
   
 
       Я. Верещак 

     Новорічна крутоверть 
   Крута новорічна казка на дві частини  
 
 Діють:   Протидіють:  
 Том    Баба Яга 
 Джері   Кощій Безсмертний 
 Дід Мороз   Бабай 
 Снігуронька  Кікімора 
     Соловей- розбійник 
 Фокусники( власна театральна самодіяльність) 
 
 ЧАСТИНА ПЕРША. 
 На сцені традиційна новорічна декорація. На першому плані 
високе стилізоване крісло. Під приглушені звуки литаврів 
циркачі- слуги Кощія Безсмертного несуть через зал якийсь 
видовжений предмет, накритий сріблясти покривалом. 
 СЛУГИ ( до глядачів). Тссс!.. ( Не знімаючи покривала, 
обережно розміщують свою ношу в кріслі, поправляють покривало. 
До глядачів).  Тссс!  ( Тихенько виходять).  
 Пауза, наповнена приглушеною загадковою музикою. Раптом 
грюкають двері і різко все міняється: через залу на сцену 
галасливо біжать... Том і Джері. Класична погоня як у залі, так 
і на сцені, врешті Тому вдається спіймати Джері. 
 ТОМ. Та- ак... Попався? Попався. А тепер кажи: хто ти? 
 ДЖЕРІ. Ой!.. Ну, Джері я, Джері. 
 ТОМ. Джері?! Покійник ти! 
 ДЖЕРІ. Том, хвилинку, послухай, що скажу. Я спеціально у 
цей літак... ой! Я знав - до них летить, на Новий рік. А я ще 
ніколи не бачив ялинки новорічної, ой... і Діда Мороза... 
 ТОМ. Брехня! Санта Клауса не бачив? 
 ДЖЕРІ. Я бачив мультик: у них тут Дід Мороз не такий, як 
Санта Клаус! І ялинка інша, і співають вони, і танцюють не так, 
як у нас... 
 ТОМ ( іронічно). І сніг чорний, і мороз теплий?.. 
 ДЖЕРІ. І Снігуронька у них зовсім інша... 
 ТОМ. Ну, і що ж ти, хитра мишко, пропонуєш? 
 ДЖЕРІ. Давай подивимось, ну, тобто відсвяткуємо у них 
Новий рік, га? 
 ТОМ. А потім ти вибереш момент - і дременеш, і знову 
обдуриш мене? 
 ДЖЕРІ. Ні, Том, я чесно, я скажу: увага, тепер я втікаю! І 
ти - за мною, і все спочатку... 
 ТОМ. Гм... Чесно, скажеш? 
 ДЖЕРІ. Чесно, чесно! 
 ТОМ. Та мені самому цікаво, як вони тут святкують... 
Тільки де ж воно все? Ялинку бачу, а Санта Клауса... Діда 
Мороза нема і ніхто не танцює... ( Роздивляючись навколо, 
механічно відпускає Джері). 
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 ДЖЕРІ. Тссс! Он у кріслі... мабуть, сховався Дід Мороз... 
( Заглядає під сріблясте покривало і злякано відскакує). Ой! 
 ТОМ. Що там? ( Заглянув під покривало). Гм! Що воно таке? 
 ДЖЕРІ ( відводить Тома убік, стиха). Я бачив мультик. Це 
дуже страшно. Це... ( шепоче щось Томові). 
 ТОМ. Та ну?!. А чого воно тут, на Новий рік? 
 ДЖЕРІ. Напевно, щось задумали. Якесь велике зло. 
 ТОМ ( закачує рукави). Та я зараз як дам!.. 
 ДЖЕРІ. Стій! Це страшна сила. Краще сховаймося. 
 ТОМ. Це ти ховайся, а я... 
 ДЖЕРІ ( перебиває). Біжить! Собака! Лев! Тигра люта!  
( Ховаються).           
 Вітаючись з глядачами і навіть пригощаючи декого 
цукерками, через зал на сцену прямує сучасна модна дівчина у 
великих захисних окулярах на все обличчя, в яскравій куртці з 
піднятим капюшоном і з моднючим рюкзаком на плечі. 
 ДІВЧИНА. Хвилинку уваги, дорогі друзі! Наша новорічна 
вистава трошки затримується, і мене попросили задурити вам 
голови... ой, вибачайте, розважити!.. ( Квапливо). Ні, ні, 
жодних вікторин, загадок, танців, пісень - фі! Маю до вас одне-
єдине запитання. ( Ще привітніше). Скажіть мені, дорогі хлопці і 
дівчатка, чи вірите ви в існування... Ні, не так. Будь ласка, 
підніміть руки всі, хто вірить в існування... ну, скажімо, Баби 
Яги? Ой, ну чого ви смієтеся? Я серйозно. Будь ласка, хто з вас 
щиро вірить в існування Баби Яги - костяної ноги? ( Рахує руки). 
Раз, два, три... І все? ( А якщо жодної піднятої руки). Жодної 
руки? Чудово! Отже, ніхто всерйоз не вірить? ( Або). Отже, 
всього- на- всьго п' ятеро? ( Троє, четверо тощо). Чудово! 
Пречудово, кохані мої! Бо я теж не вірю у ці дурні казочки! ( А 
якщо більшіть глядачів жартома піднімуть руки, тоді:) Всі 
вірите?! От дивина! А я не вірю, хоч убийте - не вірю я в 
існування Баби Яги! ( Рвучко знімає окуляри, скидає куртку - 
перед нами типова Баба Яга). Ні, звичайно, зовні людина може 
по- різному виглядати, вірно? ( Співає). 
    Обличчя як обличчя: 
    Є вуха, рот і ніс, 
    Великий ніс, щоправда,  
    Бо для сімох він ріс. 
    І зубки щербатенькі, 
    І вушка ого- го,  
    Але це все - від неньки 
    І батечка мого! 
    Мене ж судіть не з виду,  
    А за діла круті: 
    В якій машині сидю, 
    В якій живу красі,  
    Яку я маю дачку 
    І кицю, і собачку,  
    І скільки в мене баксів 
    На щоті в банку є,  
    І з ким відпочивати 
    Літаю на Гаїті,  
    В Італію, Іспанію, 
    У Грецію, Туреччину,  
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    У Хранцію, Німеччину, 
    Ісландію, Гренландію, 
    А також на Бермудські 
    Трикутні острови. 
( Деренчливим голосом). І голос іноді буває не дуже приємний, 
вірно? Всяке в житті трапляється. Але! Але щоб ото на мітлі чи 
в ступі літати? Чи хлопчика білявого, Івасика- телесика живцем у 
пічку?! Фу, гидота яка! Придумають же... 
 БАБАЙ ( біжить через залу). Братва, не вірте їй! Це хитрі 
новорічні теревені з метою заманити вас у пастку. А насправді, 
братва, перед вами - вона, типова Баба Яга! Сучасний екземпляр: 
тобто після пластичної операції. Братва, придивіться, шрами за 
вухами, біля носа... 
 ДІВЧИНА, або БАБА ЯГА. А ти як був ябедою, Бабаю, так і 
залишився? ( Стиха). Хіба не ти запропонував зібратися в цьому 
домі і зіпсувати людям Новий рік? 
 БАБАЙ. Ну я... 
 БАБА ЯГА. Так я вже почала псувати - прикинулася дівчиною, 
обманула всіх...  
 БАБАЙ ( перебиває). Е ні! Хоч я і Бабай, але завжди різав 
правду- матінку у вічі. ( До глядачів). Що, одяг на мені не той? 
А ви знаєте, скільки зараз коштує казковий одяг? Це по- перше. А 
по- друге, нині всі казкові персонажі одягається через секонд 
хенд! Ах, ви презираєте секонд хенд? У вас татусі багаті? А 
мені - начхати! Апчхи! Апчхи! Апчхи! Питаєте, чому я такий 
грубіян? Співаю! ( Співає).  
    Це тому - що демократія: 
    Все дозволено мені -      
    Глузувати, насміхатися 
    І лякати малюків. 
    Вчора ми ще прикидалися,  
    Ніби знаємо усе: 
    Коли жив Тарас Шевченко,  
    Пушкін, Гоголь і те де. 
    А сьогодні демократія:  
    На фіга мені все знать? 
    Є у мене класна братія,  
    А на решту наплювать! 
    Ми у рекеті і в бізнесі 
    Зараз всі на висоті.  
    Вчора звали нас бандитами,  
    А сьогодні ми - круті! 
Апчхи! Апчхи! Апчхи! 
 Спадає покривало: у високому стилізованому кріслі - Кощій 
Безсмертний: блискучі лати, блискучий шолом, та от здоров' я, 
далебі, не блискуче. 
 ТОМ ( виглянув, стиха). Ха! Отакого немічного дідуся 
боятися? 
 ДЖЕРІ. Прикидається немічним. А насправді - Кощій 
Безсмертний. Президент всієї нечистої сили... 
 БАБА ЯГА, БАБАЙ ( падають, відповзають у тінь). Кощій?! 
Безсмертний?! Розбудили... Тссс... 
 КОЩІЙ ( вселенський стогін). О- хо- хо... Ую- юй- юй... Тисячу 
літ не спав, нарешті, перед Новим роком знайшов розкішне мертве 
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царство - " Театр" називається - і на тобі: якась нечиста сила 
гармидер зчинила... ( Страхітливо позіхає, натягує покривало під 
бороду). Ох, безсмертячко моє хворобливе. Заздрять мені, що 
довго живу, а не розуміють, яка це біда. ( Спроба поетичного 
імпровізу, а мо', й утробного співу). 
    Коли ти безсмертний, 
    То все, що твоє,- 
    Безсмертне, безсмертне, 
    Безсмертне- є- є: 
    Радикуліт, печінка, селезінка, 
    Бронхіт, гастріт, водянка, ішіас,  
    Нирки, дірки, суглоби, серце, хроби, 
    Падагра, Ніцца, піцца - маразмас. 
    Суцільним маразмас, 
    Класичний маразмас! 
( Позіхає). Слуги мої, а ну, покажіть всім, хто галасує, на що я 
здатний! ( Слуги- циркачі демонструють силу, спритність і грізні 
фокуси). Ну, досить, досить, бо мені самому страшно стало. 
( Позіхає). Ах, багато б я дав, щоб раз і назавжди врізати дуба, 
так не можна ніяк різати, бо на тому дубі якась погана людина 
повісила залізну скриню, а в тій скрині заяць вухастий, а в 
ньому птиця, а в тій птиці- молодиці не то жук, не то яйце - хто 
дізнається про це... 
 БАБАЙ ( з переляку). Апчхи! 
 КОЩІЙ ( зірвався на ноги).  
    Хто чихає тут стоносо -  
    в моїм царстві грип розносить?!! 
 БАБАЙ.   Ой Кощію, ой хороший,  
    ніхто грипу не розносить. 
    То від страху я чихаю -  
    твоє царство прославляю.  
Апчхи! Апчхи! 
 КОЩІЙ. Згинь! Мені ще тілька безсмертного грипу на Новий 
рік бракує! 
 БАБАЙ. Благаю, не гнівайся, Кащію, царю наш, я вже три 
тисячі нових років чихаю і ще жодна нечисть грипом не хворі...   
 КОЩІЙ. Глохни! Три тисячі років на землі було чисте 
повітря і чистії води, і жодних тобі нітратів- гебрецидів... 
 БАБА ЯГА ( підхопила). А головне - телевізорів не було!  
Гидотних мультиків про Бабу Ягу не було? Не було! Жодних там 
черепашок ніндзя, гераклів різних з їхніми подвигами,  пітерів 
пенів, пеппі довгихпанчох, аладинів з їхніми лампами не було? 
Не бул- о- о!! 
 БАБАЙ. І гуляли діточки зранку до вечора на вулиці, і 
батьки лякали їх мною, грізним Бабаєм...  
 БАБА ЯГА. І мною, і мною, Бабою Ягою! 
 БАБАЙ. І всі нас боялися! І поважали! 
 БАБА ЯГА. Кощію,  царю вселенський, ну коли ти вже, 
нарешті, зліквідуєш ці трикляті телевізори? 
 КОЩІЙ. Дурні ви! Хіба не бачите, сидять діточки зранку до 
вечора біля телевізорів, уроків не вчать, очі собі псують - 
отже, ростуть сліпенькими й дурненькими - саме такими, як нам 
треба. 
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 БАБАЙ. А ще ці, компутерні ігри - ох і бовдурами роблять 
всіх - як дорослих, так і дітей! Правильно кажу, Кощію? 
Компутери і телевізори - в кожний дім, о! 
 БАБА ЯГА. То їхні проблеми, людські. А нам що робити на 
Новий рік? Як дітей налякати, себе показати? Негайно! Зараз! 
 КОЩІЙ ( гаркнув). Не заразкай, бо заразиш! Он- о скільки їх, 
слабеньких, хворобливих ( жест у бік зали). Сидять, як сонні 
мухи. ( До глядачів). А ну гаркніть мені: " Здоров був, пане 
Кощію!" Та ні, ні, по команді, всі разом! Увага, три- чотири! Ну 
хто так гаркає? Ви що, каші манної не їсте? І я не їм... бо 
ніхто ж не дає! Ще раз: " Здоров був, пане Кощію!" Три- чотири! 
О, це вже краще. А тепер, кохані мої, будемо що? Правильно: 
спати будемо! Разом будемо спатоньки. А хто нас розбудить, того 
я страшно покараю, ох і покар- р- раю! ( Подав знак слугам, ті 
демонструють грізний фокус- покус). На добраніч, діти! 
( Позіхаючи, зникає під покривалом).  
 БАБАЙ ( до глядачів, майже пошепки). А давайте мені 
гаркнемо, га? пошепки, га? Мені ще ніхто ніколи пошепки не 
гаркав. Ну, будь ласка: " Здоров був, пане Бабаю!" Пошепки, три-
чотири! ( Гаркнули). Ой, дякую!.. І ви теж будьте здоровенькі, 
бо я ж не люблю хворих дітей лякати! 
 КІКІМОРА ( біжить через зал). Рознюхала! Дізналася! 
 БАБА ЯГА, БАБАЙ ( разом). Тихо, тссс!  
 КІКІМОРА ( бігає по залу, то підвищує, то понижує голос).   
   Рознюхала! Дізналася!  
   Ура мені, ура!  
   Я чесно заслужила  
   жувачок кілограм!  
   Тягучих,    липучих, 
   діролів- дімедролів  
   і орбітів без цукру,  
   і чупа- чупсів купу,  
   і пепсі два відра -  
   Ура мені, ура!!  
   ( Лагідно- лагідно).  
   Щоб у животику  
   було болотико  
   і в голові -  
   буль- буль - багнюка,  
   і на руках - 
   солодкая грязюка,  
   і на щоках -  
   мільони плям, -  
   ну, хто так виглядає?  
   Ви?!! 
   Ха- ха, це я - болотяний катамаран!  
   Ой, ні, ні, ні - Кікімаран! 
 БАБАЙ. Тихо, тихо, чуперадло... 
 КІКІМОРА ( підлетіла до нього). Ах, я чуперадло? А ти... а 
ти знаєш хто? 
 БАБАЙ. Знаю - Бабай. 
 КІКІМОРА. Бабай?!. Ах, яка чорна борода! Ах, я млію... з 
першого погляду зімліла, тобто  закохалася, ах... 
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 БАБАЙ. Ні, це я з першого, бо я тебе перший злякався - і 
відразу закохався... 
 КІКІМОРА. Ні, Бабаю, це я тебе кохаю! 
 БАБАЙ. А я відповідаю, що я тебе кохаю! 
 КІКІМОРА. Ах, який ти культурний кавалер! Хочеш в' ялену 
змію з нашого болота?  
 БАБАЙ. Хочу! А ти хочеш... 
 КІКІМОРА. Ой, хочу! 
 БАБАЙ. Та постривай, я ж іще не сказав, - чого! 
 КІКІМОРА. А я всього хочу, коханий Бабаю! 
    бо від кохання димлю і палаю,  
    а раз я палаю, то міри не знаю, 
    не- знаю- Бабаю- димлю- і- палаю!  
 БАБАЙ. От горе - ВОНО віршами говоре! 
 БАБА ЯГА ( наголос на третьому складі). І звуть її  Кі- кі-
мо- ра. 
 БАБАЙ. Кікімора?! Не  впізнав - багата будеш!      
 КІКІМОРА.  Ох, буду багата,  
    зречуся болота, 
    мами і тата -  
    і буду по- модньому 
    себе називати...  
Ой, лишенько, а як же воно буде по- модньому? 
 БАБА ЯГА. Кікі.  
 КІКІМОРА. Кікі! Кікі! Як гарно! ( Танцює). 
 ТОМ ( стиха). Е, у них тут серйозна змова! Новорічний 
шабаш. 
 ДЖЕРІ. Їх уже четверо! А нас тільки двоє. 
 ТОМ. Може, в залі є герої? 
 ДЖЕРІ. Та ні! Діти їх бояться.  
 ТОМ. Сучасні діти когось  бояться? ( До глядачів). Це 
правда?  
 ДЖЕРІ. Тссс! 
 БАБА ЯГА. А що ти рознюхала? Про що дізналася? 
 КІКІМОРА, або КІКІ. Ой, браття- товаришочки і ти, коханий 
Бабаю! До чого ці дурні люди додумалися! Мені про це й раніше 
ворони каркали...  
   та я в болоті 
   була по вуха. 
   А позавчора 
   жаба Ропуха 
   виграла в карти 
   підводну дачу  
   і тілівізір  
   ще й на додачу! 
 Ах, тримайте мене, бо я по тому тілівізіру такого 
надивилася! Я таке дізналася! Я таке рознюхала! 
 БАБАЙ. Тримаю! Кажи! 
 КІКІ. Як ви гадаєте, що воно таке: двійка, два нулі і 
дев' ятка, перевернута догори ногами? 
 БАБА ЯГА. Цихри. Арихмутука. 
 БАБАЙ ( поправляє). Арихметука! 
 КІКІ ( співає а ля футбольні фани).  
    НІ, ні, ні- ні- ні! 
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    НІ, ні, ні- ні- ні! 
    НІ, ні, ні- ні- ні! 
 БАБАЙ ( і собі мимоволі заспівав). 
    А що, а що, а що?  
    А що ж воно таке?  
    і з чим його їдять?  
 КІКІ.   А свято! А велике!  
    А круте, круте, круте! 
 БАБАЙ.   Двійка - свято?!  
    Ох, я млію!  
    Вже збулась дитяча мрія.  
    Гей школярики, чували?  
    двійка нині святом стала! 
 КІКІ. Та ні, це не така двійка, як у школі була, а така, 
що в календарях і скрізь! О, навіть тут, он- о, бачите, бачите? 
 БАБА ЯГА. Ну ти з болота! Це ж Новий рік так пишеться. 
 КІКІ. Правильно, подруженько, все ти знаєш, бо ти стара 
баба, а я ще молоденька, дурненька, мені недавно тільки 
вісімсот років минуло, і я лишень вчора по тілівізіру 
дізналася: коли настає перший день другого місяця зими, всі 
люди кричать " ура!", п' ють відрами пепсі- колу, пускають ракети, 
кидають петарди і кличуть у гості переодягненого артиста з 
червоним носом - Діда Мороза. І в того артиста є ще велика 
борода - біленька, чистенька, аж гидко! 
 БАБАЙ. У справжнього мужчини - о! ( Демонструє свою 
бороду). Чорна!  
 КІКІ. А ще з Дідом Морозом приходить Сігуронька - теж 
артистка і теж біленька вся, чистенька - фу! ( Передражнює). 
    Мене всі звірі знають, 
                Бо з ними я дружу. 
                Для мене вони грають 
                На скрипках і в дуду. 
 БАБАЙ. Ого! Сама придумала?. 
 КІКІ. Та - тілівізір! " Новорічна вистава" називається. 
Гидота!! 
 БАБАЙ. Петерди не гидота! Бах! Бах! Бах! Люблю діточок 
лякати! 
 БАБА ЯГА. Бабаю, та вони зараз самі кого хочеш налякають!   
 КІКІ. Придумала! Класний трюк... ( Жалібно голосить). Ой, 
яка ж я мудра, яка винахідлива - ой, невже ж я колись помру- у-
у?.. 
 БАБАЙ. Та тихо! Що придумала? Який трюк? 
 БАБА ЯГА. Кажи! 
 КІКІ. Давайте... перекинемося... на людей. 
 БАБАЙ. Що- о? На людей? До школи ходити? 
 БАБА ЯГА. Уроки вчити? 
 БАБАЙ. Гроші позичати? 
 БАБА ЯГА. Борги віддавати? 
 КІКІ. Та ні - на крутих перекинемось, на крутих!!! 
 БАБАЙ. На крутих? Гм! Я вже співав про це... 
 БАБА ЯГА. І я жартома... 
 КІКІ. А тепер всерйоз будете! Бо хто нині боїться Бабая чи 
Бабу Ягу, чи мене, Кікімору з болота? А крутих - о- о, всі 
бояться! Круті, вони ж такі круті, що навіть самих себе бояться 
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- і стріляють один одного щодня: то на вулиці, то в машині, то 
вдома, то в під' їзді -  бах- бах- бах- бах! Бах- бах- бах- бах! По 
тілівізіру все видно! 
 БАБА ЯГА ( голосно). А які в них машини - завал! 
 БАБАЙ ( ще голосніше). А які петарди, гранати, пістолети... 
 Захопившись, змовники не бачать, що Кощій давно вже 
висунув голову з- під покривала й похмуро слухає. Врешті 
помітили й заклякли в чудернацьких позах. Пауза.    
 КОЩІЙ. Галасуєте? Не боїтеся мене? Правильно, що  там його 
боятися - немічне, стареньке! Мовчати! Забули, з ким справу 
маєте? Ну, то я вам нагадаю... круті! 
 БАБА ЯГА. Вибачай, вельмишановний Кощію, але я на правах 
твоєї найближчої родички,- бо я ж таки, а не хто- небудь твоя 
двоюрідна тітка по лінії троюрідної сестри... 
 КОЩІЙ. Ой, зупинись! 
 БАБА ЯГА . Так от, скажи, будь ласка, чому ти проти того, 
щоб ми стали крутими?   
 КОЩІЙ ( різко).  Я піратом був зухвалим,  
     Королем і кардиналом, 
     Маршальські носив пагони,  
     І три рази чемпіоном 
     Був я з плавання і з бігу, і в  
     стрільбі.   
     А нові часи настали -  
     Викував себе із сталі: 
     Кітель, вуса, хвацька врода - 
     Пив я кров людську, як воду -   
     І любив мене за це народ! 
     А тепер, щоб панувати,  
     Я крутим повинен стати?!! 
     Ні, голубчики- вампіри, 
     Краще переспать це діло - 
     Досить з мене вже дурних пригод! 
     За крутими в цій країні 
     Смерть крадеться замість тіні.  
     Ну, а я тому й Безсмертний,  
     Що ніколи в бій відверто 
     Не полізу і не лазив, от! 
 Хочете гратися в крутих, ідіть собі в інше місце. Тут 
повинен бути спокій і тиша, ясно? ( Зникає під покривалом).  
 Отямившись, нечисть переходить на мову жестів, що 
доповнюється уривчастими приглушеними фразами.  
 - Петарди, ракети, пістолети! 
 - Чорні " Мерси"... 
 - Ялинку запалимо! 
 - Підпалимо?!  
 - Та ні, заклинання віршоване... 
 - А я в ресторан хочу! 
 - В ресторан, в ресторан! 
 - Правильно! Кому потрібна, ця " Новорічна вистава..."  
        Голосний свист - усі присіли. 
 СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК ( з контрабасом на спині). Привіт від 
старих чобіт! 
 БАБА ЯГА. Соловей- розбійник?  
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 БАБАЙ ( стиха). Тихо, кореш, - Кощій спить! 
 СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК. Ой, скільки я його знаю - все спить і 
спить. І чому його всі бояться?.. 
 КІКІ. Стоп! Людиною хочеш бути? 
 БАБАЙ. В " Мерсі" роз' їжджати, в ресторанах засідати... 
 БАБА ЯГА. Крутим? хочеш? бути?     
 СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК ( до глядачів). Хтось не хоче буть 
крутим? Ха- ха, всі хочуть! А я що, дурніший за всіх?    
 КІКІ. Ти мудрий, ти хоробрий, але тільки, будь ласка,- 
тихіше! 
 БАБАЙ. Кощій дрімає... 
 БАБА ЯГА ( широкий жест). І військо його куняє... 
 СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК. Соловей, та ще й розбійник, не може 
тихо співати! Увага! У кого делікатні вушка і слабенькі нерви, 
cтережіться- бережіться - я співати буду! ( Розкриває футляр 
контрабаса, а там - звичайнісінька гітара). 
 Нажахані Бабай, Кікі та Баба Яга, показують у бік Кощія, 
жестами просять Солов' я- розбійника замовкнути і, врешті, 
завмирають, заткнувши пальцями вуха. 
 ( Акомпонуючи собі на гітарі, гримить могутнім співом).          
     Хочу бути я крутим,  
     Щоб із носа - чорний дим, 
     А із рота чорні стріли, 
     Тільки свисну - враз летіли! 
     Скрізь летіли, скрізь летіли, 
     Три ха- ха! 
     Чорні блискавки з очей 
     Хай лякають всіх людей! 
     І дорослих, і малечу 
     Хай лякають небезпечно 
     І загрозливо, і страшно 
     Сім ха- ха! 
     Щоб тремтіла вся земля 
     Від крутого Солов' я. 
     Друзів- родичів не маю, 
     Отже, своїх не злякаю,  
     Не злякаю, не злякаю 
     Не злякаю я! 
     Тисяча ха- ха!    
( Голосно ляскає в долоні, верещить). Браво мені! Біс! Ах, який 
талант пропадає!!! Ах, який могутній голос!.. ( У бік крісла). А 
ти, Кощію, не пускаєш мене ні в оперу, ні в естраду! 
 Рвонув Соловей- розбійник покривало - а в кріслі замість 
Кощія - ціла купа яскравих новорічних костюмів. 
 Тю! Що це таке? 
 БАБАЙ. Секонд хенд! 
 ДІД МОРОЗ ( з' явився в іншому боці сцени). Це чарівні 
новорічні костюми. Той, хто їх одягне, стане всесильним. 
 БАБА ЯГА. А ти хто такий? 
 КІКІ. Дід Мороз! Це ж він... і борода його... 
 БАБА ЯГА. Ой, холодно як! 
 БАБАЙ. І ноги примерзли до підлоги. 
 СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК. губи замерзли - свиснути не можу. 
 Німа сцена.  
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 Затемнення. 
 
 ЧАСТИНА ДРУГА. 
 З куліс визирають Том і Джеррі. 
 ДЖЕРІ. Дід Мороз? Не може бути! 
 ТОМ. Дивний якийсь... І борода приклеєна... 
 Дід Мороз робить магічний жест - Нечисть оживає, оточує 
Діда Мороза, розглядає, мацає, нюхає. 
 БАБАЙ. А- а, я зрозумів! Ти був нечистим, а тепер одягнув 
цей чарівний новорічний костюм і став чистеньким? 
 ДІД МОРОЗ. Ні, я завжди був таким. 
 БАБА ЯГА. А чого ж ти сюди прителющився? 
 ДІД МОРОЗ. Перевірити, чи все готово до зустрічі  Нового 
року. 
 БАБАЙ. А- а, я ще раз зрозумів,- ти ябеда? Побіжиш до 
начальства, настукаєш - і хана? 
 ДІД МОРОЗ ( посміхається). Ні, я сам - начальство. Якщо я 
не покличу Новий рік, то він ніколи не настане. 
 Примітка. Якщо вистава відбуватиметься після Нового року, 
слід вставити репліки, виділені курсивом: 
 БАБА ЯГА. Та що ти нас обманюєш! Новий рік ще позавчора 
( три дні тому, тиждень тому) настав! 
 ДІД МОРОЗ. В цьому залі - ні. Поки на сцену не вийде 
Снігуронька і не покличе мене, і поки ми не запалимо ялинку, - 
справжній Новий рік не настане. 
 БАБА ЯГА ( фальшиво). Ах, який жах! 
 СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК. Хвилинку! ( До Діда Мороза). Ваш Новий 
рік не настане. А наш? 
 ДІД МОРОЗ. Новий рік один для всіх. 
 СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК. Один - для жебраків і для крутих? 
 КІКІ. Для королів, міністрів і калік - один і той же Новий 
рік?! 
 ДІД МОРОЗ. Для людей і птахів, для дерев і тварин, для 
води і хмарин - для всієї Землі.   
 Нечисть галасує, люто тупотить ногами, свище.  
 СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК. Тихо! ( Розкриває футляр контрабаса, до 
Діда Мороза). Ну, якщо ти такий всесильний, то спробуй 
приміряти цей костюм. Ну, сміливіше! Не сподобається - знімеш, 
розламаєш, в друзки розіб' єш! ( Регоче). 
 ДІД МОРОЗ. А навіщо? 
 СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК. А просто так, демонстрація  влади. 
 НЕЧИСТЬ. Боїться! Не всесильний! І демонстрацій не любить! 
 Дід Мороз підійшов до футляра. Баба Яга несподівано 
штовхнула його у футляр, а Бабай ловко клацнув замком. 
 БАБА ЯГА. Ага, попався, що на базарі кусався! 
 БАБАЙ. Гей, " начальство", як ти там, командуєш парадом? 
 СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК. Мухи не кусають?  
 Нечисть регоче, танцює навколо футляра страхітливий танок, 
вигукуючи: 
 БАБА ЯГА. Тепер він наш, Новий рік, тільки наш! 
 КІКІ. Наш, наш, наш! 
 БАБАЙ. Це буде перший Крутий Новий Рік, ура- а! 
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 СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК. Придумали ж таке - " один для всіх"... 
Тьху! 
 БАБАЙ. Винесемо його кудись! Бо тут під ялинкою давно вже 
смачненьким пахне! 
 БАБА ЯГА. Аякже - новорічні подарунки для нашої коханої 
дітвори! 
 КІКІ. Стійте! Чарівні костюми!  
 СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК. Мені найкращий! Бо я артист.  
 БАБАЙ ( вдає, що піднімає футляр). Ти диви, легенький! 
 СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК ( несе футляр). Ага, " легенький"!  
 Соловей- розбійник поніс футляр, а Баба Яга, Бабай та Кікі 
ніяк не можуть поділити новорічні костюми. Врешті, покидають 
сцену.  
 Знімаючи на ходу наряд Діда Мороза, з' являється Кощій 
Безсмертний. Тепер він в елегантному сучасному костюмі 
бізнесмена. Подумавши, дістає з- за крісла меч і залізний шолом.   
 КОЩІЙ. Ой, ну чого б  я оце заїдався з  самим Дідом 
Морозом, га?.. Справжні круті, вони ж ніколи ні з ким не 
заїдаються, правильно? Головне - бізнес, комерція.  ( Одягає 
шолом,  різко).  А тепер слухайте і бійтеся мене всі - як чисті, 
так і нечисті! За те, що Бабай, Соловей- розбійник, Баба Яга і 
Кікімора не тільки розбудили мене, а й продовжували галасувати, 
я страшно їх покараю. Костюми, що я їм підсунув, насправді 
зроблять їх немічними й полохливими. І не скоро знайдуть вони 
дорогу до цієї ялинки. А коли знайдуть, - о- о, не заздріть їм: 
краще б вони сюди не верталися! ( Зловісно сміючись, зникає 
невідомо як і невідомо куди). 
 Часткова переміна декорацій, ялинка зникає за чорним 
лісом.  
 ДЖЕРІ. Том, а цей Кощій, він бачив нас? 
 ТОМ. Ні, не бачив!  
 ДЖЕРІ ( до глядачів). Ага, а вас бачив! І ви теж 
галасували... Страшно? Ні? Хе, це ви тільки говорите, що ні. 
Добре, якщо вам не страшно, то давайте потанцюємо. Що, місця 
мало? А ми сидячи. 
 ТОМ. Сидячи? Як це?  
 ДЖЕРІ. Увага, танець називається " Посиденьки"! Сидячи на 
своїх місцях, всі   дивляться на мене, запам' ятовують слова і 
рухи, а потім всі разом повторимо. Згода? Тоді увага, почали! 
                        З місць вас прошу не вставати 
                        Будем разом танцювати.  
                        Ви зробіть всі тільки так ( крячка  
     пальцями), 
                        А тепер отак, отак ( рух ліктями), 
                        Ніби качечки летять. 
                        Зараз плескаєм в долоні ( плескають) 
                        Й ніжками тупотимо ( тупотять). 
                        А тепер ми з вами крякнем (" кря, кря") 
                        І у небо злетимо ( руки вгору). 
                        Раптом виросли ялинки ( розчепірили 
     пальці), 
                        Вітер хоче їх зламать ( хитають руками), 
                        З гілочок сніжок струсили ( трясуть 
     руками). 
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                        Можна вже відпочивать ( руки вниз). 
                        Гарно все запам" ятали? 
                        Тапер з музикою в такт 
                        Почнемо усе спочатку - 
                        Ви зробіть всі тільки так... 
 Молодці! Поаплодуємо один одному!  
 ТОМ. Вони вертаються! 
 ДЖЕРІ. Друзі, ми з Томом біжимо шукати справжнього Діда 
Мороза... 
 ТОМ. І Снігуроньку! 
 ДЖЕРІ. А ви не сумуйте, домовились? Приємно було з вами 
познайомитися, до зустрічі! 
 ТОМ. ґуд бай! 
 Том і Джері вибігають. 
 ГОЛОС СНІГУРОНЬКИ ( дуже схожий на голос Кікі). Гей там, у 
залі, подайте голос, бо я тут у ваших темних коридорах зовсім 
заблукала. А ну, гукніть: " Снігуронько, любесенька, ходи до нас 
хутесенько!" Ну! Голосніше! " Снігуронько, любесенька, ходи до 
нас хутесенько!" Дружніше, гей! ( Діти, врешті, гукають і тоді, 
задкуючи, з' являється  кумедна Снігуронька: щоки смішно 
розмальовані, а з- під неоковирної білої шапки стирчать 
непричсані патли Кікі). 
 СНІГУРОНЬКА ( фальшиво- солоденьким голосом). 
     Мене всі звірі знають, 
     Бо з ними я дружу. 
                       Для мене вони грають 
     На скрипках і в дуду. 
( У залі сміх, галас). Що таке? Я все правильно кажу, як у 
тілівізірі! Не понял! Я - Снігуронька! Ша, тихо! Шубка на мені 
біла? Біла. Шапка біла? Біла. Щоки румяні? Ого- го! Значить, я 
хто? Снігуронька! Шо- шо? Я - Кікімора?! Я - у такій шубці, я - 
у такій шапці, я - з такими гарними щічками - Кікімора?!! 
( Кумедно плаче). Е- е- е! Погані діти! Мабуть, вчитеся погано? І 
батьків не слухаєте? Ве- е- е! Так собі і знайте: поки не 
скажете, що я найгарніша у світі  Снігуронька, - буду отут 
плакати- ридати, і від моїх сліз утвориться велике- велике 
болото, і Дід Мороз, і Лисичка, і Ведмідь до вас не прийдуть... 
 За дверима гармидер, сирени футбольних фанів, свист - до 
зали ввалюється чудернацька компанія: Дід Мороз з чорною 
бородою Бабая, Лисичка з вухами і носом Баби Яги і Соловей-
розбійник, сяк- так переодягнений Ведмедем.    
 КОМПАНІЯ. - Здоровенькі були, хлоп' ята і дівчата! 
   - А ось і ми!  
   - Привіт від старих чобіт! 
 БАБАЙ- ДІД МОРОЗ. Ну, братки, гарно ж ви тут заховалися! А 
тепер кажіть, хто я такий і з чим мене їдять... ой, не їдять, а 
величають - беруть за хвіст і проводжають... стоп, знову не ті 
слова!.. Ну, то хто ж я такий, га? ( Галас у залі). Що таке? Я - 
Бабай? ( До своїх). Ні, ви чули? Вони кажуть, що я зовсім не Дід 
Мороз! Кажуть, я поганий Бабай, а вони всі ( широкий жест у бік 
зали) гарні, слухняні, чемні діточки! ( До глядачів, різко). 
Петарди- ракети- морозиво- пістолети всі люблять? Всі, всі, я 
знаю! Ну, може, дівчатка не їдять перчатки... ой! що це я кажу 
- рукавички не їдять. Тю, які рукавички? Замість того, щоб 
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грізно лякати дітей, я про якісь дурні рукавички жартую... 
Увага! Золотенькі наші діточки!.. О, знову не те... Слухайте, 
люди, сьогодні Нового року, на жаль, не буде. Може, завтра чи 
післязавтра... ( Діти галасують. До своїх). Що це зі мною? Чому 
я не можу гаркнути на них? 
 БАБА ЯГА- ЛИСИЧКА ( у зал). Любі друзі, всі ви знаєте, як я 
вас люблю... Ой, хто це говорить? Невже я? 
 ВЕДМІДЬ- СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК ( у зал). Дорогенькі діточки, а 
чи не будете ви такі ласкаві?.. Тю, чого це я таким лагідним 
став?.. Так от, з технічних причин ваш Новий рік відміняється! 
Йдіть собі додому, будь ласка. ( Галас у залі. Да Бабая). Треба 
щось робити. 
 БАБАЙ- ДІД МОРОЗ. Придумав! Снігуронько, ялинку запалюй! 
Ну, давай, кажи своє казкове заклинання! Увага, запалюємо 
ялинку і тим самим доводимо, що ми справжні: вона - 
Снігуронька, я - Дід Мороз, він - Ведмідь, а це - Лисичка. 
Давай, Снігуронько, запалюй ялинку! 
 СНІГУРОНЬКА- КІКІ ( чаклує біля ялинки). Тралі- валі, тьху-
тьху- тьху, я ялинку запалю. Раз- два- вісім- дев' ять- три, ти, 
ялиночко, гори!.. Ялинко, я не пойняв?! Ти чого не спалахнула 
казковими вогнями? ( Кричить). Гей там, на електростанції, а ну, 
включіть ялинкову електрику! Негайно, чуєте? А то ми вам таку 
розборку влаштуємо!..  
 БАБА ЯГА- ЛИСИЧКА ( лагідно). Ну чого ти при дітях лаєшся, 
чесне слово... Тьху! Давай ще раз, Снігуронько! 
 СНІГУРОНЬКА- КІКІ ( чаклує біля ялинки). Тралі- валі, тьху-
тьху- тьху, я ялинку запалю. Раз- два- дев' ять- вісім- три, ти, 
ялиночко, гори!.. Не хочеш? Та я ж тобі! ( Замахнулася на 
ялинку). Ай! Чого ти колешся? Чого вона колеться, чого 
колеться? 
 БАБАЙ- ДІД МОРОЗ. А давайте, дістанемо отой мішок з- під 
ялинки. Там стільки смачного... 
 БАБА ЯГА- ЛИСИЧКА. Та це ж подарунки для дітей... Ти диви, 
яка я добра! А ну, де цей мішок? ( Пробує дістати мішок з- під 
ялинки, кричить). Ой, хто це мене б' є? Це ти, Ведмедю? 
 ВЕДМІДЬ- СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК. Та ні, Лисичко- сестричко, не я. 
Це ялинка. 
 БАБАЙ- ДІД МОРОЗ. О! Я зараз палкою спробую дістати цей 
мішок. ( Розвернувшись, б' є Ведмедя). 
 ВЕДМІДЬ- СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК. Гей, Бабаю, ти чого б' єшся? 
 БАБАЙ- ДІД МОРОЗ. Я ненароком... я з Новим роком тебе 
вітаю, щастя бажаю... Ой, що це зі мною, братці? 
 БАБА ЯГА. Та, мужчини, та діставайте вже той мішок! 
 БАБАЙ- ДІД МОРОЗ ( дістає палкою мішок). Ой- йой, колеться! 
( Розв' язує мішок). Ух ти, скільки цукерок, печива різного... 
 БАБА ЯГА- ЛИСИЧКА. Печиво? А воно не колеться? 
 СНІГУРОНЬКА- КІКІ. Ах, яка гарна конфета! ( Розгортає, 
пробує вкусити). Ай! Зуба зламала... Твоя цукерка мені зуба 
зламала! ( Б' є Бабая).  
 БАБАЙ- ДІД МОРОЗ. Спокійно! На, ось гарна цукерка.  
 СНІГУРОНЬКА- КІКІ ( розгортає цукерку, та вибухає в її 
руках). Ай- яй- яй! Мої очі! Моє красиве обличчя! ( Віднімає руки 
- її обличчя покрите чорною кіптявою). А- а- а! 
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 ВЕДМІДЬ- СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК. Та ви просто не вмієте їсти 
цукерки! Ось як треба. ( Розгортає цукерку, та спалахує 
бенгальським вогнем). Ой, рука! Мені руку спалило! 
 БАБА ЯГА- ЛИСИЧКА. А я люблю діточок! І тому зі мною нічого 
не станеться. Ось, будь ласка. ( Розгортає цукерку, з посмішкою 
їсть). У? 
 В цей час в руках у Кікі спалахнула чергова цукерка, Баба 
Яга хотіла загасити вогонь, дмухнула - з рота у неї бухнуло 
полум' я. Тут з переляку всі водночас розгорнули свої цукерки - 
і почалася справжня катавасія: вибухи, спалахи вогню, фонтани 
конфеті і тому подібні новорічні фокуси- жарти.  
 Покрита кіптявою, розхристана, спотворена нечисть  від 
страху і болю ридма ридає. 
 БАБАЙ- ДІД МОРОЗ ( крізь сльози).  Не плач, Снігуронько, не 
плач, дам тобі калач... А ти чого ридаєш, Лисичко- сестричко? 
Хіба ж круті плачуть?! 
 ВЕДМІДЬ- СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК. Це все вони, чарівні  костюми!  
 БАБАЙ. Бо не в секонд хенді купляли, о! 
 БАБА ЯГА. Все, все, досить з мене! ( Знімає маску лисиці). 
     Не хочу більше я брехати, 
     лисичкою не хочу буть. 
     Нехай дорослі і малята 
     мене Ягою завше звуть.   
 КІКІ ( скидає шубку). Ніким не треба прикидатись -  
     ні жебраком і ні крутим.  
     Ти в будні і в веселі свята 
     самим собою будь завжди! 
 СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК ( скидає маску ведмедя). 
     А щоб самим собою бути, 
     потрібно, хлопці і дівчатка, 
     життя  своє так повернути,  
     щоб головні скарби здобути.  
 БАБА ЯГА.   Увага, слухайте ласкаво -   
     для небайдужих ця підказка: 
     набути знань, здобути право 
     відкрито жити, не лукавить - 
     ось головне твоє багатство! 
 БАБАЙ.       Запам' ятав сюжет простий? 
     Ліворуч - змії, 
     праворуч - пси, 
     а прямо - ге- ей! 
 КІКІ.        Але затям: на роздоріжжі 
     ти маєш знати -  
     хто єси: 
 ВСІ.    розбійник ти?   | ( тричі) 
     Чи - Соловей?! | 
 Танцюючи, нечиста сила, вносить футляр, розкриває - 
замість Діда Мороза жахливий скелет з запаленою цигаркою в 
зубах. Вражено презирнувшись, нечисть задкує у тінь. За сценою 
лунає новорічна музика, сміх - з' являється Снігуронька в 
оточенні веселих Сніжинок.  
 СНІГУРОНЬКА ( співає).  
     Мене всі звірі знають, 
     Бо з ними я дружу. 
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     Для мене вони грають 
     На скрипках і в дуду. 
     Співають і танцюють 
     До самої весни, 
     А я їм в заметілі 
     Розказую казки. 
     І вам я хочу, діти, 
     Багато розказати, 
     Але спочатку треба 
     Ім' я моє назвати. 
 
  Діти називають ім' я Снігуроньки. 
                            
 Добрий день усім, хто в цьому залі! З наступаючим Новим 
роком вас! ( Увага: не забувайте вносити відповідні поправки, 
згідно з датою вистави, а також вітати глядачів з найближчими  
релігійними святами). Мого Дідуся затримали ваші старі знайомі 
Том і Джері, але він скоро буде тут. Отже, ми повинні швиденько 
приготуватися до зустрічі з ним. А ну, давайте перевіримо, чи 
вмієте ви гарно плескати у долоні? ( Діти плещуть). Вмієте! А 
тупати ногами вмієте? ( Тупають). Вмієте, молодці! А створити 
повну тишу в залі можете?.. Молодці!.. Тихіше! Я чую кроки Діда 
Мороза! Давайте, покличемо його всі разом. Діду Морозе! Ау!  
Ну, всі розом... ( Три рази). 
                 З' являється Дід Мороз.    
 ДІД МОРОЗ.  Ау! Ау! Ой, скільки тут дітей! І всі такі 
веселі. А мені Том і Джері розказали, що у вас  нині вже було 
аж два Діда Мороза. Що, переодягнений Бабай? А з ним Кікімора, 
Баба Яга і Соловей- розбійник? Ай- яй- яй! Ображали вас, лякали? 
Не дуже? Ви не з лякливих? Ну, то здоровенькі були, мої любі 
онуки та онучки! ( Кланяється). Вітаю і вас, шановні батьки, 
бабусі й дідусі! Ми з моєю онучкою Снігуронькою - 
    йшли до вас широким кроком 
    крізь ліси, річки глибокі,    
    через гори і байраки,- 
 СНІГУРОНЬКА.  Щоб усіх вас з Новим роком 
    нині щиро привітати!                        
 ДІД МОРОЗ. Снігуронько, а тут часом немає  неслухняних 
дітей? 
 СНІГУРОНЬКА. Зараз спитаю.  
    Нумо, скажіть, чи ви любите битись? 
    Неправду казати? Собою хвалитись?  
    Може, хтось старших не поважає? 
    Чи вдома матусі не помагає? 
Кажуть, що всі гарні, дідусю. А як хтось і промовчав, то ще не 
пізно змінити свою поведінку, вірно?   
 ДІД МОРОЗ.  Довго свята ми чекали, 
                  Готувались цілий рік. 
                  Хочу щоб пісні лунали... 
 СНІГУРОНЬКА. Дідусю, постривай, а ялинка?! Її ж треба 
запалити, а тоді вже співати й танцювати... 
 ДІД МОРОЗ.  Ой, дякую, онученька, за підказку!  
                       Яскраві світяться вогні 
                       По українській всій землі. 
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                       І ти, ялиночко, засяй 
                       На радість дітворі! 
А тепер давайте всі разом скажемо:  
     Зі святом веселим ти нас привітай          
       Ялинко - красуне, вогнями засяй! 
Горить? Ні? А ну ж бо ще раз дружніше, веселіше! ( Повторюють). 
Горить? Що ж воно таке, га? ( Розглядається навколо). А, 
зрозумів! Це ж дорослі мовчали, нам не помагали! Ну ж бо всі 
разом, гучніше!   
   Ялинка спалахнула святковими вогнями.  
 ДІД МОРОЗ. Прийшла пора нам розлучатись! 
               Я побажати хочу вам 
               Завжди з цікавістю навчатись, 
               І бути вдячними батькам. 
               Учителів всіх шанувати, 
               У спорті буть на висоті, 
               Любов' ю все перемагати, 
               Служити правді і красі! 
 СНІГУРОНЬКА. Вже незабаром Новий рік 
                 Прийде на наш поріг. 
                 Хай принесе він щастя всім: 
     В родини, в кожен дім! 
     ( Варіант: Вже, любі друзі, Новий рік 
     Прийшов на наш поріг.                          
     Хай принесе він щастя всім: 
                       В родини, в кожен дім!) 
 СНІГУРОНЬКА, ДІД МОРОЗ ( разом). 
    Ми побажаємо радісно нині   
    Щастя і долі рідній Вкраїні! 
 СНІГУРОНЬКА. До побачення, друзі!  
 ДІД МОРОЗ. З Новим роком!     
 СОЛОВЕЙ- РОЗБІЙНИК ( виступив з тіні). Гей, люди, а пісня 
прощальна? 
 ДІД МОРОЗ. Яка пісня? 
 БАБАЙ. Ми ж придумали! 
 БАБА ЯГА. Коли людьми були! 
 КІКІ. Ага, в чарівних костюмах! 
 ДІД МОРОЗ. Ну, то співайте! 
 П І С Н Я.  Ніким не треба прикидатись -  
    ні жебраком і ні крутим.  
    Ти в будні і в веселі свята 
    самим собою будь завжди! 
    А щоб самим собою бути, 
    потрібно, хлопці і дівчата, 
    життя  своє так повернути,   
    щоб головні скарби здобути.  
    Увага, слухайте ласкаво -   
    для небайдужих ця підказка: 
    набути знань, здобути право 
    відкрито жити, не лукавить - 
    ось головне твоє багатство! 
    Запам' ятав сюжет простий? 
    Ліворуч - змії, 
    праворуч - пси, 
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    а прямо - ге- ей! 
    Але затям: на роздоріжжі 
     ти маєш знати - 
    хто єси: 
    розбійник ти? 
    Чи - Соловей?! 
 
   Фінальний святковий танок 
 


