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CZERWONY KAPTUREK PROSI: 

1. Zachowuj się grzecznie w teatrze. 
2. Siadaj na krześle wskazanym przez opiekunkę widowni. 
3. Dbaj o czystość teatru, nie śmieć. Papierki rzucaj do 

koszów. 
4. Nie wchodź nogami na krzesło, służy ono tylko do sie

dzenia. 
5. Gdy światło zgaśnie nie bój 3ię. Za chwilę znów będzie 

widno. 
6. Spiewaj moje piosenki w przedszkolu, szkole i na wy

cieczkach. 
7. Po powrocie z teatru podziękuj rodzicom za kupiony ci 

bilet i opowiedz im treść sztuki. 
8 Ze wszystkimi twoimi spravvami zwracaj się de opie

:rnnki widowni. 
9. Pisz do mnie listy tylko na jednej stronie arkusika. 

10. ZachowaJ w porządku książeczki programowe: przypom
ną ci one moje sztuki. 

PROSBY DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW 

Nie rozpraszajcie uwagi dziecka częstując je słodyczami pod
czas przedstawienia. Przeznaczyłam na to przerwy między 
aktami. 

Uciszcie dzieci, by nie przeszkadzały innym w śledzeniu sztu
ki. Dbajcie, by dziecko stosowało się do próśb Czerwonego 
Kapturka. 

Pombgam Wam w wychowywaniu dziecka, pomóżcie mnie 
w wychowaniu kulturalnego widza teatralnego. 
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ZAKLĘTY KACZOR 
AKT I 

Dawno już dawno, może sto lat temu, a może i więcej mie
szkał na Kujawach, we wsi Borki, stary wieśniak z córkami: 
Weronką, Jagną i Kasią. Córki bardzo kochały swego ojca, 
troszczyły się o niego i pomagały w czym tylko mogły. Wszyst
kie były bardzo pracowite i dobre. 

Pewnego dnia Weronka tkał1:1 płótno na krosnach przyśpie-
wując sobie: 

Smigaj, śmi'gaj czółenko, śmigajże mi zwawo, 
biegnij barwną ścieżynką to w lewo, to w prawo; 
od nieba się rozmodrzyj, zazieleń od trawy, 
śmigaj, śmigaj czółenko, śmigajże mi żwawo. 

Nagle ze studni, o której wszyscy w wiosce mówili, że jest 
zaczarowana, wydobyła się dziwna piosenka. Ni to skarga, ni to 
wołanie , ni śpiew. Z teJ studni wody nie brano. Wszyscy bali się 
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dziwów. Jeżeli ktokolwiek zaczerpnął wiadro wody to i tak 
jej wydobyć nie mógł, bo woda uciekała. 

Weronka przerwała pracę i wsłuchała się w jękliwy śpiew 
studni. Wtem usłyszała wołanie Kasi. Weronka z Jagną pobiegły 
w stronę wołającej. Po chwili przyprowadziły omdlałego oj
ca. Posadziły go na ławce i wtedy Kasia opowiedziała im, że 
ojciec podczas pracy zasłabł. Dziewczęta nie wiedzą co robić: 
jak go ratować. „Wody!" - woła ojciec. Ale skąd ją wziąć. 
Żródlo daleko, a z zaczarowanej studni wody wydobyć nie 
można. 

Weronka chwyta wiadro i biegnie do źródła. Jagna z Kasią 
podtrzymują ojca, który ledwie siedzi na ławie. 

Nagle znowu odzywa się zaczarowana studnia. Tym razem 
słychać wyraźnie słowa pieśni: 

Dziewczyno piękna, dziewczyno mloda 
podejdź do studzienki, a ja dam ci wody ... 

Jagna próbuje nabrać wody, ale jakaś czarodziejska siła 
trzyma wiadro. 

Bądź mojq żoną dziewczyno piękna, 
bo ci z wiaderka woda ucieknie ... 

- śpiewa jakiś głos z zaczarowanej studni. 
Jagna rozgląda się, ale nikogo nie widzi. Szarpie wiadro 

i wydobywa je. Niestety - woda uciekła. 
Ojciec czuje się coraz gorzej. Chce pić, a wody nie ma: W7-

ronka jeszcze nie wróciła, bo do źródła daleko. Jagna b1egme 
do Mądrej po zioła. Jedynie Kasia pozostaje przy chorym 
ojcu, który ciągle prosi o wodę. 
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Kasia mimo strachu zbliża się do studni. Spuszcza wiadro, 
ale i jej nie udaje się nabrać wody. 

NamówUbym kamień, namówiłbym wodę, 
a ciebie dziewczyno, namówić nie mogę ... 

- śpiewa studnia, gdy przerażona Kasia ucieka do ojca. 
Na szczęście wraca Weronka. Przyniosła wiadro źródlanej 

wody. Ale ojciec nie chce jej pić. Ta woda mu nie pomoże. 
Weronka decyduje się na zaczerpnięcie wody z zaczarowanej 
studni. Po opuszczeniu vviadra prosi: 

Ne umykaj wodo, nie umykaj srebrna, 
dla chorego ojca jesteś mi potrzebna. 

Zaczarowana studnia odpowiada jej: 

Ja dam ci wody zaczarou:anej, 
ty mi serdecznie daj miłowani!!. 
Jeśli mą żoną być nie przyrukniesz, 
to ci z wiaderka woda ucieknie. 

Weronka przyrzeka zostać żoną „głosu" z zaczarowanej 
studni, byleby tylko dostała wody dla ojca. 
Głos żąda, żeby przybiegła sama samiuteńka nocą do studni. 

Weronka przyrzeka przyjść. · 
Ojciec po wypiciu zaczarowanej wody wraca szybko do 

zdrowia. Dziękuje córkom za troskę i wchodzi do izby, żeby 
się położyć spać. 

W tym czasie wraca z ziołami Jagna. Kasia opowiada jej, 
że Weronka nabrała wody z zaczarowanej studni, a ojciec po 
wypiciu jejodrazu wyzdrowiał. Jagna przelękła się czynu swej 
siostry. \Viedziała, że Weronka musiała coś przyrzec zaczaro
wanej studni. 

Siostry weszły do izby. Zapada noc ... Weronka cicł:o wy
chodzi z chaty, ale za nią wysuwa się Jagna i ją zatrzymuje. 
Chce się ona dowiedzieć co Weronka przyrzekła w zamian za 
wodę. Siostra prosi ją, by wróciła do chaty i nie wychodziła 
z niej póki ona nie przyjdzie. Jagna ze smutkiem wykonuje 
prośbę Weronki. 

Po odejściu Jagny znów się odzywa zaczarowana studnia: 

Chociaż cisza wokolo, 
nocka ciemna i glucha, 
a drzewami wiatr nie kołysze, 
wzejdzie księżyc i gwiazdy, 
wstanie słońce nad nami, 
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wicher piosnkę moją usłyszy. 
Pomnij coś mi obiecała, 
gdyś ze studni wodę brała; 
moją żoną być 
i mnie wierną być ... 

- Przyszłam wodo, srebrna wodo! - odpowiada Weronka. 
Nagle woda w studni zaczyna się burzyć. Na cembrowinie 

ukazuje się modry kaczor, który mówi Weronce, że obiecała 
zostać jego żoną. 

Weronka odpowiada, że słowa dotrzyma. 
Woda w studni znowu się burzy. Słychać czarodziejską mu

zykę. Kaczor uderza skrzydłami i zamienia się w pięknego mło
dzieńca w modry~ ubraniu. 

Zdumiona Weronka cofa się ... 
- Nie bój się - mówi młodzieniec - Jam Złotnik, którego 

zła Czarownica - Wojewodzianka w kaczora zamieniła. 
Złotnik opowiada, że nie chciał Wojewodziance zrobić mis

ternych spineczek do trzewików ze złota krwią splamionego. 
Że uciekł od niej i został kowalem w jakiejś wiosce. Ale i tam 
go odnalazła Wojewodzianka i kazała wracać do swego pałacu. 
A gdy nie chciał jej usłuchać zamieniła go w kaczora. 
Weronkę mocno wzruszył los złotnika. Chciałaby go urato

wać, ale nie wie jak. 
- Jeśli znajdzie się dziewczyna, która zechce żoną moją -

kaczora zostać, miłować mnie będzie i ustrzeże tajemnicy, 
że zjawiam się jej w ludzkiej postaci - przyjdzie taki dzień, 
że spadnie ze mnie czar - wyjaśnia Złotnik. 

Weronka przyrzeka, że będzie jego żoną, że będzie go miło
wać, że ustrzeże tajemnicy. 

Jagna nie mogąc doczekać się powrotu siostry, wychodzi 
z chaty . Nieszczęście ... Zobaczyła Złotnika. Gdyby go nikt -
poza Weronką - · nie widział przez trzy noce, spadłby z niego 
zły czar. 

Teraz musi zamienić się w kaczora i odlecieć na zawsze za 
Czerwone Morza. Weronka postanowiła mimo wszystko ura
tować Złotnika. Błaga go, żeby jej powiedział jak można 
tegc dokonać. 

- Nikt tego uczynić nie zdoła - odpowiada Złotnik . -
Trzeba by świat przewędrować w żelaznych trzewikach, że
laznym kosturkiem się podpierając. Księżyca, Słońca i Wichru 
o drogę pytać. Przez Czerwone Morza do Czarownicy się 
dostać . Do mnie przemówić. Wtedy spadnie ze mnie czar. 
Ale tego nikt nie dokona. 
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Weronka jednak obiecu~e Złotnikowi że wszysko zrobi, 
byleby go uwolnić od złego czaru. ' 

Kaczor odiatuje ... 
Napróżno ,J.agna namawia Weronkę, żeby nie szła w daleką 

drogę; ?.ap~oz~o prosi ją, by pozwoliła jej pójść. Weronka 
sama pOJdzie, zeby uratować miłego ... 

AKT II 

Dłu.go, długo. wędruje Weronka ... Ciężko jej w żelaznych 
trzew~czkac~; c1ęzko dźw~~ać żelazn~ kosturek. Przeszła już 
sto mil, a me m?gla znalezc chaty Księżyca ... 

z.męczona u~1adla pod drzewem, żeby choć trochę odpo
cząc. Zmorzył Ją sen ... A. ty1~czasem w lesie działy się cuda. 

Gdy We~onka przebudziła się stał przed nią domek srebrny. 
Podbiegła i zastukała do drzwi: 

~twórzże mi otwórz, niech ja nie kołaczę , 
mech przed tymi drzwiami noccńki nie tracę . 

Jak za do tknięciem różdzki czarodziejskiej drzwi same się 
otworzyły . 

. w. izb.ie. spala staruszka nad krosnami, na których tkała 
ciei:iutenkie , s.rebrne płótno. Po chwili przebudziła się 
a UJrzawszy dzie wczynę zapytała ją skąd się tu wzięła . \ie~ 
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ronka opowiedziała staryneczce wszystko i prosiła ją, żeby jej 
wskazała drogę do Księżyca. 

Staruszka, która była matką Księżyca, bardzo się zdziwiła. 
- A na cóż ci mój syn? - zapytała. 

Weronka bardzo się ucieszyła, że trafiła do Księżyca. Pro
siła Staruszkę, żeby wezwała syna, by jej drogę do Słońca 
wskazał. Matka Księżyca przyrzeka pomóc Weronce, ale przed
tem musi dla niego ukończyć poświatę, z której będzie rozsnu
wał srebrne ścieżki po polach i wodzie. 

Weronka siada przy krosnach i tka śpiewając: „Smigaj, śmi-
gaj czółeneczko". 

Ledwie skończyła robotę już zbliżył się Księżyc. Staruszka 
ukryła Weronkę za piecem. Po chwili Księżyc .nadszedł. ~ka~
żył się matce, że miał złą noc. Chmury tak n~sko nad zierr:ią 
się ułożyły, że szparki nie znalazł. Szukał dziewczyny w ~e
laznych trzewikach i nie mógł jej ~ostrze~. ~·fatka, znaJąc 
figle swego syna, robiła mu wyrzuty, ze chciał Ją po bezdro
żach wodzić. 

Księżyc udał się do chaty, żeby odpocząć. Ale już na progu 
wyczuł obcego człowieka. 

- Niech precz stąd uchodzi! - zawołał. . 
Matka wytłumaczyła mu, że w chacie jest dziewczyna, kto

ra za nią skończyła tkać poświatę. Księiyc uspokoił się. Nawet 
postanowił ugościć ją za to. Kochał on swoją matkę. A gdy 
mu opowiedziała, że dziewczynę spotkała wielka krzywda 
p zyrzekł jej pomóc. 
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Staruszka zawołała Weronkę ... Ledwie wyszła z chaty -
Księżyc zauważył jej żelazne trzewicziki. Znalazł dziewczynę, 
którą szukał całą noc. Teraz będzie ją po bezdrofach wodził. 
Matka robi mu wymówki, 7.e nie dotrzymuje ~łowa. Ze chce 
skrzywdzić dziewczynę, która jest jej miła. Księżycowi 
zrobiło się przykro. Nie lubił, gdy matka go karciła. 
A gdy dowiedział s~ę, że Wojewodzianka zamieniła miłego 
W ercnki w kaczcra postanowił wyprowadzić w pol·~ złą Cza
rownicę i dopomóc Weronce. Dał jej srebrny orzeszek, który 
świeci w nocki ciiemne i który zaprowadzi ją do Słonka. Orze
~zek ten miał cudowną moc. Toteż kazał dziewczynie r71Ucić 
go na ziemię, gdyby jej groziło ni1eszczęście. 

Weronka grzecznie podziękowała Księżycowi, .pożegnała 
Staruszkę i ruszyła w dalszą drogę ... 

Obraz II 

Znowu Werooka wędrowała dniami i necami. Ledwie już 
szła. Słońce paliło ją. Żelazne trzewiczki parzyły. Żelazny ko
sturek ciągnął ku ziemi, a cna ciągle szukała chaty Słonka. 

Pewnego, dnia, gdy strudzcna wędrówką usnęła, E1tościwa 
chmura przesłoniła Słoi1ce. Zrobiło się ciemno, a gdy Weronka 
obudziła się stab przed nią złocista chatka. Weronka zastukałą 
do drzwi. Po chw:U.i z chaty wyszła staruszka i zdziwiła się 
widząc dziewczynę. - A ty jak się tu dostałaś? - zapytała. 
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Weronka odpow~edziała, że Księżyc wskazał jej drogę i Ż:-! 
przyszła prosić Słonka o pomoc. 

t 
h ...... t.- . 

Matka Słonka (bo ona to była) zaczęła gderać, ze jej syn nie 
ma teraiZ czasu, że żniwiarzom pomaga, że wróci zmęczony 
i powinien odpocząć. I że cna też jest bardzo zajęta, bo musi 
nową zorzę utkać nim syn wrócii. Weronka prosi, żeby jej po
rzwoliła skończyć zorzę. To nic, że prcmienie słoneczne są 
gorące - ona utka. Matka Słońca godzi się na to. Weronka / 
zaczyna tkać. Stairynka podziwia jak szybko i ładn'.e de:iew
czyna tka. Przyrzeka pomówić ze synem i prosić go, żeby jej 
dopomógł. 

Po skończeniu zorzy, Starynka każe Weronce schować się 
w izbie. Zawoła ją jak z synem poirozmawia. 

Po chwili wchodzi Sł::>ńce. Jest zmęczone. Cały dzień poma
gało żniwiarzem. Teraz chce odpocząć. 

Gdy Słońce zbliżyło się do chaty zara2.. poczuło obcego crzło
wieka. I aczkolwiek jest gościnne, nie było z tego zadowo1one. 
Wiadomo - latem n oc krótka. Ledw:e Słońce oczy zmiruży -
już musi wstać do roboty. 

Matka pokazała mu zorzę, którą utkała Weronka. Była 
śliczna - samo Słońce to przyznało. Starus-z:ka wywołała 
dziewczynę, a ta wszystko opowiedziała Słońcu. Oj, gniewało 
się ono na złą Czarownicę, która ludzio!l} ciągle krzywdy czy
niła. Dało więc Weronce złoty onesziek, który ją do Wichru 
doprowadzi. Ten orzeszek też miał czariodziejską moc. 

- Kiedy prrzyjjzie zła godzi1na - tłumaczyło Słońce -
rzuć złoty orzeszek na ziemię. On ci dopomoże. 
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Wernnka grecznie podziękowała Słońcu. Pożegnała jego 
matkę i wyruszyła w dalszą drogę, do chaty Wichru. 

Ohraz III 

Znowu przewędrowała Weronka sto mil, a może i więcej ... 
Żelaz1ny kosturek złamał się na wykrotach, żelazne trzewiczki 
spadły z jej ·nóg. Suki.o::nka podarła się w strzępy ... 
Aż pewnego dnia p:idczas strasznej w'.chury doszła do dziw

nego lasu. 

Ze łzami w oczach błagała biedna Weronka: 
Wichrze, wichrze nie wiej, 
nie bij mnie wichuro: 
na drogach dalekich złamał się kosturek, 
na twardych kamieniach trzewiczki się rozbiły. 
Rokaż, pokaż Wichrze, gdzie też jest mój m?ity .. : 
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Ale Wiatr nie ustawał: miotał Weronką na wszystkie stro
ny. Z wielkim trudem dziewczyna dobrnęła do jakiejś dziwnej 
chatki. Podeszła do drzwi ii zastukała. Drzwi otworzyły się. 
Pnzed chatę wyszła staruszka. Weronka powiedziała jej, że 
szuka Wichru, a drogę wskazało jej Słonko. 

- Wichru? - zdziwiła się Staruszka. - To Słonko nie 
wie, że Wicher po świecie hula? Szukaj go w polu! 

W ernnka prosiła, żeby jej pozwoliła poczekać na powrót sy-
na i opowiedziała, że jest sierotą. że szuka miłego, którego 
więzi czarownica - Wojewodziianka. Gdy Staruszka dowie
działa się, że Weronka jest sierotą odrazu stala się łagodniej
sza i przyrzekła syna zawołać. Ale wpierw mus~ skończyć dla 
niego kapotę. Weronka poprosiła, żeby pozwoliła jej skończyć. 
Staruszika trochę pogderała, że poplącze nici, ale widząc, że
Weronka ładnie tka zgodziła s'.ę. Sama usiadła przy kołowrot
ku, by uprząść nici. Ale jak to bywa z ludźmi bardzo stary
mi - usnęła ... 

Wc'.!"cnka tkała i śpiewała. W pewnej chwili zabrakło jef 
nici. Nie chc'.ała jednak śpiącej budziić, bo jej żal było Starusz
ki. Ucięła więc swoje warkocze i utkała z nich rękawy do 
wichrowej kapoty. Gdy Staruszka się obudziła i dowiedzhała 
się o tym - znowu gderała. Ze jednak polubiła Weronkę po
stanowiła zawołać syna. Tylko, że on nie bardzo był posłuszny. 
Wolał dó:.azywać. Wiadomo - jak to Wicher. Tu dmuchnie 
tam zawieje, zakręd liśćmi, sypnie piaskiem w oc:z.y i uciek
nie. Matka nie wiedziała jak go w domu zatrzymać. Słysząc 
śpiew Weronki Staruszka przypomniała sobie, że Wicher bar
dzo lubi piosenki. Sam cz.ęsto pogwizduje. Schowała więc 
Weronkę w chacie i nakazała jej, żeby zaśpiewała piosenkę 

· jak ją zawoła. 
Weronka ukryła się, a Staruszka przywołała syna. Przyle

ciał z.a.raz, bo widocznie gdzieś niedaleko hulał. Gdy go zoba-· 
czyła załamała ręce. Kapotę miał podartą, czapkę jak wr.onie 
gniazdo. Wyglądał jak obdartus. Matka robiła mu wymówki 
i !kazała powstać w domu. Ale on nie chciał słuchać. Nasion 
jeszcze nie wysiał, liści nie z.garnął. Musi pędzić po świecie. 

Matka pokazała mu nową kapotę. Wicher pochwalił, ale 
nawet nie spojrzał na nią. Bo cóż to dla niego kapota. I tal<: 
zaraz ją podrze ... 

Drocząc się dla żartów z matką, Wicher chwycił kapotq. 
Matka zdzieliła go za to wrzecionem (ale też dla żartów). 
W końcu Wicher chwycił Matkę i zaczął z nią tańczyć wichrcr
wą polkę: 
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Raz i dwa, raz i dwa, 
razem z liśćmi Wicher gna. 

VI prawo, w lewo; w prawo, w lewo, 
wnet nasiona porozsiewa . 
Raz i dwa, raz: i dwa -
razem z liśćmi Wicher gna. 

Po tańcu matka zatrzymała go. Ale Wicher poczuł obcego 
człowieka i chc'.ał uciec, matka jednak nie po~oliła. Opowie
działa mu, że w chacie jest dziewczyna, która mu utkała ka
potę, a nawet ścięła warkocze, gdy zabrakło nici. Wicher 
i słuchać tego n:•e chciał. Mogła nie obcinać. On jej nie kazał. 

Wtedy StaT'Uszka zawołała Weronkę, która wyszła śpiewa
jąc: . 

Nie uciekaj Wichrze, 
nie iałuj chwileczki, 
posłuchaj, poshichaj 
mojej pioseneczki. 

śp:ew Weirooki zatrzymał Wichra. On przecież lubił śpiew. 
Weronka nauczyła go piosenki Złotnika: „Chociaż cisza woko
ło" i oddała mu na zawsze obiecując, że już jej nigdy nie za
śpiewa. W zam;.an - Wicher dał jej diamentowy orzeszek, 
który ją do Złotnika miał zaprowadzić. 

- Tylko uważaj! - powiedział - Nie daj się czarownicy 
wydmuchać w pole. A jeśli przyjdzie zła godzina - rzuć ten 
orzeszek na ziemię. Pamiętaj - sama rzuć! 

Dał je j również białą gąskę, żeby ją przeniosła za Czerwone 
Morza i uc~ekł. 

Weronka pcrż0gnała Staruszę, wsiadła na gąskę poleciała ... 
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AKT III 

W dziwnym ogrodzie stał pałac Wojewodzianki. Za nim 
w głębi było jezioro, po którym pływał modry kac·?Jor. Cza
rownica - Wojewodzianka latała nocami na miotle i zabiera
ła ludziom złoto i klejnoty, bo je lubiła· nade wszystko. · 

Któregoś dnia wróciła ze swojej podróży do domu. Drugo• 
po świecie latała, ludZJkie losy supłała, gmatwała, plątała. 
Najpiękniejszie klejnoty z;gaimiała. Po powrocie chciała wie
dzieć, co się dzieje z dziewczyną w żelaznych trzewiczkach. 
Dotknęła różdżką czamdziejską kulę, wypowiedziała zaklęcie 
„hor par do par" i kula odpowiadała na jej pytania. 

. Wojewodzirulka dowiedziała się o losach Weronki. O tym,. 
z~ Słońce i Księżyc jej pomogły, że nawet Wicher dał jeJ 
d11amentowy o.rzesze:{ na driogę w zamiam za piosenkę. Ze ją. 
przez Czerwone Morza niesie gąska na swych białych skrzyd
łach. 

Te wiadomości bardzo rozgniewały Wojewodziankę. 
- ~emsta ~o~a będzie okrutna! - zawołała. - Serce jej 

na zajęcze z.rmemę. Przysypi1ę ziemią, która nie widziała słoń
c;a: Nikt jej prz.ede mną nie obroni! Sto przeszkód przed 
nz1ewczyną stame! - Wojewodzianka postanowiła wyłudzić 
od Weronki dary Księżyca, Słońca i Wichru. Mało tego -
zdecy~owała zostać żoną Kaczora nim Weronka przybędzie. 
W~ozyła na siebie wiejską suknię, korale Da szyję, zausznice 

zrob10ne przez Złotnika i poszła do niego. Powiedziała mu że 
zgodzi się zostać jego żoną i czar z niego zdejmie. Łudziła' go 
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bogactw€m. Ale Kaczor nie chciał o tym słyszeć. Nile chciał 
być ani jej sługą, ani mężem. Rozgniewama Wojewodzianka 
naśmiewała się z niego, że czeka na dziewczynę w żelaznych 
trzewiczkach . 

- Próżno na nią czekasz - mówi Wojewodzianka. - Za
pomniała o tobie dziewczyna. Nawet twojej pioseniki już nie 
śpiewa. 

Złotnilk nie wierzy jej słiowom. Wojewodzianka zawiera 
z nim u.kład: jeżeli dziewczyna zaśpiewa piosenkę wtedy puści 
ich oboje wolno, ale jeśli nie zaśpiewa on u rn:ej na zawsze 
zostanie. Złotniik godzi się na ten warunek, bo jest pewny, że 
Weronka zaśpiewa jego piosenkę. Wojewodz:1;inka zabrania 
mu przemówić do dziewczyny, póki ona nie zaśpiewa i odcho
dzi do pałacu. 

Po pewnym czai:;ie nadchod.z'.1 Weronka z gąską. Rorzgląda si·~ 
po dziwnym ogrodzie, w którym kwiaty nie kwitną, ptaki nie 
~piewają. Spostrzega jezioro, a na nittn ... modrego Kaczora. 

Wtem nadeszła Czarownica. Krzyczała na Weronkę za to, 
-że bez zezwolenia weszła do ogrodu. Wymyślała jej od łach
maniarek i bardzo się gniewała. Weronka rzuciła na ziem!ę 
~rebrny księżycowy orze~zek. Z łupinki wypadła srebrna su
kienka, która zachwyc:la Wojewodziankę. 

- Daj mi tę suknię, a ja ci pocwolę w ogrcd.zie pozostać -
powiedziała, Weronka zgodziła się. Ale do jeziora nie pozwo
liła jej Wojewodzianka dojść. 

Weronka rzuciła złocisty, słoneczny orzeszek. Z jego łupi
nek wypadły złote trzewiczki. Te równi'2ż wyłudziła Woje
wodzianka za zezwolenie podejścia do jeziora. Na próżno pro
~iła Weronka by jej pozwoliła przemówić do Kaczora. Woje
wodzianka nie chciała się zgodzić. Sięgnęła po trzeci mzeszek, 
ale gąska ostrzegła ją, żeby go ukryła. Wojewodzianka jednak 
już go zauważyła. Za pożyczenie diamentowego orzeszka po· 
zwaliła ona W eronc'2 przemówić do Kaczora. Zadowolona, że 
wyłudziła od niej wszystkie dary - Czarownica wraca do 
pałacu. 

Weronka podbiega do Kę.czara. Odzywa się do niego, ale 
on milczy. Nic nie pomagają prośby dziewczyny. Kaczor jak
by nie słyszał jej słów. Pięknie wystrojona Wojewodzianka 
wraca z pałacu. Weronka skarży się jej, że Kaczor jest chory, 
bo się wcale nie odzywa. Wojewodzianka wyjaśnia dziewczy
nie, że można go zjednać piosenką „Pomnę, com ci obiecała". 
Ale Weronka zapomni1ała ją. W żaden sposób nie może sobie 
przypomnieć. Jest zrozpaczona... Wojewodzianka każe jej 
wyjść z ogrodu. Wtedy Weronka żąda, żeby jej zwróciła orze-
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szek diamentowy. Czarownica nie chce go oddać. Wypowiada 
straszne zaklęda i wzywa wichry na zgubę Weronki. Ta jed
naik nie ustępuje ... 

Podstępem wyłudziłaś orzeszek, czarownico! - woła. -
·wichrze, zrnarncwałam twój dar. Ukarz mnie, ale miłego ura-
tu · 1 J. 

- Wicher zrob: to, co ja każę! - cdpcwiada Wojewodzian
ka i rzuca orzech na ziemię. 

Zrywa się wiatr. Po chwili słychać pioserukę: „Pomnę com. 
ci ob~ecała" Wicher zamknął ją w orzeszku. Kaczor uderza 
skrzydłami o wodę i zamienia się w Złotnika. W ercnka jest 
uradowana. Złotnik cieszy się również. Ale ich radość prze
rywa Czarownica: 

- Próżno się cie82:ycie! woła ze złością. Nic was nie uchro
ni przed moją zemstą! 

Złotnik obejmuje Weronkę i uspakaja ją, żeby się nie lęka
ła. Czariownica krzyczy: - Zaklinam cię, Wichrze najstrasz
liwszym zaklęciem Hor par do par! Iran - liran! Omogielt 
Solidan! Przybywaj! Na mój rozkaz zmieć dziewczynę do Czer-· 
wonych Mórz! Ale Wicher nie chce już słuchać rozkazów Wo
j ewoclzianki. 

Wichura wzmaga się. Pałac się chwieje. Walą się drzew::t. 
Wojewodzianka wpada do jeziora ... 

Weronka i Złotnik są wolni. Mogą wrócić do domu. 
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Gąska rozposc1era skrzydła. Zaprasza ich do lotu... W ernn
ka i Złotnik siiadają na białej gąsce i lecą do ojca i sióstr. Do 
wsi Bm·ki, leżącej gdzieś na Kujawach. Nad Gopłem, albo 
gdzie indzliej ... 

Tak kończy się piękna baśń o Zaklętym Kaczorze, którą 
napisała Pani Maria Kann. 
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