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Królewna 
Czy są piękniejsze kwiatki 
niż te z mojej rabatki? 
Tu konwalie i powoje, 
co sukienkę nimi stroję. 
Tu narcyzy i stokrocie, 
co serduszka mają w złocie. 
Tu irysy i lllije, 
co w nich elf malutki żyje. 
Tu fiołki, a tam bratki, 
te kochane moje kwiatki! 

Baba Jaga 
Jestem ci ja Baba Jaga 
z Łysej Góry rodem, 
a mój dom na kurzej stopce 
kręci się pod spodem. 
Hopsasasa, wywijasa 
Kręci się pod spodem. 
Jestem ci ja jak świat stara! 

A czy też królewna nasza Baby Jagi nie zaprasza? 
Może byś, królewno miła, mnie do tańca zaprosiła? 
Jak twe śpiewki usłyszałam, 
na łopacie przyleciałam. 
Chociem stara, ale jara! 

Smok 
Porwę tę królewską córę, za lasy, za rzeki, 
za dziesiątą górę! 

Król 
Trąbcie w cztery strony świata. Trąbcie, wnet 
z najwyższej wieży, niech tu pędzi pułk rycerzy. 
A który zwycięży smoka błyszczącym orężem, będzie władcą 
pół królestwa, i królewny mężem. Nikt nie przybywa 
i nikt nie przybędzie. Co z moją córą ukochaną będzie? 
Hej, ratujcie mnie w niedoli, waleczni rycerze! 
Niechże który z tej niewoli królewnę odbierze! 

Rycerz I 
Pókim zdrowy, pókim żywy, 
nieść mnie będzie każdy krok 
do królewny nieszczęśliwej, 
którą straszny więzi smok! 

Rycerz li 
Choćby strzegło tej królewny tysiąc wież i tysiąc bram, 
jestem pewny, jestem pewny, że niedługo dojdę tam! 

Ochmistrzyni 
Kalina, malina i róża karbowana, 
oj, dyju, oj, dyju, oj, dana, da, gdzieżeś, 
ach, gdzieżeś, królewno kochana? 
Oj, dyju, oj, dyju, dana da! 
Pojechali po nią rycerze, 
czy też mi ją, który odbierze? 

Szewczyk 
Jestem ci ja szewc Dratewka, 
ze mną, bracie, nie przelewka. 
Szydło - dratwa, szydło - dratwa, 



szewska praca to niełatwa . 

Teraz dalej, marsz - na smoka. 
Droga bita i szeroka. 

Kot 
Jestem kot czarny, nie szary, 
znam wszystkie zaklęcia i czary. 
Jak oczy zielone przymrużę , 

to wszystko , co trzeba, wywróżę. 

Miau„. miau„. miau„ . Ja chcę butów no i fajki, 
jak prawdziwe koty z bajki! 

Baba Jaga 
I ja bym dała czarów połowę za dobre buty 
siedmiomilowe, ale żaden szewc na świecie 
nie uszyje mi ich przecie! 

Szewczyk 
Oooo! Jest na kurzej stopce chatka. 

~--,...;;;;;uttaZ pójdzie mi jak z płatka . 
Mówiły mi kwiatki z królewny rabatki, 
że Baba Jaga wie na pewno, 
co się stało z królewną . 

Kot 
Oj , szewczyku, oj, mospanie! 
Co zażądasz , to się stanie. 
Tylko szyj mi buty, mój szewczyku złoty! 
Takie, jak to noszą zawsze w bajkach koty. 
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Szewczyk 
Uszyłem wam buty piękne , to rzecz pewna, 
ale powiedz Babo Jago, gdzie mieszka królewna? 

Baba Jaga 
Za lasami, za górami, 
gdzie rzeka głęboka , 

rączk i załamuje, 

oczki wypłakuje 
w niewoli u smoka. 

Chór 
Leci, pędzi koń nad konie, 
dzwoni kopytami, 
zabłyskały błyskawice, 

ziemia zadrżała , pędzi Siwek, 
złota grzywa z wiatrem 
się rozwiała „. 

Siwku! Siwku Złotogrzywku , 

nie po roli, nie po błoniu , 

ale jako bystre ptaki 
w napowietrzne wzn ieś się szlaki. 
Nie po błoniu, nie po roli, 
ale przez wichrowe drogi, 
nieś Szewczyka, gdzie w niewol i 
trzyma królewnę smok srogi. 
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Szewczyk 
A więc, Siwku Złotogrzywku, 
dalej w drogę, 
odbierzemy od potwora tę niebogę! 

Dolo, moja dolo, 
dolo nieszczęśliwa, 
oczy wypłakałam u smoka 
w niewoli , z płaczu ledwom żywa. 
Dolo, moja dolo, 
dolo nieszczęśliwa! 
Dlaczego, dlaczego ratować 
niebogi nikt tu nie przybywa? 

Nikt nie przybywa i nikt nie przybędzie, bo to ja, 
smok, straszny, panuję tu wszędzie. 

Rycerz I 
Pójdź no tutaj , mości smoku, mój miecz wsadzę ci do boku 
przyszedłem cię zabić właśnie . 

Oj, jaki on groźny, srogi, lepiej zbierać za pas nogi! 

Rycerz li 
O, jak on ogonem rusza, aż się we mnie trzęsie dusza. 

Smok 
Cha, cha , cha, cha , cha! 
No, widziałeś tych rycerzy, 
pancerze ze stali mieli, 
jakem na nich groźnie ryknął, 
zaraz nogi za pas wzięli. 
Znowu jaki śmiałek pędzi, 
marmolada z niego będzie, jak tylko 
ogonem ruszę, 
w sto kawałków go rozkruszę. 
Schowaj się prędko, królewno, walka tu 
będzie na pewno. 

Szewczyk 
Dalej, dalej , moje szydło, przebijemy to straszydło . 

Królewna 
Mój szewczyku, mój kochany, będziesz teraz pan nad pany, 
dostaniesz pałac , koronę i mnie, królewnę , za żonę . 

Szewczyk 
Wszystko by mi pewno we trzy dni obrzydło, wolę ci ja 
moją dratwę i poczciwe szydło . 

Bo przede mną świat otwarty, niż korona, warty. 
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Królewna 
To wesoła taka dola, weź mnie z sobą, jeśli wola. 

Szewczyk 
Dobra! Pójdziem w świat najdalej, 
będziem buty zelowali. .. 

Siwek 
Zaniosę was, patataj, 
gdzie króla Gwoździka kraj . 
Rzeki z miodu tam i z mleka, 
a król Gwoździk córki czeka. 
Zaniosę was w cudny kraj, 
Pat-patataj, pat-patataj. 

Król 
Weź, Szewczyku, moje berło, weź moją 
koronę i królewnę złotowłosą 
daję ci za żonę! 

Królewna 
Hopla - nie chcę być królową. 
Hopsa - wolę być szewcową. 
Pójdziemy sobie w piękny świat. 
Będziemy buty zelować. 
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