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Дійові особи:
КАМЕЛІЯ

Конячка. Весела і обережна. Дуже слухняна. Завжди готова йти на
порятунок до друзів.

ГОРОХ

Мишеня. Його ім’я Горох, бо він не просто сіра миша, а сіра миша
у білий горох. Любить співати реп.

БОРЧИК

Кабанчик. Веселий, дружній, але не зовсім слухняний. Точніше,
абсолютно неслухняний.

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ

Пес. Відважний поліцейський-пес.

НЕЗНАЙОМИЙ

це той, кого ви не знаєте. Це може бути жінка або чоловік.
Незнайомцем може бути людина будь-якого віку. Цю людину ви
могли вже десь бачити, а можете бачити вперше. Незнайомий –
це не ваш родич і не друг ваших батьків. Це зовсім чужа людина,
яку ви не знаєте.
Незнайома людина може бути з поганими думками та намірами,
тому ніколи не треба з нею кудись іти, не треба спілкуватися.
Якщо незнайома людина розпочала з вами бесіду, слід відійти від
неї та розказати про це батькам.

І. Зелені квітучі луки. Будиночок конячки Камелії.
КАМЕЛІЯ

(голос за дверями) Бабуню, я на каруселі! З друзями!

БАБУСЯ

Обережно там! І остерігайтеся незнайомців!

КАМЕЛІЯ

(відкриваючи двері та виходячи з дому) Так, знаю. З незнайомцями
навіть не розмовляти.

Камелія весело вибігає з будиночка. На зустріч їй крокує мишеня Горох. Мишеня співає
реп:
Мишиногеніальний,
Суперкардинальний,
Аж відповідальний,
Сучасноактуальний.
Реп не блошиний,
Гусиний, страусиний
Навіть не левиний
Бо справжній реп мишиний! Є!
КАМЕЛІЯ

Горошку, ти завжди у співочому настрої.

ГОРОХ

А чом би і ні. Якщо у мене шубка в горошок, то нехай це буде
найвеселіший горох у світі.

Він в горошок?
Не в горошок
Ти в горошок?
Ні не ти
Я в горошок?
Так в горошок
Такого треба ще знайти.
Я не просто сіра миша,
Ні біліша, ні жовтіша
Ні в клітинку, ні в малинку,
Ні в краплинку-павутинку
А у білі я горохи,
Смішні ахи, ехи, охи!
Горох зліва,
Горох справа,

Горохи спереду та ззаду.
Горохові вуха, гороховий хвіст…
КАМЕЛІЯ

Чудо горохове, горохова миш! (продовжує рядок пісні)

ГОРОХ

Є!!!

КАМЕЛІЯ

Що ж. Тепер, мерщій за Борчиком!

Камелія та Горох весело підбігають до будиночка. Над дверима напис: «Будиночок пана
Вепря». Камелія стукає у двері. Двері швидко відчиняються. На порозі з’являється
Борчик.
БОРЧИК

О! Заходьте!

КАМЕЛІЯ

(вражено) Заходьте?! І ти одразу відчиняєш двері?

БОРЧИК

А що?

ГОРОХ

Але ти не дізнався хто прийшов?

КАМЕЛІЯ

Навіть дорослі мають запитати: «Хто там?»

ГОРОХ

Вдома є хтось дорослий?

Друзі заходять у будинок. Камелія зачиняє двері.
БОРЧИК

(безтурботно) Ні, я сам. Хрюк! Нащо питати, хто там? Хрюк! Хто
б не прийшов, це же гості!

ГОРОХ

(застережливо) Але не завжди у гості приходять хороші гості.

БОРЧИК

(здогадливо) А-а-а... Це ти про мою балакучу тітоньку із сусіднього
лісу?..

КАМЕЛІЯ

Ні, це він про Незнайомця.

БОРЧИК

Незнайомця?

ГОРОХ

Так, Незнайомця, котрий може завдати шкоди.

КАМЕЛІЯ

Коли ти сам удома, ніколи не відчиняй двері. Навіть не підходь до
них.

БОРЧИК

А як я знатиму тоді, хто за дверима – гості чи Незнайомець?

КАМЕЛІЯ

Коли дорослих немає дома, гостей не запрошують.

ГОРОХ

Ти відчиниш двері, а Незнайомець тебе вхопить і забере у
Болотяну Безвість.

БОРЧИК

Так, мені мама розказувала, що туди потрапляють неслухняні та
нерозумні діти. Але ж я слухняний і…

ГОРОХ

(хмикає) Щось не дуже розумний, коли так довірливо двері
відчинив.

БОРЧИК

(образливо) Хрю-так-так, тихіше. Не дуже розумний... Відчинив,
бо то були ви.

КАМЕЛІЯ

А якби не ми?

ГОРОХ та КАМЕЛІЯ (співають)
То не просто перешкоди
Він завдасть страшної шкоди.
Заглядає до віконець
Незнайомець, Незнайомець.
Ти дорослим розкажи
На поганця покажи
І нікуди
І ніколи
Ані з дому
Ані з школи
З Незнайомцями не йди
Не роби собі біди!
Дзвонить телефон. Борчик біжить до слухавки.
КАМЕЛІЯ

(кричить) Стривай! Не можна!

БОРЧИК

Не можна – що?

КАМЕЛІЯ

Не можна відповідати на дзвінки, коли дорослих немає вдома! А
якщо то Незнайомець?

БОРЧИК

І що?

ГОРОХ

Він знатиме, що дорослих дома нема, і прийде по тебе.

БОРЧИК

Та ну, припиніть. Що за дурниці? Звідки він знає мій номер
телефону?

Кабанець знімає слухавку
Алло! Це Борчик! Доброго дня! Так. Так, дуже. Дуже-дуже.
Кладе слухавку і стрибає на радощах.
Ви тільки-но уявіть! Спитали, чи люблю я цукерки. От дурні
запитання. Звісно, люблю!
КАМЕЛІЯ

А хто то був?

БОРЧИК

Не знаю.

КАМЕЛІЯ І ГОРОХ (сполохано) Як?!
ГОРОХ

То це і був страшний Незнайомець.

БОРЧИК

Припиніть ви нарешті. Незнайомець не буде говорити про
солодощі.

КАМЕЛІЯ

(рішуче )Треба негайно розказати твоїм батькам або навіть
поліцейському.

БОРЧИК

Що ж ви такі завидющі? Хоча я розумію. Адже ніхто вам не
пропонує солодощі та не шле імейли.

КАМЕЛІЯ

(занепокоєно) Імейли?

БОРЧИК

(поважно) Так. Він цікавиться моїми справами.

ГОРОХ

Ти дорослим про це розказав?

БОРЧИК

А навіщо?

КАМЕЛІЯ

Ти неодмінно маєш розказувати батькам про такі листи.
Неодмінно! Незнайомець випитує у тебе приватну інформацію,
щоб завдати шкоди.

БОРЧИК

Це вас завидки беруть. Бо ніхто у вас не питає, коли ти, сонечко, зі
школи приходиш, чи сам, бідолашний, уроки робиш…

КАМЕЛІЯ

(схвильовано) Ти у біді. Нам не до заздрощів. Тобі потрібна
допомога.

БОРЧИК

Слухайте, ми начебто на каруселі збиралися? То чого тут стоїмо?
А цукерки – то вже моя справа. Чим би ви не лякали мене, а свої
солодощі я вам не віддам

Борчик вибігає з будиночка.
КАМЕЛІЯ

Давай за ним!

ІІ. Ігровий майданчик.
Каруселі. Гойдалки. Друзям весело. Вони бігають один за одним. Сідають на карусель.
Розкручуються.
ГОРОХ

Каруселі!

БОРЧИК

Каруселі!

КАМЕЛІЯ

Каруселі!

РАЗОМ СПІВАЮТЬ
Ви сумні та невеселі.
Вам потрібні каруселі!
Вам потрібні КА
Вам потрібні РУ
Вам потрібні КА-РУ-СЕ-ЛЮ!!!
(Сміються)
Настрій ваш як у киселі
Манній каші
Вермішелі (сміються)
Неодмінно,
Вам потрібно
Прям негайно,
Швидко-швидко КА
Дуже швидко РУ
Мега швидко КА-РУ-СЕ-ЛЮ!
КарусельЮ́́, КарусельЯ́ , КарусельЇ́, КарусельйО́н, КарусельЯ́ н, КарусельйЇ́но!
КарусельйЇ́но!
КарусельМИ́, КарусельТИ́, КарусельВІ́ Н, КарусельЯ́ , КарусельдІ́ но!
КарусельдІ́ но!

Розкручують карусель. Грають у космонавтів.
БОРЧИК

Екіпаж готовий до злету?

ГОРОХ

Всі прибори в готовності!

БОРЧИК

Тоді злітаємо!

КАМЕЛІЯ

П’ять, чотири, три, два, один, пуск!

ВСІ РАЗОМ

У-у-у-у!

ГОРОХ

Ми в міжзірковому просторі.

КАМЕЛІЯ

Летимо зі швидкістю світла.

БОРЧИК

Перший помічник, нам треба швидше, попереду завіса астероїдів.

ГОРОХ

Спробую додати швидкості…

ВСІ РАЗОМ

У-у-у-у!

До каруселі підходить темна фігура Незнайомця.
НЕЗНАЙОМЕЦЬ

Ця карусель занадто повільна. Я знаю майданчик, де
супершвидкісні крутилки…

КАМЕЛІЯ

(щосили кричить) Незнайомець!

ГОРОХ

Відійдіть від нас, ми підемо до поліції!

Камелія швидко зупиняє карусель. Незнайомець щезає.
БОРЧИК

(невдоволено) Що за паніка? І що такого, якщо ми підемо на кращі
каруселі?

ГОРОХ

(обурено) Невже ти не розумієш? Там немає ані каруселей, ані
цукерок. Це Незнайомець і він заманює тебе, щоб викрасти.

КАМЕЛІЯ

(рішуче) Я йду до поліції. Горошку, залишайся з Борчиком, щоб він
у халепу не вскочив. І благаю, не розмовляйте з Незнайомцем.

БОРЧИК

(бурчить) Ой, та йди вже. З тобою забавки сьогодні якісь невеселі.
Давай, Горошку, в піжмурки пограємо. Затуляй очі та жмури.

ГОРОХ

Добре.

Горох затуляє очі. Борчик бігає майданчиком у пошуках де б заховатися. Камелія уходить.
Борчик іде до дерев. Там тінь Незнайомця. Незнайомець підходить до кабанчика.
НЕЗНАЙОМЕЦЬ

Ти любиш цукерки?

БОРЧИК

А як же!

НЕЗНАЙОМЕЦЬ

У мене їх багато. Дуже багато!

БОРЧИК

Правда?

НЕЗНАЙОМЕЦЬ

Звісно, правда! Ходімо зі мною!

Борчик весело хрюкає та іде з Незнайомцем. Він розгортає цукерки і привітно
всміхається до ворога.
Камелія з кінця сцени обертається. Жахається.
КАМЕЛІЯ

Борчику, стій!

КАМЕЛІЯ і ГОРОХ Борчик. Ні!!!
Незнайомець ховає Борчика у мішок. Камелія та Горох поспішають на допомогу.
Незнайомець бачить їх, зупиняється, посміхається та у запрошенні махає їм рукою.
Камелія різко зупиняється та зупиняє мишеня.
КАМЕЛІЯ

Ні, Горошку, не біжи. Бабуся мене так навчала: Незнайомця треба
добре запам’ятати і швидко бігти у поліцію. За ним бігти не
можна,бо він і нас у свій мішок запхне.

ГОРОХ

Тоді бігом по допомогу!

Вони розвертаються, починають бігти в іншу сторону.
КАМЕЛІЯ

Хоч би встигнути

ГОРОХ

Ми повинні його врятувати

КАМЕЛІЯ

Сподіваюся, Незнайомець не встигне дійти до Болота.

Камелія біжить попереду. Горох дуже втомлений. Їх доганяє автомобіль. Друзі не
дивляться на нього.
НЕЗНАЙОМЕЦЬ

Вас підвести?

КАМЕЛІЯ

Ні.

ГОРОХ

Так

Горох хутко сідає у машину.
КАМЕЛІЯ

(обертаючись) Ні! Не сідай! (застережливо) Там може бути…

З машини їй махає Незнайомець. Він ховає Гороха у мішок.
КАМЕЛІЯ

(кричить) Рятуйте! Незнайомець!

Незнайомець натискає педаль газу і щезає, здійнявши куряву. Камелія затуляє очі і гірко
плаче.
Підходить поліцейський-пес
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ

Що сталося?

КАМЕЛІЯ

Пане поліцейський, допоможіть! Кабанця та мишеня викрав
Незнайомець.

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ

(гримає у рацію) Перекрити всі дороги! (звертається до Камелії)
Як це трапилося?

КАМЕЛІЯ

(крізь сльози) Ми з Горошком попереджали Борчика, що треба бути
уважним і обережним. Що не можна відкривати двері, навіть не
запитавши «хто там». Що не можна відповідати на телефонні
дзвінки, імейли. Що на вулиці в жодному разі не можна
розмовляти з Незнайомцем. І головне, золоте правило: Нікуди,
ніколи не йти з Незнайомцем! А Борчик (плаче) він побачив
цукерки, послухав Незнайомця і пішов за ним. І потрапив у мішок.
А потім Горох, він сів в автомобіль і навіть не подивився до кого в
автомобіль сідає. От Незнайомець і вкрав їх!

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ

Ой-йой! Який кабанець нерозумний. А Горох, ніби й обачний, а
припустився такої помилки. (дістає планшет) Кажеш,
Незнайомець телефонував? Диктуй телефон Борчика.

КАМЕЛІЯ

Три жовті жолуді, один зелений і два коричневі.

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ

Так-так-так, (переглядає щось) Ось! Є! То був дзвінок із темного
лісу, з Болота Безвісті. Чекай мене у поліцейському відділку. І щоб
з жодним Незнайомцем ані слова.

КАМЕЛІЯ

(сумно) Я це знаю.

ІІІ. Темний ліс. Крик сови, літають кажани. В далечіні світяться очі диких тварин.
Незнайомець несе мішок. Чується плач.
ГОРОХ

(скиглить у мішку) Відпустіть нас…

БОРЧИК

Хочу до мами…

НЕЗНАЙОМЕЦЬ

Хм, от придумали. (перекривлює) До мами, відпустіть. А хто
заважав вам слухатися?

БОРЧИК

Будь ласка…

НЕЗНАЙОМЕЦЬ

Ой, які приємні слова. Говоріть мені їх частіше. Адже вам нікому
їх говорити. (вдає що розчулився) Ви більше ніколи не побачите
ані друзів, ані батьків.

ГОРОХ

(рішуче) Відпустіть!

НЕЗНАЙОМЕЦЬ

(гримає) Ніколи! Ще декілька хвилястих стежинок і ми будемо у
Болоті Безвісті. Там ба-а-а-гато дурних діток щезло. (мерзенно
сміється) Бульк! І поглинуло їх болото. І ви, мілюзга щезнете. І
ніколи вже не побачите ані сонечка, ані друзів, ані батьків.

БОРЧИК

Будь ласка!

НЕЗНАЙОМЕЦЬ

(перекривлює) Будь ласка! А хто тебе просив слухати Незнайомця?
Треба слухати маму. Цукерки захотів (сміється). Цукерки тільки в
Болоті Безвісті. Краще не скигліть, а прощайтеся один з одним.

Горох та Борчик плачуть. Незнайомець, прямує далі з мішком. Страшні крики сови. Крізь
крики сови починає чутися поліцейська сирена. Незнайомець зупиняється.
Прислуховується. Крокує швидше. З’являються промінчики ліхтариків. Сирена стає
гучнішою. Незнайомець біжить.
ГОРОХ та БОРЧИК Рятуйте нас! Будь ласка! Ми тут! Рятуйте!
НЕЗНАЙОМЕЦЬ

(гримає) Ану, циц! Замовкніть!

Незнайомець біжить. За ним поліцейський. Незнайомець кидає мішок. Щезає за деревами.
Поліцейський ліхтариком освітлює кущі, дерева.
ГОРОХ та БОРЧИК (кричать з мішку) Ми тут. Ми тут! Рятуйте! Будь ласка!
Ліхтарик поліцейського освітлює мішок. Розв’язує. У мішку заплакані Горох та Борчик.
ГОРОХ та БОРЧИК

(плачуть) Дякуємо!

ІV. Лісовий поліцейський відділок. Камелія дивиться на годинник
КАМЕЛІЯ

Хоч би встигли, хоч би встигли їх врятувати! Потрапивши до
Болота Безвісті діти не повертаються! Хоч би встигли їх врятувати!

З’являється поліцейський та веде набурмосених чумазих Гороха та Борчика
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ

Приймай друзів!

Камелія кидається в обійми до друзів.
(до Борчика та Гороха) Вам, шановні, дуже пощастило. Ми
встигли вас врятувати. Але ще декілька стежок і Незнайомець

дістався би Болота Безвісті… (зітхає) Жодна дитина не
повернулася звідти додому. Нажаль, але таких неслухняних дітей
багато. Тому завжди остерігайтеся Незнайомців. (до зали) І ви всі
друзі, остерігайтеся Незнайомців.
БОРЧИК

(витираючи носа) Вибачте, це я винен. І Горох через мене втрапив
у мішок.

ГОРОХ

Я теж винен. Був таким необачним!..

КАМЕЛІЯ

Нам усім треба пам’ятати правила.

БОРЧИК

Так, ніколи не відчиняти двері. Навіть не підходити до них, коли
немає дома дорослих.

КАМЕЛІЯ

(до зали) А давайте всі разом!

РАЗОМ ІЗ ЗАЛОЮ

Ніколи не відчиняти двері!

ГОРОХ

Не відповідати на телефонні дзвінки, коли дорослі не вдома.

РАЗОМ ІЗ ЗАЛОЮ

Не відповідати на телефонні дзвінки, коли дорослі не вдома!

КАМЕЛІЯ

Не реагувати на імейли Незнайомця.

РАЗОМ ІЗ ЗАЛОЮ

Не реагувати на імейли Незнайомця!

БОРЧИК

Не розмовляти з Незнайомцем на вулиці.

РАЗОМ ІЗ ЗАЛОЮ

Не розмовляти з Незнайомцем на вулиці!

ГОРОХ

Не сідати з Незнайомцем у машину.

РАЗОМ ІЗ ЗАЛОЮ

Не сідати з Незнайомцем у машину!

КАМЕЛІЯ

Нікуди не йти з Незнайомцем.

РАЗОМ ІЗ ЗАЛОЮ

Нікуди не йти з Незнайомцем!

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ

А коли ви зустріли Незнайомця або зрозуміли, що до вас пише чи
телефонує Незнайомець, що треба робити?.

РАЗОМ ІЗ ЗАЛОМ

Розказати дорослим або повідомити у поліцію!

Співають:
То не просто перешкоди
Він завдасть страшної шкоди.
Заглядає до віконець

Незнайомець, Незнайомець.
Ти дорослим розкажи
На поганця покажи
І нікуди
І ніколи
Ані з дому
Ані з школи
З Незнайомцями не йди
Не роби собі біди!
Завіса.

