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ДІЙОВІ ОСОБИ 

 

Історія 1. ХРОНІКА ОДНІЄЇ ПОДОРОЖІ 
 

ХЛОПЧИК 7-9 років 

його БАБУСЯ 

його МАТИ 

ВАГОНИ (2 жінки та 2 чоловіка різного віку) 
ПАСАЖИРИ потягу (2 жінки середнього віку) 
НАТОВП на вокзалі (2-3 пари танцюристів) 
 

Історія 2. ЛЕГЕНДА ПРО ВКРАДЕНУ ВЕСНУ 

 

ДІВЧИНКА 14-15 років 

ХЛОПЧИК 7-8 років 

БОГИНІ пір року (4 жінки різного віку) 
ВЕРХОВНИЙ ВОЛОДАР (старий чоловік, звучить лише його голос) 
його ПОМІЧНИКИ (4 чоловіка середнього віку) 
СПІВАЧКА 
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Історія 1. ХРОНІКА ОДНІЄЇ ПОДОРОЖІ 
 

Сцена висвітлюється, звучить музика, з'являються танцюристи які виконують 

танок "Життя до та підчас війни". 1 По закінченні лунає шум вокзалу і  запис 

голосу з гучномовця "Увага. Евакуаційний потяг на Київ відправляється з 

першої колії.". Танцюристи уходять, на сцену вибігають бабуся з сумкою та 

хлопчик. За спиною у хлопчика рюкзак, у руках іграшка супер героя. 

 

БАБУСЯ (зупиняється, захекавшись): Невже спізнились! 

 

Лунає звук потягу що рушає і поступово набирає швидкість. 

 

БАБУСЯ: Ти ще встигнеш встрибнути, а в мене ноги вже не ті. 

 

Хлопчик розгублено зупиняється не знаючи лишитись чи наздоганяти. 

 

ХЛОПЧИК: Бабусю, але як же... 

БАБУСЯ: Та нічого, пережила одну окупацію, переживу і цю. Біжи, онучок. 

 

Хлопчик убігає за лаштунки. 

 

БАБУСЯ (кричить у слід): Ну ж бо, стрибай! На зворотному боці малюнка я 

написала тобі як добиратись. (Сама до себе). Світ не без добрих людей, 

допоможуть. (Хрестить у слід). 

 

                                                 
 
1
 - Можу запропонувати власну музику. 

Трек "до" війни - https://soundcloud.com/sixthtulip/call-of-nature-royalty-free 

Трек "підчас" війни - https://soundcloud.com/sixthtulip/mass-riot-royalty-free-audio 

 

https://soundcloud.com/sixthtulip/call-of-nature-royalty-free
https://soundcloud.com/sixthtulip/mass-riot-royalty-free-audio
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Затемнення. Лунає звук гуркоту коліс потяга, а за декілька секунд вибух 

удалині та крик хлопчика. Вмикається тускле світло. В центрі сцени, на 

підлозі сидить хлопчик. З-за лаштунків лунає чоловічий голос. 

 

ЧОЛОВІК: А чому ти у тамбурі? У купе не знайшлося місця? 

 

Хлопчик крутить головою що "ні". 

 

ЧОЛОВІК: І в коридорі? 

ХЛОПЧИК: Ні, там теж діти сидять, багато. А ви хто, де ви? 

ЧОЛОВІК: Я вагон потягу в якому ти їдеш. 

 

На сцену виходить чоловік у військовій формі. 

 

ЧОЛОВІК: Доречи, головний у цьому составі. (Віддає честь). Що ж, як то 

кажуть ‒ хоч не пишно та затишно, вірно? (Хлопчик киває). Ти що, один? 

ХЛОПЧИК: Так. Бабуся не встигла встрибнути. Ми вирішили їхати до мами та 

спізнились. Це я винен (починає хлипати), треба було швидше збиратись. 

ЧОЛОВІК (сідає поруч, обіймає): Ну, не треба так. Не вини себе, з бабусею все 

буде добре. (Пауза). Один у мами? 

ХЛОПЧИК (киває, витираючи сльози): А ви? 

ЧОЛОВІК: Троє нас братів. Я середній. Мій молодший теж евакуаційним 

працював, а зараз... 

 

За лаштунками вмикається світло ліхтарика. Чоловік піднімається і 

підходить до лаштунків. 

 

ЧОЛОВІК: Агов там! Усім було сказано дотримуватись світломаскування! 

 

Ліхтарик вимикається. Чоловік повертається до хлопчика. 
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ЧОЛОВІК: А зараз на ремонті. Під час одного з рейсів обстріляли дуже 

сильно. Нелюди. Та нічого, він міцний, оговтається. 

ХЛОПЧИК: А старший? 

ЧОЛОВІК: Той у Росії. Його туди ще давно відправили. Тепер з ним не 

спілкуюсь. 

ХЛОПЧИК: Чому? 

ЧОЛОВІК: Коли все почалось іще спілкувались. Кажу йому ‒ нас бомблять, не 

вірить. Показую фотографії, відео, а він мені ‒ то все фейк. Кажу ‒ я сам бачив, 

а він ‒ то ви самі себе обстрілюєте. Ну про що можна говорити? Йому телевізор 

дорожчий за брата. 

 

Лунає звук зупинки потяга. Чоловік спілкується по рації. 

 

ЧОЛОВІК: Що там?... Ясно. А як далі?.. Зрозуміло. (Хлопчику). Попереду 

підірваний міст, тож доведеться трохи пройти пішки. По той бік тебе зустріне 

моя колега, сідай до неї, передавай від мене вітання. 

 

Хлопчик знімає з себе мотузку з кулоном янгола і вішає на чоловіка. 

 

ХЛОПЧИК: Ось цей янгол оберігав мене з бабусею у бомбосховищі. Тепер 

нехай він оберігає вас. І нехай з вашими братами усе буде добре. 

 

Затемнення. Звук потягу що починає рух. Вмикається тускле світло В центрі 

сцени, на підлозі сидить хлопчик. З-за лаштунків лунає голос жінки. 

 

ЖІНКА (з одеським акцентом): Я вас умоляю, не делайте маме нервы. Поезд 

приедет по расписанию шоб вы там себе не придумали. 

Виходить на сцену. 

 

ЖІНКА: Издрасьте. И шо мы тут сидим как та Сима которая таки вышла замуж 

за Борю? 
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ХЛОПЧИК: У середині місць вже немає. 

ЖІНКА: Ба, да ты весь дрожишь (знімає з себе куртку і накриває плечі 

хлопчика). И конечно ещё не ужинал! Вот у меня тут форшмачок. (Дістає з 

сумки бутерброд з форшмаком, віддає хлопчику, той їсть). Кушай, кушай. 

Могу заверить, шо таким форшмачком как у меня тебя нигде не накормят даже 

за деньги. Уж я то знаю ‒ всю жизнь проработала вагоном на южной железной 

дороге. Только как всё началось вызвалась сюда добровольцем. (Пауза). Ну как, 

тебе мало или таки понравилось? (Лізе в сумку іще за одним бутербродом). 

ХЛОПЧИК: Дякую, досить, я вже наївся. Дуже смачно. 

 

Дістає з рюкзака склянку варення і віддає жінці. 

 

ХЛОПЧИК: Тут у мене варення є абрикосове. Бабуся мамі передала, та вона 

таке вже куштувала, а ви ще ні. Візьміть, спробуєте з чаєм. 

ЖІНКА: Мм, а и возьму, кто я такая шоб отказываться. Значит к маме едешь. 

Как добираться знаешь? 

ХЛОПЧИК: Так, бабуся написала. (Показує зворотній бік аркуша з малюнком). 

ЖІНКА (дивлячись у вказівки): Ну, мы сейчас до центрального вокзала не 

доезжаем. Так шо придется тебе на метро проехать. Как выйдешь на перрон 

увидишь прямо торговый центр, так вот тебе туда не надо. Пойдешь в 

обратную сторону до поворота на лево. Понял? 

ХЛОПЧИК: Так. 

ЖІНКА: Так вот не поворачивай . Иди прямо, как выйдешь из перехода и 

справа увидишь букву М. Это и будет метро. (Перегортає аркуш і бачить 

малюнок). А это ты нарисовал? 

ХЛОПЧИК: Так, це для мами. Це моя мрія. 

ЖІНКА (сідає біля хлопчика): Хорошая мечта. 

ХЛОПЧИК: А у вас є мрія? 

ЖІНКА: А как же. Похудеть. 

ХЛОПЧИК: А чому не схуднете? 
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ЖІНКА: И таки остаться жить без мечты? (Пауза). Ну, а если серьезно... если 

серьезно то просто хочется домой. Ещё разок промчаться вдоль моря навстречу 

освежающему бризу, перевозя уставших от городской пыли в одну сторону и 

отдохнувших, намазанных кремом после загара, пассажиров в другую. Снова 

ощутить запах сушёной рыбы и услышать хруст медовой пахлавы. (Хлопчик 

засинає на плечі жінки). Снова увидеть свой цветущий в акациях город. 

 

Затемнення. Лунає шум метрополітену і запис голосу "Обережно, двері 

зачиняються". Світло набирається. У центрі сцени стоїть хлопчик, поруч 

з ним чоловік. 

 

ЧОЛОВІК: Ну, чого стоїш, проходь всередину, не затримуйся біля дверей. 

ХЛОПЧИК (трохи сунеться вперед): Ви теж вагон? 

ЧОЛОВІК: Саме так. Вагон київського метрополітену, курсую червоною 

гілкою. 

ХЛОПЧИК: А підкажіть, чи доїду я до залізничного вокзалу? 

ЧОЛОВІК: Так. Я скажу коли виходити. (Пауза). Перший раз у столиці? 

ХЛОПЧИК: Ага, я тут проїздом. Їду зі сходу, до мами. 

ЧОЛОВІК: Так, важко там зараз. Усім нам важко. Та ти сідай, відпочинь. 

(Хлопчик сідає). 

ЧОЛОВІК: Шкода що лише проїздом. Київ красивий, навіть тепер. Для мене він 

завжди буде красивий. 

ХЛОПЧИК: Ви давно тут працюєте? 

ЧОЛОВІК: Усе життя... минуле життя. 

 

Шум потягу. Хлопчик різко підскакує з місця з цікавістю "зазираючи у вікно". 

 

ЧОЛОВІК (посміхаючись): Так, перетинаємо Дніпро. Чуєш, як він співає? 

ХЛОПЧИК: Угу. 

ЧОЛОВІК: Ех, яких тільки пісень я не чув на своєму віку, яких тільки людей не 

бачив... 
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І неохайних музик, що ходили вагонами, доречи, деякі з них були доволі 

талановитими. І меломанів, що прямували на фестивалі та концерти з їх 

рок хітами. І футбольних фанів, одягнених у футболки і шарфи різноманітних 

клубів з їх кричалками. І протестувальників з прапорами, що співали наш гімн. 

І от усе стихло, так бувало завжди вночі, та тільки не цього разу. Раптом станції 

метро під моторошні вибухи на горі стали заповнювати люди з матрацами та 

спальними мішками. 

ХЛОПЧИК: А що ви? 

ЧОЛОВІК: А я, як завжди, був готовий прийняти усіх. Знаєш, до цього я гадав 

що бачив усе. Та хто б міг подумати що стану свідком заручин, весілля та 

навіть народження дитини. І я дивився на цю крихітку що постійно плакала і 

запитував себе ‒ що ще доведеться мені побачити, що доведеться побачити і 

пережити цій дитині? 

 

Лунає оголошення "Наступна станція Вокзальна" 

 

ЧОЛОВІК: Це твоя зупинка. 

ХЛОПЧИК (простягає чоловіку іграшку): Ось, візьміть. Коли знову побачите 

матір тієї дитини передайте їй, нехай подарує своєму немовля. Цей супер герой 

завжди допоможе її захистити. 

Затемнення. Лунає звук відправки потяга. Світло набирається. У центрі сцени 

на кубі сидить хлопчик, поруч з ним жінка. Хлопчик їсть сандвіч. 

 

ЖІНКА (з іноземним акцентом): Ти їж, їж, не соромся. Я знати що ти голодний, 

багато таких як ти перевозити. Таке є тепер життя. З Київ везти діти та жінки, у 

Київ везти гуманітарна допомога. Інакше не можна. Та що я? ‒ от мій друг, 

сусідній вагон, нещодавно везти навіть британський прем'єр-міністр. Можеш 

собі таке уявляти? Ми усі намагатись допомагати як можна. Це як у притча ‒ 

давати старий чоловік синам прутинка і просити ламати. Вони ламати. Потім 

брати він багато прутинок, збирати до купи, знов просити ламати. Ніхто не міг 
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ламати. Старий тоді казати: так і ви, брати, тримайтесь купа і ніхто не зможе 

вас ламати. Тож ми допомагати, бо наступними ламати нас. А як інакше... 

ХЛОПЧИК (дістає з кишені гроші): Ось, візьміть, у мене трохи лишилось. Я 

майже приїхав, тож вам вони більше потрібні. Придбайте на них те що зараз 

необхідно. 

ЖІНКА: Дякую, то є дуже шляхетно. Чекай, у мене тут ще дещо. (Протягує 

хлопчику невеликий пакунок). У нас це зветься "осципек" 
2
. 

ХЛОПЧИК (відкушує шматочок): Це нагадує пиріжки які пекла бабуся. 

(Починає хлипати). Коли влітку я гостював у неї в селі вона часто їх готувала. 

Вона прокидалась дуже рано, на світанку, розпалювала дровами піч, а потім 

йшла доїти козу. Коли поверталась то з сиру і тіста, яке підійшло за ніч, робила 

пиріжки і ставила їх у піч. Вона приходила будити мене і обіймаючи своїми 

стомленими у зморшках руками розповідала про своє дитинство. Про ті часи 

коли її село було окуповане німцями. Вона розповідала про те який був голод і 

як її сестра померла від виснаження, а старший брат загинув на фронті. Згодом 

хату заповнював духмяний запах готових пиріжків і бабуся йшла витягати їх з 

печі. Вона складала їх у велику глиняну миску, кликала мене за стіл та сідала 

поруч. Сама не їла. Вона ніби забувалася і тільки повторювала "Ніколи знов, 

ніколи знов". Чи я побачу її ще колись? (Плаче). 

ЖІНКА (обіймає хлопчика): Побачиш, обов'язково. Треба вірить що побачиш. 

 

Хлопчик продовжує повторювати "Ніколи знов, ніколи знов..." Затемнення. 

Вмикається запис голосу з гучномовця "Потяг Київ-Варшава прибув до першої 

платформи" і шум натовпу на вокзалі. Сцена висвітлюється, її заповнюють 

зустрічаючи та приїжджі (пари танцюристів та одна з пасажирок). 

З-за лаштунків вибігає мати яка тримає у руках фото хлопчика. Вона показує 

фото зустрічним і кілька разів повторює  "Подивіться, чи не бачили ви цього 

хлопчика. Його звати Максим". Люди крутять головою що "ні". Після кількох 

невдач одна з пасажирок впізнає хлопчика на фото. 

                                                 
 
2
 - Традиційний польський фаст-фуд. 
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ПАСАЖИРКА: Так, я бачила. Моя подруга психолог їхала з ним. Але... 

МАТИ: Що з ним? Його поранено? 

ПАСАЖИРКА: Ні, заспокойтесь, просто... 

МАТИ: ЩО? 

ПАСАЖИРКА: Ми розпитували його що і як, але за весь час він не вимовив 

жодного слова. Він не знає мови жестів, тож ми припустили що він онімів 

нещодавно. Це шок, ми сподіваємось що це минеться... 

МАТИ: Та де ж він? 

ПАСАЖИРКА: Він у наступному вагоні, вони зараз... 

 

На сцену виходить друга пасажирка яка тримає за руку хлопчика. В руках у 

нього малюнок. Хлопчик бачить мати і біжить їй на зустріч простягаючи 

малюнок. 

 

МАТИ: Синку! 

 

Цілує та обіймає сина. Глядач бачить малюнок на якому намальовані будинок, 

сонце, лелека та синьо-жовте серце. Затемнення. 
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Частина 2. ЛЕГЕНДА ПРО ВКРАДЕНУ ВЕСНУ 

 

Сцена висвітлюється. У центрі співачка яка а-капела виконує пісню "Ой, у лузі 

червона калина". Наприкінці її спів перекриває однотонний звук що виникає у 

вухах під час перепаду тиску. Світло поступово прибирається, співачка 

уходить. За декілька секунд звук стихає. Досить тривала пауза. В центрі, на 

авансцені вмикається ліхтарик і глядач бачить двох дітей що сидять на 

підлозі ‒ хлопчика і дівчинку. Їх рухи скуті, це дає зрозуміти що вони 

знаходяться в обмеженому, замкненому просторі. 

 

ДІВЧИНКА: Ти чуєш це? 

ХЛОПЧИК: Что? 

ДІВЧИНКА: Це тиша. (Пауза). Здається що навіть вітер помер. 

ХЛОПЧИК: Мне страшно. Где мои папа и мама? Я хочу к ним. Почему они 

меня бросили? (Починає хлипати). 

ДІВЧИНКА: Ніхто тебе не кинув. Просто вони там, нагорі. Треба заспокоїтись. 

Будь ласка. (Притискає його до себе і гладить по голові). Вони... (Невпевнено, 

ніби сама до себе і стримуючи сльози). Вони скоро прийдуть. (Пауза). А хочеш 

я розповім тобі одну давню легенду? 

 

Хлопчик киває поступово перестаючи хлипати. 

 

ДІВЧИНКА: То ж слухай. Давним-давно були собі чотири богині, а звали їх 

Літо, Осінь, Зима та Весна. 

 

Сцена висвітлюється, на другому плані з'являються богині. 

 

Лунає музика  3. Богині виконують танок або пластичний етюд. На цьому фоні 

дівчинка продовжує розповідати. 

                                                 
 
3
 - Можу запропонувати власну музику ‒ 

https://soundcloud.com/sixthtulip/legend-of-princess-royalty-free-audio 

https://soundcloud.com/sixthtulip/legend-of-princess-royalty-free-audio
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ДІВЧИНКА: Разом вони утворювали Велике Коло Життя і для кожної з них 

було в ньому своє місце і свій час. Кожна з них двічі на рік спускалась не 

Землю щоб робити свою справу ‒ опікуватись природою та усіма живими 

істотами що у ній жили. І кожної миті двоє з богинь відпочивали після важких 

трудів у Зоряній Безмежності поки двоє інших перебували на Землі, одна у 

північній півкулі, а друга ‒ у південній. Зима була найстаршою з них, Весна ‒ 

наймолодшою. Її завданням було пробудження природи після зимового сну, 

народження на Землі нового Кола Життя. І тривав такий порядок тисячоліття... 

 

Світло на другому плані прибирається, богині уходять. Хлопчик знову починає 

хлипати. 

 

ДІВЧИНКА (з турботою): Ну що таке? Тобі не цікаво? 

ХЛОПЧИК: Очень интересно, просто... (Сором'язливо). Просто я кушать сильно 

хочу. 

 

Дівчинка риється у сумці та кишенях, врешті знаходить лише один сухарик і 

віддає його хлопчику. 

 

ДІВЧИНКА: Ось, тримай. Це все що лишилось. 

 

Хлопчик жадібно відгризає шматочок. 

 

ХЛОПЧИК: А как же ты? (Простягає їй решту). 

ДІВЧИНКА: Та нічого, все нормально, їж. Колись пригостиш мене морозивом. 

Обіцяєш? (Хлопчик киває). Далі розповідати? (Хлопчик киває). 

Отже, тривало так тисячоліття. Та ці богині були не єдині хто існував у 

Всесвіті. Окрім них була собі така істота яка називала себе Верховним 

Володарем. 
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Другий план знову висвітлюється і в центрі, в глибині на постаменті глядач 

бачить нерухому фігуру Верховного Володаря щільно вкриту чорною 

тканиною. Також на сцену виходять чотири його помічники. Вони виконують 

пластичний етюд або танок під музику  
4
. У кінці помічники стають на коліна 

обличчям до фігури і спиною до залу. На фоні етюду дівчинка та хлопчик 

продовжують діалог. 

 

ХЛОПЧИК: Но что это было за существо, откуда оно взялось? 

ДІВЧИНКА: Достеменно невідомо, кажуть що ця істота існувала завжди, з тих 

часів коли виник наш світ. А ще кажуть, що для того щоб її було важче 

розпізнати ця істота вміла дуже вправно змінювати свою подобу. 

ХЛОПЧИК: А для чего была эта маскировка? 

ДІВЧИНКА: Справа у тому, що ця істота була дуже зла і прагнула 

розповсюдити свою злість на увесь Всесвіт. Якби не маскування, усі могли б 

легко її розпізнати та запобігти її планам. 

ХЛОПЧИК: Но откуда взялась эта злость? 

ДІВЧИНКА: Хто зна... Хтось каже, що істота просто з'їхала з глузду. Та старі 

люди говорять що причиною стала образа. Колись давно її було вигнано з кола 

чотирьох богинь через надмірну зухвалість та прагнення одноосібної влади. Це 

була її помста. А ще кажуть, що якось стало їй дуже нудно бо майже усе, чого 

тільки можна бажати, було в неї. Тому і називала вона себе Верховним 

Володарем. 

ХЛОПЧИК: Ты говоришь что почти всё. Значит чего то всё-таки не хватало? 

ДІВЧИНКА: Саме так. І тому одного разу вона вирішила вкрасти Весну. Щоб 

оголосити свою волю, наприкінці зими, як раз напередодні початку нового 

Кола Життя зібрала вона своїх помічників. 

 

Музика стихає, дівчинка вимикає ліхтарик. (Тут і далі). Лунає голос 

Верховного Володаря при цьому його фігура лишається нерухомою. 

                                                 
4
 - Можу запропонувати власну музику ‒ 

https://soundcloud.com/sixthtulip/pandemic-threat-royalty-free-audio 

https://soundcloud.com/sixthtulip/pandemic-threat-royalty-free-audio
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ВЕРХОВНИЙ ВОЛОДАР: Докладывайте. (Мовчазна пауза). 

ПОМІЧНИК 1: Я... я, мой Верховный Владыка, с безграничным восхищением 

Вашей мудростью и профессионализмом, глубоким пониманием ситуации и 

неутомимой заботой о всех нас, с радостью хочу сообщить что сегодня наши 

сейфы полны до отказа. Благосостояние твоих слуг достигло небывалых 

высот ‒ их карманы раздуты до треска, так же как их сытые животы. 

Сегодня мы богаты как никогда! 

ВЕРХОВНИЙ ВОЛОДАР: Хорошо. Кто готов выступить следующим? 

ПОМІЧНИК 2: Я, мой Верховный Владыка, расчётливейший из стратегов и 

смелейший из самых мужественных. Я готов рапортовать о том, что сообщает 

наша разведка. Двое из богинь, как и ожидалось, спят мертвецким сном. Двое 

других сосредоточенно заняты своей работой. Никто из них практически не 

обращает внимания друг на друга. Они даже не заметят пропажи Весны. 

ВЕРХОВНИЙ ВОЛОДАР: Замечательно, продолжайте. 

ПОМІЧНИК 2: Более подходящего момента сложно себе представить. Наши 

когти остры а мышцы упруги, глаза зорки а броня крепка. 

Сегодня мы сильны как никогда! 

 

Помічник 4 тягне руку. 

 

ВЕРХОВНИЙ ВОЛОДАР: Слушаю. 

ПОМІЧНИК 4: О, Верховный Владыка, чья величественная добродетель 

затмевает саму себя, а свет само солнце. Позвольте моей скромности и 

смирению сказать что всё-таки.., что может быть.., что существует мельчайшая 

вероятность того что... 

ВЕРХОВНИЙ ВОЛОДАР: Так, подождите. Давайте по-существу. Для начала 

предлагаю выслушать ещё одного докладчика которого мы пропустили. 

ПОМІЧНИК 3: Спасибо, мой Верховный Владыка, чьи достоинства настолько 

значительны, что каждому уже давно пора знать их наизусть, беречь и лелеять в 

своем сердце. (Встає з колін, глядачу). 
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Похоже кое-кто стал забывать чем в действительности является Весна. 

Похоже эти ничтожества возомнили себе что имеют моральное право 

рассуждать о вещах очевидных любому здравомыслящему человеку. Что ж, 

давайте напомним им и доходчиво опровергнем их абсурдные доводы. 

Они говорят о цветах. Но давайте откроем статистику. Ведь цифры не врут. И 

тогда мы увидим что процент их цветов относительно сорняков просто 

ничтожно мал. И это даже без учёта ядовитых растений. 

Они говорят о птицах. Но при этом почему-то забывают о том что птицы, 

гадящие всем на головы, являются переносчиками огромного числа опасных 

заболеваний. Или мы уже забыли чего нам стоил птичий грипп? 

Они говорят о тёплых и якобы безвредных лучах солнца. Но давайте спросим: 

"А где же ваша хвалёная толерантность к людям с заболеваниями глаз и кожи? 

К массе тех людей, которых это безобидное солнце прожигает насквозь? 

 

Помічник 4 починає нервово хитатись охопивши голову руками і постійно 

повторюючи самому собі "Что я могу сделать? В чём я виноват? Я никто..." 

Помічник 3 сідає на місце. 

 

ВЕРХОВНИЙ ВОЛОДАР: Минуточку. Вынужден вернуться к предыдущему 

докладчику. Всё же скажите прямо ‒ вы поддерживаете наше общее 

предложение? Да или нет. 

ПОМІЧНИК 4 (заїкаючись): Я п- п- поддерживаю. Да, поддерживаю. 

ВЕРХОВНИЙ ВОЛОДАР: Что ж, судя по-всему, нам просто не остаётся 

другого выбора. Исполняйте! 

Помічник 2 уходить за лаштунки. На авансцені діти вмикають ліхтарик, на 

другому плані світло гаситься. 

 

ХЛОПЧИК (обурено): Но ведь всё, что говорил этот докладчик про Весну 

неправда! Он перекрутил всё так, чтобы это только казалось правдой. Нам 

нужно подняться наверх чтобы всем рассказать об этом. 
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Хлопчик намагається встати але дівчинка зупиняє його. 

 

ДІВЧИНКА: Ні! Там дуже небезпечно. Я не пущу тебе. Я не можу. 

 

Дівчинка вимикає ліхтарик а другий план знову висвітлюється. Лунає звук 

барабанного дробу. Помічник 2 повертається на сцену штовхаючи перед 

собою Весну. Руки у неї зв'язані за спиною. Її штовхають і вона падає на коліна 

перед фігурою Верховного Володаря. 

 

ВЕРХОВНИЙ ВОЛОДАР: Так это ты та мелкая вредительница? Посмотрим как 

ты запоёшь теперь. Ты и твои дегенеративные сёстры по-прежнему будете 

отрицать что я, и только я, являюсь Верховным Владыкой всего сущего? Вы 

думали я забыл о том унизительном изгнании, прикрытом вашей лицемерной 

заботой о Земле. Или может быть вы считаете, что мне вообще не знакомы 

чувства? Так вот ‒ я всегда чувствовал что час расплаты настанет. И что я 

вижу? ‒ ты тут, жалкая и ничтожная. Ну, чего молчишь, молокососка, отвечай! 

ВЕСНА: Що ж, нехай я і наймолодша з усіх богинь, та все ж мені вистачить 

розуму і сміливості відповісти тобі. Але для цього... (Упритул підповзає до 

фігури) ...для цього я хочу спершу поглянути тобі в обличчя. 

 

Весна зубами стягує з фігури тканину. Під нею виявляється кам'яний ідол. Очі 

в нього зав'язані а вуха заткнуті скрученими газетами. Помічники кидаються 

до ідола та Весни. Затемнення. Лунає звук повітряної тривоги. 

 

ХЛОПЧИК (збуджено): Что же было дальше? 

ДІВЧИНКА: Мені жаль, але я не знаю закінчення цієї легенди. 

ХЛОПЧИК (вмикає ліхтарик і встає на ноги): Но ведь сидя в этом тёмном 

подвале мы так и не узнаем чем всё закончилось. А вдруг они ещё там, они же 

могут её убить! Мы должны ей помочь! 
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ДІВЧИНКА: Благаю стій! (Плаче). Невже ти не розумієш що ти єдиний хто в 

мене лишився! Я просто... я не витримаю якщо втрачу ще і тебе (міцно обіймає 

його ноги). 

ХЛОПЧИК: Но как же Коло Життя!? Ведь если не будет Весны, то не будет ни 

меня, ни тебя, в мире не будет никого. 

ДІВЧИНКА (встає на ноги витираючи сльози): Гаразд, ти правий! Тоді ми 

підемо разом. 

 

Світло на всій сцені набирається але все ще залишаючись приглушеним. Діти, 

тримаючись за руки, розгортаються спиною до глядачів і повільно йдуть вглиб 

сцени. Лунає звук серцебиття, на екрані, на задньому плані, одне одного 

змінюють фотографії зруйнованих міст 
5. Дівчинка зупиняється. 

 

ДІВЧИНКА (приречено): Боже мій... ми спізнились. Тут вже немає НІЧОГО. 

 

Лунає свист а за ним гучний вибух. Діти падають на сцену. Затемнення. Після 

невеликої паузи світло набирається. Хлопчик встає на ноги. Затуливши обидва 

вуха долонями він розгублено озирається. За мить під уламками він бачить 

Дівчинку що лежить не рухаючись. Підбігає до неї, сідає на коліна і 

намагається привести до тями. 

 

ХЛОПЧИК: Э-эй, вставай. Только не сейчас. Просыпайся. Я же обещал 

угостить тебя мороженным. Ну, пожалуйста... вставай! (Починає розгрібати 

уламки і помічає під одним з них паросток). 

Смотри! Мы не опоздали, это же подснежник, а значит Весна жива! Ну же, 

вставай... (Врешті встає на ноги, продовжує звертаючись до глядача). 

Весна жива. И мы обязательно построим всё заново. И снова всё вокруг станет 

зелёным, и на чистом небе снова появятся птицы. Они вернутся к нам вместе с 

                                                 
 
5
 - Фотографії зруйнованих українських міст ‒ Харкова, Маріуполя, Бучі та інших. 
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тёплыми лучами солнца. А это значит что Коло Життя продолжается потому 

что... Потому что невозможно убить Весну. 

 

Затемнення. За декілька секунд світло набирається, на сцену виходить 

співачка що виконує "Колискову" 
6, на екрані вмикається відповідне відео. 

 

 ТИХО, НАРЕШТІ ВЖЕ ТРИВОГ МИНАЄ ДЕНЬ 

 СУМУ, ЖАЛЮ І НЕДОСПІВАНИХ ПІСЕНЬ. 

 КЛИЧУТЬ ТЕБЕ СОЛОДКІ, КОЛЬОРОВІ СНИ, 

 ЗАВТРА, ПОВІР, НАПЕВНО СПРАВДЯТЬСЯ ВОНИ, 

 ЗДІЙСНЯТЬСЯ МРІЇ. 

 

 І ЗНОВУ ТИ, 

 ТИ ДО СВОЄЇ ЙДЕШ МЕТИ, 

 ДОЛАЄШ ГРОЗИ І ВІТРИ. 

 І ЗНОВУ ТИ 

 ПОСМІХАЄШСЯ ЗОРІ 

 В ЧАРІВНИХ ПРОМЕНЯХ ВЕСНИ, 

 В ЧАРІВНИХ ПРОМЕНЯХ ВЕСНИ, 

 В ЧАРІВНИХ ПРОМЕНЯХ ВЕСНИ. 

 

Усі актори виходять на сцену на уклін. 

 

Вінниця, квітень 2022 р. 

                                                 
 
6
 - Моя власна пісня ‒ https://youtu.be/4GV80v0k3aM 

https://youtu.be/4GV80v0k3aM

