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Два скетчі про війну 

Юліта Ран 

Цей текст написано для Харківського театру ляльок, як основу для вистави, 

яку можна розігрувати перед дітьми в бомбосховищах і метро – адже воно 

під час війни теж перетворилося на величезне бомбосховище. Проте його 

(текст, не метро, звісно) можна читати і ставити де завгодно.  

 

Бойовий пташиний батальйон 

Дійові особи: 

СЕРЖАНТ-ГУСАК 

ГУСАКИ 

ГОРОБЦІ 

МАЛЕНЬКА КАЧЕЧКА 

РАВЛИКИ 

 

З’являються ГУСАК-СЕРЖАНТ і ГУСАКИ. 

ГУСАКИ. Гей, крилаті, летимо! 

Неодмінно беремо    

Ми з собою у дорогу! 

СЕРЖАНТ. Що? 

ГУСАКИ. Віру в нашу перемогу! 

 

СЕРЖАНТ. Рівняйсь! Струнко! Вільно! Батальйон! До виконання бойових 

завдань… 

ГУСАКИ. Завжди готові! 

СЕРЖАНТ. Повторимо інструктаж! Якщо ми бачимо ворожий літак у повітрі, 

ми… 

ПЕРШИЙ ГУСАК. Злітаємо! 

ДРУГИЙ ГУСАК. Оточуємо! 

ТРЕТІЙ ГУСАК. Атакуємо! 
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СЕРЖАНТ. Проведемо тренування! 

 

З’являється літак. Гусі його оточують.  

ПЕРШИЙ ГУСАК. Слухай, тобі не здається, що ти трішки заблукав?  

ЛІТАК. Е-е-е…  

ДРУГИЙ ГУСАК. Твій маршрут – це он туди! Слідом за кораблем, бачиш?  

ЛІТАК. О-о-о… 

ТРЕТІЙ ГУСАК. Та шо ти белькотиш, нічого не зрозуміло. Хлопці, нумо 

допоможемо літачку! 

ГУСАКИ підхоплюють літак, закручують його в повітрі, перевертають догори 

дриґом і викидають. 

ЛІТАК. А-а-а! 

ГУСАКИ. Закрили небо! Дай п’ять, бро!  

СЕРЖАНТ. Так, хлопці, вирушайте у дорогу! Пильнуйте небо над Харковом і 

над іншими українськими містами! Привиду Києва – наше гусяче… 

ГУСАКИ. Вітаннячко з пір’ячком!  

СЕРЖАНТ. Як пролітатимете повз Тараса, скажіть йому, щоб прикрився. 

ПЕРШИЙ ГУСАК. Повз якого Тараса, пане сержанте? 

ДРУГИЙ ГУСАК. Та повз нашого Шевченка, харківського. А то весь час 

розкривається і розкривається, кортить йому побачити, коли все закінчиться. 

СЕРЖАНТ. Ну, власне, скажіть йому, нехай прикриється, поки люди – з 

нашою пташиною допомогою – його заповіт виконують! 

З’являються равлики, які неспішно повзуть у важливих справах. 

ТРЕТІЙ ГУСАК. Пане сержанте, дозвольте запитати! 

СЕРЖАНТ. Дозволяю! 

ТРЕТІЙ ГУСАК. А хто це там повзе? 

СЕРЖАНТ. Тс-с! Не спугніть! Це ССО – сили спеціальних операцій України, 

спецзагін равликів-розвідувальників. Їхнє гасло: тихо прийшов – тихо пішов. 

А ви їх, хлопці, якщо що, прикрийте згори.  

ТРЕТІЙ ГУСАК. Так точно, прикриємо! 
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СЕРЖАНТ. Останній інструктаж – і вам пора на абордаж! О, та що я бачу! /до 

глядачів/ У нас є поповнення! То що, доєднаєтеся до нас, друзі? Не чую! 

Доєднаєтеся? Нумо, полетіли!  

 

СЕРЖАНТ І ГУСАКИ проводять ГРУ з глядачами, активними рухами 

показуючи дітям, що їм треба робити. 

СЕРЖАНТ. Гей, у чому наша сила?  

Розкриваємо ми  крила! 

Стаємо ураз крутими 

та махаємо ми ними! /махають руками наче крилами/ 

 

Шия – це завжди важливо! 

Вправо-вліво, вправо-вліво. 

Вперед-назад, вперед-назад, 

Отже, справа йде на лад! /роблять відповідні рухи шиєю/ 

 

Якщо ти гусак чи гуска, 

Потренуй добряче гузку! 

Раз-два-три, раз-два-три, 

Ворушись! І вмить – замри! /виконують рухи у стилі «тверк»/ 

 

За моїм тепер наказом 

Зробимо усе це разом! 

Крила! Шия! Крила! Гузка! 

Шия! Гузка! Крила! Крила! 

Разом – ми велика сила! /виконують все по черзі/ 

ГУСАКИ відлітають у справах. 

 

СЕРЖАНТ. До нашого пташиного батальйону завжди стоїть черга 

добровольців. Так, хто там у нас сьогодні? 
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Залітають ГОРОБЦІ. 

СЕРЖАНТ. О, молодці-горобці. Бойовий досвід маєте? 

ГОРОБЦІ. Так точно!  

СЕРЖАНТ. А  чим доведете? 

ГОРОБЦІ. Історію про те, як одна жінка збила ворожого дрона банкою 

помідорів, чули? 

СЕРЖАНТ. Та хто ж її не чув! 

ГОРОБЦІ. Насправді діло було так! 

Одна поважна пані сиділа на дивані, точніше, на балконі, сиділа там вона. 

Ворожий дрон підкрався, зависнув, роздивлявся, напевно, інформацію 

секретну він шукав. 

Та пані не злякалась, лиш трохи здивувалась, ти що забув, нахабнику, та під 

моїм вікном? 

Схопила тут швиденько томатики смачненькі – і запулила банкою у той 

ворожий дрон! 

А наша зграя сіра неподалік летіла – та бачим, таке діло, то треба ж помогти! 

Ми банку підхопили на дужі свої крила – донесли її разом точнісінько ми в 

ціль!               

СЕРЖАНТ. Годиться! Беру вас до пташиного батальйону! Попрацюєте 

спільно з тракторним. 

ГОРОБЦІ. З тракторним? А що це за батальйон такий?  

СЕРЖАНТ. Тракторний батальйон відповідає за все, що погано лежить. Чи 

стоїть. Чи пливе. Одним словом – як тільки якийсь бойовий тракторець 

помічає випадково забутий орківський танк, що він робить? Правильно! На 

гачок – і в куток!  

ГОРОБЦІ. А наша задача? 

СЕРЖАНТ. А ваша задача – вести повітряну розвідку і докладати тракторам, 

де що не так стоїть. Чи лежить. Чи пливе. Ясно? 

ГОРОБЦІ. Так точно! 

ГОРОБЦІ відлітають. 

 

З’являється МАЛЕНЬКА КАЧЕЧКА. 
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МАЛЕНЬКА КАЧЕЧКА. Це тут набирають до бойового пташиного 

батальйону?  

СЕРЖАНТ. Секретна біологічна зброя! Нарешті! Та ми вже зачекалися! 

Батальйон, сюди! 

Повертаються ГОРОБЦІ, вишикуються разом із ГУСАКАМИ. 

СЕРЖАНТ. То що, готові вирушати?  

МАЛЕНЬКА КАЧЕЧКА. Аааавжеж, ви всі такі сильні, а що як я загублюся? 

ГУСАКИ. Підхопимо! 

МАЛЕНЬКА КАЧЕЧКА. Ааааавжеж, ви всі такі хоробрі, а що як я злякаюся? 

ГОРОБЦІ. Підбадьоримо! 

МАЛЕНЬКА КАЧЕЧКА. Аааавжеж, ви всі такі вправні, а що як я не впораюся? 

ГУСАКИ. Навчимо! 

МАЛЕНЬКА КАЧЕЧКА. Ааааавжеж, а що як ми не переможемо? 

СЕРЖАНТ. Бойовий пташиний батальйон – перемагає завжди! Бо у нас весна 

в розпалі! Нам ще тут, на рідній землі, гнізда вити, пташенят ростити. То ж 

сумнівів нема!  

ПТАХИ. Перемога буде за нами! 

Пташиний батальйон вирушає на завдання, співаючи свою пісню. 

ПТАХИ. Гей, крилаті, летимо 

І з собою несемо    

Ми біологічну зброю! 

МАЛЕНЬКА КАЧЕЧКА. Що-що? 

ПТАХИ. Зброю несемо з собою! 

Гей, крилаті, летимо! 

Неодмінно беремо    

Ми з собою у дорогу! 

МАЛЕНЬКА КАЧЕЧКА. Що? 

СЕРЖАНТ. Що? 

ПТАХИ. Віру в нашу перемогу! 

Віру в нашу перемогу!  
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Котики-волонтери 

Дійові особи:  

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ 

КИЦЯ-КУХОВАРКА 

КОТИК СІРИЙ (у чоботях) 

КОТИК-ВОДІЙ 

 

Дія відбувається у волонтерському хабі, над яким написано «КРИСА». У хабі 

повно ящиків, пакунків і коробок. 

КИЦЯ-КУХОВАРКА миє посуд і муркотить собі під ніс: 

Котики-муркотики, волонтери-котики,  

Сірі, білі та смугасті, 

Всі моторні та пухнасті, 

Котики-муркотики, волонтери-котики! 

 

З’являється КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ. Вона тримає кілька телефонів (мінімум 

три) і говорить в кожен по черзі. 

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ. Турнікети? Зробимо, записую. Броніки? Нема 

питань, зробимо. Рації? Та без проблем. Ельфійська сталь? Вибачте, а навіщо 

вам ельфійська сталь? А, вона світиться при наближенні орків. Хвилиночку. 

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ звертається до КИЦІ-КУХОВАРКИ. Слухай, ти не 

знаєш, де можна знайти ельфійську сталь? 

КИЦЯ-КУХОВАРКА. А пам’ятаєш, нам хтось ріг однорога привозив? 

Здається, хтось із Польщі. 

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ. Так, а хто у нас є в Польщі? 

КИЦЯ-КУХОВАРКА. Та у нас зараз пів-Польщі є в Польщі. 

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ /в слухавку/. Зробимо, не питання. Слава Україні! 

/вимикає телефон, але відразу дзвенить рінгтон на іншому/. Алло! 

Гуманітарний хаб. Що сталося? Та ви що! Серйозно, вантажі переплутали? У 

Нацгвардію поїхали розмальовки, а до дітей у бомбосховищі – розгрузки? От 

дупка-мотика! Ой, вибачте, то я не вам. Не хвилюйтеся, ми все виправимо.  
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Вимикає телефон. /до КИЦІ-КУХОВАРКИ/ Слухай, ну як таке могло статися? 

Ну я ж точно пам’ятаю: ліки від серця поїхали до бабусь, памперси і дитяче 

харчування – до матусь, картопля і морква – на кухню тероборони, сіно та 

горіхи – до зоопарку, розмальовки до… Точно! Розмальовки – у Нацгвардію, 

а розгрузки – до дитинчат. От дупка-мотика, все переплутали!  

КИЦЯ-КУХОВАРКА. Нічого, ми зараз побудуємо наш волонтерський ланцюг 

і все виправимо. 

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ. Та з кого ми його побудуємо? Усі наші волонтери 

роз’їхалися з вантажами!  

КИЦЯ-КУХОВАРКА. А волонтером може бути кожен. /до глядачів/ Друзі, ви 

згодні на хвилиночку стати волонтерами? Допомогти нам? Бачите, на нашому 

волонтерському складі все трохи переплуталося, і вантажі можуть поїхати не 

туди, куди потрібно. Допоможіть нам, будь ласка, правильно розібрати 

коробки з гуманітарною допомогою, гаразд? 

 

КИЦЯ-КУХОВАРКА і КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ проводять з глядачами гру 

«ВОЛОНТЕРЬСКИЙ ЛАНЦЮГ». Киці створюють із дітей «волонтерський 

ланцюг», в якому діти передають одне одному коробки. Коробки можуть мати 

різні написи типу «ЛІКИ», «ОДЯГ», «БОРОШНО», або можуть розрізнятися 

за кольором чи розміром. Задача дітей розсортирувати вантажі на дві чи 

більше купок за певними ознаками – і скласти ці купки якомога охайніше. 

Під час гри КИЦІ співають пісеньку. 

Котики-муркотики, волонтери-котики,  

Сірі, білі та смугасті, 

Всі моторні та пухнасті, 

Котики-муркотики, волонтери-котики! 

Ця коробочка – наліво, ця коробочка – направо, 

Допомога – це не диво, це важлива спільна справа! 

Все складаємо уважно і розносимо відважно, 

Паски і гелікоптери – все знаходять волонтери! 

Котики-муркотики, волонтери-котики! 

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ. Дякуємо вам, дорогі волонтери! Давно вже на 

нашому складі не було такої краси і порядку. 
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З’являється КОТИК-ВОДІЙ. Він несе гору коробок.   

КОТИК-ВОДІЙ. Добрий день, це гуманітарний хаб «Криса»? Я вам тут трохи 

гуманітарочки привіз!  

КОТИК-ВОДІЙ вивалює свої коробки просто посеред щойно наведених краси 

і порядку. 

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ. Щось я вас раніше не бачила. А ну, скажіть пароль.  

КОТИК-ВОДІЙ.  Паляниця. 

КИЦЯ-КУХОВАРКА. Цей пароль давно недійсний, ви б ще жовтим скотчем 

обмоталися. /До КИЦІ З ТЕЛЕФОНАМИ/ А ну, кицюню, телефонуй 102! 

КОТИК-ВОДІЙ. Дівчата, та ви що? Я свій, свій. Пароль із голови вилетів. 

Зараз. От: рудесенька гарнесенька лисиця вділа коротесеньку спідницю, 

спекла пухкеньку паляницю, їде Укрзалізницею та верзе суцільні нісенітниці!  

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ і КИЦЯ-КУХОВАРКА. Наш котик! Ну що ж ви 

одразу не сказали! Ви голодний? У нас є кава і канапки! 

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ. А що ви нам привезли? Що в цих коробочках? 

КОТИК-ВОДІЙ. Спитайте краще, чого там нема! 

КИЦЯ-КУХОВАРКА. Нових літаків від НАТО? 

КОТИК-ВОДІЙ. Скажу вам по секрету – вони там є. 

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ. Але ж нам їх не дають. 

КОТИК-ВОДІЙ. Тю! А волонтери нащо? Та ми у Львові вже все купили і вам 

привезли. Єдине що, котики з Тероборони їх трохи розібрали, вийшов такий 

собі конструктор ЛЕГО, і заховали поміж іншої гуманітарки: щось там серед 

памперсів, щось у шкарпеточки загорнули. Одним словом, розбирайте, 

збирайте, а я поїхав – мені ще їжу для песиків по двох районах розвозити.  

КОТИК-ВОДІЙ іде. 

 

З’являється КОТИК СІРИЙ у чоботях. 

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ і КИЦЯ-КУХОВАРКА. Котику! Сіренький! 

Дорогий! Ти голодний? Є кава і канапки! 
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КОТИК СІРИЙ. Нема часу на канапки! Над містом майорять наші прапори, а 

нашим братикам-котикам на передову потрібен бойовий коник. Тобто, 

машинка. 

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ. Уже замовляю. /набирає номер/ 

КОТИК СІРИЙ. Грошей нема. 

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ. Оголошую збір коштів /набирає тексти на двох 

телефонах водночас/. 

КОТИК СІРИЙ. Треба щось продати на аукціоні… О! Точно! Можна продати 

мої чоботи! 

КИЦЯ-КУХОВАРКА. Ти що, Сіренький, це ж легендарні чоботи. Тебе ж цілий 

світ знає як Кота в чоботях. 

КОТИК СІРИЙ. Я сподівався, що мене світ знає як кота-поета. Але що ж… 

Гаразд, уже тепло, я походжу в кедах. А чоботи виставляю на аукціон! 

Стартова ціна – 1000 гривень! А зібрати нам потрібно 50 000! Отже! Чоботи 

кота-поета Сірого. 1000 гривень – раз! 1000 гривень – два! 1000 гривень… 

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ, /яка весь цей час з шаленою швидкістю набирала на 

них тексти/. Збір закрито! 

КОТИК СІРИЙ. Що? 

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ. Ну все, ти сказав, треба зібрати 50 000, твої чоботи 

купили за 50 000. Котики-вояки матимуть свою машинку! 

КОТИК СІРИЙ. А всі ми – стаємо на день ближче до перемоги! Ну, тепер 

можна каву і канапку.   

КИЦЯ-КУХОВАРКА. Та яку канапку! У метрополітені сидить триста 

голодних кошенят, нам треба привезти їм гаряченького борщику, а він сам 

себе не зварить!  

КОТИК СІРИЙ. Друзі, час варити волонтерський борщик! 

 

КИЦІ та КОТИК проводять із глядачами гру «ВОЛОНТЕРСКИЙ БОРЩИК».  

Котики показують дітям різні продукти, глядачі кричать на них «Так» чи «Ні», 

і котики кладуть до горщика лише те, що треба.  

Щоб усіх нагодувати, 

Треба горщик нам узяти. 

І зварити в тому горщику 
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/звертаються до глядачів/ Супу? Юшки? Борщику!  

Авжеж, варимо борщик! 

Волонтерський борщ – смачнючий, 

І красивий, і пахучий. 

Але як же нам вгадати, 

Що для нього слід узяти?  

Капустину? Чи горішки? 

Рибний хвостик? Меду трішки? 

Моркву? Сало? Бараболю? 

Шоколад? Пломбір? Квасолю? 

Круглий бурячок червоний? 

Огірок хрумкий солоний? 

Соковиту зеленину?  

Стиглу ягоду-малину? 

Про томати б не забути! 

Чи вареннячка жбурнути?  

Сіль? Чи цукор? Обирайте! 

Котикам допомагайте! 

Що забули – підкажіть! 

Та скоріше, борщ кипить! 

Все ми кинули у горщик. 

Ох, смачненький буде борщик! 

 

КИЦЯ-КУХОВАРКА. Дякуємо вам, друзі. Не борщ вийшов – а мрія! 

КОТИК СІРИЙ. Мрія… А знаєте, про що я мрію? Мрію, як ми всі разом 

святкуватимемо перемогу – всі-всі котики-волонтери і ті, кому волонтери 

допомагають. 

КИЦЯ З ТЕЛЕФОНАМИ. А я мрію, як після нашої перемоги ми будемо 

відбудовувати наше місто. І ніхто не скаже: а я не можу, у мене лапки! 
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КИЦЯ-КУХОВАРКА. /до глядачів/ А ви про що мрієте? А ви?  А ти? А ти? 

Глядачі відповідають. 

КОТИК СІРИЙ. І нехай всі наші мрії здійсняться! 

Котики-волонтери знову заходяться розбирати коробки і творити дива, 

співаючи свою пісеньку. 

Котики-муркотики, волонтери-котики, 

Сірі, білі та смугасті, 

Всі моторні та пухнасті, 

Котики-муркотики, волонтери-котики! 

 

Що потрібно? Де нестача? Кошеня тихенько плаче? 

Хтось голодний чи холодний? Взагалі не їв сьогодні? 

Все ми знайдемо миттєво! Яким чином? Не суттєво! 

Воду, рибку, черевики, різні ліки хто зна звідки, 

Огірки та апельсини, тону скотча, дві драбини,  

Кльові речі для малечі, гречку, цукор та яєчки, 

Молоко, штанці, планшети, олівці та кулемети,    

Каски чи гелікоптери – все знаходять волонтери! 

 

Котики-муркотики, волонтери-котики, 

Сірі, білі та смугасті, 

Всі моторні та пухнасті, 

Котики-муркотики, волонтери-котики! 

The end 

Квітень 2022 


