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ŚMIERĆ NOCY LETNIEJ
Dramat w trzech aktach o tym jak miłość i śmierć się przeplatają aż nazbyt mocno.

,,Gdy miłość każe iść, któż pozostanie?”
William Shakespeare, Sen nocy letniej

OSOBY DRAMATU:
Zosia
Matka Zosi
Wacław - brat Sławka, zakochany w Zosi
Młode dziewczyny

OSOBY FANTASTYCZNE:
Zmora - Sławko
Sławko - duch chłopaka, luby Zosi
Anioł Śmierci
Rusałki
Księżyc
Drzewa
Kwiaty
Róże

Dawno temu, gdzieś w środkowej części kraju, przy rzece Wiśle.

AKT PIERWSZY

SCENA I
Dwóch młodych mężczyzn dorzuca drewna do ogniska, pilnując by to nie zgasło. Wokół śpiewy, tance i zabawa.

Ludzie bawią się. Śmieją się. Radują się. Niedaleko pięcioosobowa gromada gra na bębnach, lirze i lutni.

RUSAŁKI:
szepcząc cicho, tańcząc powabnie między ludźmi, którzy zajęci sobą zbyt bardzo, nie zauważają ich

Oj Kupała, oj Kupała…
Już nie jedno żeś widziała
Boże, ty miły Boże, szykuj miejsca ino
tam gdzieś u siebie, bo ci zara
kogoś damy.

Dziewki od samego rana się stroiły,
i choć ciała im się postarzały,
bo wiosna za wiosną, leci i leci,



szybko, z a  s z y b k o - to się bawiły,
sukieneczką i wianeczkiem…

Chłopców by poużywały.
Chętnie, b a r d z o chętnie.
I plan tak więc se sprytnie ułożyły,
jak w każdą Noc Kupały…
Bo to jest Noc Kupały i jak w każdą Kupałę
różne się dziwy działy,
Księżyc znów w pełni, świadek tego co nadejdzie,
jedyny oprócz nas.
Bo to jest Noc Kupały,
szalone rytuały,
różne czary i dziwy,
Dziś stare bóstwa znów zjawią się.
Księżyc w pełni, wszystko dziś może
wydarzyć się.

Baby stare tańczyły, tańczyły,
chłopców młodych mamiły.
M a m i ł y.
Baby młode tańczyły, tańczyły,
chłopców z chęcią mamiły…

Każda z nich nadzieję miała,
że być może Lubczyk jaki szczęściem
ich obdarzy.
I tak: giezła, suknie, chusty, wianki
No i chłopcy!
Chłopcy, chłopcy!
Bo to jest Noc Kupały i jak w każdą Kupałę
różne się dziwy działy,
Księżyc znów w pełni, świadek tego co nadejdzie,
jedyny oprócz nas.
Bo to jest Noc Kupały,
szalone rytuały,
różne czary i dziwy,
Dziś stare bóstwa znów zjawią się.
Księżyc w pełni, wszystko dziś może
wydarzyć się.

A ty blondwłosa diabolico,
co odrzuca wszystkich w koło, pokaż
swe piękne, rumiane lico,
co różowe stało się, widząc pewną zmorę.
A to lico, tak zachwyca, każda inna dziewka



zazdrości, żeś ty miłość swą już miała.
I cię nazywają: ha! czarownica!
A to tylko Noc Kupały, kiedy

wszystko może zdarzyć się!!!

SCENA II
Dziewczyna z dwoma warkoczami siedzi na ławce, opierając się o drewnianą ścianę swojego domu. Spogląda

na bawiących się ludzi cicho i cicho wzdycha. Nie czuje się na siłach, by bawić się z innymi.

MATKA ZOSI
zdyszana, zmęczona tańcem

Czemuż siedzisz tu sama, kwiatuszku
mój najpiękniejszy?

ZOSIA
mrukliwie

Nudno tu.

MATKA ZOSI
Żartowniś z ciebie!

Ha! Ha!
Tyle tu się dzieje, a ty mówisz
tak po prostu, że nudno!
Chodź tu ino, to cię wezmę
w obroty! Na środek koła pójdziemy,
sukienką pokręcimy, a może
jakiego ładnego znajdziesz?
Może jakiś serce twe skradnie?
Czekam ja ino na to!
By córę swą tak urodziwą wydać
za mąż!
Jaka ja żem bym szczęśliwa wtedy była!

ZOSIA
Matko…

Ja nie chcę…
Nie w głowie mi zamążpójście.
Ani własna gospoda, ni dzieci i bycie dla nich matką.
Ja za młoda! Za młoda na męża!
Za młoda na samo życie!

MATKA ZOSI



kręci głową niby rozbawiona
Głupiaś ty, głupiutka Zosieńka moja…

Dziewiętnaście wiosen już przeżyłaś.
Byłam młodsza, gdy matka i ojciec oddali mnie
w cudze ręce.
Dobre, ale cudze… ah!

Kobieta popada w melancholię, a potem odchodzi powolnym krokiem w stronę roześmianych kobiet. Zosia
zostaje na swoim miejscu.

SCENA III
Trójka młodych dziewczyn siedzi w kółku niedaleko ogniska i zaplata wianki z trawy i kwiatów.

MŁODA DZIEWCZYNA I
wydaje z siebie ciężkie westchnienie

Czekam ja i czekam,
wzdycham i wzdycham, a tak bardzo
już bym chciała chustkę swą, wyperfumowaną,
oddać jakiemuś, młodemu, silnemu,
co by obiecał miłość aż do końca swoich dni,
póki śmierć nas nie rozłączy.

A może i większą? Dłuższą?
Co i na drugi świat z nami przejdzie?

MŁODA DZIEWCZYNA II
Mi matka mówiła, żem ja

za brzydka. Że żaden mnie nie będzie chciał.
Bo takie paskudztwo.
Koślawy nos, koślawe nogi, nawet uśmiech
jakiś taki… no koślawy!

MŁODA DZIEWCZYNA III
szturchając ramieniem drugą

Znajdziesz se jakiego! Każdy
znajdzie! Bo taka jest miłość! Dla każdego!

MŁODA DZIEWCZYNA I
Głupstwa pleciesz!

Jakby tak ino było, to już bym gdzieś
w chruśniaku, o tam pod lasem,
gdzie latem słodkie maliny zbieramy,
była z jakimś Jankiem czy Tadkiem!



A tak sama jestem!
Jak palec sama i ino starsza się robię i starsza, aż
mi wiosen braknie i bez miłości zostanę!

Śmierć zapuka do mych drzwi, a ja powiem:
Zostaw mnie ino, bo ja na lubego wciąż czekam,
a bez niego, to ja życia skończyć nie mogę!
A Śmierć zaśmieje mi się prosto w twarz i pociągnie
do mogiły, gdzie robaki mnie zeżrą!

MŁODA DZIEWCZYNA III
potrząsa pierwszą za ramiona i krzyczy

Szalona jesteś! Szalona!
Całkowicie zły duch cię opętał! Babciu!
Babciu!

MŁODA DZIEWCZYNA II
zatyka trzeciej usta swoimi dłońmi

Cichaj żeś! Cichaj!
Babcię wołasz? Babcię? Ona gorsza od złego ducha!
Od samej Śmierci czy robaków!
Nie wywołuj wilka z lasu, ka nie trzeba.

MŁODA DZIEWCZYNA I
kiwając głową

Dobrze gada, dobrze!
Zostawić trza starą w spokoju, bo i tak
ledwo co dycha.
Poza tym, ja żartowałam! Bo ja tak lubię, prawda?
Taka… tragiczna być!

MŁODA DZIEWCZYNA II
zgadzając się ze słowami pierwszej

Właśnie!
Ty nie wiesz jaka ona w domu jest!
Ostatnio ziemniak jej jeden nie spasował,
bo jakiś za jasny, za twardy,
n i e d o g o t o w a n y.
A matka jej, że jak taka jest wielka z niej królewna,
to niech sama se gotuje, bo jej się już nie chce.
Bo się stara, bo pracuje, bo przez nas z chałpy nie wyłazi, w końcu siedmioro dziadków ma na głowie.
I na koniec, bum, ścierą starą na stół rzuciła.
A jak!



MŁODA DZIEWCZYNA I
zła

Tego żeś mówić już nie musiała…

MŁODA DZIEWCZYNA III
uśmiechając się lekko

Ni ważne to już, dziewki,
ni ważne. Jestem ja, jesteście wy, pełno kwiatów!
I chłopców!
Musimy skończyć pleść nasze wianki i czym prędzej
wrzucić je do wody! Kto ostatnia, ta stara panna!

SCENA IV
Zosia tańczy wraz z innymi, jest jednak niepocieszona. Myślami lata gdzieś zupełnie indziej, co zaś nie

zadowala jej matki, która z grymasem się wszystkiemu przypatruje.

ZOSIA
sztywno i niepewnie

Miłyś ty.
Ale… no miłyś ty.

WACŁAW
uśmiechając się lekko

Tyś też miła Zosieńko
i na uszko ino powiem ci, żeś
najpiękniejsza ze wszystkich tutaj.

ZOSIA
zawstydzona

Dzięki ci, choć ja innego zdania.
Wiele dziewek tu ładnych. I me siostry
i te z gospody obok… nie jedyna żem
tu…

WACŁAW
Ja wiem! Ja wiem!

Ale tylko tyś przyciągnęła wzrok mój,
tylko ciebie… chciałbym… no wiesz…
ZOSIA

Miłyś ty, Wacławie…
Ale… tylko miłyś.



Nie chcę bawić się w te… zabawy.
Ja tylko.. bo matka… wiesz, moja matka,
twoja matka, to prawie jak siostry dwie rodzone!
A tyś mi jak brat!
Nie będziesz mi nigdy nikim bliższym
niż rodzina…

WACŁAW
A czy mogę jakoś zdanie

twe zmienić? Czy jest choć maleńka
szansa, żebym był kimś więcej
niż b r a t, dla ciebie?

ZOSIA
kręcąc przecząco głową

Nie Wacławie…

WACŁAW
zrozpaczony

Bom ja młodszy, tak?
To jest problem, wiek!
Ale kto liczy i patrzy na te wszystkie lata?!
Mi nie przeszkadza, żeś ty starsza ode
mnie…

Tyś mi bliska memu sercu
już od dawna Zosieńko!

ZOSIA
Cichaj!

Nie mów tego głośno! Tak nie wolno! Nie wolno!
Jeszcze ktoś usłyszy…

WACŁAW
A może ja chcę?

Mogę krzyczeć ile tylko tchu w piersi swojej mam
i wygłosić całemu światu, że cię kocham!
Że kocham Zosieńkę!

ZOSIA
uciekając powoli do tyłu

Cichaj!



Nie chcę tego słyszeć!
Boś ty szalony! Do diaska szalony!
Nie możesz mnie kochać… nie możesz!

WACŁAW
przyciąga do siebie blisko dziewczynę, tak że czuje ona oddech chłopaka na swojej twarzy

Dlaczego?

ZOSIA
Bom ja już oddała serce swe…

WACŁAW
wzdycha

I ka on jest?
Ten któremuś serce swe dała?
Nie widzę by cię zabawiał, więc
się pytam: gdzie on?

ZOSIA
Dobrze wiemy, ty i ja,

gdzie go znajdziemy.
Bo to brat twój był.
Staśko.

WACŁAW
rozbawiony, przesadnia

Staśko!? Dobraś ty!
I głupiutka!
To trup jest! Trup…
To jemu tyś…
Starszemu memu bratowi?!

ZOSIA
cała zarumieniona

Wiesz przed laty…

Wacław ucieka. Zostawia Zosię samą w pobliżu ogniska, które staje się coraz większe i większe. Oboje mają
burzę w głowie.

SCENA V
Wszystkie dziewczęta klęczą przy Wiśle, mocno ściskając swoje wianki. Zniecierpliwione czekają na odpowiedni

moment, by wrzucić je do wody. Większość z nich liczy, że jakiś z chłopców złowi ich wianek.



MŁODA DZIEWCZYNA I
Dość już mam tego czekania!

Raz… dwa…
I poszło!
Płyń wianeczku!
Płyń i przynieś mi jakiego!
Ładnego lubego, co by mnie
chciał porwać…!!!

MŁODA DZIEWCZYNA III
ciekawsko spoglądając na blondwłosą

A ty Zosia?
Wrzuciłaś? Który to twój?

ZOSIA
zawstydzona

Ja?
A gdzie tam? Nie dla mnie te
zabawy…

MŁODA DZIEWCZYNA II
A musisz! Bo to

Noc Kupały! I jak co roku,
każdy bawić się musi!
I ty też! Ty też!

MŁODA DZIEWCZYNA I
złowrogo

A zostaw ją, zostaw.
Toś to widać, diabolica!
Bladelico, złote włosy,
każdy ją chce, ale ona
nie chce żadnego!
Łamaczka chłopięcych serc…!

ZOSIA
dotknięta wyciąga zza pleców dotychczas chowany wianek

Wszystko ino nie diabolica!
Widzisz? To mój! I zobaczysz,
jeszcze mi przyjdzie luby miły!
A tobie nie… a tobie nie…



Bo jaki by chciał taką…
No taką!
Bo jaki by chciał taką… taką…
No taką!

MŁODA DZIEWCZYNA I
zaczyna krzyczeć, a za nią reszta

Akysz! Akysz!
Źle mi życzysz, boś diabolica!
Więc uciekaj skądś przyszła,
ty potworzyco!

AKT DRUGI

SCENA I
Zosia ucieka od dziewcząt, które nadal wołają “diablico, akysz!” i śmieją się wniebogłosy, same do siebie. Kiedy

zbliża się już do swojego domu, widzi chowającą się za krzakiem róży postać.

ZOSIA
podchodząc bliżej

Ktoś ty?

ZMORA
szybko ucieka, a za nim z furkotem padają pojedyncze płatki kwiatów

RÓŻE
ledwo słyszalnie

Tam poszedł, Zosieńko
W stronę rzeki… w rzeki stronę
Biegnij Zosiu! Biegnij!
Być może go złapiesz!

SCENA II
Zosia siada na trawie. Poprawia materiał swojej sukienki: delikatnie ją wygładza i prostuje. Stopy moczy w
rzece. Patrzy w dal, gdzie na drugim brzegu znajduje się tajemnicza osoba. Ciemna i niewyraźna, jednak

Zosia widzi w niej ludzką postać. Zaintrygowana nie potrafi oderwać od zmory spojrzenia.

ZOSIA
szepcząc

Witaj, nieznajomy



Pytanie do ciebie mam.
Kim jesteś? Skąd jesteś?
Nawet nie wiem jak na imię masz…

Patrzę na ciebie i myślę,
Czy to ja za kilka lat?
Nędzna, ponura,
m a r t w a ?
Wokół mnie ta szarość
Przechodzi w czerń, głęboką,
Bezdenną otchłań,
Co z przyjemnością pożera mnie.
Czy mi to przeszkadza?
Odpowiem ci: NIE

Dlaczego nie mówisz do mnie nic?
Dlaczego wciąż milczysz?
Czy kiedyś w końcu się odezwiesz?
Powiesz choćby jedno słowo?
Bo może ty żeś widmo, a ja szalona?
O tak, tak bardzo szalona… jeszcze
babcia, babula, babuleńka mnie weźmie do siebie.
Aż mnie dreszcze przechodzą!
Stara jest straszna.

Wszystko wokoło mi mówi,
że cie znam. Żeś mi bliska, potworzyco,
kimkolwiek tyś jest.
Albo byłaś.
Bo byłaś? Żyłaś? Istniałaś?

Ja już nic nie wiem!
Matka mnie pilnuje, zmoro,
chce dla mnie jakiego,
bym męża miała.
A ja nie chcę!
Bo żem już kiedyś miała jakiego,
lubego i innego niż jego…
Nie chcę!
O Staśku mym miłym myślę wciąż,
a brat jego, Wacław się przymila
i ja mam z tym zrobić?
Zmęczona jestem! Tak bardzo zmęczona



tym wszystkim!
Matką, Wacławem, tęsknotą,
NAWET SOBĄ SAMĄ!
Gdyby tylko Staśko wiedział jak bardzo…
jak bardzo za nim tęsknię…
Jak bardzo chciałabym go z powrotem do
siebie. By otulił moje ciało swoimi
ramionami. By dał mi buzi, tam i tu,
tu i tam.
Byśmy znów mogli być razem i mogli być
szczęśliwi. Bo osobno… osobno
to tylko chce się umrzeć…
Umrzeć…

SCENA II
Tajemnicza osoba przechodzi przez rzekę, idąc coraz bliżej w stronę Zosi, która przerażona, wstrzymuje oddech.

Wtem zmora odzywa się.

ZMORA
To ja, Staśko twój.

ZOSIA
niepewnie podchodzi bliżej, kładzie dłoń na bladym policzku zmory

Staśko? Ty tutaj? Jak? Dlaczego? Przecież żeś umarł przed laty. Ile dokładnie? Dwa? Trzy? Sama już
nie wiem…

STAŚKO
uśmiechając się pobłażliwie

Trzy i pół dokładnie.

ZOSIA
oczarowana

Ale… ty tu… coś narobił!?
Czemuż ty stoisz przede mną, ka my mamy Noc Kupały
a nie dziady!

STAŚKO
A mimo wszystko wzywałaś mnie,

luba. Wrzuciłaś wianek, ten sam co przed laty,
do rzeki, Wisły naszej dobrej, to złapałem
go, wyłowiłem i proszę,
znów ci go podarowuję.



Pochyl główkę w moją stronę,
to ci włożę wianeczek na te śliczne,
złote włosy.

ZOSIA
zarumieniona pochyla głowę

Kochany mój, kochany…
doprawdy… przemiły mój Staśko, ty…
Nie rozumiem niektórych rzeczy,
nie wiem jak to możliwe, że cię widzę,
że w ogóle się tu pojawiłeś
i możliwym jest, że nigdy tego nie
zrozumiem… Ale… nawet nie chcę
tego zrozumieć.
Wolę to jak jest.
Jakkolwiek jest.
Ja i ty
Ty i ja…
tak jest dobrze… tak powinno być,
na wieki wieków…

STAŚKO
Masz rację, świętą rację Zosieńko!

Ty i ja, że my razem, że tak jest dobrze, że tak
powinno być, na wieki wieków…
A M E N

SCENA III
Chłopak odsuwa się nieco od dziewczyny i kuca, mącąc dłonią wodę w rzece. Jest melancholijny, a Zosia nie
wiedząc co się dzieje, siada obok niego na trawie. Jej uśmiech blednie, widząc, że w wodzie odbija się tylko jej

twarz. Wzdycha.

STAŚKO
Musiałaś ty dziewce,

co umieć, że nie mogę o tobie zapomnieć.
Zapomniałem matkę i ojca, a ciebie nie mogę
do końca.

RUSAŁKI
porywając Zosię do tańca, chichocząc

Oj musiałaś ty dziewce, co umieć,



że nie może o tobie zapomnieć.
Zapomniał matkę i ojca, a ciebie nie może
do końca.

STAŚKO
Musiałaś ty dziewce,

co umieć, że nie mogę o tobie zapomnieć.

podchodzi bliżej Zosi, zaplątuje pasemko włosów na swoim kościstym palcu

Zapomniałem siostrę i brata… a ciebie nie mogę…
Na Boga! Nie mogę! Nie mogę!

RUSAŁKI
Oj musiałaś ty dziewce, co umieć,

że nie może o tobie zapomnieć.
Zapomniał siostrę i brata, a ciebie nie może.
Na Boga! Nie może! Nie może!

STAŚKO
obejmuje dłońmi rumiane policzki dziewczyny, która patrzy wprost w jego szare oczy

Nie wiem, coś ty mi zrobiła
Zosiu moja najukochańsza, ale bez ciebie odejść
nie mogę.
Nudno mi tam i smutno mi bardzo.
Bez ciebie…
Bez ciebie nawet Niebo jest smutne.

teatralnie wyrzuca nagle ręce do góry, Zosia zaskoczona odsuwa się gwałtownie do tyłu

Potrzebuję cię, ze sobą.
Dusza moja bez twojej niespokojna.
Czy liczyć mogę na twe oddanie?
Czy poświęcisz życie swe dla swego Staśka?
Dla takiego beznadziejnego truchła…?

ZOSIA
po dłuższym milczeniu

Ja żem zawsze była wierna
twej miłości. Z żadnym innym przez ten
czas nie byłam, o żadnym innym przez
ten czas nie myślałam. Nawet na innego nie



spojrzałam!
A w mojej głowie tylko: Staśko, Staśko,

mój kochany Staśko!
Spać żem nie mogła, jeść nic nie jadłam,

ino za duszę twą się modliłam, byś bezpiecznie dotarł
tam gdzie trzeba, a tu proszę, cuda jakieś. Widzę Staśka
swojego, jak żywego!

Panu dziękuję, że zobaczyć cię jeszcze mogę,
że zesłał cię tutaj, że mówisz do mnie i ja do ciebie mówię.
I choć dusza twa niespokojna, to ja spokojna, wiedząc, żeś
nie przepadł w piekielnych czeluściach.

Żeś ty mój wciąż, jak ja się cieszę!

STAŚKO
Niczyim innym niż mojej Zosi bym być nie mógł.

Tobie żem obiecywał miłość wielką, aż po grób, tam pod wierzbą,
tą płaczącą, co widziała i słyszała więcej niż nie jeden człek.

To z tobą o północy, przy nocnych błyskotkach,
pieszczotom się oddałem, aż jutrzenka przyszła.

STAŚKO
Dołącz do mnie, Zosiu.

Pójdźmy razem do Raju.
Tam już na zawsze będziemy szczęśliwy.
Ni matka, ni ojciec nas nie ukarają.
Co to w ogóle za dziwne nastroje, za
miłość karać? Dobre sobie!
Kocham ja ciebie i ty kochasz mnie
I to dla mnie najważniejsze, a
dla ciebie?

ZOSIA
Dla mnie też! Dla mnie też…

STAŚKO
Zatem?

Czy prosić mogę o twą rękę?
Czy pozwolisz mi cię zaprowadzić do
innego świata? Do świata zmarłych,
do siebie?



ZOSIA
Zabierz mnie!

Zabierz mnie z tego okrutnego świata,
na którym nie ma już ciebie!
Bo ja chcę do ciebie! I tylko
do ciebie, kochany!

SCENA IV
Kochankowie wchodzą razem do wody, aż po same kolana. Woda szumi, wiatr wieje, gdzieś w oddali huczy

sowa. Pasikonik przygrywa, kwiaty chylą swe głowy stęsknionym sobą kochankom.

STAŚKO
Trzymaj się blisko mnie

I pamiętaj - nie bój się.
Śmierci nie wolno się bać.

ZOSIA
milczy i kiwa głową. wydaje się, że jej serce chce wydostać się z jej piersi

AKT TRZECI

SCENA I
Zrywa się silny wiatr, a gęste chmury zakrywają gwiazdy i Księżyc. Zapada zupełny mrok, a ognisko prawie

gaśnie. Ludzie panikują, że zaraz przyjdą złe duchy. Zosia trzyma zimną i kościstą dłoń Staśka, boją się tego co
nadejdzie. Z daleka widzi zbliżającą się postać.

ANIOŁ ŚMIERCI:
idzie powoli, towarzyszą mu kruki i wrony, twarz ma niewyraźną, wytwarza przerażającą aurę - dzieci
uciekają do domów

Jam jest Anioł najpotężniejszy,
Anioł Śmierci, co o życiu i nie życiu decyduje,
co losy dalsze twoje waży.

S a m a e l
Boży jad, ślepy i okrutny.

Oskarżyciel. Uwodziciel. Duch zniszczenia.
Wiedza i chwała ma wielka. Nie znasz mnie?

Głupiś ty. Powiedz tylko słowo, a żem do twych usług,
jak największy wysłannik. Mroczny przyjaciel, ciemny
pocieszyciel.

Panem jestem innego świata, gdzie



dusze wszystkie mi podległe. Gdzie zbawiam i chronię,
gdzie niszczę i katuję.

Bom ja Anioł najpotężniejszy, Anioł Śmierci.
Co o życiu i nie życiu decyduje. Co losy dalsze twoje waży.

ZOSIA:
ściska ramię Staśka

Kochany… lękam się.
To śmierć sama w sobie… ja…

STAŚKO
obejmuje ramieniem dziewczynę, całuje czubek jej głowy, co Zosia odczuwa jako zimne dmuchnięcie

Zosiu…
Nie masz czego się lękać.
Bo choć śmierć wygląda strasznie, to
jest najłagodniejsza ze wszystkich rzeczy
na świecie.

SCENA II

ANIOŁ ŚMIERCI
Kto mnie wzywał?

Kto umiera?
Kto potrzebuje śmierci do szczęścia?

STAŚKO
Tu Aniele, mój Aniele Stróżu!

Jam Staśko, znasz mnie już, może
mnie pamiętasz?

ANIOŁ ŚMIERCI
Pamiętam, pamiętam…

Utopiony żeś został, przez brata swego,
Wacława, mam rację?

STAŚKO
niepewnie, trochę zlękły spogląda w oczy Zosi i kiwa głową w stronę Anioła

ZOSIA
przerażona krzyczy

Wacław?! Ten Wacław, brat twój,



co i dla mnie bratem jest? Co go wszyscy chwalą,
za którym dziewki wzdychają,
co się do mnie przymila,
co mi mówi, że mnie… kocha?

STAŚKO
zdenerwowany

Tak mówi?! Że kocha
mą Zosieńkę? Mą lubą?
A to lis przebiegły… mnie
się chciał pozbyć, by
łzy twoje ścierać, byś pod jego podstępem
oddała mu swe serce!
Łajdak z niego!
Boże… jak ja go…

ZOSIA
Staśko! Uważaj na słowa!

Rozumiem twe złości, jednak brat nie
powinien bratu źle życzyć!

STAŚKO
Ale ja…

ZOSIA
Ja wiem…

ANIOŁ ŚMIERCI
odzywa się po chwili ciszy

I czego potrzebują moje dziadki?
Żywa złotowłosa i topielec?
Co mam zrobić?
Zabić Wacława?

ZOSIA
Broń Boże!

Aniele! Nie jego, nie Wacława,
jego Bóg sam odpowiednio ukaże…
A ty… bo my…
STAŚKO

Chcemy być razem.



ANIOŁ ŚMIERCI
Wskrzeszać umarłych nie umiem,

ja jedynie Pan Zniszczenia. Jam jest Anioł najpotężniejszy,
Anioł Śmierci, co o życiu i nie życiu decyduje,
co losy dalsze twoje waży. ..

ZOSIA
To weź mnie!

Weź i życiu nie oddawaj!
Bo ja do Staśka, do mego Staśka chce!

ANIOŁ ŚMIERCI
Tyś pewna?

SCENA III

RUSAŁKI
Wiatr cicho szumi

Rozwiewa włosy Zosi
A Zosia stoi w rzece
Po kolana i moczy swą sukienkę.

KWIATY
A Zosia stoi w rzece

Po kolana i moczy swą sukienkę.

RUSAŁKI
Nie bój się dziecinko,

Nie bój się nas Zosiu.
Bo my na twą główkę
Wianek zakładamy.

DRZEWA
Bo my na twą główkę

Wianek zakładamy.

RUSAŁKI
Przyjdź że cię prosimy

Przyjdź do nas Zosiu.
Ukochany twój tęskni
Czeka na ciebie już.



KSIĘŻYC
Ukochany twój tęskni

Czeka na ciebie już.

SCENA IV

RUSAŁKI
sennie, ospale

Aaa, kotki dwa,
szare, bure obydwa,
nic nie bedo robiły,
aby dziadki bawiły,
oj lulu! Oj lulu!
Przytul żeś matulu!

KWIATY
powtarzają za rusałkami

Aaa, kotki dwa,
szare, bure oby dwa,
nic nie bedo robiły,
aby dziadki bawiły,
oj lulu! Oj lulu!
Przytul żeś matulu!

RUSAŁKI
Aaa, kotki dwa,

jeden duży, drugi mały,
oba mi się spodobały…
Aaaaa
Aaaaa

Aaa, kotki dwa,
szare, bure obydwa,
nic nie bedo robiły,
ino Zosię bawiły…
Aaaaa
Aaaaa

KSIĘŻYC
Aaa, kotki dwa,

szare, bure obydwa.,



nic nie bedo robiły,
ino Zosię bawiły…

RUSAŁKI
Aaa, zakochańce dwa,

Staśko i Zosieńka, już są razem
Aaa

Śmierć im przychylna
była, za miłością się wstawiła,
młodzi się radują,
bo są razem, jak powinno być,
na wieki, wieków…


