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     (" Зелена гора")     
      Скомороша гра 
 
   ЛИЦЕДІЮТЬ: 
 1- й варіант: ТРОЄ - двоє хлопців, одна дівчина 
 2- й варіант: П' ЯТЕРО - троє хлопців, дві дівчини 
 3- й варіант: Як собі хочете... 
 
 
   ПЕРША ПОЛОВИНА ГРИ 
  
 Всі танцюють, співають, лицедіють, музичать. 
  
 ВСІ. Зелена гора, зелена гора, 
  Ой, на горі, на горі грають дударі. 
  Грають дударі, грають дударі, 
  Нам дарують день у день 
  Тисячі пісень. 
  Тисячі пісень, тисячі пісень,    
  Щоб ми весело жили на своїй землі. 
  На своїй землі, на своїй землі,  
  Де нас мати повила тільки для добра. 
  Тільки для добра, тільки для добра,  
  Аж до неба виростай, зелена гора. 
  Зелена гора, зелена гора, 
  Аж до неба виростай і нам крила дай! 
   
Наприкінці один з хлопців спіткнувся і став Омельком. 
 
 ОМЕЛЬКО. А- а, гуляєте, співаєте? Весело вам, грайлики 
бездушні? Серця жиром позапливали, вуха мохом позаростали? 
 
Решту скоморохів як вітром здуло. 
 
 І ніхто не чує і ніхто не бачить, як царівна плаче. Сумує 
бідолашна, у світлиці на горищі, де лютий вітер свище, - а 
кота нема. Ох, і жалько ж мені Ярину! Люди кажуть, співанки 
складає - і всі такі дивні, чарівні, про хлопця музику, який з 
неба прилетить і порятує... ( Змінив тональність). А все через 
батька захланного- Карпа четвертого- царя упертого. Ну, де це 
видано, рідну дитину- дівицю продавати, рибу- плотицю? ( Сідає 
осторонь, поринає у свої мрії). 
 
Тим часом здаля - з- за ширми - з' являється Карпо четвертий 
( цар) і Ярина- царівна на налигачі. 
  



 КАРПО ( прив' язує доню до пенька, сідає, закидає вудку, 
лагідно співає). У короні, як на троні, на пеньочку я сидю. 
   Закидаю в річку вудку, може, щось і виудю. 
   У батька- царя дочка, як зоря, 
   Ранкова зоря прекрасна. 
   А грошей нема, печаль наплива, 
   Мов щука, така зубаста. 
 ЯРИНА ( квилить). 
  Всі дівчата, як дівчата, народились у селі. 
  А мене знайшли в капусті, просто в царському дворі. 
  У батька- царя дочка, як зоря, 
  Ранкова зоря прекрасна. 
  Кохання нема, печаль наплива, 
  Мов щука, така зубаста. 
 ОМЕЛЬКО ( зітхнув). А кажуть, вона така гарна, Ярина-
царівна... Очі голубенькі- голубенькі... Як два озерця 
глибоченькі... 
 КАРПО. Доню, це ж нормальне діло. Всі царі, з давніх- давен 
старалися вигідно прилаштувати своє дитя. Хто за дракона дочку 
віддавав, хто - за Кощія, хто - за Змія- Горинича, а хто - за 
принца заморського... 
 ЯРИНА. А любов?  
 КАРПО. У смислі - кохання? 
 ЯРИНА. Еге ж... 
 КАРПО. Боже, доню, яка ж ти старомодня. ( Співає). 
   Мене риба поважає - я ж бо мудрий цар Карпо, 
   Я плотицю, як годиться, постачаю у сільпо. 
   У батька- царя дочка, як зоря, 
   Ранкова зоря прекрасна. 
   А грошей нема, печал наплива, 
   Мов щука, така зубаста. 
   За рибчину - копійчину, заробляю як- не- як. 
   Треба ж придане Ярині, а в казні - один черв' як. 
 ЯРИНА. Я царівна безталанна, свого щастя не знайду. 
   Покохала б козаченька за красу і доброту. 
 ОМЕЛЬКО. І ще кажуть: нікого в неї немає. Нареченого, чи 
друга, чи просто хлопця знайомого... 
 КАРПО. Передостанній раз питаю: будеш батька слухати? 
 ЯРИНА. Не можу. 
 КАРПО. Востаннє питаю: царську волю визнаєш? 
 ЯРИНА. Не можу. 
 КАРПО. Найостанніший раз питаю: за принца заморського 
Бурбона- Купонського підеш?  
 ЯРИНА. Не можу. 
 КАРПО ( грізно). Тоді на Чорний острів, у печеру, до 
сконвіку, на тюльку!!! 
 
Ярина ридає, цар тягне за налигача - зникають вдалині за 
ширмою. 
 
 ОМЕЛЬКО ( гірко зітхає, стиха наспівує). 



   Чому я не сокіл, чому не літаю?.. 
   Чому мені, Боже, ти крилець не дав?.. 
 
З' являється сивобородий Дід Чурай. 
    
 ДІД ЧУРАЙ ( лагідно). Літати хочеш, синку? 
 ОМЕЛЬКО. Добридень, дідусю! Хто ви, звідкіля взялися? 
 ДІД ЧУРАЙ.  А я Дід Чурай, на дуду заграй. 
    Що заграю- загадаю - на своїй долоні маю. 
Їсти хочеш?           
 ОМЕЛЬКО. Дуже. 
 ДІД ЧУРАЙ. Тримай. ( Розчепірив кулак, на долоні - бублик). 
 ОМЕЛЬКО ( ламає бублика. ділиться з Дідом). Пригощайтесь, 
дідусю. 
 ДІД ЧУРАЙ. Ох, і смачний! Дякую, синку. 
 ОМЕЛЬКО. А Ярина, кажуть, на самій тюльці, в темній 
печері...  
 ДІД ЧУРАЙ ( перебиває). Знаю. 
 ОМЕЛЬКО. То, може, дідусю, знаєте, як моєму горю зарадити? 
 ДІД ЧУРАЙ. А ну, тримай мою чарівну дудку. Ти вмієш грати? 
 ОМЕЛЬКО. Та я ж пастух. ( Грає). 
 ДІД ЧУРАЙ. Слухай же і виконуй. Зробиш усе, як треба, 
злетить корабель до неба. Співає). 
    Там у лісі на узліссі 
    Дуб високий, аж до неба. 
    Три рази перехрестися,  
    Вдар обухом так, як треба. 
    Скільки духу вдар обухом,  
    Потім падай на травицю,  
    Спи- не спи, та тільки слухай -  
    Таємничий хтось покличе. 
    Загукає- запитає,  
    Що у мріях бачать очі? 
    Ось тоді, синашу, маєш  
    Розказати, що ти хочеш. 
     ( Зникає). 
 ОМЕЛЬКО. Дідусю, а як же?.. Дуду забули, чарівну. Може,  і 
я тепер... ( Розчепірив кулак, на долоні катма бублика). Гм!.. 
Як же він співав? " вдар обухом..." А де ж та сокира? Може, 
дрючка вистачить? О, добрячий дрючок. ( Біля ширми, на якій 
намальований дуб). А що він далі співав? " Три рази 
перехрестися..." ( Хреститься, б' є по ширмі, падає, обхопивши 
голову руками). 
 
Стогнучи і теж обхопивши голову руками, з' являється 
чудернацька постать Порчі. 
  
 ПОРЧА. Ой- йой, хто це мене? Ти? Дрючком беззахисну дівчину 
по лобі? За віщо? 
 ОМЕЛЬКО ( сидячи). Я не по лобі, я по - дубі. 
 ПОРЧА.  Йолопе! У казках по дубах 



    Б' ють обухом, трах- тарах! 
    Хто порушив цей наказ 
    І дрючком псує анфас,  
    Той мене стрічає враз.   
 ОМЕЛЬКО. От тобі й раз! А ти хто така? 
 ПОРЧА. Солоденько було спати мені у травиці, 
   А ти врізав, чортів сину, та й дрючком по пиці.
   Я такого не дарую, я натура творча. 
   Ти іще не раз згадаєш незабутню Порчу. 
 
    Хто розбудить Порчу - того перекорчить. 
    Туди- сюди смик- смик - і тобі гаплик! 
 
   По дорозі чи в лісочку я тебе зустріну, 
   І тобі прикольну капость вчиню неодмінно. 
   Нема тобі порятунку, Омельку- джигуне,  
   Будеш знати, як чіпати лісову красуню. 
 
    Хто розбудить Порчу - того перекорчить. 
    Туди- сюди смик- смик - і тобі гаплик! 
 ОМЕЛЬКО. Я ж не знав, тітонько... 
 ПОРЧА. Яка я тобі тітонька! Я дівчина на виданні, 
молоденька... 
 ОМЕЛЬКО. Я ж хотів до Ярини- царівни, на Чорний острів. Мені 
Дід Чурай обіцяв корабель летючий.   
 ПОРЧА ( не відразу). Я замість корабля. 
 ОМЕЛЬКО. А... як же ми полетимо? 
 ПОРЧА. О! Розбудив молоденьку цнотливу дівчину ( позіхає), 
яка тисячу сімнадцять літ проспала під кущиком, котрий вже й 
дубом став, і ще б зо дві тисячі проспала ( позіхає), а тепер 
питає, як з нею літати. Та обніми ж, телепню, щоб кісточки 
хруснули... Ну! 
 ОМЕЛЬКО ( ретельно обнімає). Отак, чи що? 
 ПОРЧА. Ой! Відпусти! Хіба ж царівну так обнімають? 
 ОМЕЛЬКО. Ха! Теж мені царівна... 
 ПОРЧА. А ти, Омельку- свинопасе, опудало нечесане, бачив 
живу царівну? 
 ОМЕЛЬКО. Бачить - не бачив, а сумую і з біди порятую. 
 ПОРЧА. Ну то лети під три чорти! ( Чаклує над ним). Трах-
тарарах - лети! 
 
Вибух музики. Розкинувши крилами руки, підстрибуючи, побіг, 
полетів Омелько поміж глядачами. 
   
 ОМЕЛЬКО. Лечу! Ой, лечу! ( Хмілний спів). 
    Голівонька моя обертом пішла. 
    Руки- ноги, ноги- руки 
    Наче два крила. 
    Де небо, де земля? Кружляє білий світ. 
    Якщо друга я зустріну, візьму у політ. 
 ПОРЧА. Ха- ха, друга! Ти спочатку зроби посадку ( зникає). 



 ОМЕЛЬКО. Ой, зупиніть мене, бо я вже налітався. Ой, не 
можу, дайте хоч дух перевести. Ой, все віддам тому, хто мене 
зупинить, хй же богу! 
 
 І тут на Омельковій дорозі виростає славний лицар-
запорожець Тарас - на все гаразд. 
 
 ТАРАС. Тримайся, брате, я тут, я зараз! 
 
Музично- пантоміиічна сцена перехоплення летючого Омелька. 
  
 Фу, яка нечиста сила тебе закрутила? ( Падає поруч з 
Омельком). 
 ОМЕЛЬКО. От спасибі, друже. Ти хто, Слухало? Чи Бігало? А 
може, Стрілець? А- а, ти Морозко? Ну хто там іще є в казці про 
летючий корабель? 
 ТАРАС. А де ж твій летючий корабель? 
 ОМЕЛЬКО ( зітхнув). Не послухався я дідуся Чурая - замість 
обуха дрючком по дубі гепнув. Порчу розбудив. Тепер ( понизив 
голос) вона десь тут, переслідує, не пустить мене до Ярини.  
 ТАРАС. Як, і ти до Ярини? 
 ОМЕЛЬКО. До царівни? 
 ТАРАС. На Чорний острів? 
 ОМЕЛЬКО. Тссс... Порча... як дізнається... 
 ТАРАС ( гучно). Щоб я, запорожець, та злякався нечистої 
сили?! ( Регоче, а відтак співає). 
    Я тарас- на все гаразд- запорожець. 
    Я порубаний в бою при дорозі. 
    Вірний кінь мене приніс  
    В чарівний дубовий ліс. 
    В цьому лісі, в цьому лісі 
    Всі дива і почались. 
 
    Я Тарас- на все гаразд- запорожець. 
    Прислужуся я тобі при нагоді. 
    Долю з долею зв' яжу,  
    На край світа побіжу. 
    Якщо треба, якщо треба, 
    День до ночі прив' яжу. 
 ОМЕЛЬКО. А я просто так, я - пастух. Не маю ні пістоля, ні 
шаблі. Хіба ось - дуда, Чураєва сопілка.  
 
Вийняв Омелько сопілку, та не встиг і до вуст піднести, як та 
сама заграла. Перезирнулися вражено друзі, а Омелько від 
здивування навіть співати почав. 
 
 ОМЕЛЬКО.  Місячна стежина, золотава стрічка. 
    Спочиває вечір, напливає нічка. 
    Напливає нічка, зорі, наче скельця, 
    А мені насняться голубі озерця. 
 



   Голубенькі, голубенькі, два озерця глибоченькі 
   Я без вас прожить не можу й дня  
   Голубенькі, голубенькі, два озерця глибоченькі- 
   Тут моє потоне серденя. 
    Їде ранок в полі на рожевім коні,  
    І надія поруч, світанкова доня. 
    Світанкова донька весело сміється, 
    А у неї очі - голубі озерця. 
   Голубенькі, голубенькі................ 
 ТАРАС ( змахнув слозу). Це про Ярину? 
 ОМЕЛЬКО. Може. 
 ТАРАС. Сам придумав? 
 ОМЕЛЬКО. Може. 
 ТАРАС. До Чорного острова допливеш? 
 ОМЕЛЬКО. Я плавати не вмію. 
 ТАРАС. Ну, то прощавай! ( Пішов собі). 
 ОМЕЛЬКО ( озирнувшись, пробує злетіти - падає. Сидячи, 
виймає дуду, сумно награє " Голубі озерця"). 
 ТАРАС ( з' являється, люто витираючи сльози). А хай тобі 
грець! Ходім, у мене там човен козацький, чаєчка запорізька. 
 ПОРЧА ( з- за ширми). Бе- е- е, а козу забули? 
 ОМЕЛЬКО. Ми пропали - Порча. 
 ПОРЧА. Я можу продірявити вашого човна - і він потоне 
разом з вами. Я можу здійняти бурю - і ви потонете разом з 
човном. Я можу наслати на вас зубасту щуку - і вона проковтне 
вас усіх. Але... ( замовкла). 
 ОМЕЛЬКО. Ну? 
 ТАРАС. Ну? 
 ПОРЧА. Вже скоро десять сторіч я ламаю собі голову - собі 
та й іншим - над цією проклятою задачею. Отого й характер 
перевівся і з лиця спала. А була ж я колисьь такою пригожею. 
такою лагідною... 
 ТАРАС ( перебиває). Кажи умову. 
 ПОРЧА. Відгадаєте - відпущу, не відгадаєте - потоплю. 
 ТАРАС. Та кажи ж умову задачі! 
 ПОРЧА ( потираючи руки). Ну, значить так. Оце я - коза. Оце 
він ( на Омелька) вовк. А оце - капуста. ( Виймає з торби качан 
капусти). В задачі сказано: Човняр мусить перевезти всіх на 
той бік, ну - на Чорний острів. Та човник маленький, і щоразу 
ти можеш взяти з собою тільки щось одне: вовка, капусту чи 
козу. Але! Якщо залишиш козу з капустою чи вовка з козою - 
гаплик: вовчисько з' їсть козу, або коза схрумає капусту. 
Тямиш? 
 ТАРАС ( до Омелька). Тямиш? 
 ОМЕЛЬКО. А може, вовка помістити у човні разом з капустою? 
 ПОРЧА. Не можна, не можна, не можна ніяк! 
 ОМЕЛЬЬКО. А може. взяти вовка, а козу прив' язати. щоб не 
дістала до капусти? 
 ПОРЧА Не можна, не можна, не можна ніяк! 
 ОМЕЛЬКО. А може?.. Ну, я не знаю. 
 ТАРАС ( до Порчі). Кізонько, ти слухатись будеш? 



 ПОРЧА. Буду, буду, буду! 
 ТАРАС. Отож, почнемо. спершу я беру з собою ( кладе 
капусту, поруч саджає вовка- Омелька). Козу беру. 
 ОМЕЛЬКО. Не можна її на Чорний острів! Вона там щось 
накоїть. 
 ТАРАС. Цить, вовче! Козо, сідай до човна. 
 
Тарас підставляє плечі, Порча плигає на нього - " поїхали" на 
той берег за ширму. 
 
 ОМЕЛЬКО. От візьму і з' їм капусту. ( Пробує). Фу, вона ж 
несправжня! 
 ТАРАС ( повертається). А тепер беру капусту. 
 ОМЕЛЬКО. А я? 
 ТАРАС. Цить, вовче! ( Стиха). Тссс... ( Несе капусту " на той 
бік").  
 ПОРЧА ( виглядає з- за ширми). Ха- ха, а я з' їм капусту. 
 ТАРАС ( до зали). А й справді, з' їсть. 
 ОМЕЛЬКО. Не з' їсть, вона несправжня. 
 ПОРЧА. З' їм, з' їм, і не таке їдять. 
 ТАРАС ( до зали). Що ж його робити? Га? Хто знає, друзі? 
Ти? Ти? Тільки тихо, щоб коза не почула. ( Ходить поміж 
глядачами, шепочеться). Ага, ага. Ну спробуємо. Тільки ша... 
( Голосно). Везу капусту на той бік, а назад - козу. Місце в 
човнику є? Є. Нехай покатається. 
 ПОРЧА. А вовк? Він мене з' їсть. 
 ТАРАС (" везе" Порчу). Не бійся, я з тобою, кізонько. а ну, 
вовче, не підходь до неї! Марш до човна. А ти, кізонько, 
почекай. (" Везе" Омелька, обоє співають " Зелену гору"). 
 ПОРЧА. А довго чекати? 
 ТАРАС. Все життя! ( Зникає за ширмою).  
 ПОРЧА. Обманули, обманули! Чесну дівчину... А ще кавалери. 
а ще запорожці. ( Хапає дрючок і спересердя б' є по дубі, тобто 
по ширмі). 
 БУРБОН. Донер- ветер, ай- яй- яй! Хто мій сон перебивай? Я в 
траві, як мишка, спать, хто по лобі убивать? 
 
З- за ширми рачки виповзає щось вельми строкате, чудернацьке, 
плаксиво- агресивне. Це Бурбон Купонський, принц заморський). 
 
 ПОРЧА. Ой нене! Хто це? Людина чи примара? ( Злякано 
відступає). 
 БУРБОН. О мутер мама мія, хто це переді мною? Фрау відьма? 
Джин з кувшин? А ну, до бою, вражий син! ( Вихопив довжелезну 
шпагу).  
 ПОРЧА ( мліючи). Козак!  
 БУРБОН. Я не єсть коза! Я єсть мужчина - сиріч козел... 
 ПОРЧА ( закохано). Яка хвігура, яка відвага! Яка ж у нього 
велика шпага... 



 БУРБОН ( врешті допетрав, що перед ним дівчина). Пардон, 
мадам ( реверанс). Я вибачаюсь перед вам. ( Ховає шпагу). Як тут 
проїхать на Чорний острів?    
 ПОРЧА ( діловито). А на чому їдеш? 
 БУРБОН. На кораблі.   
 ПОРЧА. На летючому. 
 БУРБОН. На плавучому.   
 ПОРЧА. На річковому чи морському? 
 БУРБОН. На заморському.   
 ПОРЧА. Ой, вибачайте, що я на " ти"! 
 БУРБОН. Мені приємно. Така красуня...   
 ПОРЧА ( зашарілася). Тю, скажете... ( Кніксен). Порча. 
Молода, незаміжня... сімнадцять літ і одна ця. як її?.. 
Тисяча. ( Квапливо). Шкідливих звичок не маю, цигарок не палю, 
пива не дудлю, з хлопцями поночі не гудю. ( Ще більше 
зашарілася). Хіба що прудка занадто. ( Зненацька). Давай 
знайомитись. ( Обнімає, смачно цілує).  
 БУРБОН ( задихаючись). Бурбон... Купонський... принц.   
 ПОРЧА. Принц... Я млію ( мліє). 
 БУРБОН ( підхопив її на руки, рішуче). Веди, я за тобою! 
 ПОРЧА ( несподівано владним жестом вказує у бік куліс). 
Антракт! 
 БУРБОН. Антре... акт!   
  
  Так таки так, у нашій грі - антракт.    
 
 
    ДРУГА ПОЛОВИНА ГРИ 
  
 ДІВЧИНА. А- а, гуляєте, співаєте? Весело вам, грайлики 
бездушні? А там, на Чорному острові, Ярина в печері, де лютий 
вітер свище, і ведмідь реве, і пугач гуде, і комашня жити не 
дає. 
 
Дівчина скидає плаща і перетворюється на лісову русалку - 
здичавілу Ярину. Перебираючи струни саморобного чудернацького 
інструменту, вона зажурено співає. 
 
 ЯРИНА.  Летять ластівочки, та й у три рядочки, 
   Зозуленька з ними. 
   Сіли ластівочки, та й на яворочки, 
   Зозуля на калину. 
 
   А всі ластівочки красно щебетали,  
   Сива зозуленька сумно закувала: 
   Ой, не жаль мені гіркої калини, 
   Тільки жаль одного пірця, 
   Що з- під мого впало крильця. 
   Захололо серце... 
 
З' являється Карпо з риболовецьким причандаллям.    



 
 КАРПО. Що за пісня? Що за вигляд у царської дочки? А ну, 
мерщій причепурись, найкращу сукню одягни. Жених заморський 
пливе...  
 ЯРИНА. Красивий? 
 КАРПО. Аякже - золотий хлопець.  
 ЯРИНА. Мені не золото, мені - кохання... 
 КАРПО. У смислі - любов? Все буде. Гаманець - ділу 
вінець. Мерщій, мерщій. 
    Ярина зникає. 
 ( Замріяно). Вудку нову куплю, поплавки заморські, 
англіцькі гачки. Ех! 
 
Барабанний дріб віщує про появу високого гостя.   
  
 БУРБОН.  О- ля- ля, я принц Бурбон, 
   Я стрижу купон, купон. 
   Я рахую айн, цвай, драй,  
   Гранд мерсі, капут, гуд бай. 
 
   Я мандрую тут і там, 
   Мій девіз - шерше ля фам, 
   Кажуть, є у вас дочка, 
   Гарна, наче курочка. 
 
   Мій папа, король Бурбон, 
   Бачив дуже віщий сон, 
   Що у вашому краю 
   Долю я знайду свою. 
 КАРПО. Дорогенький ти наш, так і ти ж мені наснився, 
трясця твоїй бурбонській матері... На тому тижні, нехай... Дай 
я тебе поцілую, синашу мій... Тьху, яке ж воно гидке, 
бридке... Ходім до Ярини. Побігли. Швиденько. Стій! Це ж я 
тільки так кажу: " Побігли" - а насправді вона сама до нас 
прийде, бо нас таки двоє, а вона ж таки дівка. ( Кличе). Ярино! 
Орисю! Іринко! Ірен! Іраідо!.. Ой, що це? 
 
Павою виплива причепурена Ярина - Бурбонові заціпило. Пауза. 
 
 БУРБОН. О- ля- ля, я принц Бурбон, 
   З виду чистий Купідон, 
   І хоробрий, наче Марс,- 
   Залицяюся до вас. 
 ЯРИНА. Ач, який кумедний, Господи прости, 
   Що ж йому сказати, що відповісти? 
 КАРПО. Ти скажи Ярино: " Да", 
   Нам без грошиків біда. 
   А оцей Бурбон- Купон 
   Має цілий мілійон. 
 БУРБОН. Я єсть лицар, далебі, 
   Хочу я сказать тобі - 



   Від забрала і до п' ят 
   Парубчина я ол- райт. 
 
   Той, хто має гаманець, 
   Гутен- морген, молодець... 
   Навіть блиск дівочих віч 
   Теж купують, ясна річ. 
 ЯРИНА. По щоці дівочій котиться сльоза... 
   Треба іноземцю дати гарбуза. 
 КАРПО.  Ти скажи Ярино: " Да", 
   Нам без грошиків біда. 
   А оцей Бурбон- Купон 
   Має цілий мілійон. 
 БУРБОН. Донер- ветер, кислий квас,  
   Я усе зроблю для вас. 
   Я куплю вам порося 
   І фазенду, і гуся. 
 ЯРИНА. Що мені робити, просто сміх і гріх. 
   Лицарю Бурбоне, згинь з очей моїх! 
 КАРПО.  Ой, скажи Ярино: " Да", 
   Без валюти нам біда. 
   А оцей Бурбон- Купон 
   Має цілий мілійон. 
 
Карпо і Бурбон танцюють гопака, Ярина тимчасом зникає.  
  
 КАРПО. Гоп, гоп, гопака - як тобі моя дочка? 
 БУРБОН. Донер- ветер, гопака, що робить моя нога? 
 КАРПО. Ноги чешуть гопака, руки держуть гарбуза... 
 БУРБОН ( перебиває). О, о, моя коза! 
 ПОРЧА ( зринає в кінці зали). А- а- а, трясця твоїй матері 
бурбонській! Перевіз, залицявся, зачарував, наобіцяв - і до 
щогли прв' язав? Що ти тут робиш? 
 БУРБОН. Танцюватьь моя нога - будеш їсти гарбуза. 
 ПОРЧА.  Затанцюють твої ноги, 
   Як візьму тебе на роги. 
  ( Ганяється за Бурбоном, той утікає). 
  Царю, біда! Поки ви тут женихалися, на Чорний острів 
напали бандити, страшні злодії.  
 КАРПО. Тю, дурна, що в мене красти? Вудку з ліщини, 
черв' яка дощового?.. 
 ПОРЧА ( перебиває). Ярину! 
 КАРПО. Як це? Ярину - дитину - єдину красти посеред білої 
днини? Що ж воно за люди?  
 ПОРЧА. Страшне діло! Козу зарізали, капусту зварили, а 
вовка з' їли! 
  КАРПО. З часником? 
 ПОРЧА. З цибулею. 
 КАРПО. Страшне діло... Показуй, де вони... ( Крадучись, 
виходять). 
 



Так само крадучись, з' являється Бурбон, злодійкувато 
озирається, та не бачить, що за ним тінню скрадається Порча. 
 
 ПОРЧА. Стоп, машина! Ну, принц... Бреши. 
 БУРБОН. А можна чесно? 
 ПОРЧА. Бреши чесно. 
 БУРБОН. А можна під музику? 
 ПОРЧА. Бреши під музику. 
 БУРБОН ( співає). Коли в казні купони є,  
     Співає серденько моє. 
     Коли купончиків нема, 
     Шукаю їх, звичайно, я.  
 ПОРЧА.   Мій Бурбончику, мій купончику, 
     Ти мій пундику, ти мій пончику! 
     ( Танцюють). 
 БУРБОН.    Ой, ти Порченько, перекорченько, 
     Ти калинонько... 
 ПОРЧА ( перебиває). Ти кропивонько! 
 ОБОЄ.   Гуляє вітер в гаманці, 
     Сльоза скотилась по щоці.  
 БУРБОН.   Твоя рука в моїй руці  
 ПОРЧА ( квапливо). З коханим рай і в куренці 
     Мій Бурбончику, мій купончику..... 
 БУРБОН.   Твоя рука - моя рука... 
 ПОРЧА ( перебиває). За роги візьмем бугая! 
     ( Хапає Бурбона за вухо). 
     Так любо капость учинять... 
     Ну досить, любчику, брехать.  
 БУРБОН.   Я хочу трішечки тікать... 
 
Бурбон виривається, тікає, Порча - за ним. 
Голос Омелькової сопілки. А ось і він, змарнілий, зажурений, 
весь у мелодію " Голубих озерець" занурений. 
 
 ОМЕЛЬКО. Ех, Тарасе, Тарасе, даремно це ти придумав - 
поодинці. Що я сам? Ні мови царської не знаю, ні закону 
їхнього... ( Грає). 
 ЯРИНА ( з' явилася в простому наряді, непомітно підійшла до 
Омелька, забирає несподівано сопілку, пробує грати - марно). 
Навчи мене грати на цій штуці. 
 ОМЕЛЬКО. А ти кого пасеш - корів, кіз, овець? 
 ЯРИНА. Бурбонів. 
 ОМЕЛЬКО. А в бурбонів що - бринза, м' ясо чи вовна? 
 ЯРИНА ( сміється). Гарбузи.  
 ОМЕЛЬКО. Весела, та й очі... 
 ЯРИНА. Голубенькі, голубенькі... 
 ОМЕЛЬКО. Два озерця дорогенькі 
 ЯРИНА. Ой, це вже пісня! ( Наспівує). Голубенькі, 
голубенькі, два озерця дорогенькі... 
 ОМЕЛЬКО. Та ні, не так. ( Співає). 
   Голубенькі, голубенькі, два озерця глибоченькі, 



   Я без вас прожить не можу й дня.  
   Голубенькі, голубенькі, два озерця глибоченькі- 
   Тут моє потоне серденя. 
 ЯРИНА. Це про кого? 
 ОМЕЛЬКО. Чесно? 
 ЯРИНА. Чесно, чесно. 
 ОМЕЛЬКО. Ще з ранку було про царівну- Ярину, а зараз... Як 
тебе звуть?  
 ЯРИНА ( подумала). Орися. 
 ОМЕЛЬКО. Теж гарно - Орися... ( впадає в поетичний транс). 
     Орися бурбонів пасе... 
 ЯРИНА ( підхопила). Щодня гарбузяку несе. 
 ОМЕЛЬКО.   Бурбон попоїсть гарбуза... 
 ЯРИНА.   А потім насіння луза. 
 ОМЕЛЬКО.   Чи всім вистача гарбузів? 
 ЯРИНА.   Твойого ніхто ще не з' їв. 
 ОМЕЛЬКО.   Прощай, прощавай, я піду... 
 ЯРИНА.   Спочатку заграй на дуду. 
 ОМЕЛЬКО не відразу). Ти до мене... 
 ЯРИНА.    Я до тебе. 
 ОМЕЛЬКО.    Як до музики слова... ( Пауза). А 
де тут ростуть гарбузи? 
 ЯРИНА. Хіба ти бурбон? 
 
І знову диво: не встиг Омелько піднести сопілку до вуст, як 
вона ніжно заграла. Сахнувшись, Ярина затаїла подих. 
 
 ОМЕЛЬКО ( перевівши подих, співає). 
     Скажи, дівчино молода, 
     Розкажи, чому душа моя співа? 
     Ти до мене, я до тебе, 
     Як до музики слова. 
 ЯРИНА.   Коли тебе зустріла я, 
     На вербі червона ружа розцвіла. 
     Ти до мене, я до тебе, 
     Як до музики слова. 
 ОМЕЛЬКО.    Співанка склалася сама,  
     Ти до мене білі руки простягла. 
 ОБОЄ.   Ти до мене, я до тебе, 
     Як до музики слова. 
 ЯРИНА.   Співанка склалася нова, 
     Нехай почують небо, річка і трава. 
 ОБОЄ.   Ти до мене, я до тебе, 
     Як до музики слова. 
    
   Потягнулися одне до одного. 
 
 ГОЛОС ТАРАСА. Е- гей, Омельку, зупинись! 
 ТАРАС ( з' являється). Де це видано, обніматися- цілуватися, 
та ще й до весілля, та ще й із царівною? В якій такій казці? 



 ОМЕЛЬКО ( отетеріло). З царівною? ( Відступаючи). З 
царівною! ( Побіг). 
 ЯРИНА. Омельку, стій, куди ж ти? ( До Тараса царським 
тоном). Як смів ти обірвати розмову державної ваги? 
 ТАРАС.   Шабля, люлька, булава - 
     Що за дивнії слова? 
 Ярино, ти ж не гетьманська дочка, щоб на мене гримати. ( Як 
до маленької).   Я Тарас- на все гаразд, запорожець. 
     І нівроку я собі при здоров' ї. 
     Ти мене не забувай: 
     Знадоблюся - погукай. 
     Ти на мене, ти на мене, 
     Світе мій, надію май. 
     ( З гідністю виходить).  
 ЯРИНА. Чудний хлопець... Такі вуха... 
 
Ззаду підкрадається Бурбон з рибальською сіткою, нападає на 
Ярину. 
 
 БУРБОН.    Донер- ветер, айн, цвай, драй, 
     Гарну рибку я хапай. 
 ЯРИНА.   Ой, Тарас- на все гаразд, 
     Ти з' явися, брате, враз, 
     Бо на горе і біду 
     Я без тебе пропаду. 
 ГОЛОС ТАРАСА.  Якщо кличуть, якщо ждуть - 
     Запорожець тут як тут. 
     ( З' являється Тарас). 
     Шабля, люлька, булава, 
     Я почув твої слова. 
 
Казковий двобій Тараса і Бурбона, з елементами гопака чи 
карате.  
 
 БУРБОН.   Донер- ветер, айн, цвай, драй, 
     Все в порядку - я тікай. ( Побіг). 
 
Тарас визволяє Ярину з сітки. Схлипуючи, царівна обнімає його, 
як рідного брата, тричі цілує. 
 
 ОМЕЛЬКО ( все ж повернувся). Отакої!.. Цілуватися, та ще й 
до весілля, та ще й з царівною - де це видано, у якій такій 
казці?! 
 ЯРИНА ( царським тоном). Хай всі мовчать, коли говорить 
дочка царева. ( До Омелька). Стань поруч. ( До Тараса). Нарешті 
я побачила, який то запорожець у тяжку хвилину. Очі палають, 
кулаки залізні, а вуса, а вуса... ( Замовкла). 
 
 Тарас гордовито підкручує вуса. Пауза. 
 
 ОМЕЛЬКО. Ну, я пішов... 



 ЯРИНА. Сказано: хай всі стоять, коли говорить дочка 
царева. ( До Тараса). Навіки серце буде пам' ятати цей день і 
нашу зустріч.  
 ОМЕЛЬКО. То я пішов. 
 ЯРИНА. Стій, кажу тобі! Тарасе, рідний брате мій, прошу 
тебе уклінно, будь у нас на весіллі за дружку. 
     Німа сцена.  
 ТАРАС ( зітхнувши). Якщо кличуть, якщо звуть, запорожець 
тут як тут. ( Пішов). 
     Пауза.  
 ЯРИНА ( просто). Омельку, ну чого ти стоїш? Починай. 
 
Омелько грає на сопілці, Ярина співає.  
 
 ЯРИНА.   Коли тебе зустріла я, 
     На вербі червона ружа розцвіла. 
     Ти до мене, я до тебе, 
     Як до музики слова.  
 КАРПО ( зринає у всій своїй царській величності: у брилі, з 
вудкою, босоніж і з десятком дрібних плотичок на лозі). Ну, а 
тепер по порядку: що тут було? Чому Порча перехопила Бурбона-
Купона? Хто тут пісні виграє? Що за бійка була? Чому на нашому 
острові розгулюють запорожці, як по Хортиці? І нарешті: чому 
на вербі червона ружа розцвіла? 
 ЯРИНА. Тату, знайомся, це мій суджений - Омелян. А це його 
чарівна сопілка.  
 ОМЕЛЬКО. Так таки, так. 
 КАРПО ( пильно оглянувши зятя з усіх боків, хитро запитує). 
     Ти скажи мені, Омельку, 
     Чи у тебе є земелька? 
     Чи у тебе є царствіє своє?  
 ОМЕЛЬКО.   І старенька і горбата 
     Є у мене, царю, хата,  
     Там, де край села Зелена гора. 
 КАРПО.   Де ж тобою, харцизяко,  
     Чарівну сопілку взято? 
     Тільки не бреши, гріх зніми з душі.  
 ОМЕЛЬКО.   Я від тебе не таюся, 
     От допіру оженюся - 
     Все і розповім, як твій вірний син. 
 КАРПО.   Слухай, кропив' яне сім' я, 
     Мо', запросиш на весілля? 
     Я люблю гулять і пісень співать. 
 ОМЕЛЬКО.   Государю наш єдиний, 
     Я люблю твою Ярину. 
 ( Разом з Яриною). Батьку, в добрий час 
     Обвінчайте нас. 
 КАРПО.   Що я чую, вражий сину? 
     Хто посмів кохать Ярину? 
   ( До Ярини) Варта, хлопа взять! 
     Годі жартувать. 



 ЯРИНА. Вже беру! ( Заквітчує Омелька рушником). 
     Тату, виконано враз 
     Мудрий царський ваш указ!  
 ОМЕЛЬКО. Так таки, так. 
 КАРПО.    Скінчилася влада Четвертого Карпа - 
     Упала додолу, упала додолу 
     Корона золота...  
     ( Підня солом' яного бриля). 
     Піду я на річку, зловлю карася, 
     Для пенсіонера, для пенсіонера 
     Це щастя і краса. 
 ОМЕЛЬКО. Так таки, так.  
 КАРПО. Чого ти розтатакався? Працюй давай. Твоє діло 
співати, гроші заробляти. А цареве діло... 
 ЯРИНА ( підхопила).  Онуків доглядати! 
     На човні катати, 
     Юшкою вгощати,  
     Мені - цукерки... 
 ОМЕЛЬКО. А мені - таранку! 
 ЯРИНА. Щодня дарувати. 
 КАРПО ( у бік глядачів). А їм що робити? 
 АКТОРИ ( всі). Ап- ло- ду- ва- ти!!! 
 КАРПО. Так таки, так!.. Ну? ( Підказує молодятам). " Ми вас 
вітаєм..." 
 ОМЕЛЬКО і ЯРИНА ( співають). 
     Ми вас вітаєм, ще й привітаєм 
     Хлібом і сіллю, хлібом і сіллю, 
     Рушниками та й стрічками. 
     День сьогодні сяє,  
     Буде хліб і пісня буде 
     У краю- розмаю. 
     Ми вас вітаєм, та й пригощаєм 
     Хлібом і сіллю, хлібом і сіллю. 
     Кине сонце край віконця 
     Золотаві струни - 
     Буде щастя і чекання, 
     І любові вруна!  
 
Грубе порушення придворного етикету. Влітають Бурбон і Порча, 
падають. 
 
 ПОРЧА ( перевівши подих). Ну, принц, бреши, собако... 
 БУРБОН. А можна чесно?  
 ПОРЧА. Бреши чесно. 
 БУРБОН. А... можна без музики? 
 ПОРЧА. Бреши без музики. 
 БУРБОН. Я такий самий Бурбон, як ти Порча. 
 ПОРЧА. Отакої! То нащо тобі царівна Ярина? 
 БУРБОН. Ой, наче не знаєш! ( Співає). 
     Коли у блазня гроші є,  
     То він на всіх царів плює. 



 ПОРЧА. А як купончиків катма? 
 БУРБОН ( скоромовкою). Тоді шукає він царів, спонсорів, 
меценатів, дідька- диявола, щоб гроші дістати, біду подолати, 
пити- гуляти ( до зали) і разом з вами реготи справляти!  
 ПОРЧА. Сила! 
 
Бурбон та Порча танцюють, мимоволі заволікаючи всіх у танок. 
Врешті настає час фінальної пісні. 
 
 ВСІ.   Звертаємось до вас, шановнії царі, 
    Нехай там сніг чи дощ, чи сухо на дворі. 
    Не забувайте блазнів ( тричі).  
 
    Купони відійдуть, Бурбони відімруть,  
    Поділять всі борги, затонуть острови, 
    З' їдять всі пироги, зміліють геть моря 
    І пересохнуть ріки - 
    Не забувайте блазнів! 
 
    Замолять люди гріх поміж пустель сухих - 
    І стане хлібом сміх ( тричі) - 
    Не забувайте блазнів! 
 
Всі розкланюються, зникають за ширмою. Повторно з' являються 
вже скоморохами - і заграють- заспівають про Зелену гору. 
  
     З А В І С А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


