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Гарець Ірина

Анотація: “Квітка сонця”.
На подвір’ї, серед вишуканих і благородних квітів, несподівано з'явилася бур’янина.
Благородні квіти вважають за  образу, розділяти свій простір з простаком. Але зовнішність
буває дуже оманливою і краса може бути жорсткою, а простота мати надзвичану доброту і
гідність. До того ж, невідомо яка краса може вирости з бур’янини.
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Квіткова клумба. Розкішні троянди милуються на себе у люстерка. В кожної коштовні
айфони, їм надходять повідомлення, ставлять лайк.

Рожева троянда: Мені лайк Зозулинець пурпуровий поставив. Він десь у Закарпатті. Ой,
яка я щаслива! Дівчата, погляньте! В мене нова ава.
Чорна троянда (зазирає в айфон рожевої): Ти бач… От навіщо ото так пелюстки складати,
наче ти гуска. Лайк їй поставили… Ото щастя. Там у нього, напевно, гусяча ферма, то він
на тебе чекає.  Ванілька ти наша… Ось у мене  друг з‘явився.
Чорна троянда демонструє чорного тюльпана на тлі кладовища.
Чорна троянда: Так ото він… він ГОТ!  Він у мене закоханий. Зрозуміли? Він такий
гарний, такий чорненький… кльовий…
Біла троянда: Якісь ви дурнуваті, дівчата, ну, прям лохушки. Тільки такі гарнюні. Та я все
одно красивіша за вас. Погляньте на мої ніжнобілі пелюстки. Я чистенька, наче янгол. Вам
дуже пощастило, що ви виросли тут, поряд зі мною.
Рожева троянда: Погляньте на це створіння. А тобі ніколи не казали, що ти ніяка.. Що в
тому білому.. Ось рожевий…(намагається підібрати слово. Активно жестикулює листям -
руками,  потім складає пелюстки-губи у «гуску» ).
До троянд наближаються  Равлик і  Сонечко.
Сонечко (вказуючи Равлику на чорну троянду): Обмірюй.
Равлик слухняно бере рулетку і вимірює зріст троянди.
Чорна троянда: О, як цікаво. А автограф  братимете?
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Равлик мовчки вказує Сонечкові позначку на рулетці. Сонечко заперечливо хитає головою.
Сонечко: Рожеву!
Равлик починає вимірювати зріст Рожевої.
Рожева: Ось бачиш, я цікавіша, ніж ти. А то гот.. гот… Мої пелюсточки – це супер.
Равлик показує комашці позначку на рулетці.
Сонечко: Не годиться. Білу… давай.
Равлик докірливо дивиться на Сонечко. Той нерозуміючі  дивиться на Равлика, потім б’є
себе по лобі.
Сонечко: Ну, забув, забув. Будь ласка, обміряй Білу.
Равлик задоволено кивнув і поповз до Білої
Біла троянда: О, це напевно, до конкурсу краси готуємося. Тільки не розумію, до чого усі
ці умовності. Це ж так очевидно, хто серед нас найгарніший. Та гаразд,  щоб потім не
казали, що нечесно.
Зріст Білої троянди сонечка також не влаштовує. Троянди накопилили губ і зробили
вигляд, що не помічають їх із Равликом.
Сонечко: Все марно.
Равлик сумно дивиться на Сонечка и знизує плечима.
Раптом у поле зору Равлика потрапила  Просто  квітка . Він підштовхує товариша  до
неї.
Сонечко: Що таке, куди ти мене пхаєш? (Дивиться на квітку). А це шо за нєпаняточка?
Троянди роблять вигляд, що їм байдуже, що там діється, але нишком підглядають.
Сонечко: Цей сад для благородних квітів?
Равлик схвально киває.
Сонечко: Так, це не важливо, підемо друже, в нас справи.
Сонечко з Равликом ідуть. Троянди розвертаються у бік Просто квітки.
Біла троянда: А ти хто?
Просто квітка: Вибачте, я не знаю. Хоча, мабуть, я рослинка. Точно!
Чорна троянда: Кеп.
Чорна троянда: Якийсь ти… негарний.
Рожева троянда: Та це ж  просто бур‘янина.
Біла троянда: Виродок якийсь. Як тебе сюди занесло? Не треба, не відповідай. Усе одно
нічого розумного ти не скажеш. (Трояндам) І оце  ростиме поряд із нами.
Рожева троянда: Щось мені неперелівки. Можу знепритомніти. Як погано, що я тут
росту, що  не можу, як Равлик чи Сонечко, перебратися на іншу клумбу. Який жах!
Дівчата, що робити, в мене паніка.
Просто квітка: Шановні, ви чого? Чого це ви на мене напали? Я ж не винен, що тут виріс.
Це матінка природа так вирішила. .
Чорна троянда (перекривляє): Матінко природа.  Ти нам усю обідню зіпсував. Що тепер
на аву ставити? Ось хоча б чорний був. А то таке…ні гілка ні корінь.
А в тебе хоча б айфон є?
Просто квітка: Що?
Біла троянда: Якось я почуваюся  тепер брудною. Ну, чому поряд зі мною? Он під
парканом є місце, а краще за парканом. Чуєш, Бовдурє, чому ти тут виріс?
Просто квітка: От причепилися. Я не навмисне.
Рожева троянда: Хоч би хто наступив на тебе. Що оце робити?
Просто квітка: Я не хочу, щоб на мене хтось наступав.
ТРОЯНДИ РАЗОМ: Заткни пельку.
Просто квітка: Я нікого не хотів образити, я ж кажу, відчув щось тепле, потягнувся до
нього. Це злочин?
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Чорна троянда: Злочин. Тому що сонце, яке в цьому саду сяє, саме для нас, я не знаю як
там за парканом, можливо, там теж щось є, але сонце, яке тут (обвела гілочкою сад), лише
для нас. Я згодна його поділити з цією гускою (на Рожеву) і цією ніякою (на Білу), але з
тобою.. ніколи. Чуєш? Ні-ко-ли.
Рожева троянда: Згодна. Зникни, лузер.
Біла троянда: Випаровуйся звідси!
Просто квітка сумно опустив голівку. Поруч пролітає Метелик:
Метелик: Троянди-дурянди.
Троянди: Ось ми тобі, ось…
Намагаються спіймати Метелика. Метелик ухиляється
Метелик: Бойові снаряди… Готуйсь! Паф, пуф, мазило, ще одна, ой, ой, як мені лячно, ой
ой. Чуєш, малеча! (Просто квітці). Ти їх не бійся, ми їм ще покажемо.
Вин висуває язика і відлітає.
Рожева: От же паразит. Я тобі наступного разу усі крильця висмикаю.
Просто квітка: Він просто бешкетує, навіщо так казати.
Рожева троянда: Тебе забула запитати!
До Рожевої троянди підповзає вусик Крученого панича.
Кручений панич: Шановна пані, ви така прекрасна, але чомусь засмучені. Чи дозволите
ви мені вас обійняти?
Усі троянди зосереджують свою  увагу   на паничі.
Чорна троянда: Ось, чому нікчемам так щастить?
Біла троянда: Ти бач, гускою зацікавилися.
Рожева троянда: Я, прямо, ніяковію. Мені здається, що якось все занадто швидко.
Кручений панич: (обіймаючи, тобто закручуючись навколо стовбура), Ну, що ви, моя
люба, я давно у вас закоханий. Ви найліпша квітка у цілому світі. Я не дуже міцно вас
стискаю, моя гарна пані? Я покохав вас з першого погляду.
Рожева троянда (хизуючись): Ні, мені навіть приємно. Мені варто з вами ближче
познайомитися.
Кручений панич: Ось і познайомимося, моя люба. Ось тут не сильно стискаю? Бо я такий
міцний, такий романтичний.

Чорна троянда: Та й нехай, мій тюльпанчик кращий… (Дістає айфон, щось там пише).
Біла троянда: Яка маячня, романтика в них. Кохання з першого погляду. Фе..(показує, що
її нудить, потім дістає айфон)... Ось я нову фотку поставлю. (Демонструє Просто квітці
айфон). Бачив, яка в мене штука!! Подарували шанувальники. Та ти, мабуть, і слова такого
не почуєш, не те що ….
Чорна троянда: Подруго, тобі що, робити більш нічого, ніж з цим теревенити?
Біла троянда: Це я так, розважаюсь.
Вони повернулись одна до одної, зашепотіли. Рожева троянда стояла осторонь, гордо
піднявши  голівку. Просто квітка напроти опустив свою маленьку жовту голівку і гірко
зітхнув. Квіточка росла, з кожним днем, але була дуже кволою, бо кожного ранку його
«кололи» пихаті троянди.
Ранок
Просто квітка: Доброго ранку!
Чорна троянда: Ей, чуєш? Ей! Скажи качка.
Просто квітка: Качка.
Чорна троянда: Твоя мама ригачка.
Троянди сміються.
Просто квітка: Рівень вашого інтелекту, скажу я вам… А що? Земля -  то тільки моя
мама?
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Біла троянда: А щоб тобі булька з носа вискочила! Справа в тому, що в нас земля. Так і є.
А в тебе, (сміється), шмарклі та ригачка.
Приходять Сонечко з Равликом, вимірюють квіти. Підходять до Рожевої троянди.
Сонечко незадоволено дивиться на Крученого панича.
Сонечко: Ти мені заважатимеш.
Кручений панич: Ну що ви, вельмишановний добродію. Вам буде дуже зручно зі мною…
по мені…
Сонечко: Ти мені все зіпсуєш.
Кручений панич: Та, погляньте на мене, який я гарний, лагідний, до того ж, я так кохаю
мою Рожеву лялечку.
Сонечко: Он паркан, натяк зрозумів?
Равлик суворо показав на паркан
Кручений панич: Як так можна, а наше кохання?.
Сонечко: Я попередив.
Равлик погрозливо дивиться на Панича.
Просто квітка: Він, що може зашкодити тій?(вказує на троянду) Вона, хоча і з
характером, але…
Сонечко: Ще й як. Ось побачиш.
Рожева троянда: Не втручайтесь в моє приватне життя. Відваліть, коротше.
Сонечко (Просто квітці): Ось бачиш, а ти її жалієш. Тебе б хто пожалів, нещастя.
Равлик підповзає до Просто квітки і лагідно доторкається до неї.
Сонечко: Ось ще мені, соплі. Равлику, за мною.
Равлик посміхається Просто квітці,  і уходить із Сонечком.
Наступає вечір.
Просто квітка: На добраніч!
Троянди разом (дуже невдоволено): Це ти нам?
Просто квітка лякливо опускає голівку.
Рожева троянда: Щоб тебе скрутнуло та й перевернуло, та й гепнуло! (Крученому паничу)
Так, мій любий?
Кручений панич: Так, моя пані, ти така дотепна.. (закручується вище). Ви дівчата… такі
витончені.
Просто квітка: Ага, витончені….
Ранок:
Просто квітка посміхається сонцю. Він не хоче зачіпати троянд.
Біла троянда: Ну, чого не вітаєшся?
Просто квітка: Д-Добрий ранок!
Троянди: Готуйся  мишам на сніданок!
Сміються.
Просто квітка: Ви що? Озвірину по ночам їсте? Чому ви мене так? Що я вам зробив? От,
пристали.
Просто квітка опускає голівку, здається, що в нього навіть стовбур ламається. Та
троянди не зважають. У сад забігають діти, вони кружляють поміж квітами, сідають
на траву, чути голос учительки.
Учитель Тетянка: Діти! Будьте обачні. Не зламайте квіти. Це прикраса саду.
Пролітає метелик.
Метелик: Діти! Тікай, хто може, схованка, схованка. У бліндаж, ні, у бомбосховище.
Сідає поруч із Просто квіткою.
Метелик: Де б сховатися? Чому ти такий маленький? Краще б я був слоном. Бачив слона?
Просто квітка: Ні
Метелик: Я теж.  Ці діти, вони… Ой, ой, ой, все, вибач, я передислокуюся.
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Відлтає.
Просто квітка (підіймає голівку, бачить дітлахів): Що поганого у дітях. Це він мене,
певно потрібно тікати. Я, навіть допомогти нікому не можу.  Нехай мене зламають. Це буде
найкраще.
Чорна троянда (трояндам): Дівчата! До нас гості. Мені, правда, більше подобаються
дорослі і поважні. Щоб ось так ішов (випрямляється, неначе доросла  поважна людина),
ні на кого не дивлячись, а потім… Потім от так голову трохи нахилив, нас побачив і…
сюсі-пусі, які гарнюні.  А ось ця чорненька (вказує на себе), так зовсім крута. А малеча…
то таке…Хоча би отого (вказує на Просто квітку) витоптали. А нас просто тишком
обминули.
До них наближаються дітлахи. Хтось фотографується. Хтось із дітей дістає мобільний
і сідає гратися, поринувши у віртуальний світ.

Десь зчинилася  сутичка. Повз троянд котяться двоє хлопців міцно обхопивши один
одного руками. Зупиняються біля Просто квітки, починають вовтузити один одного. До
них біжить Марічка  намагається роздійняти хлопців.
На безпечній відстані з‘являються Сонечко і Равлик.
Сонечко: Поб‘ємось об заклад, переможе рудий.
Равлик ствердно киває.
Сонечко: Ні? Ти гадаєш, той, другий?
Равлик підтвердив.
Сонечко: Та ні, рудий крутько. Дивись, як він зубами вчепився. Дивись який у нього
чудовий прикус.
Равлик не згоден.
Сонечко: От так завжди. Все одно я правий. Я завжди правий.
Равлик скорчив іронічно-недовірливу гримасу.
Сонечко: Ну, чого рота роззявив. В нас справи.
Тягне Равлика за собою, йдуть геть.
Марічка не витримує
Марічка: Годі! Я вчительку покличу.
Хлопці не реагують
Марічка: Я вашим батькам розповім.
Не реагують.
Марічка: Я ні з тобою Сергію, ні з тобою Дмитре зустрічатися не буду.
не реагують.
Марічка: Не дам жодному гратися на моєму планшеті.
Хлопці розчепилися.
Сергійко: Рудий-дурний. Оцю твою макітру можна замість гарбуза на городі посадити,
навіть мати не впізнає.
Дмитрик: А ти  -  білявка, як дівчисько якесь….. О, ванільне.
Сергійко: Я білявий красень, а ти руде потворисько.
Марічка: Все, брейк. Погляньте, яка краса (вона вказує на троянди).
Хлопці зверхньо кривляться
Сергійко: Хіба то краса? От футбольне поле, ото краса, ти ганяєш, відбираєш м‘яч,
красиво його проводиш під самим носом супротивника – бац у ворота. Ура! Гол! А на тому
боці рвуть волосся, соплі по усій траві, а у нас -  радість, ми обіймаємось. Чи ото Кличко
б‘є по мордах… на (робить хук лівою), на (робить хук правою)… кров‘яка, зуби летять, очі
вилазять от так (показує). Ось краса. А ви мені трояндочки. Нудота.
Дмитрик: Кличко крутий.
Марічка (грізно): Дмитре!!

5



Дмитрик: Мені подобаються троянди.
Сергійко: Бо ти – ботан.
(Гучно регоче. Дмитрик знову звалює Сергійка на землю. Вовтузяться, зачіпають Просто
квітку.
Просто квітка: Та, щось це занадто. Хлопці потихше, я тут помирати зібрався.
Марічка перелякано кричить. Хлопці лякаються, відпускають один одного, дивляться на
дівчинку).
Сергійко: Маню, ти чого? Налякала мене.
Дмитрик: А в мене вуха позакладало.
Марічка: Ви ледве рослинку не вбили.
(Указує на Просто  квітку)
Сергійко: Ти що? З глузду з‘їхала, такими словами кидатися? Ну, трохи прим‘яли. А то -
вбили. Нічого йому не станеться. І до того ж він не троянда, а хтозна-що. Якась фігня.
Волає вона.
Він плює на землю, і йде.
Дмитрик: Що? Зламали?
Марічка: Та ні, тільки прим‘яли. Та щось він кволий. Поглянь, а він рудий, як ти.
Дмитрик підходить до Просто квітки,  бере у долоньки квітку.
Дмитрик: Ти  - справжнє чудо. Ні, ми не руді. Ми з тобою золотаві.
Хлоп‘я посміхнулося.
Просто квітка: Ти такий гарний, а я… я я, мабуть, теж нічого.
Дмитрик: Ти красава,  хлопчина.
Просто квітка посміхнувся і спробував розправити своє кволе стебло.
Дмитрик: Та я тобі допоможу! В мене мама лікар. Я щоправда, вмію лише непритомніти,
коли кров бачу. Мама заспокоює, каже, все мине. Але тебе я полікую. Ти ж рослинка, в
тебе крові не буде. Потрібно шину наложити на стовбур.
Знаходить паличку, а потім звертається до Марічки.
Дмитрик: Марічко, а в тебе є щось, щоб перев‘язати.
Марічка: Тримай.
Марічка розплітає кіску і простягає хлопчику стрічечку.
Хлопчик  встромив паличку у землю  і обережно прив‘язав стрічечкою до неї стовбур
Просто квітки.
Просто квітка: Дякую.
Діти радісно посміхаються. Марічка дістає мобільний.
Марічка: Дімо, давай-но сфоткаємося, я Вконтакті розміщу. Гарно буде.
Рудий Дмитрик: Гаразд.
Фотографуються.
Марічка: Отже, тепер ти вже не будеш відпиратися, що ми с тобою зустрічаємось.
Дмитрик: Марічко, ми ж домовилися бути друзями.
Марічка: То було у першому класі, роки минають. І взагалі, бачив, Сергій, він такий…
Рудий Дмитрик: І то правда. (Просто квітці). Як тобі, друже, моя дівчина? Не треба
заздрити. І в тебе колись теж буде подружка.
Марічка радісно посміхається
Дмитрик: А давай ти до мене у клас перейдеш, бо я за тебе хвилююсь. Як побачу вашу
класуху Курілку, так і здригаюсь.  Йде ото строхопудало до тебе на урок, по всьому
коридору вонізм від цигарок, а на голові отаке (він розчепірив  пальці у себе над головою).
І червоне… Це ж стрес для нашого, дитячого віку.
Марічка сміється.
Дмитрик: До того ж вона була у мене кілька днів на заміні. Я півдня реготав з неї, а потім
засумував. Вона так нецікаво все розповідає. Не те, що наша Тетянка.
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Марічка: Так, ваша Тетянка класна. Вона у нас також була на заміні, так ми усе враз
зрозуміли. Вона якось у дошки раз-два – і все ясно. Мені навіть математика сподобалась.
А наша Курилка, поки прийде... Півуроку з’ясовує  якість стосунки, типа хто курив, хто не
курив, і як наші «Убогі» батьки… нас не виховують.
Учитель Тетянка: Діти, я тут музику на телефон закачала, слухайте, це вальс квітів
Чайковського. Сергійко, я чула ти гарно опанував стиль хіп-хоп. Нумо, подивимось.
Діти підходять до вчителя, вона вмикає музику. Сергійко  сором’язливо  починає рухатися,
потім його рухи становляться  впевненими, в нього гарно виходить.  Діти спочатку
кривляться, а потім теж  починають танцювати. Дмитрик і Марічка спостерігають за
ними. Усі квіти та діти в саду пританцьовують.
Дмитрик: Так, Тетянка класна. Вона теж з’ясовує стосунки. Тільки вона якось так вміє,
що аж мені… розумієш, я цього не робив, але й мені якось соромно… чи що… А чому ти
своїм батькам не розповіси?
Марічка: Та їм ніколи. Вони приходять втомлені. Запитають, які оцінки, я швиденько
відповім, і кожен у свій копм.
Дмитрик: А бабуся? Вона в тебе кльова. Я пам’ятаю, як ми разом каталися на санчатах. А
вона поперед нас… Смішна така.
Марічка: А що бабуся? Вона не вірить. Ось якщо я їм розповім про нашу Курилку, що
вона он стоїть і курить. Типа, сховалась. Бабуся прийде кричати на неї. А Курилка скаже,
що я все вигадала, що я сама і така, і сяка. Кому повірять? А потім, ти ж бачив оті дорослі
розборки. Кричать один на одного, а сенсу?
Дмитрик: Давай-но я з ними поговорю.
До клумби підходить два нахабних хлопця – Матвій та Васька.
Матвій: Які люди… Дивись Васька.
Васька: Тілі-тілі тєсто, женіх та нєвеста.  Цілуватися будете?
Дмитрик: Відчепись
Матвій (наказує): Цілуйтесь.
Васька: Швидко, я на мобільний засніму, ото ржака будє.
Дмитрик: Відчепись, а то…
Матвій: А то що? Налякай мене. Давно на це чекаю, лох
Васька: І мене.
Дмитрик встає у бойову стійку. Марічка ховається у нього за  спиною.
Рожева, Чорна, Біла разом: Бійка! Бійка! Бійка!
Просто квітка: Не чіпайте, його, от я вам!
Матвій і Васька вдвох нападають на Дмитрика. Просто к4вітка тягнеться стовбуром
допомогти Дмитрику. Марічка кричить. Вчителька Тетянка біжить до них.
Учителька Тетянка: Діти! Що за бійка. Василю, Матвію, припиніть. Як так можна?
Підбігає Сергійко.
Сергійко: Вибачте, Тетяно Борисівно, я дуже хочу їх відшмагати. Дмитро все ж таки мій
друг, хоча у нас з ним і непорозуміння, тимчасове. Але чіпати його, неможна. Марічка
відійди. Дістали ви, хлопці, вдвох на одного. Ось я вам.
Марічка відбігає. Сергійко навалюється на Ваську та Матвія.
Учителька Тетянка (дуже грізно): Мені дуже не хочеться цього робити, але я поставлю
питання про виключення із школи Василя та Матвія. А ви мене знаєте, я вмію
переконувати. А Дмитро та Сергій якщо не припинять, теж будуть покарані.
Хлопці розчепилися.
Василь (невпевнено): Нічого ви мені не зробите, в мене батько…
Учителька Тетянка: Я знаю хто в тебе батько. Він шановна та розумна людина. Після
розмови зі мною… та директором… Я думаю, ти здогадуєшся  що буде. В мене увірвався
терпець. Так більше не можна. Потрібно переходити від розмов до дій.
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Просто квітка: Ось так!
Васька та Матвій опустили голови
Матвій (пошепки): Ну, Дмитро, начувайся.
Васька: До зустрічі, ботан.
Уходять. Учителька Тетянка йде за ними.
Дмитрик (Сергію): Дякую
Сергійко гордо піднявши носа попрямував за вчителькою. Марічка підходить до
Дмитрика.
Дмитрик: Вони і тебе  через мене будуть ображати… Плюватися на тебе будуть… а якщо
ти книгу читатимеш, та то – взагалі.. Я якось приніс…. Вони мене так… Не буду я тобі
цього казати.
Марічка: Та вони дурні. Уся школа знає. Бо, типа, в них батьки круті …А я книги не
читаю.
Дмитрик: Ти ж тепер моя дівчина?
Марічка: Так.
Дмитрик: Ти не будеш сміятися, якщо я відкрию тобі таємницю.
Марічка: Не буду.
Дмитрик: Я читаю книги. Мені подобається.
Марічка: Так, це сильно…(здригається).
Дмитрик: Тільки ти нікому з наших.
Марічка: Добре. Я -  могила. Та нічого, не переймайся. В мене також  є недоліки. Головне,
що ти – класний.
Учителька Тетянка: Діти, ходіть до мене, тут такий цікавий, дуже рідкісний вид… Я буду
фотографувати. Йдіть до мене. Ця рослина росте тільки у трьох країнах. Це буде круто
якщо у вас буде хоча б фото, ви іншим покажете.
Марічка: Ти знаєш, я коли виросту… я працюватиму на улюбленій роботі… щоб… я була
задоволена… щоб приходила додому і посміхалася. Ось так кидала свої черевики (Марічка
підкинула ногою  черевик, він полетів і впав на траву.) Сміялась і казала: де моя донечка?
Підемо разом гуляти! І так щодня! Щодня.
Дмитрик: І я так хочу.
Вчителька Тетянка: А тепер давайте разом сфотографуємося і в групу нашого класу
поставимо. Агов! Діти!
Марічка: Побігли, я хочу фотку, щоб ми разом, отак удвох, були серед усіх.
Дмитрик (Просто квітці): Прощавай красавчику. Хай щастить
Просто квітка: Та й ти, бережи себе.
Дмитрик підняв черевичок, допоміг одягти Марічці. Вони побігли до дітейДіти схилились
над якоюсь рослиною, фотографуються.

Троянди мовчки дивляться на Просто квітку, перев’язаного стрічечкою.
Чорна троянда: Оце так поворот. Нас, дівчата не сфоткали, а його… Ви бачили? Може
мені примарилось?

Рожева троянда: Щось мені подух перехоплює. Любий, ти надто сильно стискаєш мене в
обіймах. Я третій день, кепсько  почуваюся. Щось мені так зле, що навіть не помічаю, що
діється довкола.
Кручений панич: Усе мине люба, все мине.
Біла троянда (Чорній): Він тут стоїть і так витріщився на нас безсоромно, з цією
стрічечкою…А ти (Рожевій) не придурюйся, скільки можна вихвалятися, Ой, він мене
обіймає! Він мене стискає! Хвалько!
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З Рожевої троянди сипляться пелюстки. Над її понівеченою квіткою височіє фіолетова
квітка – грамофон Панича.
Приходять Сонечко і Равлик.
Сонечко дивиться на рожеві пелюстки.
Сонечко: Не годиться, Равлику, працюй. (Крученому паничу) Я попереджав.
Кручений панич: О ні! Не розлучайте нас!
Равлик перегризає стовбур Панича, визволяє рожеву троянду.
Рожева троянда (приходячи до тями): Як вільно дихати. Ти молодець, Равлику.
Равлик презирливо дивиться на троянду
Сонечко: Рости вище. Ти погано ростеш. Треба вище.
Рожева троянда: А що тобі до того, який в мене зріст. І взагалі, ходиш тут щодня, керуєш,
Равлика за собою тягаєш.
Сонечко: Рости сказав і все.

Сонечко біжить, але несподіваний порив вітру пригинає усі рослини, і перевертає
Сонечко на спину. Воно починає крутитися на крильцях, але повернутися на лапки не
може. Равлик намагається йому допомогли, але в нього нічого не виходить. Вітер вщухає.
Біла троянда: Ото так тобі і треба. Як кумедно, дивіться, дівчата, нижній брейк.
Сонечко докочується до Просто квітки. Він простягає листочок і перевертає його.
Декілька секунд Сонечко сидить, приходить до тями. Потім дивиться на Просто квітку
Сонечко: А ти хто?
Просто квітка: Не знаю, я  - просто квітка.
Сонечко: Дякую. Все. Равлику ходімо.
Равлик «тисне руку», дякуючи Просто квітці  і уходить з Сонечком.
Залишки Панича підповзають до Білої троянди:
Кручений панич: Вельмишановна пані, коли я вперше побачив вас, то зрозумів, як я
помилився. Ви, саме ви найпрекрасніша квітка в світі. Дозвольте я вас обійму? Ось так…
Я вас не дуже стискаю? Ваші ніжнобілі пелюстки, наче пір‘я янголине. Я страждав там
(показує на Рожеву), я тільки про вас і мріяв, тільки про вас.
Біла троянда: Так чого ж ти так барився, я теж тебе чекала. Все думала, коли ти
зрозумієш, що найкраща все ж таки я.
Кручений панич: Кохана, я такий нерозумний. Але ти така чудова.
Чорна троянда (нервуючи):  Так. Де там мій Тюльпанчик? Відкриває айфон.

2 дія
Просто квітка набагато вище зростом. Стебло міцне. Равлик із Сонечком змірюють
його. Вони задоволені.
Сонечко (Равлику): Ти бачиш, як він росте, як росте! Молодчина, квітко!
Равлик радісно погоджується.
Просто квітка: Та це, якось само по собі. Я сам
Чорна троянда: Агов, хлопці, а ми? Нам конче потрібні вимірювання. Мені здається, що
десь міліметрів на 15 я зросла.
Сонечко не зважає.
Біла троянда: І мене поміряйте
Кручений панич: Кохана, нехай собі йдуть,  нам і без них добре.
Біла троянда: Так, любий, так, але мені здається, що я більше не росту.
Кручений панич: А ти мені і така подобаєшся.
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Чорна троянда: (до Панича і Рожевої) Сюсі-пусі, коханий, ох, кохана, мене від вас
нудить. Ви краще подивіться, що коїться. Оці два хлопці нас не помічають. Уся увага на
цього… Он того… Гей, Сонечко! Равлику!
Сонечко і Равлик не реагують.
Рожева троянда: Ми їм більше не потрібні. А я взагалі нікому не потрібна.
Чорна троянда: Припини рюмсати. Потрібно мститися, а не сирість розводити. Нехай он
тільки до мене підійдуть, я їх так заштрикаю… мало не здасться.
Рожева троянда: Я з тобою. Давай, подруго, заштрикаємо їх, а ще оцих (вона вказує на
Білу троянду і Панича). Не можу на них дивитися.
Чорна троянда: Давай! Спочатку з цими сюсі-пусі розберемося, а потім і тим наваляємо.
Троянди розмахують гілками, летять пелюстки.
Сонечко з Равликом мовчки спостерігають.
Сонечко: Ти диви, який хук зліва у Чорної.
Равлик погодився. Вони продовжують змірювати Просто  квітку.
Троянди втомилися. Вигляд у них стомлений, виснажений.
Равлик і Сонечко закінчили вимірювати Просто квітку. Вони збираються йти, але
стежина пролягає повз троянд.
Чорна троянда: Ось я вам задам.
Рожева троянда: І я!
Біла троянда: І я!
Сонечко: Дівчата! Відставити. Люстерко дістали. Подивились. Налякались.
Троянди перелякано дивились на себе у люстерка. Пелюсток майже немає, голі стовбури.
Сонечко і Равлик зникають. Чорна троянда кидає в бік  Просто  квітки  люстерко.
Чорна троянда: Це ти винен…
Кручений панич: Мабуть, я пішов…
Біла троянда: Коханий?!
Панич розкручується, сповзає, прямує до пишної Жоржини.
Кручений панич: Моя прекрасна пані, ніхто в цьому світі не зрівняється з вами красою. А
оця велич, з якою ви тримаєте гілочки… Ви, мабуть, з королівського роду. А дозвольте я
вас обійму, ось так… Я дуже ніжний і водночас мужній. Ось так не дуже міцно?
Рожева, Біла і Чорна троянди ридають.
Просто квітка: Дівчата! Будь ласка, облиште.
Троянди здивовано дивляться на Просто квітку.
Просто квітка: Ви дуже вродливі. А пелюсточки ще з‘являться. Не сумуйте.
Троянди разом: Замовкни.
Розпочався дощик. Поруч пролітає Метелик. Він перелякано закричав:
Метелик: Рятуйте! SOS!  Зазнаю аварії! В мене катастрофа! Ліве крило піддалося нападу
краплини дощу! Вхожу в піке.
Троянда Чорна: Погляньте, як гарно падає.
Метелик: Спалах зліва, вороги не сплять
Рожева троянда: А давайте закладемось. Через скільки секунд він повністю намокне і
впаде.
Біла троянда: Я кажу три секунди.
Метелик: Ще нам браття в цілим світі посміхнеться сонце.
Рожева: Ні, він щось там борсається,  не хоче падати – кажу сім.
Чорна: А я п’ять
Метелик: Ну, все. Падаю.
Крильце зовсім промокло, Метелик падає на землю. Просто квітка випрямляє  листя і
підхоплює метелика. Ховає його від дощу. Метелик непритомний. Дощик закінчується,
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визирає  сонце. Просто  квітка ще підростає, в нього широка красива голівка, схожа на
Сонечко. Він простягає Метелика під сонячні промінці. Метелик прочунюється.
Метелик: Що було? Треба розкрити чорну скриньку. Бо нічого не пам’ятаю. (Просто
квітці) Ти такий здоровий став, неначе…  слон
Просто квітка: Так я що, слон?
Метелик: Не знаю, но мабуть, слон такий. Ти мій герой. Полечу знайду тобі медаль. А
може і не знайду.
Він просушується. Відлітає.
Чорна троянда: Ну, що? Бетмен -рятувальник. Ось вона вдячність. Ось натовп
шанувальників. Рев фанатів.
Біла троянда: Ага, автографів просять, на телебачення запрошують…
Рожева троянда: Та що ви йому там кажете. Бовдур, він і є бовдур.
Просто квітка: Бовдури тут точно є, троє.
Троянди кривляться, але не сперечаються.

Просто квітка росте. Минає деякий час. Сонечко з Равликом несуть із собою велику
драбину. Просто квітка високий красивий. Троянди як були понівечені, такі й залишились.
Тільки вони не розмовляють поміж собою. Налітає чорна хмара, з неї сипляться великі
крижані кульки. Падає град.
Сонечко: Пропали. Сховатися ніде.
Чорна троянда: В мене залишилось тільки сім пелюсток. Град мене вб‘є.
Біла троянда: А в мене п‘ятнадцять.
Рожева троянда: А я не лічила, та все одно знаю, що обмаль.
Троянди прикриваються айфонами, та град вибиває їх з гілочок - рук.
Равлик і Сонечко біжать до троянд, намагаються сховатись під ними.
Чорна троянда: Геть звідсіль, ви притягуєте до мене нещастя, ось мене град через  вас…
Рожева троянда: І мене не чіпайте! Рятуйте!
Біла троянда:  Я боюся, такий великий град, я такого ніколи не бачила. Ми всі загинемо.
Просто квітка нахиляє свою розкішну голівку і накриває як парасолькою троянди, Сонечко
та Равлика. Під його парасольку біжать і повзуть інші комахи. Навіть горобенятко
сховалося. Дощ пройшов. Засвітило сонце. Троянди присоромлено дивляться на Просто
квітку.
Чорна троянда: Міг би і не рятувати… Але..
Рожева троянда: Тоді б ми загинули.
Біла троянда (пошепки): Дякую.
Чорна и Рожева: Дякуємо.
Просто квітка: Та, будь ласка. Тільки не сваріться більше, сил вже ніяких немає від ваших
теревеньок.
Сонечко: Ну, ти міцний, дружбан. Поважаю.
Равлик погоджується. Пролітає Метелик.
Метелик: Я все бачив, у бліндажу засідка в мене була. Я навіть, знайшов медаль. Але вона
виявилась смачним листям і я її з’їв. Вибачатися не буду.

Ранок, що сонце не встало.  Приходять Сонечко і Равлик.
Просто квітка дуже високий. Стрункий,  розкішний.
Сонечко у касці, на спині рюкзак. Равлик носовичком витирає сльози.
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Сонечко: Не рюмсай. Ще побачимось.
Але Равлик сякається у носовичок.
Сонечко: Я тобі адресу надішлю. Чекатиму на тебе. Ти справжній друг.
Сонечко повзе по стовбуру Просто квітки.
Просто квітка: Може тепер розповіси? Навіщо ти усіх змірював? І куди ти зібрався?
Сонечко: Я загубив двох сестричок. Моню та Соню. Шукав. Шукав. Як крізь землю.  Я
сумую. А літати боюсь.
Просто квітка: Чому?
Сонечко: Не знаю. Я довго аналізував. Боюсь і все.
Просто квітка: Таке буває, я он і досі отих троянд побоююсь.
Сонечко: Дарма.
Просто квітка: Розумію.
Сонечко: Так я вирішив: знайду найбільшу  квітку, щоб була вище паркана. Знайду Моню
та Соню і полечу до них. Щоб красиво.
Просто квітка: Успіхів тобі.
Сонечко на верхівці. Роздивляється довкола.
Сонечко: Бачу. Соня і Моня вигулюють попелиць. Дякую, Просто квітка. До речі, у
садівника бачив розгорнуту книгу по садівництву. Я тебе впізнав. По картинці. Знаєш, хто
ти?
Просто квітка: Я - Просто квітка.
Сонечко: Ні, ти Соняшник – квітка сонця. Дуже гарна і корисна рослина. Дякую тобі за
все. Бувай, Соняшнику!
Сонечко насправляє крильця і відлітає. Равлик та Соняшник махають йому услід. Встає
сонце і яскраво освітлюю золоту красиву голівку Соняшника. Соняшник і сонце
посміхаються один одному.

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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