
garchiza40@gmail.com

Гарець Ірина

Анотація:

"Крізь тріщини асфальту". Села, поля, луки поступово перетворюються на міста, урбанізуються.

Куди зникли мавки, домовики, водяники і інші міфічні істоти? Зникли чи призвичаїлися до нових

умов? Маленька аутична дівчинка втягується у квест вулицями міста. Разом зі своєї вірною

подружкою, собакою Зірочкою, вона долає завдання, які ставлять перед неї умови та загрози

сучасного міста. Несподівано їм відкриваються таємниці та стаються дива.

Крізь тріщини асфальту - 2019 р (4+)

Софійка та Зірочка

Дійові особи:

Софійка – дівчинка 5 років

Зірочка – золотистий лабрадор

Тато (пан Василь)

Пані Оксана – няня

Поллі (Мегаполісса) – мавка міста

Вуллі (Вуличник) – чарівна істота міста

Шкарпетник – домовик

Сорока – бешкетна птаха

Зграя собак

Руда середня

Чорна велика

Брудно-біла маленька

Породиста Такса

Чудовисько

Бабуся

Голос
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1. Увага! Наземна Тривога!

Молода дівчина Поллі виходить з супермаркету, вона модно взягнена, на ній рожевий

кептарик. Поллі сідає в переповнений автобус. Суцільний шум, гомін. Зненацька вмикається

сирена. Люди її не чують. Чує тільки ПОЛЛІ. Дівочий голос стурбовано повідомляє:

Голос: Увага! Увага! Всім мавкам, домовикам, вуличникам, проспектним, повітрулям та

іншим членам нашої громади. Чудовисько втекло! Повторюю – Чудовисько втекло.

Готовність номер 1. Всі на пошуки та перехоплення. Будьмо обережні сестри та брати, всі

знають, яке небезпечне це лиходійне створіння.

Вимикається звук. Люди продовжують гомоніти, Поллі вибігає на зупинці. Вона бачить

свого друга Вуличника ВУЛЛІ– це молодий симпатичний хлопчина, теж у модному одязі.

Вуличник: Поллі, я його впустив!

Поллі: Вулл, ти ж досвідчений охоронець -  вуличник! що трапилося?

Вуличник: Вранці змінив на посту Домовика, я правда запізнився на 10 хвилин… але я

наклав нове закляття на замки й мотузки. Воно правда, чуєш, правда… нове і дуже сильне.

Але Чудовисько його розгадало. Розгадало і втекло.

Поллі: 10 хвилин. Вулл!? 10 хвилин запізнення. Де твоя голова!

Вуличник: Я не хотів.

Поллі: Ти постійно спізнюєшся, ти дав Чудовиську цілих 10 хвилин, щоб розчаклуватися.

Домовики після того, як закінчується час варти, починають думати про кашу. І ти це знаєш! А

коли вони думають про кашу, в них слабіють чари!

Вуличник: Так, знав, я дуже винен… Але я чесно поспішав…

Поллі суворо дивиться на Вуличника. Але він має самий нещасний вигляд на світі. Поллі

зжалюється і пом’якшує погляд.

Поллі: Як ти думаєш, де воно зараз?

Вуличник: Поняття не маю. Або десь дуже високо…

Поллі: Хмарочос?!
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Вуличник: Або… Слухай, останнім часом Чудовисько погрожувало, що коли йому вдасться

втекти, то першою справою воно доб’є дуже стару і цінну для історії будівлю… Як ти

думаєш, що воно мало на увазі?

Поллі: У нас кілька таких будівель. Одна біля церкви, друга на околиці, а третя в самому

центрі. Стоїть, як кривава рана. Давай я в центр.

Вуличник: А я загляну в ту, що біля церкви і на околицю. Якщо тебе довго немає – я до тебе,

якщо мене немає…

Поллі: Я мчуся до тебе!

Вуличник: Кептарик нам в допомогу.  Бережи його!

Поллі піднімає вказівним пальцем козирок рожевого кептарика.

Поллі: ТАК!

2. Бабуся не відповідає

Кімната. Софійка збирає кубики. Зірочка крутиться навколо тата. Тато черговий раз

набирає номер бабусі.

Тато: Бери телефон, бери. Знову поклала десь у внутрішню кишеню і не чує. Або вийшла на

свої квітники. (До Софійки) Ну от що з нею робити? Я вже не встигаю до неї заїхати. А

шкода, такі смачні кекси купив зранку, думав пригощу… Що ж там сталося!?

Софійко, я поїхав на роботу, за кілька хвилин прийде пані Оксана. Пригостиш її кексом.

Добре? Зозулько, слухайся пані Оксани. Ти ж у мене слухняна й гарна дівчинка.

Тато кладе телефон на стіл. Збирається. Обіймає Софійку, виходить, зачиняє двері.

Софійка продовжує збирати кубики. Час іде. Минає 30 хвилин, пані Оксани немає. Софійка

сідає навпроти годинника. Минає ще півгодини. Софійка знаходить телефон, який залишив

тато. Набирає бабусю. Бабуся не відповідає. Софійка бере наплічник, кладе туди кекси,

водичку, ліхтарик, кубики. Зірочка спостерігає за нею.

Зірочка: Ти куди зібралася?

Софійка показує на телефон.

Зірочка: До бабусі? Я з тобою. Без варіантів.
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Софійка бере поводок.

Зірочка: Візьми смачненьке. У холодильнику на третій поличці… Це мені наш тато купив.

Софійка підходить до холодильника, дістає смаколики для собаки, кладе в наплічник.

Зірочка: Дивно, що пані Оксани немає, вона добра жінка, але трішечки побоюється мене. Я

це відчуваю.

Софійка підходить і обіймає Зірочку.

Зірочка: І я тебе люблю… Моя  Софійко.

Софійка бере ключ на гвіздку , відкриває двері, виходить, Зірочка біжить за нею. Минає

година, в кімнату забігає розтріпана пані Оксана. Вона ошелешено дивиться навколо. Шукає

Софійку.

Пані Оксана: Софійко! Софійко! Ой, лишенько! Треба дзвонити пану Василю.

Бере телефон, набирає номер. На столі чується звук телефону. У кімнату вбігає Тато. Він

дивиться на пані Оксану.

Тато: Я мобілку… (оглядається) Де Софійка? Де Зірочка?

Оксана: Корок був, я застрягла... Прийшла - їх немає. Пробачте мені…

Тато: У поліцію дзвонити!

Оксана: В поліцію!

Тато дивиться на стіл.

Тато: Кексів немає. Можливо Софійка до бабусі пішла. Але ж вона мешкає далеко. А

Софійка, навіть не вміє… От лишенько. Пані Оксано, прошу вас залишатися тут на місці і

чекати на мій дзвінок. Якщо Софійка і Зірочка повернуться, то телефонуйте мені. Я заскочу в

поліцію і поїду шукати дитину й собаку.

Оксана ствердно киває.

3. Поллі і світлофор
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Софійка й Зірочка йдуть вулицею. На ній людно. На проїзній частині багато машин. Працює

світлофор. Ніхто не помічає дівчинки з собакою. Вони підходять до пішохідного переходу.

Вмикається червоне світло. Багато людей намагається проскочити.

Зірочка: Я щось таке пам’ятаю, тато говорив, що на якийсь колір можна, а на якийсь не

можна йти. Ти пам’ятаєш?

Софійка заперечливо хитає головою.

Зірочка: Отож тато тебе завжди в машині возить. Тобі практика пішоходу потрібна.

Вмикаємо логіку. Якщо горить один колір – всі повинні стояти, а машини їхати, якщо

вмикається інший – машини стоять – ми йдемо. Логічно?

Софійка погоджується. Спостерігають. Вмикається червоний – машини їдуть, люди

намагаються перебігти. Вмикається зелений – люди йдуть, машини ж намагаються

протиснутися між ними.

Зірочка: Щось я нічого не зрозуміла. Як нам дорогу перейти? Може спитаємо у когось.

Софійко, ти коли почнеш розмовляти? Оце б ми зраділи – я і тато, і бабуся.

Софійка знизує плечима.

Зірочка: Ок… Проїхали. Але нам би допомога не завадила.

Звертається до людей.

Зірочка: Люди! А як ви взагалі дорогу переходите? На якій колір? Ми щось заплуталися.

Люди…. (люди чують тільки гавкіт) Та не треба так лякатися, я просто питаю. Та не

нападаю я… Я просто по-іншому не вмію розмовляти. То не підкажете?

Зненацька біля Зірочки й Софійки з’являється ПОЛЛІ, модно одягнена, в рожевому

кептарику.
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Поллі: Як невчасно, я поспішаю, а ти, песику... чого ти так гучно лаєш? Що сталося?

Зірочка: Я не лаю… Я питаюся… І взагалі? Ти мене розумієш, так? То допоможи, бо нам

взагалі то з незнайомими не можна розмовляти, але допоможи.

Софійка розгублено дивиться на дівчину.

Поллі: Вам допоможу. І навіть таємницю розкрию, що я - не проста незнайомка… Я –

незнайома чаклунка…

Зірочка: Жартуєш.

Поллі: Ні.

Софійка підійшла і доторкнулася до дівчини. Вона взяла Софійку за ручку.

Поллі: Я знаю, що ти – Софійка, а собаку твою звуть Зірочка. Я часто вас із татом бачу в

парках і садочках нашого міста.

Софійка кивнула.

Поллі: А мене звуть Мегаполісса, або коротко – Поллі. Я – мавка великого міста. Я вам

допоможу.

Зірочка: Круто, але … Ти можеш нас обманювати.

Поллі клацнула пальцями, увімкнувся зелений колір на світлофорі. Машини, які намагалися

проїхати на зелений, ніби наштрикалися на невидиму перепону.

Поллі: Ну що, переходимо, чи як?

Софійка сміливо покрокувала на перехід, за нею побігла Зірочка. Полі поспішила за ними. Як

тільки вони перейшли дорогу, Поллі знов клацнула пальцями і світлофор змінив колір на

червоний. Машини поїхали, а люди тепер чемно стояли. Софійка зняла наплічник, витягнула

звідтіль шматочок кексу і простягнула Поллі. Та з вдячністю взяла.

Поллі: Дякую.

Зірочка: Мавко, все дуже дивно, а хто ви такі?
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Мавка: Ми – охоронці міста. Серед нас є мавки, вуличники, домовики та ще різні істоти. Ми

слідкуємо за чистотою міста, за його повітрям, водою, запобігаємо різним небезпекам.

Зірочка: Тому ти нам  допомогла? Ми були в небезпеці?

Мавка: Так, але ще є одна річ. Ви, вірніше Софійка – унікальний випадок.

Софійка здивовано подивилася на Поллі

Зірочка: Чому? Я то знаю, що вона гарна дівчинка і дуже її люблю. Але чому ти нам

допомогла?

Мавка: Вона чує тебе  бачить мене. Поки цих пояснень достатньо.

Зірочка: Ну так, я помітила, що на тебе ніхто не звернув уваги, а мене ніхто, крім Софіки… і

інколи мені здається, що мене чує ще одна людина, але вона робить вигляд, що ні….. навіть

наш тато не чує (Зірочка сумно заскавчала). Але…ми б тобі були дуже вдячні, якби ти з нами

пішла до бабусі. Вона не бере слухавку і Софійка дуже схвильована.

Поллі: Не можу. Дякую за запрошення. Але в мене є термінові справи. В нас неприємності...

Софійка та Зірочка перелякано дивляться на Поллі.

Поллі: Так. Будьте обережні. І ще: ось вам мій чарівний кептарик. Якщо вам потрібна буде

моя допомога, то кидайте його на асфальт і тричі скажіть «в місті – чисто». Я примчуся до

вас. Все па-па.

Мавка помахала друзям рукою і розтанула серед людей. Софійка одягла наплічник і кептарик

та попрямувала із Зірочкою далі.

4. Сорока і колодязь

Софійка й Зірочка йдуть тихою вуличкою. Повз пролітає Сорока.

Сорока: Собака-барабака, собака-кусака, собака-дурняка.

Софійка і Зірочка зупиняються і з докором дивляться на Сороку. Софійка заспокоює Зірочку,

яка вже готова «підлетіти» до сороки.
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Сорока: Собака-мордяка, собака-гуляка, собака-стидобака…

Зірочка: Стидобака!?

Зірочка виривається з рук Софійки і біжить за Сорокою. Та продовжує дразнитися.

Несподівано Зірочка скавулить від страху і – кудись зникає, немов провалюється крізь

землю. Софійка підбігає до того місця і бачить, що собака провалилася в каналізаційний

колодязь. Покришки на ньому немає. Софійка налякана присіла і дивиться вниз. Звідтіль

скавулить Зірочка.

Зірочка: Софійко, я тут зачепилася за труби, зови на допомогу, я звідсіль не виберуся сама.

Прилітає Сорока.

Сорока: Що впала? Ой. Я не хотіла. Дражнитися то одне, але отак... щоб страшно… Я не

хотіла. Зараз щось придумаю.

Софійка дивиться в отвір, плаче. Зірочка скавулить. Прилітає Сорока з великою гілкою, вона

віддає її Софійці, дівчинка встромляє гілку в отвір.

Зірочка: Добре придумали, тільки таких гілочок треба побільше.

За мить Сорока принесла ще велику гілку. Вони вимостили в колодязі щось на кшталт

драбини.

Зірочка: Ще, це мало, ще давайте.

Софійка почала шукати великі палки. Разом із Сорокою вони набрали велику кількість.

Зірочка почала потроху вибиратися. Сорока й Софійка, як тільки побачили на поверхні

собаку, схопили її за шкіру і допомогли вибратися.

Сорока: Песику, пробач… Я не хотіла, щоб так.
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Софійка обіймає і гладить налякану Зірочку. Зірочка облизує поранену лапку. Потім

дивиться на Сороку. Вона признає свою вину і виглядає дуже винуватою. Софійка зняла

наплічник і дістала шматочок кексу.

Сорока: О, то мені… дякую! Я не обіцяю, що більше не буду дражнитися, але тепер буду

більш уважна.

Зірочка: Уважна? Ти мене ледь не вбила.

Сорока винувато опускає голову, підскакує до Зірочки, віддає їй шматок кексу.

Зірочка: Та нехай..… У мене десь є свої смаколики, Софійко, дай, будь ласка, я вся на нервах.

Софійка дістає собачі смаколики й ніжно гладить Зірочку. Зірочка жалібно скавулить і жує,

жаліючись усьому всесвіту.

Сорока: Треба ще одну велику гілку в колодязь тикнути, щоб стирчала і всі бачили, що тут

небезпека.

Вона знаходить велику гілку, кличе Софійку й Зірочку, вони допомагають Сороці. Посеред

тротуару в колодязі тепер стирчить велика гілка.

Сорока (задоволено): Буду слідкувати. Дізнаюся, хто поцупив кришку, задражню до сказу.

Ще раз пробачте мені Зірочко і Софійко, я звісно бешкетниця, але не Чудовисько. Може то

воно поцупило кришку? Воно може… Воно підле. Ой, а котра година! (дивиться на тінь від

гілки ніби сонячний годинник). Спізнююся. От-от закінчуються пари в студента - орнітолога

Андрія. Він думає, що дресує мене.

(сорока засміялася, потім різко обірвала сміх і серйозно додала).

А я його дідусеві обіцяла за ним доглядати. Полетіла я, гарної вам дороги. Чуєш, собака, не

ведись на провокації. Ті, хто їх робить, можуть бути просто дурні або бешкетні, а ти ж

розумничка!

Сорока полетіла.

Зірочка: Отже ж… Треба було її все ж таки за хвіст чубнути.
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Софійка з докором дивиться на Зірочку.

Зірочка: Ну так, витримка – то моє слабке місце. Я пам’ятаю, що я за тебе відповідаю.

Софійка накинула наплічник вони йдуть далі. Зірочка трохи кульгає.

5. Зграя собак

Великий парк, частково занедбаний. Зірочка й Софійка йдуть стежкою, яку протоптали

люди. Вона земляна, поруч є стежка з частково порепаного асфальту. Однак Зірочці й

Софійці подобається ця, земляна.

Зірочка: Наскільки я пам’ятаю, проходимо цей парк, потім повз закинуту будівлю, пізніше

ще кілька метрів і облизуємо нашу бабусю.

Софійка схвально киває. Зненацька на них мчить зграя собак. Вони різні і виглядають грізно.

Спочатку чути гавкіт, а потім виринає ціла зграя. Руда середня – вожак.

Руда середня: Чужаки! Чужаки! Чужаки! Це наша територія! Гони ЇХ!

Чорна велика: Їсти у вас щось є? Ми голодні! Ми голодні!

Брудна-біла маленька: Не ходіть тут, ми тут господарі. Цей парк наш!

Породиста такса: Всі погані, нікого не люблю! Всі зрадники! Чужаки!

Руда середня: Нападаємо! Нападаємо!

Собаки наближаються до Софійки та Зірочки. Софійка лякається, ховається за Зірочку.

Зірочка стає в бойову стійку. Потім різко накидається на Руду. Притискає її до землі.

Собаки сахнулися. Заспокоїлися.

Зірочка: Тепер говоримо, шановні. Це моя дівчинка, я за неї відповідаю. (до Рудої) Ми

можемо вирішити питання мирно. (Руда незадоволена, але киває погоджуючись).

Зірочка відпускає Руду.
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Зірочка: Вибачте нам, ми не хотіли вас образити. Якби не ваша агресивна поведінка, ми б

мирно домовилися. Однак у вас інстинкти і в мене спрацював інстинкт. Ну що миримося?

Руда середня: Миримося.

Чорна велика: Ми їсти хочемо.

Софійка дістає кекси, ділить між усіма.

Зірочка: Слухай, віддай їм мої смаколики. Мені Тато ще купить, а в них нікого немає.

Софійка погоджується, роздає смаколики.

Біла-брудна: То ви не такі й погані. (Собакам зі зграї) Вони не б’ють нас камінням і

палками, як оті хлопці.

Породиста Такса: Нікому не можна довіряти, особливо людям. Вони спочатку годують,

бавляться, а потім на смітник викидають.

Зірочка: Що правда? Мій Тато не такий, скажи, Софійко?

Софійка підтверджує.

Породиста Такса: Це він ще з тобою бавиться. От побачиш…

Руда середня: Ану тиша! Розгавкалися тут… (до Зірочки і Софійки) Ви куди прямуєте?

Зірочка: До нашої бабусі. Вона з вчорашнього вечора не відповідає на дзвінки. Хвилюємося.

Руда середня: Далеко вам ще?

Зірочка: Не дуже.

Руда середня: Повз закинутої будівлі будете йти?

Зірочка: Так.

Чорна велика: Повз закинутої будівлі! О, це погана ідея.

Всі собаки погоджуються.

Руда середня: Обережно там.

Зірочка: Добре, а що сталося.?

Руда середня: Слухи недобрі ходять… Слухай, а чого мала мовчить?

Зірочка: Не знаю. Ніхто не знає, але вона все розуміє.
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Руда середня: Так, я бачу… А чого ви про маму нічого не розказуєте. Зазвичай у людей є

тато і мама.

Зірочко: То складна історія. Так щоб коротко, вона пішла з сім’ї.

Руда середня: Дивні ці люди… Пробач, що накинулися.

Зірочка: Пробач мені також…

Руда середня: Дякую, що погодували. Важко знайти їжу, тому ми й злі стали. І на чужих

дивимося, ніби вони нашу їжу прийшли відбирати. І люди… Вони звісно різні, але

більшість…

Зірочка: Мені шкода.

Руда середня: Нічого. Ми сильна зграя, ми виживемо.

Зірочка: Щасти вам.

Руда середня: Бережи свою родину. (До собак) Все – поїли, побігли далі. Вже година для

заднього двору супермаркету.

Всі собаки: Година супермаркету. Побігли!

Зграя відбігає від Софійки і Зірочки. Вони продовжують свій шлях.

6. Вуличник і Чудовисько

У закинутій будівлі йде бійка. Вуличник б’ється з Чудовиськом. Зруйновані сходи, вибиті

вікна, двері, на стінах – графіті, навколо – пляшки, папір, будівельний бруд. Вуличник тримає

в руках чарівну сміттєву урну. У Чудовиська з рота виривається то полум’я, то бруд, то

воно вистрелює великими пакетами. Вуличник вдало все ловить своєю зброєю. Періодично

урна вистрілює сіткою, яка зв’язує лапи чудовиська. Але воно успішно виривається.

Вуличник: Тебе все одно спіймають, краще сам здайся.

Чудовисько: Ніколи мене не піймають, я вас всіх знищу. І тебе, і подругу твою, Поллі , і всіх

домовиків усю вашу нечисту силу…і людей, і тварин. Мені подобається, коли все руйнується,

коли стоять пусті будівлі й тільки вітер грає шибками.

Вуличник: Скільки в тобі злості! Хіба можна, щоб стільки зла було в одному організмі,

навіть якщо цей організм -  Чудовисько?

Чудовисько: Забагато базікаєш. Твоя чарівна сітка не діє на мене… Я сьогодні вранці

знайшов антизакляття.

Вуличник: То я вигадаю нові.

12



Чудовисько: Тобі не вистачить розуму.

Вуличник: За свій переживай.

Чудовисько зникає в темній кімнаті. Вуличник йде за ним. Чути зойк. Чудовисько задоволено

виходить з кімнати.

Чудовисько: Хитрість – моє все… Ну що ж, тепер би поїсти. Тримали мене голодним.

Сунули всіляку капусту, моркву шпинат. Фу… Хочу їсти. От би смачненьку дитинку. Сяду

тута біля віконця, сховаюся, може хтось йтиме… То я його заманю.

Вмикається звук чарівного радіо:

Голос Поллі: Увага! Пошукова команда! Розчин в мене, я попід хмарами. Хто знайшов

Чудовисько, повідомте. Будду миттю.

Чудовисько: Спочатку поїм, а потім із тобою розберуся. Буду миттю

7. Чудовисько і Софійка.

Софійка і Зірочка виходять з парку і йдуть повз закинуту будівлю.

Зірочка: Ну ось, скоро вже дійдемо. Непростий у нас з тобою шлях вийшов. Нічого.

Ще трішечки залишилося.

З вікна закинутої будівлі почувся стогін і прохання: «Допоможіть! Допоможіть!»

Софійка зупинилася і вказала на будівлю Зірочці.

Зірочка: Софійко, нас усі навкруги попереджали, що там небезпечно.

Стогін і прохання не припиняються. Софійка впевнено крокує в закинутий будинок. Зірочка

важко зітхає і йде за Софійкою. Вони заходять у приміщення і бачать Вуличника, який

змотаний в пакет і в роті в нього стирчить кляп. Софійка виймає кляп.

Вуличник: Тікайте!!!!!!
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З’являється задоволене Чудовисько.

Чудовисько: Пізно. Яка смачненька дівчинка!

Зірочка: Та диви, смачненька, а сам ти не смачненький.

Зірочка гарчить, стає в бойову стійку. Чудовисько сміється. Зірочка миттю підбігає і кусає

його за лапу. Чудовисько кричить. Воно не очікувало. Йому боляче. Починається бій.

Вуличник: Дівчинко, у тебе чарівний кептарик. Зови Поллі.

Дівчинка знімає кептарика, кидає його на підлогу.

Вуличник: Кажи чарівні слова!!!

У бою між Чудовиськом і Зірочкою починає перемагати Чудовисько.

Зірочка: Вона не вміє розмовляти. (Кричить) «В місті-чисто», «В місті-чисто» , «В

місті-чисто».

Чудовисько хапає Зірочку і намагається натягнути на неї пакет. Зірочка виривається,

кусається, але Чудовисько міцно тримає його.

Вуличник: Це заклинання спрацьовує тільки тоді, коли його вимовляють чаклуни, такі як ми.

І тільки в того, той, хто носив кептарик останнім.

Зірочка: Тоді нам гаплик. Пробач, Софійко, що не захистила тебе.

Чудовисько: Все правильно, Софійко, коли дитину залишає мати, то дитині немає чого

сказати. Усі такі діти йдуть до мене. Я потурбуюся про тебе. Ходи сюди, маленька… І ти не

чаклунка… ти ніколи нею не будеш.

Софійка розгублено дивиться то на кептарик, то на Зірочку з Чудовиськом, то на

Вуличника.
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Зірочка: Не слухай його, багато жорстоких людей і ще більше слабких… Для мене ти

найчарівніша чаклунка в світі. Бо ти вмієш любити. І тебе люблять, тому ти не слабка. У тебе

є чудовий Тато і Я. Ми тебе любимо. І віримо в тебе. І ми знаємо, що ти любиш нас теж. Хоча

ти жодного разу цього не сказала.

Чудовисько майже побороло Зірочку.

Чудовисько: Чудесно! У мене на обід пухкенька собачка. А на вечерю…

Софійка підходить до кептарика і намагається вимовити. У неї не виходить, тільки окремі

голосні звуки. Вона ще і ще пробує. В кінці кінців дівчинка голосно сказала слова.

Софійка: «В місті-чисто» «В місті-чисто» «В місті-чисто».

З’являється Поллі. У неї в руках пляшка з якоюсь рідиною. Вона підбігає до Чудовиська

виливає на нього рідину. Чудовисько зменшується до маленької мотузки. Поллі бере мотузку,

кидає її в плашку й міцно закорковує.

Поллі: Попалося… Сподіваюся, звідсіль ти ніколи не вийдеш.

Демонструє пляшечку Софійці, Вуличнику і Зірочці.

Поллі: Вишукано, компактно, дієво. А ти Софійко – героїня.

Зірочка: А ще вона чаклунка!

Поллі: Я це знала… навіщо б я тоді вам віддавала кептарик.

Софійка здивовано дивилася навколо.

Вуличник: Поллі, звільни мене. будь ласка.

Зірочка: Софійко, і ти мені допоможи.

Дівчата звільняють друзів.
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Зірочка: У мене пропозиція. Ходімо всі до бабусі. Ми познайомимо вас з цією чарівною

жінкою. І я в кінці-кінців, віддам Софійку в надійні руки.

8. Бабуся

Софійка, Бабуся, Вуличник, Поллі – усі сидять за столом, п’ють чай. Зірочка лежить біля

ніг Бабусі..

Бабуся: Дякую, що привели мені Софійку. Я вже подзвонила її татові. Він скоро буде. Ви

дуже приємні люди.

Вуличник: Ну… ми трішечки не люди.. І пану Василю бажано з нами не зустрічатися.

Бабуся: Не важливо. Ви приємні і я вам щиро вдячна. І тобі моя Зіронько. А пан Василь.. все

одно вас не побачить, бо він людина. (Зірочка вдячно виляє хвостом, а Поллі і Вулл кивають,

погоджуючись з Бабусею.).

Вуличник: Поллі, що то за рідина? Де ти взяла такі міцні чари?

Поллі: Розказую все спочатку… Примчалася я до закинутої будівлі в центрі, а там вже

домовики обшук проводять. Теж Чудовисько шукають. Дивлюся – Шкарпетник - посланець.

Вуличник: Це той домовик, якого я змінив на посту?

Поллі: Так. Шкарпетник передав мені завдання від керівника Гільдії - забрати аладдін-джин

розчин в нашій найсильнішій міській чаклунці. Вони попросили її виготовити його, щоб

навіки заточити Чудовисько у міцну в’язницю. Я завітала до чаклунки, взяла розчин. По

дорозі зустріла Софійку і Зірочку, познайомилася. Вони були такі безпорадні, що я віддала

кептарик. Помчала на пункт зв’язку, щоб повідомити, що розчин в мене і якщо хтось знайде

Чудовиська, то я чергую на хмарочосі. Але раптом чую… заклинання кептарика. Думаю,

щось там з Софійкою і Зірочкою. Мчуся до вас, а там повний набір моїх друзів і як бонус -

Чудовисько. Добре, що Софійка вимовила чарівні слова

Зірочка: Ти примчала і поборола Чудовисько.

Бабуся: Софійка вимовила заклинання?

Софійка з посмішкою кивнула.

Бабуся: А чому нині мовчиш?

Поллі: Ви забагато від неї хочете… Все ще буде.

Софійка знову щасливо киває.
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Бабуся: Добре.. Буду на це сподіватися, а поки... Давайте пити чай.

Зірочка: До речі, а чому ти не брала телефон? Ми тобі дзвонили, ми хвилювалися.

Бабуся: Пробачте мені… Мені дуже складну роботу замовили. Мені потрібно було

сконцентруватися, щоб її виконати. Я вимкнула звук.

Зірочка: То ти мене чуєш. І завжди чула, а вигляд робила…

Бабуся робить вигляд, що не чує. Але  гладить собаку,  підходить цілує Софійку.

Бабуся: Я більше так не буду. Чесно. Я буду попереджувати.

Потім вона повертається до Поллі.

Бабуся: Поллі, допоможи мені пиріжки витягнути й перекласти з духовки.

9. Онука Повітрулі

Поллі й Бабуся йдуть на кухню. Це кухня з першої сцени. Поллі витягає пляшку з

Чудовиськом.

Поллі: Маріє Теофанівно, Гільдія вирішила, що це треба сховати у ВАС.

Бабуся: Добре, зараз придумаю де заховати. Слухай, Полечко, так що чари спрацювали?

Софійка справилася?

Поллі: А ви сумнівалися…Вона ж на чверть Повітруля.

Бабуся: Так, але на чверть людина, але я рада…Їй важко пристосуватися в світі людей, ще й

мати… Навіщо я їй, своїй доньці, все розказала…

Поллі: Повернеться ваша донька, обіцяла вона…

Бабуся: Обіцяла.. Шкарпетник! Ну де ти. Треба Чудовиська заховати

З’являється кудлатий молодий хлопчина в різних шкарпетках.

Шкарпетник: А мене за стіл не запросили.

Бабуся: Вибач, але Софійці і так занадто в один день нових вражень та знань. Я пізніше тебе

познайомлю. Тримай пляшку, сховай в стару підземну печеру, що під горою.
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Шкарпетник: А пиріжки!?

Бабуся накладає йому в торбинку пиріжки. Шкарпетник щезає.

Бабуся дає Поллі тацю з пиріжками,

Бабуся: Дякую Поллі, що приглянула за Софійкою

Поллі: Звертайтеся.

Вони йдуть у кімнату, де всі п’ють чай.

Я погоджуюсь на публікацію своїх п'єс на сайті https://ukrdramahub.blogspot.com

і погоджуюсь на вільний доступ до них усіх бажаючих. Будь-яке використання моїх текстів
можливе тільки за згодою зі мною.
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