
SCENA I 
 

 
 

SCENA II 
 

Scenka w lesie - wycie wilków, odgłosy sowy, szelest łamanej gałązki 
PAULINA Ojej, ktoś jest w lesie! Muszę to sprawdzić! 

 
(odgłosy odlatywania) 

MARYSIA Yyy, co to było? Co to za światełko? Muszę to sprawdzić. 
 
(odgłos oddalających się kroków) 

PAULINA Dzień dobry, dziewczynko. Jestem leśną wróżką i strzegę tego lasu. Chodź, pokażę ci 
coś. 
 
(w tle odgłosy uderzenia) 

 
 

SCENA III 
 

IZA Ty niemądra dziewczynko, zniszczyłaś mój piecyk! Nie dostaniesz kolacji przez trzy 
dni! 

EMILIA No bo, ponieważ, ale ja, chyba nie chciałam, ja chciałam posprzątać... 
 
(ucieka do pokoju, trzask zamykanych drzwi) 

IZA Jeszcze uciekasz do pokoju?! Ty niewdzięczna dziewczyno! 
KAROLINA (mówi szeptem): 

 
Muszę jej pomóc, trzeba naprawić ten piecyk. Wprawdzie jestem kotem, ale przecież 
mam magiczne moce. 
 
(stukot młotka, odgłosy naprawy) 

EMILIA Ach, żyję tutaj pełne 10 lat. Niestety brakuje mi pieniędzy na pożywienie. Od dziecka 
marzyłam o grze na skrzypcach... 

IZA Perła!  Bierz się do pracy, jesteś dziś leniwa. Rozpal ogień w piecyku! 

EMILIA Tak, tak, biorę się do pracy! 
 
(mówi cicho): 
Ty niedobra czarownico! 

KAROLINA Witaj, Perełko, pomogę ci w problemach. 

EMILIA Kim jesteś, od kiedy umiesz mówić? 

KAROLINA Od zawsze, nie zadawaj tyle pytań... 
 
(kot znika) 

EMILIA Łoł, jaki dziwny ten kotek! Och, muszę wziąć się do pracy. 
 
(szelest miotły) 

EMILIA Ach, żyję tutaj pełne 10 lat. Niestety brakuje mi pieniędzy na pożywienie. Od dziecka 
marzyłam o grze na skrzypcach... 

EMILIA Ach, żyję tutaj pełne 10 lat. Niestety brakuje mi pieniędzy na pożywienie. Od dziecka 
marzyłam o grze na skrzypcach... 



IZA (nasłuchuje): 
 
Co to było? Ktoś się wkradł do mojej chatki? 
 
(odgłosy chodzenia) 
 
Czy oczy mnie mylą? Kto naprawił mój piecyk? 

KAROLINA Ja kim jestem? To nieistotne. Sprawię teraz, że uśniesz i niczego nie będziesz pamiętać! 
Przyśni ci się coś, co zmieni twoje życie na zawsze! 

IZA (chrapie) 
 

 
SCENA IV 

 
EMILIA Muszę uciec do lasu, nie mogę już tu dłużej żyć! Moje życie musi się zmienić. Ten las 

jest ciemny, ale czuję w nim jakieś dobro. 
PAULINA Dzień dobry dziewczynko. Gdzie mieszkasz, zgubiłaś się? 
EMILIA Mieszkam w chatce złej czarownicy, która mną pomiata. 
PAULINA Czy ta zła czarownica ma córkę, bo widziałam wcześniej w lesie jakąś dziewczynkę? 
EMILIA Tak, to Anastazja, ona nie jest tak zła jak matka. Czuję, że w jej sercu jest jakieś dobro. 
PAULINA W takim razie musimy ją szybko odnaleźć. Lećmy na moich skrzydłach! 
MARYSIA Ty niedobra dziewczynko, co ty tutaj robisz? Idź prędko sprzątać nasz dom! 
PAULINA Anastazjo, ale Perełka uciekła z domu, ponieważ twoja matka się nad nią znęcała! 
MARYSIA Ojej, nie wiedziałam, bardzo cię przepraszam. Chodźmy to wytłumaczyć, może da się 

to jakoś rozwiązać. Odlećmy na skrzydłach dobrej wróżki. 
 

 
 

SCENA V 
 

MARYSIA Wejdźmy do domu, musimy porozmawiać z moją mamą. Ale uwaga, mama śpi i nie 
można jej dobudzić. Co my teraz poczniemy? 

PAULINA Spróbujemy ją odczarować. Ale co to? Nie mogę tego zrobić? Kto ją zaczarował? 
KAROLINA (miauczy): 

 
To byłam ja, miau, kotka Florka. Tylko ja jestem w stanie ją odczarować. Ale musicie 
mi coś przyrzec. Nie chcę, abyście się na niej mściły. 

WSZYSCY 
(oprócz 
Karoliny) 

Obiecujemy! 

IZA Uaaa, co się stało? Dlaczego ja spałam? 
KAROLINA Miałaś czas na przemyślenia, śnił ci się sen związany z tym, co zrobiłaś złego Perełce. 

Mam nadzieję, że czar poskutkował... 
IZA Ja zupełnie nic nie pamiętam, nie chcę być niedobra dla Perełki. Czy mogę odkupić 

jakoś swoje winy? 
EMILIA Tak, zawsze chciałam mieć skrzypce, a mnie na nie nie stać. Czy mogłabyś mi w tym 

pomóc? 
IZA Oczywiście, że tak, kochana Perełko. 
WSZYSCY (klaskanie): Hurra! 

 


