
ОЛЕГ МИКОЛАЙЧУК-НИЗОВЕЦЬ

ЧАС «Ч»
Драма-фарс про збереження  довкілля на 10 картин.

ТВАРИНИ - МАНДАТОНОСЦІ:
ПУГАЧ – ГОЛОВА МАНДАТОНОСЦІВ

ВЕДМІДЬ – ДО БУРОСТІ БУРИЙ
ВЕПРИК – ВІН ЖЕ ХРЮША

ВІЛ – МАЙЖЕ СВІЙСЬКА ТВАРИНА
ЗАЄЦЬ – КУЦИЙ ОПОЗИЦІОНЕР
СІРОМА –  ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ

СОВА – ВЧЕНА
ЩУР – ПАЦЮКІВСЬКА

ПЕС – ПРИБЛУДА
АНТИЛОПА ГНУ – ГОСТЯ З АФРИКИ

(Усі  вбранні у елегантні костюми, тільки на потилицях невеличкі маски тварин).

Картина І. ПЕРШЕ ЗБІГОВИСЬКО

На Галявині Пеньків стоїть з десяток звичайнісіньких пеньків, перед якими розташований
найбільший пеньок із спинкою, що нагадує місце голови. Також між пеньками вмонтовані

дві жердини з невеликими рогами, які, вочевидь, символізують мікрофони. За пеньками
вимальовується мішаний ліс. На галявину виходять  В е п р и к  та  В е д м і д ь.

Тримаючись за голову, клишоногий  незадоволено реве.

ВЕПРИК. Ну чого ти гризеш, ну чого ти гризеш себе, ніби гризлі якийсь?!
ВЕДМІДЬ. Я не гризлі. Я Ведмідь. Бурий.
ВЕПРИК. Усі ви все ’дно косолапі. Ревеш, ніби після зимової сплячки. Певно, вранці не з
тієї ноги став. Га-а?! Чи, може, медовухи вчора обпився?
ВЕДМІДЬ. Не твоє кабаняче діло.
ВЕПРИК. А ось ображати не треба: я не Кабан, я – Веприк. (Сідає на пеньок).
ВЕДМІДЬ. А мені все одно – кабан ти чи Веприк. Головне, щоб ти мені свині ніякої не
підсунув.
ВЕПРИК. Запам’ятай, Ведмедю, тобі я свині ніколи не підкладу. Бо ти не просто Ведмідь,
а Бурий Ведмідь. Я б навіть сказав – до бурості бурий. І тому я тебе поважаю.
ВЕДМІДЬ. Слухай, Веприку, а чому ти на мій пеньок завалився?!
ВЕПРИК. Перепочити присів. Можу й пересісти. (Швиденько пересідає на інший пеньок).
ВЕДМІДЬ. Отож бо. Знай, синок, кожен свій пеньок. Порядок перш за все.

Швидко заходить мандатоносець З а є ц ь, розкладаючи на пеньку папери.

ЗАЄЦЬ. Моя шана, колеги!
ВЕПРИК. Кого я бачу! Заєць! Найпрудкіший мандатоносець нашого лісу! Віриш, колего,
як тільки тебе побачив, одразу новий анекдот згадав.

На галявині з’являються ще кілька м а н д а т о н о с ц і в, які одразу ж починають
цікавитися новим анекдотом.

ВІЛ. А цей вже анекдоти пече.
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ЩУР-ПАЦЮКІВСЬКА. А чому б йому не пекти – подивіться лишень, яку Веприк ряшку
за час відпустки від’їв.
ВЕДМІДЬ. Ну, то розказуй вже, не тягни бика за хвоста.
ВЕПРИК. Потрапили до ями Вовк, Ведмідь, Віслюк і Заєць. Сиділи-сиділи, ну а потім, як
годиться, стало їм сумно і захотілося їсти. Ось Ведмідь і говорить: «Давайте грати в карти,
а потім з’їмо того, у кого найдовші вуха». Заєць одразу притис вуха до голови і каже: «Ой,
як Віслюка шкода».
ЗАЄЦЬ (ображено). Дуже дотепно!
ВЕДМІДЬ. А мені сподобалося. Ха-ха-ха! Ну ти, Зайцю, і даєш!

Заходить голова П у г а ч , займаючи найвищий пеньок на галявині.

ПУГАЧ. Шановні колеги, прошу усіх зайняти свої пеньки.  Дорогі мандатоносці, дозвольте
привітати вас із початком нової сесії пленарних засідань нашого лісового збіговиська.
(Нетривкі оплески). Бачу, що усі пеньки зайняті, але для дотримання усталеного порядку
попросив би вас зареєструватися поіменно. Отже: Ведмідь.
ВЕДМІДЬ. Ведмідь Бурий.
ПУГАЧ. Перепрошую, колего, Ведмідь Бурий. Бачу і чую – на місці. Щур-Пацюківська.
ЩУР. Є.
ПУГАЧ. Веприк.
ВЕПРИК. Присутній.
ПУГАЧ. Віл.
ВІЛ. На місці.
ПУГАЧ. Вовк.
СІРОМА. Я вже не Вовк.
ПУГАЧ. А хто ж ти такий?
СІРОМА. На честь збіговиська усіх сіром світу я змінив своє прізвище з Вовка на Сірому.
ПУГАЧ. Головне, що в тебе шкура ціла, а хто ти – Вовк чи Сірома – великого значення не
має. Довговухий. (Мовчання). Довговухий. Заєць, я до тебе звертаюся.
ЗАЄЦЬ. Я на образи не відповідаю.
ПУГАЧ. Ось тепер я тебе чую. Молодець, живий, значить, справді добрі ноги маєш. Сова.
СОВА. Вельмишановний голово, прошу називати мене пані Сова. Невже у нас так багато
обранців, які не є самцями, аби не звертатися до них так, як і належить.
ПУГАЧ. Гаразд, пані Сова.
ЩУР. Я протестую.
ПУГАЧ. Що ще таке?
ЩУР. Якщо Сова пані, то я хто тоді така?
ВЕДМІДЬ. То ти – миша! (Загальний регіт).
ЩУР. Протестую і вимагаю, аби мене теж називали пані Щур-Пацюківська!
ВЕДМІДЬ.  Без проблем, пані біла миша.
ВЕПРИК. А що значить –  біла миша?
СОВА. Біла миша – це значить блондинка.
ЩУР. А ти, перната, знаєш хто ти тоді така?
СОВА. Знаю, я –  Сова Вчена. Ви мені краще скажіть, пані Щур-Пацюківська, чому усіх
самців так завжди тягне на блондинок? (Подив і пауза). Мовчите. А я знаю.
ПУГАЧ. Заінтригували, заінтригували пані Сова. І чому ж усіх самців так часом тягне на
блондинок?
СОВА. Тому що це закон фізики, дорогенькі. Розумієте, порожнеча засмоктує…
ЩУР. Шановні мандатоносці, та ця вчена самиця просто збиткується над усіма нами.
Вимагаю сатисфакції.
ПУГАЧ. Так, усього дві самиці, а галасу наробили на увесь ліс. Продовжую. Пес Приблуда.
ПЕС. А чому мене завжди останнім називають? Я теж протестую.
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ПУГАЧ. Раз протестуєш, значить, на місці. Отже, шановні колеги! Я, ваш голова Пугач,
урочисто оголошую про відкриття чергової сесії пленарного збіговиська мандатоносців
нашого лісу. Спершу  – коротенькі виступи в різному. Перший ріг.
ВІЛ. Депутат Віл, обранець від виборчого округу прихильників сіна. Хотів би одразу
запитати нашого голову Пугача, з якою метою він літав до Африки? І чи варто було
витрачати лісові кошти на такий далекий перліт?
ПУГАЧ. Відповідаю панові Волові. Я – Пугач, а Пугачам  взагалі притаманно літати.
Навіть за лісові кошти. Навіть за кордон. Другий ріг.
СІРОМА. Хочу повідомити усім радісну звістку. У далекій від нас тундрі відбулося
чергове збіговисько усіх сіром світу. За одностайним рішенням учасників зустрічі
наступне збіговисько вирішено провести у нашому лісі.
ВЕДМІДЬ (з місця). Знайшов чим радувати. Можна тільки уявити, яких ви пісень
заспіваєте, коли зійде місяць.
СІРОМА. Якщо ми і співатимемо, то тільки свій інтернаціонал. І для цього нам не
потрібно ніякої медовухи, без якої, наскільки мені відомо, у ведмедів жодне збіговисько не
обходиться.
ЩУР-ПАЦЮКІВСЬКА. Ви такий активний, пане Сіромо, ніби наперед народилися
членом вашої партії.
СІРОМА. Я не народився членом партії, але я ним помру.
ВІЛ (з місця). А за які такі кошти ви аж до самої тундри дісталися, шановний пане
Сіромо?
СІРОМА. За кошти партії матеріалістів тридев’ятого царства, шановний колего Воле.

В е д м і д ь підходить до С і р о м и, беручи того за барки.

ВЕДМІДЬ. А що ти, Сірий, проти наших ведмежих зібрань маєш? Це ви, вовки, кістками
запихаєтеся, а ми медоваріння розвиваємо, економіку, так би мовити, піднімаємо.
СІРОМА. А ти мені кісткою в горло не тич. Вовки споконвіку санітарами лісу були. А ось
хто ви такі – всім давно вже відомо.
ПУГАЧ. Так-так-так, викрутіть роги. А то вони мені зараз на весь ліс наговорять. Колеги,
увага! Що ви собі дозволяєте? Нас же зараз уся живність лісова слухає! Час у різному
вичерпано. Переходимо до розгляду законопроектів.
СОВА (з місця). Шановний голово, одне тільки слово.
ПУГАЧ. Пані Сово, ми вже й так не вписуємося в регламент.
СОВА. Вельмишановний голово, шановні мандатоносці! Серед усіх присутніх тут самців я
ледь не єдина, хто належить до протилежної вам статі.
ЩУР-ПАЦЮКІВСЬКА. Перепрошую, пані Сова, але ви тут не єдина самиця.
СОВА. Я сказала, що ледь не єдина. Тобто належу до тієї половини нашої живності, яка
перебуває в нашому лісі на пташиних правах.
ПУГАЧ. Просить одне слово, а випалила десять. Ну й порода! Чому ж ви заздалегідь не
записалися?
СОВА. А хіба за Волами та Вовками проштовхнешся!
ВЕДМІДЬ (з місця). Одразу видно – Сова-Вчена. Моя ведмедиця не те що рявкнути, але
навіть і пискнути в барлозі не сміє.
ЗАЄЦЬ (з місця). А у нас із Зайчихою повне рівноправ’я. Жодних проблем.
ПЕС (з місця). А справді, чому б і не надати слово Сові? Справжні ми, врешті-решт, самці
чи не справжні?
ЩУР-ПАЦЮКІВСЬКА. Такій нахабі легше дати, ніж не дати.
ПУГАЧ. Гаразд! Нехай говорить. Але це вже останній виступ у різному. Перший ріг.

Картина ІІ. ЗА РЕСПУБЛІКУ!
3



С о в а  з текою паперів підходить до рогу.

СОВА. Дякую. Сова, мандатоносець від виборчого округу вчених і пернатих.
Вельмишановний голово, шановні мандатоносці, дорогі виборці! У ці короткі канікули
мені вдалося  ознайомитися з умовами життя ненависних усім нам гомо сапієнсів. Так-так,
ці безкрилі двоногі істоти завдавали і завдають нам багато лиха. Та побачили б ви, як вони
живуть! Наші брати та сестри, які знаходяться у неволі в їхніх зоопарках, іноді мають
кращі умови для існування, ніж ці двоногі істоти. Мешкають вони в тісних залізобетонних
клітках, які розташовані в хмарочосах. Там вони, по суті, просто ходять один у одного по
головах. Наразі – це абсолютні невдахи, яким можна тільки поспівчувати.
ПУГАЧ. То чого ви бажаєте, пані Сово, – аби ми усі добровільно перемістилися до їхніх
зоопарків? (Сміх на галявині).
СОВА. Ми не повинні дивитися на них вовчими поглядами, як це робить багато хто з нас.
Адже їм теж дуже погано. Тому я закликаю всіх: будьте до цих гомо сапієнсів
милосердними. Тільки так ми переможемо!  Дякую за увагу!

В і л, З а є ц ь та П е с у захваті плескають у долоні.  Відштовхуючи С о в у, до рогу
проривається С і р о м а.

СІРОМА. А мене надзвичайно тішить, що на гомо сапієнсів багато хто дивиться саме крізь
призму вовчого погляду. Це, по-перше. По-друге. На нашому збіговиську усіх сіром світу
ми також переймалися питанням, як ставитися до тих, хто нас постійно гнобить. І
одностайно вирішили, що доки ми не експропріюємо у них усе награбоване, доки знову не
повернемо цих варварів до печер, доти не заспокоїмося. (Веприк, Щур-Пацюківська та
Ведмідь плескають у долоні).
СОВА. Ваш виступ, мандатоносцю Сіромо, тільки підтверджують наші останні наукові
дослідження.
ПУГАЧ. Це про що?
СОВА. Про нашу черствість. Ми напередодні провели дослідження: про що думають
тварини, коли ненароком сідають на їжака.
ВЕПРИК. І про що ж вони думають?
СОВА. Соціологічні дослідження показують, що всі, хто ненароком сів на їжака, відразу
починають думати про свою філейну частину, і нікому не спаде на думку подумати про
їжака.
СІРОМА. Сова, та ідіть ви в дупу зі своїми дослідженнями.
СОВА. Сіромо, як ви до мене звертаєтеся?!
СІРОМА. Як хочу, так і звертаюся.
СОВА. Тоді знайте, гівнюку, що краще сидіти в дупі, ніж бути какою.
СІРОМА. Ой, Сова, Сова! Не будіть у мені кровожерного вовкулаки. Бо якби не
мандотоносна недоторканність, то тільки б пір’ячко зараз ваше полетіло.

Зі свого  пенька  зіскакує мандатоносець  П е с.

ПЕС. Та хто тобі, хоча ти і обранець, давав право на Сову завивати?! Та ти на чиє пір’ячко
зазіхнув, опудало вовче?!
ПУГАЧ. Мандатоносець Пес, сядьте на місце! Мандатоносцю Сіромо, заспокойтеся!
СІРОМА. Це хто, це я вовче опудало? Та хто тобі, собако приблудний, давав право на мене
щелепи роззявляти? Та ти знаєш, хто я такий?!
ПЕС. Знаю! Тому й кажу, аби ти закрив свою пащеку, бо інакше я за себе не відповідаю.

Між ними падає навколішки З а є ц ь.
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ЗАЄЦЬ. Звірі, схаменіться!!! Та не будьте ж ви такими, як люди! Який ви приклад іншим
тваринам подаєте?!
ПЕС. Справді, не хочеться уподібнюватись до гомо сапієнсів. Тому пропоную зустрітися
на Високій Скелі під час обідньої перерви.
СІРОМА. З превеликим задоволенням. Там я якраз і пообідаю.
ПЕС. Тільки не забувай, що зі своїм вовчим апетитом, як кажуть гомо сапієнси, ти можеш
легко потрапити до «Червоної книги».
СІРОМА. Зустрінемося на Високій Скелі.

Дуелянти демонстративно відвертаються один від одного.

ПУГАЧ. Знову гармидер розвели. Увага! Оголошується перерва на п’ять хвилин. Декому
треба хоча б трішечки в кущах охолонути.

Мандатоносці починають групуватися між собою. П у г а ч підходить до З а й ц я.

ПУГАЧ. Молодець, Зайцю, не побоявся стати між тими психами. А могли б запросто
розірвати і не подивитися на твою мандатоносну недоторканність.
ЗАЄЦЬ. Комусь же треба було це зробити. Адже ви самі бачите, до чого ми вже дожилися.
ПУГАЧ. Так, дожилися... Якщо вже зайці честь лісу починають рятувати, то можна тільки
уявити, що буде далі...
ЗАЄЦЬ. Пане голово, принагідно дозвольте вас запитати.
ПУГАЧ. Питайте.
ЗАЄЦЬ. Чи можемо ми себе називати не мандатоносці, а якось інакше.
ПУГАЧ. Інакше це як?
ЗАЄЦЬ. Ну, скажімо, депутати. Так вони у гомо сапієнсів називаються.
ПУГАЧ. Скажіть, Заєць, їхні депутати мандати мають?
ЗАЄЦЬ. Мають.
ПУГАЧ. Носять їх?
ЗАЄЦЬ. Носять.
ПУГАЧ. Тож тоді вони хто?
ЗАЄЦЬ. Мандатоносці.
ПУГАЧ. Тож не будемо уподібнюватися гомо сапієнсам, які є мандатоносцями, хоча
насправді шифруються під депутатів.

Голова П у г а ч відходить, натомість підходить С о в а.

СОВА. Мандатоносцю Заєць, я вами пишаюся. Скажу по правді, я завжди відчувала, що ви
неординарний Заєць. Але поясніть, чому ви гомо сапієнсів назвали людьми?
ЗАЄЦЬ. Ну, тому що вони самі так себе називають.
СОВА. Дивно, скільки я не літала над містами, але жодного разу не чула цього вислову. У
повсякденному житті вони найчастіше себе називають: «чувак – чувіха», «жлоб –
жлобіха», «парніша – тьолка», «корєш – курва» і рідше – «пан – пані», «товариш –
товаришка». А ось «людина» – не чула.
ЗАЄЦЬ. Колись я захищав кандидатську на тему: «Феномен розуму гомо сапієнсів і його
вплив на руйнацію нашої планети». Так ось, у своїх наукових роботах гомо сапієнси
називають себе людьми, а свою спільноту – людством.
СОВА. Ці гомо сапієнси – прямо пошесть якась! І звідки вони взагалі взялися на нашу
голову?
ЗАЄЦЬ. Деякі їхні авторитетні науковці стверджують, що вони є прямими нащадками
мавп та орангутангів.
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СОВА. Не можу повірити, що мавпи та гомо сапієнси є братами та сестрами?
ЗАЄЦЬ. Я б сказав дещо по-іншому: мавпи та люди не брати й сестри, а батьки й діти.
Принаймні примати ставляться до природи значно краще, ніж їхні нерозумні діти – гомо
сапієнси.
СОВА.  А ще  я чула, що вони називають себе царями природи. Це правда?
ЗАЄЦЬ. Так,  гомо сапієнси чи то б пак люди справді ототожнюють себе з царями
природи.
СОВА. Якщо людина – цар природи, тоді звірі – за республіку!
ЗАЄЦЬ. Так, тільки за республіку!

Картина ІІІ. ВРІЗАТИ ДУБА ПЕРЕДЧАСНО

На  галявині гуртуються лісові обранці. Найбільш жваво спілкуються голова П у г а ч і
мандатоносець В е п р и к.

ПУГАЧ. Хоча у мене, Пугача, і немає такого нюху, як у тебе, Веприку, але я все одно все
відчуваю.
ВЕПРИК. Я завжди казав голово Пугач, що ви – не Пугач, ви – майже Орел!
ПУГАЧ. Мені теж так дуже часто здається. Я все відчуваю. Навіть те, що хоча я і
виглядаю, як Пугач, але пахну, як Орел.
ВЕПРИК. На запах – ви  навіть справжнісінький двоголовий Орел, хоча ніде правди діти –
виглядаєте, як Пугач.
ПУГАЧ. Але розпочинаємо роботу. Мандатоносці, займайте свої пеньки. (Сідає). Усі на
місці?
ЩУР. Мандатоносців Пса та Сови немає.
ПУГАЧ. Не минуло й п’яти хвилин, а їх вже й немає!
ВЕПРИК. Напевно, ще й досі обговорюють у кущах проблеми майбутнього законопроекту.
(Загальний сміх).
ЩУР-ПАЦЮКІВСЬКА. Ця Сова зі своєю наукою кого хочеш у кущі затягне.
ВЕДМІДЬ. А я зі своєю Ведмедицею також люблю по малину ходити. Ха-ха-ха!
ПУГАЧ. Гаяти час ми більше не можемо. Починаємо.
ЩУР-ПАЦЮКІВСЬКА. Ви тільки подивіться, а ось і вони. З’явились, не запилились.

З’являються захекані П е с та С о в а. П е с одразу  підходить до В е п р и к а.

ПЕС. Веприку, твій пеньок біля Сови, а мій – біля Вола, то не міг би ти зі мною місцями
помінятися? В мене й пеньок обтертіший, ніж у тебе.
ВЕПРИК. А він справді гладенький, мені нічого в дупу муляти не буде.
ПЕС. Та хіба собаки коли-небудь брешуть?
ВЕПРИК. Взагалі-то мені все одно, який пеньок протирати. Але якщо твій пеньок не такий
гладенький, як у мене, то я назад повернуся.
ПЕС. Хрюшо, про що мова?
ПУГАЧ. Мандатоносці, годі за пеньки торгуватися. Сідайте вже швидше. Шановні колеги,
ми починаємо розглядати законопроект про дбайливе збереження нашого лісу. Які є
пропозиції?
ЗАЄЦЬ. У мене. Мандатоносець Заєць. Усі добре знають, що більшість мешканців лісу
живе у злиднях або на їх межі. Також усі добре знають, яких загрозливих розмірів набули
криміналізація лісу та корупція. Тому пропоную говорити не про дбайливе збереження
лісу, а про порятунок усього довкілля.
ПУГАЧ. Мандотоносець Сова просить слова. Прошу, пані Сова.
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СОВА. Колеги, на словах усі підтримують науку, а на ділі вона постійно мусить жебрати
для себе якісь крихти.
ПУГАЧ. Але ж ви знаєте, пані Сово, що від нинішньої скрути потерпають не тільки
науковці.
ВЕДМІДЬ. Я хочу сказати. Мандатоносець Ведмідь від виборчого округу клишоногих. Усі
знають, що вчені роблять наукові відкриття, коли їх фінансують. Факт. Із достовірних
джерел нам також відомо, що вчені роблять наукові відкриття і тоді, коли їх не
фінансують. І це також факт. Тому питається, навіщо нам їх фінансувати, якщо вони й так
працюють?!
ВЕПРИК. Мандатоносець Веприк підтримує мандатоносця Ведмедя. Працювати потрібно,
нам потрібно просто краще працювати. А коли розбагатіємо, тоді й науку нашу
підтримаємо.
СОВА. Наука завжди йшла попереду виробничого процесу. Хіба ви не знаєте, скільки
коштів витрачається на науку в країні Прерій і Великих Озер?
ВЕПРИК. У країні Прерій, шановна пані Сово, грошей кури не клюють, а у нас економічна
криза.
СОВА. Хочу зазначити, що країна Прерій багата саме тому, що витрачає багато грошей на
освіту й науку.
ЩУР. Щур-Пацюківська, від виборчого округу кротів і гризунів. Я не буду вступати в
дебати щодо нашої науки, бо в мене серце болить за інше. Усі ви добре знаєте, що під
розлогими дубами, як правило, ростуть тонесенькі молоденькі дубки. (Репліка з місця: «І
не тільки дубки»). А дубки – це наша молодь, наше майбутнє. Тому я пропоную зрізати
сторічні і навіть тисячорічні дуби, аби надати дорогу в блакитне небо нашій молодій
парості.
ВЕДМІДЬ. Так що, вріжемо дуба раніше часу? Ха-ха-ха!
ВІЛ (вражено). Але таких віковічних дубів по пальцях можна порахувати!
СОВА (не менш вражено). До того ж, ці дуби – головне надбання нашого лісу!
ЩУР. До речі, ця акція додасть ще й значних надходжень до лісової скарбниці. А вона, як
ви знаєте, у нас вже давним-давно порожня.
ПУГАЧ. Ну що ж, я не проти, аби озвучені пропозиції  були внесені до розгляду.
СОВА. Перепрошую, шановний голово, але внесені не в декларативному вигляді, а
підтверджені реальним фінансуванням на найближчу перспективу.
ЗАЄЦЬ. Еге ж, аби не сталося як із законом під гучною назвою «Про захист лісових
мешканців від інфекційних захворювань».
УСІ. А що з ним сталося?
СОВА. В умовах відсутності фінансування він звівся до наказу «Киш, бацили!»
ВЕПРИК. А що в цьому поганого? Киш, бацило, киш, бацило, прожену тебе й без мила.
Ха-ха-ха!
СОВА. Веприку, не перетворюйте цю проблему на фарс.
ВЕПРИК. Це – не проблема.
СОВА. Веприку, тоді ви – це наша проблема!
ВЕПРИК. Я не заздрю тим, для кого Веприк – це проблема. У житті таких тварин,
звичайно, «завжди є місце подвигу». От тільки раджу всім іншим бути якомога далі від
цього «місця подвигу».
ПУГАЧ. Ша, колеги! Веприк має рацію. Як з’являться додаткові кошти, то ми їм не тільки
скажемо «Киш, бацило!», а дамо понюхати ще й нашого мила. Ха-ха-ха!
ВІЛ. А мені зовсім не смішно. Шановні мандатоносці, а чи не здається вам, що ми просто
проїдаємо народне добро?\

Якийсь час усі  приголомшено дивляться на В о л а.
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Картина ІV.  НАРОДНЕ ДОБРО

Більшість мандатоносців піднімаються зі своїх пеньків.

ЩУР-ПАЦЮКІВСЬКА. Шановний Ведмедю, я трішечки не розчула, що він сказав.
ВЕДМІДЬ. Він сказав, що ми проїдаємо народне добро.
ЩУР. Так і сказав?
ВЕПРИК. Народне.
СІРОМА. Ось де собака заритий.
ПЕС. А ти собак не чіпай. Може, це взагалі, про вовка промовка.
ПУГАЧ. Досить гризтися. Хіба ви не чули, що він сказав? Це ж скандал на увесь ліс.
ВЕДМІДЬ. Як кажуть, скільки вовка не годуй, а його все одно в ліс тягне.
ПЕС. А я що казав? Це і про вовка промовка.
СІРОМА. Це ти мені ще раз на Високій Скелі проскавучиш. І можеш не сумніватися –
востаннє.
ПУГАЧ. Не галасуйте, мандатоносці, не галасуйте. Ведмідь, напевно, хотів сказати, що
скільки вола не годуй, а його все одно до гомо сапієнсів тягне. Так, Ведмедю?
ВЕДМІДЬ. Авжеж.
ПУГАЧ. Отож. Мандатоносцю Воле, ви відповідаєте за свої слова?
ВІЛ. Як голова партії «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»...
ВЕПРИК. А ти за всіх рогатих не розписуйся. Лосі та Олені – так, наші. А від тебе хлівом і
досі за півверсти тхне.
СОВА. До речі, наукою доведено, що гомо сапієнси в усі часи проїдали лісове добро, але
наука не знає таких випадків, коли було б навпаки.
ВЕПРИК. А чого це ми всі пеньками на пеньках сидимо, коли нас на увесь ліс ображають?
ВЕДМІДЬ. Врізати йому між рогами та й копита в яму.
ПУГАЧ. Тихо, тихо, існує мандатоносна недоторканність. Тому давайте все робити за
процедурою. Які є пропозиції?
ЩУР. Негайно розглянути цей інцидент.
ПУГАЧ. Не заперечую. Хто бажає взяти слово?

Лунає стукіт дятла.

ВЕПРИК. Чуєте, дятел стукає.
ПЕС. І на кого він стукає?
ПУГАЧ. Не на кого, а – кому?
ВЕПРИК. І кому він стукає?
ПУГАЧ. Кому, кому, – мені, ясна річ.
ЩУР. Шановний голово, і що він настукав, якщо не секрет?
ПУГАЧ. Він настукав... Ні-ні, це не секрет, це – сюрприз! Отже, шановні мандатоносці,
оголошується маленька технічна перерва. Одразу після неї обіцяний для всіх вас сюрприз.
СІРОМА. Я протестую. А як же Віл?! Мене з народом хто його знає в чому змішали, а нас
сюрпризами годують.
ПУГАЧ. Не галасуйте! Не треба нервувати. Після сюрпризу одразу розберемося і з нашим
Воликом.

Картина V. СЛОНОВА КІСТКА

На галявині один за одним з’являються мандатоносці, тримаючи келихи з шампанським.
Усі гуртуються невеличкими групами. Невдовзі з екстравагантною чорношкірою дамою

під руку виходить сяючий Голова.
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ПУГАЧ. Мандатоносці, запрошую привітати нашу гостю та колегу з далекої Африки,
чарівну Антилопу Гну.
АНТИЛОПА. Бонжур, мадам, бонжур, месьє!
ПУГАЧ. Розтлумачую. Вона говорить, що була надзвичайно рада після мого недавнього
візиту до Африки знову зустрітися зі мною та моїми колегами. Друзі, Антилопа Гну вітає
всіх вас! Віват африконосцям!!!
УСІ. Віват, віват, віват!!!
АНТИЛОПА. Ревену ана мутон.
ПУНАЧ. Чарівна Антилопа каже, що давайте насамперед повернемося до наших баранів.
АНТИЛОПА (вимовляє швидко  з французьким акцентом). Пан теля пас «Бережіть
слонів».
ПУГАЧ. Вона розповідає, що належить до партії «Не бий лежачого», яка дуже симпатизує
нашим мандатоносцям.
ЗАЄЦЬ. Але ж вона назвала свою партію, як партію «Бережіть слонів»?
ПУГАЧ. Заєць, ти нічого не тямиш в міжнародній політиці. В перекладі вона так і
називається – «Не бий лежачого». Продовжуйте, чарівна пані Антилопо.
АНТИЛОПА. Пардон мадам, пардон месьє!
ПУГАЧ. Антилопа вибачається, що прибула до нас із дуже коротким візитом. Однак те, що
вона встигла побачити у нашому лісі, її дуже вразило. Вона переконана, що незабаром наш
ліс перетвориться на такі ж джунглі та пустелі, яких так багато в Африці. І це, безперечно,
тільки зблизить наших мандатоносців та їхніх африканосців.
АНТИЛОПА. Спорт, спорт, спорт!
ПУГАЧ. Мадам пропонує провести між нами спортивні змагання. Однак попереджає, що
спортсмени з Африки нікому не поступляться своєю пальмою першості!
АНТИЛОПА. Па-па, мадам, па-па, месьє! (Посилає усім повітряні цілунки).
ПУГАЧ. А ми, пані Антилопо, дозвольте вже поцілуємо вас по-нашому, по-лісовому.
(Цілуючи, міцно притискає до себе дамочку). За політичною платформою партії «Не бий
лежачих» велике майбутнє. (Знов цілує). А ви ще обіцяли нам гуманітарну допомогу.
АНТИЛОПА. О-о-о! Лямур, мандатоносці!

А н т и л о п а вручає голові П у г а ч у  слонову кістку. Мандатоносці дружно аплодують.

ПУГАЧ. Слонова кістка? Дякуємо, дуже дякуємо! А чи немає у вас до кістки ще й
трішечки м’яса?
АНТИЛОПА (дамочка розводить руками). Но се.
ПУГАЧ. Но се?! Це погано. Але нічого, як кажуть, дарованому коню в зуби не заглядають.
ВЕПРИК. Якщо б то був кінь, або хоча б якийсь поганенький верблюд.
ВЕДМІДЬ. Не довіряю верблюдам, і усім тим, хто може тижнями не пити.
СІРОМА. Ну ти, Ведмідь, і дня без медовухи не проживеш.
ПУГАЧ. Нам верблюдів не потрібно. І без них своїх проблем вистачає. А кістки згодяться.
Бо були б кості, а м’ясо завжди наросте.
АНТИЛОПА. Оревуар мадам, оревуар месьє! Шерше ля фам! Цьом-цьом, па-па!

Швидко виходить у супроводі голови П у г а ч а. Мандатоносці дружно махають услід
руками, проводжаючи екзотичну гостю завороженими поглядами.

Картина VІ.  ВСЕ ВИЩЕ І ВИЩЕ

Щур та Веприк  примостилися біля Ведмедя.

ЩУР-ПАЦЮКІВСЬКА. Одним словом, Африка!!! Ось куди для засмаги треба їхати.
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ВЕДМІДЬ. А я б навіть від лапи на всю зиму відмовився, аби таку Антилопу хоча б раз
причмокнути. Оревуар, бонжур, шерше ля фа... Я б тобі показав, де пан теля пас...
ВЕПРИК. Станеш головою, будеш чмокатися стільки, скільки захочеться. І з Антилопою
Гну, і з Антилопою не Гну… До речі, Ведмідь, судячи з твоєї мордашки, це в тебе
непогано виходило б…
ВЕДМІДЬ. Так у мене ж не голова, а головіще. А у Пугача що? Так собі – голівонька із
дзьобиком.
ЩУР-ПАЦЮКІВСЬКА. Але голова – Пугач, а ви просто – мандатоносець.
ВЕПРИК. Що значить просто мандатоносець?! Мандатоносцями просто так не бувають.
Як кажуть, не кожна тварина може стати мандатоносцем, проте кожен мандатоносець – це
вже обов’язково тварина.

Підходить В і л.

ВІЛ. Мандатоносці, а чи не здається вам, що ми починаємо котити бочку на наше
начальство?
ВЕДМІДЬ. І на начальство можна котити бочку, якщо вона з медом. Ха-ха-ха!
ЩУР. Волику, від твоєї добропорядності мене скоро нудити почне.
ВІЛ. Вам, прекрасній представниці кротів та гризунів, навряд чи мене не зрозуміти.
ЩУР. Ще б пак, вам Воликам тільки б лямку у якомусь ярмі тягнути. І ніякої тобі
романтики.
ВІЛ. Яка романтика, коли ліс гине! Ех, блондинка вона і на пеньках блондинка…

Мандатоносці П е с та С і р о м а відходять убік.

ПЕС. Сіромо, а чи не гайнути нам прямо зараз до Високої Скелі?!
СІРОМА. А чому саме зараз?
ПЕС. Чув, що в обідню перерву біля мандатоносного корита даватимуть котлети
по-київськи.
СІРОМА. Та ти що?! Котлети по-київськи!!! Ідемо. Негайно. Постій. Якщо зі мною щось
станеться, заповідаю мою порцію урочисто передати учасникам наступного збіговиська
усіх сіром Інтернаціоналу.
ПЕС. Так зіпсуються ж.
СІРОМА. Нехай тоді покладуть до льоху.
ПЕС. Тоді мою порцію заповідаю віддати пані Сові.
СІРОМА. Домовилися.(Швидко зникають у лісі).

На галявині з’являється все ще сяючий П у г а ч.

ПУГАЧ. Колеги, ви все бачили самі. А коли я їй ще раз на прощання махнув крилом, то
вона знову... Ні-ні, це вже не для широкого розголосу. Але можу вас запевнити, що ми
стоїмо на правильному шляху.
ЗАЄЦЬ. На якому такому шляху?
ПУГАЧ. А на такому! Крок вперед, крок назад, стрибок на місці. Разом. (Мандатоносці
починають крокувати і стрибати). Крок вперед, крок назад, стрибок на місці. Крок
вперед, крок назад, стрибок на місці.
ЗАЄЦЬ. Так ми ж нікуди не рухаємося?
ЩУР. Чому не рухаємося – рухаємося.
ЗАЄЦЬ. Куди?
ЩУР. Яка різниця.
ВЕПРИК. Головне не те, що ми рухаємося. Головне, що ми скачемо.
ЗАЄЦЬ. Куди?
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ВЕПРИК. Все вище і вище.
ЗАЄЦЬ. Навіщо?
ВЕПРИК. Як навіщо? Щоб завжди бути вище своєї голови.
ЩУР. Вельмишановний Пугачу, а може одразу і час «Ч» запустимо.
ЗАЄЦЬ. А що таке час «Ч»?
ВЕДМІДЬ. Час «Ч» – це час «Ч»!
ПУГАЧ. Час «Ч» потім розпочнемо. Зараз є більш нагальні справи. Зупиняймося. (Усі
хекають).

Картина VІІ. ВІДЛУЧЕННЯ ВІД КОРИТА

Галявина пеньків. Більшість мандатоносців сидять на своїх місцях.

ПУГАЧ. Усі на місці.
ВЕПРИК. Мандатоносців Пса та Сіроми немає.
ЩУР-ПАЦЮКІВСЬКА. У них рандеву через невдалий адьюльтер! Я правильно
висловилася, пані Сова.
СОВА. Вірите ви чи ні, пані Щур-Пацюківська, але я не дуже слідкую за нашими
вовкулаками.
ЩУР-ПАЦЮКІВСЬКА. Ще б пак, адже ви вся в науці. Але, напевно, приємно, як і будь
якій пані, коли через тебе самці гризуться.
СОВА. Не буду вас розчаровувати, як справжню мандатоноску. Так – приємно!
ПУГАЧ. Годі язиками плескати, починаємо без Пса та Сіроми. Отже, на розгляді
провокаційне висловлювання мандатоносця Вола. Чи не так?
ВІЛ. Ні, не так. Є й інша пропозиція.
ПУГАЧ. А мандатоносця Вола про це ніхто не питає. Це ж треба було таке сказати:
«Мандатоносці проїдають народне добро». Як у тебе язик тільки на таке повернувся,
сучий ти сину!
ВІЛ. Протестую, моя мати корова.
ВЕПРИК. У рогатих та парнокопитних саме так і буває. А яка в тебе, Волику, була інша
пропозиція?
ВІЛ. Надати мені слово.
СОВА. А чому б і не надати. Віл такий самий мандатоносець, як і усі ми.
ПУГАЧ. Представник від виборчого округу рогатих і парнокопитних – говоріть своє
останнє слово!
ВІЛ. А чому останнє?
ПУГАЧ. Тому що після твоїх народних висловлювань тебе навряд чи хто ще захоче
слухати.
ВІЛ. Пане голово, ваші припущення не відповідають дійсному стану речей.
ПУГАЧ. Відповідають.
ВІЛ. У такому разі ганьба голові галявини пеньків! Ганьба!
ПУГАЧ. Он як ти, Волику, роги підняв!
ЗАЄЦЬ. Колеги, чому ви до цього Вола причепились. Давайте краще поговоримо про
рятунок лісу.
ПУГАЧ. Спершу поговоримо про честь лісу, а потім вже про його рятунок. Слово
надається мандатоносцю Волу.
ВІЛ. Шановні мандатоносці, всі ви добре знаєте, що до лісового життя я дуже довго
мешкав серед гомо сапієнсів, які часом люблять говорити, що хтось там проїдає їхнє
народне добро. Що в мене мимохідь і вирвалося. Погоджуюся, я ляпнув дурницю. Бо ми
проїдаємо не народне, а лісове добро.
ВЕПРИК. Ні, ну ви тільки подивіться на нього. Ми весь час пеньками на пеньках сидимо,
трудимося немов ті бджілки з ранку до ночі, з ночі до ранку, а він казна-що верзе.
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ВЕДМІДЬ. Та цей Віл просто знущається над нами.
ЩУР. Я, може, через цю довбану галявину пеньків взагалі про особисте життя забула. Так,
я – мандатоносець, але все ж таки я ще й самка.
ВЕПРИК. Та ще й така апетитна!
ЩУР (кокетуючи). Веприку, ви мені пропонуєте адьюльтер?
СОВА. От, біла миша, вивчила одне іншомовне слово й тепер ляпає його, де треба і не
треба.
ЩУР. Сова, та ти сама блондинка!
СОВА. Від блондинки чую!
ПУГАЧ. Цить мені, а то знову казна-що наговорите на увесь ліс. Це ж треба, зійшлися дві
самиці. Уявляю, що б тут було, як би ми ще й дотримувалися гендерної рівності.
ВЕПРИК. Що правда, то правда. Це навіть важко уявити.
ПУГАЧ. Отже, колеги, продовжуємо нашу роботу.
ВІЛ. Дуже слушна пропозиція. А тепер дозвольте мені, нарешті, розповісти, як саме ми
проїдаємо народне добро.
ПУГАЧ. Віл, твій час вичерпано. Сідай на свій пеньок і слухай, що про тебе справді гідні
мандатоносці говорити будуть.
ЩУР. Прошу слова. Колеги, всі ви безперечно знаєте, хто є Віл. Як би він не пнувся до
рівня тура, зубра чи бізона – він завжди залишатиметься волом. І здичавіти йому
по-справжньому теж ніколи не вдасться, бо все ж таки він –  свійська тварина…
ВІЛ (з місця). Усі свійські тварини були колись дикими.
ЩУР. Не заперечую. Але і курка колись літала, а у вола були довші роги. Тому пропоную,
аби до нашого Вола були застосовані найжорстокіші санкції.
ПУГАЧ. Чудово! Хто бажає ще висловитися з цього приводу. Мандатоносець Веприк, я
вже бачу по вашому писку, що ви хочете щось сказати.
ВЕПРИК. Кхм-кхм-кхм! Дозвольте від пенька.
ПУГАЧ. Прошу, прошу! Якщо бажаєте, то можете і з ратицями на пеньок вилізти.
ВЕПРИК. Я тільки хочу сказати, що я повністю погоджуюся з думкою шановної пані
Щур-Пацюківської. І ще хочу додати, що хоча й не знаю, що означає слово адьюльтер, але
воно мені вже дуже подобається. (Пацюківська посилає йому повітряний цілунок).
ПУГАЧ. Дуже добре. Сідайте. Мандотоносець Ведмідь, чи є у вас якісь пропозиції?
ВЕДМІДЬ. Скільки можна повторювати, що я не просто Ведмідь, а Ведмідь-Бурий.
ПУГАЧ. Справді, ви не Білий Ведмідь, а до бурості бурий.
ВЕДМІДЬ. Що тут довго міркувати. Відлучити Вола від мандатоносного корита на один
рік, а тоді подивитися, як він на одній соломі зимуватиме.
ПУГАЧ. Геніально! Ставлю цю пропозицію на голосування. Хто за те, аби на рік відлучити
мандатоносця Вола від пайки запашного та духмяного лісового сіна? (Пацюківська,
Веприк і Ведмідь  голосують «за»). Більшістю голосів рішення прийнято.
ВІЛ. У знак протесу я залишаю галявину пеньків та йду в народ.
ВЕПРИК. Тьху ти, знову він про те саме.
ЩУР. І що ви скажете тим гомо сапієнсам?
ВІЛ. Я їм розповім, який бедлам коїться у нашому лісі. І взагалі: «Хіба ревуть воли, як
ясла повні?»
ПУГАЧ. Іди, іди, а ми подивимося, скільки на тобі буде м’яса, коли ти повернешся.
ВЕДМІДЬ. Роблю ставки, на пів центнера менше.
ВЕПРИК. Приймається.

В і л із високо піднятою головою залишає галявину.

ПУГАЧ. Ну що ж, шановні мандатоносці, оголошується обідня перерва.
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Картина VІІІ. ЗАЄЦЬ, ВИ НЕ В ЛІСІ!

На середину галявини вибігає скуйовджений З а є ц ь.

ЗАЄЦЬ. Тварини, схаменіться, який обід?! Ми повинні негайно поговорити про рятунок
лісу!
ПУГАЧ. Куций, тільки після обіду. Зараз сил вже немає.
СОВА. Шановний голово, попрошу без образ.
ПУГАЧ. А які образи – тут всі свої. Так, довговухий? (Грізно). Чи комусь ще щось не
подобається?
СОВА, Пане голово, мені не подобається, що у вас відсутні навіть примарні натяки  на
елементарну шляхетність. Не кажучи вже про честь та гідність.
ПУГАЧ (украй роздратовано). Якщо це так, то прошу пані до гіляки.
ЩУР. Ой, як це романтично, опудало Сови – на гілячці!
СОВА (до Пацюківської). Від білої миші чую. (До Пугача). А від вас, пане голово Пугач,
вимагаю пояснень!
ЗАЄЦЬ. Шановні колеги, ми говоримо про казна-що, а тим часом ліс гине.
ПУГАЧ (утомлено). Заєць, сядьте, ви не в лісі, а все ж таки на галявині пеньків. А вас, пані
Сова, хочу запитати: до того, як пересісти на цей пеньок, де ви раніше сиділи?
СОВА. І де ж я по-вашому сиділа?
ПУГАЧ. На гілячці, вельмишановна пані Сова. До того як пересісти на цей пеньок, ви все
життя сиділи на гілячці. Тому, якщо вам щось у нас не подобається…
СОВА. Не якісь пугачі мене обирали до галявини пеньків,  і не вам мене випроваджувати.
ПУГАЧ. Ви забуваєтеся, мандатоносець Сова! Перед вами голова галявини пеньків, а не
мандатоносець Пес, з яким у вас там якісь фіглі-міглі та мури–амури.
СОВА. Ви ще й образили мандатоносця Пса, якого немає серед нас. До того ж, удруге.
ПУГАЧ (стає в позу). Цікаво-цікаво, і коли ж я вперше образив Пса-Приблуду?
СОВА. Коли назвали його таким-сяким сином.
ПУГАЧ. Ваші амури вам памороки забили, пані Сова. Всі чули, що сучим сином я назвав
мандатоносця Вола, а не вашого серцеїда.
СОВА. Неправда. Ви мали на увазі саме Пса, бо рогаті та парнокопитні навіть за великим
вашим бажанням не можуть бути такими-сякими синами.
ЗАЄЦЬ. А я пропоную врешті-решт розпочати роботу. Інакше у знак протесту погрожую
покинути галявину пеньків.
ПУГАЧ. Подивіться тільки, не одвічні хижаки Вовк чи Ведмідь нам погрожують, а якийсь
куций Заєць.
ВЕПРИК. Ні, колеги, що б там не говорили, а в нашому лісі все ж таки є демократія.
СОВА. Заєць, вони не чують тебе.
ЗАЄЦЬ. Якщо так, то я йду, і не обіцяю, що скоро повернусь.
ПУГАЧ. Іди собі, Зайчику, йди.
СОВА. На знак солідарності з вимогами Зайця, я теж покидаю галявину пеньків.
ВЕПРИК. Заєць, звичайно, не Пес, але все ж таки самець.
ЩУР. Як романтично! Ха-ха-ха!
СОВА. Ви всі брутальні інтригани та плітконосці.
ВЕДМІДЬ. Головне, що не рогоносці. Ха-ха-ха!
ЗАЄЦЬ. Я протестую!
СОВА. Я –  теж!
ПУГАЧ. Заєць, якщо ти зібрався кудись йти, то йди собі на здоров’я.
ЗАЄЦЬ. Я йду, але обіцяю, що я ще повернуся! І повернуся не просто так, а з новим
законопроектом!
ПУГАЧ. Ой, йо, йой, налякав!
СОВА. Ходімо, Зайцю. А хто ми такі – вони дізнаються з нашої роботи.
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З а є ц ь та С о в а гордо залишають галявину.

ПУГАЧ. Ідіть, ідіть, а я подивлюся, як довго ви без мандатоносного корита протримаєтеся.
Отже, шановні колеги, нарешті, про сюрприз. Сьогодні на честь першого пленарного дня
роботи до мандатоносного корита подаватимуть котлети по-київськи.
УСІ. Котлети по-київськи!?
ПУГАЧ. Тому нам одразу треба вирішити, що ми робитимемо з тими порціями, які не
дістануться відсутнім мандатоносцям.
ЩУР. Пес або з’їсть Сірому, або Сірома Пса. Хтось із них точно не буде голодним. Як
кажуть, се ля ві!
ВЕПРИК. Заєць та Сова теж десь під кущами вештаються.
ЩУР. А це вже – шерше ля фам! Тоді їм теж не до котлет.
ВЕДМІДЬ. І на Вола також була запланована пайка.
ПУГАЧ. Ну що ж, тоді усе це потрібно буде з’їсти нам. Лісове добро не повинно пропасти.
Обідня перерва.

Картина ІХ. ПЕС І СІРОМА

Пошматовані та покусані, в суцільних синцях та подряпинах на галявину виходять
мандатоносці  П е с та С і р о м а.

ПЕС. Ні, Сіромо, все ж таки ліве вухо ти мені відгриз не за правилами Якби ти все зробив,
як має бути, то мені може цього вуха і не було би шкода, а так образливо якось. Навіть
нутро, скажу я тобі по правді, щемить.
СІРОМА. А у мене, думаєш, моє нутро не щемить? Вити хочеться, коли подивишся, що ти
зробив з моїм хвостом ? Хіба це тепер хвіст – це ж віник тепер якийсь, а не хвіст. А ми ж
як домовлялися перед боєм? Хвости – не чіпати! А ти...
ПЕС. Вовчику-братику, та хіба я чіпав би коли твій хвіст, якби ти не вчепився мені у вухо?!
СІРОМА. Друже Пес, ти або щось забув, або справді брешеш, бо було багато свідків, які
бачили, як ти спершу учепився мені в хвіст, вже після того, ясна річ, перед моїм носом й
зателіпало твоє вухо.

Починають говорити на підвищених тонах.

ПЕС. Та хіба собаки коли-небудь брешуть? Тобі будь-хто скаже, що спочатку було вухо, а
вже потім хвіст.
СІРОМА. Навпаки, спочатку був хвіст, а вже потім вухо.
ПЕС. Сірома, ти так горлопаниш, ніби на якомусь з’їзді знаходишся. Таке враження, що ти
вже народився членом партії.
СІРОМА. Я ним не народився, але я ним помру.
ПЕС (прислухається). Іде хтось.
СІРОМА. Нюхом чую, що хтось із мандатоносців.
ПЕС. Сова...
СІРОМА. ...І Заєць.
ПЕС. Сова і Заєць?!.
СІРОМА. Сова і Заєць. Чого ти на мене баньки вирячив, ніби ніколи не бачив. Давай
краще заховаємося і послухаємо, про що вони говорять.

Ховаються. На галявину виходять мандатоносці З а є ц ь та С о в а.
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ЗАЄЦЬ. Пані Сова, я вам коли-небудь подарую парфуми, які називаються «Пахощі роси».
СОВА. Невже! Я навіть не уявляю, що це таке: «Пахощі роси».
ЗАЄЦЬ. Я люблю нашу природу. А природа нам дорога тим, що ліс – смарагдовий, осінь –
золота, а роса – діамантова.
СОВА. Заєць – ви справжній романтик?!
ЗАЄЦЬ. На жаль, пані Сова, я не романтик, я всього-на-всього мандатоносець. Хоча хотів
би бути просто романтиком.
СОВА. Так у чому річ?
ЗАЄЦЬ. Невигідно.
СОВА. Чому?
ЗАЄЦЬ. З’їдять.

Поскиглюючи та завиваючи, вибігають П е с та С і р о м а.

ПЕС. Ти що собі дозволяєш, опудало заяче! Яка така роса, я тебе питаю!
ЗАЄЦЬ (перелякано). Яка-яка, діамантова роса.
ПЕС (до Сови). Сова, і ти з цим куцим хвостом роман крутиш! Розірву, пошматую,
пір’ячком твоїм подавлюся!
СІРОМА (підступає до Зайця). Пес-Приблудо, ти займися Совою, а я поласую Зайцем.
ПЕС. Не чіпай його, він мій кривдник. Тому Довговухим я сам займуся. Недовго він
своїми вухами теліпатиме.
СІРОМА. А я тобі кажу, не спокусися на зайця, що втікає від вовка. Наживеш ворога.
СОВА (спокійно). Пес-Приблудо, якщо ти зараз переді мною не вибачишся, я на тебе
ображуся.
ПЕС (спокійніше). Що ти сказала?
СОВА. І попрошу Веприка знову пересісти на свій пеньок.
ПЕС (ще спокійніше). Я нізащо не пересяду від тебе на інший пеньок.
СОВА. Тоді захисти, будь ласка, Зайця. А то його цей скажений інтернаціоналіст справді
зопалу пошматує.
ПЕС. Сіромо, ану відійди геть!
СІРОМА. Та ти що, це ж Заєць!
ПЕС. Це – не Заєць.
СІРОМА. А хто ж це тоді такий?
ПЕС. Це – мандатоносець.
СІРОМА (похнюплено відходить). То він – Заєць, то він – мандатоносець. Така
роздвоєність, прямо шизофренія якась.
ПЕС. І запам’ятай, Сіромо, Сова – це теж мандатоносець.
СІРОМА. Запам’ятав. Вити від такого бедламу хочеться. У-у-у! (Виє).

Картина Х. ЧАС «Ч»

Чути галас.

СОВА. Чуєте, усі повертаються. Мандатоносці, будьте гідними справжніх самців. Візьміть
себе в лапи.
ЗАЄЦЬ. Тоді по пеньках. Не будемо гаяти часу.

З а є ц ь швиденько сідає на свій пеньок. Туди ж шкандибає С і р о м а. П е с та С о в а
відходять в сторону, про щось тихо, але жваво, перемовляючись.

СІРОМА. А я б і під пеньок зараз приліг. Так хвіст мені Пес пошматував. Так пошматував.
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На галявину виходять мандатоносці. Гуртуються маленькими купами. Тільки П у г а ч
одразу  швидко злітає на свій найвищий пеньок.

ПУГАЧ. Шановні мандатоносці! Прохання займати робочі пеньки і налаштовуватись на
конструктивну працю. Оголосіть мандатоносців із кулуарів, нехай виходять на галявину!
Секретаріат, ви оголосили там? Ну, чого біля дуба там... Ну чого біля дуба якась нарада
проходить? Одна, друга нарада, третя нарада. Ну, що це таке? Веприк, подивіться де
фракція. Ну де фракція? Ведмідь, завершуйте. Шановні мандатоносці! Пленарне засідання
оголошено продовженим.

Враз на галявину вибігає скуйовджений Віл, падаючи навколішки перед тварини.

ВІЛ. Мандатоносці, колеги, прийміть мене бідолаху назад у своє товариство. Бо краще у
лісі померти, ніж серед гомо сапієнсів жити!
ПУГАЧ. Еге ж, хіба ревуть воли, як ясла повні?
ВЕПРИК. Щось ти, Волику, дуже швидко повернувся. Невже вони тобі навіть попастись
не дали?
ВІЛ. Брати і сестри, яке там попастись?! Вони майже всі ліси повирубували, маленькі
річки та навіть джерельця позамулювали, а всю землю переорали під монокультури.
СОВА. Який жах! А це ж ще й глобальне потепління насувається.
ВІЛ. Вже насунулося. Раніше то були міста зелених бульварів, а тепер міста автомобілів та
хмарочосів. Там вже просто дихати нічим.
ЗАЄЦЬ. Навіщо ж вони вирубують зелені насадження, адже одне тільки дерево в спеку
заміняє десять потужних кондиціонерів для охолодження повітря.
СОВА. Наукою доведено, що один тільки зрілий бук в літній день поглинає близько 7
тисяч літрів вуглекислого газу, виділяючи при цьому стільки ж літрів кисню. Це
приблизно 35 кубометрів свіжого повітря, якого вистачить для 50 осіб.
ЗАЄЦЬ. А під час повені 1 дерево діаметром 30 см здатне затримати 0,5 тони води.
СОВА. Також науковці знають: щохвилини на цій планеті вирубають 30 гектарів лісів.
Якщо не бити на сполох, то образ лісу залишиться тільки в нашій пам’яті.
ПУГАЧ. Який жах! Але чому ліси вирубують, незважаючи на ту користь, яку вони
приносять людям і планеті в цілому?
ВІЛ. Важко сказати. Люди зараз із сумом жартують: «Якби дерева роздавали Wi-Fi, їх би
не вирубували. Але вони всього лиш виробляють кисень, яким ми дихаємо».
ВЕПРИК. Жартують і задихаються.
ВІЛ. На жаль, ті, хто з сумом жартують, – ті нічого не вирішують.
ВЕДМІДЬ. А хто вирішує?
ВІЛ. Усе вирішують олігархи.
ЩУР. А олігархи – хіба не люди?
ВІЛ. Ні! Олігархи – це олігархи, а люди – це люди!
ЗАЄЦЬ. Гаразд, а інші, – які з сумом не жартують, – вони що роблять?
ВІЛ. Вони дивляться телевізори.
ЩУР. Як романтично! І що ж вони там дивляться?
ВІЛ. Здебільшого вони там дивляться довгі або навіть безкінечні серіали.
ВЕПРИК. Скажіть, будь ласка, і що ж то за такі серіали?
СОВА. Я відповім. Це дуже довгі історії, які створюють ілюзію іншого життя і
відволікають від реальних проблем.
ЩУР. А це вже зовсім не романтично.
ВЕПРИК. Але ж вони ще щось дивляться?
ВІЛ. Дивляться.
ВЕПРИК. Що саме?
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ВІЛ. Ну різні там квартали.
ЩУР. Які саме квартали?
ВІЛ. 94-й і… (Пауза). Забув…
ПУГАЧ. А ти згадай, Волику, згадай…
ВІЛ. 94-й і… (Пауза).  Згадав. 94-й і… 96-й квартали.
ПУГАЧ. А що між ними?
ВІЛ. Не зрозумів.
ПУГАЧ. Що вони дивляться між 94-м і 96-м кварталами?
ВІЛ. Між ними вони нічого не дивляться.
ПУГАЧ. Чому?
ВІЛ. Тому що між ними – прірва!
УСІ. Ой, як все погано! Ну тепер їм усім гаплик! Ой лихі часи настали!
ПУГАЧ. Ша базар! То проблеми гомо сапієнсів, а у нас свої проблеми.

Віл знову плюхається навколішки.

ВІЛ. Тварини мої рідненькі, мандатоносці мої мудренькі, прийміть знову до свого коша
вашого блудного Волика. Я все зрозумів і більше так не буду.
ПУГАЧ. Гаразд, і що ти, Волику, зрозумів?
ВІЛ. Я зрозумів, що народне добро – це вже не народне добро. І тому ніхто вже нічого не
проїдає.
ПУГАЧ. Добре. А чого ти більше не будеш робити?
ВІЛ. Я не буду більше так багато говорити.
ПУГАЧ. А якщо сильно захочеться?
ВІЛ. Тоді я буду мичати. М-у-у-у!
ПУГАЧ. Мандатоносці. То що вирішуємо?
СОВА. Не будемо ж ми такими кровожерними, як гомо сапієнси, які з будь якої тварини
готові шкуру здерти. Нехай Волик повертається до нашої галявини.
ВЕПРИК. Я теж не проти.
ЩУР. І мене Волик розчулив. Як же він серед тих гомо сапієнсів намучився!
ВЕДМІДЬ. Так і бути, приймаємо його назад до нашого коша.
ПУГАЧ. Рішення прийняте, Воле, займай свій пеньок.

Віл радісно заскакує на пеньок.

ВЕПРИК. То що, колеги, після всього почутого будемо і надалі спокійно працювати?!
ЩУР-ПАЦЮКІВСЬКА. А хіба це робота після такого обіду, це ж справжні муки!
ВЕДМІДЬ. А  нам не потрібно мучитися, нам потрібно – працювати!
ПУГАЧ. А що для цього треба зробити?
СОВА. Оголосити час «Ч».
ПУГАЧ. Веприк?
ВЕПРИК. Час «Ч».
ПУГАЧ. Щур-Пацюківська?
ЩУР. Час «Ч».
ПУГАЧ. Ведмідь?
ВЕДМІДЬ. Час «Ч».
ПУГАЧ. Пес Приблуда?
ПЕС. Час «Ч».
ПУГАЧ. Віл.
ВІЛ. М-у-у-у!
ПУГАЧ. Зрозумів. Заєць?
ЗАЄЦЬ. А що це таке?
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ПУГАЧ. Зараз дізнаєшся. Сірома?
ВЕДМІДЬ. Заснув вовкулака.
ПУГАЧ. Розбудіть!

В е д м і д ь добряче штурхає С і р о м у, який спросоння починає крутитися на місці.

ПУГАЧ. Сіромо, що означає час «Ч»?
СІРОМА. Час «Ч» означає – чухатися! (Починає активно чухатися).
УСІ. Час «Ч» – означає чухатися!!!

Усі починають чухатися. З а є ц ь  спершу дивиться, а потім і собі приєднується до
інших. Через певний час, висолопивши язики, усі падають біля своїх пеньків. Лунає стукіт

дятла.

ПЕС. Знову Дятел на когось стукає.
ПУГАЧ. Не на когось, а кому. І можете не сумніватися – мені. Він нас попереджає, що до
галявини наближаються гомо сапієнси.
ВЕПРИК. Ну то що, розбігаємося?
ЗАЄЦЬ. А як же мій законопроект!
ПУГАЧ. Зайцю, по-швидкому зможеш?
ЗАЄЦЬ. Зможу.
ПУГАЧ. Ну то кажи, можеш прямо від пенька.

З а є ц ь  починає говорити, але його голос розчиняється в бадьорій музиці Вагнерівського
маршу. Нарешті звучить  голос З а й ц я.

ЗАЄЦЬ. ...І не закінчиться цей бій доти, доки не зітреться різниця між добром і злом, або...
поки люди не розбіжаться по лісах.
ВЕДМІДЬ. Якби ж то гомо сапієнси розбіглися по лісах. Ми б тоді з ними по-іншому
поговорили. Однак не вийде. Принаймні в нашому лісі. Бо ми, аби ви знали, є лідерами
щодо вирубки та продажу деревини. Тобто незабаром нам просто не буде куди бігти.
СІРОМА. Так що, і під кущиком не буде навіть де сховатися?
СОВА. Низька народжуваність у нашому лісі свідчить – кущів стає все менше та менше.
ПУГАЧ. Про демографічну кризу завтра поговоримо. А поки що розбігаємося. Гомо
сапієнси вже наближаються. Усі по кущах.
ЗАЄЦЬ. По яких кущах?
ВЕПРИК. По тих, які залишилися. Довговухий ти телепню! А ще мандатоносець!

Тварини розбігаються у різні боки.

ЗАВІСА.
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