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Надія Симчич 

 

 ВИРІЮ, НЕ ЗНИКАЙ... 

(п’єса-казка) 

  

 

ДІЙОВІ ОСОБИ 

 

1. ТАРАС – дванадцятирічний хлопчик, одягнений у полотняні штани та сорочку, 

оздоблені скромною вишивкою. 

2. МАРИНА – десятирічна сестра Тараса, одягнена  у білу полотняну сукенку. 

3. АНДРІЙ – друг Тараса. На Вирії Андрій перетворюється на незвичайне 

створіння. Тулуб, руки і ноги у нього – людські, голова ж – зелена, з подовжнім 

гребенем, схожа на драконову. За плечима – пара невеличких перетинчастих крилець. 

4. ТІТКА ЦЕЛЕСТИНА – жінка років 45-50 з очіпком на голові, у вишиванці, 

рясній спідниці та керсетці. На шиї – коралі.   

5. ЧАРІВНИК – чоловік років 35-40, одягнений у простий полотняний одяг. 

 

НЕВИДИМА СИЛА: 

6. ДОЛЯ – гарна жінка з сумним обличчям, вбрана просто. 

7. ЛІТАВИЦЯ – висока струнка жінка в ошатному одязі, на якому поблискують 

зірки.  

8. КРАСУНЯ ДЮДЯ – дуже гарна дівчина з білим волоссям, вся в білому. Її 

розкішний одяг виблискує, наче посипаний інеєм.  

9. МАВКИ –  молоді дівчата із довгим волоссям лляного кольору. Одягнені в легкі 

зеленкуваті напівпрозорі сукні. На головах – вінки з польових квітів. 

10.  РУСАЛКИ –  молоді дівчата із довгим зеленим волоссям. 

11. БАБА ГРОМОВИЦЯ – стара сухенька баба, згорблена, із ціпком у руках. 

Закутана в хустку, що зав’язується на голові вузликом – рот ледве виглядає. У довгій 

спідниці та валянках. 

12. ХУХИ – маленькі істоти, що мають довгу блакитну шовковисту вовночку, яка 

вкриває все  тіло. Лише мордочка та лапки – голенькі, рожевого кольору. 

13. МАРА ЛЯКЛИВИЦЯ – висока сірувато-фіолетова істота, схожа на щільний 

стовп туману. Голова майже збігається з тулубом. Очі, наче дві жарини. 
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14. ВОГНЕВИК – гарний парубок з рудим волоссям. Досить поривчастої вдачі. 

15. КІНСЬКИЙ ДУХ – чоловік років 45. Має вигляд українського козака – у 

вишиванці, червоних шароварах, з оселедцем. Має кінські вуха та копита. На боці, 

замість шаблі у нього – палітра із засохлими фарбами. У руках тримає пензля.  

16. ПОЛЬОВИК – літній чоловік із численними звіриними ознаками – шерсть, 

хвіст, маленькі ріжки, телячі вуха.  

17. СОНЬКО-ДРІМКО – дідусь із розкішною сивою бородою та довгим волоссям. 

Одягнений в довгий балахон сіруватого кольору – на ньому де-не-де виблискують 

зірочки. Ходить переважно з довгою срібною палицею. 

18. ДОМОВИК – невисокий,  геть оброслий волоссям дідок. 

19. ДІД МАНА (ТОЙ, ЩО ВОДИТЬ) – згорблений низенький дідок із сивою 

бородою, одягнений у сіру свитку, з костуром у руках. Ходить старечою немічною 

ходою.  

20. ВОВКУЛАКА – чоловік років 40, одягнений у простий домотканий одяг. На 

плечах має накинуту вовчу шкуру. Кругом шиї обв’язаний грубий мотуз. 

21. УПИР – чоловік років 40 із напрочуд свіжим яскраво-червоним обличчям. 

22. ДІДЬКО ПАПЛЮХА – худорлява рухлива істота невеликого зросту з рудою 

шерстю,  хвостом, густим чорним волоссям та палаючими очима. 

23.  ПРИВИДИ – двоє білувато-сірих напівпрозорих людиноподібних істот. 

ТРИГОЛОВІ ЗМІЇ, ЧОРНА ТРЯСЦЯ, ВИХОР. 

 

 

ДІЯ ПЕРША 

 

КАРТИНА ПЕРША 

 

Темрява. Чути голоси дітей. МАРИНА: “ Ой, Тарасе, як тут темно! Ой! Слухай, а 

що він сказав?” ТАРАС: “ Що його хтось гукає...” МАРИНА: “ Хтось гукає? А ти 

чув?” ТАРАС: “ Та не чув я нічого! Помовч хоч трохи!” МАРИНА: “ А чого ти з ним не 

пішов?” ТАРАС: “ А тебе б покинув? Що б мені мама потім сказала? А ти теж – 

шипшини їй захотілося!” МАРИНА: “ Так грибів же однак не було... Ой, а полапай яка 

тут стіна! Гладесенька... наче відшліфована!” ТАРАС: “ І тепла...” МАРИНА: 

“ Тепла...” ТАРАС: “ Андрію!” МАРИНА: “ Андрію! Ой!!!” ТАРАС: “ А-а-а-а!!!” 
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Повільно розвиднюється. Навколо – незвичний для людського ока пейзаж. На 

жовтому небі яскраво світить зелене сонце. Навколо галявини, на якій лежать двоє 

дітей – височать блакитнувато-сині дерева. Трава на галявині теж синя. Подекуди 

ростуть велетенські фіолетові квіти. 

 

ЯВА ПЕРША 

Тарас, Марина, Хуха 

 

ТАРАС і МАРИНА лежать із заплющеними очима на галявині. З-за кущів 

сторожко виходить  ХУХА. Дивиться замислено в небо, тоді розглядається навсібіч, 

лиш мигцем глянувши на ТАРАСА і МАРИНУ. Підходить ближче, знову пильно 

дивлячись у небо.  

ХУХА (собі під носа). Скільки разів отак це було, а я досі не доберу! Тільки що – 

нічого, а через мить – уже є! (Підходить ближче до дітей, починає обмацувати 

простір навколо них, наче шукаючи якогось отвору). Двері, двері... Які ще двері?.. 

Кругом – повітря та й годі... (Випадково зиркає на дітей і миттю відскакує). А-а-а! 

(Ще раз відскакує). А-а-а-й! (Хапається рукою за серце). О-о-о! (Придивляється до 

дітей). Та це ж... Люди, чи що? О-о-о! Як же це... Де ж вони... (Опановує себе, боком 

підходить до дітей і легенько торкається до МАРИНИ). Гм-м... Справді люди... Ні, не 

люди, діти! Діти! Ото чудасія! Це ж людські діти! Треба негайно повідомити всіх! 

(Вибігає). 

МАРИНА (приходить до тями. Підводиться, здивовано розглядається навкруги). 

Ой, а де це ми... (Переводить погляд на свій одяг). В чому це я?! (Розглядає свій одяг. 

Бачить фіолетову квітку, що росте неподалік.  Захоплено скрикнувши, встає, підбігає 

до квітки. Сідає навпочіпки біля неї і уважно розглядає)  

ТАРАС (приходить до тями, злякано розглядається). Матінко рідна... Що це таке? 

Куди це ми втрапили? 

МАРИНА (від квітки, уже цілком спокійно). Як це – куди? Ясно – під землю. 

ТАРАС (розглядається). Під землю! Що ти верзеш? Покрути головою - це ж 

зовсім інший світ! Дивись – он сонце, і те зелене! 

МАРИНА (здивовано). Так? (Підводить голову, і, мружачись, дивиться на сонце). 

Справді... 

ТАРАС. І небо жовте... 
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МАРИНА (підхоплює). І дерева сині! І трава... А яка величезна квітка! Яка вона 

чудова!  Ніколи такої не бачила! (Продовжує розглядати квітку). 

ТАРАС. А де мій наплечник?! Що це на мені? (Оглядає одяг, з жахом). Хто це нас 

переодягнув? Коли? (Розглядається). Де моя куртка? Там же в мене сірники, і ніж, і 

ліхтарик... 

МАРИНА. Нас хтось переодягнув. А твою куртку з сірниками лишив на згадку... 

ТАРАС. Жартуєш! Все тобі смішечки! Та ми у великій небезпеці! Може ми... 

Може навіть... Може ми втрапили в інший вимір.. 

МАРИНА. В який ще вимір? Ой, начитався фантастики... Ми просто полізли в 

печеру за... За Андрієм... 

ТАРАС (згадує). Ото ж то! В печеру! За Андрієм! А де в печері – сонце?! Та ще й 

зелене! І дерева, і квіти! Це – якась інша реальність... 

МАРИНА (зачаровано). Інша реальність... А як це? 

ТАРАС (з досадою відмахується). Ой... (Починає гукати, спочатку тихо, потім – 

голосніше). Андрію! Андрію! Агов!  

МАРИНА. Андрію! 

Вдалині раптом лунає грім. ТАРАС і МАРИНА злякано замовкають.  

ТАРАС (дивлячись на ясне, без жодної хмаринки, небо). Ох і втрапили ж ми.. 

З іншого краю галявини з’являється ХУХА, але діти її не бачать. 

МАРИНА (пошепки). Тарасе, ти чуєш?  

ТАРАС. Що? 

МАРИНА. Яка тут тиша... 

ТАРАС. Так... 

МАРИНА. Пташок зовсім не чути... Ох і втрапили ж ми...  

ХУХА кашляє, намагаючись привернути до себе увагу. ТАРАС і МАРИНА 

підстрибують від переляку, але не обертаються. 

ТАРАС (пошепки до МАРИНИ). Хтось кашляє...  

МАРИНА. Так... Мені страшно... 

ХУХА. Кхи-кхи! Я тут! Ласкаво... кхи! Ласкаво просимо до... Вирію! Уф! 

ТАРАС і МАРИНА рвучко обертаються, і побачивши ХУХУ, злякано скрикують і  

туляться одне до одного. 

ТАРАС (пошепки). Що воно? 

МАРИНА. Воно до нас говорить! 

ТАРАС. А що воно сказало? Запросило нас... куди? 
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МАРИНА. До вирію, чи що... (Підводить голову і зиркає на небо). 

ТАРАС. До вирію?!! 

ХУХА (сміливіше). Не бійтесь, людські діти! Це ж я, Хуха! 

ТАРАС. Хто?! 

ХУХА. Хуха!  

МАРИНА. Яка Хуха? 

ХУХА (помітно засмутившись). Ну от. Я так і знала. Ви мене  не знаєте. А раніше 

мене знали всі діти... Я була їх улюбленицею! (Вона ледве не плаче). 

ТАРАС (прокашлюючись). Так, вас знали усі діти... якісь... Ваше плем’я... е-е... 

народ... е-е... населення хух... Цивілізація Хухи... 

МАРИНА (тихо до ТАРАСА). Що ти мелеш?! Замовкни! (до ХУХИ, улесливо). Ви 

така ніжна,  пухнастенька... Схожа на гарнесеньку іграшку...... 

ХУХА (відразу повеселішавши). Так, справді... (Хвальковито). Я – найгарніша у 

нашому селі. І надзвичайно товариська!  

МАРИНА посміхається. Зненацька чути, як повітря розтинає шурхіт могутніх 

крил, і всіх накриває  велетенська тінь ТРИГОЛОВОГО ЗМІЯ. ТАРАС і МАРИНА 

підводять голови і дивляться на небо. Потім тінь зникає, а шурхіт віддаляється, аж 

поки не зникає. ТАРАС і МАРИНА збентежені і злякані. 

ТАРАС. Це... Це... Що це? 

МАРИНА (до ХУХИ). Що це було? 

ХУХА (зневажливо махнувши лапкою). Та, не беріть до душі. То всього лиш 

дитинча триголового змія... 

МАРИНА (радісно). А хіба змії бувають? Триголові? Насправді? 

ТАРАС. Інша реальність... Неймовірно... 

ХУХА. Та вони тут живуть, далеченько, щоправда. Там у них пасовисько. Ходять 

собі, траву жують, квіти, дерева... (Роздумуючи). Ніхто тільки не знає, де вони 

взялись... Не із Землі ж...  Вони досить миролюбні, хіба трохи страшнуваті. Та то 

тільки спочатку.   

Лунає грім. ТАРАС і МАРИНА здригаються.  

ТАРАС. Що це? Грім? 

ХУХА (невпевнено). Та це...  

 

ЯВА ДРУГА 
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Ті ж і Сонько-Дрімко 

 

СОНЬКО-ДРІМКО (швидко виходить з-за дерев). Де тут діти? Де мої любі, мої 

милі діти? Ось вони! Дівчинка і хлопчик! Як гарно! 

ТАРАС і МАРИНА здивовані.  

СОНЬКО-ДРІМКО. Дітки! Чи ви упізнаєте мене, вашого Сонька-Дрімка? Це я 

розповідаю вам сни уночі, це я веду вас у неозору країну ваших чарівних сновидінь! 

МАРИНА (несміливо). Справді?!  

СОНЬКО-ДРІМКО (не слухаючи її). Я такий радий вас бачити! Дітки мої! Як я 

скучив за вами на цій осоружній чужині! Я такий нещасний без вас! (Плаче). 

МАРИНА. Дідусю, не плачте!  

СОНЬКО-ДРІМКО. Дитино, дякую, що ти пожаліла мене... (Відводячи МАРИНУ 

трохи вбік, змовницьки). Хлопчики завжди видавалися мені жалісливішими від 

дівчаток... 

МАРИНА здивована.  

ХУХА (пошепки, до ТАРАСА). Сонько-Дрімко плутає хлопчиків з дівчатками! Так 

уже сталося... 

ТАРАС (зовсім збитий з пантелику). Е-е... Значить я тепер – дівчинка? А Марина? 

 

ЯВА ТРЕТЯ 

Ті ж та Доля, троє Мавок, Вогневик, Вовкулака, Упир, Польовик, дві Русалки, 

Домовик,  Літавиця, двійко Хух.  

 

На галявині, один за одним, з’являється НЕВИДИМА СИЛА. Всі несміливо 

збиваються на краю галявини, з цікавістю розглядаючи дітей. Дехто втирає сльози. 

ТАРАС і МАРИНА збентежені і злякані. 

МАРИНА (пошепки до ТАРАСА). Тарасе, глянь! Глянь! 

ТАРАС (так само пошепки). Та бачу,  бачу... Значить, тут живуть не тільки Хухи і 

Соньки-Дрімки... 

МАРИНА. Ой, які вони всі... Мені страшно!  Це - не люди! 

ТАРАС. Незнана цивілізація – з іншої реальності!  

ХУХА (весело). А ось і наші всі! Із села прийшли вас зустрічати! 

ТАРАС. Із села? 

ХУХА. Так! Ми називаємо його Зелений Гайок! 



 7

МАРИНА. А він справді зелений? 

ХУХА. Та де... Але там – у кого хатина, в кого – курінь, а хто і в дуплі 

прилаштувався. Городи там... Та разом якось веселіше, знаєте...  

МАРИНА. А...  чого це ваші всі стоять, мовчать...  

ХУХА (махає лапкою). Та не зважайте! На вас дивляться... Давно людей не 

бачили! 

ТАРАС. Людей? А... що ви з ними робите? 

МАРИНА.  А що тут – люди колись жили, чи що? 

ХУХА (ображено). З якого б це дива тут людям жити? Це ми всі колись жили на 

Землі... 

ТАРАС. Ви?! На Землі?! (До МАРИНИ, злякано). Марино! Це – пастка! Треба 

тікати... 

МАРИНА (тихо). Мовчи! (До ХУХИ). А коли? Дуже давно? 

ДОЛЯ (підходить ближче, долучається до розмови). Ходять чутки, що на Землі 

зараз все не так, як колись... Люди забули про нас, забули давні звичаї. Кажуть тепер 

про нас, що ми... забобони... 

ВОГНЕВИК (підхоплює). Думають, вони одні мають право на всю Землю! На 

воду! На повітря! На вогонь! 

ТАРАС. На вогонь?! Який вогонь? Що тут діється? Хто ви? 

МАРИНА. Чому – одні? Он і тварини... І риби... 

ВОГНЕВИК (зневажливо). Пхе, тварини! Риби! Змії! Комарі! Ну звісно ж, їх ви 

бачите! Тут уже – як не крути... 

ДОЛЯ (спиняє). Тихше... Невже ти не бачиш, що це – діти? Вони можуть всього не 

знати... 

ТАРАС. Що тут відбувається? Я розумію – ми в іншій реальності... А до чого ж 

тут забобони? Права на Землю... Хто ви? Ви нас знаєте? 

ВОГНЕВИК. Ще б не знати... 

ДОЛЯ. Так, хлопчику, знаємо. Ви – люди, діти...  

ТАРАС. Але звідки? Це ж – інша реальність! А на Землі таких, як ви – немає! 

Правда, Маринко? 

МАРИНА (ніби вибачаючись). Так, правда. На жаль... 

ДОЛЯ. Чому ж... Це ми – тут, на Вирії, а наші родичі і зараз там, на Землі... Адже 

Земля – наша батьківщина...  

МАРИНА. І зараз?! Ніколи не бачила... ваших родичів... 
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ТАРАС. І я не бачив!  

ЛІТАВИЦЯ. Та це й не дивно! Адже на Землі ми – невидимі! Ми – Невидима 

Сила. 

ДОЛЯ. З давніх-давен ми живемо на Землі разом з людьми, але люди нас не 

бачать. Ми живемо скрізь – у повітрі і в воді, по байраках, лісах, лугах, по озерах і 

річках... 

МАВКА І. Нас люди не бачать – то й що? Хіба це значить, що нас нема? Щастя, 

горя, любові теж не видно – але ж вони є! 

ТАРАС. Нічого не розумію... 

ДОЛЯ. Я – Доля. Доля є в кожної людини – у кого щаслива, у кого – безталанна. А 

я – сумна Доля. Мені набридло приносити один лиш смуток, і тому я покинула Землю, 

і оселилася тут, на Вирії.  

МАРИНА (захоплено). Скажіть, і у нас із Тарасом теж є своя Доля, там, на Землі?! 

ДОЛЯ (посміхається). Ну звісно ж... Може це вона і привела вас сюди, на Вирій... 

(Вказує на ВОГНЕВИКА). Це – Вогневик... Гарний парубок, та надто вже запальний... 

На Землі Вогневик – завжди там, де вогонь.  

ВОГНЕВИК соромиться і ховається за спини інших. 

ДОЛЯ (підводить дітей до ЛІТАВИЦІ).  Це – Літавиця. Вона – у зірці, що падає... 

Душа померлої матері, що сумує за своєю дитиною... 

ТАРАС (з недовірою). Душа померлої матері?! 

МАРИНА. Дуже приємно, е-е-е... пані. 

ДОЛЯ.  Це – наш шановний дід Польовик. На Землі він був володарем великого 

поля, стеріг там межі... Але потім поле затопили люди, зробили там якесь... слово таке 

чудне... Водо... Водосховище, чи що? Це – Мавки. А це – Русалки (Дівчата 

вклоняються дітям). 

МАРИНА. Русалки?! А де ж їхні... 

РУСАЛКА І. Риб’ячі хвости, дівчинко? Та ми їх скинули! В них же незручно 

суходолом ходити... 

РУСАЛКА ІІ. Сохнуть там на дереві, біля ставка... 

ДОЛЯ. Це – Домовик. Старий вже став. Недочуває, недобачає – все б йому спати... 

Зовсім занедбав людське господарство! 

ДОМОВИК (доброзичливо). Та ну... 

ТАРАС (до себе). Русалки... Домовик... Все ясно. 
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МАРИНА. А про Домовика ми чули! Бабуся розказувала! Ми ще й молочко йому 

на горище носили... 

ДОМОВИК. Молочко, кажете? Хе-хе-хе... Знають мене, знають... 

ДОЛЯ.  Це – Вовкулака, а це – Упир.  

МАРИНА. Вовкулака? Як це? 

ВОВКУЛАКА (дуже соромлячись). Та ми більше з вовками... Зайця там якого 

вловиш, чи барана з отари вкрадеш. Але (жвавіше, оглядаючи присутніх) дітлахи мене 

боялися! Ого-го як боялися! Та й дорослі... 

УПИР (сварливо). Мене вони більше боялися, мене, он кого хоч спитай! 

ТАРАС (здогадуючись). Упир... Та ви – Вампір? 

УПИР. Хто –хто? 

ТАРАС (виправдовуючись). Так тепер на вас кажуть... часто... 

УПИР. Що це ще таке – вампір-пампір?!  Упирі ми!  З діда-прадіда Упирі! 

ДОЛЯ. Та годі вже, розходився! Діти й справді злякаються... Нашого Упиря нема 

чого боятися. Він тут тому, що повністю перейшов на рослинну їжу – там, на Землі... 

ТАРАС (тихо, до МАРИНИ). Неймовірно! Упир-вегетаріанець! 

 

ЯВА ЧЕТВЕРТА 

Ті ж і баба Громовиця. 

 

Зовсім поруч лунає грім. На галявину, шкандибаючи, виходить БАБА 

ГРОМОВИЦЯ. 

ДОЛЯ. А ось і наша баба Громовиця!  

МАВКИ допомагають БАБІ ГРОМОВИЦІ сісти на колоду. 

МАВКА ІІ. Довго ж ви йшли! 

БАБА ГРОМОВИЦЯ (шамкаючи. Кожне її слово супроводжується тихим 

громом). Ой, втомилашя, поки дійшла. Шо ти кажеш? 

МАВКА ІІ. Довго ви йшли, кажу, від  села! 

БАБА ГРОМОВИЦЯ. Та не кричи! Не галашуй! Ох і молодь пішла! Ану де вони, 

покажіть мені їх! 

ЛІТАВИЦЯ. Діти, а підійдіть-но до бабусі ближче, хай вона на вас роздивиться.  

ТАРАС (до МАРИНКИ, тихо). Громовиця! Так он звідки грім брався! 

Підходять до БАБИ ГРОМОВИЦІ. 
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БАБА ГРОМОВИЦЯ (простягає руку, торкається до дітей по черзі). Че діти, 

діти, впіжнаю. А що, дітки, там, на Землі, дощ іде? 

ТАРАС (голосно). Іде, бабусю! 

БАБА ГРОМОВИЦЯ. А грім гримить? 

МАРИНА (голосно). Гримить, бабусю! 

БАБА ГРОМОВИЦЯ. А блишкавка блишкає? 

ТАРАС і МАРИНА (разом). Блискає! 

БАБА ГРОМОВИЦЯ. Так я і жнала. (Куняє). 

ЛІТАВИЦЯ. Наша баба Громовиця така стара, що майже нічого не бачить. 

Осліпла, бідолашна. Знаєте, все-таки робота в таких важких умовах, весь час із 

високою напругою, спалахами. На Землі часом помилялася – гриміла поперед 

блискавки. Тому вона тут. 

МАВКА І (виступає наперед). Скажіть, любі дітки, а чи квітують ще серед жита, 

що так гарно вихитується під подувом вітерцю, під ясним неозорим небом, на якому 

так весело світить сонечко, чи квітують ще сині волошки? Я так любила гратися їхніми 

пелюстками! 

ТАРАС (невпевнено). Так... Напевно... 

ДОЛЯ. На тому полі, де жила Польова Мавка, тепер стоять людські будинки... 

МАВКА ІІ. А туман? Вранці, коли все ще спить – трава, квіти, дерева, а туман, як 

молоко, і ти заходиш у нього, як у купіль... 

ВОГНЕВИК (перебиває її). Скажіть, скажіть діти, а чи не перевелись, часом, 

пожежі в лісах? Ходять чутки... 

МАВКА ІІІ (зневажливо). Кому що – а курці просо! Пожежі! Чи не перевелись 

птахи в лісах? Чи співають, зустрічаючи сонце? Тут, на Вирії, так сумно без них... 

МАРИНА. У Вирії? Нема пташок?! (Підводить голову і запитально дивиться на 

небо). 

ДОМОВИК. А чи сваряться люди? Чи роблять яке лихо один одному? Чи 

гніваються, лихословлять, б’ються? 

ТАРАС (ствердно). На жаль... 

РУСАЛКИ (тримаючись за руки).  А чи шумить ще осока при березі, отак: 

(розгойдуються, співають) Ш-ш-ш-ш-ш... 

УПИР. А кого люди більше бояться? 

ВОВКУЛАКА. Мене! 

УПИР. Ні, мене! 
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Раптово темніє і лунають жахливі звуки, так, наче болото щось засмоктує. Це 

триває мить-другу. Коли ж так само раптово світлішає, всі, крім ТАРАСА і 

МАРИНИ та БАБИ ГРОМОВИЦІ, лежать, розпластавшись, на землі. Потроху, один 

за одним, НЕВИДИМА СИЛА починає підводитись.  

ДОМОВИК (бурчить). А грець би тебе побрав! 

МАВКА ІІ. Яка напасть на наші голови... 

ТАРАС (злякано). Що це було? Що трапилось? 

ВОГНЕВИК. Чорна Трясця, лихо б її побрало! 

ТАРАС. Чорна Трясця? Що це таке? 

ХУХИ  (хором, таємниче). Вона їсть час! 

МАВКА І. Ось зараз знову настане вечір! Нічого не встигаєш зробити! 

МАВКА ІІ. Вона приходить все частіше й частіше! 

РУСАЛКА І. Хоч би Вихор із собою не притягла! 

ВОВКУЛАКА (таємниче). Вона поїдає не тільки час. Вона їсть зміїв, Чарівник 

казав. Їх щоразу стає все менше й менше – він перевіряв! 

УПИР. Скоро й від нас сліду не залишиться! Й від цього світу – теж! 

МАРИНКА (тихо схлипує). Ой, мамо... 

СОНЬКО-ДРІМКО (до цього часу ніби дрімав, тепер стрепенувся. Підходить до 

МАРИНИ, обнімає її, відводить убік і втішає). Не плач, дитинко, не плач... Ти такий 

гарненький хлопчик, такий чемний, ось я тобі розкажу казочку... 

ВСІ (втішаючи, обступають МАРИНУ). Та не поїсть! Вона ще з нас нікого не 

з’ їла! Не бійся! 

ТАРАС (голосно). Тихше всі! Маринко, перестань плакати. 

Всі затихають і повертаються до ТАРАСА. 

ТАРАС (спочатку трохи затинаючись, але потім сміливіше й сміливіше). Я... ми 

не знаємо, як сюди потрапили, на ваш... у ваш Вирій... Як на нас опинився цей одяг... 

дивний...  Ми ходили лісом, збирали гриби утрьох – я, Маринка і Андрій, наш 

товариш. Потім він щось почув, хтось його гукав... Я не чув нічого... Він, напевне, як і 

ми, зайшов у ту печеру, там, нагорі, у лісі. І пропав. Ми залізли слідом за ним, і... 

опинилися тут. Якщо ви щось знаєте про нього... А якщо ні, якщо його тут нема, то ми 

б... е-е... теє... уже б ішли... ну, додому, на Землю... 

Серед присутніх западає мовчанка. Обличчя у всіх стають зосередженими,  

кожний щось пригадує. 

ВОГНЕВИК (невпевнено). Я нікого не бачив... З людей, тобто. З дітей... 
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ВСІ.  Я – теж... Я – теж... 

ХУХА (викочуючись наперед). Я теж нікого не бачила, але... чула... (зашарівшись) 

підслухала...  

ВСІ. Що? Що? 

ХУХА. Зовсім випадково. Я гуляла недалеко... від Чарівникової хатинки, і 

випадково чула про що він розмовляв з тіткою Целестиною... 

ВСІ. Про що? 

ХУХА. Чарівник сказав, що час уже покінчити зі знахабнілою Чорною Трясцею, і 

знищити її... 

ВСІ. Давно пора! Нарешті! А то вона нас знищить... Далі, далі! 

ХУХА. Сказав, що пора пустити в діло... мм.. тут я не розчула. Але потім він 

додав, що без людини не обійтися... А тільки треба, щоб ця людина прийшла на Вирій 

з власної волі. 

ВСІ. З власної волі... Дивина та й годі...  

ХУХА. А тоді тітка Целестина сказала, що треба погукати когось із людей, може 

хто й почує... А тільки цю розмову я чула вже давно! 

ВСІ. Давно! Чому ж ти мовчала? 

ТАРАС. Тихше! Значить, Андрій почув, і прийшов сюди. А де ж він? 

ЛІТАВИЦЯ. Та певне ж, у Чарівника вже... 

МАРИНА. У Чарівника... А де ж той Чарівник?  

ТАРАС. Де він живе? 

ВСІ (перебиваючи один  одного). Та це недалечко! Повз озерце, через лужок та 

лісок – там його хатинка й стоїть! 

Тим часом швидко темніє. 

МАВКА І. Я ж казала! Зараз же й ніч! 

УПИР. Добрий кусень дня відбатувала капосна Трясця! 

ДОЛЯ (до дітей). Сьогодні вже не йдіть. Ляжте, спочиньте трохи. А завтра вранці 

підете до Чарівника ось цією стежечкою. (До ХУХ). Хухи, принесіть дітям ковдри! А 

ми всі – гайда на село! Хай діти відпочинуть! Добраніч, любі... 

ВСІ. Добраніч, добраніч! (Ідуть. МАВКИ будять БАБУ ГРОМОВИЦЮ, беруть її 

попід руки, ведуть.) 

 

ЯВА П’ЯТА 

Тарас, Марина, дві Хухи, Сонько-Дрімко. 
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ТАРАС. Ху... Ніяк не дійду до тями... (Помовчавши). Оце так діла!  

МАРИНА. А що нам удо-ома буде! Як ми з лісу вчасно не повернемось... 

ТАРАС. Та будь що буде, тільки б Андрія знайти та звідси вибратись... 

(Озирається навколо). Щось я на цій галявині ніякої печери не бачу... А як його без 

печери на Землю потрапити?.. 

МАРИНА. Слухай, а тут справді немає птахів! Я за цілий день жодної не бачила! І 

не щебечуть! 

ТАРАС. А причому тут птахи? 

МАРИНА. Так це ж – вирій! Туди, там... де птахи відлітають! 

ТАРАС. Ну так... Справді... 

МАРИНА. У мене таке враження, ніби все це – сон... Ми -  у Вирії, а Вирій – без 

птахів! Тільки я ніяк не можу прокинутись! Тарасе, а ти? Тарасе, це – сон, ми – спимо? 

ТАРАС. Сон... Ще й який сон! Упирі, Вовкулаки, Мавки... 

МАРИНА (підхоплює). Русалки! Доля! А хіба так буває – один сон на двох? 

З’являються дві ХУХИ. Вони несуть по ковдрі. 

ХУХА І. Ось вам ковдрочки – теплесенькі, легесенькі... 

ХУХА ІІ. Це з нашого пуху! Більше ніде в світі таких немає! Добраніч! 

ХУХА І. Добраніч. 

ТАРАС і  МАРИНА. Добраніч! 

ХУХИ йдуть. 

ТАРАС. Чуєш? Ніде в світі таких нема... Гордись... 

МАРИНА (сідає на траву). А яка тут трава м’якенька та пружна, ніби штучна. І 

земля така тепла... Я так втомилася... (Позіхає). А якщо все це – сон, то чому я хочу 

спати?  (Лягає на землю, вкривається ковдрою). А й справді – така легенька, і тепла! 

Добраніч... (Засинає). 

ТАРАС. Добраніч, добраніч... Спи. (Сидить, задумавшись, зітхає). Ану ж вранці 

на Землі прокинемось... (Лягає). 

Сплять.   

СОНЬКО-ДРІМКО (виходить, крадучись). Сплять... Які ж гарненькі дітки! (Хвилю 

милується ТАРАСОМ і МАРИНКОЮ, потім – рішуче) Нумо до роботи! (нахиляється і 

щось довго шепоче – спочатку МАРИНІ, потім – ТАРАСОВІ) 

Десь далеко чути ніжну мелодію колискової, яка стає голоснішою, а потім знову 

затихає. 
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КАРТИНА ДРУГА 

 

ЯВА ПЕРША 

Тарас, Марина, Мара. 

 

Краєвид Вирію. Вдалині видно гайок, з одного боку – став, через луг в’ється 

стежка. Де-не-де височать поодинокі дерева. 

На лузі непорушно стоїть МАРА. Біля неї росте невеличкий синій кущик. 

Стежкою ідуть ТАРАС і МАРИНА – вони не помічають МАРИ. 

ТАРАС. Ну й гидота цілу ніч снилася! То ніби ляльками граюсь, то сукні дівчачі 

приміряю... 

МАРИНА. Зате мені снилося, ніби я їду в машині! І керую – сама! 

ТАРАС. Тут без Сонька-Дрімка не обійшлося... 

МАРИНА (сміється). Так, він учора мене весь час гарненьким хлопчиком називав.  

МАРА (тихо гукає). Діти! Діти! 

МАРИНА (чує поклик, але не бачить МАРИ). Хто це? 

ТАРАС. Що? 

МАРИНА. Нас хтось гукає.  

Одночасно помічають МАРУ і злякано зупиняються. 

ТАРАС (пошепки). А це що за проява? 

МАРИНА (теж пошепки). А ти ще не звик? 

МАРА. Не бійтесь мене, люди! 

ТАРАС і МАРИНА боязко підходять ближче.  

МАРИНА. Добрий день.  

МАРА. Дякую, що не злякалися мене... 

МАРИНА. Ну що ви... Ви зовсім не страшна. Ви – оригінальна. 

МАРА. Оригі... нальна! Бр... 

ТАРАС. Хто ви? 

МАРА. Я – Мара. 

ТАРАС. А чому ви тут, а не разом з усіма, в селі? 

МАРИНА. Ви не боїтесь Чорної Трясці? 
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МАРА. Що всім, те й мені... В Зеленому Гайку, чи тут – однаково... А до самоти я 

вже звикла трохи. Хоча спочатку мені було важко... трохи. Бачте, я зовсім недавно із 

Землі.  

ТАРАС (тихо, до МАРИНИ). Із Землі...  

МАРА. Та я  поводила себе не дуже правильно, і... І тому я тут.  

МАРИНА. Ви себе неправильно поводили? Як це? 

МАРА. Та в нас, у Невидимої Сили, на Землі є свої правила поведінки, свої, так би 

мовити, закони... Їх порушувати аж ніяк не можна! Та це вже я зрозуміла тут, на Вирії. 

А на Землі... (Сумно зітхає). Ет!  

МАРИНА. А що ж ви накоїли? Вас покарали? 

МАРА (зітхає). Це довга історія. Мені соромно й згадувати... Тут, на Вирії, я... як 

це вам сказати... перевиховуюсь... 

МАРИНА. Ви? Перевиховуєтесь? 

ТАРАС. Розкажіть! 

МАРА. (Під час розповіді її зріст непомітно зменшується). Як я вам уже сказала, 

я – Мара. Звати мене – Лякливиця. Наш рід здавна живе біля боліт... 

ТАРАС і МАРИНА сідають просто на землю, приготувавшись слухати. 

МАРА. Нашим обов’язком є стерегти болото і не допускати туди людей, особливо 

у нічний час. Знаєте, малі Потерчата, Водяники, Лісовики – своє життя, а люди – так і 

лізуть в болото, спасу від них немає. Отож, я стерегла болото... 

МАРИНА (перебиває). А що ви з тими людьми робили? 

МАРА. З якими? 

МАРИНА. Що вночі в болото лізли... 

МАРА (присоромлено). Та... мені, власне, не дуже на людей щастило... Так, зайця 

якого злякаєш, чи птаху сполохаєш, щоб не так сумно... (Мовчить, згадуючи). А то, 

якось, увечері, недалечко від болота пройшло двоє людей... Юнак і дівчина. Мені так 

закортіло послухати, про що вони говорять між собою! Я ж знала, що так робити не 

можна! Але мені було так цікаво... Те болото було таке нудне... Отож, я й подалася за 

ними... Люди проминули болото, вийшли до річки, і сіли на березі під вербою, біля 

самої води. Я зачаїлася недалечко і стала прислухатися. Юнак показував дівчині зорі, 

срібну доріжку від місяця на воді, вербу, що дуже гарно вимальовувалася на тому 

березі... А потім почав так чудно, так гарно... говорити до ладу. Це називалося – вірш. 

Він розповідав дівчині вірш про вітер опівночі.  (Декламує, заплющивши очі).  

Повій, вітре, на Вкраїну, 
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Де покинув я дівчину,  

Де покинув карі очі,  

Повій, вітре, опівночі... 

МАРИНА (радісно). Я чула, чула цей вірш! 

МАРА. Мені він так сподобався! І дівчині теж. А потім ми втрьох довго слухали, 

як співає соловейко. Я з дива не виходила – як це раніше я не звертала уваги на цю 

птаху! Дівчина щасливо і часто сміялася, юнак щось тихо говорив їй. І мені стало так 

легко, так радісно, як ще ніколи не бувало!  

От з того часу я зовсім занедбала свої обов’язки. І зайці, і люди, хто завгодно міг 

тепер ходити болотом, де заманеться. Я бувала там тільки удень. Зате вночі мене там 

годі було знайти. Я милувалася зорями, місяцем, слухала соловейка і згадувала отой 

вірш... А ще – я чекала юнака і дівчину. Але ті жодного разу більше не приходили. І 

тоді я подалася на село... 

МАРИНА. Ну а далі що було? 

МАРА. Щойно увечері я бачила юнака і дівчину удвох, як відразу ж починала 

слідкувати за ними. Я чекала, що юнак буде розповідати дівчині вірш... Люди мене, 

звісна річ, не бачили, адже я невидима, але псиська... Ох ці псиська гавкотливі, ніде від 

них не сховаєшся! Я стежила за закоханими, а ці кляті псиська – за мною! До того ж 

вони валували не вгаваючи! Селом уже пішли чутки... Молодь потроху перестала 

ходити на побачення. За рік в селі не відгуляли жодного весілля! Ось що я наробила! 

МАРИНА. Ви більше так і не почули жодного вірша? 

МАРА (сумно). Ні. Більше ніхто з юнаків не читав своїй коханій віршів. Це так 

сумно. Адже дівчині, там, під вербою, так сподобались вірші. Вона була щаслива... 

МАРИНА (здивовано). Ой, що це! Зовсім недавно ви були такі високі, а зараз 

стали зовсім маленькі! 

МАРА. Для мене розміри не мають великого значення. Я здалеку почула ваші 

голоси, і, як би це сказати... Просто стала навшпиньки, щоб подивитися, хто йде. Адже 

я собі дала слово... 

ТАРАС і МАРИНА. Слово? Яке? 

МАРА. Не зрушу з цього місця, поки... Ну... не стану іншою. 

МАРИНА. Ну і як ваші успіхи? Стаєте? 

МАРА (зітхає). Не знаю. Одного дня здається, що стаю. І тоді мені знову хочеться 

йти стерегти болото. Та здебільшого... Здебільшого мені зовсім байдуже до болота... 

МАРИНА. Вам сумно тут жити? Ви ж завжди одна! 
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МАРА (сором’язливо). Та ні, не зовсім... У мене  тут є друг... 

МАРИНА. А де ж він? Хто це? 

МАРА. Часом до мене приходить Чарівник погомоніти... А мій друг – он! (Киває 

на кущик). Я пам’ятаю його ще зернятком, потім – невеличким синім паросточком, а 

тепер він – справжній кущик! Я його називаю – Синій Кущик. 

ТАРАС. Ви з ним розмовляєте? 

МАРА. Звичайно! Крім того, Синій Кущик своїм прикладом допомагає мені... 

Щоправда, я не маю коріння... 

ТАРАС. А як же ви розмовляєте з ним? Він же – кущ! 

МАРА. О, спочатку було дуже важко, правда. Знаєте -  діти, всі діти,  коли тільки 

починають говорити, лепечуть, що нічого не добереш. Але зараз він уже підліток, і 

тепер потроху вчить мене своєї мови. Ми з ним чудово розуміємось! Ми багато чого 

робимо разом – милуємось хмарками, бавимось із вітром, вранці зустрічаємо сонце... 

МАРИНА. А... не могли б ми зробити щось корисне для вашого друга? Обкопати 

його, чи ще щось... 

МАРА. О ні, що ви! Дякую. Він же – дикорослий! Його тільки зачіпати не треба – 

гіллячки ламати тощо. 

ТАРАС (рішуче встає). Нам пора. Мусимо йти! 

МАРИНА. Зажди! Маро, скажіть, а чому тут, у Вирію, нема птахів? 

МАРА. Так, нема. А чому – не знає ніхто. Та тут нічого нема крім нас і триголових 

зміїв, навіть комах... 

МАРИНА. Але ж птахи... 

ТАРАС. Ну годі! Пора йти до Чарівника! 

МАРА. Так, так, розумію. Вітання йому! 

ТАРАС. Передамо. Па-па, Синій Кущику! 

МАРА. Удачі вам! 

ТАРАС і МАРИНА йдуть далі, МАРА лишається сама. 

МАРА (до кущика). Які чемні діти... Стривай-но! (Гукає навздогін дітям). Діти! 

Людські діти! Стережіться діда Мани! Стережіться Того, Що Водить! (До кущика). 

Почули? Ні? Почули? Мені незрозуміло одне... (Продовжує говорити мовою, що 

складається з суцільних поклацувань і посвистувань). 

 

 

ЯВА ДРУГА 
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Тарас і Марина. 

 

ТАРАС. Що вона нам гукала? Щоб ми когось стереглися? Тут хтось когось 

водить... 

МАРИНА. Так, тут хтось водить... 

ТАРАС. А що водить? 

МАРИНА. А я знаю? 

ТАРАС і МАРИНА ідуть далі. Пейзаж змінюється кілька разів – а будиночка 

Чарівника все нема й нема. Обличчя дітей стають все похмуріші, але вони вперто 

продовжують іти, поки не доходять до озера. Чути шум могутніх крил – на дітей 

падає велика тінь – у небі пролітає ТРИГОЛОВИЙ ЗМІЙ. Діти проводжають його 

поглядами. 

МАРИНКА. Ой, Тарасе! Знову змій... 

ТАРАС (спльовує спересердя, і з розгону падає на траву). Ідемо, ідемо, а таке 

враження, наче крутимось по колу.  

МАРИНА присідає поруч із ним. 

МАРИНА (присідає поруч). Як же я втомилась! Може цього Чарівника взагалі не 

існує? 

ТАРАС. А де ж тоді Андрій?  

МАРИНА. А може вони нас вирішили заманити кудись... у якусь пастку? А 

Чорною Трясцею замилюють нам очі? Може самі вони її і роблять? Якось... 

ТАРАС. Ох, Маринко... Я їм теж не довіряю... 

У цю ж мить стає зовсім темно, і знову чути жахливі звуки. Це триває хвилю-

другу, а потім знову затихає.  

 

ЯВА ДРУГА 

Тарас, Марина, два Привиди. 

 

Вечір. ТАРАС і МАРИНА лежать, розкинувшись, на землі. Недалечко бовваніють 

два ПРИВИДИ – вони ніби спостерігають за дітьми. ТАРАС і МАРИНА  помалу 

підводяться. 

МАРИНА. Ой, я боюсь... (тулиться до ТАРАСА). Як тут страшно... Хочу додому... 

ТАРАС. Глянь, надворі вже вечір! Чорна Трясця з’ їла півдня! 

МАРИНА починає тихо схлипувати. 
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ТАРАС. Одне ясно – сьогодні до Чарівника ми не потрапимо. Ну годі вже, годі, 

заспокойся, вже все минуло... 

МАРИНА (бачить ПРИВИДІВ). Ой! Ой! 

ТАРАС. Що таке? 

МАРИНА (показує рукою). Ой, глянь! 

ТАРАС (прокашлявшись, злякано). Маро, це ви? 

Постаті непорушні. 

МАРИНА. Мені страшно! 

Постаті раптово зникають. 

ТАРАС. Фух! Ну й налякали! Ще цього не вистачає! 

МАРИНА (плаче). Мені страшно! Це якісь привиди! 

ТАРАС (втішає її, гладячи по голові). Може й привиди... Кого ми тільки не 

побачили тут... Чому б тут і привидам не бути... 

МАРИНА. А птахів – нема! (Плаче). 

ТАРАС. Ну не плач, заспокойся... Що ти все за цих птахів... Сьогодні тут 

доведеться заночувати, а завтра вже обов’язково його знайдемо, цього Чарівника... 

МАРИНА. Заночувати? З  привидами? 

ТАРАС. Ти ж сама бачиш, які тут ночі темні... Місяця немає... Куди ж ми підемо 

звідси? Кругом все те саме... А якщо це й привиди були, то що їм вартує з’явитися так 

само в іншому місці?.. 

МАРИНА. Хочу додому, до мами... (Плаче). 

ТАРАС. Я теж хочу до мами... Але ж бачиш... Поки що неможливо... Жаль, вогню 

нічим розпалити. Може тут якісь хижаки водяться... 

МАРИНА. І привидів – тьма... 

ТАРАС. Ну не видумуй. Їх було всього двоє. Та видно самі нас злякалися, що так 

швиденько щезли...  Але на всяк випадок доведеться спати по черзі. 

МАРИНА. Я без тебе боюсь! 

ТАРАС. Чого боїшся? А краще, як на нас сонних нападуть? Поки темно, я 

почергую, а як світатиме, розбуджу тебе... 

Схлипуючи, МАРИНА витягає з кишені ковдру, що дали ХУХИ, розкладає її – та 

стає великою. Загортається  в неї з головою, і, скрутившись калачиком біля ТАРАСА, 

ще якийсь час схлипує, потім затихає. 
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ТАРАС. А тут прохолодно вночі... (Теж дістає ковдру, закутується. Сидить 

якийсь час непорушно, дивлячись на зорі). А зорі – зовсім не такі, як у нас, на Землі... 

(Зітхає). 

Темніє. Грає музика. 

Світає. ТАРАС куняє, але робить зусилля, щоб не заснути. Нарешті встає, 

позіхає, робить кілька спортивних рухів і будить МАРИНУ. 

ТАРАС. Марино, Маринко, прокидайся! 

МАРИНА щось невдоволено буркає, але слухняно підводиться і сідає.  

ТАРАС. Ну що, чергуй... А я посплю... 

Лягає і миттєво засинає. 

МАРИНА позіхає, бере ковдру, закутується. Потім встає, походжає взад-вперед. 

Раптом погляд її змінюється – вона щось побачила. Грає музика. Якусь мить вона 

зачаровано дивиться поперед себе, потім, сторожко ступаючи, рушає вперед.  

 

ЯВА ТРЕТЯ 

Марина і Красуня Дюдя 

 

Біля ставка, напівобернувшись, стоїть прекрасна дівчина, вся в білому. Її одяг 

виблискує, наче посипаний інеєм. Навколо неї – білий туман. Дівчина сумно дивиться у 

воду.  

МАРИНА, з головою, по самі очі закутана в ковдру, боязко наближається до 

дівчини. Коли вона підходить ближче, КРАСУНЯ підводить голову і дивиться на 

дівчинку.  

МАРИНА (прокашлюється). Як тут холодно...  

КРАСУНЯ. Цей холод – від мене... 

МАРИНА. Від вас? 

КРАСУНЯ. Так. Мене звати – Красуня Дюдя. Моя мати – Зима.  

МАРИНА. Зима? Тут, у Вирії?! 

КРАСУНЯ. Ні, зими тут не буває. І тому я потроху тану тут... 

МАРИНА. Танете? Тобто, помираєте? А чому ж ви не повернетесь на Землю? 

КРАСУНЯ. Мене не пускають... 

МАРИНА. Хто?  

КРАСУНЯ. Мої родичі – мати, брати Мороз і Сніг, сестра Віхола, дядько Буревій... 

МАРИНА. А чому? 
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КРАСУНЯ. Бо я... покохала. 

МАРИНА. А вам не можна було? 

КРАСУНЯ (сумно). Уже й не знаю. Тільки я не змогла інакше. (Помовчавши). 

Коли вступаєш у певний вік – мусиш бути готовою до зустрічі з коханням. Воно вже 

зачаїлось, очікуючи слушної миті, щоб напасти на тебе, і... спопелити... 

МАРИНА. Хіба воно таке небезпечне? 

КРАСУНЯ (не слухаючи її, згадуючи). Малою я була бешкетливою! Щипала 

дітлахів за щічки й носики, дмухала холодом на горобців. Скрізь, куди б я не 

приходила – усім було холодно! Я так пишалася цим! Мати мене тільки підхвалювали 

– а я – старалась, як могла! Я сміливішала з кожним роком, а подорослішавши – раз по 

раз поглядала на південь. Це була єдина сторона, куди нам не можна було заходити. 

Але що для мене – молодої і нерозважливої – якась там заборона? Потайки я заходила 

все далі і далі на південь, аж поки одного разу не дійшла до самого моря! 

МАРИНА. А ваша мати – не знала де ви? 

КРАСУНЯ. У неї й без того клопоту вистачало... (Підводить голову і замріяно 

дивиться на зоряне небо). Я ніколи до цього не бачила моря, і воно мені видалося... 

таким гордим і вільним... Довго я стояла і вбирала в себе його безкрайню могуть... Як 

раптом із моря повіяв теплий вітер. Він був відважним і сміливим... Він гнав такі 

величезні хвилі! Він... проганяв мене... Я стояла, приголомшена і вражена його силою і 

натиском... (Посміхається, згадуючи). І тоді я його побачила. Морський Вітер! Я 

відразу ж покохала його... Він зробив спробу підійти до мене, але я змушена була 

відступити, адже він був занадто гарячим для мене... Ми дивилися  одне на одного 

здалеку, і я відчувала, що теж... подобаюсь йому. Та він не міг відійти далеко від моря, 

а я – наблизитися. Довго ми стояли і дивилися одне на одного...  Я відчувала – ми 

створені один для одного! (Сумно). Та правду кажуть люди – дай серцю волю, заведе в 

неволю... 

МАРИНА. І що ж було далі? 

КРАСУНЯ (тамуючи сльози). Лиха Доля розлучила нас назавжди... По мене 

прийшов мій брат Сніг... Та я однак не могла покинути коханого. Тоді брат силоміць 

забрав мене від моря. До того ж... я вже почала танути... Та коли  стала на силі – знов 

повернулася до моря! Морський Вітер – коханий! – чекав на мене... Якими сумними 

були його очі... Потім мене знову забрали звідти, тоді ще раз, і ще... 

МАРИНА. А ви їх не слухали? 
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КРАСУНЯ. І тоді вони запроторили мене сюди... (Гірко). Щоб я не порушувала 

природній хід речей! Отак вони це назвали...  

МАРИНА. Але ж ви можете розтанути тут! Тут надто тепло для вас, мабуть...  

КРАСУНЯ. Так, я тану... Але не від тутешнього тепла. Я маю досить сили, щоб 

заморозити тут все! Але всі тут – вся Невидима Сила! – співчувають мені і засуджують 

моїх жорстоких родичів! 

МАРИНА. А від чого ж ви танете?  

КРАСУНЯ. Ах, дитя... Ти занадто юна, щоб зрозуміти серце, що страждає... Та я 

не по співчуття прийшла до тебе... (Палко). Я так зраділа, коли дізналася, що на Вирії 

з’явилися люди! Я спочатку навіть не повірила... А потім подумала... Людино, 

дівчинко, прошу тебе, благаю, виконай моє прохання! 

МАРИНА (здивовано). А що потрібно зробити? 

КРАСУНЯ (присідає, бере МАРИНУ за плечі, благально дивиться їй у вічі). Якщо 

ти колись, хоч раз у своєму житті потрапиш до моря, діждись теплого Морського 

Вітру, і гукни йому щосили: “Морський Вітре! Красуня Дюдя пам’ятає і любить тебе!” 

Якщо лиха Доля не дозволила бути нам разом, хай він хоч знає про мою любов... 

МАРИНА уважно і зосереджено дивиться на КРАСУНЮ ДЮДЮ, і з видимим 

зусиллям ствердно киває. Все покриває білий туман – грає тиха сумна мелодія. 

 

ЯВА ЧЕТВЕРТА 

Тарас, Марина, Кінський Дух. 

 

Ранок. Все в росі. Встає сонце.  

Біля ставка, під кущем, з головою закутавшись у ковдру з хухиного пуху, солодко 

спить МАРИНА. Чути переляканий голос ТАРАСА: “ Марино, Маринко, де ти? 

Марино!”  

ТАРАС (заходить, бачить Маринку, полегшено). Фу! Так ось ти де! (Підходить, 

будить її). Вставай! Прокидайся! Гарно ж ти стоїш на варті!  

МАРИНА прокидається, солодко позіхає і потягається. 

ТАРАС (сердито). Хоч би вже поряд десь заснула, а то забрела не знати куди! Я 

аж злякався. Прокидаюсь – тебе нема.  

МАРИНА. Я... (Згадуючи). Мене покликала одна жінка... Красуня... 

ТАРАС. Видумуй тепер байки, виправдовуйся! Красуня її покликала... Скажи вже, 

що заснула, і край... 
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МАРИНА (ображено). Не віриш – не треба. Вона полюбила Морський Вітер, і 

просила, щоб  я йому переказала це! 

ТАРАС  промовисто дивиться на неї.  

МАРИНА. Не віриш? 

ТАРАС. Іди вмийся, і ходімо вже. Два дні йдемо, ніяк через лісочок-гайочок, туди, 

де всього два кроки, дійти не можемо! То Трясця, то ще яка біда! А Андрій там один, із 

цим... Чарівником. 

МАРИНА  швидко встає, складає ковдру, біжить до озера, вмивається.  

МАРИНА (повертаючись). Ніяк не звикну, що тут вода жовта... 

ТАРАС. А до синіх дерев уже звикла? А до зеленого сонця? Ходімо вже, соню... 

Ступають кілька кроків стежкою, як раптом їх зупиняє суворий окрик. 

ГОЛОС КІНСЬКОГО ДУХА. Стій! Стій, кажу! 

ТАРАС і МАРИНА злякано зупиняються і задкують.  

ГОЛОС КІНСЬКОГО ДУХА. Кидай зброю! Руки вгору! 

Спантеличені діти піднімають руки.  

ТАРАС (прокашлюючись). Ми не маємо зброї! 

ГОЛОС КІНСЬКОГО ДУХА. Так я вам і повірив! Повільно оберніться і станьте 

обличчям до дерева! 

Діти незграбно виконують наказ, підходять з піднятими руками до найближчого 

дерева. 

З-за кущів виходить КІНСЬКИЙ ДУХ, підходить до дітей і швидко обмацує їх. 

Зброї не знаходить. 

КІНСЬКИЙ ДУХ (суворо). Гм...  Справді, зброї нема. Добре, опустіть руки і 

поверніться. 

Діти виконують наказ.  

КІНСЬКИЙ ДУХ. Хто такі? Куди йдете? 

Діти злякано мовчать. 

КІНСЬКИЙ ДУХ. Швидко відповідайте! 

ТАРАС. Ми... люди. Я – Тарас, а це (киває головою на Марину) моя сестра, 

Марина. Ми йдемо до Чарівника. Там наш друг. 

МАРИНА. Андрій! 

КІНСЬКИЙ ДУХ. Гм... Люди... Та ж ви діти! Ото я й дивлюсь, що не бачив вас тут 

раніше. 

МАРИНА. Ми тут зовсім недавно! Два дні. 
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КІНСЬКИЙ ДУХ (замріяно). Людські діти... Дивина та й годі... Не думав, що 

побачу ще колись дітей, не думав... Два дні кажете? 

МАРИНА. Два дні.  

КІНСЬКИЙ ДУХ. Це вже скільки я в Зеленому Гайку не був? (Рахує на пальцях). 

Один, два... п’ять днів! А ви, кажете, з Землі? Кажете вже два дні? 

МАРИНА і ТАРАС ствердно кивають. 

КІНСЬКИЙ ДУХ. Не думав я, що побачу колись іще людських дітей, не думав! 

Маю вже (робить ефектну паузу) шістсот літ! І триста – тут, у цьому гаспидському 

місці. 

МАРИНА. А хто ви?  

КІНСЬКИЙ ДУХ. Хто я? Хе-хе-хе. Я, дитино, Кінський Дух! 

ТАРАС і МАРИНА  мгукають щось непевне.  

КІНСЬКИЙ ДУХ. Не знаєте мене... Отакі часи настали. Чув я, чув, що там, на 

Землі, все змінилось, все! Настало нове врем’я! Про старі добрі звичаї забули, про 

славетні звитяги не пам’ятають... Минуле йде, як вода в пісок, а молодим байдуже... 

МАРИНА. Розкажіть нам, ми знатимемо!  

КІНСЬКИЙ ДУХ (не може заспокоїтися, швидше до себе, ніж до дітей). Я їм 

кажу: я – Кінський Дух! А вони – не знаємо! Чудасія та й годі!  

ТАРАС. Ви... працюєте з кіньми? 

КІНСЬКИЙ ДУХ (не слухає). Кінський Дух! Це почесне і горде звання! Це 

поважний рід, старовинний і доброчесний! Ніколи б без Кінських Духів не приручила 

б перша людина першого коня! Ніколи, кажу я вам! 

МАРИНА (несміливо). Ми вам віримо! Ми... чули про вас! 

ТАРАС здивовано дивиться на неї. 

КІНСЬКИЙ ДУХ. Що там казати! Раніше люди ставилися до нас із більшою 

повагою... (Задумується). Хе-хе. У давнину люди точно знали, хто насправді 

опікується конем по-справжньому. Хто розчісує їм гриви та хвости, витягає найменші 

пилинки з очей, хто чистить їм ніздрі та  вуха, зігріває в холод та остуджує в спеку... А 

головне, любі мої, головне! (Піднімає догори палець і робить багатозначну паузу). 

Хто виховує коня! Хто навчає його кінських звичаїв! Хто оповідає малюкам казки, а 

юнацтву – стародавні перекази та легенди! (Натхненно). Уже ж не люди! Кінські 

Духи! (Серйозно). Щоденна копітка праця... Суворі правила поведінки... День за днем, 

рік за роком, століття за століттям.  
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МАРИНА (несміливо). А... це всі Кінські Духи отак вдягаються, як ви – у 

вишиванку, шаровари? 

КІНСЬКИЙ ДУХ. А це – славетна, горда і сумна історія мого життя... І нікому! 

Нікому не дозволю я... Я не дозволю... не дозволю... (Забракає дихання, хапається за 

серце). 

ТАРАС і МАРИНА підбігають і допомагають йому сісти під дерево. 

ТАРАС. Що з вами? 

МАРИНА. Вибачте мені, не хвилюйтесь так... 

КІНСЬКИЙ ДУХ. Та нічого, нічого... Нічого... Уф!  Відпустило... Знаєте, тут усі, 

майже всі – проти людей... Вони насміхаються з мене... Та я сюди й потрапив через 

людину... Ніхто! Ніхто більше, тільки я... Через людину... Я часто згадую свого 

побратима, свого вірного товариша... Наші походи, бої... Наші славні звитяги... Якби ж 

то і  він міг жити довго, стільки ж, хоча б, як я... Та людське життя коротке... Дуже 

коротке!  

МАРИНА. Ви дружили з козаком? Воювали з ним? Коли ж це було? 

ТАРАС (тихо). Замовкни... 

КІНСЬКИЙ ДУХ (задумано). Коли це було... Коли ж це було? Та вже є сотні з 

чотири років тому...  

МАРИНА. Ой, який ви старий! (Похоплюється). Ой, вибачте, будь-ласка, 

вибачте... 

КІНСЬКИЙ ДУХ. Та не дуже я й старий... Кінські Духи живуть по тисячі років... А 

коли я взяв на виховання мого Вороного... Власне, завдяки Вороному і зав’язалася моя 

дружба з Степаном Журбою... 

ТАРАС (пригадуючи). Десь я читав про нього... 

КІНСЬКИЙ ДУХ. Славний був козак! Мій побратим... У стількох битвах ми 

перемогли! Я брав участь у кожному бою! Я летів попереду мого коня і захищав його. 

Я лякав ворожих коней, кидався їм межи очі, і вони сахалися мене... Ох і лютилися ж 

на мене за це інші Кінські Духи! Мене не бачили люди, зате мене добре бачили коні! А 

люди казали про Степана, ніби він характерник... Хе-хе... Пригадую славетну битву під 

Конотопом... Яка блискуча перемога! Яка сила! Який натиск, яка міць! У такі моменти 

розумієш, нащо живеш... (Помовчавши, сумно). А потім загинув мій Вороний. 

Прийшов його час. Я довго тужив за ним, і Степан ходив зажурений, і навіть одного 

разу – сам бачив! – змахнув сльозу... Так! Вороний був кінь – один на сотню! Де... На 

тисячу! Степан Журба знав йому ціну! (Міркуючи). Здавалося б – загинув твій кінь, 
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твій вихованець, іди шукай собі іншого, виховуй... Та я не зробив цього... Я пішов далі 

із Степаном Журбою його нелегкими людськими дорогами. Я шукав Степанові 

справжніх коней, зі справжнім вихованням! Я допомагав йому, я захищав, як міг, і 

його, і його коней... Заради Степана я зрікся свого ремесла. Цього вже не міг мені 

простити жоден Кінський Дух. Вони зібралися всі разом, і спровадили мене сюди, на 

цей Вирій, у цю... дідарню! Та на той час мені вже було однаково, де жити... 

МАРИНА. Чому?  

КІНСЬКИЙ ДУХ (після невеликої паузи, печально). Загинув Степан Журба. (суворо 

дивиться уперед, заглиблений у свою печаль. Грає тиха сумна мелодія. За якийсь час 

встає, стрясає з себе думи, пильно дивиться на ставок, тоді на небо). Хм... Цього ще 

не вистачало... 

МАРИНА. Що ви кажете? 

КІНСЬКИЙ ДУХ. Останнім часом тут коїться щось неймовірне. Часом я думаю, 

що цьому світові приходить край... 

Тим часом МАРИНА встає, підходить до мольберта, що стоїть неподалік. 

МАРИНА. Ой як гарно! Це ви самі малюєте? Це ви?   

КІНСЬКИЙ ДУХ (знітившись). Та так... Та то я...  

МАРИНА (не вгаває). Це ваш автопортрет? Ой, як схоже! Ніколи б не подумала, 

що на Вирії є справжній художник! (Плеще в долоні). 

ТАРАС підходить, дивиться і собі.  

КІНСЬКИЙ ДУХ (помітно потішений). Та то я малюю Степана Журбу... По 

пам’яті... А оскільки я трохи схожий на нього, то й облаштувався тут, біля ставочка... 

Часом дивлюся у воду – звіряюся... 

МАРИНА. А де ж ви живете? Де ваш будиночок? 

КІНСЬКИЙ ДУХ. Та ми звикли по-похідному. Поклав свитку під голову – ото й 

подушка, ліг під деревом – ото й хата!  

ТАРАС. А що ви там побачили? 

КІНСЬКИЙ ДУХ. Де? 

ТАРАС. А як дивилися на небо, та на ставок, і казали ще про кінець цього світу. 

КІНСЬКИЙ ДУХ. Віднедавна об’явилася тут Чорна Трясця, їсть день.  

ТАРАС. Це ми вже знаємо!  

КІНСЬКИЙ ДУХ. Та з собою ще Вихор притягла. Не було Трясці – Вирій був 

затишним містечком, таким спокійним, аж занадто. А тепер – як не Трясця, то Вихор. 

МАРИНА (до ТАРАСА).  Невидима Сила теж казала про Вихор, пам’ятаєш? 
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КІНСЬКИЙ ДУХ. Ото й дивлюся – таке  збирається,  ніби на Вихор... 

ТАРАС. Як це? Що це за Вихор? 

 КІНСЬКИЙ ДУХ не встигає відповісти на питання. Раптом темніє, зненацька 

налітає сильний вітер, крутиться, наближаючись, чорний зловісний ВИХОР.  

КІНСЬКИЙ ДУХ (перекриваючи шум вітру). Мерщій до дерева! Чіпляйтесь за 

нього, тримайтесь!  

Його голос тане в шумові вітру, в мороці видно, як ТАРАС із МАРИНОЮ 

відчайдушно намагаються втриматися за дерево, але ВИХОР відриває їх від дерева, і 

несе за собою... 

 

 

ДІЯ ДРУГА 

 

КАРТИНА ПЕРША 

 

Темрява. Чути шурхіт, потім – скрипіння незмащених дверей, що повільно і 

обережно відчиняються. З темряви виникають чиїсь палаючі очі, що дивляться у бік 

дверей. Голос ТАРАСА: “ Маринко...  Маринко!” Палаючі очі зникають, чути 

приглушене хихотіння. Голос ТАРАСА: “ Заховалась від мене? Смішно тобі? Ось я 

тебе...” Чути обережні кроки, потім – з тріском двері зачиняються. Голос ТАРАСА: 

“ Жартувати надумала? Ану виходь швиденько!” У відповідь – голосний зловісний 

сміх. Палаючі очі з’являються знову і погрозливо наближаються у бік хлопчика. Чути 

швидкі кроки хлопчика, що повернувся до дверей, і смикає клямку, намагаючись двері 

відчинити. Палаючі ж очі то наближаються то віддаляються, гримлять порожні 

відра, чути якийсь тупіт, гавкіт, нявчання. Щось ніби жує, гарчить і клацає зубами. 

Зляканий голос ТАРАСА: “ Хто тут? Що вам треба? Маринко!”. Голосний 

погрозливий регіт. 

 

ЯВА ПЕРША 

Марина, два Привиди, дід Мана, тітка Целестина. 

 

Розвидняється. Видно галявину, навколо якої височать могутні сині дерева, збоку 

– старий напіврозвалений млин. 
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На галявині, прихилившись обличчям до дерева, сидить МАРИНА - її худенькі плечі 

здригаються від плачу. Вона торкає гулю на лобі, потім розглядає подряпину на 

зовнішньому боці руки. Схлипуючи, встає і роздивляється подерту сукню. У цей час в 

глибині галявини з’являються два ПРИВИДИ і роблять знаки МАРИНІ, але дівчинка їх 

не помічає. З іншого боку галявини з-за дерева на мить показуються ДІД МАНА, який, 

у свою чергу, робить  руками таємничі рухи, від яких ПРИВИДИ розстають у повітрі. 

МАРИНА нічого цього не бачить. 

МАРИНА (схлипуючи, до себе). Півранку пробігала лісом! І все марно... Куди той 

Вихор міг Тараса занести... І Кінського Духа нема, і Андрія, і де ж той Чарівник, 

нарешті?! А їсти ж так хочеться, так хочеться! Може тут є якісь їстівні плоди – треба 

пошукати... (Шукає під деревом. Знаходить щось на взірець шишки – пробує їсти. 

Кривиться і плює). Не вистачає ще отруїтися тут, на чужині... (З розпачем). Тарасе! 

Тарасе!!! 

ГОЛОС ТІТКИ ЦЕЛЕСТИНИ (десь далеко). Маринко! Марино! Тарасе! 

МАРИНА (радісно). Нас хтось шукає! Агов! Я тут! Агов! 

 ТІТКА ЦЕЛЕСТИНА (негайно ж з’являється). Аж ось де ти, Маринко, серденько. 

А я тебе шукаю скрізь, з ніг збилася. 

МАРИНА (кидається до тітки Целестини, обнімає її. Та теж обнімає дівчинку). 

Бабусю! (Знову плаче, але вже з відтінком полегшення). 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Ну-ну, дитинко, рідна, заспокойся, все вже минулося... 

МАРИНА. Бабусю, рідненька... Мені так страшно... Мені холодно... Тараса нема... 

Я хочу їсти... (Далі плаче). 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Тарасика нема? А де ж він? 

МАРИНА. Загу...би-ився... Його заніс Вихор... І Кінського Духа теж... І мене... 

(Плаче). 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Ну-ну... Ти забилася? 

МАРИНА. Ось яка ґуля на лобі (показує), і ось... (показує подряпину на руці), і ось 

(показує забите коліно), і тут десь... 

Т.ЦЕЛЕСТИНА (жаліє її). Бідна дитина... 

МАРИНА. Бабусю... А де ви взялися тут? Як ви сюди потрапили? 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Ти, певно, маєш мене за свою бабцю Любу? 

 МАРИНА мовчки киває. 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Я – не бабуся Люба, я тільки дуже схожа на неї... А мене звати – 

тітка Целестина. 
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МАРИНА (відсувається, в погляді з’являється насторога). Тітка... як? 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Целестина.  

МАРИНА. А звідки ви тоді дізналися, як мене звуть? І про бабусю Любу? 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Ох, дитино, прожила б ти на світі стільки, як я, то теж би все 

знала. На-но краще пиріжечок... (Дає МАРИНІ пиріжок). 

МАРИНА (легко сприймає пояснення). А-а-а... Дякую! (Їсть). Я вже три дні не їла! 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Знаю, люба, знаю... От тільки запізно дізналася, що ви тут 

блукаєте без нагляду... 

МАРИНА. Ми Андрія шукаємо... 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Знаю я, знаю й Андрійка вашого, чемний хлопчик... 

МАРИНА (навіть перестає жувати). Правда?! Де  він? 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Та тут недалечко, у Чарівника. Та не хвилюйся, він у безпеці... А 

от де Тарасик... 

МАРИНА. Ой, тітонько, Целе... Келе... 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Целестина. 

МАРИНА. Я його шукала – оббігала все навколо! Куди його той клятий 

Вихрисько заніс... 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Запитати б у когось – може бачив хто... 

МАРИНА (дожовує пиріжок). Та тут же ні душі кругом! 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Коли тобі потрібна допомога – завжди знайдеться хтось...  Хто 

допоможе... Тільки треба дуже пильно розглянутись! (Розглядається навсібіч). 

МАРИНА (оглядається й собі). Та тут лиш дерева й кущі... 

Т. ЦЕЛЕСТИНА. Та ні, Маринко... То тільки так здається... А насправді тут, я 

бачу, людом кишма кишить... (Прислухається до чогось). Що? Ага, ага... Так я і 

думала! Просто горе з цим дідьком! (Іде до млина). Ану відчиняй швидко, Паплюхо! 

 

ЯВА ДРУГА 

Марина, тітка Целестина, Тарас, дідько Паплюха, потім – два Привиди.  

 

Лунає ніяковий смішок, двері млина широко відчиняються, звідти просто 

вивалюється брудний, закуйовджений і зляканий ТАРАС. Після темряви він 

мружиться від світла. У дверях млина на мить з’являється, роблячи різні гримаси, 

голова ДІДЬКА, і знову щезає. 

МАРИНА. Тарасе! (Кидається до нього, обнімає його).  
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Т. ЦЕЛЕСТИНА. Так і є! (У відчинені ворота млина). Коли ти вже заспокоїшся, 

нарешті? Все ворогів шукаєш на свою голову...  

З відчинених дверей млина чути гавкіт, нявчання, знову гавкіт і гарчання. В цей 

же час у дверях з’являється то нога, то рука ДІДЬКА, що глузує з усіх. 

Т. ЦЕЛЕСТИНА (з осудом).  Ех, Паплюхо, Паплюхо! (До дітей). От дивак! 

ТАРАС (здивовано дивиться на ТІТКУ ЦЕЛЕСТИНУ). Бабуся... Бабусю! 

(відсторонюючи МАРИНУ, рушає до ТІТКИ ЦЕЛЕСТИНИ) 

МАРИНА (тихо). Тарасе, Тарасе... 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Тарасику, серденько... Довго він тебе тут мордував? 

ТАРАС. Бабусю! (Ледве стримує сльози). 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Заспокойся, Тарасику, все вже позаду... 

 ТАРАС схлипуючи, горнеться до ТІТКИ ЦЕЛЕСТИНИ.  

МАРИНА. Тарасе!  

 ТАРАС дивиться на неї. 

МАРИНА (тихо). Це не наша бабуся... Це не бабуся Люба. 

ТАРАС (тихо). Ну звичайно ж...  Це бабуся Катерина. 

МАРИНА (тихо). Яка бабуся Катерина? Ні! Вона тутешня, це – тітка Целестина! 

 ТАРАС недовірливо дивиться на неї.  

Т.ЦЕЛЕСТИНА (звертається у бік найближчих дерев). Ну не ховайтеся вже там, 

виходьте! Діти? Не злякаються! 

 З-за дерев виходять ПРИВИДИ. ТАРАС і МАРИНА злякано притискаються до 

ТІТКИ ЦЕЛЕСТИНИ.  

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Не бійтеся їх! Це – Привиди-боягузи, вони навіть зайців на Землі 

лякалися... (До ПРИВИДІВ). Не могли не пустити хлопця до млина? Він вас не бачив? 

Що? Чому ви раніше мені не сказали? (Звертаючись до когось невидимого, в інший 

бік). Ану виходь, старий! Я знаю, що ти там! Виходь, виходь! 

 ПРИВИДИ зникають. 

 

 

ЯВА ТРЕТЯ 

Марина, Тарас, тітка Целестина, дід Мана. 

   

ДІД МАНА (виходить з-за дерев немічною старечою ходою). А ось і я! Хе-хе-хе. 

 ТАРАС і МАРИНА здивовані. 
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Т.ЦЕЛЕСТИНА. Та бачимо, що ти, бачимо. Ти що, зовсім, старий, з глузду з’ їхав? 

Уже не бачиш, кого можна водити, а кого ні? Ти нащо третій день дітьми крутиш? 

ДІД МАНА (взявшись у боки і гордо закинувши голову). А коли це таке бувало, 

щоб Ті, Що Водять, дозволу питали кого їм водити, а кого ні? Та я вже тисячу років... 

Т.ЦЕЛЕСТИНА (перебиває). Розуму в тебе немає вже тисячу років! Не бачиш хіба, 

що це людські діти? Налякані, голодні? Замість того, щоб їх зараз до Чарівника 

направити, крутить їх лісом!  

ДІД МАНА (спантеличено). Людські діти? Звідки ж вони тут взялися? Ото я й 

дивлюся... 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Звідки взялися, там вже немає!  

ДІД МАНА (стомлено сідає на колоду, що валяється неподалік). Ти ба – людські 

діти... Це ж треба... Охо-хо-хо-хо... Старий я став, слабий, немічний... Ще й сліпий до 

того... Наробився я за ці три дні, ох і наробився ж... 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. О, почалося вже, почалося! Пожалій сам себе!  

ДІД МАНА (не слухаючи її). А раніше було – ого-го! (Звертаючись до дітей). Я, 

коли молодий був, у трьох соснах, було людину заплутаю. Про мене люди стільки 

примовок склали! 

МАРИНА (зацікавлено). Яких, дідусю? 

ДІД МАНА. Кажуть – як чоловіка Мана візьме, то й серед села дороги не знайде... 

Заблудився у трьох соснах, кажуть. Це про мене. Міг я заплутати у трьох соснах кого 

завгодно. Не те, що зараз... 

Т,ЦЕЛЕСТИНА. Ох-ох-ох. Прибідняєшся! 

ДІД МАНА. А поповодив я на своєму віку, поповодив... 

МАРИНА. Це ж, дідусю, уся історія на ваших очах пройшла! 

ДІД МАНА. За історію казать не буду, не бачив такої, не збрешу... А от... отих,  

половців водив, татарів... чи пак, монголів... та ще тих, як їх – диви, забув... І отих... ет! 

Старший став, та вже й забувати почав, як їх звуть... Зайд, одним словом... Поповодив, 

поповодив... 

 Т.ЦЕЛЕСТИНА. Не туди і не так, як треба водив! 

ДІД МАНА (зневажливо махає рукою). А, ти ще молода, що ти знаєш... (До дітей). 

А наша земля, щоб ви знали, кріпко зайд не любить. Кріпко не любить! Це щоб ви 

знали!  

ТАРАС. А ви, діду, й козаків водили?  
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ДІД МАНА. Та всяко було.. Хе-хе... Міцні були хлопці... Було, як із шинку котрий 

повертався, та сам, та через ліс чи болото, вдавалося збити з пантелику... А жіноцтво! 

Ох і лякливе ж і галасливе! Ох любив я їх покрутити лісом, як підуть, було, за ягодами 

там, чи за грибами... Хе-хе-хе... 

МАРИНА. А що це ви, дідусю, зараз на пенсії, виходить?  

ДІД МАНА. Та на який же я пень сів, не бачиш хіба – на колоду!  

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Досить уже розпатякувати, знімай  полуду з очей дітям! Ніколи 

тут з тобою...  

ДІД МАНА. А хіба вони самі не знають, що робити?  

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Часи вже не ті, щоб теперішні діти про це знали! Змінилося все 

на Землі! 

ДІД МАНА (здивовано). Хе-хе-хе... Не може бути! І не знають, що сорочку треба 

навиворіт одягти? (Запитально дивиться на ТАРАСА і МАРИНУ). 

 Ті здивовано знизують плечима. 

ДІД МАНА. І не пригадаєте, хто від вас праворуч стояв? 

ТАРАС. Коли? 

МАРИНА. Де? 

ДІД МАНА (розгублено). Ну не знаю... (Поводить рукою). Он Чарівникова хата – 

рукою подати... (До себе, цілком приголомшений). Ну й часи настали! Не знають, як  

Мани  позбутися... Хто сказав – не повірив би! 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Ходімо, діти... 

МАРИНА (повертається до ДІДА МАНИ). До побачення, дідусю! Не 

засмучуйтесь так! 

ТАРАС. До побачення! 

 Йдуть. 

ДІД МАНА. Ич, які – дідусю... Не засмучуйтесь! Хм... Чудасія та й годі... 

 

 

КАРТИНА ДРУГА 

 

ЯВА ПЕРША 

Андрій, Хуха, Тарас, Маринка, тітка Целестина. 
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Луг біля будинку ЧАРІВНИКА. ХУХА та АНДРІЙ, що став схожим на людину і 

триголового змія одночасно, граються - ХУХА втікає, АНДРІЙ намагається її 

впіймати. До будинку підходять ТАРАС, МАРИНА та ТІТКА ЦЕЛЕСТИНА. Колір 

МАРИНЧИНОГО обличчя – зеленкуватий. Захоплені грою, ХУХА та АНДРІЙ якийсь 

час не помічають тих, що підійшли. 

ТАРАС (до МАРИНИ). Диви, яке чудне створіння... Схоже на дракона... 

МАРИНА. Мгм... А тіло – людське. А он і Хуха! 

  АНДРІЙ та ХУХА, нарешті, помічають тих, що прийшли. 

ХУХА. Тарасе, Маринко! Нарешті! Довго ж ви йшли до Чарівника! Заблудилися, 

напевно? 

АНДРІЙ (здивовано).  Тарасе! Маринко! А ви як тут опинилися? 

МАРИНКА (з жахом, до ТАРАСА). Звідки воно нас знає? 

ТАРАС. Не знаю... 

АНДРІЙ тим часом радісно підбігає до ТАРАСА і МАРИНИ, і хоче їх обняти по-

дружньому. ТАРАС відступає вбік, МАРИНА ховається за спину ТІТКИ 

ЦЕЛЕСТИНИ.  

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Ну-ну, Андрійку, не поспішай. Ти трохи змінився, і твої друзі не 

впізнають тебе... 

ТАРАС. Андрійку? Що це означає? Хто це Андрійко? 

АНДРІЙ (радісно). Та це ж я! Невже ти мене не впізнаєш, Тарасе? 

МАРИНА (з-за спини ТІТКИ ЦЕЛЕСТИНИ). Ти ніякий не Андрій! 

ХУХА (сама до себе). Дивина та й годі! 

ТАРАС (звертаючись до ТІТКИ ЦЕЛЕСТИНИ та АНДРІЯ). Де Андрій? Що ви з 

ним зробили? Де Чарівник? (До АНДРІЯ). Це ти – Чарівник? 

АНДРІЙ (розгублено). Ні... Я – Андрій, ваш друг. 

МАРИНА (з-за спини). Ти – дракон! 

 

ЯВА ДРУГА 

Ті ж і Чарівник. 

  

ЧАРІВНИК (виходить з будинку). О, та в нас гості! Тарасе, Маринко! Доброго дня! 

Вітаємо на Вирії! На жаль, ми не відразу дізналися про вас... 

ХУХА (до Тараса та Марини). Це я сказала! Прийшла і сказала! Щось про вас 

довгенько нічого чути не було... 
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ТАРАС. Ви – Чарівник? А де Андрій? Ми прийшли за ним! 

МАРИНА. А цей дракон каже, що він – Андрій! 

ТАРАС. Де наш друг? Що ви з ним зробили? 

ЧАРІВНИК (усміхається). Я – нічого. А цей дракон, як влучно ти його назвала, 

Маринко, і справді – ваш друг Андрій... 

ТАРАС. Ми вам не віримо!  

ЧАРІВНИК. На жаль, Вирій чомусь не приймає людину такою, як вона є. 

Потрапивши сюди і з’ ївши тут чого-небудь, чи просто напившись води, людина 

починає потроху втрачати свою подобу. І з часом перетворюється на триголового змія. 

ТАРАС і МАРИНА (одночасно). На триголового змія?!  

ЧАРІВНИК. Так. Дві інші голови та хвіст виростають значно пізніше.  

ТАРАС і МАРИНА з жахом дивляться на АНДРІЯ. Той безтурботно всміхається.  

ТАРАС. Я вам не вірю!  

ЧАРІВНИК. То поглянь на свою сестру. Я бачу, вона – не дуже голодна... 

ТАРАС стривожено дивиться на МАРИНУ, а та безпорадно кліпає очима.  

ТАРАС (тихо). Марино... Ти – позеленіла... 

МАРИНА. Ай! (Дивиться на свої руки). Ой! Тарасе! Я... не хотіла! (Плаче). 

ТАРАС. Що ти їла? 

МАРИНА. Пиріжок!  

ТАРАС. А де ти його взяла? 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Я її пригостила! Не пропадати ж дитині голодній. Та й тобі, 

парубче, не завадить підкріпитися! (До Чарівника). А ви вже як  почали, то розкажіть 

дітям всю правду! Он вони вже полякалися! 

ЧАРІВНИК (сміється). Справді... Не переймайтеся цим занадто. Потрапивши на 

Землю, ви знову станете такими, як були! 

По обличчях ТАРАСА і МАРИНИ видно, що вони не дуже вірять почутому. 

АНДРІЙ. Правда, правда! 

ЧАРІВНИК. Ну, а тепер ходімо в будинок, поїсте, відпочинете, та тоді будемо 

розмовляти... 

У цей час знову лунають моторошні звуки, і все навколо раптово огортає 

темрява.  

ГОЛОС ЧАРІВНИКА (перекриває моторошні звуки). Недарма ж ти лютуєш, 

Трясце! Чуєш свій близький кінець! Тут є люди, і вони покладуть край твоїй 

зажерливості! 
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Звуки болота, що засмоктує, стають голоснішими і заглушають голос 

ЧАРІВНИКА. 

 

ЯВА ТРЕТЯ 

Тарас, Марина, Андрій, Чарівник, тітка Целестина. 

 

 Вечір. Горить вогнище. Зеленкувате світло полум’я освітлює обличчя присутніх. 

Біля ніг у АНДРІЯ  примостилася ХУХА.  

МАРИНА. Пане Чарівнику, а де ж птахи? 

ЧАРІВНИК (не розуміючи). Які птахи? 

МАРИНА. Ми ж – у Вирії... 

ЧАРІВНИК. На Вирії, у Вирії... Ах, он ти до чого! 

МАРИНА. Тут має бути сила-силенна птахів! Де ж вони? 

Т. ЦЕЛЕСТИНА (задумано). Так, справді... Птахи відлітають у вирій... І людські 

душі – по смерті. Всі, всі – у вирій... Там ніхто ніколи не був, але всі знають – там 

тепло, там затишно, там перебувають негоду. А потім – повертаються. І птахи, і душі 

людей... 

МАРИНА (зачаровано). Душі людей! 

ЧАРІВНИК. Та насправді це не  так. Птахи летять просто туди, де тепліше, а душі 

людей... Душі відлітають зовсім в інше місце... 

Т. ЦЕЛЕСТИНА. А Вирій лишається Вирієм! Легендарне місце, захмарна країна! 

АНДРІЙ. Там, де ніхто ніколи не був! 

МАРИНА.  Пане Чарівнику, а де взявся цей Вирій? Це ви його створили? Ви ж – 

Чарівник... 

ЧАРІВНИК (сміється). Звісно ж, ні. Вирій... Як би вам пояснити... Одним словом, 

це – один із Світів Паралельної Реальності. 

ТАРАС. Я ж казав! 

ЧАРІВНИК. І не єдиний. Таких Світів дуже багато.  

МАРИНА. А як це – Паралельної Реальності? 

ЧАРІВНИК. Це справді важко зрозуміти. Вирій по-своєму цілісний і гармонійний, 

але багато в чому відрізняється від Землі. Тут жовта вода і сині дерева. Тут не живуть 

ні комахи, ні птахи, ні звірі. Але світить - земне сонце, хоч бачимо ми його зеленим. 

Невидима Сила часом  так і називає цей Світ – Країною Зеленого Сонця. 

ТАРАС. А звідки тут взялася Невидима Сила? 



 36 

ЧАРІВНИК. Дуже давно один із давніх чарівників відшукав сюди дорогу. І з 

допомогою чарів та заклинань зробив... Як би це сказати... ніби двері. Двері між 

Світами. Значно пізніше це місце облюбувала Невидима Сила. У кожного була своя 

дорога сюди... 

ТАРАС. Нам розповідали! І Доля, і Мара, і Кінський Дух... 

МАРИНА. І Красуня Дюдя... 

ТАРАС. Кінський Дух назвав Вирій дідарнею! 

ЧАРІВНИК та ТІТКА ЦЕЛЕСТИНА сміються. 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Цей скаже! 

ЧАРІВНИК. Справді... Природа наділила Невидиму Силу  довгим віком – багато 

хто живе тисячу, а то й більше років. Та рано чи пізно приходить старість... 

МАРИНА. Як до баби Громовиці, чи діда Мани... 

ЧАРІВНИК. Так, Маринко. І тоді їм хочеться спокою, якого на Землі не знайдеш. 

А останнім часом Земля стала взагалі досить неспокійним місцем. І тоді тут з’явилися 

зовсім молоді – он Вогневик, і Мавки, й Русалки... Їм просто не стало де жити – у 

Русалок висох ставок, а на полі, де жили Мавки, побудували людські будинки. 

МАРИНА. А Мара Лякливиця, і Красуня Дюдя... 

ЧАРІВНИК. Так! У них з’явилися зовсім нові захоплення – незвичайні для 

Невидимої Сили. Мара захопилася поезією... До речі, вона й сама складає непогані 

вірші... Щоправда, від усіх це приховує. Читає свої поезії лише Синьому Кущикові... 

МАРИНА. А Красуня Дюдя... 

ЧАРІВНИК. Вона покохала... Це вперше в родині, (сміється) де у кожного –  

льодяне серце... Я жартую, звісно. 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. А Кінський Дух! Замість виховувати коней – став справжнім 

вояком! А тут тепер – художник... 

МАРИНА. Ми бачили його картину! Він малює Степана Журбу... 

ТАРАС. А... чому ви з тіткою Целестиною не перетворюєтесь на триголових зміїв, 

як Андрій? Як ми? 

ЧАРІВНИК. Ну, Тарасику... Треба ж щоб була хоч якась користь від того, що ти – 

Чарівник. Мені більше до вподоби вигляд людини, от я й залишаюсь таким, як є. Знаю 

спосіб...  

МАРИНА (до тітки Целестини). А ви? 

ЧАРІВНИК (сміється). О, тітка Целестина завжди, не тільки тут, могла змусити 

кого завгодно бачити те, що хоче вона! А не те, що є насправді! 
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Т.ЦЕЛЕСТИНА. Ну навіщо ж так... 

ЧАРІВНИК. А розкажіть, розкажіть, як за вами парубки упадали! 

Т.ЦЕЛЕСТИНА (сміється). Коли це ще було! 

МАРИНА. Розкажіть, ну розкажіть! 

АНДРІЙ. Розкажіть! 

Т.ЦЕЛЕСТИНА (задумавшись, після невеликої паузи). Я народилася дуже давно. 

Не знала ніколи ні батька, ні матері, а годували та ростили мене баба. Ми жили тоді з 

нею удвох у глухому лісі, далеко від людських осель. Баба зналися на чарах... Уміли 

говорити з травами і деревами, з птахами і зорями... Вони багато чого вміли такого, 

розкажи вам – скажете: вигадка, казка... Вони були добрі, дуже добрі до мене... Вони 

навчили  мене всьому, що знали самі. Жили ми бідно... Сорочка, хоч і латана, та була в 

мене завжди чистенька, а я, хоч і звичайненька, а була ж молода, то й гарна! От стала я 

на порі. 

МАРИНА. Де? 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. На порі. Це коли дівку треба заміж віддавати. А мені той заміж в 

голові був! От стали мене баба межи люди випускати, щоб знайшла собі пару. 

Пошлють, було, на ярмарок.  Скажуть того купити, та того, та того, та грошей, було, 

дадуть. А я, було, і товар привезу, і гроші назад віддаю! Велика в мене влада над 

людьми була! А як їду селом... (Посміхається, згадуючи). На нашій шкапі старій – 

боса, і сорочка залатана. А дівчата тини ламають, так виглядають, та дивуються, та 

заздрять на мої коралі та дукати, на сорочку, вишиту, як мак, дрібненько, та на мої 

чоботи юхтові. Дядьки на коня вороного дивляться та язиками прицмакують, а 

парубки... (Сміється). Який не побачить, то закохається! Та між собою – мало не 

б’ються! Один каже – русява, другий – чорнява, а третій – руда! А старости блукали 

лісом, нашу хату шукаючи, та так ні з чим і назад вертали – жоден не міг знайти! Ні 

один мені в око не впав... 

МАРИНА. А чому, тітко Целестино, ви мені схожі на бабусю Любу, а Тарасові – 

на бабусю Катерину? 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Та то я хотіла, щоб вам тут затишніше було... Кожному... Воно ж 

якось спокійніше стає, коли в незнайомому місці та рідну людину зустрінеш. 

МАРИНА. А-а-а-а... 

ТАРАС. Пане Чарівнику, скажіть, а на Землі ще багато Невидимої Сили 

лишилося? Ми там ніколи не зустрічали таких істот, як тут! 
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ЧАРІВНИК. Так. На Землі все суще має свій дух, свою Невидиму Силу – і вода, і 

дерева, і трава, і камінь, і повітря... Скрізь вирує невидиме для ока людини життя, як 

вода у весняному струмочку... Та й Земля – так само жива, як усе живе на світі... 

Чути тоненьке, з посвистом хропіння – це заснула ХУХА.  

ЧАРІВНИК (сміється). Ну от – нам кажуть: досить уже балачок, пора спати. 

Завтра буде новий день! А якщо серйозно, то завтрашній день буде дуже важким і 

надзвичайно відповідальним. І я ще мушу дещо зробити, підготувати до завтра... 

(Піднімається). А вам усім – добраніч! (Іде). 

Т. ЦЕЛЕСТИНА (позіхає). Піду й собі, любі... Набігалась я сьогодні за вами 

лісом... (Піднімається). Та й ви не засиджуйтесь – там на вас ліжечка чекають! Хоч раз 

на Вирії відпочинете по-людськи... Добраніч! (Цілує МАРИНУ). Добраніч! (Гладить по 

голові ТАРАСА і АНДРІЯ). Хухо!  

ХУХА (відразу ж прокидається). Що, йдемо? 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Ходімо! 

ХУХА. Добраніч! До завтра! 

Ідуть. 

 

ЯВА ЧЕТВЕРТА 

Марина, Тарас та Андрій. 

 

МАРИНА (позіхає). Ходімо й ми спати! Чарівник сказав, що у нас буде важкий 

день завтра. І відповідальний... 

ТАРАС (до АНДРІЯ). Чого це він такий відповідальний буде, не знаєш? Фу, ніяк 

до тебе не звикну... 

АНДРІЙ. Сам таким станеш скоро, он позеленів уже...  

ТАРАС. Чарівник тобі про щось говорив? Оці всі дні, що ти в нього – про що ви 

розмовляли?  

АНДРІЙ. Та так... Про життя, про Вирій... 

ТАРАС. І якого ж ти висновку дійшов? 

АНДРІЙ. Чарівник сказав одного разу, що йому потрібна допомога людей, щоб 

побороти Чорну Трясцю... 

МАРИНА. Людей? Але ж ми ще діти! Що ми можемо з нею зробити? 

ТАРАС. Я теж не уявляю собі... Це якесь жахливе природне явище... Це однаково, 

якби я в грозу спробував спинити блискавку, грім і зливу... 
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АНДРІЙ. Чарівник сказав, що люди навіть не підозрюють, якою силою володіють. 

І не вміють нею користуватися... 

ТАРАС і МАРИНА здивовано дивляться  одне на одного, потім – на АНДРІЯ. 

МАРИНА. Як це? Це, наприклад, якби Тарас умів, то він би  міг спинити зливу? 

АНДРІЙ. А також блискавку і грім! І не тільки Тарас, а й ти, і я, і кожний! 

ТАРАС. І хмари з неба міг би прогнати? 

АНДРІЙ. Та все що завгодно! Хоч би й хмари з неба! 

ТАРАС (скептично). Знаєш що, друже? Думаєш, як став драконом, то в тебе й 

глузду в голові побільшало? (Встає). Ходімо, Марино! 

АНДРІЙ (запально). Але для цього всього треба вчитися! Так як ми, наприклад, 

математику вчимо, чи українську мову! 

ТАРАС (глузливо). Добре, добре, навчишся, то й нам покажеш! Марино, йдеш? 

(Іде). 

АНДРІЙ (навздогін). Навчуся – побачиш! 

МАРИНА. Ой, Андрію, як тоді гарно буде! Якщо нас, наприклад, на Дніпрі дощ 

застане...  

АНДРІЙ (сердито). Ходімо вже... 

Йдуть. 

 

ЯВА П’ЯТА 

Вся Невидима Сила, діти, Чарівник, тітка Целестина. 

 

На лужку біля будинку зібралася вся НЕВИДИМА СИЛА, включно із КРАСУНЕЮ 

ДЮДЕЮ, двома ПРИВИДАМИ, КІНСЬКИМ ДУХОМ, МАРОЮ та ДІДЬКОМ з млина. 

Всі наче очікують чогось, займаючись хто чим – хто перемовляється, сидить, 

походжає, хто навіть приліг на травичку.  

Заходять ТАРАС, МАРИНКА і АНДРІЙ. У МАРИНИ і ТАРАСА – чітко виражені 

ознаки перетворення на триголових зміїв. 

МАРИНА (до друзів). Ого! Чого це вони посходилися? 

ТАРАС (уїдливо). Сьогодні ж день відповідальний... Зараз всі гуртом будемо 

Чорну Трясцю проганяти... 

АНДРІЙ. Смішно тобі? Посмійся... 

Радісно скрикнувши, до АНДРІЯ підбігає ХУХА і бере його за руку. 
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СОНЬКО-ДРІМКО (посміхаючись, швидко підходить до дітей). Любі мої! Як вам 

спалося? 

ДОЛЯ. Чули ми, чули, як вас дід Мана лісом водив! 

ЛІТАВИЦЯ. Трясці на нього немає... 

УПИР та ВОВКУЛАКА підштовхують до дітей двох ПРИВИДІВ, які дуже 

соромляться і не хочуть іти. 

УПИР. Ідіть, хлопці, ідіть, не бійтеся! Це ж всього-навсього – люди! 

ВОВКУЛАКА. Та вас люди самі бояться! А ви не бійтеся один одного, 

привітайтеся... 

МАРИНА. Ой! (Заховалася за спину Тараса). 

ПРИВИДАМ, нарешті, вдається вислизнути з рук УПИРА та ВОВКУЛАКИ. Вони 

тікають і ховаються за спини присутніх. 

ВОВКУЛАКА (сміється). Це ще ті вояки! Їм  тільки в степу ховрашків лякати... 

УПИР. Або комарів в очереті... 

З будинку виходить ЧАРІВНИК. НЕВИДИМА СИЛА миттю затихає і оточує 

ЧАРІВНИКА. Обличчя у всіх – серйозні і зосереджені. 

ЧАРІВНИК. Я зібрав тут усіх, друзі мої, бо Вирію, нашій Країні Зеленого Сонця 

загрожує велика небезпека.  

Лунає грім. 

ВСІ (повертаючись до БАБИ ГРОМОВИЦІ). Та цитьте, бабо! Тихіше! Помовчіть, 

вже Чарівник говорить! 

ЧАРІВНИК. Вам не треба довго розповідати про Чорну Трясцю, як ми тут її між 

собою називаємо. Ця страшна потвора зродилася десь у глибинах Світів – не скажу 

зараз, чи завдяки зловісному збігові обставин, чи дякуючи чиїйсь недобрій волі... Але 

можу стверджувати напевне – до того, як з’явитися на Вирії, Чорна Трясця уже з’ їла 

кілька Паралельних Світів. З кожним знищеним Світом цей хижак набирає все більшої 

сили. Я гадаю, друзі мої, що вона не зупиниться, знищивши і Вирій. Так вона може 

дістатися і до нашої любої батьківщини – Землі.  

ВСІ (обурено). Та де це бачено, щоб до Землі... І не подавиться!  Нічого в неї не 

вийде! 

ЧАРІВНИК. Спочатку Чорна Трясця з’являлася надзвичайно рідко, ви ж 

пам’ятаєте це? 

ВОВКУЛАКА. Коли вона з’явилася вперше, то з’ їла всього кілька секунд... 

ЛІТАВИЦЯ. Ми й не помітили цього...  
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МАВКА І. Ми нічого не помітили навіть тоді, коли вона з’ їла цілу годину. 

ВОГНЕВИК. А тепер! Вона їсть по півдня! І нема на це ради! 

УПИР. Не встигне день початися – хап! – і його вже нема!  

МАВКА ІІ (із розпачем). Вона їсть наші життя! 

МАРА. Тільки ночі чомусь не зачіпає... 

МАВКА ІІ. Дійде і до цього! 

Т.ЦЕЛЕСТИНА. Так, апетити в неї зростають з кожним разом... 

ЛІТАВИЦЯ. А коли з’явилися діти – вона просто знавісніла! 

МАРА. Чує свій кінець... 

ЧАРІВНИК. Від  найпершої появи Чорної Трясці я шукаю способів знищити її. Я 

перечитав усі старовинні книги, я зустрічався з іншими чарівниками, я розробляв 

власні магічні заклинання. І лише не так давно мені пощастило – я зустрів Чарівника, 

який відкрив мені Заклинання проти Чорної Трясці. Він також дав мені три чарівні 

мечі, без яких Заклинання безсиле. (Роздумуючи). Та ці мечі... Власне, й мечами їх 

можна назвати досить умовно... Одним словом, вони можуть діяти тільки в людських 

руках. В руках людини. 

КІНСЬКИЙ ДУХ. Ну ось – ви, тітка Целестина, і... хтось із них... (Киває головою 

на дітей). 

ЛІТАВИЦЯ. На наше щастя, і люди знайшлися... 

ЧАРІВНИК (не слухаючи їх). Ось так я отримав три складові – магічне Заклинання, 

чарівні мечі, люди... Я і тітка Целестина – двоє, потрібен був третій... І цей третій мав 

прийти сюди, на Вирій, з власної волі, і добровільно погодитися стати на герць із 

Чорною Трясцею... Ми почали кликати на допомогу, сподіваючись, що хтось із людей 

випадково опиниться біля Дверей на Вирій, і почує нас... 

ТАРАС. І ми якраз проходили поруч, і Андрій вас почув! 

ЧАРІВНИК. Так, Андрій нас почув, і прийшов... 

МАРИНА. Але ж ми теж прийшли сюди з власної волі!  

ЧАРІВНИК. Це стало несподіванкою для нас із тіткою Целестиною! Приємною 

несподіванкою! Троє людей на Вирії! Адже тепер ми зможемо значно підсилити дію 

чарівних мечів – через магічне коло!  

ТАРАС. Через магічне коло! 

ЧАРІВНИК. Так – я розробив власну формулу магічного кола. Саме для того, щоб 

створити магічне коло, я зібрав тут всю Невидиму Силу, навіть тих, хто з якихось 

причин вже давно уникає товариства... Сьогодні настав вирішальний день – день, коли 
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ми у всеозброєнні! Цього моменту нам не можна пропустити... Одне лиш... Тарасе, 

Маринко та Андрію, чи згодні ви поборотися із Чорною Трясцею, щоб врятувати всіх, 

хто тут зібрався, щоб визволити Вирій? Ви мусите стати до бою з власної волі – 

примусити вас не може ніхто! 

ТАРАС (нерішуче). Е... бачте, ми не зовсім добре володіємо мечами... Власне, я і 

моя сестра... 

МАРИНА. А ми їх піднімемо? 

АНДРІЙ.  Я згоден. Але я також ні разу не тримав у руках... 

ЧАРІВНИК. Я вже говорив, що це не зовсім звичайні мечі. Їх не тримають у 

руках... 

МАРИНА. А де? 

ЧАРІВНИК. Потрібна лише ваша згода. І тоді я все поясню. 

ТАРАС. Я згоден! (До МАРИНИ). А ти? 

МАРИНА (невпевнено). Ну коли не в руках... Я, як ви, хлопці... 

ЧАРІВНИК. Ну що ж, так  мало  бути... Тоді чекайте.  

Йде в будинок.  

ТАРАС. Не вистачало ще, щоб вона на Землю пролізла, ця Трясця. 

АНДРІЙ. Ох і полякаються ж усі... 

МАРИНА (до хлопців). Ой, хлопці, а ми зможемо з цими мечами? 

КІНСЬКИЙ ДУХ (підходить до дітей). Ви хоробрі, людські діти! Впізнаю в вас 

нащадків славного Степана Журби! 

МАРА. Ми вас ніколи не забудемо... 

ДОЛЯ. Тримайтеся, любі... 

ДІДЬКО (виходить наперед з-за спин інших, де він ховався до цього часу. 

Підходить до ТАРАСА). Я... той... там, у млині... Я не хотів тебе налякати... Чи те, ні... 

Хотів тільки налякати... Чи те... 

ТАРАС. Та пусте... Забудьмо... 

З будинку знову виходить ЧАРІВНИК. Він одягнений у довгий, широкий, білий з 

червоною облямівкою балахон, чоло перев’язане стрічкою, на руках – браслети, на 

грудях – амулет. В руках він тримає продовгувату пласку подушечку. На подушечці 

нічого нема. 

ХУХА (пролізла наперед, розчаровано). А де ж мечі? 

АНДРІЙ. Пане Чарівнику, ви забули... Е-е... Мечів нема! 

МАРИНА (тихо, до ТАРАСА). А я їх бачу – вони просто прозорі! А ти бачиш? 
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ТАРАС. Ні-і... 

ЧАРІВНИК. Ну ось, все готово. Тепер лишається лиш приготуватися до битви. 

(Підносить подушечку з мечами АНДРІЄВІ). Бери меч! 

АНДРІЙ. Е-е-е... (Обережно мацає подушечку рукою). 

ЧАРІВНИК. Сміливіше!  

АНДРІЙ бере невидимий меч у руки і навпомацки досліджує його. ЧАРІВНИК 

підносить подушечку з мечами МАРИНІ. 

МАРИНА (бере меч). Дякую! (Розглядає його). 

ЧАРІВНИК підносить подушечку з мечами ТАРАСОВІ. ТАРАС теж обережно 

намацує меч і починає досліджувати його. Обоє здивовано поглядають на МАРИНУ. 

ЧАРІВНИК. Ви здивовані, що ніхто, крім Марини, не бачить мечів. Нічого тут 

дивного нема – люди рідко бачать те, чого не існує. Мечі зроблено із матеріалу, якого 

на Землі просто нема... 

ТАРАС. А якими їх бачите ви? Вони прозорі? 

ЧАРІВНИК. Вони зелені – кольору тутешнього Сонця  і кольору Віри... А тепер 

піднесіть їх угору, високо над головами... 

Діти виконують наказ, і, скрикнувши, падають, непритомні, на землю. Серед 

присутніх чуються злякані вигуки.  

ВСІ. Упали... Знепритомніли... Це ж, мабуть, боляче... Та навряд... Що ж це таке... 

Може, води?! 

За хвилю діти приходять до тями і піднімаються. 

ЧАРІВНИК. Я казав, що це – не зовсім звичайні мечі, їх не тримають в руках. 

ТАРАС. А де ж вони? 

ЧАРІВНИК. Вони тепер – в вас.  

МАРИНА. Всередині?! 

АНДРІЙ. А як же ми ними... 

ЧАРІВНИК. Це – Мечі Віри, вони слугують для підсилення будь-якого бажання. 

Відтепер, все, що ви задумаєте зробити – ви зробите якнайкраще. Адже тепер ваш дух 

– озброєний Вірою! (До всіх). Ну що ж – час! Чорна Трясця може з’явитися будь-якої 

миті. 

 Всі присутні стають великим колом, взявшись за руки, оточивши дітей і 

ЧАРІВНИКА.   

ЧАРІВНИК (звертаючись до всіх). Тепер, лиш стемніє і з’явиться Чорна Трясця, 

кожен мусить побажати: “Я хочу, щоб ти щезла назавжди!.. Я хочу, щоб  ти пішла 
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туди, звідки прийшла – навіки!” Але ви мусите бажати цього так, наче це – останнє 

бажання у вашому житті, розумієте? Чорну Трясцю можна перемогти лише силою 

духу... 

ВСІ. Та звісно ж... Та чого ж там... Ясно! 

ЧАРІВНИК (звертаючись до дітей). Я не знаю, чим скінчиться ця битва. Але вірю 

в перемогу. І ви мусите вірити – інакше в нас нічого не вийде. Та як би там не було – 

ми, всі тут, вдячні вам... 

ТАРАС. Ми все зробимо, як ви кажете... Ми постараємось... 

АНДРІЙ. З усіх сил! 

МАРИНА. Ми так не хочемо, щоб Вирій зник! І ви всі... 

ПОЛЬОВИК. Будете там, на Землі, вклоніться їй.  

ДОЛЯ. Скажіть, хоч подумки, що ми пам’ятаємо її... Що сумуємо... Вона зрозуміє! 

ДІД МАНА. І хай там люди не забувають, що ми – є... І діти... Як же це так – не 

знати, як Мани позбутися! 

 При цих словах раптово темнішає – з’являється ЧОРНА ТРЯСЦЯ. Лунають 

моторошні звуки. ЧАРІВНИК робить руками магічні рухи; Т.ЦЕЛЕСТИНА, 

заплющивши очі, нечутно проказує заклинання; всі інші стоять напружені та 

зосереджені. 

 В колі лишається світло, як удень. Чути багатоголосий шепіт – всіма 

присутніми багатократно повторюється фраза, яку сказав ЧАРІВНИК: “ Я хочу, щоб 

Чорна Трясця щезла назавжди” , “ Я хочу, щоб Чорна Трясця пішла, звідки прийшла – 

навіки!” 

Від АНДРІЯ, ТАРАСА та МАРИНИ раптом починають відділятися білі 

блискавиці, які вражають чорноту навколо. Це триває десь із хвилину. Потім 

з’являється тихий звук, що починає голоснішати – шепіт тихшає, всіх оповиває  білий 

туман; все навколо починає біліти, аж поки всі щезають у цій білизні і тумані.  

Потім звук затихає, настає біла тиша.  

 

Так триває якийсь час, потім десь далеко чути вигуки. Гукають: “ Тарасе! 

Маринко! Андрію! Агов!” – хтось у лісі шукає дітей. Зблизька чути шурхіт трави, 

наче хтось встає. МАРИНКА: “ Тарасе! Андрію! Прокидайтесь, ми на Землі!” Чути 

стогін, кректання – хлопці прокидаються, встають. МАРИНА: “ Андрію, ти вже не 

дракон, вітаю!” АНДРІЙ: “ Що ти верзеш, який дракон?!” ТАРАС стогне: “ Де мій 

меч?” МАРИНА: “ Тарасе, ну Тарасе, прокидайся!” ТАРАС: “ Ми на Землі... Ура!” 
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МАРИНА: “ Прокинувся...” Знову чути вигуки: “ Тарасе! Марино!” АНДРІЙ: “ Нас 

шукають!” ТАРАС: (чи то стверджуючи, чи запитуючи) “ Ми перемогли...” Чути, як 

діти встають і рушають. МАРИНА: “ Я впевнена, що ми перемогли...” АНДРІЙ: “ А я 

оце думаю... Чи не плем’я давніх людей, часом, оті триголові змії, там...” МАРИНА 

(підхоплює):  “ На Вирії!”. Діти сміються і, пришвидшуючи кроки, поспішають 

назустріч вигукам. 
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