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Мої п’єси використовувати тільки за моєї згоди 

 

 

«РОКО, КОКО та РІЗДВЯНЕ ДИВО» 

дитяча п’єса на одну дію 

Сцена перша 

Літо. Вулиці Мишосіті – маленькі будиночки, вузькі проїзди. Мишенята розслаблено 

сидять за столиками відкритих кафешок, розмовляють, сміються. МИША 

КВІТКАРКА стоїть біля лотка з квітами, показує іншій миші красиві ромашки, 

МИША ДІДУСЬ ловить таксі, МИША МАМА без поспіху котить візок з МИШОЮ 

ДИТИНОЮ. Аж тут із-за рогу вулиці вибігає МИША ДВІРНИК з мітлою. 

 

МИША ДВІРНИК: Ховайтеся! Швидше! Він іде!  

 

На вулиці починається метушня – мишенята заносять у кафе столики, Миша 

Квіткарка бігає із сторони в сторону – не знає, куди діти свій лоток з квітами. Миша 

Мама намагається заскочити з візком у найближчу крамничку, Миша Дідусь не 

встигає сісти в таксі. А із-за рогу виходить ВЕЛЕНТЕНЬ РОКО, на плечі у нього 

сидить МИШЕНЯ КОКО.  

 

ВЕЛЕНЬТЕНЬ РОКО (дивлячись собі під ноги): Перепрошую, сорі, я тут обережно і… 

(намагається переступити лоток з квітами і зачіпає його) Вибачте, пані, я все 

приберу… 

 

Велетень Роко нахиляється і намагається зібрати перекинуті квіти, Миша Квіткарка 

сердито пищить і розмахує кулаками: 
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МИША КВІТКАРКА: Пі-пі-пі! Піпі! Пі!!! 

МИШЕНЯ КОКО: Та швидше, Роко, ми запізнюємося. 

 

Велетень Роко так-сяк складає квіти і йде далі, миші під його ногами розбігаються в 

різні сторони. А Мишеня Коко спокійний і розслаблений на плечі у Роко, наче внизу 

нічого такого й не відбувається.  

 

МИШЕНЯ КОКО: Сьогодні ж середа? 

ВАЛЕТЕНЬ РОКО (напружено дивлячись під ноги): Наче так. 

МИШАНЯ КОКО: Значить, будуть показувати «Жив-був пес». 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО (зітхає): В Мишосіті такі вузькі вулиці… 

МИШЕНЯ КОКО: Мер обіцяв зробити для тебе Обхідну дорогу. 

ВЕЛЕНЕНЬ РОКО: Було б добре не ходити через центр… 

МИШЕНЯ КОКО: Треба натиснути на нього, а то після виборів точно нічого не 

зробить, знаю я їх. 

 

Велетень Роко, спіткнувшись, зачіпає ліхтар, той падає, ледь не на голову Миші 

Дідусю. 

 

МИША ДІДУСЬ: Пі! Пі-пі! Піпіпі!!!  

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Сорі, я зараз…  

 

Велетень Роко підхоплює ліхтар і намагається встромити назад, миші пискотять все 

голосніше.  

 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Я не спеціально… я… я щось придумаю…  

 

При черговій спробі встромити ліхтар у землю, Велетень Роко випускає його з рук і 

ліхтар падає на лоток з квітами, які тільки-но поскладала Миша Квіткарка. 

 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Упс…  

 

Сцена друга 
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Велетень Роко і Мишеня Коко стоять біля кінотеатру під відкритим небом. Стоять і 

шоковано дивляться, як МИША БУДІВЕЛЬНИК СІРИЙ і МИША БУДІВЕЛЬНИК 

БІЛИЙ розбирають дерев’яні стільці і складають їх купою в стороні.  

 

МИШЕНЯ КОКО: Як це буде новий кінотеатр? 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: А цей чим поганий?  

МИША БУДІВЕЛЬНИК БІЛИЙ: Наша справа маленька – сказали розібрати і новий 

збудувати, ми й розбираємо… 

МИШЕНЯ КОКО: А новий який буде? Теж під відкритим небом? 

МИША БУДІВЕЛЬНИК СІРИЙ: Звісно ж, ні. 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Не під небом, а який? 

МИША БУДІВЕЛЬНИК СІРИЙ: Нащо б ми тоді цей розбирали, щоб такий само 

будувати? Мер хоче через три місяці відкрити справжній кінотеатр! 

МИША КОКО: Що значить «справжній»?  

МИША БУДІВЕЛЬНИК БІЛИЙ: Такий, в який і зимою ходити можна. І в сніг, і в дощ. 

З дахом, розумієте? 

МИША БУДІВЕЛЬНИК СІРИЙ: Все, хлопці, відійдіть, не заважайте. 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: А я… я в той кінотеатр поміститися зможу? 

 

Миша Будівельний Сірий і Миша Будівельник Білий зупиняються і, оцінюючи, 

дивляться на Роко з голови до ніг.  

 

МИША БУДІВЕЛЬНИК СІРИЙ: Сумніваюся. 

МИША БУДІВЕЛЬНИК БІЛИЙ: І я сумніваюся.  

 

Будівельники вертаються до роботи.  

 

МИШЕНЯ КОКО: Значить, Обхідну дорогу мер побудувати не може, а на новий 

кінотеатр гроші є? 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО (розчаровано): Пішли, Коко. 

МИШЕНЯ КОКО: А я не піду! От з місця не зрушу, не дам наш кінотеатр розібрати! 

 

Миша Будівельник Сірий випадково зачіпає Коко стільцем, той падає, встає і готовий 

мало не битися з будівельником. 
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МИШЕНЯ КОКО: Чиниш супротив чесному громадянину? Та я тобі! Та я вам всім! 

МИША БУДІВЕЛЬНИК СІРИЙ: Коко, я випадково. 

МИШЕНЯ КОКО: Знаю я ваші випадково! 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Ходімо, ми нічого не змінимо. 

МИША БУДІВЕЛЬНИК БІЛИЙ: Послухай друга – він хоч і великий, але не дурний. 

МИША БУДІВЕЛЬНИК СІРИЙ: І що в тому поганого? Мер хоче відкрити новий 

кінотеатр на Різдво, новий мультик привезе… 

МИШЕНЯ КОКО (з цікавістю): Новий мультик? 

МИША БУДІВЕЛЬНИК БІЛИЙ: Діснеєвський кажуть! 

МИШЕНЯ КОКО (аж підстрибує): Діснеєвський? А який? Який? Який? 

МИША БУДІВЕЛЬНИК СІРИЙ: Всі питання до мера… 

 

Мишеня Коко оглядається і бачить – сумний Велетень Роко вже пішов і підіймається 

на пагорб, що біля кінотеатру.  

 

МИШЕНЯ КОКО (будівельникам, суворо): Я це так не лишу! (і бігом за Велетнем 

Роко) Роко, стій, почекай мене! Роко!  

 

Велетень Роко сідає на верхівці пагорбу, обертається до кінотеатру, зітхає – білий 

пустий екран, стільців стає все менше й менше. Мишеня Коко, захекавшись, 

підіймається і сідає поряд з другом. 

 

МИШЕНЯ КОКО: На голову не налазить – кінотеатр з дахом. Їм мало того, що ти в 

Мишосіті і так нікуди ходити не можеш? Лунапарк крихітний, кафешки всі такі, що й 

нога твоя не влізе, музеї взагалі не знаю на кого розраховані? На мишей ліліпутів? У 

місті, де живуть велетні, про потреби велетнів теж потрібно дбати! 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО (зітхає): Один велетень, в Мишосіті живе лише один велетень…  

МИШЕНЯ КОКО: Зате який великий! Не хнюпся, ми щось придумаємо. 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Шкода, що «Жив-був пес» не подивимося… 

МИШЕНЯ КОКО: Чого ж не подивимося? Подивимося!  

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: В сенсі? 

МИШЕНЯ КОКО: А в прямому! Лягай! 
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Мишеня Коко лягає на траву, Велетень Роко із сумнівом дивиться на нього, але теж 

лягає. 

 

МИШЕНЯ КОКО: А тепер закрий очі. 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Навіщо? 

МИШЕНЯ КОКО: В Мишосіті завжди показують одні й ті самі мультики, так? 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Ну, так. 

МИШЕНЯ КОКО: В понеділок – «Івасик-Телесик», у вівторок – «Капітошка», по 

середам – «Жив-був пес». 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: І?  

МИШЕНЯ КОКО: І ми всі ці мультики знаємо на пам’ять! Тож закрий очі і уяви, що ти 

дивишся мультик! От і все! 

 

Мишеня Коко заплющує очі, заплющує очі і Велетень Роко. Так і лежать деякий час.  

 

МИШЕНЯ КОКО (після паузи, не відкриваючи очей): А який мультик ти дивишся? 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: «Жив-був пес», сьогодні ж середа.  

МИШЕНЯ КОКО: А я уявляю, що сьогодні четвер і ми дивимося «Петрика 

П’яточкіна». 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: А так можна? Тоді я буду дивитися «Козлик та його горе»!  

МИШЕНЯ КОКО: Але ж це дуже сумний мультик?! 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Мені зараз як раз і хочеться посумувати.  

 

Сцена третя 

 

Пагорб біля кінотеатру вкритий снігом. Закутані в куртки, в шапках і шаликах на 

пагорбі сидять Велетень Роко й Мишеня Коко. З сумом спостерігають, як внизу 

МИША МЕР й інші миші святкують відкриття нового кінотеатру. Кінотеатр 

красивий – з дахом, з яскравими афішами, поряд прикрашена ялинка, сяють гірлянди. 

Але в порівнянні з Велетнем Роко кінотеатр дуже маленький . Миша Мер урочисто 

перерізає червону стрічку, миші аплодують, радісно пискотять і всі разом заходять 

до нового кінотеатру. А Велетень Роко і Мишеня Коко так і лишаються на пагорбі.  
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МИШЕНЯ КОКО (розчаровано): Всі протести, заяви, скарги – все до одного місця. 

Ніхто нас не почув. 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО (мрійливо): Якусь «Таємну службу Санта Клауса» будуть 

показувати. Знати б ще, хто це такі: Санта і Клаус?! 

МИШЕНЯ КОКО: Забудь, тепер нам в кінотеатр зась. 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Не нам, а мені. 

МИШЕНЯ КОКО: Це ти на що натякаєш?  

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Тобі ще не набридло дивитися мультики з заплющеними очима?  

МИШЕНЯ КОКО (не надто переконливо): Ні!  

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО (вказуючи на новий кінотеатр): Може, сходиш? Подивишся новий 

мультик і потім мені розкажеш?  

МИШЕНЯ КОКО: Без тебе в кіно я не піду! 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Але ж ти хочеш, я бачу! І я не ображуся, чесно, нічого такого в 

тому нема. 

МИШЕНЯ КОКО: Є! Ще й як є!  

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Ти через мене і так нікуди не ходиш. 

МИШЕНЯ КОКО: А я нікуди й не хочу! 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: І я ж не єдиний у світі, ти міг би дружити з іншими мишами, 

нормальними, такими як ти… 

МИШЕНЯ КОКО: Ти це серйозно? 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Я давно над цим думаю… 

МИШЕНЯ КОКО: Мені не потрібні інші миші! Роко та Коко – це назавжди! 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Нічого не буває назавжди… 

МИШЕНЯ КОКО: От до чого це зараз? Ти чого від мене хочеш? 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Тільки не ображайся… 

МИШЕНЯ КОКО: Я вже образився! Кажи!  

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО (обережно): Я подумав, можливо, десь є… місто велетнів, де всі 

такі, як я, і це нікого не дивує… 

МИШЕНЯ КОКО: В Мишосіті ти теж нікого не дивуєш! 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Не дивую, але лякаю.  

МИШЕНЯ КОКО: Є певні незручності, але ж нічого особливого… 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Коко, ти розумієш, про що я… 

МИШЕНЯ КОКО: Хіба тобі тут так погано? 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Не погано, просто… я тут… ну… зайвий… 
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МИШЕНЯ КОКО: Ти не зайвий! 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Але я відчуваю себе зайвим. 

МИШЕНЯ КОКО: А ти почни відчувати себе інакше!  

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Ні, Коко, ти все-таки не розумієш… 

МИШЕНЯ КОКО: Все я розумію! Мені не потрібні інші друзі, мені потрібен мій Роко. 

І ти… будь ласка, нікуди не йди, нікого не шукай!  

 

Мишеня Коко благально дивиться на Велетня Роко, очікуючи, що той зараз скаже: та 

я пожартував, а ти повівся? Але Велетень Роко лише зітхає. 

 

МИШЕНЯ КОКО: Тільки не кажи, що ти вже все вирішив? 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Коко… Так буде краще для всіх. 

 

Починається заметіль. Велетень Роко підводиться й простягає руку Коко: 

 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Давай віднесу тебе додому?! 

МИШЕНЯ КОКО: Не треба! 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Сніг мокрий, а тобі йти через все місто… 

МИШЕНЯ КОКО: Я люблю гуляти під мокрим снігом. 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Відколи? 

МИШЕНЯ КОКО: Від сьогодні!  

 

Мишеня Коко встає і починає спускатися пагорбом. 

 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО (з надією): Коко? А Різдво? 

 

Мишеня Коко зупиняється, дивиться на Роко. 

 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Може, відсвяткуємо разом? Як завжди?   

МИШЕНЯ КОКО: Як ти там казав… Нічого не буває назавжди… 

 

Мишеня Коко спускається вниз, Велетень Роко задумливо дивиться йому вслід.  

 

Сцена четверта 



 8 

 

Мишеня Коко йде вулицями Мишосіті під мокрим снігом. Блимають святкові гірлянди, 

вітрини магазинів прикрашені, миші щасливі, усміхнені, пискотять. Лише Мишеня 

Коко на фоні різдвяного настрою виглядає сумним й похнюпленим.  

 

МИШЕНЯ КОКО (бурчить собі під ніс, неголосно): Відчуває себе зайвим, ти бач: 

зайвим! А я… я ж завжди поряд, я ж його найкращий друг! А він надумав велетнів 

якихось там шукати… (різко зупиняється) Чекай, а якщо Роко піде шукати їх прямо 

зараз? Ми ж навіть не попрощалися!  

 

Мишеня Коко розвертається і поспіхом йде у протилежному напрямку. 

 

МИШЕНЯ КОКО: Ні-ні-ні, ми маємо попрощатися, і може, я щось таке придумаю, 

щось правильне скажу, щоб він нікуди не йшов…  

 

З протилежного боку вулиці Мишеня Коко помічає яскраву вивіску 

«ПОДАРУНОЧКИ». Подумавши секунду, Мишеня Коко озирається – щоб машин не 

було, - і перебігає дорогу. Обтрушує мокру від снігу куртку й заходить у крамничку.  

 

Сцена п’ята 

 

Мишеня Коко проходить у крамничку, зачіпає дзвоники «музики вітру», озирається, 

роззявивши рота – вітрини повні різноманітних подарунків. З підсобки виходить 

МИША МАРІ, всміхається.  

 

МИША МАРІ: З Різдвом! 

МИШЕНЯ КОКО: Дякую, і вас. 

МИША МАРІ: Чим можу допомогти? 

МИШЕНЯ КОКО (продовжуючи вивчати вітрини): Тут така справа… Я другу хочу 

подарувати щось… не знаю, щось особливе… 

МИША МАРІ (мило сміється): Звучить не дуже конкретно. 

МИШЕНЯ КОКО: От уявіть, що у вас є найкращий друг. Чи подруга. Уявили? 

МИША МАРІ: Так. 
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МИШЕНЯ КОКО: І треба зробити подрузі такий подарунок, щоб вона забула про все 

на світі… тобто друг, мій друг!  

МИША МАРІ: Ого, настільки масштабний запит?  

 

Миша Марі сміється, Мишеня Коко ображається, насуплено дивиться на неї. 

 

МИШЕНЯ КОКО: Дарма я сюди зайшов. 

 

Мишеня Коко розвертається і вже збирається вийти з крамнички, але Миша Марі 

гукає до нього: 

 

МИША МАРІ: Чекайте, не йдіть! Я не хотіла вас образити. 

 

Мишеня Коко озирається, із сумнівом дивиться на Мишу Марі. 

 

МИША МАРІ: У мене є дещо особливе. Але я не знаю, чи це може допомогти комусь 

забути про все на світі. 

 

Миша Марі порпається у вітрині, щось шукає, Мишеня Коко зі все більшою цікавістю 

спостерігає за нею. Миша Марі врешті дістає те, що шукала і простягає Коко 

маленьку коробочку з написом. Мишеня Коко розглядає коробочку. 

 

МИШЕНЯ КОКО (зачитує напис на коробці): Різдвяне диво. (до Марі) І що всередині? 

МИША МАРІ: Не знаю. 

МИШЕНЯ КОКО: Не знаєте? А мені пропонуєте купити? 

МИША МАРІ: Для кожного різдвяне диво – це щось особливе. Хто відкриє коробку, 

той своє диво й побачить.  

 

Мишеня Коко крутить коробочку, зважує її у руці, пробує поторохтіти, 

прислуховується – ніяк не може зрозуміти, що там.  

 

МИША МАРІ: Вашому другу сподобається, я впевнена. 

МИШЕНЯ КОКО: Вмовили. Скільки коштує?  
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Сцена шоста 

 

Велика печера, посеред котрої стоїть стіл і один великий стілець, на стільці сидить 

сумний Велетень Роко. Збоку стоять зібрані чемодани, біля чемоданів квітка у вазоні 

– все, що Велетень Роко зібрався брати з собою у подорож. Стук у двері. Велетень 

Роко поспішає до дверей. Відкриває – на порозі щасливий Мишеня Коко. Велетень Роко 

радісно обіймає друга пальцем однієї руки. 

 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Коко! Я знав, що ти прийдеш! 

МИШЕНЯ КОКО: Тихше-тихше, задушиш!  

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Але я святкову вечерю не готував… приготуємо разом? 

МИШЕНЯ КОКО: Звісно, але спершу подарунки! 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: У мене для тебе є подарунок, я зараз! 

 

Велетень Роко поривається до своїх чемоданів, але Мишеня Коко зупиняє його. 

 

МИШЕНЯ КОКО: Чекай, спершу я! Це особливий подарунок, дуже особливий!  

 

Мишеня Коко дістає з кишені куртки коробочку з написом «Різдвяне диво» і урочисто 

простягає Велетню Роко. Велетень Роко бере коробочку. 

 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: А що там? 

МИШЕНЯ КОКО: Відкрий – дізнаєшся.  

 

Велетень Роко починає розгортати коробочку, затинається – коробочка надто 

маленька, а руки у нього великі. 

 

МИШЕНЯ КОКО: Дай допоможу. 

 

Мишеня Коко бере коробочку і обережно відкриває її. Велетень Роко і Мишеня Коко з 

цікавістю заглядають у коробку, а там… порожньо. 

 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО (напружено вдивляючись в коробку): Там щось дуже маленьке – я, 

чесно кажучи, не бачу… 
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МИШЕНЯ КОКО (розчаровано): Не бачиш, бо там нічого нема… Надурила мене 

продавчиня, от я зараз повернуся і все їй скажу! 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Та перестань, може, помилилася, нічого страшного. Коробочка 

дуже гарна. В неї можна щось покласти. Дякую! А тепер моя черга!  

 

Велетень Роко дістає з одного зі своїх чемоданів малесенькі ковзани, простягає їх 

Коко. 

 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: З Різдвом!  

 

Мишеня Коко сплескує у долоні. 

 

МИШЕНЯ КОКО: Ковзани? Для мене? 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Так, і ти зможеш піти на ковзанку!  

 

Мишеня Коко в захваті починає приміряти ковзани.  

 

МИШЕНЯ КОКО: Дякую, це найкращий подарунок… (раптом усвідомивши) Але… я 

що… піду на ковзанку без тебе?!  

 

Велетень Роко не відповідає – з сумною усмішкою дивиться на Мишеня Коко.  

 

Сцена сьома 

 

Ранок. Маленька квартирка. Мишеня Коко лежить на крихітному ліжечку, на голові 

«нічний ковпак», одягнений в піжамку, руки заклав за голову, але не спить – дивиться у 

стелю. Сумний, мало не плаче. Аж тут у двері хтось тихенько стукає. Мишеня Коко 

поглядає на настінний годинник. 

 

МИШЕНЯ КОКО: Так рано? Хто б це міг бути? 

 

Тихий стукіт повторюється. Мишеня Коко зіскакує з ліжка, підходить до дверей. 

 

МИШЕНЯ КОКО: Хто там?  
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Мишеня Коко прислуховується – але відповіді не чує. Мишеня Коко знизує плечима, 

збирається повернутися до ліжка, але стукіт знову повторюється. 

 

МИШЕНЯ КОКО (роздратовано): Та хто там?!  

 

За дверима чується тиха, малорозбірлива пискотня. Мишеня Коко роздратовано 

провертає ключ в замковій щілині.  

 

МИШЕНЯ КОКО (бурчить): Знаю я вас: все вам жарти жартувати, не розумієте, що 

миші на душі тоскно і…  

 

Мишеня Коко не встигає договорити – відкриває двері і завмирає. На порозі стоїть 

Роко. Але не велетень, а МАЛЕНЬКИЙ РОКО, нижчий навіть за самого Коко. 

 

МИШЕНЯ КОКО: Роко??? 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО (тихенько): Я сам в шоці. 

МИШЕНЯ КОКО: Але… як… коли… чому? 

МИЛЕНЬКИЙ РОКО:  Не знаю, я таким прокинувся і… Коко, це що і є твоє різдвяне 

диво? 

МИШЕНЯ КОКО: Що? А, так! Диво! От воно яке! Найбільше твоє бажання збулося! 

Вау!  

 

Мишеня Коко стрибає від радості, а Маленький Роко розгублено дивиться на нього. 

 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Але я не бажав зменшитися. Це не була моя мрія. 

МИШЕНЯ КОКО: Ти ж казав, що хочеш бути таким, як всі, от ти і такий як всі! 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Я хотів бути таким як всі серед велетнів… 

МИШЕНЯ КОКО: Ну, а став таким як всі серед мишей, це ж круто! Ей, ти чого?! Ми 

тепер можемо піти в кінотеатр, і на ковзанку, і морозиво в кафешці поїсти, хоча 

холодно, але все одно можемо. Та Роко – ми сьогодні можемо все! 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Сьогодні? Думаєш, це лише на сьогодні? 

МИШЕНЯ КОКО: Звісно! Це ж різдвяне диво, воно не може тривати довше, ніж 

триває Різдво!  
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МАЛЕНЬКИЙ РОКО (з полегшенням): А, тоді так, тоді це круто! 

МИШЕНЯ КОКО: Я ж кажу! І що… куди спершу? 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО (з усмішкою): В кіно! Треба ж дізнатися, хто це такі: Санта і 

Клауси!  

 

Щасливий Коко обіймає Маленького Роко. 

 

Сцена восьма 

 

Мишеня Коко та Маленький Роко розвалилися на зручних кріслах в новому кінотеатрі, 

хрумають поп-корн і дивляться мультик про Санта Клауса (ЗК чутні звуки 

мультика). Очі Коко та Роко круглі від здивування – таких мультиків вони ще не 

бачили.  

 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Ого, який крутий Санта Клаус! 

МИШЕНЯ КОКО: Один, а такий крутий!  

 

Повз Коко та Роко, які продовжують дивитися мультик, проїжджають на ковзанах 

теж Мишеня Коко та Маленький Роко. У Мишеня Коко гарно виходить, а Маленький 

Роко на ковзанах те й діло спотикається, але сміється. На Коко ковзани, які 

подарував йому Роко, а на Маленькому Роко – маленькі, гарненькі ковзани, від яких він 

ніяк не може відвести очей (тому так часто й затинається). На фоні їздять інші 

миші, чується святкова пискотня.  

 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Такі маленькі, як на таких маленьких можна їздити? 

МИШЕНЯ КОКО: Та легко! Правою, лівою, правою, лівою. Повторюй! 

 

Маленький Роко щасливо всміхається і намагається повторювати рухи за Коко. 

Маленький Роко й Мишеня Коко їдуть далі, а їм назустріч виходять Мишеня Коко і 

Маленький Роко з морозивом у руках, сміються, хекають на змерзлі руки, але їдять 

морозиво. 

 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Воно таке величезне… 

МИШЕНЯ КОКО: Не як раніше – на один зуб, ага? 



 14 

 

Мишеня Коко та Маленький Роко сміються. 

 

МИШЕНЯ КОКО: Шкода тільки, що завтра все закінчиться… 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Нічого – наступного Різдва ти мені знову подаруєш диво. 

МИШЕНЯ КОКО (з надією): То ти не поїдеш шукати велетнів? 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Та куди я від тебе дінуся?! Можна твоє спробувати? 

 

Мишеня Коко дає Маленькому Роко спробувати своє морозиво, але коли Роко 

нахиляється за морозимо – Мишеня Коко тицяє морозивом другу в ніс. Регочуть.  

 

Сцена дев’ята 

 

Ранок. Маленька квартирка. Мишеня Коко готує сніданок – смажить яєчню на 

сковорідці, намугикуючи собі під ніс різдвяну мелодію. В двері стукають – не сильно, 

але наполегливо. Мишеня Коко, продовжуючи намугикувати, підходить до дверей, 

відкриває і здивовано підскакує – на порозі Маленький Роко. 

 

МИШЕНЯ КОКО: Роко? Ти все ще маленький? 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО (у відчаї): Новий день, а твоє диво не закінчилося. Що робити, 

Коко? Я не хочу лишатися таким! Цими маленькими ніжками я йшов до тебе цілу 

годину! Поверни мені мої великі ноги!  

МИШЕНЯ КОКО: Так, по-перше, без паніки… 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Легко тобі казати! 

МИШЕНЯ КОКО: По-друге, нічого страшного не сталося – бути маленьким в 

Мишосіті значно зручніше… 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Але це не я, оці руки, ці вуха, цей маленький ніс – це не я!  

МИШЕНЯ КОКО: По-третє, завтра ти знову станеш велетнем. 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Ти впевнений? 

МИШЕНЯ КОКО: Впевнений! Ну, максимум післязавтра, до понеділка – точно! 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Це так тобі в магазині сказали? 

МИШЕНЯ КОКО (зам’явшись): Ну… так… Коротше, у нас є ще пару чудових днів, 

давай їх розплануємо? Сьогодні в Музеї Археології день відкритих дверей, гайда туди? 

Або ще раз в кіно? Або в кіно і в музей, давай?    
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Мишеня Коко з усмішкою дивиться на Маленького Роко, а Роко напружений і сумний. 

 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Але в понеділок я точно стану велетнем? 

МИШЕНЯ КОКО: Та точно-точно!  

 

Сцена десята 

 

Велика печера, на величезному стільці біля ще більшого столу сидить похнюплений 

Маленький Роко. Двері в печеру відкриті, вітром з вулиці заносить до печери сніг, але 

Маленькому Роко на все байдуже. В печеру з вулиці заходить Мишеня Коко, 

обтрушується від снігу, закриває двері і підходить до столу, тримаючи в руках 

тарілку, закутану в рушник. 

 

МИШЕНЯ КОКО: Привіт, Роко, а чого ти не прийшов сьогодні? Я от пиріг зготував 

(намагається дотягнутися до столу і поставити тарілку) З яблуками і корицею, як 

ти любиш. Поставиш чайник? 

 

Маленький Роко не відповідає, Мишеня Коко з тривогою дивиться на друга. 

 

МИШЕНЯ КОКО: Ти захворів, Роко? Ей, друже, чуєш мене? 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО (зі сльозами на очах): Коко, сьогодні понеділок. 

МИШЕНЯ КОКО: І що? 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: І нічого. В тому й проблема, що нічого. Я такий само 

маленьким, яким і був. 

МИШЕНЯ КОКО: Ну, напевне, різдвяне диво триває трошки довше, ніж ми думали. 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Але ж тобі в магазині сказали… 

МИШЕНЯ КОКО: Якщо чесно, продавчиня мені про це нічого не казала.  

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: То ти мене обманув? 

МИШЕНЯ КОКО: Не зовсім так, просто… мені дуже хотілося, щоб ти був щасливим. 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Я не можу бути щасливим в цьому маленькому тілі. 

МИШЕНЯ КОКО: Але ти не був щасливий і у великому тілі. 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Хто сказав тобі таку дурню? 
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МИШЕНЯ КОКО: Як хто? А чи не ти постійно жалівся, що в Мишосіті все маленьке, 

ти все зачіпаєш, всі сердяться і ти тут, як ти там казав, зайвий? 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Зайвий – не означає нещасливий. Я був щасливим, коли був 

собою… (з болем) Краще б я не відкривав твоє «Різдвяне диво», краще б ніколи не 

ставав маленьким, не ходив у кіно і не їв морозиво, краще б взагалі… краще б…  

МИШЕНЯ КОКО: Краще б що? 

 

Маленький Роко не відповідає. 

 

МИШЕНЯ КОКО: Краще б я не був твоїм другом, так? 

МАЛЕНЬКИЙ РОКО: Я цього не казав. 

МИШЕНЯ КОКО: Але ж подумав? 

 

Маленький Роко опускає погляд.  

 

Сцена одинадцята 

 

Крамничка з подарунками. Схвильований Мишеня Коко стоїть біля вітрини, Миша 

Марі здивовано дивиться на нього. 

 

МИША МАРІ: Ще одне «Різдвяне диво»? Але ж Різдво було тиждень тому… 

МИШЕНЯ КОКО: А диво потрібно зараз! Будь ласка, скажіть, що воно є! 

МИША МАРІ: Є. Можу навіть знижку зробити, бо як раз одне «Різдвяне диво» й 

лишилося, до наступного року не долежить.  

МИШЕНЯ КОКО: Не потрібно знижку, нічого не потрібно, просто дайте мені диво! 

 

Миша Марі дістає коробочку з написом «Різдвяне диво», Мишеня Коко похапцем хапає 

коробочку і починає її розкривати. 

 

МИШЕНЯ КОКО (неголосно): Будь ласка, будь ласка, будь ласка, хай все буде як 

раніше!  

 

Сцена дванадцята 
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Зимові вулиці Мишосіті – маленькі будиночки, вузькі проїзди, все засніжене, тихе. 

Мишенята ходять вуличками, пискотять. Миша Квіткарка продає не квіти, а 

рукавички й міхові навушники. Миша Дідусь виходить з пекарні, несе в руках свіжі 

багети. Миша Мама з Мишою Дитиною будує сніговика. Аж тут із-за рогу вулиці 

вибігає Миша Двірник з лопатою для снігу. 

 

МИША ДВІРНИК: Іде! Швидше, тікайте!  

 

Миші розбігаються хто куди, а на вулицю виходить гігантський, вище ліхтарів, вище 

дахів, вище хмар – ВЕЛЕТЕНЬ КОКО. Він не дуже добре володіє своїм новим тілом, 

тому перечіплюється то об машину, то об ліхтар, то й взагалі наступає на тільки-но 

зліпленого Мамою Мишею і Дитиною Мишею сніговика. 

 

ВЕЛЕТЕНЬ КОКО (дивлячись під ноги): Вибачте, і ви вибачте, ой, ай, перепрошую. 

 

Миші пискотять, сердяться. Миша Двірник ховається разом з Мишею Квіткаркою під 

накриттям кафе. 

 

МИША ДВІРНИК: Роко зменшився, а Коко збільшився? Вони там геть подуріли?  

МИША КВІТКАРКА (роздратовано): Пі-пі-пі!  

 

Сцена тринадцята 

 

Велетень Коко з легкістю підіймається на засніжений пагорб біля кінотеатру, сідає 

на верхівці.  

 

ВЕЛЕТЕНЬ КОКО (зітхає): Бути велетнем прикольно, але тепер знайти маленького 

Роко не так просто – все місто обійшов, а його нема… чи він в кінотеатрі?  

 

Велетень Коко придивляється до кінотеатру внизу, а за його спиною чується голос: 

 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Без тебе в кіно я не піду. 

 

Велетень Коко озирається і бачить – до нього підходить Велетень Роко. 
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ВЕЛЕТЕНЬ КОКО: Роко! Ти знову великий? 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Ти, як бачу, теж. 

ВЕЛЕТЕНЬ КОКО: Ну, це все жарти «Різдвяного дива». 

 

Велетень Роко і Велетень Коко сміються, обіймаються. Велетень Роко 

приглядається до Коко.  

 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: У тебе що – зелені очі? 

ВЕЛЕТЕНЬ КОКО: А ти тільки помітив? 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Ага, раніше хіба ці маленькі очі розгледиш, не те що зараз! 

 

Сміються і сідають на пагорб. 

 

ВЕЛЕТЕНЬ КОКО: То диво все-таки тимчасове? 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Виходить, що так. 

ВЕЛЕТЕНЬ КОКО: Цікаво, як довго моє диво триватиме? 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО (сміється): До понеділка – максимум. 

ВЕЛЕТЕНЬ КОКО: Ага, знаю я ваші «до понеділка». 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО (серйозно): А я дещо зрозумів за ці дні…  

ВЕЛЕТЕНЬ КОКО: Що ми більше з «Різдвяними дивами» не зв’язуємося?  

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Що, яким би я не був - великим чи малим, - з тобою я завжди 

відчував себе собою. І для мене честь бути твоїм другом. Але…  

ВЕЛЕТЕНЬ КОКО: Ненавиджу ці «але». 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Але я все одно хочу спробувати знайти велетнів. І тільки подумав 

про це - у ту ж мить відчув, що збільшуюсь.  

ВЕЛЕТЕНЬ КОКО: І коли?  

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Коли що?  

ВЕЛЕТЕНЬ КОКО: Коли ти збираєшся іти шукати велетнів? 

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: А коли ти хочеш? 

ВЕЛЕТЕНЬ КОКО (здивовано): Коли хочу я?  

ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Так, я тому й шукав тебе, хочу запропонувати помандрувати разом! 

ВЕЛЕТЕНЬ КОКО: Проблема в тому, що ти велетень справжній, а я – поки диво не 

закінчиться. 
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ВЕЛЕТЕНЬ РОКО: Навіть коли ти зменшишся, я нікому не дозволю тебе образити, як 

ти нікому не дозволяв ображати мене всі ці роки. Бо Роко та Коко – це назавжди. 

Правда? 

 

Велетень Коко замість відповіді міцно обіймає друга – так міцно, як може обійняти 

велетень велетня.  

 

ВЕЛЕТЕНЬ КОКО: Тоді ходімо. Почнемо шукати твоїх велетнів прямо зараз.  

 

Велетень Коко та Велетень Роко встають і спускаються з пагорбу, повільно 

зникають вдалині.   

 

Кінець. 

2022 рік, м. Ірпінь, Україна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


