
ЧЕРВОНИЙ АҐРУС 

ТИМОШЕНКО ЛЮДМИЛА 

П’єса для театру ляльок для дітей дошкільного віку на одну дію з 

епілогом 

Дійові особи: 

Хлопці та дівчата: 

Квітка – наївна красуня 

Пиріжок – товстуватий простачок 

Гокін – розумник і винахідник 

Маня – любителька чистоти і порядку 

Лео – спортсмен-фізкультурник 

Шравік – командир з пов’язкою на оці 

Інші персонажі: 

Крот – крот 

Пожежна машина – пожежна машина 

Сцена являє собою гарненьке чистеньке містечко з будиночками, 

дорогою, квітами і деревами. На в’їзді в місто стоїть шлагбаум і 

таблична з назвою “Червоний аґрус”. Звучить весела музика, Маня 

повільно замітає, Лео підтягується на турніку під музику. 

ЛЕО 

Маня, ти мене збиваєш своїм 

шАрканням. Ти можеш під музику 

віником махати? Не так – 

шшшшшіііх-шшшшііііх, а отак – шіх-

шіх, шіх-шіх? 

Показує як і одночасно підтягується. 

МАНЯ 

Лео, Лео... У мене своя музика в 

голові. Вона повільно грає, бо я 

усе роблю як ніби медитую. Люблю 

робити свою роботу із 

задоволенням. 

Лео зістрибує з турніка.  

ЛЕО 

Ай, ну тебе... Навіщо ти весь час 

ту дорогу метеш? У нас і так 



чисто.  

МАНЯ 

А навіщо ти весь час на тому 

турніку висиш? В тебе і так м’язи 

– огого які. 

ЛЕО 

Мої м’язи такі, бо я весь час 

тренуюся. 

МАНЯ 

А чисто в нас – бо я весь час 

замітаю. 

ЛЕО 

Ай. Чисто не там де весь час 

прибирають, а там де не смітять. 

В нас автомобілів нема – звідки 

взятися бруду? 

МАНЯ 

А сильна людина – не та, яка весь 

час тренується, а та, яка цю свою 

силу може на хороші справи 

застосувати. От тобі навіщо бути 

сильним? В нас що? Хулігани є? Чи 

може ведмеді дикі чи кабани? Від 

кого захищатимеш? Чи, може, когось 

хочеш вразити?  

ЛЕО 

(ображено) Кого треба, того і 

хочу. 

МАНЯ 

Ясно кого... (дивиться на 

центральний будиночок, там на 

балкон виходить Квітка) Краще б 

віника в руки взяв. 

КВІТКА 

Який чудовий ранок! Які прекрасні 

квіти! (потягується) 

ЛЕО 

Найкраща квітка Червоного Аґрусу – 

це ти! 



Робить сальто в бік будинка Квітки. На сцену виходить 

заклопотаний Шравік. 

ШРАВІК 

(стурбовано)Так-так-так... Щось 

мені вранці здалося, що я відчув 

запах бензину...  

КВІТКА 

(Перелякано) Не може бути!  

Усі стурбовано дивляться у бік шлагбауму. 

ШРАВІК 

Ми всі знаємо, що може! 

Пам’ятаєте! Пам’ятаєте, як місяць 

тому до нас приїхали ТУРИСТИ на 

МОТОЦИКЛАХ! Скільки сил ми 

поклали, аби прогнати геть тих 

жахливих залізних монстрів... 

КВІТКА 

Ах! 

ЛЕО 

Не бійся, Квітко! Я тебе врятую! 

ШРАВІК 

Якщо ці АВТОМОБІЛІ (вимовляє це 

слово з огидою) проникнуть у 

Червоний Аґрус, ніхто! 

Запам’ятайте! Ніхто нас не врятує! 

Тримається за пов’язку на оці. 

ШРАВІК 

Я, як ніхто з вас це знаю. 

На сцену з боку шлагбауму заходить Гокін, він несе в руці 

підзорну трубу. 

ГОКІН 

Шравік правий. Я теж відчув запах 

бензину і вирішив перевірити. На 

горизонті справді побачив 

автомобіль. Він був великий і 

червоний. Я таких ще не бачив. А 

ще він видавав дивні звуки. У-у, 

У-У! 



Показує як гуде пожежна машина. 

КВІТКА 

Ах! 

Хапається за чоло, падає з балкона, Лео вправно її ловить на 

руки. На сцену заходить Пиріжок, він їсть пиріжок. 

ПИРІЖОК 

Кому пиріжок? (роздивляється) А що 

сталося? 

ШРАВІК 

(істерично) А сталося те, що нам 

усім загрожує небезпека! Потрібно 

приймати термінові міри. Ви схему 

пам’ятаєте? 

ГОКІН 

Працюємо як завжди! Го до справи! 

Усі починають метушитися по сцені – Лео бігає з Квіткою на 

руках, Маня з віником. 

ШРАВІК 

Стоп!  

Усі зупиняються, вишикуються в ряд, Лео ставить Квітку на ноги. 

Починають співати пісню. Під час співу злагоджено роблять 

барикаду біля шлагбауму – зносять туди всі речі – вазонки з 

деревами, турнік, сміттєві урни, паркани і т.д. 

ПІСНЯ 

Ми хлопці і дівчата 

Ми любимо коли 

Немає в нашім місті 

Бензину і смоли-ли-ли- 

Ли-шаємо надію 

Разом ми ставим ставим ціль 

Аби тут не з’явився 

Авто-автомобіль! 

Нарешті добудовують барикаду, втомлено сідають на землю. 

ШРАВІК 

Фух, давайте зараз домовимося хто 

за ким чергує. 

ЛЕО 

Я перший! І я другий! За Квітку 



чергуватиму. 

ПИРІЖОК 

Ну тоді я третій 

ШРАВІК 

Ми по двох чергуємо, ви забули? 

Якщо Лео за Квітку, тоді він сам. 

КВІТКА 

Ну чого це – сам? Я складу йому 

компанію. 

Дивиться на Лео, Лео дивиться на неї. 

ПИРІЖОК 

Тоді я пішов пиріжки смажити. 

Зриває пару яблук з дерев. 

МАНЯ 

Я з тобою. Нуу... Тобто не пиріжки 

смажити, а чергувати. 

ШРАВІК 

Ну, тоді ми з Гокіним – останні – 

найнебезпечніші часи на себе 

берем. 

ГОКІН 

Згоден! Я налаштую апарат нічного 

спостереження. Спіть спокійно 

мешканці Червоного Аґрусу! 

Усі розходяться по домівках. Лео з Квіткою залишаються. Лео 

закохано дивиться на Квітку, зриває їй з саду троянду. Квітка 

бере. 

КВІТКА 

Лео! Ти такий романтичний! 

ЛЕО 

Квіточко, ти така гарна і 

тендітна! Я сам можу нести цю 

варту.  

КВІТКА 

Я теж на дещо здатна, ось побачиш! 

Підходять до шлагбаума. Лео дивиться у бінокль. 



ЛЕО 

Щось не бачу я тих автомобілів 

великих і червоних. 

КВІТКА 

Але ж запах! Лео, Ти хіба не 

відчув?  

ЛЕО 

Твій носик відчуває навіть квітку, 

що ще не зацвіла. Пам’ятаєш, як 

Пиріжок напік пиріжків з не дуже 

свіжою капустою? І ти відчула? І 

врятувала нам усі вихідні? 

КВІТКА 

Ай, Лео, запах горілого бензину є 

дуже відчутний. Ось, понюхай! 

Лео нюхає повітря. Раз, другий, на третій раз робить великі очі. 

ЛЕО 

Квіточко, відчув. Є запах. Невже, 

автомобілі справді такі жахливі, 

якщо випускають такий запах? Я, 

чесно кажучи не дуже вірю в ті усі 

залякування Шравіка. Уявляєш – сів 

за кермо – і поїхав куди хочеш? 

КВІТКА 

Ти що? А хто його без ока лишив? 

МО-ТО-ЦИКЛ! Не потрібні нам ці 

жахіття. Тобі хіба погано тут 

живеться? 

ЛЕО 

Живеться добре, але я б покатався 

на тому мотоциклі. Він такий 

гарний... І так швидко їде... 

КВІТКА 

Що таке говориш!!! Чшшшш! Чуєш? 

Якийсь гул!  

Обидвоє прислухаються – і справді якийсь гул. 

ЛЕО 

(дивиться угору) Це пташки 

пролетіли – дивися як багато. 



Дивляться угору, по землі повзе тінь величезної хмари, яка 

швидко рухається. Чути відчайдушний крик птахів. 

КВІТКА 

Дійсно! Я ніколи в житті не бачила 

так багато птахів. 

ЛЕО 

Цікаво, куди вони летять і навіщо? 

КВІТКА 

Таке враження, що злякалися 

чогось.  

Хмарка пролітає. Лео і Квітка дивляться один на одного. 

ЛЕО 

Може, покликати Гокіна? Він 

пояснить що це за а-но-ма-лі-я. 

 

Аж раптом з вікна одного з будиночків виглядає Гокін. 

ГОКІН 

Що це щойно було? (дивиться у 

небо) 

КВІТКА 

Птахи!  

ЛЕО 

Величезна хмара птахів пролетіла 

ось туда. (Показує напрямок за 

шлагбаумом) 

ГОКІН 

Так, так, так. 

Ховається у вікні, за секунду виходить. 

ЛЕО 

Он звідти – он туди. 

ГОКІН 

Це я зрозумів. Але навіщо птахам з 

лісу летіти туди, де немає лісу? 

КВІТКА 

Вони чогось злякалися. 



ГОКІН 

Це  зрозумів, що не просто так.  

Знову чути гул. Десь проноситься ніби стадо тварин. Звук 

моторошний. 

КВІТКА 

Ой! 

ЛЕО 

Не бійся, Квіточко! (обіймає її) Я 

тебе врятую. 

ГОКІН 

Тут треба ще знати від чого 

рятувати. Справи кепські. 

Раптом на дорогу вибігає кріт. Від його хвоста йде дим. Він 

метушиться, не знає куди бігти (сліпий). 

ГОКІН 

Стій! Хто такий? Куди прямуєш? 

КРІТ 

Нічого не бачу. (крутить головою). 

Здається, я загубив усіх своїх. 

Ой-йой-йой... Що мені робити? 

КВІТКА 

(кидається до нього, бере за руку) 

Маленький. Бідненький... Що в тебе 

з хвостиком?  

ГОКІН 

Тепер зрозуміло що то за запах. 

Нюхає хвіст крота. З одного з будиночків виходить допитливий 

Пиріжок. В руці в нього пиріжок. 

ПИРІЖОК 

Що сталося? 

КРІТ 

В нашому лісі пожежа. Усе горить, 

усе горить! Дихати немає чим. 

Будинок білочки, нірка їжачка, мій 

хвіст. 

Пиріжок турботливо пхає йому в руку пиріжок. 

КВІТКА 



Ах, який жах! Що ж це з вами усіма 

буде? (обіймає крота). 

ПИРІЖОК 

Це автомобіль зробив? Шравік 

казав, що в них деколи бензин 

вибухає... 

КРІТ 

Навпаки. Автомобіль мав би 

допомогти, але зламався по дорозі. 

КВІТКА 

Автомобіль? Допомогти? Відколи це 

автомобіль може ще й допомогти? 

Здається від них усе лихо? 

КРІТ 

Було сонечко і зайнявся старий 

пінь. Ми його тушили-тушили, аж 

раптом здійнявся вітер і вогонь 

перекинувся на сосну. 

КВІТКА 

Ах! 

КРІТ 

І тут почалося справжнє пекло. Наш 

сокіл полетів у місто викликати 

пожежну машину. 

КВІТКА 

Пожежну? 

ЛЕО 

Пожежну машину? Такі бувають? 

КРІТ 

Дивно, що ви не знаєте. Це така 

велика червона машина, вона ще 

робить такі звуки у-у, у-у. 

ГОКІН 

Це її я чув і бачив. Дійсно, 

велика і червона. У-у, у-у. 

КРІТ 

Вона має великий шланг і каністру 



з водою. І з того шлангу водою 

гасять пожежу. 

ЛЕО 

Я здогадувався, що автомобілі не 

такі вже й погані. 

КРІТ 

А хто вам таке сказав, що вони 

погані? 

На сцені з’являється Шравік. Він заклопотано роздивляється 

навколо, нюхає повітря. 

ШРАВІК 

Цей запах... Він, здається, 

посилюється. (раптом бачить Крота) 

А це ще що? 

КВІТКА 

Не що, а хто. Це кротик, він 

постраждав від пожежі. (показує на 

хвіст) 

ШРАВІК 

Якої ще пожежі? Знову ці 

автомобілі... 

ПИРІЖОК 

Не автомобілі, а сонечко. 

КВІТКА 

І пінь. 

ЛЕО 

І сосна. 

ШРАВІК 

Нічого не розумію. Пінь, сосна...  

ГОКІН 

Тут така справа... Здається, як би 

нам не хотілося, але ми мусимо 

допомогти відремонтувати ту 

пожежну машину. 

ШРАВІК 

(з жахом) Що???? Ви забули від 

чого усі біди на землі? Тільки 



пусти автомобіль в Червоний Аґрус 

і закінчиться наше щасливе життя. 

Припиніть ці розмови негайно! 

КВІТКА 

А як же кротик? 

ШРАВІК 

А кротик нехай йде куди йшов! Не 

згорів – і добре. (бере з кишені 

мегафон) Увага, увага! Усі 

мешканці Червоного Аґрусу! 

Небезпека! Усі – на укріплення 

барикади! 

З одного з будиночків виходить Маня. В неї в руці віник, як 

автомат. 

МАНЯ 

Я готова! 

КРОТ 

(сумно вздихає) Покажіть мені 

напрям куди побігли мої, можливо я 

ще наздожену. 

Шравік бере крота за плечі і підштовхує його до шлагбаума, з рук 

Крота зворушливо випадає пиріжок. 

КВІТКА 

 Шравіку, що ти таке робиш?  

ШРАВІК 

Звільнюю наше місто від 

небезпечних елементів. 

ЛЕО 

Це якось не по-людські.  

Підходить до Крота, підбирає пиріжок, дає йому в руки. 

МАНЯ 

Так, що робити? Де небезпека? 

ШРАВІК 

Твої друзі вирішили занепастити 

наше місто! Впустити сюди 

автомобіль! 

ГОКІН 



(він весь цей час якимось 

приборчиком вимірював напрямок 

вітру) В мене для вас погані 

новини. Вітер посилюється і дує в 

нашу сторону. За моїми 

підрахунками, якщо сидіти склавши 

руки і не діяти, за декілька годин 

Червоний Аґрус буде палати 

величезним вогнем аж до неба.  

МАНЯ 

Ти хочеш сказати, що усі мої 

яблуньки згорять? 

ГОКІН 

Маня, не лише яблуньки, але і 

парканчики, будиночки і ми самі 

теж. 

КВІТКА 

Ах! 

ШРАВІК 

Без паніки! Ми усі заліземо у мій 

погреб і перечекаємо там. А коли 

пожежа закінчиться, вилізем і 

будемо жити далі. 

ПИРІЖОК 

А як ми будемо жити, якщо і 

парканчики і будиночки і навіть 

яблуньки згорять? 

ШРАВІК 

Нууу будемо сподіватися, що вітер 

зміниться і пожежа пройде мимо. 

КРОТ 

Якийсь дивний він у вас... 

ГОКІН 

Друзі, час діяти, бо вітер дедалі 

сильніше. Треба розбирати барикаду 

і бігти на допомогу пожежному 

автомобілю.  

ШРАВІК 

Не буде цього! Ніколи! 



Кидається на барикаду, затуляє її, кричить в мегафон. 

Небезпека! Зрада! 

Виглядає як божевільний. Гокін і Лео хапають його за руки, 

тягнуть. 

ГОКІН 

Дівчата, ви поки що набирайте у 

відра води скільки зможете, 

поливайте усі будинки, паркани і 

дерева. 

Шравік виривається, плюється, кричить. 

ШРАВІК 

Ви робите помилку! Я постраждав 

через транспорт! А ви всі 

загинете! Ми всі загинемо! 

Гокін і Лео відтягують Шравіка за сцену.  

КОРОТ 

Дивний він якийсь... Чому це 

автомобілі – це лихо? Я часто 

катався екскурсійним автобусом – 

по нашому лісі. А одного разу мене 

покатали на комбайні – це такий 

величезний агрегат, який молотить 

пшеницю в полі.  

МАНЯ 

Шравік колись прийшов до нас з 

великого міста – весь жалюгідний, 

брудний. 

 ПИРІЖОК 

Голодний! 

КВІТКА 

І розповів, що у місті є 

автомобілі і вони давлять людей, 

забруднюють повітря і деколи 

вибухають. 

МАНЯ 

Через мотоцикл він втратив око. 

КРОТ 

Це якась нісенітниця. У місті є 



правила дорожнього руху, 

світлофори, ніхто нікого не 

давить. 

КВІТКА 

Світлофооори? 

Усі здивовано переглядаються. Аж раптом над містом знову 

пролітає хмарка птахів. 

МАНЯ 

Давайте до справи. Відра в руки! 

Квітка відводить Крота, садить турботливо на лавочку. Інші 

беруться до справи, кожен бере ведро, починає набирати воду в 

колонці-качалці. Пиріжок качає, решта – набирають воду, або 

розбирають барикаду. З’являються Лео і Гокін. У Гокіна в руці 

світлофор. Під час розмови усі продовжують робити свою справу – 

Маня поливає яблуньки, Квітка паркан, Лео і Гокін розбирають 

барикади. 

ЛЕО 

Щось з нашим Шравіком не те. 

Викручувався, говорив погані 

слова. Довелося закрити його в 

підвалі. 

ГОКІН 

Там, на самому дні ми знайшли оцей 

дивний технічний прибор. 

Показує світлофор. 

КВІТКА 

Ох який гарний. Має три ока. 

ПИРІЖОК 

Різного кольору. Червоний, жовтий 

і зелений. 

КРОТ 

Ану дайте мені помацати. 

Гокін підносить до Крота світлофор, той мацає. 

КРОТ 

Це ніякий не дивний предмет, а 

звичайнісінькій світлофор! 

УСІ ХОРОМ 



Сві-тло-фор? 

КРОТ 

Так, світлофор. Це такий знак, 

який дозволяє або забороняє рух 

транспорту. Я сліпий і то знаю. 

Червоний – стій, зелений – їдь. 

МАНЯ 

А жовтий? 

КРОТ 

Жовтий – готуйся до руху, або до 

того, що рухатися не можна. 

ГОКІН 

Дуже продумана система. Сам би 

хотів таку винайти. 

ЛЕО 

От тільки питання – чому Шравік 

нам про неї не розказав і чому 

тримав цей сві-тло-фор у себе в 

підвалі? 

Барикада розібрана, усі дерева і будиночки политі водою. 

ГОКІН 

(бере в руки чемоданчик) Лео, мені 

знадобиться допомога, будеш 

тримати інстументи. Йдемо! 

ПИРІЖОК 

А як ти будеш ремонтувати ту 

машину, якщо ніколи не ремонтував. 

МАНЯ 

Наш Гокін – справжній майстер-

винахідник! Пам’ятаєш, як він нам 

фонтан змайстрував? 

ПИРІЖОК 

Ну, автомобіль ремонтувати, ще й 

пожежний – це вам не фонтан 

робити. 

МАНЯ 

І не пиріжки пекти! 



КВІТКА 

Тихо! Чуєте, знову якийсь звук? 

Усі прислухаються. Чути звук сирени пожежної машини. Він 

наближається. 

КРІТ 

Це вона. Пожежна машина. Напевно 

вже відремонтували. 

Усі дуже перелякано дивляться за шлагбаум. Наближається не лише 

звук, але і світло фар. Кожен з персонажів (окрім Крота) по-

своєму переживає екзистенційний жах перед невідомим. Нарешті 

біля шлагбаума зупиняється пожежний автомобіль з круглими 

доброзичливими фарами. 

ПОЖЕЖНА МАШИНА 

Доброго усім дня! Я знаю, що в 

Червоний Аґрус транспортним 

засобам в’їзд заборонено, але. 

Раптом з іншого боку величезним поривом вітру задуває дим.  

МАНЯ 

Горимо! Пожежа!  

КВІТКА 

Ой! Ах! Що робити? 

ГОКІН 

Діяти терміново. 

МАНЯ  

(з віником в руці) А як діяти? 

ПОЖЕЖНА МАШИНА 

Двигун мені відремонтували, але 

довелося злити усю воду з 

цистерни. Мені немає чим гасити 

пожежу. 

ГОКІН 

Го до справи!  

Гокін кидається відкривати шлагбаум. Усі знову беруть в руки 

відра. Пожежна машина заїжджає на сцену. Лео вилазить на дах 

цистерни, відкриває люк. Гокін качає воду в крані. Усі подають 

Лео відра з водою, він вправно заливає. Дим посилюється. Раптом 

Квітка кидає ведро. 



КВІТКА 

Ми забули про Шравіка!  

ПИРІЖОК 

Він же там в підвалі! 

КВІТКА 

Сам-саменький. 

ПИРІЖОК 

Треба його негайно рятувати. 

ГОКІН 

Пиріжок, ось тобі ключ – випусти 

його. 

Знов поривом вітру заганяє дим, диму багато. Пиріжок біжить з 

ключем за сцену, затуляє лице від диму, кашляє. Лео заглядає в 

люк. 

ЛЕО 

Майже пів цистерни набрали. 

ПОЖЕЖНА МАШИНА 

Цього замало, я не зможу загасити 

таку велику пожежу такою малою 

кількістю води. 

ГОКІН 

Не зупиняємось! Швидше! 

Процес набирання-виливання в бак води продовжується, дим задуває 

все сильніше, усі починають кашляти. 

КВІТКА 

Щось не видно Пиріжка зі Шравіком. 

Я так боюся, що з ними щось 

станеться. Ах! 

ПОЖЕЖНА МАШИНА 

Ось побачите, як тільки мої шланги 

запрацюють, я миттю вас усіх 

врятую! 

ЛЕО 

(Заглядає в бак) Є пів цистерни! 

У ту ж мить на пожежній машині вмикаються фари, вмикається 

сирена, усі відступають з відрами. Лео лишається на даху 

цистерни, бере в руки шланг. Виглядає дуже героїчно. Пожежна 



машина рушає з місця, їде. Усі втомлено сідають на лавочку біля 

Крота, важко дихають, кашляють. 

КРОТ 

Як ви тут мешкаєте без машин? 

МАНЯ 

У нас екологія, повітря чисте. 

КРОТ 

А якщо хтось захворіє? У вас же 

немає швидкої допомоги. Хто вас 

відвезе у лікарню?  

МАНЯ 

А ми тому і не хворіємо, бо 

екологія. 

КРОТ 

А як хтось раптом з дерева впаде і 

руку зламає? 

Усі мовчать. 

МАНЯ 

А що воно таке – ШВИДКА ДОПОМОГА? 

КРОТ 

То така машина, яка доставляє 

хворих у лікарню. У нас, 

наприклад, білченятко з дерева 

впало – то миттю в лікарню 

відвезли і полікували.  

КВІТКА 

У нас ніхто не падав. 

МАНЯ 

А згадай, як ми пиріжкових 

пиріжків з неправильними грибами 

наїлися і животами мучилися? От би 

нам тоді швидка допомога 

допомогла. 

КВІТКА 

(затуляє лице руками, починає 

плакати)Ой, що тепер буде-е-е. 

Якщо з Пиріжком і Шравіком щось 

станеться, а в нас немає швидкої 



допомоги. А Лео? Що буде з ним? 

ГОКІН 

Не можу тут сидіти. Піду на 

допомогу.  

Бере чемоданчік з інструментами, рушає. Раптом дим перестає 

дмухати, з’являється Пиріжок, він весь мокрий, тягне за собою 

непритомного Шравіка. Дівчата кидаються йому допомагати.  

ПИРІЖОК 

Якби не пожежна машина – був би 

нам усім гаплик!  

Втомлено сідає на лавочку. Маня кутає його в рушник. Шравік 

відкриває око. 

ШРАВІК 

Хто я? Де я? 

КВІТКА 

(радісно) Це – ти. А це – Червоний 

Аґрус. Наше улюблене містечко. 

ГОКІН 

І наше улюблене містечко від 

сьогодні – відкрите для руху 

автомобілів. 

ШРАВІК 

(сумно) Від них – саме лихо. Вони 

давлять людей. 

ГОКІН 

Чому ж тоді ти в себе в підвалі 

ховав від нас світлофор? Машини не 

давитимуть людей, якщо він буде 

регулювати рух. 

КРОТ 

Не лише світлофор, але й інші 

дорожні знаки, які забороняють, 

або дозволяють рух. А ще є такі 

спеціальні люди – регулювальники. 

Якщо світлофор зламався, вони 

виходять на дорогу і паличками 

показують куди можна їхати, а куди 

не можна. 



КВІТКА 

На нашого Шравіка наїхав мотоцикл 

і він втратив око! 

КРОТ 

Ну трапляються такі випадки, коли 

хтось не виконує правил дорожнього 

руху. Люди, між іншим, теж мають 

їх виконувати.  

МАНЯ 

Від автомобілів скрізь буде пилюка 

і бруд. Я замітатиму до ночі кожен 

день? 

КРОТ 

Є спеціальні прибиральні машини – 

вони миють усе навколо і поливають 

– дерева, квіти. 

ПИРІЖОК 

Скажи ще, що є такі машини, які 

пиріжки роблять? 

КРОТ 

Такі машини називаються автомати. 

Вони не їздять, а стоять. Можуть 

пекти пиріжки, робити каву і 

лимонад. 

Шравік починає хлюпати носом.  

ШРАВІК 

Тоді я покину це містечко. Я боюся 

автомобілів і нічого не можу з цим 

зробити.  

КВІТКА 

Ми тебе не відпустимо! Тим більше 

ти один-єдиний з нас бачив дорожні 

знаки і знаєш як вони виглядають і 

де мають стояти. Без твоєї 

допомоги нам  - ніяк! 

Обіймає Шравіка. Усі підходять до нього, обіймають. 

ПИРІЖОК 

Не йди від нас, Шравіку. Я тобі 

пиріжки буду кожен день пекти – з 



червоним аґрусом – як ти любиш. 

ГОКІН 

Ми й справді без тебе не 

впораємося. 

КРОТ 

До нас у ліс приходив індик-

психолог і розказував, щоб 

подолати страх, треба підійти до 

того, чого ти дуже боїшся і 

подружитися з ним. 

Раптом чути звук пожежної машини. Шравік перелякано відповзає в 

бік шлагбаума. З’являється пожежна машина, на даху Лео зі 

шлангом як переможець. 

ЛЕО 

Пожежу загасили! Ліс врятовано! 

КВІТКА 

Який ти хоробрий! 

ПИРІЖОК 

Лео, ти герой! 

ЛЕО 

Я б нічого не зробив, якби не 

пожежна машина. Без неї ми б усі 

згоріли. 

ГОКІН 

Давай, поки ти там на горі – вчепи 

нам світлофор! Бо наше місто тепер 

відкрите для авто! 

Подає Лео Світлофор, Лео чепляє, світлофор починає миготіти 

різними кольорами, нарешті зупиняється і починає світити по 

черзі. Усі у захваті дивляться на світлофор. Шравік тим часом 

крадькома тікає за шлагбаум. Занавєс. 

ЕПІЛОГ 

Містечко Червоний Аґрус змінилося. Воно таке ж прекрасне – 

будиночки, квіти і дерева. Проте посеред центральної вулиці 

тепер висить світлофор, шлагбаум завжди відкритий, а по місту 

їздять автомобілі. Пиріжок стоїть в будці, продає туристам 

пиріжки. Маня йому допомагає. 

ПИРІЖОК 



Пиріжки з капустою, з яблуками, з 

абрикосами! Новинка! Пиріжки зі 

сливами – спробуйте! 

МАНЯ 

Ти давно не робив свої фіромові – 

з червоним аґрусом. 

ПИРІЖОК 

(сумно) Відтоді, як Шравік нас 

полишив, я не можу їх пекти. Він 

так їх любив, що в мене рука не 

підіймається на продаж робити. 

МАНЯ 

Я все ще сподіваюся, що він 

повернеться. Прибираю в його 

будиночку кожен тиждень, квіти 

поливаю. 

ПИРІЖОК 

Деколи почуваю, що ми зробили 

якусь таку велику зраду – поміняли 

життя з автомобілями на життя без 

Шравіка. 

МАНЯ 

І Шравіка шкода і життя без 

автомобілів я вже не уявляю. 

Пам’ятаєш, як Лео з турніка впав, 

голову забив, свідомість втратив? 

Якби не швидка допомога – страшно 

подумати що б було? 

ПИРІЖОК 

А як Гокіну пальці відрубало 

газонокосаркою? Пришили – і далі 

собі майструє. 

Раптом світлофор починає іскрити, миготіти і згасає. Маня з 

Пиріжком дивляться, з жахом переглядаються. Вибігає Гокін. 

ГОКІН 

Що з ним таке?  

ПИРІЖОК  

(розводить руками) Зломався. 

ГОКІН 



Це дуже не добре. В нас сьогодні 

через місто автопробіг “за зелений 

ліс”. Що буде з Червоним Аґрусом, 

якщо до нього під’їдуть тисячі 

машин, а в нас світлофор не 

працює?  

МАНЯ 

Треба терміново закривати 

шлагбаум? 

ГОКІН 

Доведеться, поки не зремонтуємо 

світлофор. Йду по драбину. А ви 

закривайте шлагбаум. (в бік 

будиночків) Лео! Виходь! Терміново 

потрібна твоя допомога! 

Йде. Пиріжок і Маня кидаються закривати шлагбаум. До шлагбауму 

під’їжджає перше авто з зеленим прапорцем.  

ПИРІЖОК 

Ви мусите зачекати! У нас 

світлофор не працює! 

Машина починає сигналити, чути і інші сигнали машин. На балкон 

виходить Квітка, затуляє вуха. 

КВІТКА 

Що сталося? Що це за жахливий шум? 

З’являються Гокін і Лео з драбиною. Лео тримає драбину, Гокін з 

інструментами залазить, відкриває одне око світлофора, пхає туди 

викрутку. Іскрить, Гокін ледь не падає з драбини. Спускається. 

ГОКІН 

Справи кепські. Треба їхати у 

місто за деталями. 

ЛЕО 

Це займе пару годин, а як же 

автопробіг? Дивися скільки 

автомобілів вже під’їхало до 

міста. 

КВІТКА 

Ах! Що ж нам тепер робити? 

Раптом з-за шлагбаума виходить Шравік. На ньому – костюм 

регулювальника, в руці – смугаста паличка регулювальника. 



ШРАВІК 

А я вчасно! Відкривайте шлагбаум! 

Усі до нього кидаються, обіймають. 

МАНЯ 

Ти вже не боїшся автомобілів? 

ШРАВІК 

Я подолав свій страх, навчаючись 

бути регулювальником. Тільки так я 

можу принести користь своєму 

улюбленому містечку і своїм 

дорогим друзям. Відкривайте 

шлагбаум! 

Пиріжок відкриває шлагбаум, Шравік починає регулювати рух 

палицею, через місто їдуть автомобілі з зеленими прапорцями. 

Звучить весела музика. 

Кінець 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 


