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ДІЯ ПЕРША
КАРТИНА ПЕРША
Зима. Незабаром почнеться Новий рік.
Це відчувається відразу, бо вулиця, яка зображена на авансцені,
прикрашена яскравими ліхтариками.
Вечоріє. Падає сніг.
Раптом чується чарівна музика,
і на авансцені з’являється Фея Світла.
Вона одягнена дуже вишукано, в біле яскраве вбрання, на голові
корона. В руках вона тримає чарівну білу паличку.
Фея співає або промовляє.
ФЕЯ СВІТЛА ( Співає )
Свят незабутніх багато на світі,
Але дорожче за всіх , любі діти,
Свята, коли оживають дива Нового року й, звичайно, Різдва!
В цю Новорічну святкову годину,
Перенесемось в казкову країну,
Все, що побачите, діти, в цей час,
Дуже захопить й порадує вас!
Нового року чекають всі люди,
Кожен готується завжди повсюди,
Як готувались казкові герої,
Зараз подивимось разом зі мною!
Фея змахує чарівною паличкою і зникає. Музика посилюється, і на
авансцені з’являється страшна потвора. Вона подібна до великого
пацюка. Це Кікімора. В руці вона тримає великий факел.
Кікімора кружляє і співає.
КІКІМОРА.(Співає)
Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Я Кікімора лиха!
Цілу ніч усіх лякаю,Інших я розваг не знаю!
В ніч святкову з димаря
Вистрибнула швидко я .
І зустріти свято вам
Новорічне я не дам!
3

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Я кікімора лиха!
Раптом все потемніло навкр уги, музика поступово почалася
посилюватися, і на авансцені з’явилася Фея Темряви – Мара.
Вона одягнена в сіре-чорне вбрання з великими крилами,
як у Кажана.
На голові корона. В руках вона тримає чорну чарівну паличку.
Фея Темряви співає і кружляє по авансцені, розмахуючи своїми
крилами.
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. У-у-у-у! Морок й холод! Морок й холод!
Я зроблю в країні голод!
Крига вкриє всі поля,
І загине довкіля-а-а-а!
( Голос у неї страшний, гучний)
( Фея бачить Кікімору)
У-у-у-! Кого я бачу!? Кікімора! І ти тут!
Звідки ти узялася?
КІКІМОРА. Невже не здогадалася? Кожного року, під Різдво, я
вилажу з димаря… Бігаю по вулицям.. Дорослих і
дітей лякаю. Люблю капості робити… Свято …Хаха! Намагаюся зіпсувати! Ха-ха-ха!
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. А що то ти тримаєш?
КІКІМОРА. Так це ж Різдвяний вогонь (Тихо) Я його вкрала…
Ось зараз шукаю, де б заховати…
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Я тобі допоможу. Бо теж ненавиджу людей і їх
свята. Особливо Новий рік… Ми з тобою і
вогонь заховаємо, так що ніхто його не знайде, і
щось ще зробимо… У-у-у-ха-ха-ха!
На то я Фея Темряви – Мар-а-а-а! Ха-ха-ха!
( Кружляє і співає)
Я Фея Ночі, Фея Тьми,
З’явилась тут я , на Землі,
Щоб Новий рік вже зупинить,
В останній час, в єдину мить!
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Змахнула паличкою я,
І вкрилась кригою земля!
Змахнула ще я в другий раз,
І потемніло небо враз!
Життя завмерло навкруги – и –и -!..
І тільки морок від пурги –и –и - и!
Ух - ха-ха-ха!
Бо тут з’явилась Фея Тьми –и -и-!
Щоб Новий рік вже зупинить – ить - ить!
В останній час, в єдину мит –ить - ить!
КІКІМОРА. Зупинить? Оце ідея! А як же можна його зупинить?
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. ( Тихо) Скоро тут з’явиться Новий рік… Тобто
Коляда…Він ще хлопчисько.. Його і обдурити
можна.. Ось ми цього Коляду і перехватимо!
Ух-ха-ха-ха!
КІКІМОРА. Хі-хі-хі! Ото добре буде!
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. ( Тихо) Кажись, хтось іде. Сховаємося тут, за
деревами… Подивимося…
На авансцені з’являється дівчинка Катруся.
Одягнена вона у звичайний одяг який можна бачити на сучасних
дівчатках. Катруся тягне за собою санки і співає.
За Катрусею біжить її песик Булька.
КАТРУСЯ.(Співає) Зимонька-Зима,
З чим до нас прийшла?
Із снігом білим,
Із роком Новим,
Із Різдвом Христовим!
Тра-ля-ля! Тра-ля-ля!
Із Різдвом Христовим!
Ой. Снігу скільки тут… Буду Снігов у Бабу ліпити…
Починає ліпити Снігову Бабу,
а песик Булька радіє, плигає коло неї.
Раптом з’являється хлопчик. Він стрибає і співає. Це Новий рік.
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НОВИЙ РІК.( Співає) Я рік Новий
Іду до Васі
В зимовий день
В січневий час!
Надію всім
Дарую я
Хай радіє
Уся Земля!
Хлопчик одягнений, як і Фея Світла дуже вишукано у біле яскраве
вбрання. На голові корона у вигляді Сонця.
Він підскакує до Катрусі і починає допомагати робити
Снігову Бабу.
КАТРУСЯ. Ой! Дякую! Ти хто? Ряджений? Як тебе звати?
НОВИЙ РІК. Ні! Я – Новий рік! А ще мене називають Колядою.
Бо
я
несу
людям
світло!День
починає
збільшуватись… Ніч скорочується.. Ось, бачиш, як
сяє моя корона. Це сонячне сяйво.
КАТРУСЯ. (Здивовано) Новий рік? Ой, як цікаво… А ти не
брешеш?
НОВИЙ РІК. Чесне слово! Хіба можна таке брехати? А тебе як
звати?
КАТРУСЯ. Катрусею. А це мій улюблений песик. Його звати
Булька. Давай дружити!
НОВИЙ РІК. Я би радий… Тільки…
КАТРУСЯ. Що тільки?
НОВИЙ РІК. Тільки мені треба поспішати… До початку Нового
року залишилось небагато часу…
КАТРУСЯ. Ну, тоді ще пограємося… Снігову Бабу доліпимо… На
санках покатаємося !
НОВИЙ РІК. Ні, ні! Мене чекають усі люди! Я повинен іти! Фея
Світла даси мені Різдвяний вогонь для головної
ялинки Вашого міста.
КІКІМОРА. ( Із свого сховища) Хі-хі-хі! Фея Світла даси йому
Різдвяний вогонь! Немає у неї цього вогню! Хі -хі-хі!
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КАТРУСЯ. Ти чув? Хтось щось сказав про вогонь…
НОВИЙ РІК. Так… Але я нікого не бачу…. Знаєш Катрусю, під
Новий рік завжди сили Темряви заважають робити
добро людям. Ось чому мені треба поспішати. До
побачення, Катрусю!
Раптом з усіх боків вибігають колядники.
Разом з ними старий Дід з довгою бородою. Це - Старий Рік.
Вони кружляють у хороводі і співають, поступово оточують
Новий Рік і Катрусю.
КОЛЯДНИКИ ( Співають)
В час святковий, чарівний,
Рік уходить вже старий!
«Прощавай! Ти добрим був!»
Кажемо усі йому.
«А тобі на зміну гарний,
Рік Новий, як гість бажаний,
По землі, дивись, мандрує,
Радощі усім дарує!»
«Радуйся! Ой, радуйся Земле!
Рік Новий народився!
Зустрічайте, добрі люди,
Рік Новий іде повсюди.
Радуйся! Ой , радуйся, Земле!
Рік Новий народився!
СТАРИЙ РІК. ( До Нового Року) Багато добрих справ зробив я
для людей… Але таїти я не стану, не все мені
вдалося завершити… Тобі передаю я естафету…
Хоча мені пора вже на покій, та залишати Землю
шкода… Проте, як зупинити час? Такого, мабуть,
ще не знали в світі…
НОВИЙ РІК. Не бійтеся за мене! Я вас не підведу! І сп рави, які
ви не закінчили, я з радістю завершу!
СТАРИЙ РІК.(Обняв Новий Рік і співає)
Старий минає швидко рік…
До Вас усіх я дуже звик…
До Вас усіх я дуже звик…
І залишати Землю вашу
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Мені так сумно…
І так важко…
Коли останній час мине,
Запам’ятайте Ви мене…
Запам’ятайте Ви мене!
Раптом усе потемніло, і зі своєї схованки вибігли Фея Темряви і
Кікімора. Вони заметушилися, закружляли з реготом поміж усіма.
А коли усі отямилися, то побачили, що зник Новий Рік.
І КОЛЯДНИК. Чому так темно?
СТАРИЙ РІК. Де РІК НОВИЙ? Куди він зник?
ІІ КОЛЯДНИК. Що трапилось?
ІІІ КОЛЯДНИК. Зник Новий Рік!
УСІ РАЗОМ. Що будемо робити?
(Чується голос Феї Темряви, і її постать виростає з -за дерев на
небі)
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Ха-ха-ха! Нового Року не буде! Світла теж не
буде! Я його вкрала-а-а-а! У-у-у-ха-ха-ха!
( Постать Темряви зникає)
КОЛЯДНИКИ . ( До Старого Року) Як це може бути?
СТАРИЙ РІК. Все може бути… Особливо у казці…
КОЛЯДНИКИ . А як його знайти?
СТАРИЙ РІК. Це вже поміркуйте Ви… А я… Мені прийдеться ще
попрацювати… Поки не знайдеться Новий рік.
Ну, що, хлопці і дівчата? Біжить на пошуки Нового
Року! Звільніть його від сил ворожих!
Всі розбігаються, а Катруся сумна йде додому.
За нею плигає песик Булька.
А Снігова Баба плаче і тре очі.
На авансцені знову з’являється Фея Темряви.
В своїх довгих крилах вона ховає хлопчика-Коляду.
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За нею біжить Кікімора.
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. У-у-у-у! Морок й холод! Морок й холод!
Буде тут повсюди голод!
Крига вкриє всі поля-я-я!
І загине довкіля-а-а-а!
ЗАТЕМНЕННЯ

КАРТИНА ДРУГА.
Завіса підіймається,
і ми бачимо затишну дитячу кімнату сучасної квартири.
Праворуч ялинка, яка прикрашена іграшками.
Поруч двері у комору. Ліворуч два крісла і тумба з телевізором.
Крізь вікно проглядає небо з місяцем і зірками.
За вікном чути якийсь гомін. То Ряженні.
Вони не співають і не колядують. Вони збентежені.
Катруся закінчує прикрашати ялинку. Поруч з нею її улюблений
песик Булька. Він стрибає і з радістю допомагає Катрусі
прикрашати ялинку. То шар принесе… То гірлянду притягне…
КАТРУСЯ. Щось сумно… Увімкну телевізор… Може подивлюсь
щось цікаве..
(Катруся увімкнула телевізор.
Засвітився екран і диктор промовив)
ДИКТОР. Увага! Увага! Шановні телеглядачі ! Зараз до Вас
звернеться президент з незвичайним повідомленням!
ПРЕЗИДЕНТ. Дорогі співвітчизники! Як мені не боляче, але я
повинен
вам
доповісти
що…
Новий
рік
відкладається на деякий час… Першого січня не
буде. Свята теж не буде. Після 31 грудня буде 32,
потім 33,34,35, і так доти, доки не знайдеться
Новий
Рік.
Державні
органи
намагаються
відшукати і повернути його на Землю.
ДИКТОР. Ви тільки що прослухали звернення президента країни.
(Потім зазвучала сумна мелодія Катруся вимкнула телевізор.)
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КАТРУСЯ. Боже ж мій! Що ж це буде? А канікули? А Новорічна
ялинка? А подарунки?... А потім…, якщо не знайд еться
Новий рік, то не буде Сонця, не наступить Весна, не
розквітнуть квіточки , не прилетять з півдня птахи…
не зазеленіють ліса і поля… і не буде веселої музики і
ігор…
БУЛЬКА. Ав - ав-ав-ав!
КАТРУСЯ. Не зможу бігати по зеленій травичці… Купатися у
річці…
БУЛЬКА. Ав-ав-ав-ав!
(Раптом почувся передзвін дзвіночків.
Тихо заграла чарівна музика, і в кімнаті з’явилася Фея Світла)
ФЕЯ СВІТЛА. Не сумуй, Катрусю! Новий Рік можна відшукати.
Він зараз знаходиться в царстві темряви і криги…
В іншому вимірі… У злої та підступної Феї
Темряви – Мари. Там
теж вони сховали і
Різдвяний вогонь…
КАТРУСЯ. ( Злякано) Ой! Хто Ви?
ФЕЯ СВІТЛА. Я - Фея Світла, Чарівниця!
Зими холодної цариця,
І ворог нечисті ,- якою
Лякають всіх, бо зветься – Тьмою!
КАТРУСЯ. А чому Ви прийшли до мене?
ФЕЯ СВІТЛА. Тільки ти можеш врятувати і повернути на Землю
Новий Рік.
КАТРУСЯ. ( Здивовано) Я-я-я-? Але як?
ФЕЯ СВІТЛА. В Великій Магічній книжці сказано: «Коли морок і
темрява покриє Землю, Фея Темряви викраде
Різдвяний вогонь і Новий Рік, то дівчинка, в оселі
якої
знаходиться вихід в інший вимір, врятує
Коляду - Новий Рік і поверне його на Землю. Після
цього на Землі і в
країні Криги буде панувати
Світло і любов, бо Фея Темряви Мара буде знищена
у своїй Крижаній країні».
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КАТРУСЯ. Але у мене немає виходу в Крижану країну! Як я
знайду Новий Рік?
БУЛЬКА. Ав-ав-ав-ав!
ФЕЯ СВІТЛА. Дивись уважно!
(Вона дістала кришталевий шар, який був прив’язаний до
шовкової стрічки і почала ходити з ним по кімнаті. При цьому
Катруся і Булька теж почали за нею ходити)
Де зупиниться шар, там і треба шукати!
(Булька принюхується)
КАТРУСЯ. Ой, який гарний шар!

Ось, ось, зупинився!

(Шар зупинився біля дверей, які ведуть у комору і засяяв
різнокольоровим сяйвом)
ФЕЯ СВІТЛА. Що це за двері?
КАТРУСЯ. Це комора…
ФЕЯ СВІТЛА. Відчини її!
( Катруся відчинила комору. Там повно усяких речей)
Що тут у Вас?
КАТРУСЯ. Тут одяг… А тут консервація…
ФЕЯ СВІТЛА. Це шлях в країну темряви і криги В країну, де
панує царство зла чародійки Темряви -Мари. Там
ніколи немає ні весни, ні літа… Завжди морок і
холод. Одягайся тепліше , бо повинна ти піти і
знайти Новий Рік.
КАТРУСЯ. Але як я піду? Це ж звичайна комора!?
ФЕЯ СВІТЛА. Це тільки так здається. Зараз побачимо.
( Вона змахнула паличкою, і стіна із скрипінням розкрилася.
Катруся побачила небо і крижане поле.)
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КАТРУСЯ. А батьки? Вони будить мене шука ти?...
ФЕЯ СВІТЛА. Вони і не помітять, що ти зникла. Бо тут, на Землі ,
не пройде і хвилини. Ну, приготувалася?
( Катруся одягла шубку і капелюх)
КАТРУСЯ. Ой, я боюся! … Як я його знайду?
ФЕЯ СВІТЛА. Я дам тобі чарівну каблучку. Одягни її на палець,
і вона поведе тебе, куди треба. Пам’ятай! Новий
Рік треба повернути до 12 години 31 грудня!
Дівчинка увійшла в комору. За нею стрибнув песик Булька.
ЗАТЕМНЕННЯ

ДІЯ ДРУГА
КАРТИНА ТРЕТЯ.
Катруся опинилася в іншому вимірі.
Усе навкруги покрито снігом і кригою.
Панує темрява. Дерева теж покрити кригою.
КАТРУСЯ. ( Розгублено) Куди це я потрапила?
Як тут холодно і страшно! Добре, що я одяглася!
( Озирається)
БУЛЬКА. Ав-ав-ав-ав-!
КАТРУСЯ. Ой! Мій песик! Ти що, теж пішов за мною? Як добре!
Я не одна тут!
БУЛЬКА. Ав-ав-ав-ав!
КАТРУСЯ. Ти теж хочеш побачити інший вимір?
БУЛЬКА. Ав-ав-ав-ав!
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КАТРУСЯ. Ну, ось, бачиш! Нічого цікавого тут немає…
( Раптом почувся скріп снігу)
Ой! Хто це?
З-за дерев вийшов Гном.
Звичайний гном, але з дуже добрим обличчям
КАТРУСЯ. Ти хто такий?
ГНОМ. А ви хто такі? Дивні істоти… Я вас тут ще не бачив…
КАТРУСЯ. Я дівчинка Катруся. Учениця 3 -го класу. А це мій
песик Булька… А ви хто такий? Схожий на Гнома…
ГНОМ. Так… Ти вгадала…
Обійшов Катрусю, з цікавістю дивиться.
Що тобі тут треба?
КАТРУСЯ. Фея Темряви вкрала Новий Рік… Ось я й прийшла
його знайти.
БУЛЬКА. Ав-ав-ав-ав!
ГНОМ. Так…так…так… чув, чув… Ви з планети Земля?
КАТРУСЯ. Звичайно!
БУЛЬКА. Ав-ав-ав-ав!
ГНОМ. Ш-ш-ш!

Не кажіть так гучно!

КАТРУСЯ. Тут же нікого немає!
ГНОМ. Це тільки здається… Країна ця зачарована. Тут, навіть,
дерева розуміють і чують.
КАТРУСЯ. Ой, як дивовижно!
БУЛЬКА. Ав-ав-ав!
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ГНОМ. Я же сказав, тихіше… Це дуже доб ре, що ви зустріли мене
першим…Я добрий гном. А є дуже злі і хитрі… Будьте
обережними…
( Співає)
В Крижаній країні
Темрява і холод,
Жити стало важко,
Бо замучив голод.
Хто не служить Марі,
Той в країні ворог,
Скрутить у темниці,
Де панує морок!
Пішли за мною. Я вам щось покажу.
Вони підійшли до печери, де живе Гном.
Коло печери стоїть стіл і стільці.
ГНОМ. Спочатку треба погрітися. Сідайте за стіл. Ми зараз
будемо чай пити… Я пригощаю, поки ніхто не бачить…
Ставить чашки на стіл і виносить чайник.
Пийте! Зігрійтеся! І слухайте уважно! Чув я, що Новий
Рік знаходиться в Крижаній башті, що біля палацу Феї
Мари. Охороняють її Кажани і Круки. Добратися туди
буде нелегко.
Раптом із-за дерев висунулася голова Кікімори.
КІКІМОРА. У-у-у-! ( Сердито) Як вони сюди потрапили?!
ГНОМ. Сховаємося у печеру. Це Кікімор а . Вона подруга і
шпигунка Феї Темряви.
Катруся , Гном і Булька ховається у печері.
КІКІМОРА. Ніколи! Чуєте! Ніколи не
Новий Рік! Ха-ха-ха!

повернеться на Землю

Кружляє і співає, при цьому погрожує кулаками.
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Різдвяний вогонь не віддам я,
Здійснилось моє вже бажання…
Мороком вкрита Ваша Земля!
Радіє Мара, радію і я!
Ха-ха-ха-ха!
Танцюючи, Кікімора допиває чай, який залишився на столі.
Піду і донесу звістку Марі , що робиться тут, в її
королівстві!
Співає.
Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Я – Кікімора лиха!
Цілий день усіх лякаю,Інших я розваг не знаю!
В ніч святкову з димаря
Вистрибнула швидко я,
І зустріти свято вам
Новорічне я не дам!
Хахаха! Ха-ха-ха!
Я – Кікімора лиха!
Зникає.
Гном, Катруся і Булька виходять з пе чери.
Гном тягне велику скриню.
ГНОМ. Фу-у-у! Ну й потвора! Ну й страховисько!
КАТРУСЯ. Ой, Гномику! Час іде… А мені потрібно шукати Новий
рік! Та ще й Різдвяний вогонь… Бо головна ялинка
без нього не засяє!
БУЛЬКА. Ав-ав-ав-ав!
ГНОМ. Ти не поспішай! Почекай! Я щось повинен тобі сказати
важливе.
Гном відчиняє скриню і дістає Велику Книгу.
Це Велика Магічна Книга. А я бачу на твоєм у пальці
чарівну каблучку Феї Світла. Так ось… В Магічній книзі
є закляття проти чар Феї Темряви. ( Відкриває книгу і
шукає) Ось, дивись! ( Читає) На чарівній кабл учці є
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зображення Сонця… Коли повернути каблучку так, щоб
Сонце стояло зверху – то чари Феї Темряви не будуть
дійсними. При цьому треба промовити:
«Сонечко сяй,
Землю зігрівай,
Чари Феї Тьми
Швидко зупини!»
Пам’ятай це! А ще… Я буду намагатися допомогти Вам…
Так… І ще… Мені здається
що ти повинна
переодягтися… Ну, наприклад, Гномом. Ось борода і
ковпачок… ( Витягує із скрині)
Одягай і щасливого тобі шляху! Чарівна каблучка
приведе тебе до Крижаної башти! Ти
запам’ятала
закляття проти чар Феї Темряви!? Вони діють тільки в її
королівстві!
КАТРУСЯ. Так!
ГНОМ. Ану, повтори!
КАТРУСЯ.
« Сонечко сяй,
Землю зігрівай,
Чари Феї Тьми
Швидко зупини!»
ГНОМ. Молодець! Все! Поспішайте!
КАТРУСЯ. Дякую, Гноме! До побачення!
БУЛЬКА. Ав-ав-ав-ав!

ЗАТЕМНЕННЯ
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КАРТИНА ЧЕТВЕРТА
Крижаний палац Феї Темряви. Все в темних тонах.
По кімнаті ходить Фея Темряви. Вона нервує.
То сяде на трон, то знову починає ходит и. Її оточують великі
Кожани і Крюки одягнені у чорне.
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Приведіть сюди Новий Рік!
Чуються крики:» Привести Новий Рік до Феї Темряви»!
Крук увійшов в кімнату. Пхаючи поперед себе Коляду.
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. (До Коляди) Пройшло вже три години, а ти досі
не дав згоду… « Будеш служити мені, чи н і?
НОВИЙ РІК. Ні! Ніколи!
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Ти уявляєш собі, що я можу з тобою зробити?
НОВИЙ РІК. Мене це не бентежить… Не хочу і не буду тобі
слугою і все!...
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Ти помреш у башті! Я замордую тебе! Заморю
голодом!
НОВИЙ РІК. Твоя воля… Але я не підкорюся! Я вірю, що
повернуся на Землю!
(Співає)
Я Коляда, я Рік Новий,
І мій обов’язок святий.
Служити людству на Землі,
Так заповів Отець мені!
А Матінко, моя Земля,
Де народився й виріс я,
Давно чекає вже мене -І Сонця сяйво чепурне!
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. У-у-у-! Слуги мої! Візьміть і заточить його в
Крижаній башті! Не давайте йому ні їсти, ні
пити! Нехай помирає від голоду і спраги!

17

Кажани і Круки хапають Новий рік і зв’язують його.
Раптово в кімнаті з’являється Кікімора. Вона знервована.
КІКІМОРА. Ваша величність! Ваша величність! Послухайте мене!
В Королівстві Темряви з’явилася людина! Я її
бачила! Вона розмовляла з Гномом!
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Як вона потрапила сюди?
КІКІМОРА. Не знаю… Думаю, що нічого доброго чекати від неї
неможливо.
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Що ж це за людина? Ти добре розгледіла її?
КІКІМОРА То якась дівчинка!
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Якась дівчинка?!.. ( Про себе) Боюся, щоб не
здійснилося
пророцтво
Великої
Магічної
Книги.
Треба щось робити… Гей! Кажани, слуги мої
вірні! Летіть і знайдіть цю дівчинку!
(До Кікімори)
Де моє чарівне дзеркало?
КІКІМОРА. Ось, ось воно! ( Бере дзеркало зі столу)
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Подивися, що ти бачиш?
КІКІМОРА. Бачу Гнома. З ним пес. Вони біжать лісом.
ФЕЯ ТЕМРЯВИ.( Хапає дзеркало і дивиться) А де ж дівчинка?
Гей , охорона! Пильнуйте і не дайте дівчині
приблизитися до Крижаної Башти! А цього
поганця, Коляду, відведіть до Крижаної Башти!
( Кікіморі )А ти, йди і знайди ту дівчину !
По – доброму, чи по-злому треба привести її
сюди!...

ЗАТЕМНЕННЯ
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КАРТИНА ПЯТА
На авансцені ліс. Катруся, яка переодягнена Гномом,
біжить лісом разом з песиком Булькою.
Раптом музика почалася посилюватися,
і на авансцені з’явилися великі Кажани і Круки.
КАТРУСЯ. Ховаємося, Булька!
Катруся і Булька сховалися під ялинкою.
Кажани і Круки ще трохи покружляли, покружляли і полетіли геть.
Раптово з’явилася Кікімора.
Вона теж обійшла все навкруги. Подивилася.
Нікого не побачила і теж пішла геть.
КАТРУСЯ. ( Вибігла із-за ялинки, а за нею Булька)
Побігли, Булька! Бо час минає швидко! Скоріше! Булька, скоріше!
БУЛЬКА. Ав-ав-ав-ав!
( Біжать геть)
Завіса підіймається, і ми знову бачимо царство Феї Темряви .
З одного боку Крижаний замок, з іншого – Крижана башта, де
знаходиться Новий Рік.
Кажани, Круки охороняють замок і башту.
Фея Темряви виходить із свого палацу,
а їй назустріч Кікімора та слуги її, Кажани і Круки.
Впали на коліна, прохають Фею вибачити їм, що нікого не
знайшли.
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Погано шукали! Увесь ліс обшукайте! Знайдіть
того Гнома, у якого дівчинка була і приведіть
сюди!
Кажани, Круки , Кікімора розбіглися.
А на сцені раптово з’явилася Катруся у вигляді Гнома із песиком
Булькою.
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Хто ти такий? ! І що тут робиш?
КАТРУСЯ. Та… ось хочу до Вас найнятися в робітники!
БУЛЬКА. Ав-ав-ав-!
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ФЕЯ ТЕМРЯВИ. А що ти вмієш робити?
КАТРУСЯ. Все, що завгодно!
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Зачекай!
…
Раптом з’являються Кікімора, Кажани і Круки і ведуть із со бою
Гнома, який допоміг Катрусі.
КІКІМОРА. Ось! Ось цей Гном! Я бачила і чула , як він
розмовляв з дівчиною!
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Це правда, Гноме!?
ГНОМ. Я не знаю, про що вона говорить… Не бачив я ніякої
дівчинки…
КІКІМОРА. Бреше! Він усе бреше!
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Я ще раз питаю тебе, Гноме, У-у-у-!
Ти бачив дівчинку в моєму Крижаному
Королівстві?!
ГНОМ. Не бачив я нікого. (Нахилив голову)
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Гей! Охорона! Схопить його і зв’яжіть! Киньте
до Нового Року в Крижану Башту! Завтра чекає
їх смертна кара! У-у-у-!
( Слуги Феї Темряви хапають Гнома і зв’язують)
КАТРУСЯ. Не треба! Не треба його в башту! Ц я дівчинка – я!
Вона скидає шапку і бороду.
БУЛЬКА. Ав-ав-ав-!Аввв-ав-авв!
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Схопити її! Зв’язати! В Крижану Башту!
КІКІМОРА. Заморозити її! Перетворити у крижинку!
КАЖАНИ І КРУКИ. У-у-у! У-у-у! Перетворити у крижинку!
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КІКІМОРА. Всіх! Всіх їх треба заморозити! Ваша величність!
Всіх!
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Так! Не будемо чекати до завтра! Приведіть
сюди Новий рік! Зараз всіх заморозимо!
Кажани вводять Новий Рік.
ГНОМ. ( Тихо до Катрусі) Поверни каблучку, Катрусю!
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. ( Підняла свою паличку і промовила)
Чарівна моя паличка!
Службу вірну я чекаю…
Заморозити в крижинки
Цих поганців я бажаю!
Але нічого не змінилося,
бо Катруся повернула каблучку і тихо промовила.
КАТРУСЯ. «Сонечко сяй,
Землю зігрівай,
Чари Феї тьми
Швидко зупини!»
ФЕЯ ТЕМРЯВИ. Паличка! Паличка! Чому ти не слухаєш мене?!
( Знову повторює чарівні слова)
«Чарівна моя паличка!
Службу вірну я чекаю…
Заморозити в крижинки
Цих поганців я бажаю!»
Дії Злої Феї Темряви знову не здійснилися.
Тупотить ногами і кричить.
Ось! Ось тобі!
Поламала чарівну паличку.
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Раптом Темрява почала розсіюватися, і почувся передзвін.
Полилася чарівна музика, і до палацу під’їхав у своїх санях Дід
Мороз, із своєю онучкою Снігуронькою.
Разом з ними Снігова Баба, яку зліпила Катруся.
А слід за Дідом Морозом з’явилася Фея Світла.
З Коляди і Гнома впали кайдани.
ФЕЯ СВІТЛА. Ми прийшли Вам на допомогу! Ти зробила добру
справу, Катрусю! Я можу бути спокійною… Новий
рік на Землі почнеться вчасно!
Фея Темряви, Кікімора і їх слуги стали бігати , метушитися.
Щоб десь сховатися.
КІКІМОРА. Вогонь! Різдвяний вогонь ви не знайдете!
ДІД МОРОЗ.
промовив)

(Стукнув

своєю

булавою

і

гучним

голосом

Хай зникнуть крига й морок,
І розійдуться хмари,!
Хай зникне лихий ворог
В обличчі злої Мари!
Хай Сонечко засяє
І світло нам дає..
І Новий рік нарешті
Нам радість принесе!
І все змінилося.
Не стало більше Крижаної башти і палацу Феї Темряви.
Не стало також і Мари, Кікімори, Кажанів і Круків.
Засяяло Сонечко. Залунала чарівна музика.
ДІД МОРОЗ. (Саджає Новий рік у санки)
Час
на
Землю
починатися!

повертатися!

Новому

року

Раптом з’являється песик Булька і несе у зубах факел
Різдвяного вогню.
СНІГУРОНЬКА. Подивиться! Хто приніс нам Різдвяний вогонь!?
БУЛЬКА. (Подає вогонь Новому року) Ав-ав-ав-ав!
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СНІГУРОНЬКА. Візьми Різдвяний вогонь, Коляда! Принеси його
на Землю!
НОВИЙ РІК. ( Бере Різдвяний вогонь) Спасибі Вам! Спасибі, тобі,
Катруся! Спасибі тобі, Гноме! Ми не забудемо Вас!
А цим факелом Різдвяного вогню ми запалимо
ліхтарики в городах і селах в усіх хатах, в кожном у
домі!
Щасливого Вам Нового Року!
( Всі разом співають)
Хто сміливий і відважний,
Сили зла тому не страшні!
Щоб панувало на світі добро,
Щоб вся нечисть зникла зразу,
Будемо стояти разом,
Один за всіх і всі за одного!

ЗАТЕМНЕННЯ
Коли вмикають світло, ми знову бачимо кімнату Катрусі.
Задня стіна комори розкривається , і у кімнату заходять Катруся з
Булькою і усі герої казки. Раптом чується дзвоник у двері.
Катруся відчиняє, в кімнату заходять Колядники.
Всі поздоровляють один одного з Новим роком, цілуються,
кружляють у танку і співають.
ВСІ.( Співають)
Яке чудове свято,
Таке старе і святе,
Новий Рік!
Приходить в північ рівно
Це свято дуже дивне,
Новий Рік!
Дарує всім надії,
Щоб вже здійснились мрії
В Новий Рік!

ЗАВІСА
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