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Валерій Хімюк

Куди зникла іграшка?

Аліса
Пірат
Ельф Ростік
Ельф Ерік
Зламана іграшка
Король Країни втрачених іграшок
Іграшка з королівства

СЦЕНА 1

На сцені стоїть ялинка. Діти вибігають до ялинки, починають гратися,
водити хороводи, грати у сніжки, бігати навколо ялинки. Раптом вони
помічають подарунки, починають розпаковувати їх.

ДІВЧИНКА 1. У мене зайчик!
ДІВЧИНКА 2. А у мене лялька!

АЛІСА відкриває коробку і помічає, що вона пуста.

АЛІСА. А у мене коробка пуста. А у мене коробка пуста. А у мене коробка
пуста…

Раптово у кімнаті час зупиняється, всі діти та іграшки завмирають. До
дівчинки підходять новорічні ЕЛЬФИ.

ЕЛЬФ РОСТІК. Що трапилось?
ЕЛЬФ ЕРІК. Хто тебе образив у Різдвяну ніч?
АЛІСА. Моя коробка залишилась без подарунку.
ЕЛЬФ РОСТІК (підскочив). Як – без подарунку?!
ЕЛЬФ ЕРІК (підскочив). Невже ми щось упустили?
ЕЛЬФ РОСТІК. Та ні! Святий Миколай ніколи не помиляється!
АЛІСА. Стоп. А хто ви такі?
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ЕЛЬФ РОСТІК. Ну ми ці, як їх…
ЕЛЬФ ЕРІК. … ельфи!
АЛІСА. Нічого собі! Справжні ельфи?
ЕЛЬФ РОСТІК. Ну звісно справжні! Прийшли допомогти тобі знайти
подарунок!
АЛІСА. А де він може бути?
ЕЛЬФ ЕРІК. Так-так, зараз подивимось…

Дістає великий список подарунків

ЕЛЬФ РОСТІК. Давай подивимось! Номер 3657. У тебе мав би бути пірат.
АЛІСА. Пірат?! Але я хотіла ляльку!
ЕЛЬФ РОСТІК. Ой, а хто ж міг так пожартувати?
ЕЛЬФ ЕРІК. Ну навіть не знаю…
ЕЛЬФ РОСТІК. Це що, був ти?!
ЕЛЬФ ЕРІК. Ну може я, а може й ні. Хто його знає?
ЕЛЬФ РОСТІК. Ах ти ж негідник!

ЕЛЬФ починає бігти за іншим, намагаючись схопити його. Той тікає.
Врешті решт у нього закінчуються сили і він зупиняється.

ЕЛЬФ ЕРІК. Все, все, сдаюсь!
АЛІСА. Стійте, почекайте! Так ви допоможете мені чи ні?!
ЕЛЬФ РОСТІК. Давай вирішимо хто допоможе!
ЕЛЬФ ЕРІК. Давай!

ЕЛЬФИ починають грати у гру, щоб вирішити, хто піде.

АЛІСА. Ну, якщо ніхто з вас не хоче допомогти мені, тоді я піду у подорож
сама!

Раптом всі фігури на сцені ожили і почали танцювати, як фарфорові
ляльки.

АЛІСА. Ой ні, страшно, страшно!
ЕЛЬФ РОСТІК. Звісно, це небезпечна подорож! Тобі доведеться поринути
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у світ казок, зустрітися з різними казковими героями та подолати
випробування.
ЕЛЬФ ЕРІК. Тобі не страшно?
АЛІСА. Трошки страшно.
ЕЛЬФ РОСТІК. Тоді хапай нас за руку і в путь!

ЕЛЬФИ взяли дівчинку за руку і відправились у подорож.

СЦЕНА 2.
В цей час, з-під ялинки, яка стояла на сцені виліз ПІРАТ.

ПІРАТ. Ха! Мені вдалося втекти від цієї бридкої дівчинки! Справжні пірати
ніколи не будуть слугувати дівчатам! У мене є геніальний план! Прийшов
час і мені знайти свій справжній скарб!

Йде зі сцени.

СЦЕНА 3
ЕЛЬФ РОСТІК. Алісо, будь обережна! Ми вже у країни втрачених іграшок!
АЛІСА. А чому вона так називається?
ЕЛЬФ ЕРІК. Тут знаходяться ті іграшки, які загублюють їх господарі.
ЕЛЬФ РОСТІК. Хтось забув про іграшку, залишив її саму, давно з нею не
грався або десь втратив. Всі плюшеві ведмедики та ляльки потрапляють
сюди.
ЕЛЬФ ЕРІК. Тут вони чекають, поки їх знайдуть або Король дасть їм нових
господарів.
АЛІСА. У них і свій король є?
ЕЛЬФ РОСТІК. Ну, звісно! Ми до нього і йдемо.
ЕЛЬФ ЕРІК. Потрібно повідомити йому про пірата, щоб він віддав нам
його назад.

Раптом вони помічають ЗЛАМАНУ ІГРАШКУ, яка ледве рухається.

АЛІСА. Ой, дивіться! Схоже, че зламана іграшка!
ЕЛЬФ ЕРІК. Давайте допоможемо їй!

АЛІСА і ЕЛЬФИ підхоплюють іграшку. Садять її на місце.
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ЗЛАМАНА ІГРАШКА. Ой, обережно! Я ітак зламана!
ЕЛЬФ ЕРІК. Ну, пробач. Ми ніколи не бачили зламаних іграшок.
ЕЛЬФ РОСТІК. У нашій резиденції всі іграшки цілі.
АЛІСА. А хто ж тебе зламав?
ЗЛАМАНА ІГРАШКА. Була тут якась інша іграшка… Така зла і
неприємна. Він кричав, розмахував мечем і шукав короля країни втрачених
іграшок.
ЕЛЬФ ЕРІК. О ні! Він нас випереджає!
АЛІСА. Нам треба знайти короля країни втрачених іграшок як можна
скоріше! Ти не знаєш, куди нам треба йти?
ЗЛАМАНА ІГРАШКА. Можете взяти мене з собою, я вам покажу дорогу.
АЛІСА (глядачам). Друзі, беремо іграшку з собою?

Відповідь глядачів.

АЛІСА. Тоді швидше в путь!

Йдуть.

СЦЕНА 4
На сцені з’являється КОРОЛЬ Країни втрачених іграшок. Від сідає на
трон біля ялинки.

КОРОЛЬ. Так, так, подивимось.

КОРОЛЬ дістає список іграшок.

КОРОЛЬ. Ведмедик на місці, Степашка на місці. А це хто такий? Пірат?

З-за ялинки з’являється пірат.

ПІРАТ. Ха! Це я!
КОРОЛЬ. Ой! А хто ти і що тут робиш?
ПІРАТ. Тремти переді мною, Королю. Я прийшов захопити твою країну та
пограбувати твою скарбницю!
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КОРОЛЬ. Але це ж не можна! Хто буде віддавати втрачені іграшки новим
господарям? Хто буде піклуватися про них?
ПІРАТ. А ось і ніхто! Не буде тепер у іграшок ніяких господарів! Тепер всі
іграшки будуть жити вільно, як пірати! І не потрібні нам ніякі королі! Я
беру тебе у полон!

ПІРАТ обматує КОРОЛЯ навколо його трону.

ПІРАТ. От тепер ти нікуди не подінешся!

ПІРАТ знімає з нього корону і надягає на себе.

ПІРАТ. З цього моменту всі іграшки підкорюються тільки мені! І країна
втрачених іграшок вважається територією без прояву честі, совісті і
благодійництва! Досить! Прийшла нова влада!

Йде зі сцени.

СЦЕНА 5
На сцені з’являється ЕЛЬФИ, АЛІСА і ЗЛАМАНА ІГРАШКА.

ЕЛЬФ РОСТІК. Ми майже прийшли до замку короля!
АЛІСА. Розкажи, що трапилось з тобою.
ЗЛАМАНА ІГРАШКА. Колись давно, у мене була хозяйка. Їй було 5 років.
Ми йшли у дитячий садок і вона тримала мене за руку. Аж раптом, повз
їхав гучний потяг, вона злякалася і упустила мене на підлогу. Дівчинка
була так налякана, що не помітила, що впустила мене. А потім я опинилася
тут - у Країні втрачених іграшок.
АЛІСА. Яка сумна історія!
ЕЛЬФ ЕРІК. А що тут сумного? Тобі подобається у цій країні?
ЗЛАМАНА ІГРАШКА. Так! У нас є добрий король, який піклується про
всіх іграшок і постійно знаходить нам нових господарів!
АЛІСА. А звідки ж ми вас беремо?
ЗЛАМАНА ІГРАШКА. Із дитячих магазинів та Будинку іграшок.

Раптом до дітей виходить ІГРАШКА З КОРОЛІВСТВА.
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ІГРАШКА З КОРОЛІВСТВА. Рятуйте! Допоможіть!
АЛІСА. Що трапилось?
ІГРАШКА З КОРОЛІВСТВА. Нашого Короля іграшок взяли у полон!
АЛІСА. Хто?
ІГРАШКА З КОРОЛІВСТВА. Злий пірат!
АЛІСА. Ну от нарешті ми його знайшли!
ЕЛЬФ РОСТІК. Треба швидше до нього! Веди нас!

Біжать зі сцени

СЦЕНА 6
На сцені з’являється ПІРАТ.

ПІРАТ. Так-так, і де ж твоя мапа зі скарбами? У кожного короля має бути
свій склад золота і срібла! Я хочу бути багатим піратом і зробити собі
золотий зуб! Не фарфоровий, а золотий! Це дуже важливо!

ПІРАТ оглядає сцену у пошуках мапи скарбів і раптом знаходить свиток
під ялинкою.

ПІРАТ. Цікаво! Мапа скарбів під ялинкою. Хтось загадав бажання
отримати карту, а вкрав її я! Ха-ха-ха! Треба подивитися, що на цій мапі
є…

ПІРАТ крутить і вертить мапу, намагаючись зрозуміти в яких бік йому
рухатись.

ПІРАТ. Нічого не розумію… Куди йти? Тут якісь питання дивні! А я навіть
читати не вмію…

У кімнату вбігають ІГРАШКА З КОРОЛІВСТВА, ЗЛАМАНА ІГРАШКА,
ЕЛЬФИ і АЛІСА.

ЕЛЬФ РОСТІК. От ти де!
ЕЛЬФ ЕРІК. Ну, постривай, пірате!

ЕЛЬФИ намагаються схопити ПІРАТА, але в них не виходить.
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АЛІСА. Чекайте! Давайте не будемо битися, а поговоримо!
ПІРАТ. Я не буду розмовляти з дівчиськом!

АЛІСА підходить до ПІРАТА та бере його за вухо.

АЛІСА. Та невже?! Ви, чоловіки, таки наївні!

Відпускає його.

ПІРАТ. Я мрію про свободу, команду піратів і скарб!
АЛІСА. А що це в тебе в руці?
ПІРАТ. Це мапа скарбу, який я хочу знайти!
ЕЛЬФ РОСТІК. Але ж ти іграшка! Хтось з дітей залишився без подарунку!
ПІРАТ. А мені все одно! Хай лишається! Я більше не іграшка.
АЛІСА. Давайте допоможемо пірату знайти його скарб! Може тоді він
вирішить повернутися? (Дітям) Як ви гадаєте?
ІГРАШКА З КОРОЛІВСТВА. Але ти одразу відпустиш короля із полону!
КОРОЛЬ. Так, це було б дуже не погано. Я теж допоможу знайти скарб!
ПІРАТ. А чого це ви всі такі добрі, а? Обманути мене хочете?!
ЗЛАМАНА ІГРАШКА. Та ні! Ми просто хочемо бути твоїми друзями!
ПІРАТ. Все одно я вам не вірю! Допоможіть мені знайти скарб і я відпущу
короля!

КОРОЛЬ. Пірате, свій скарб ти знайшов вже давно!
ПІРАТ. Що це за дурниці? Немає в мене ніякого скарбу!
КОРОЛЬ. Якщо ти мені розв’яжеш руки, то я його тобі віддам.

ПІРАТ, зітхнувши, розв’язує КОРОЛЯ. КОРОЛЬ дістає з-під ялинки
невеличкий сундучок. ПІРАТ бере його до рук, жадібно відкриває. Але
сундучок всередині пустий.

ПІРАТ. Але ж тут нічого нема!
ЗЛАМАНА ІГРАШКА. Так, там пусто. (до глядачів) А як ви гадаєте - чому
там пусто?
КОРОЛЬ. Бо найцінниший скарб - це друзі! І ти їх вже встиг знайти!
ПІРАТ. Друзі - це найцінніший скарб?
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КОРОЛЬ. Ну звісно!
ЗЛАМА ІГРАШКА, Тепер ми твої друзі.
АЛІСА. І я теж! Я залюбки буду гратися з тобою, якщо ти погодишся бути
моєю іграшкою!
ПІРАТ. Але ж ти хотіла собі принцесу!
АЛІСА. А це і не важливо. Не завжди Святий Миколай виконує всі наші
забаганки. Іноді він робить все так, щоб ми змогли знайти щось набагато
цінніше. Наприклад, друзів!
ПІРАТ. Невже у мене є друзі? Ура!
ЕЛЬФ РОСТІК. Тож давайте святкувати Новий Рік разом!
ПІРАТ. Давайте!

Фінальний танець.

Кінець.


