A oto, jak powinny wyglądać postacie występujące w naszym
przedstawieniu: WESOŁUCH młody, żwawy, wesoły chłopak ze skrzypkami,
ubrany w strój regionalny (najlepiej z waszej okolicy). Niesie kolorową
gwiazdę na kiju. Gwiazda zrobiona ze starego przetaka, oklejona bibułką,
kręci się. Wewnątrz lampka elektryczna (nie
Świeczka!!!)

GOSPODYNI-zamaszysta, w fałdzistej kiecce, strój ludowy. KOZA-
tradycyjna, okryta parcianym kilimkiem zadzierzgniętym w supeł (ogonek). W
ręku trzyma kozią głowę na kiju, wystruganą z drewna. Trzeba tylko
pamiętać, że koza musi mieć dolną szczękę na zawiasach. Przy pociągnięciu
za sznurek koza klapic pyskiem,



NIEDZWIEDZ tradycyjnie okręcony powrósłami z grochowin albo ubrany w
kożuszek na zewnątrz. Jeżeli nie potraficie zrobić maski na wzór
niedźwiedziowej głowy, to uszyjcie misiowi brązową kosmatą czapkę z
okrągłymi uszami.

MAŁGORZATKA -żywa, wesoła dziewczynka w ludowym stroju.

BOCIAN - okryty białą płachtą, w ręku długi kij z zatkniętą na nim bocianią
głową, wystruganą z drewna.

KOLĘDNICY — może ich być kilkoro. Z ubraniami nie bę dziecie mieli kłopotu:
mogą to być stroje ludowe, ale mogą też być zwyczajne szkolne mundurki.
Dobrze tylko będzie, jeżeli zrobicie dosyć duże znaczki spółdzielni
uczniowskiej (można je wykonać z kartonu) i przypniecie im do piersi, żeby
widownia od razu wiedziała, z kim ma do czynienia.

Wystawiając „Zapusty! Zapusty!" pamiętać trzeba przede wszystkim, że
widowisko powinno być żywe, jak najbardziej roztańczone i rozśpiewane.
Życzymy wam i waszym widzom wesołej zabawy!

Maria Kownacka


