
Наталя Уварова
+380681189827

natalyauvarova@gmail.com

Спляча красуня 
(казка для молодшого та середнього шкільного віку)

Малефісента (дитина)
Стефан (дитина)
Женевьєва (дитина) 
Флора — фея
Фауна — фея 
Мерівеза— фея 

Малефісента
Стефан, король
Женевьєва, королева 
Філліп, принц 
Аврора 
Диаваль, ворон 
Флора-фея
Фауна — фея,
Мерівезер — фея

Глашатай 1
Глашатай 2
Тупотунчик - зайчик
Рудик - більченя
Сова
Дюймовочка
Принц 
Кай
Герда
Кіт у чоботах

Ельфи 

Пролог

Виходять Ельфи

Так розкажемо стару казку наново.
І подивимося, чи добре ви її знаєте.
Майте на увазі, це не одна з тих казок, які починаються з прокляття і закінчуються битвою з 
драконом. Ні.
Це розповідь про те, що відбулося насправді.
Тому що це казка про нещасну любов, знайдену дружбу і про силу поцілунку ...
Одного разу ...
Давним давно...
У далекій -далекій ...
Країні ...



Одного разу ...
Одного разу...
У ті далекі часи,
Коли лісу ще були повні ...
Чарівними істотами .....
Світлими відьмами ...
І темними відьмами ...
У ті далекі часи, на землях фей жила одна істота. 
Ви могли б прийняти її за дівчинку. 
Але вона була не просто якоюсь дівчинкою. 
Вона була феєю. Ось так. 
А звали її Малефісента.

Ельфи розбігаються. 

Дія 1
Ява 1

Забігають Флора, Фауна та Мерівеза.

Флора. Малефісенто!

Виходить Малефісента.

Малефісента. Що сталося? Чого такий гамір?
Фауна. На кордоні...
Флора. Я розповім!
Мерівеза. Ні, я! На кордоні спіймали людину!
Малефісента. Людина? Тут? Я ніколи не бачила людини! Я хочу глянути!

Ельфи виводять Стефана

Флора. Ось він!
Фауна. Злодюжка!
Малефісента. Але він… Ти дорослий?
Стефан. Ні.
Малефісента. Отже, ти просто хлопчик.
Стефан. Я — Стефан. А ти просто дівчинка? 
Малефісента. Я — фея Малефісента. Я зараз ти маєш повернути те, що взяв.

Стефан віддає камінець. Малефісента повертає його феям. Феї уходять.

Малефісента. А тепер тобі час додому. Ходімо!
Стефан. А сюди можна буде повернутись?
Малефісента. Можливо.
Стефан. А коли я прийду, ти будеш тут?
Малефісента. Це - мій дім.
Стефан. Тоді я прийду. Я ніколи не зустрічав таку, як ти, Малефісенто! 

Малефісента та Стефан уходять. 
Виходять Ельфи.



Ось так познайомилися та подружилися звичайний хлопчик та маленька фея.
І на якийсь час здавалося, принаймні між ними, що стара ворожнеча між феями і людьми
забута. 
Гадалося, що ця дружба неспішно обереться чимось іншим
Принаймі, так хотілося Малефісенті.
Але одного разу Стефан зустрів іншу дівчинку...

Ява 2.

Лісова галявина. На галявині танцюють Флора, Фауна та Мерівеза. Чують якийсь звук-
ховаються.
Виходить Женевьєва - вона заблукала, шукає шлях. Чує якісь звук, ховається.
Виходить Стефан.

Стефан. Малефісента?.. Це я, Стефан.. (бачить Гіневру) Ти не Малефісента!
Женевьєва. Ні. Я.. А, це не важливо.. Я піду.
Стефан. Стій! Куди ти йдеш?
Женевьєва. Туди!
Стефан. Але там бодото.
Женевьєва. Тоді ось туди!
Стефан. Там непролазні хащі.
Женевьєва. Тоді я піду..
Стефан. Ти заблукала?
Женевьєва. Так.
Стефан Я проведу тебе.
Женевьєва. Ні, мені не можна розмовляти та гуляти з незнайомцями
Стефан. Але я не незнайомець. Ти ж знаешь, як мене звати.
Женевьєва. Стефан?
Стефан. Ось бачиш! Ти мене знаєш... То я проведу тебе?
Женевьєва. Я буду дуже вдячна.
Стефан. Почекай, але я не можу проводжати незнайомок!
Женевьєва. Ой. Вибач. Мене звати Женевьєва.
Стефан. Гарне ім'я. Так само звати нашу принцессу! Тебе назвали на її честь?
Женевьєва. Ні, я і є принцесса Женевьєва.
Стефан. А що Ви робите в лісі, Ваше Величносте? 
Женевьєва. Гуляю. Мені не дозволяють виходити самій, я і втекла. І я прошу, не зви мене
«Ваша Величність»! 
Стефан. У лісі небезпечно гуляти без батьків, я проведу Вашу... я проведу тебе до Замку, а
якщо ти захочеш прогулятися, то я завжди тобі допоможу! Добре?
Женевьєва. Добре!

Стефан та Женевьєва уходять.

Ява 3

Виходять Флора, Фауна та Мерівеза.

Флора. Ось так подія...
Фауна. Може, розказати про це Малефісенті?
Мерівеза. Не треба, він просто провів дівчинку додому. Так вчинив би кожен вихований
хлопець!
Флора. А вона дуже симпатична!



Фауна. І така тендітна та беззахистна!
Мерівеза. Зовсім не схожа на нашу Малефісенту! Малефісента стане колись найсильнішою з
нас!
Флора. А Женевьєва колись стане Королівою!
Фауна. І буде ходити у гарних сукнях!
Мерівеза. А Маліфсента стане Королевою фей і буде ходити в чому захоче! Якщо хтось з вас
скаже хоч слово і засмутить Малефісенту, я вам... дощ з градом зроблю!(до ельфів) І ви теж
мовчить!

Ельфи. 
Після цієї зустричі Стефан став рідше приходити в гості до Малефісенти. 
А коли приходив, то розповідав про життя Замку, про бали та прийоми, але ніколи не не
розповідав про принцессу. 
Малефісента завжди чекала на Стефана і часто думала про нього. 
Йшли роки. Стефан, Женевьєва та Малефісента виросли.
 І ось, одного дня... 
Тсс!

Ельфи розбігаються.

Дія 2.
Ява 4.

Виходить Стефан.

Стефан. Малефісенто!

Виходить Малефісента.

Малефісента. Привіт. Давно тебе не бачила у нас. Я вже і забула, як ти виглядаєш!
Стефан. У мене є для тебе новина, Малефісенто! 
Малефісента. Приємна?
Стефан. Дуже приємна! Чудова новина! Я вирішив одружитися!
Малефісента. І ти прийшов до мене? 
Стефан. Ти - мій давній друг.
Малефісента. Друг?..
Стефан. І я хочу запросити тебе на весілля! 
Малефісента. Запросити?!
Стефан. Так. Я і моя наречна дуже хочемо бачити тебе у нас...
Малефісента. Твоя начерена?!!
Стефан. Вона тобі сподобається. Вона така ніжна, беззахисна, тендітна... Зараз я вас
познайомлю! Гіневро!

Виходить Женевьєва.

Стефан. Познайомтеся! Це - Женевьєва, моя наречена. Вона - принцесса. А це -
Малефісента, фея і моя давня подруга. Я розповідав тобі про неї!
Женевьєва. Мені дуже приємно, Малефісенто! Стефан часто розповідав про тебе..
Малефісента. А мені неприємно, і я ніколи не чула про тебе. 
Стефан. Ми запрошуємо тебе на наше весілля у Замок! Ти прийдеш?
Малефісента. Ні!
Женевьєва. Я буду рада бачити тебе!



Стефан. Я не розумію... Ми ж друзі!
Малефісента. Друзі?! Я думала, ти кохаєш мене! А ти... Я ніколи не прийду до вас у Замок і
ніколи не хочу бачити жодного з вас, жодну людину тут, на землі фей! Забирайтеся!

Ельфи забирають Стефана та Гіневру.

Ява 5.

Виходять Флора, Фауна та Мерівеза.

Фауна. Малефісенто, не треба було так робити!
Флора. Вони просто хотіли розділити з тобою свою радість!
Мерівеза. Вони так давно кохать одне одного....
Малефісента. Давно?.. То, ви, Флоро, Фауно і ти Мерівеза... Ви знали про це? І нічого не
казали? Ви — зрадниці! І я вас... (феї втікають) Зникли... Злякалися... Але я вас знайду!

Малефісента виходить.
Виходять Ельфи.

Ельфи.
Страх та біль охопив Малефісенту.
Вона давно кохала Стефана і думала, що і він кохає її. 
Вона довго плакала в той день, і в наступного дня і ще кілька днів поспіль.
Саме тоді заснула частни душі Малефісенти. 
Та її частина, яка вірила у радість, надію та злагоду.
Іа частина, що вірила в кохання.
І це побачили всі.

Виходить Малефісента.
За нею феї.

Ельфи. ЇЇ крила...
Малефісента. Чого витріщилися? 
Ельфи. Крила!
Малефісента. Обійдусь без них! 
Мерівеза. Крила повернуться, якщо ти знов відкриєш серце для любові.
Малефісента. Стефан зрадив мене
Флора. Він ніколи не казав, що кохає.
Фауна. І ти ніколи не казала йому, що кохаєш.
Малефісента. Мовчить! Мені не потрібні крила, моїми крилами буде.... Він! Стань
людиною!

Виходить Діаваль.

Діаваль. Що Ви зі мною зробили? Я був таким прекрасним Вороном, а став...
Малефісента. А став людиною. Чи треба було, щоб тебе забили до смерті? Я врятувала твоє
життя!
Діаваль. Я дякую за це і зроблю для Вас все, що забажаєте,
Малефісента. Ти.. ти будеш моїми крилами. 
Діаваль. Як Вам буде завгодно!

Виходять



Ява 6

Ельфи. 
А час їшов. Малефісента звикла до Діаваля і не могла без нього. 
А Стефан і Женевьєва одружилися. 
Весілля у королівському Замку було таке гучне, що звуки балу було чутно навіть на землях
фей.
А взимку, перед самими Новим Роком у Корлоівстві Стефана та Гіневри сталася ще одна
подія!

Виходять феї.

Флора. Я навіть не знаю, що буде, коли вона дізнається!
Фауна. Але їй треба сказати!
Мерівеза. Ох, щось мені неспокійно.... Ой, ховаємося!

Виходять Малефісента та Діаваль

Малефісента. Я чула гарматні постріли. Що сталося у Короля Стефана? Невже він помер?
Діаваль. Ні.
Малефісента. Королева померла?
Діаваль. Ні.
Малефісента. Може, ти нарешті скажеш, що там сталося?
Діаваль. У Короля з королевою народилася дитина!
Малефісента. Дитина?
Діаваль. Дівчинка. І на Новий Рік будуть хрестини і бал! Бал на честь новонародженої
принеси!
Малефісента. Ось як? Що ж, час завітати в гості.

Виходить. Виходять феї.

Флора. Мені страшно.
Фауна. Вона така зла... Що з нею сталося?
Мерівеза. В її серці померла любов... Ми маємо бути на тих хрестинах і захистити дівчинку!
Флора. Чому ми?
Мерівеза. Бо ми - феї! І наші охоронні закляття допоможутьпринцессі!
Фауна. Так, ти права, ми маємо захищати дітей!

Виходять.

Ява 7.

Бал у королівському Замку.

Перший. Увага ! Увага!
Другий. Увага! Увага!
Перший. У нашого короля народилась донька!
Другий. В Замок збирається багато гостей! Приготовлені дивовижні подарунки! 
Перший. Поспішайте в королівський Замок! Готуйтесь привітати короля і королеву!
Другий. Вітаємо Короля Стефана, Королеву Гіневру та принцесу Аврору!



Виходять Стефан, Женевьєва. 
Гості на балу вклоняються.
Виходять Флора, Фауна та Мерівеза.

Мерівеза. Вітаємо вас, Ваші Величності! Ми - феї з землі фей! Я — Мерівеза.
Флора. Я - Флора
Фауна. А я - Фауна. Ми принесли дарунки для вашої чарівної донечки!
Флора. І то не просто якісь речі..
Фауна. Чи коштовності...
Мерівеза. Ні! Ми -чарівниці і хочемо подарувати принцесі різні дари! Що б ви хотіли для
неї?
Стефан. Мабуть, щоб вона була щаслива!
Женевьєва. І щоб у неї було добре та ніжне серце!
Флора. Мій дарунок такий- Принцеса Аврова буде щасливою, і її всі будуть любити за її
добре та ніжне серце!
Фауна. Що ще хотіли?
Стефан. Щоб вона була гарна...
Женевьєва. І знайшла своє кохання!
Фауна. То хай буде так! Принцеса Автора буде гарною, як ранкова заря і у неї закохається
Принц!
Мерівеза. А тепер, моя черга! 
Стефан. Я хочу щоб моя донька була... Малефісента!

З'являється Малефісента та Діаваль.

Малефісента. Так Так. Що за розкішний прийом, король Стефан! Придворні, гості з інших
країв та казок...о, і яксоь дрібнота... Як забавно. Навіть прислуга є. Повинна сказати, що я
дуже засмутилася, не отримавши запрошення.
Мерівеза. Тобі тут не раді.
Малефісента. Яке делікатне становище... Але все це модна виправити, чи не так?
Женевьєва. Ви не ображені?
Малефісента. Та ні. Запрошення, напевно, загубилось. І: якщо я вже тут, то теж маю щось
подарувати дитині... Я ж фея!
Флора, Ні, їй не потрібні твої дари! Чи не підходь до принцеси! -
Малефісента.Слухайте всі. Принцеса буде, безсумнівно, зростати витонченою і гарною
Улюбленою усіма, кого зустріне...
Женевьєва Прекрасний дарунок.
Малефісента. О, дякую! Але ... До заходу сонця на її шістнадцятиріччя, вона вколе палець о
троянду і впаде в сон! Сон, від якого ніколи не прокинеться! Разом з нею засне все
королівство!
Стефан. Малефісенто, будь ласка, не треба. Благаю.
Малефісента Мені подобаються твої вмовляння. Повтори ще раз.
Стефан.Прошу тебе.
Малефісента. Добре, якщо ти вже так просиш...Принцеса зможе прокинутися від того сну
Але тільки від поцілунку коханого. Закляття це збережеться до кінця часів! Немає сили на
землі, здатної його скасувати!

Виходять

Стефан. Негайно знищити всі троянди! Жодної троянди не має залишитися! І оголосіть указ-
заборонено ввозити троянди!
Женевьєва. Заборонити квіти неможливо... Вони виростуть, скільки б їх не знищували..



Мерівеза. Я ще на зробила дарунок, Ваша Величносте. Як фея хорошої погоди, я зроблю ось
що! До шістнадцятиріччя Принцесси в Королівстві буде завжди зима! 
Женевьєва. В цьому є сенс, але на землі фей завжди весна і троянду можуть принести
звідси!
Стефан. Треба заховати Аврору. Ви! Ви, феї-чарівниці будете охороняти та виховувати її! А
в день її шістнадцятирічя вона приїде до Замку!
Мерівеза. Це - мудре рішення, ми згодні! 
Флора. Ми будеом виховувати Принцессу Аврору в лісі, подалі від усіх. 
Мерівеза. А щоб нас не впізнали, ми станемо... людьми!

Виходять.

Ява 8.

Ліс. Виходять Малефісента та Діаваль.

Малефісента. Ці три маленькі зрадниці виховують королівське дитя? Як це смішно! Маю це
бачити! Де вони? Тут? О боже! Умови тут не для маленької дитини.

Ховаються. Виходять феї.

Мерівеза. Ми більше не чарівниці, ми - селянки, які виховують сироту в лісі. Ми більше не
літаємо..
Флора. Не літаємо?
Мерівеза. І не чаруємо!
Фауна. Не чаруємо? Але як без чарів?
Мерівеза. Люди же якось живуть і ми зможемо.

Чути крик дитини.

Фауна. Вона знов плаче. Може, вона голодна? 
Мерівеза. Я принесла їй ... кашу! З корисного яблука, банана та молока! А вона не їсть!
Флора. Давай туди ще щось додамо! Шоколад? Діти люблять шоколад!

Виходять

Малефісента. З такими няньками дитина помре задовго до свого шістнядцятиріччя. А мене
це аж ніяк не влаштовує. Діавалє, он там стоїть пляшечка, відтми її на нагодуй дитину!
Діаваль. Я можу налякати її. Краще Ви!

Виходять.

Дія 3.
Ява 9.

Ельфи. 
З того часу Малефісента та Діаваль приглядали за Авророю. 
Звичайно, Флора, Фауна та Мерівеза не здогадувалися про це і вважали, що вони чудові
няньки для Аврори. 
Проходили роки. З часом у Корллівстві всі звикли до постійної зими і з нетерпінням чекали
шістнадцятиріччя Прницесси



А Аврора росла в лісі і не знала нічого про те, що вона принцесса, нічого не чула про
прокляття і вважала чарівниць своїми тітками.
І ось прийшла шістнадцята зима, і шістнадцятий День народження Аврори!
 І в цей день феї вирішили зробити Аврорі сюрприз!

Виходять феї. Під час розмови фей, Аврора підслуховує.

Флора. Подивиться, ось цей журнал! 
Фауна. О, які сукні! 
Мерівеза. Як вам ця?
Флора. Вона чудова! Тільки треба трохи змінити. 
Фауна. Ми зробимо сукню по фігурі. І вона буде чарівна в ній!
Мерівеза. Тільки як нам виставити Аврору з дому?
Аврора. Так-так, і куда ви мене намагаєтеся виставити і навіщо?
Мерівеза. Ми хотіли... щоб ти набрала хмизу та шишки у лісі. 
Аврора. Хмизу? Добре.
Фауна. Тільки тепло вдягнися - там холодно. 

Аврора виходить.

Фауна. Як набридла вже ця зима!
Флора. Нічого. Завтра вже має потеплішати!
Мерівеза. Я так розумію, комусь не подобається зима, але то єдиний шанс врятувати
Аврору.
Фауна. Завтра все це скінчиться! Подумати тільки - шістнадцять років!
Флора. Якою чудовою дитинкою вона була! Влаштуємо їй День народження! Ото вона
здивується!
Фауна. Вона вдягне прекрасну сукню і буде як справждня принцесса!
Мерівеза. Вона і є принцесса!
Флора. Так-так! А я ще приготую торт!
Мерівеза. Ти? Торт? Добре. Тільки без чарів!
Флора. Я вже навчилася готувати торт без чарів! А поки я печу, ви робите сукню!

Уходять.

Ява 10

Виходять Малефісента та Діаваль

Малефісента. Як це смішно! Вони за ці роки так нічому й не навчилися! 
Діаваль. Вони стараються.
Малефісента. Ти подивись на це! І заради цього вони вигнали її на мороз?
Діаваль.Якби не твоє закляття, морозу не було б.
Малефісента. Сподіваюся, що завдяки цій зимі закляття не справдиться. І якщо дісйно
допоможе, я визнаю Мерівезу найкращою та найрозумнішою чарівницею на світі. А якщо не
допоможе?
Діаваль. За ці роки я не бачив жодної троянди.
Малефісента. А я не бачила жодного Принца, який зміг би зняти закляття.
Діаваль. З Принцами, дійсно, проблема.
Малефісента. А де Аврора? Треба наглядати за нею!

Виходять.



Ява 11.

Аврора іде лісом. 

Аврора. Привіт, тупотунчику! Яка твоя шубка сьогодні гарна! Привіт, Рудик! Як ти сьогодні
спритно стрибаєш! Здравстуй, сово! Не спиться тоді?
Сова. Чудовий лень! І зовсім не морозний!
Аврора. В такий день хочется танцювати з сонячними промінцями та кружляти з вітром у
парі!
Сова. А краще- танцювати з Прекрасним Принцем!
Аврора. Але в нашому лісі таких немає! Хоча якось уві сні я бачила якогось Принца!
Тупотунчик. Я буду твоїм принцем!

Аврора, Тупотунчик, Рудик та Сова танцюють.
Малефісента та Діаваль дивляться за Авророю. Сміються. 
Заходить Філліп. Бачить Аврору. Підходить до неї, танцює замість Тупотунчика. 
Аврора його бачить,зупиняється.

Філліп. Вибачаюсь, я не хотів налякати Вас.
Аврора. Ой, нічого страшного, але я піду... я не можу з вами говорити...
Філліп. Тому, що я незнайомець?
Аврора. Так.
Філліп. Але ми вже зустрічалися! Ви ж самі казали- якось уві сні!

Філліп та Аврора танцюють. Малефісента та Діаваль дивляться на них.

Філліп. А як тебе звуть?
Аврора. Моє ім'я... Ой, ні! Я не можу! Прощавай!
Філліп. Коли ми зустрінемося?
Аврора. Ніколи!
Філліп. Стій! Я тебе не відпушу!
Аврора. Добре. Сьогодні приходь до мене та моїх тіток. Ввечері зустрінемо тут! А зараз мені
треба додому!

Ява 12

Аврора заходить додому

Аврора. Тітко Флоро! Тітко Фауно! Тітко Мерівезо! Де ви? Ой! Що це?
 
Вибігають феї

Разом. Сюрприз! З Днем народження!
Аврора. Дякую, мої любі! Сьогодні найкращий день у моєму житті! Можливо, скоро ви
познайомитися з ним!
Флора. З ним?
Фауна. Ти що, зустріла незнайомця?
Аврора. Але він не незнайомець! Ми вже зустрічалися з ним. 
Мерівеза. Де?
Аврора. Уві сні!
Мерівеза. Здається, вона закохалася!



Флора. Жахливо...
Аврора. Жахливо? Але мені шістнадцять!
Фауна. Справа не у цьому. Ти вже маєш нареченого.
Аврора. Я маю нареченого?
Флора. З самого народження у тебе є наречений- принц Філліп
Аврора. Ви смієтеся з мене? Як я можу вийти заміж за принца? Для цього я маю бути..
Мерівеза. Принцесою! Ти і є Принцеса. Принцеса Аврора! І ввчері ми підемо до Замку, і ти
побачиш батьків - Короля Стефана та королеву Гіневру!

Ява 13.

Королівський Палац

Мерівеза. Ваші королівські Величності, дозвольте представити вашу дочку - принцесу
Аврору.

Виходить Аврора.

Аврора. Я хочу серйозно поговорити з вами, Ваші величності.
Женевьєва. Ми слухаємо тебе.
Аврора. Сьогодні я дізналася, що я — принцесса Аврора і що у мене є наречений...
Женевьєва. Так, принц Філліп.
Аврора. Я прошу дозволу відмовити йому і взяти слово назад.
Стефан. Це неможливо!
Аврора. Тоді я повернусь у ліс, до хатинки, і ніколи не повернусь.
Стефан. Я зачиню тебе у Замку і ти нікуди не вийдеш звідси! Негайно зачинит всі двері!
Женевьєва. Стефане, я тебе прошу, почекай. Авроро, а чому ти не хочеш вийти заміж за
Філліпа? Адже ти його ніколи не бачила!
Аврора. Саме тому. І до того ж - я закохана в одного чудового хлопця і сьогодні ввечері маю
зустрітися з ним і хочу познайомити вас.
Стефан. Хлопця? Принцесса і хлопець? 
Женевьєва. Стефане, ти теж колись був просто хлопцем! А зараз давай послухаємо її. Якщо
вона не кохає Філліпа, то і не вийде за нього! Згадай, скільки лиха нам принесло розбите
серце. 
Стефан. Добре. Але ти, Авроро, маєш сказати йому про це сама. 

Глашатай. Принц Філліп!

Аврора. Я скажу зараз же!
Стефан. Ні, це не по королівські і не ввічливо.
Женевьєва.Він їхав сюди з сусіднього королівства, а ти йому отак зразу гарбуза...
Стефан. Спочатку треба його привітати, а потім вже скажешь! Я його привітаю, а потім тебе
покличу.

Аврора виходить

Ява 14.

Заходить Філліп

Філліп. Ваші Величності прийміть вітання від мого батька та від мене!
Стефан. Раді бачити Вас, принце Філліп!



Філліп. Я хочу поговорити з Вами, Ваші Величності про вашу дочку, принцессу Аврору.
Женевьєва. Справа у тому, принце Філііпе, що наша дочка, вона, як би Вам сказати... Для
неї було сюрпризом, що вона має нареченого...
Філліп. Я прошу Вас дозволити мені повернути слово,
Стефан і Женевьєва. Повернути слово?
Філліп. Я ніколи не бачив Прінцесси і вона ніколи не бачила мене, і не думаю, що моя
відмова буде ударом для неї.
Женевьєва. Я теж так не думаю. 
Стефан. Я вимагаю поясненя!
Філліп. Я закохався в іншу дівчину, чарівну, як ранкова заря. і сьогодні ввчечері я маю
зустрітися з нею.
Женевьєва. Сьогодні ввечері?
Філліп. Так.
Стефан. А де ви ту чарівну дівчину зустріли?
Філліп. У лісі. 
Женевьєва. Що ж, причина поважна. 
Стефан. Але Вам треба самому сказати про це Принцессі Аврорі. Покличте Принцессу!

Заходить Аврора. 

Аврора. Принце Філліпе, я....
Філліп. Принцессо Авроро, я....
Аврора. Це ти? Принц Філліп?
Філліп. А ти... Принцесса Аврора?

Обнімаються.

Стефан. Здається, ще п'ять хвилин тому вони хотіли повернути одне одному слово.
Женевьєва. Щось мені підказує, що вони передумали.
Стефан. От відсвяткуємо бал на честь Дня Народження Принцесси і будемо весіля готувати!

Виходять.

 Ява 15

Заходять гості.
Глашатай. Його королівські величності і його королівські високості!

Виходять Стефан, Женевьєва, Аврора, Філліп
За гостями споглядають Малефісента та Діаваль.

Глашатай. Подарунки від гостей — казкових героїв! Дюймовочка та її принц!
Дюймовочка. Я дарую вам чарівний крила від мешканців однієї далекої країни!
Глашатай. Кіт в чоботях!
Кіт. Я поздоровляю Вас з днем народження та дарую Вам чарінвий капелюх, в якому коде
стає хлробрим і сильним, як лев.
Глашатай. З далекої Півночі приїхали Кай та Герда.
Герда. Ми даруємо Вам чарівну троянди з нашої казки....
Аврора. Які гарні квіти! Ніколи таких не бачила...

Аврора бере троянду і падає на руки Філліпу. Всі мешканці королівства засинають. Всі, крім
Філліпа.



Заходить Малефісента та Діаваль.

Філліп. Що з нею? Що з ними усіма?
Малефісента. Вони сплять чарівним сном.
Філліп. А чому я не заснув?
Малефісента. То давня історія. 
Діаваль. Колись одна молода фея закохалася в звичайного хлопця, а він вибрав іншу. І тоді
фея розсердилася і наклала закляття на їх доньку.
Філліп. Це дуже жорстоко
Малефісента. Я зрозуміла це потім, але тоді це здавалося гарним рішенням. Я не думала, що
з часом ця дівчинка стане дорогою для мене. 
Філліп. Вона прокинется?
Малефісента. Зняти закляття може цілунок справжднього кохання.
Діаваль. Ці Принци часом не все одразу розуміють...Поцілуй її!
Філліп. Але ми тільки познайомилися!
Малефісента. Правила гарного тону наразі не потрібні. 
Філліп. Просто поцілувати?
Малефісента. Просто поцілувати. А мені краще піти....

Філліп цілує Аврору
Вона і всі навкруги прокидаються.

Аврора. Філліпе! (бачить Малефісенту) Стій...Я тебе знаю... І тебе теж...
Стефан. Малефісенто, відійти від Аврори..
Женевьєва. Авроро, не підходь до неї.
Аврора. Чому? Вона ж моя фея-хрещена! 
Малефісента. Фея-хрешена? 
Аврора.Я знаю тебе з дитинства!
Мерівеза. Не може бути!
Аврора. Вона постійно була поряд і допомагала мені. А коли не було її, був він- він грався зі
мною та захищав
Діаваль. Мене звати Діаваль, принцессо!
Аврора. Дуже приємно!
Женевьєва. Але вона наклала на тебе закляття!
Філліп. І допомогла зняти його...
Стефан. Допомогла?
Малефісента. Знайшов, кому довірити дитину.. Трьом маленьким зрадницям. які собі ради
дати не можуть..
Мерівеза. Дозвольте!
Малефісента. Не дозволю... Я боялася, що з такими няньками Аврора не дотягне ло
шістнадцятиріччя і закляття не набере силу і я доглядала за нею. Вона була чудовою
дитиною і виросла гарною дівчиною. Потім я хотіла зняти закляття, та марно... 
Філліп. Але ти, ти зробила так, щоб я не заснув і зміг його зняти.
Малефісента. Все-таки, я — фея і на це вистачило моїх сил. Я хочу попросити вибачення у
вас, Стефан та Женевьєва, за те, що сталося тут багато років тому. І у тебе, Авроро...
Аврора. Не треба, я не серджуся. Адже завдяки цьому у мене було веселе дитинство і я
зустріла своє справджне кохання! А зараз я хочу зробити подарунок тобі Малефісенто!
Тітонько Мерівезо, знайди подарунок Дюймовочки!

Мерівеза приносить подарунок Дюймовочки.

Малефісента. Але це крила! 



Аврора. Так. І хоч вони поки ще невелики, але з часом вони виростуть і зможуть служути
тобі не гірше за Діаваля!
Діаваль. А що ж тобі робити мені?
Малефісента. Бути поруч.

Мерівеза. Як я люблю щасливі фінали!
Флора. Нарешті, в нашому Королівстві настане Новий Рік!
Фауна. І подарунків буде за всі шістнадцять років!

Фінальна пісня
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