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Дійові особи: 

Ася – безстрашна рудоволоса дівчинка 8 років 

Пуаро – рудий кіт-детектив, який любить спати, їсти морозиво та грає на губній 

гармошці 

Аля – сестра Асі, 11 років; дівчина із математичними здібностями 

Ада Марківна – сусідка, неприємна і криклива жінка 

Всеволод – син Ади Марківни, 11 років; трохи ледачій хлопець, який любить грати в 

комп’ютерні ігри 

Баба Зоя – сусідка, лагідна і привітна бабуся 

Єгорушка – внук баби Зої, 10 років; надзвичайно вихований і розумний 

 

Сцена 1 

Закритий двір житлового комплексу «Приморські сади» у селі біля моря, неподалік Одеси. 

На другому поверсі - два балкони, які мають спільну стіну. На одному з балконів 

прикріплена дерев’яна драбина, по якій кіт може спускатися в двір. На перший балкон 

вибігає дівчинка Ася, сідає на велотренажер, який там стоїть, та починає швидко 

крутити педалі.  

Ася (перекривлює): Це гра не для малявок! (розлючено) Теж мені доросла знайшлася! Та я 

доросліша за усіх дорослих! Я б ту задаваку за два ходи обіграла! Ну нічого… Нічого… Я 

таку гру придумаю, що вона буде благати, щоб зі мною пограти… І тоді я така «Ні, ні, ні! 

Я не буду з тобою грати». А вона тоді: «Асінька, сестричка, прошу тебе дуже», але я не 

піддамся… Нехай знає, як мене виганяти! А потім….  

Асю перебиває чийсь голос, який лунає з сусіднього балкону. Того, хто говорить, не видно. 

Пуаро (незадоволено): Чого так голосно кричати? Мур, мяу.  

Ася від несподіванки перестає крутити педалі.  

Ася: Ти хто? 

Пуаро: Я зрозуміло хто, а ось хто ти? Звідки ти взялася? Ще вчора було тихо, а тепер на 

тобі – не дають подрімати з самого ранку. Мур, мяу! 

Ася намагається зазирнути на сусідній балкон, але нікого не вдається побачити. 

Ася: Ми тільки вчора сюди переїхали. Я Ася, а ти наш сусід? 

Пуаро: Можна і так сказати…. Мур, мяу…. 
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Ася: Я тебе не бачу…  

Пуаро: Ти мене не бачиш, тому що я лежу на дивані… Сплю….. Мур-мур. 

Ася: А! Зрозуміло. Ну тоді спи, не буду тобі заважати. 

Ася продовжує крутити педалі велотренажера та щось собі наспівувати під ніс.  

Пуаро: Як тут можна спати! Мяу! То хтось стукає, то меблі пересуває… Тепер ще от нові 

сусіди … Просто катастрофа! 

Ася: Ну якщо ти вже не спиш, то може скажеш, як тебе звати? 

Пуаро: Мур… Може скажу, а може не скажу…. Ну добре, скажу… Мур, мяу… Мене звати 

Пуаро. 

Ася: Пуаро? Дивне ім’я якесь… Ніколи такого не чула. 

Пуаро: Як це не чула? Мене назвали на честь великого детектива Еркюля Пуаро!  

Ася: Кого-кого?  

Пуаро встає на повний зріст і зазирає на балкон Асі. Ася здивовано дивиться на Пуаро.  

Пуаро: Зрозуміло… Мур.. От тепер мені зрозуміло, чому ти не знаєш, хто такий великий 

Пуаро… Просто ти ще дуже мала…. От виростеш!... Мяу… 

Пуаро не встигає договорити.  

Ася (емоційно реагує): Ніяка я не мала! Я все знаю! Просто … просто … забула! (здивовано) 

Стоп! Стоп! Ти що … кіт? 

Пуаро (серйозним голосом): Ні, я жираф. 

Ася: Який жираф? Думаєш, я не знаю, як жираф виглядає? … Я говорю з котом? Оце клас! 

Кіт вміє говорити. 

Пуаро (хвалиться): Говорити – це так, дрібниці…. Мяу… Ти би знала який я розумний… 

Ех! Коли ми жили на Молдаванці, всі навколо приходили до мене за порадою… А скільки 

розслідувань я провів! Скільки злочинців розшукав… Мур!  

Ася: Круто! Кіт-поліцейський… 

Пуаро: Який ще поліцейський! (гордо) Приватний детектив! Запам’ятала? Мяу! 

Ася: Так… запам’ятала… А може ти навчиш мене бути цим де-пе-кти-вом? 

Пуаро: Ну не знаю… Чи можна цьому навчити… Тут потрібен вроджений талант, гострий 

розум… Мур… 

Ася: Я дуже розумна! Чесне слово!  

Пуаро: Сміливість… Мяу… 

Ася: І смілива… 

Пуаро: Винахідливість, допитливість…. Мяу… 

Ася: Це все про мене! От бачиш, я просто природжений де-фек-тив! 



Пуаро: Мяу…можна спробувати… Я хотів відійти від справ… Думав, мяу, відпочити 

нарешті… Тому погодився переїхати з Молдаванки… Я ж то наївно вірив, що ми переїдемо 

у село…. І назва така гарна у цього будинку, мур, «Приморські сади»! Думав поряд буде 

море, сад, маленький будиночок… А куди він мене притягнув, а? У кам’яні джунглі! Куди 

не глянь – всюди стіни. Тільки неба клаптик видно… Мур…. Що ж ми тут розслідувати 

будемо, коли всі сидять по своїх квартирах ... Мур, мяу… 

Ася: Скоріше б вже трапився якийсь злочин! Я так хочу стати де-фек-ти-том, ой … де-те-

к-ти-том… (Ася ніяк не може правильно вимовити слово «детектив»). 

Пуаро: Мур… Де-тек-ти-вом… 

Ася (швидко вимовляє): Детективом! Я буду справжнім детективом! (відкриває двері, що 

ведуть до квартири і голосно кричить) І не потрібні мені твої дитячі ігри! Сама ти малявка!  

 

Сцена 2 

Ася та Пуаро сидять на балконах. Ася тримає в руках підзорну трубу та уважно 

розглядає двір та інші балкони. Пуаро їсть морозиво. 

Ася: Що ж це таке? Ми вже тиждень тут сидимо, а ніяких злочинів немає….  

Пуаро: Справжній детектив терпляче спостерігає за всім, що відбувається навколо… Ти 

повинна звертати увагу … мяу… на кожну деталь…. А потім складати різні деталі…. Як 

пазл… Розумієш? Мур. От що ти зараз бачиш? 

Ася: В пісочниці сидять двоє малих… Один забрав машинку в іншого і закопав її в піску… 

Другий шукає її, плаче… А заховати чужу машинку, це злочин?  

Пуаро: Не злочин…. мяу… але вчинок негарний… 

Ася (кричить у двір): Ей, ти! У червоних шортах… Так, так… я до тебе звертаюся… 

Скоренько віддай малому машинку…. (В цей час Пуаро показує хлопчику в червоних 

шортах кулак, Ася цього не помічає). Злякався … Віддає…  

Пуаро: Ну що ж, непогано для початку… Мур-мяу…  

В цей момент двері на балконі Асі відчиняються, заходить Аля. 

Аля: Я йду на пляж… Мама сказала, щоб я тебе з собою взяла. Підеш? 

Ася: Не піду.  

Аля: Чудово… Потім не кажи мамі, що я тебе не хотіла брати… А з ким це ти тут 

розмовляла? 

Ася: З ким хотіла, з тим і розмовляла. 

Аля дивиться на Пуаро. 

Аля (сміється): З котом?  

Аля помічає, що Пуаро тримає в лапах морозиво, підходить і забирає його. 

Пуаро (незадоволено): Мяу! 



Аля: Навіщо ти дала коту морозиво? Ну чому ти постійно робиш якісь дурниці? То 

підстригла собаку тітки Каті, то розмалювала Оленчиного кролика, а тепер от за сусідських 

котів взялася! А ще кажеш, що ти доросла! Дурне дитинча, ось ти хто! (звертається до 

Пуаро) А ти – противний рудий кіт! Краще б у наших сусідів був папуга! З ним точно можна 

було б поговорити! 

Аля виходить з балкону. Ася сидить насуплена, Пуаро обурений.  

Пуаро: Що це було? 

Ася: Моя сестра Аля. Вона не любить котів…  

Пуаро: Вона забрала моє морозиво! Мяу!  

Ася: Це злочин? 

Пуаро (обурено): Звичайно, злочин! Забрати морозиво у Пуаро! Мур! 

Ася: Ура! То ми будемо його розслідувати? 

Пуаро: Що ж тут розслідувати? Ми бачили все на власні очі…. Розслідування – це пошук 

відповіді на загадку! Мур, мяу! Коли у списку підозрюваних опиняються абсолютно всі, а 

детектив спостерігає за ними, аналізує і потім опа! Розкриває ім’я злочинця! Мяу! 

В цей момент в двір заходять Ада Марківна і Всеволод. 

Ада Марківна (майже криком): Всеволод! Ти добре чуєш? Відповідай мені. 

Всеволод (байдужим голосом): Так, мама.  

Ада Марківна: Що значить «так, мама»? Я тебе запитала, чи ти вчора знову грав в цю 

дурнувату гру. 

Всеволод: Так, мама. Запитала.  

Ада Марківна: Ти зведеш мене з розуму! 

Всеволод: Так, мама.  

Ада Марківна: Що ти мені такаєш! Такає він мені тут… Ти отим своїм друзякам такати 

будеш, а не мамі. Ти мене зрозумів? 

Всеволод: Так, мама.  

Ада Марківна і Всеволод зникають у будинку.  

Ася: Яке неприємна жінка….  

Пуаро: Це Ада Марківна… Мур … Вони поверхом вище живуть… Не звертай на неї 

увагу….Вона постійно кричить… Мяу…. 

Ася: Добре, що моя мама не така… 

Ася бере свою підзорну трубу і знову починає розглядати усе навколо. Пуаро дістає губну 

гармошку і починає на ній грати. Ася здивовано дивиться на нього. Пуаро на хвилину 

зупиняється.  

Пуаро: Чого ти так на мене дивишся? Ніколи не бачила кота, що грає на губній гармошці? 

Ася (розгублено): Ні. 



Пуаро: Це мій спосіб зняти стрес… Тобі теж раджу… Кожен детектив повинен мати свою 

фішку, розумієш? 

Ася киває.  

Ася (замислюється): Яка ж у мене фішка?  

Пуаро знизує плечами та продовжує грати на губній гармошці. Раптом починається 

сильний вітер і до Асі на балкон прилітає паперовий літачок. Ася бере його, крутить в 

руках, потім розгортає і починає читати напис на ньому.  

Ася (читає повільно, майже по складах): Ря-туй-те… Вона мене закрила і мучить... «При-

мор-ські са-ди», по-верх. 

Пуаро перестає грати на губній гармошці і уважно прислухається. 

Пуаро: Що? Що там написано? 

Ася: Якісь дурниці… Розкидають тут різне сміття.. Піду викину… 

Пуаро: Ні-ні-ні… Яке викину? У тебе в руках доказ!  

Ася: Який ще доказ? 

Пуаро: Доказ злочину!  

Ася (здивовано): Злочину? 

Ася ще раз уважно перечитує записку.  

Пуаро: Ну що? Що ти можеш сказати? 

Ася: Ну… когось закрили… У «Приморських садах»…. І мучать… Цей хтось просить його 

врятувати….  

Пуаро: І все?  

Ася: Тут ще написано слово «поверх»… але який невідомо…. 

Пуаро (пафосно): А тепер, давай цю записку сюди і вчись! Пуаро починає розслідування!  

Ася (підстрибує від радості): То ми будемо розслідувати злочин? Ура! Ура! Пуаросик мій 

хороший! (Ася нахиляється, щоб передати записку і хоче обійняти Пуаро).  

Пуаро: Ну-ну, без ніжностей… Ми на роботі… 

Пуаро бере до рук записку та починає її ретельно вивчати. Дивиться на неї проти сонця, 

обнюхує, навіть пробує на смак. Ася уважно спостерігає за ним.  

Пуаро: Так… Мяу… Подивимося, що тут у нас…. Листок неакуратно видертий … Який 

висновок ми робимо? Мур…Той, хто написав цю записку дуже поспішав…. Очевидно, його 

щось чи хтось налякав і він не встиг побачити, що поверх і номер квартири залишилися у 

зошиті… … Логічно? 

Ася: Логічно.  

Пуаро: Ще й почерк такий корявий… Мяу…Далі… Листок зі шкільного зошита… З іншого 

боку математичне рівняння…. Мур… Не дуже складне …. Написано іншим почерком… 



Чорнила свіжі… Сині… Мур… Рівняння написали недавно… Відповіді немає … Висновок? 

У квартирі живе дитина …. років 10-12… І якась недобра жінка….  

Ася (захоплено): Ого! Круто! 

Пуаро: Але це ще не все! Запах!  

Ася: Справді? Я навіть не подумала його нюхати… 

Пуаро: Папір дуже швидко поглинає запах і дуже довго його тримає…  

Пуаро передає Асі записку. Ася обнюхує її.  

Пуаро: Ну що? 

Ася: Нічого… 

Пуаро: Мяу… Нюх у вас у людей просто нікудишній…  

Пуаро забирає записку, закриває очі, обнюхує її та коментує.  

Пуаро: Чую запах сиру…. Це чеддер… ні-ні … швейцарський сир… з дірками…Мур.. 

Ася: Звідки ти знаєш, що він з дірками?  

Пуаро: Дивись… (показує їй записку проти сонця): На листку пляма… Мяу …Хтось 

розв’язував рівняння і їв бутерброд с сиром… Сир впав і залишив пляму…. і запах… Мур, 

мяу…Цей хтось, здається, не дуже акуратний!  

Ася: Ну…чому відразу неакуратний? У мене теж таке трапляється…  

Пуаро: Мяу…. Підсумуємо… Хтось написав записку на листку із зошита з математики, в 

якому невідомий школяр розв’язував рівняння, жуючи бутерброд з сиром. Що нам це дає? 

Мур… 

Ася: Не знаю… Що? 

Пуаро: Це звужує коло підозрюваних, це раз! У нас є зразок почерку школяра, це два! … 

Мяу…  (тріумфально) Але і це ще не все! (Пуаро розглядає записку, а потім обережно 

язиком облизує. Ася здивовано спостерігає за ним.) Смак солі…. Ось тут …. Тут… І тут… 

Мур… 

Ася: Записку посипали сіллю? Навіщо?  

Пуаро: Ася… Ну ти мене дивуєш… Навіщо комусь солити записку… Мяу… Це ж не уха…  

Ася: Чому тоді вона солена? 

Пуаро: Це сльози… Той, хто писав цю записку, плакав крокодилячими сльозами… 

Ася: Який жах! 

Пуаро: Даремно я про уху згадав… Щось я зголоднів…. Піду поїм…. А потім подрімаю 

трохи… Мене після їжі завжди на сон тягне…. 

Ася: Що? А як же розслідування? 

Пуаро: Зустрінемося за годину у дворі… І прихопи з собою блокнот і ручку… 

Ася: Добре… Тільки не запізнюйся! 



 

Сцена 3 

За годину Ася стоїть у дворі житлового комплексу і рахує балкони. Час від часу 

вона збивається з рахунку і починає знову. До неї підходить сонний Пуаро.  

Ася (з обуренням): Де ти був? Я вже годину тут стою! 

Пуаро: Мені наснився такий приємний сон, що я ніяк не міг прокинутися…Мяу-мяу… 

Ася: І що ж тобі такого наснилося, що ти забув про розслідування? 

Пуаро: Мур … Биточки з тюльки… такі апетитні, що у мене аж слинка потекла…. 

Ася: Фу! Терпіти їх не можу…  

Пуаро: Що ти розумієш? Мяу… Це найсмачніше, що є на цій землі…. Після морозива, 

звичайно! 

Ася: Я намагаюся порахувати, скільки квартир у цьому домі… І щось постійно збиваюся з 

рахунку…. 

В цей час в двір виходить Аля 

Ася: Я знаю, хто нам допоможе! Моя сестра! Вона у нас математичний геній! (кличе Алю) 

Ей, Аля! Потрібна твоя допомога.  

Аля підходить до Асі та Пуаро,. 

Аля: Знову цей кіт! (Пуаро з-під лоба дивиться на Алю) Чого тобі?  

Ася: Ніяк не можу порахувати скільки квартир у цьому домі… 

Аля: А що ж тут рахувати? (говорить дуже швидко) У домі 12 під’їздів, на кожному поверсі 

4 квартири, поверхів 16. Множимо 12 на 4 і на 16, виходить 768 квартир.  

Ася (приголомшена): 768 квартир? Нічого собі! 

Аля: Навіщо тобі це?  

Ася: Та так… просто цікаво стало… 

Аля знизує плечами і йде. Ася дивиться на Пуаро. 

Ася: І як ти собі це уявляєш? Як ми зможемо обшукати 768 квартир? 

Пуаро: А навіщо нам обшукувати стільки квартир? Спочатку треба все проаналізувати, а 

потім вже думати, як діяти далі… Давай блокнот і ручку…  

Ася витягає з рюкзака блокнот і ручку і дає Пуаро. Вони сідають на лавку.  

Пуаро: Так … Треба намалювати приблизний план…(малює) 12 під’їздів … 16 поверхів в 

кожному…Оці клітинки – це будуть квартири…. Всього 768 квартир…. Ті квартири, які ми 

перевіримо, замальовуємо …. Мою квартиру відразу виключаємо…. Виходить 767…. 

Ася: І мою виключаємо… 

Пуаро: Ні, твою ми виключити не можемо! Мяу…. 

Ася: Чому це твою можемо, а мою не можемо? 



Пуаро: По-перше, в моїй квартирі немає дітей і жінок… Мур… Тільки мій хазяїн… Він у 

мене холостяк… А в твоїй є діти… Аж двоє! І жінка є… По-друге, мій хазяїн має алергію 

на сир… тому сиру у нас (облизується), нажаль, ніколи немає … Мур… 

Ася: Ну сир у нас всі люблять…. 

Пуаро: Ось бачиш! Школярі є, жінка є, сир є …. Мяу.. 

Ася: Але це моя сім’я! Моя мама точно нікого не викрадала!  

Пуаро: Справжній детектив повинен думати головою, а не серцем! Мяу…Тільки тоді він 

зможе вести розслідування злочину… Мур… Підозрювати треба всіх! 

Ася: Навіть себе? 

Пуаро: Мяу… І себе часом теж…. Ти ж хочеш стати детективом? 

Ася: Хочу… 

Пуаро: Тоді твою квартиру поки що не виключаємо…  

Ася: Добре…  

Пуаро: Так.. так… Мяу…  

Ася: У нас є ще одні підозрювані… 

Пуаро: Хто? 

Ася: Ада Марківна і Всеволод… Вона така противна, що точно могла когось викрасти! 

Пуаро: Позначаємо… Мяу… Далі …. Тут багато квартир, в яких ще ніхто не живе…  

Ася: Як же дізнаємося в яких саме? 

Пуаро: Подивись уважніше…. Мяу…На вікна… Що ти бачиш? 

Ася уважно розглядає вікна.  

Ася (показує на вікно): Он там точно ніхто не живе… На вікні немає штори… Все видно… 

Меблів немає, ламп теж немає … Голі стіни…  

Пуаро: Чудово! Цю квартиру теж викреслюємо…. 

Пуаро замальовує квадратик в блокноті, а Ася розглядає інші вікна.  

Ася: Он там на другому поверсі ще одна така ж …. І ота на першому….  

Пуаро ретельно викреслює в плані квартири, на які вказує Ася. 

Пуаро: Чудово… Ще мінус десять квартир…. Отже залишилося 757… 

Ася: Але видно тільки до третього поверху! Як же ми можемо побачити, що відбувається 

на 16-тому поверсі? 

Пуаро: Мур… Ніяк…. 

Ася (у відчаї): То що нам робити?  

Пуаро: Все дуже просто… Треба дочекатися ночі…. Мур-мяу… 



Ася (перелякано): І залізти в квартири? 

Пуаро: Ти що, Ася! Детективи ніколи не порушують закон! Мяу! 

Ася: А що тоді? 

Пуаро: Коли стемніє, люди включать світло… Мяу… І ми будемо бачити, де воно горить, 

а де ні… 

Ася: Точно! Як же я сама не здогадалася!  

Пуаро: Це звичайно не дуже надійний метод… Мур… Хтось може бути у відпустці… Але 

якщо їх тут немає, значить бутерброди з сиром вони над зошитами точно не їдять… Мяу… 

Треба мені піти поспати…. 

Ася: Що? Знову? 

Пуаро: Доведеться вночі за вікнами спостерігати…. Треба бути у формі… Мяу….  

Ася: Зустрінемося зранку на балконі? 

Пуаро: Зранку? Мяу… Ні… Я буду втомлений… Давай ближче до обіду у дворі… Мур…. 

До завтра! 

Пуаро повільно піднімається по котячій драбині на свій балкон.  

Ася: Не розумію! Як можна спати, коли когось викрали і цей хтось зараз сидить десь тут 

закритий! Пуаро нехай собі спить, а я знаю, що мені робити!  

Ася заходить в під’їзд.  

 

Сцена 4 

Обід наступного дня. Ася нервово ходить по двору і періодично заглядає на балкон Пуаро. 

Пуаро не з’являється. Ася залазить по котячій драбині на балкон Пуаро і заглядає 

всередину. Ася злазить, бере камінець і кидає на балкон Пуаро. Потім скоренько 

відходить до лавки і сідає. На балконі з’являється заспаний Пуаро і потирає голову.  

Пуаро: Яке неподобство! Мяу! Що тут відбувається? Мур… Такий сон перервали…. 

Ася робить вигляд, що не помічає Пуаро. Пуаро ще трохи озирається довкола і ліниво 

злазить у двір по котячій драбині, підходить до Асі. 

Пуаро: Якісь хулігани кидаються камінням! 

Ася (награно-здивовано): О! Пуаро! Ти вже прокинувся? А я тут сиджу… Чекаю на тебе… 

Пуаро (продовжує скаржитися): Ти бачиш, яку шишку набили?  

Ася (співчутливо): Бідненький…  

Пуаро: Ти нікого тут не бачила? 

Ася: Ні, нікого… Це напевно випадково… 

Пуаро: Випадково каміння на балкон залітає? 

Ася: Ну не знаю… До мене на балкон от записка залетіла… До тебе каміння…  



Пуаро: Добре.. Добре.. Мяу… Зі мною і не таке траплялося… Однією шишкою більше, 

однією менше…. Мур… 

Ася: Тобі вдалося вночі порахувати вікна? 

Пуаро: Звичайно вдалося! Цілу ніч не спав! Все не так просто, як може здаватися… В 

деяких квартирах по кілька вікон…  

Пуаро витягає блокнот. 

Пуаро: Ось, дивись … Викреслив ще 150 квартир…. Вони поза підозрою.. 

Мур…Залишилося 607… 

Ася: Багато…. Але і мені теж дещо вдалося зробити. 

Пуаро: Справді? Що? Мяу… 

Ася (показує на квадратики в блокноті): Викреслюй цю квартиру… І цю… Цю теж… Ще 

ці дві…. І ці дві…. 

Пуаро: Чого б це ми мали їх викреслити? Мяу? 

Ася: Я вчора ходила до них в гості…. Там немає дітей… Ось у цій квартирі живе дуже 

приємна бабуся… Баба Зоя… У неї є онук … еее… Єгорушка, але він з нею не живе… 

тільки в гості інколи приходить… Вона мене нагодувала варенням…. Така мила… У цій я 

познайомилася з молодою парою і їх псом Лордом. …А у цій…. 

Пуаро з жахом дивиться на Асю. 

Пуаро: Ася! Стоп! Мур… Ти що сама пішла до незнайомих людей? 

Ася: Ну так…. Я сказала їм, що тільки переїхала в цей будинок… Нікого не знаю, тому 

шукаю собі друзів…. Я встигла обійти тільки 7 квартир…. 

Пуаро: Це неможливо! Мяу… З такою напарницею я посивію раніше, ніж постарію…. 

Мур… Вона сама пішла прямісінько в лапи злочинця! Це ж чим треба було думати? 

Ася: Не розумію, чого ти злишся? Вони всі хороші люди! 

Пуаро: Ася! Запам’ятай! Ніколи … Мяу…Чуєш, ніколи … справжній детектив не піде сам 

на завдання … Мур …Ти нікому нічого не сказала! А якби ти подзвонила в двері до 

злочинця і він би і тебе викрав, а! Мяу…Звідки би я знав, де ти? 

Ася: Я щось про це не подумала…. 

Пуаро: Тебе хіба батьки не вчили, що з незнайомими людьми не можна нікуди йти? Мяу… 

Ася (понуро): Вчили… Але ж я сама до них прийшла… 

Пуаро: Ще один такий вибрик і я відмовлюся працювати з тобою. Все… Мяу… Розмову 

завершено…. 

Пуаро викреслює квартири, на які вказала Ася.  

Пуаро (продовжує так, ніби нічого не сталося): Під підозрою у нас залишається 600 

квартир… Мяу… 

Ася: Це все одно дуже багато… Що ж нам робити? 



Пуаро дістає губну гармошку. 

Пуаро: Треба розслабитися…. Може щось розумне придумається…. 

Ася дістає свисток і починає голосно свистіти. Пуаро здивовано дивиться на Асю. 

Пуаро: Що ти робиш? Мяу… 

Ася перестає свистіти. 

Ася: Розслабляюся… Ти ж сам казав, що у кожного детектива повинна бути фішка… щоб 

розслабитися… 

Пуаро: Від цієї свистульки тільки ще більше рознервуєшся…. Мур… 

Ася: Справді? Я нічого іншого не знайшла…. Ех… Доведеться іншу фішку шукати… 

Пуаро починає грати на губній гармошці, від задоволення він закриває очі. Аля слухає та 

роздивляється навколо. Раптом вона встає та швидко починає говорити. 

Ася: Я придумала!  

Пуаро неохоче зупиняється.  

Пуаро (скептично): Що знову? 

Ася: Піду в пісочницю…. Побавлюсь там трохи… 

Пуаро: Знайшла час бавитися! Думати треба!  

Ася: Ти поки думай… А я малих порозпитую… Знаєш як я добре з дітьми ладнаю! В тому 

дворі, де ми раніше жили, малі мене просто обожнювали!  

Пуаро: Ну що ж… мур… порозпитуй… Робота зі свідками не зашкодить…. Я буду за тобою 

наглядати…  

Пуаро продовжує грати на губній гармошці і спостерігає за Асею. Ася підходить до 

дітей серед глядачів в залі та про щось їх розпитує.  За кілька хвилин Ася підбігає до 

Пуаро.  

Ася (збуджено): Скоріше записуй, поки я не забула… В цій квартирі немає школярів…. В 

цій тільки одна дитина…. Так… Цю треба позначити як підозрюваних, у малого в синій 

майці є старший брат…. У дівчини в жовтому сарафані – старша сестра… Так… Цю 

викреслюємо… І цю… І цю… 

Ася крутиться навколо Пуаро і показує йому, які квартири треба викреслити. 

Ася: Ну як? Що виходить? 

Пуаро: Підрахуємо… Під підозрою сім квартир… Мур…Тобто вісім, включно з твоєю… 

Ще кілька ми виключили… Залишилося 555…Мяу… 

Ася: Ого! Це жахливо! Ми так ніколи не розкриємо цей злочин! 

Пуаро: Золоте правило детектива – ніколи не втрачати надію! Мяу! Вірити в перемогу! … 

Щось я втомився…. Поспати би… Мяу… 

Ася: Як поспати? Ти ж недавно прокинувся!   



Пуаро ігнорує її слова, повертається і хоче йти. Ася стає ногою йому на хвіст. Пуаро 

намагається піти, але не може. 

Пуаро: Що таке? Мяу… Мій хвіст…  

Пуаро повертається, щоб подивитися, що тримає його хвіст, але Ася вже забрала ногу.  

Пуаро: Нічого не розумію…  

Пуаро знову збирається йти, Ася знову наступає йому на хвіст. Так повторюється кілька 

разів. В цей час в дворі з’являється сестра Асі Аля. Вона несе кілька порцій морозива. 

Аля: Привіт. Хочеш морозиво? 

Ася: Хочу, давай.  

Аля: Тільки кота не годуй знову… Чого він біля тебе постійно крутиться? Дивись блох від 

нього не нахапай! 

Аля заходить в під’їзд. 

Пуаро: Яке неподобство! Немає у мене блох! Мяу! 

Ася (показує морозиво Пуаро): Ти напевно вже йдеш додому… Морозиво не будеш їсти…. 

Пуаро: Ну… не так вже я спати сильно хочу… Трохи морозива на зашкодить… Мяу… 

Краще мозок працювати буде…  

Ася і Пуаро сідають їсти морозиво.  

Сцена 5 

Аля і Всеволод сидять на лавці та грають в телефонах. Ася і Пуаро сидять неподалік і 

щось роздивляються в блокноті. З’являються Баба Зоя і Єгорушка. Вони прямують до 

під’їзду. Баба Зоя бачить Асю і зупиняється. 

Ася: Добрий день, баба Зоя. 

Баба Зоя: Добрий день… Ось, Єгорушка, познайомся… Це Ася… Дуже хороша 

дівчинка…Привітайся, Єгорушка… 

Єгорушка (галантно): Добрий день, Ася. Дуже радий нашому знайомству.  

Ася: Привіт, Єгор.  

В цей момент з під’їзду вилітає Ада Марківна, майже бігом наближається до Всеволода 

та Алі.  

Ада Марківна: Всеволод! А ну бігом додому!  

Всеволод: Ну мама. 

Ада Марківна: Що мама? Я тебе що просила зробити, а? Я тебе просила помити посуд! А 

ти що зробив? Порозмазував жир по тарілках! Це називається помив? Що за ледар…. (до 

баби Зої) От бачите, баба Зоя, який у мене ледар росте! І що мені з ним робити, а? Я вже і 

просила його, і благала, а йому хоч би що! Ваш внук теж такий ледащий? 



Баба Зоя: Єгорушка? Ні, ну що ви. Єгорушка хороший у нас… Такий помічник.. Ада 

Марківна, ви би з Всеволодом якось лагідніше… Може вдома би з ним поговорили… Щоб 

йому перед сусідами соромно не було… 

Ада Марківна: От хай буде йому соромно! Якщо перед мамою не соромно, то хоч перед 

сусідами соромно буде! (До Всеволода) А ну бігом додому! 

Ада Марківна і Всеволод йдуть додому. 

Баба Зоя: Пішли Єгорушка… (сама до себе) Ну хіба можна на дитину так кричати? Треба 

ж по-доброму… 

Баба Зоя і Єгорушка заходять у під’їзд. 

Ася (до Пуаро): Ти бачиш? Це точно вона!  

Пуаро: Мяу… Який у неї неприємний голос… Треба за ними спостерігати…  

Аля підходить до Асі і Пуаро. 

Аля: Яка противна ця Ада Марківна… Постійно кричить… В мене від її голосу вуха 

позакладало… Вчора Всеволод покликав мене до себе, щоб показати нову гру, а вона 

прийшла з роботи, розкричалася, що ми їй бруду нанесли… Змусила його прибирати, а мене 

вигнала…. Ну… попросила піти, щоб не заважала …. 

Ася: Ти була у них вдома? 

Аля: Ну так…  

Ася: Ти там нічого дивного не помітила? 

Аля: Там все дивне… Як у музеї… Всеволод каже, що мама не любить, коли хтось 

торкається її речей…. Добре, я йду додому. Ти зі мною? 

Ася: Ні, я ще погуляю. 

Аля: Знову будеш з котом розмовляти? Ну-ну… 

Аля йде додому. 

Ася: І що ти на це скажеш, великий Пуаро? 

Пуаро: Мяу… Скажу, що у нас є причини підозрювати цю Аду Марківну…. 

Ася: Кого вона може там тримати? 

Пуаро: Не знаю… Така як вона … мяу…. Страшно навіть подумати…. Можливо, когось 

викрала і буде просити викуп! 

Ася: Який жах! Нам треба проникнути до неї в квартиру…. 

Пуаро: Треба… Я цим займусь…Мяу… 

Ася: А я? Ти ж сама казав, що детектив не може ходити на завдання сам! 

Пуаро (чухає потилицю): Справді? Я таке казав? Мяу… Треба подумати, як це краще 

зробити… В таких справах поспішати не можна…. Мур… Можна наробити дурниць. .. 

Мяу… Не треба забувати, що в нас лишилося ще 555 квартир!  

Ася: У нас же є підозрюваний! Навіщо нам інші? 



Пуаро: Відразу видно, що у тебе мало досвіду… Мяу... Детектив повинен працювати з 

кількома версіями… Мур … Не завжди перший підозрюваний виявляється злочинцем!  

Ася: Але ж вона така противна! 

Пуаро: Мяу … Це не злочин! Потрібні докази! 

Ася: Докази… докази… Поки ми будемо шукати ті докази, у мене канікули закінчаться…  

Пуаро: Скажи це ще раз… Мяу… Швидко… 

Ася: Що? 

Пуаро: Мур… Останню фразу…. 

Ася: Поки ми будемо шукати докази, у мене канікули закінчаться…. 

Пуаро (б’є себе по чолу лапою): Який же я дурень! Як я міг забути про це! Мяу!  

Ася: Нічого не розумію… Про що? 

Пуаро: Про канікули! Мур.. 

Ася: А до чого тут канікули? 

Пуаро: Ну мені, мяу, ще можна вибачити, я, мур, до школи не ходжу… Але ти! Ти повинна 

була відразу про це подумати! 

Ася (починає нервуватися): Про що я мала подумати? 

Пуаро: От скажи мені, що ти робиш на канікулах? Мяу.. 

Ася: Гуляю… відпочиваю… розслідую злочини…. 

Пуаро: Розв’язуєш завдання з математики? Мур…  

Ася: Ну ні… Навіть моя сестра на канікулах не займається математикою, хоча вона її просто 

обожнює… Не те, що я…. 

Пуаро: Ось! Ось що важливо! Дитина, яка живе в квартирі викрадачки, займається 

математикою на канікулах! Мяу! Чому? Ось у чому питання! 

Ася: Цього я не знаю…. Це у Алі треба запитати… 

Пуаро: От і займися цим… Мяу…. А я піду… В животі так бурчить, що я тебе майже не 

чую… Мур… Тільки розпитуй так, щоб вона нічого не запідозрила… Не видай себе … 

Мур… 

Сцена 6 

Ася сидить на лавці. Виходить Аля, сідає поруч. 

Ася: Як справи у тебе? 

Аля: Добре.  

Ася: Чим займаєшся? 

Аля: Ми з Всеволодом домовилися зустрітися.. пограти в гру… 

Ася: В яку? Можна я з вами? 



Аля: Ні, ти не зможеш… Ця гра дуже складна для тебе… 

Ася: Чому? Там що, математику знати потрібно? 

Аля: Ні… просто треба вміти логічно думати… 

Ася: Моя вчителька каже, що математика розвиває логіку… Це правда? 

Аля: Правда… От подивись на мене…. Я люблю математику… І у мене добре розвинена 

логіка… 

Ася: А чому ти тоді на канікулах не займаєшся математикою? 

Аля: Тому що канікули придумали для того, щоб відпочити.  

Ася: Як ти думаєш, існують такі діти, які на літніх канікулах розв’язують рівняння? 

Аля: Не знаю… Я про це не думала ніколи… 

Ася: А якщо подумати? 

Аля: Думаю, існують. 

Ася: А навіщо їм це? Чому вони не відпочивають як усі? 

Аля: Можливо, багато хворіли, пропустили багато уроків і тепер наздоганяють… 

Ася: Точно! А ще чому? 

Аля: Ася, чого ти причепилася до мене з дурними запитаннями… Звідки я знаю! 

Виходить Всеволод.  

Всеволод: Привіт. Давай швиденько починаємо, поки мама не прийшла.  

Аля: Я готова. Стартуй.  

Всеволод та Аля включають телефони і починають гру. Ася стоїть поруч і спостерігає 

за ними. В цей час видно, як Пуаро зі свого балкону перелазить на балкон поверхом вище.  

Ася: Всеволод… Мама тобі не дозволяє грати в ігри на телефоні? 

Всеволод: Дозволяє, але тільки годину …. Каже, що від них тупіють… 

Аля: Ася, ти тільки дивись не розказуй їй…  

Ася: А від чого не тупіють? Від математики? 

Всеволод: Ага, від математики…  

Ася: І що, ти любиш математику?  

Всеволод: Терпіти не можу…  

Ася: А мама що каже? 

Всеволод: Каже, що математика – цариця всіх наук… (до Алі) Ні, ні … не сюди… треба 

було в інший бік повернути… 

Аля: Точно, щось я затупила …. 

Ася: Мама змушує тебе вчити математику на канікулах? 



Всеволод: От гадюка! 

Ася: Хто? Мама? 

Всеволод: Яка мама! Потвора ця напала на наше поселення! 

Ася: А мама? Змушує тебе розв’язувати рівняння? 

Аля: Ася, слухай… Йди зі своїми дурними питаннями до свого кота! Не бачиш, що ми 

зайняті? 

Сцена 7 

Вечір того ж дня. Пуаро і Ася зустрічаються у дворі. 

Пуаро: Ну що? Які новини? Вдалося щось дізнатися? Мяу… 

Ася: Ну… Щось вдалося… По-перше, Аля сказала, що на канікулах математикою 

займаються учні, які багато уроків пропустили… Всеволод сказав, що математику терпіти 

не може, але мама його думає, що математика – це … як же він сказав… а! принцеса наук! 

Пуаро: Цариця наук, мяу! 

Ася: Так, точно! Цариця наук! Я хотіла ще розпитати його, але вони з Алею були так зайняті 

своєю грою, що не захотіли зі мною говорити… Може Ада Марківна змушує Всеволода 

розв’язувати рівняння, бо він погано вчиться? 

Пуаро: Це нам майже нічого не дає… Мур… У мене теж є новини! 

Ася: Ти щось придумав? 

Пуаро: Мяу… Дещо дізнався! 

В цей момент з під’їзду з криком вилітає Ада Марківна.  

Ада Марківна: Що ж це таке відбувається, а? Як тут жити чесним людям? 

На її крик виходить Баба Зоя.  

Баба Зоя: Що сталося, Ада Марківна?  

Ада Марківна: До мене додому пролізли злодії! 

Пуаро тихенько відходить і ховається. Ася залишається стояти на місці і спостерігає 

за розмовою Ади Марківни і Баби Зої.  

Баба Зоя: Як? Не може такого бути! Щось вкрали? 

Ада Марківна: Ніби ні… Не встигли … Думаю щось їх налякало! Тільки всі биточки з 

тюльки з’їли! Я на столі в кухні залишила… 

Баба Зоя: Так може це Всеволод з’їв?  

Ада Марківна: Всеволод їх не любить…  

Баба Зоя: Можливо, голодний дуже був… 

Ада Марківна: Ви що, думаєте, я така погана мама? Дитину голодом морю?  

Баба Зоя: Ой, ну що ви… Я ніколи б такого не подумала… 



Ада Марківна: Але це ще не все! Ось що я знайшла! 

Ада Марківна показує Бабі Зої щось на руці.  

Баба Зоя: Що це? Я без окулярів погано бачу… 

Ада Марківна: Волосина! 

Баба Зоя: І що? Волосся є у всіх… 

Ада Марківна: Руде волосся! Ви багато знаєте людей з рудим волоссям? 

Баба Зоя (озирається навколо): Ну от Ася, наприклад… 

Ада Марківна дивиться на Асю, потім на волосину, потім знову на Асю. 

Ада Марківна: Ану, ходи сюди, красуня… 

Ася підходить до Ади Марківни. Ада Марківна прикладає волосину до голови Асі. 

Ада Марківна: Один-в-один!  

Баба Зоя: Це ще нічого не доводить… Чого б Асі залазити до вас в квартиру? 

Ада Марківна: Це вона нехай нам скаже! 

Ася: Нікуди я не залазила! Що я там забула? 

Ада Марківна: І биточки мої не їла? 

Ася: Я взагалі їх терпіти не можу… 

Ада Марківна: А волосся твоє як у мене на кухні опинилося, а? 

Ася: Звідки я знаю… Вітром занесло! 

Ада Марківна: Ні, ви це чуєте, Баба Зоя? Вітром занесло… Може це тебе вітром занесло 

в мою квартиру?  

Баба Зоя (до Асі, лагідно): Скажи, дитинко… Тільки чесно… Це ти була? 

Ася: Нікуди я не лазила!  

Баба Зоя: От бачите, Ада Марківна… Ася каже, що це була не вона… 

Ада Марківна: А ну… пішли до твоїх батьків… Нехай вони з тобою розбираються! 

Ада Марківна бере Асю за руку і тягне її до під’їзду. Баба Зоя біжить за ними. 

Баба Зоя: Ада Марківна … ну що ви… ну вона ж сказала, що це не вона…. 

Ада Марківна, Баба Зоя і Ася заходять у під’їзд. 

 

Сцена 8 

Ася та Пуаро сидять на своїх балконах.  

Ася: Це просто несправедливо! Чому вони повірили їй, а не мені? Знайшла волосину на 

кухні! І що з того? … Я думаю, вона спеціально на мене наговорила…. Можливо, щось 

дізналася про наше розслідування і сама підкинула ту волосину!  



Пуаро: Мур…. Можливо…. 

Ася: Коли тільки вона її видерла з моєї голови? Вона ж не підходила до мене! 

Пуаро: Мяу… Злочинці часом бувають дуже винахідливі…  

Ася: Мені тепер не можна виходити на вулицю без сестри! Як же я зможу вести 

розслідування, сидячи на балконі!  

Пуаро: Це буде складно… Мяу… 

Ася: Я не розумію, як моя мама могла повірити, що я з’їла биточки! Вона ж знає, що я їх 

терпіти не можу! Хто їх взагалі любить! 

Пуаро мовчить. Ася раптово встає. 

Ася: Так… так… так… Хвилиночку… (Вона намагається зосередитися) А хто це у нас тут 

любитель биточків? З рудим волоссям? Ні… ні… не волоссям! Шерстю! 

Пуаро (оглядається по сторонам): Хто б це міг бути? 

Ася: Як ти міг! Ти заліз до Ади Марківни, з’їв її биточки, накидав там своєї рудої шерсті, а 

звинуватили мене!  

Пуаро: Ну добре, добре… Мяу… Не кип’ятись так…  

Ася: Чому ти мені нічого не сказав? 

Пуаро: Це все заради справи… Якби я тобі сказав, ти могла би розколотися… Невідомо, 

що б вони зі мною зробили… Мур… І що тоді? Кінець розслідуванню! … Мяу.. Інколи 

доводиться йти на жертви…  

Ася: Я б з тобою так ніколи не вчинила… Я думала ми друзі!  

Пуаро (намагається загладити провину): Ну … пробач… Це було справді … негарно… 

Мяу… З мого боку…. Ну… мур… пробачиш? 

Ася: Добре… Пробачу…  

Пуаро: Мяу… Ось і чудово!  

Ася: То що ти там знайшов? Крім биточків? 

Пуаро: Мур… Вони так смачно пахли, що я не втримався…  

Ася: Як їх взагалі можна їсти? То що там? 

Пуаро: Там одна кімната зачинена на ключ….  

В цей момент на балкон заходить Аля. 

Аля: Пішли. Мама сказала тебе вигуляти. 

Ася: Що значить вигуляти? Я що, кіт? 

Аля: Якщо будеш тут цілий день сидіти з тим котом, то сама котом станеш… Скоро замість 

слів буде «мур» і «мяу»! 

Ася: Нікуди я не піду… 

Аля: Підеш…  



Аля бере Асю за руку і через хвилину вони вже з’являються у дворі. Пуаро спостерігає за 

ними з балкону.  

Аля: Сідай на лавку і нікуди не йди….  

Ася: А ти куди?  

Аля: Мене Всеволод чекає…. Пограю з ним, поки його мама не прийшла… Тільки без 

дурниць… Зрозуміла? 

Ася киває головою. Аля йде, Ася оглядається по сторонах і швидко залазить до Пуаро по 

котячій драбині. 

Ася: Думаєш вона закрила когось у тій кімнаті? Кого? 

Пуаро: Не знаю… Мяу… Я намагався подивитися у щілину, але нічого не побачив… Але 

Пуаро так просто не здається! Мур… Ця кімната над моєю кухнею… Сьогодні вночі я спав 

на кухні… Так от! Цілу ніч там хтось ходив і стогнав! А потім ще було чути якесь 

брязкання.. 

Ася (з жахом): Це жахливо! Як же нам туди проникнути? 

Пуаро: Боюсь вже ніяк… Сьогодні Ада Марківна поставила решітку на вікно…  

Чути голос Баби Зої. Ася швидко злазить з драбини і чемно сідає на лавку. За хвилину 

з’являється Баба Зоя і Єгорушка. 

Баба Зоя: Я сказала Аді Марківні, що Ася хороша дівчинка і ніколи б не зробила такого, 

але вона мені не повірила… Руду волосину знайшла.. І що з того? От бачиш, Єгорушка, як 

буває…. 

Баба Зоя помічає Асю.  

Баба Зоя: Асінька… А я от якраз внуку розповідала… Яка несправедливість!  

Єгорушка: Бабусю, можна я трохи погуляю? 

Баба Зоя: Ну як же, Єгорушка? Ми ж зовсім інше планували. Забув, чи що? 

Єгорушка: Ні, не забув, звичайно. Як скажеш. 

Баба Зоя: От і чудово… А то у нас зовсім мало часу…  

В двір заходить Ада Марківна з величезною сумкою. Ася відходить, щоб не зустрічатися 

з нею, та ховається за лавкою. 

Ада Марківна: І навіщо я стільки напакувала… Ледве тягну… (бачить Бабу Зою) Добрий 

день, Баба Зоя. Знову внук приїхав? 

Баба Зоя: Привітайся, Єгорушка. 

Єгорушка: Добрий день, Ада Марківна. Радий вас бачити. 

Баба Зоя: Так, приїхав…. Любить він у мене бувати… Правда, Єгорушка? 

Єгорушка: Правда, бабуся.  

Баба Зоя: Допоможи Аді Марківні… Бачиш, яка у неї сумка важка… 

Єгорушка чемно бере сумку у Ади Марківни.  



Ада Марківна: Який у вас милий хлопчик! А мій що? Тільки би їв та в ігри грав! Я для 

нього все роблю, а він навіть дякую не каже! От купила його улюблений швейцарський сир! 

Баба Зоя: Єгорушка теж такий любить, правда? 

Єгорушка: Правда, бабуся. Дуже смачний сир. 

Ада Марківна: А ще мармелад!  

Баба Зоя: Мармелад Єгорушка не дуже любить, правда? 

Єгорушка: Правда, бабуся.  

Баба Зоя: Але обожнює кекси, правда? 

Єгорушка: Правда, бабуся. Твої кекси чудові! 

Ада Марківна: Ну пішли, пішли…. От ви, Баба Зоя, стільки років у школі працювали, от 

скажіть мені, що мені з моїм ледарем робити….   

Ада Марківна, Баба Зоя та Єгорушка заходять в під’їзд. Ася виходить зі своєї схованки 

та швидко піднімається до котячій драбині.  

Ася: Пуаро, ти це чув? Ада Марківна купила швейцарський сир для Всеволода. Які тут 

можуть бути сумніви?  

Пуаро: Підказує мені мій шлунок, мяу, що ми все ближче наближаємося до розгадки… Але 

щось мене напружує… Мур… Треба взяти у Всеволод зразок почерку і звірити з тим, що 

був у зошиті… Тоді точно сумнівів не буде! 

Ася: Можна спробувати… але все ж і так ясно! Тільки як нам проникнути в її квартиру і 

звільнити того, хто сидить зачинений в кімнаті?  

Пуаро: Через вікно ми туди вже не потрапимо… Залишаються двері…. 

Ася: Вона мене на поріг не пустить! (Асі спадає на думку ідея) Точно! Аля! 

Пуаро: Що Аля? 

Ася: Ну як що? Аля подружилася з Всеволодом, так? Вони разом грають в ігри… Інколи у 

нас вдома… Інколи у нього…  

В цей момент з під’їзду вибігає Аля. Ася помічає її, швидко спускається вниз. Поки Аля 

озирається, Ася швидко підходить до неї.   

Ася: Не переживай, я тут… Набридло на лавці сидіти, то я тут ходжу туди-сюди… 

Аля: Ледве встигла втекти… Добре, що Всеволод почув голос мами… Після твоєї витівки 

вона заборонила йому приводити додому друзів! А особливо мене, бо моя сестра лазить по 

чужих квартирах! 

Ася (у відчає): Який жах! 

Аля: Так, це жахливо! Ти завжди щось наробиш, а я потім страждаю через тебе! 

Ася дивиться на Пуаро і безпомічно розводить руками.  

Аля: Ну все, погуляла трохи, пішли додому. 



Аля заходить в під’їзд. Ася йде за нею. Прямо перед нею падає паперовий літачок. Ася 

швидко його піднімає і озирається. Бере його з собою. 

Сцена 9 

Пуаро сидить на балконі та грає на губній гармошці. На сусідній балкон влітає Ася.  

Ася: Ти не повіриш! Дивись, що у мене є! 

Ася дає Пуаро паперовий літачок.  

Пуаро: Що це? Ще одне послання? Мяу… 

Ася: Розгорни! 

Пуаро розгортає літачок і читає вголос.  

Пуаро: Рятуйте! Я більше не можу… Мур…  

Ася: Що нам робити?  

Пуаро: Мяу… Так… Що у нас тут? (Пуаро знову обнюхує записку, розглядає її зі всіх 

сторін). Той самий зошит… Той самий почерк… Мур… 

Ася: Зрозуміло, що той самий! Чи ти думаєш, вона ще когось викрала?  

Пуаро: Смак той самий… Сльози…. Мяу…. 

Ася: Він знову плакав, коли писав…   

Пуаро: Запах інший… Точно є вишневе варення… І ще щось…. Мяу… 

Ася: Що?  

Пуаро: Ніяк не можу вловити… Мур ….Запах варення дуже сильний… 

Ася: Яка різниця! Треба думати, як нам проникнути в квартиру Ади Марківни і визволити 

того нещасного!  

Пуаро: Є у мене ідея… Мяу… Але не знаю, чи ти погодишся… Якщо у нас нічого не вийде, 

тобі добряче дістанеться! Мур… 

Ася: Чому тільки мені? 

Пуаро: Ну ніхто ж на мене не подумає! Мяу… Я вихований домашній кіт… Нікому не 

відоме про моє минуле.. . мяу… приватного детектива… Ну як? Розказати тобі свій план? 

Ася: Розказуй! Я готова! Треба ризикнути! 

Пуаро: Ми влаштуємо пожежу! Мур! 

Ася: Що? Яку ще пожежу? Не збираюся я підпалювати дім! 

Пуаро: Мяу… Та дослухай ти мене! Мур… 

Ася: Ну добре…. Кажи…  

Пуаро: Пожежа буде не справжня… Мяу… Ти ж не думаєш, що я хочу спалити свій дім? 

Ася: Звідки мені знати? 



Пуаро: Мяу… План такий: ти заходиш в під’їзд і починаєш кричати: «Караул! Будинок 

горить!» Ада Марківна вибігає з квартири, перелякана біжить вниз… Я забігаю в квартиру 

і відкриваю двері закритої кімнати… Мур…. 

Ася: Чим? 

Пуаро: Що чим? Мяу… 

Ася: Чим відкриваєш двері? 

Пуаро: Ну… Це я поки що не придумав…. Так…. Так…. Мур… Мяу…. (чухає потилицю) 

Щось не дуже вдалий план, як тобі здається? 

Ася: План жахливий! На мій крик не тільки Ада Марківна вибіжить! Ти уявляєш, що тут 

буде творитися?  

Пуаро: Придумай щось краще! Мур…. 

Ася: От і придумаю!  

Пуаро: От і придумай!  

Ася: Зараз візьму і придумаю! 

Пуаро дістає свою губну гармошку і починає грати. Аля сидить і думає.  

Ася: Щось мені не думається…. 

Пуаро: І мені…. Навіть гармошка не допомагає… 

Раптом чути крик з вулиці «Караул! Будинок горить!» 

Ася: Що це таке? 

Пуаро (принюхується): Мяу…Пахне горілим…. 

Ася висуває голову та дивиться звідки йде дим. Дим виходить з квартири Ади Марківни. 

Ася (з жахом): Ти що, підпалив квартиру Ади Марківни? 

Пуаро: Ти думаєш я зовсім з глузду з’їхав? Мур… 

На балкон влітає Аля.  

Аля: Швидко… Швидко… Виходимо у двір…..  Там пожежа! 

Аля хапає Асю за руку та тягне її за собою. 

Ася (викрикує): Пуаро, пожежа справжня! Скоро вибігай на вулицю! 

Пуаро розгублено оглядається і швидко збігає вниз по котячій драбині. Пуаро дивиться 

нагору і бачить, що з прочиненого вікна кухні Ади Марківни валить дим. 

Пуаро: Справжня пожежа! Мяу… 

На вулицю вибігають Ася і Аля, відразу за ними Баба Зоя і Єгорушка, а потім перелякана 

Ада Марківна і Всеволод. Пуаро забігає у під’їзд.  

Баба Зоя: Який жах… Який жах… Не переживай, Єгорушка… Зараз приїдуть 

пожежники… 



Ада Марківна: Де ж це горить?  

Всеволод: Мам… мам… 

Баба Зоя: Як же де, Ада Марківна… Це ж у вашій кухні… 

Всеволод: Мам… мам… 

Ада Марківна: Та помовчи ти хвилинку! (Дивиться нагору) Точно! Це ж наша кухня!  

Баба Зоя: Що ж у вас там загорітися могло? Може ви на плиті щось залишили?  

Ада Марківна: Я нічого не готувала… Відпочивала після роботи… Що ж робити? 

Всеволод: Мам… мам… 

Ада Марківна: Всеволод! Не мамкай! Ти ж бачиш, що відбувається? Зараз приїдуть 

пожежники….  

Єгорушка: А хтось викликав пожежників?  

Всі здивовано дивляться на Єгорушку. 

Баба Зоя: Ада Марківна напевно викликала…  

Ада Марківна: Я? Ні… Я не викликала… Почула крик, Всеволода за руку схопила і 

побігла…  

Аля: Виходить ніхто не викликав пожежників?  

Єгорушка: Дивіться! (Єгорушка показує на вікно Ади Марківни) 

На кухні Ади Марківни навстіж відчиняється вікно. За кілька секунд перестає валити 

дим. Поки всі з відкритим ротом дивляться на вікно, з під’їзду виходить Пуаро. Він 

кашляє і важко дихає. Ася підбігає до нього і обіймає його. 

Ася: Пуаро! Ти справжній герой!  

Аля: Це ж сусідський кіт… 

Єгорушка: Диму вже зовсім немає…. Мабуть, пожежників не потрібно викликати… 

Ада Марківна: Невже це кіт відкрив вікно? 

Баба Зоя: Що ж там горіло? 

Всеволод: Мам… Мам… 

Ада Марківна: Ну що таке? 

Всеволод: Це я тости робив, а хліб в тостері застряг і почав димити…  

Ада Марківна: Що? Чому ти відразу не сказав? 

Всеволод: Я намагався… А ти мене не слухала!  

Ада Марківна: От за що мені така кара! Весь будинок на вуха підняв! Ну ви бачили таке, 

Баба Зоя? Пішли додому! Я тобі зараз покажу тости! 

Ада Марківна хапає Всеволода за руку та тягне його за собою. По дорозі зупиняється 

біля Пуаро. 



Ада Марківна: Це ж треба, які коти розумні бувають… От я тільки з цим палієм розберуся, 

пригощу тебе чимось смачненьким… 

Ася: Він любить морозиво! І биточки з тюльки… 

Ада Марківна: Биточки, кажеш? То може це ти для нього мої биточки з моєї кухні тягала? 

Ася: Я… 

Ада Марківна не слухає відповідь Асі, тягне Всеволода за собою. 

Баба Зоя: Пішли, Єгорушка… А ти молодець, котику! Справжній герой! 

Баба Зоя і Єгорушка проходять біля Пуаро та Асі. Єгорушка крадькома кладе щось Асі в 

кишеню. Ася не помічає.  

Баба Зоя: Ася.. А кекси з варенням він любить?  

Ася: Думаю любить… 

Баба Зоя: От і чудово… Я якраз для Єгорушки напекла… Зараз винесу… Пішли, 

Єгорушка… У нас ще багато справ… 

Єгорушка: Так, бабусю. Справ багато… 

Єгорушка обертається і з надією дивиться на Асю та Пуаро. 

Аля: Ну що, котяча твоя морда, ти мене справді вразив… Я завжди думала, що коти… ну 

.. як це сказати… трохи тупі.. і ліниві… А ти он який розумний виявився! Що ти зробив? 

Тостер з розетки виключив?  

Пуаро ствердно хитає головою. 

Аля: Я собі уявляю, що Ада Марківна зараз із Всеволодом зробить! Бідний…  

З кухні Ади Марківни чути голосні крики. Потім хтось закриває вікно і крики 

припиняються. З під’їзду виходить Баба Зоя та дає Асі коробочку з кексами. 

Баба Зоя: Ось, тримай кекси… Пригостиш нашого героя.  

Сцена 10 

Ася і Пуаро сидять на своїх балконах.  

Пуаро: Сподіваюся, Ада Марківна не забуде про биточки… Мур … Вони у неї таки смачні...  

Ася: Я так перелякалася… Думала зараз весь дім згорить!  

Пуаро: Головне швидко оцінити ситуацію! Мяу… Як приємно бути героєм, мяу! 

Ася: Шкода тільки, що нам нічого не вдалося дізнатися…  

Пуаро: Хто сказав, що не вдалося? Ти думаєш, мяу, що я помчав туди пожежу гасити? 

Ася: Ну так, а хіба ні? 

Пуаро: Ну це так.. мяу… для прикриття… Головне було проникнути в квартиру Ади 

Марківни… 

Ася: Кажи швидше! Тобі вдалося відкрити двері? 



Пуаро: Не зовсім… Мур… 

Ася (з відчаєм): Я так і знала! Все даремно! 

Пуаро: Двері були відкриті…. 

Ася: Як відкриті? І що? Там хтось був? 

Пуаро: Ні душі… 

Ася: Як же так? Невже вона сховала його в іншому місті? А може вона… о ні…. Ми 

запізнилися!  

Пуаро: Ася… Думаю, ми помилися… Там нікого не було… Мяу… 

Ася: Як не було? Ти ж сам чув, як там вночі хтось ходив і стогнав! Чи ти придумав? 

Пуаро: Мур… Нічого я не придумав… 

Ася: А чому двері закриті були? 

Пуаро: В тій кімнаті лабораторія… Мяу… 

Ася: Яке ще лабораторія? 

Пуаро: Думаю фізична… Мур… 

Ася: Для чого Аді Марківні вдома фізична лабораторія? 

Пуаро: Вирощує діаманти і продає на чорному ринку! Мур! 

Ася: Що? Які діаманти? 

Пуаро: Я жартую… Поклич Алю і запитай її про тата Всеволода. Мяу…Тільки щоб не 

викликати підозр, скажи спочатку, що хочеш пригостити її кексами Баби Зої. Мур… 

Ася (кричить): Аля! Аля! 

Заходить Аля.  

Ася: Пригощайся. Це кекси Баби Зої. Дуже смачні. 

Аля бере кекс. Пуаро принюхується.  

Аля: Справді смачні!  

Ася: Слухай, як ти думаєш, Всеволода сильно покарають за спалені тости? 

Аля: Думаю Ада Марківна йому цього не попустить…. 

Ася: А його тато? Дуже розізлиться? 

Аля: Тато? Ні, не думаю… У нього дуже добрий тато… Дивний трохи.. Цілий день сидить 

в лабораторії на роботі, а вночі експериментує вдома… Всеволод каже, що він дуже 

розумний! 

Ася: А! Тоді все зрозуміло! 

Аля: Що зрозуміло? 

Ася: Ну…. Зрозуміло в кого Всеволод вдався таким добрим…  



Аля: Ну вже точно не в Аду Марківну… Добре, я пішла… 

Аля виходить.  

Пуаро: От бачиш… Ми стільки часу йшли по хибному сліду…. Мяу… 

Ася: І що тепер? Якщо Ада Марківна ні в чому не винна, то хто тоді? 

Пуаро: Ці кекси так смачно пахнуть…. Давай сюди, героям теж потрібно їсти… Мяу… 

Аля дає один кекс Пуаро, а другий бере собі. Пуаро бере кекс, підносить його до рота, 

потім на мить завмирає, починає його нюхати.  

Ася: Чого ти його нюхаєш? Це ж не доказ, а їжа! Його їсти треба! 

Пуаро: Мяу… Це запах… Я знаю цей запах….  

Ася: Я теж знаю… Пахне кексом з вишневим варенням… 

Пуаро на мить заплющує очі.  

Пуаро: Згадав… Мяу… Так пахла друга записка… Вишневе варення… І той другий 

аромат… Це був запах тіста… Точно… Мяу…. 

Ася: Дивно… Чому записка пахла кексами Баби Зої? Може вона пригощала ще когось? 

Точно! Вона така добра… Завжди всіх пригощає… Треба її розпитати… 

Пуаро: Можливо… Можливо…. Мяу… 

Ася: Як же ми могли так помилитися? Я була впевнена, що це Ада Марківна!  

Пуаро: Мяу… Не хочу бути занудою… але я попереджав… часом злочинець дуже 

непримітний…  

Ася: Піду до Баби Зої… Запитаю її, кого вона ще пригощала кексами… 

Пуаро: Іди… Мяу… А я відпочину… Мур… Герою треба поспати… (Пуаро позіхає). 

Сцена 11  

Пуаро спить на балконі. Ася заходить на свій балкон.  

Ася: Ей, герой… Вставай! 

Пуаро: Мяу… Ну що таке…. 

Ася: Баба Зоя пригощала кексами п’ять сімей…  

Пуаро (різко прокидається): П’ять сімей! Це чудово! Це вже не 555! Мяу... 

Ася: У мене тут десь список квартир… Довелось такого навигадувати! Добре, що вона 

поспішала, то швиденько все мені розказала…. 

Пуаро: Куди це вона поспішала? Мяу… 

Ася: Не знаю… З внуком своїм, Єгором, щось там робила… 

Ася шукає список в кишенях штанів.  

Ася: Куди я його засунула… (витягає з кишені листок) А! Ось! (читає) «Зро-біть щось. Я 

біль-ше не мо-жу». Стоп! Це що таке? Це не мій список… 



Пуаро: Дай сюди! Скоренько! Мур! 

Ася дає йому записку. 

Пуаро (перечитує): «Зробіть щось. Я більше не можу». 

Ася: Як ця записка потрапила в мою кишеню?  

Ася сідає на велотренажер і починає крутити педалі.  

Пуаро (розглядає записку): Нічого нового. Почерк той самий, запах той самий… а ні… вона 

на смак не солена… Мяу… 

Ася: Ось бачиш, він вже навіть плакати не має сил… 

Пуаро: Включай голову, Пуаро! Мяу… Питання перше… Вчора ти була в інших штанах, 

так? 

Ася: Так… Ці я вдягнула тільки сьогодні… 

Пуаро: Який ми робимо висновок? Мяу… 

Ася: Що записку мені підкинули сьогодні… 

Пуаро: Точно! Де ти була сьогодні? Мяу! 

Ася: Дивилася на пожежу… Там було повно людей… 

Пуаро: Так… так… Мяу… Закрий очі….  

Ася: Навіщо? 

Пуаро: Мяу… Закривай, кажу… 

Ася закриває очі.  

Пуаро: Ти стоїш біля під’їзду… Мяу… З вікна валить дим… Навколо люди… Кого ти 

бачиш біля себе? 

Ася: Аля, Всеволод, Баба Зоя, Ада Марківна, Єгорушка….  

Пуаро: Що вони роблять? Мяу… 

Ася: Я згадала! (Ася відкриває очі) 

Пуаро: Що? 

Ася: Я думаю, що це був Єгор! Це він підклав мені записку! Навіщо? Може він знає щось 

про викрадену людину і хоче допомогти? 

Пуаро: Я так і знав! Мяу… 

Ася: Що ти знав?  

Пуаро: Баба Зоя мені давно здавалася підозрілою…Мяу… 

Ася: Баба Зоя? Оце насмішив! Вона найдобріша людина на світі! 

Пуаро: Мала б ти такий багатий досвід як я, ти би знала, що багато злочинів на цьому світі 

вчиняють з найкращими намірами, розумієш? Мяу… 



Ася: Не дуже… Але Баба Зоя точно ніяких злочинів не вчиняла! У неї в квартирі тільки 

одна кімната! Де б вона могла когось зачинити? 

Пуаро: Мяу! Ось нарешті ти почала думати! З самого початку наша версія мала одну 

величезну помилку! 

Ася: Яку це? 

Пуаро: Ми чомусь вирішили, що школяр, який розв’язував рівняння, і той, кого закрили, - 

це дві різні особи. Чому ми так вирішили? Мяу? 

Ася: Ну… А! Згадала! Почерк в зошиті був не таким, як в записці. 

Пуаро: От в цьому і була наша помилка! Мяу! Розумієш? 

Ася: Не дуже. 

Пуаро: Рівняння було без відповіді… тільки умова, так? Мяу… 

Ася: Так… 

Пуаро: А це значить, що цю умову міг написати не сам учень, а вчитель чи хтось з батьків, 

так? Мяу… 

Ася: Ну так… 

Пуаро: Тоді логічно припустити, що записку написав сам школяр!  

Ася: Можливо… 

Пуаро: І? 

Ася: І? 

Пуаро: Записку підклав Єгор….  

Ася: І? 

Пуаро: Ася… Мяу… Думай головою! 

Ася: Ти хочеш сказати, що записки писав Єгор? Навіщо?  

Пуаро: Мяу.. Тут я ще до кінця не впевнений…. У мене є версія, але треба ще перевірити 

факти… 

Ася: Яка версія? 

Пуаро: Єгору потрібна наша допомога! Мяу… 

Ася: Я нічого не розумію… Можеш пояснити? 

Пуаро: Скоро сама зрозумієш… Мяу… Треба поговорити з ним наодинці… Без Баби Зої… 

Ася: Як? Вони ж постійно разом… 

Пуаро: От! Мяу! Здається, ти починаєш розуміти! 

Ася: Що розуміти? 

Пуаро: Слухай уважно… Мяу… План такий… Ввечері Баба Зоя завжди проводжає Єгора 

до автобуса… Вони вийдуть, а ми….. 



Пуаро щось пошепки розповідає Асі. Їх не чути.  

Сцена 12 

Вечір. Пуаро сидить в дворі. Виходить Ася.  

Пуаро: Ну що, принесла? 

Ася: Принесла!  

Ася витягає з рюкзака пачку кетчупу. Пуаро лягає на лавку, а Ася ретельно змащує 

кетчупом йому лапу. 

Пуаро: Зазвичай Баба Зоя дуже пунктуальна… Сподіваюся, мяу, мені не доведеться сидіти 

тут цілий вечір… 

Ася: Щось не видно їх…  

Пуаро: Мяу… Що це за кетчуп такий? Він пече! 

Ася розглядає етикетку на пачці кетчупу. 

Ася: Кетчуп з гострим перцем…. 

Пуаро: Мяу… Це ти спеціально? 

Ася: Ні-ні, не спеціально… Іншого в холодильнику не було…  

Пуаро: У-у-у, мяу, як пече! 

Ася: Потерпи трохи… Вона нам так більше повірить…. 

Пуаро: Де ж вони? 

З під’їзду виходять Баба Зоя і Єгорушка.  

Баба Зоя: От бачиш, Єгорушка, щось ми затрималися сьогодні… Автобус вже, напевно, 

поїхав… Доведеться на інший чекати…  

Єгорушка: Зачекаємо… 

До них підбігає Ася. 

Ася: Баба Зоя… Баба Зоя… Кіт порізав собі лапу… Потрібен йод… і вата… і бинт… Може 

у вас є? 

Баба Зоя: Вдома все є… Зараз принесу…. Зачекай тут, Єгорушка… Ой, бідний котик… 

Баба Зоя заходить в під’їзд. Пуаро миттю встає з лавки, бере Єгора за руку і садить біля 

себе. Ася стає поруч. 

Пуаро: Ну… розказуй швидко… мяу… у нас є три хвилини…  

Єгорушка (здивовано): Ти що, вмієш говорити? 

Пуаро: Потім будеш розказувати, який я геніальний. Зараз на це немає часу! Мяу! 

Ася: Єгор… розказуй швидко! Навіщо ти підкидав нам ті записки? Баба Зоя робить тобі 

щось погане?  

Єгорушка ствердно хитає головою. 



Ася: Вона десь закриває тебе? 

Єгорушка ствердно хитає головою. 

Ася: Не можу повірити! Вона здається такою доброю! Навіщо вона це робить?  

Пуаро: Мяу… Не тягни резину… Розказуй швидше…. 

Єгорушка: Баба Зоя дуже добра, коли вона Баба Зоя… А коли вона вдягає окуляри і 

перетворюється на Зою Федорівну… В неї ніби злий дух вселяється!  

Ася: Як це перетворюється? Вона що, відьма? 

Єгорушка: Та ні… не відьма… Вона колись була вчителем математики і всі називали її Зоя 

Федорівна… Зоя Федорівна – це гроза всіх учнів! Вони її так боялися, що перед уроком 

тягнули жереб – хто перший зайде в клас… Я теж страшенно боюсь Зою Федорівну! 

Пуаро: Так я і думав… От тепер мені все зрозуміло! Мяу!  

Ася: Я от не зовсім розумію… 

Пуаро: Я тобі потім поясню… Мяу… Вона змушує тебе вчитися? 

Єгорушка: Так, чотири рази на тиждень я приходжу до неї і ми по п’ять годин займаємося 

математикою… 

Ася: Ого! П’ять годин! Ти що всі уроки пропустив? 

Єгорушка: Я? Жодного не пропустив! 

Ася: То навіщо тобі стільки вчитися?  

Єгорушка: Зоя Федорівна хоче, щоб я виграв олімпіаду з математики…. 

Пуаро: А ти? Мяу… 

Єгорушка: Я теж хочу… Але я так втомися… Ви би бачили, скільки вона мені домашніх 

завдань дає! А ще не дозволяє виходити з кімнати, поки я всі завдання не зроблю… У мене 

канікули, а я вчусь без кінця! Я більше не можу….  

Пуаро: А ти казав їй про це? Мяу… 

Єгорушка: Казав…   

Ася: І що?  

Єгорушка: Каже, щоб стати новим Піфагором, треба вчитися день і ніч…  

З під’їзду виходить Баба Зоя з аптечкою. 

Єгорушка (до Асі і Пуаро): Допоможіть мені, будь ласка…  

Баба Зоя: Ось… Все принесла… 

Ася: Дякую… Давайте я сама все зроблю… Котик мені довіряє… 

Ася гладить Пуаро по голові і Пуаро нявчить. Баба Зоя дає аптечку Асі.  

Баба Зоя: Пішли, Єгорушка, а то і наступний автобус пропустимо… 

Баба Зоя бере Єгорушку за руку і вони йдуть. 



Пуаро: Мяу… Швидко забери з мене цей кетчуп…. Мур… У мене напевно опік буде! 

Ася: Зараз…  

Ася бере вату та змиває кетчуп, потім протирає йодом. 

Пуаро: Мяу! Що ти робиш? Навіщо ти ллєш на мене йод? 

Ася: Щоб не було опіку… 

Пуаро: Мур… Подуй краще… 

Ася дує на лапу Пуаро. 

Пуаро: Фу… Легше стало… Мяу…  

Ася і Пуаро сидять на лавці. 

Ася: Ну ось і все….  

Пуаро: Ти про що? Мяу… 

Ася: Ніхто нікого не викрав… Ніякого злочину немає… 

Пуаро: Як це немає? Закривати дитину в кімнаті і мучити по п’ять годин математикою – це 

хіба не злочин? Та ще й на канікулах! Мяу… От якби з тобою таке зробили, тобі б 

сподобалося? 

Ася: Зі мною? Я б на таке ніколи не погодилася! 

Пуаро: Єгор теж не погоджувався, але його ніхто не питав… Тобі його хіба не шкода? 

Мяу… 

Ася: Шкода… Дуже шкода… Але ж я так хотіла стати детективом! Думала, ми спіймаємо 

злочинця і станемо справжніми героями! 

Пуаро: Щоб стати героями не обов’язково ловити злочинців! Мяу… Можна просто 

допомогти другу у складній ситуації… 

Ася: Ти так думаєш?  

Пуаро: Я впевнений… Мур… Повір моєму досвіду… 

Ася: Якщо Баба Зоя не слухає Єгора, то і нас не послухає…. І навіщо їй робити з нього 

Піфагора? Він сам по собі чудовий хлопець… Як же ми можемо допомогти?  

Раптово Ася починає скакати навколо Пуаро. 

Ася (голосно): Я здається знаю, що треба зробити!  

Пуаро: Мяу… Справді? І що? 

Ася підходить до Пуаро і нашіптує щось йому на вухо. 

Пуаро: Не знаю.. Мяу… Не знаю… Спробувати можна! 

Ася: Доведеться все розповісти Алі… Без її допомоги нам не обійтись… 

Сцена 13 

Наступний день. Ася дзвонить в квартиру Баби Зої. Баба Зоя відкриває двері. 



Баба Зоя: Ася? Що сталося? 

Ася: Добрий день, Баба Зоя… Нам дуже потрібна ваша допомога… Там моя сестра, Аля…  

Баба Зоя: Що з нею? 

Ася: Вона плаче… Вже цілу годину… Ніяк не можу її заспокоїти... 

Баба Зоя: Її хтось образив? 

Ася: Ні… Вона не може розв’язати задачу з математики… Їм на літо якісь задачі задали… 

Вона сіла розв’язувати… і нічого не виходить… Я згадала про вас! Допоможіть їй, будь 

ласочка! 

Баба Зоя: Добре… Добре… Вже біжу до неї… А ти заходь до нас… Там на кухні 

Єгорушка… Чай п’є з кексами… Йди до нього, пригощайся… 

Баба Зоя йде.  

Ася: Все спрацювало! Заходимо! 

З’являється Пуаро, який ховався за стіною. Ася та Пуаро заходять до кімнати. До них 

виходить Єгорушка. 

Ася: Єгор! Нам треба терміново знайти окуляри Баби Зої! Де вони? 

Єгорушка: Не знаю… Мають бути десь тут… У нас був урок, і Зоя Федорівна була в 

окулярах… А навіщо вони вам? 

Ася: Шукаємо швиденько… Потім поясню! 

Єгорушка, Ася та Пуаро починають шукати окуляри. Окуляри знаходить Єгорушка і 

мовчки вдягає їх на себе. Ася і Пуаро не помічають цього. Вираз обличчя Єгорушки 

миттєво змінюється, він розправляє плечі та починає говорити строгим голосом. 

Єгорушка: Добрий вечір, Ася.  

Ася (шукає далі, не дивиться на Єгорушку): Добрий вечір, Єгор.. Я забула привітатися? 

Пробач… 

Єгорушка: Мене звати Єгор Петрович… Сідай, Ася… Урок вже почався… 

Ася і Пуаро одночасно дивляться на Єгорушку.  

Ася: Пуаро, Єгор знайшов окуляри Баби Зої! Давай їх скоренько сюди… 

Єгорушка: Ася, чому в класі кіт? Ти хіба не знаєш, що тваринам на уроках не місце… Вони 

відволікають увагу! 

Ася: Єгор, ну все… досить кривлятися… Давай сюди окуляри! 

Єгорушка (підвищує голос): Ася! Негайно сядь і починай розв’язувати задачу! Поки не 

закінчиш, з кімнати не виходь! (звертається до Пуаро) А ти йди на вулицю… Чекай на неї 

там! 

Ася і Пуаро здивовано дивляться на Єгорушку, а потім один на одного. 

Пуаро: Ася… Мені здається, він не прикидається…Мяу… 



Ася: От бачиш! Я була права! Це все окуляри! Коли Баба Зоя вдягає окуляри, вона 

перетворюється на Зою Федорівну… (до Єгорушки) Єгор… Віддай мені, будь ласка, ці 

окуляри…. 

Єгорушка: Ася! Негайно сідай за уроки! Не зли мене! 

Пуаро: З Єгором Петровичем буде так само важко домовитися, як і з Зою Федорівною… 

Мур…  

Ася: Що ж нам робити? 

Пуаро: Ех… Доведеться діяти іншими методами… Мяу… 

Пуаро швидко підскакує до Єгорушки та лапою зриває з нього окуляри. Розгублений 

Єгорушка озирається по сторонах.  

Єгорушка: Що сталося? 

Ася: Нічого… нічого … все добре… (Ася дає Єгорушці інші окуляри) Тримай… Поклади 

ці окуляри на тому ж місці, де ти знайшов окуляри Зої Федорівни…  

Єгорушка (починає розуміти): Ви думаєте Баба Зоя перетворюється на Зою Федорівну 

через окуляри? 

Пуаро: Тепер ми в цьому … мяу… впевнені на всі сто! 

Заходить Баба Зоя. 

Баба Зоя: Єгорушка… Єгорушка… Я забула окуляри… Не можу задачу прочитати… 

Єгорушка дає Бабі Зої нові окуляри. Баба Зоя їх вдягає. Єгорушка, Ася та Пуаро 

завмирають в очікуванні. 

Баба Зоя: Як добре видно стало… Єгорушка, ти протер мої окуляри? 

Ася жестом показує Єгорушці, щоб він підтвердив. 

Єгорушка: Так, так… Протер…  

Баба Зоя: Дякую, внучку. Піду швидше до Алі, а то вона бідненька плаче над тією 

задачкою… І чого дітей на канікулах мучити? 

Баба Зоя виходить. Ася підскакує від радості.  

Ася: Ура! Ура! Нам вдалося! 

Єгорушка: Дякую, друзі! Як ви тільки здогадалися, що справа в окулярах? 

Пуаро: Це все Ася… Проаналізувала факти і висунула версію… Мяу… Моя школа! Ще 

трошки і Ася, мяу, стане справжнім детективом! От тоді мені і на відпочинок можна! Мур… 

Грітися на сонечку і їсти морозиво…. 

 

Фінальна пісня.  

Ася, Єгорушка, Аля, Всеволод 

Цілий рік ми у школі провели, 



Вчили вірші, читали новели. 

Нам усе пояснив викладач –  

Розв’язали ми сотні задач!   

Пуаро 

Їм усе пояснив викладач –  

Було сотні рівнянь і задач! 

Ася, Єгорушка, Аля, Всеволод 

Відпочинок ми свій заслужили, 

Бо багато чого пережили. 

А тепер час настав погуляти, 

І таланти свої виявляти. 

Баба Зоя і Ада Марківна 

Їм тепер час настав погуляти, 

І таланти свої виявляти. 

Ася, Єгорушка, Аля, Всеволод, Пуаро 

Ми детективи, 

Шукаємо мотиви! 

Розслідуємо злочини, 

Вивчаємо причини. 

Мчимо на підмогу, 

Як тільки маєм змогу, 

Всі сили докладаємо  

І вірим в перемогу.  

Баба Зоя і Ада Марківна 

Вони детективи, 

Вишукують мотиви. 

Мчать на підмогу 

І вірять в перемогу! 

 

 

 


