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Дітки – нотки:

ДО - хлопчик

РЕ - дівчинка

МІ – дівчинка (вона  жовтого кольору і може означати «сонячну» дитину
(дитину з синдромом Дауна) - хлопчик

ФА - дівчинка

СОЛЬ - дівчинка

ЛЯ - хлопчик

СІ - хлопчик

Мама – скрипковий ключ

Тато – басовий

Сірий ХТОСЬ

Сітляк

Сцена 1

Родина спить, можливо всі ліжечка розташовані як нотний стан, в кожного якась
деталь одягу (на розсуд режисера) кольору райдуги як на малюнку.

ТАТО з МАМою  у білому (на розсуд режисера).

Тихенько в кімнату заходить ХТОСЬ Сірий одягнений в сіре. Він звертається
До дітей-глядачів, показуючи, «тихенько»..

ХТОСЬ Сірий (розглядає родину) : Сплять… От і добре. Ця родина ноток мене
дратує. Давно вона мені не подобається. Нотки кожен ранок будять погане сонце.
Не люблю сонце. Фу.  Нотки дарують йому кольори і звуки, а сонце за це, зігріває
Землю, нашу планету.  Це в них давня угода така… А я не люблю кольори.  Не
люблю музику. Погані кольорі. ФУ. Погана музика, будь яка. ФУ. Потрібно що все
було СІРИМ. І панувала тиша.



Він підходить до кожної нотки і забирає кольори. Складає їх в торбину. Тільки
жовта нотка «МІ» залишається жовтою. Сірий Хтось сердиться, розкидає речі,
але так, щоб не розбудити інші нотки. По різному підходить до нотки МІ, але
колір забрати не виходить.

ХТОСЬ Сірий: Не виходить. Чому в мене не виходить?

(Дивиться в торбинку. Нотка «МІ» починає ворушитися).

ХТОСЬ Сірий прикладає палець до губ показує діткам, щоб мовчали.

Хтось Сірий: Я ще повернуся.

Підходить до нотки МІ

Хтось Сірий (чаклує):

Сіромари – дим -тумани

Спати- спати будеш ти

Все підкориться пітьмі

Тікає. Прокидається нотка «МІ». Так ніби він роздвоївся. Його тіло лежить на
ліжечку, а сутність\душа\свідомість встає і йде до дітей в залі.

МІ: Дітки а що тут сталося? (діти розказують)… Так… ой лихо….а куди він
побіг?... (діти показують) Треба врятувати кольори моїх братиків і сестер.
Інакше… Інакше… ми не зможемо розбудити сонечко…. Воно не зігріє нашу
землю…Світ залишиться без кольорів і в повному мороку.

Прямує за крадієм.

Сцена 2

МАМА з ТАТОМ будять діток на сніданок.

Мама: Дітки-нотки! прокидаємося, чистимо зубки, вмиваємо обличчя, одягамося і
чекаю вас на сніданок.

Тато: Не тільки обличчя! Все що потрібно, те й вмиваємо. Мої шкарпетки не
чіпаємо. Чули?

Можливо якась смішна сценка, як наприклад, у великій родині черга до туалету,
пошук шкарпеток, хто перший знайшов, той і виграв, і можливо, плутанина ця
через те, що немає кольорів, все однакове, тільки сонна родина цього ще не
помічає. І можливо, дівчинка, а не хлопці, знайшла татову шкарпетку і радісно
натягнула як панчоху. ВСІ збираються за столом.

ТАТО: Добрий ранок дітки. Кожен ранок ми співаємо нашу пісеньку, щоб розбудити
сонечко. Тож повертаємося на схід, де сонечко спить і починаємо співати.

Дітки рівно посідали,



свої звуки\нотки  проспівали!

Треба сонечку вставати

Землю нашу зігрівати!

Всі розвертаються на умовний (або не умовний СХІД,  там по мірі того, як
нотки співають повинні з’являтися промінці сонця.

Нотки починають співати свої звуки

ДО: ДО

РЕ: Ре

Пауза всі переглядаються, стільчик з «МІ» порожній зненацька нотка ФА, ніби…
подумки сказала: ну, немає нотки МІ і нічого страшного)

ФА: Фа

СОЛЬ: Соль

ЛЯ: Ля

СІ: СІ

Промінці сонця ледве з’явившись щезають.

МАМА: Це не вся ваша пісенька!? І де МІ?

ТАТО: Де мій МІ? Може знову нічним світлякам вранішню колискову співає? (до
дітей в залі). В нас дуже гарні діти, а наш МІ… Він такий чуйний в нас. Одного разу
почув, що маленький світляк не зміг заснути на ранковій зорі, бідолаха цілий день
не відпочивав. МІ заспокоював світляка і співав йому колискову. Такий він у нас…
добрий…

Дітки нотки починають шукати нотку МІ і одночасно сваритися – співають.
Виходить какофонія.

ДО: «МІ» на нас не схожий

РЕ: Він добрий - потішний

ФА: Ні на що не гожий

СОЛЬ: Потрібний і ніжний

ЛЯ:  Він людей дратує

СІ:  Нам любов дарує

МАМА і ТАТО хапаються руками за голову.



МАМА: Стривайте! Стоп!

ДО-РЕ-МІ-ФА-СОЛЬ-ЛЯ-СІ-

ось мої дітки всі.

Ви жахливо співаєте

Нотку МІ ображаєте

ТАТО:

Нащо МІ ображаєте?

Ще й жахливо співаєте.

Так сонцю не зійти

Де ж тоді тепло знайти?

МАМА:

Не далеко від біди….

Де Мій хлопчик маленький?

Прямує до ліжечка, всі йдуть за нею.

Сцена 3

Біля ліжечка

ДО: Дивіться він спить

РЕ: і сорочка горить

МАМА: не горить !  то ….

Оглядає дітей, вони всі в сірому.

МАМА:

ТАТО, ТАТО, подивися

колір в діток наших зник,

наче змився,

наче втік.



Дітки оглядаються себе, знову дивлять на «МІ»

ТАТО:

Кольори зникли. Сонечко так любить ними бавитися. Колись, дуже давно ми
уклали з ним угоду. Ми -  даруємо йому кожен ранок кольори і звуки, а воно
-зігріває всю землю. Що ж тепер робити!?  Без паніки.  Ми все знайдемо і
повернемо. Треба подумати.

Сідає з МАМОЮ  і дітьми біля ліжечка «МІ», всі думають.

ТАТО (дивиться на МІ):

Зимно стає…

Сонце не зійде

Тільки разом

Наша сила

Хоч, МІ - інший

Він дитина

Його колір –

наші крила

доброта

його вітрила

мінорна пісенька моя

у розпачі уся сім’я

МІ спить. Вони намагаються його розбудити, але всі спроби даремні. ВСІ в
розпачі сидять біля ліжечка. Простір помалу заповнюється туманом.

Сцена 4

З’являються ХТОСЬ Сірий і МІ. Вони йдуть туманом, навколо все сіре.

ХТОСЬ Сірий: (до МІ): Що ти до мене причепився, уходь..

МІ: Не можу. Якщо сонце не розбудити - мої рідні замерзнуть. Вся земля помре. Ти
вкрав кольори.

ХТОСЬ Сірий: Та облиш, хочеш їх врятувати? Я чув, що вони тебе не люблять.



МІ (розгублено):  НЕ люблять….

ХТОСЬ Сірий: Кажуть, що ти їм не потрібний, що ти заважаєш, що ти -  дивак…

МІ: Так…Я чув, що деякі так казали. Але…

ХТОСЬ Сірий : Чув… Вірно.. Боляче було?

МІ дивиться на Хтося Сірого. В нього виникають спогади.

Спогад 1:

До, Фа, Ля грають на павутинні, наче на гітарі, павучок радісно танцює під їх
музику. МІ підходить до братів і сестри, але вони відвертаються від нього не
хочуть з ним гратися, відганяють його від своєї компанії

МІ: Боляче.

ХТОСЬ Сірий: Ходімо зі мною. Я СІРИЙ ХТОСЬ. Мені все байдуже. Я навчу тебе..
І тобі теж все буде байдуже. Не буде боляче, не буде страшно. Пішли зі мною

МІ роздумує і  погоджується. Йде разом з ХТОСЕМ Сірим. Хтось задоволений.
Він віддає в руки МІ торбинку з кольорами і співає. Туман стає щільнішим.

ХТОСЬ СІРИЙ:

Сіромари – дим - тумани

Сірий, сірий, сірий світ

Все зав’яло, колір зблід

А навколо тиша

Моя мрія втішна.

все поснуло, потемніло

мертва тиша, збайдужіло

Сіромари – дим - тумани

Сірий, сірий, сірий світ

І нікому не болить

Всім байдуже, совість спить

І сльозинка не бринить

А навколо тиша

Моя мрія втішна.

Сіромари – дим – тумани

Не болить, не бринить



І батькам не дзвоніть

І дітей не любіть

І тварин не жаліть

І планету загубіть

А навколо тиша

Моя мрія втішна.

Сіромари – дим – тумани….

Запрошує МІ співати разом з ним.

МІ: Сіромари – дим – тумани

Дивиться на Хтося Сірого. Раптом серед сірого туману з’являється світло. Це
маленький Світляк.

Світляк: Світло знайдеш завжди ти

Не підкорюйся пітьмі

Його світло росте і ніби як фільм-кіно.  МІ бачить спогад.

Спогад 2

В МІ День народження. Вся родина за столом і кожен посміхається йому. Мама
виносить торт. Всі братики і сестрички аплодують йому.  Раптово МІ
зупиняється.

МІ: Я не можу. Я їх люблю.

ХТОСЬ Сірий: Кого? Рідних? Так вони ж ображали тебе.

МІ: Вони теж люблять мене. Вони просто… не вміють це показати. Не всі вміють це
показати.

Хтось Сірий: от справді дивак, мабуть тому я не зміг в тебе колір забрати. Ти
вмієш любити. Та все одно.  В тебе нічого не вийде. Віддавай торбу з кольорами

МІ: Нічого я тобі не віддам. Я врятую рідних.

Хтось Сірий: Ось як ти! ТОДІ… ТОДІ…Ти будеш спати вічно! І ніхто, ніхто тобі не
допоможе. Бо дехто з твоїх рідних не тільки не вміє показати любов, а й не хоче…

Хтось СІРИй страшно сміється і щезає промовляючи:

Хтось Сірий: Сіромари – дим – тумани…… Вічний морок… вічна тиша

Сцена 5



БіЛЯ ліжечка МІ сидять\стоять ТАТО, МАМА, РЕ, СОЛЬ, СІ

ДО-ФА-ЛЯ відійшли в бік.

ДО: Ми зможемо самі, давайте заспіваємо.

ДО, ФА, ЛЯ намагаються співати свої нотки, в них нічого не виходить. Кілька
разів суцільна какафонія. Вони у розпачі, зовуть братів і сестер. До них
підходять РЕ, СОЛЬ, СІ.

ФА: Ще вранці ми могли заспівати свої нотки. А тепер і цього не можемо. Нумо,
разом, ще раз.

Нотки намагаються співати в них теж нічого не виходить.

СОЛЬ: Ми не можемо заспівати, тому що ми … не разом. З нами немає «МІ».

ДО: Я завжди думав, що він не важливий.

ФА: Я теж, я думала, навіть якщо я його торкнуся, чи почну з ним гратися, то стану
таким же дивакуватим як він.

ЛЯ: Я мав сумніви, але так…. я теж так вважав.

СІ: Я і гралася і торкалася і тільки раділа такому товариству. Як ви могли взагалі
так думати!?

РЕ: Я теж. Він дуже гарний друг. Бідний «МІ»

Тато: Замерзаємо… всіх втрачаємо…

ВСІ дітки дивляться на «МІ», який спить, підходять до батьків сідають разом.
Обіймаються, намагаються зігрітися.

Сцена 6

МІ, який не спить підходить до родини.

МІ: Вони замерзають! Як врятувати мою родину? (ходить, думає) Я придумав!

Я жовтенький, як сонечко! Це означає, що я теплий!  Мені треба заспівати свій
звук.

Підходить ДО свого сплячого тіла. Співає:

МІ: ДО-РЕ-МІ-ФА-СОЛЬ-ЛЯ-СІ – ось звуки всі,

а тепер МІ – МІ-МІ-МІ -МІ -МІ

– хай веселка з’явіться у пітьмі.

Від  сплячого МІ відділяється сонячний зайчик з його жовтої плями – одягу.
Зайчик стрибає по рідних, вони радіють йому, їм стає тепло, але несподівано він
зменшується і зникає. Родина знову тулиться один до одного.

Сцена 7



МІ виходить до дітей:

МІ: Що ж робити.  Діти, допоможіть мені. Треба разом заспівати пісеньку з ноткою
МІ… і довго - довго її потримати…, тоді ми врятуємо мою родину.

ХТОСЬ Сірий заховався і спостерігає

МІ співає разом з дітками

ДО-РЕ-МІ-ФА-СОЛЬ-ЛЯ-СІ – ось звуки всі,

а тепер «МІ» – МІ-МІ-МІ МІ МІ

– хай веселка з’явіться у пітьмі.

На ліжку там де лежить МІ розгоряється жовта плямка, жовті промені
зігрівають родину. ХТОСЬ Сірий  підбігає до МІ, вихоплює торбинку і біжіть.
Але кольори самі виплигують з неї. Нотки стають різнобарвними. Всі
радіють.

ХТОСЬ Сірий : Я так просто не здаюся.

Сіромари – дим – тумани

Сірий сірий сірий світ

Все зів’яло, колір зблід

Жовтий колір вщент розтань

Нотка Сірим миттю стань

Спати, спати, помирати

Кольору не набувати.

Сіромари – дим – тумани

(Починає чарувати, водити руками щось бурмотить)

Раптом Жовтий «МІ» починає тьмяніти і перетворюється на сірий. МІ який
ходив поміж дітей підходить і лягає, ніби возз’єднується зі своїм тілом. ВСІ
стоять у розпачі.

Сцена 8

МАМА: Він віддав нам усе своє тепло. Бідна моя дитина. Що ж робити!

ТАТО: Я придумав! Придумав! Ми врятуємо його як він врятував нас!

ДО-РЕ-ФА-СОЛЬ-ЛЯ-СІ , ставайте навколо МІ, швиденько.



ТАТО (до глядачів): Діти, потрібна ваша допомога. Треба заспівати нотку МІ,
замість нашого синочка. Допоможете?

ВСІ актори стають в коло, співають.

ДО-РЕ-МІ (дітки співають)-ФА-СОЛЬ-ЛЯ-СІ – ось звуки всі,

а тепер МІ  (дітки разом давайте)– МІ-МІ-МІ -МІ -МІ

– хай веселка з’явіться у пітьМІ.

ТАТО (до глядачів): Не виходить. Але ми спробуємо ще раз!

МАМА: В нас все вийде. Нумо, разом

ДО-РЕ-МІ (на дітей)-ФА-СОЛЬ-ЛЯ-СІ – ось звуки всі,

а тепер МІ (тут би тільки дітки) – МІ-МІ-МІ МІ МІ

– і веселка з’явіться у пітьМІ.

Фінал. Сцена 9

Від кожної нотки йде промінь його кольору. Вони всі перетинаються на ліжечку МІ.
Або над ліжечком МІ

Мама: Веселка! Червоний, помаранчевий, ______зелений, блакитний, синій,
фіолетовий. Тільки жовтого кольору. Кольору нашого МІ немає. Кольору сонечка.

Раптово сходить сонечко, воно додає жовтий колір. Веселка сяє. ХТОСЬ Сірий
кричить і тікає, можливо тане. Нотки радіють

ДО: Я- червоний. ДО – сонечко зійшло

РЕ: Я – помаранчева. РЕ – гарбузик в гості йде

Сонечко підіймається вище. МІ відкриває очі і теж стає на ніжки!

МІ: Я – жовтий. МІ – кульбабаки навесні

ФА: Я  – зелена. Фа – наспівує трава

СОЛЬ: Я – блакитна. Соль – небесна парасоль

ЛЯ: Я – синій. Ля – нам море промовля..є

СІ: Я – фіолетовий. СІ – фіалки у росі

Сонечко сяє, Родина радіє, обіймає МІ, обіймають один одного

МАМА:

Тепло стає…



Сонечко зійде

Тільки разом

Наша сила

Хоч, МІ - інший

Він дитина

Його колір –

наші крила

доброта

його вітрила

мажорна пісенька моя

радіє щастю вся сім’я

Мамо і Тато:  Діти, нумо ще раз заспіваємо разом.

ДО-РЕ-МІ-ФА-СОЛЬ-ЛЯ-СІ – ось звуки всі,

а тепер МІ – МІ-МІ-МІ МІ МІ

– хай веселка з’явіться у пітьМІ.

Дякуємо діти, ви молодці! Ви допомогли нам врятувати нотку МІ і розбудити
сонечко. Нехай у вашому житті завжди буде місце любові і теплу.

Дякуємо мамам, дякуємо татам, і бабусям й дідусям. Кожен з нас важливий для
родини.


