
Андрэй Саннікаў і Шымон Алівецін 
Пераклад на беларускую мову – Сяргей Сматрычэнка 
 
 

Праляцець праз вясёлку 
Калі ты мыш і верыш ва ўласныя сілы, то праляціш і праз дзюрачку ў сыры 
 
Казка для Даніка 
 
 
 
Дзейныя асобы 
 
ЦІПІ, мышка 
ПІКІ, мышка 
ХІКІ, мыш з вусамі, марак і паэт 
ЗІБА, мышыны гуру і майстар на ўсякія штукі 
ЧУЧА, кажан 
РЫДЛАКА, пацучыха 
БЛОХІ ў колькасці прыблізна пяцьдзясят штук 
 
 
Сцэна 1. На трамвайным прыпынку 
 
Цёмныя паўчаравікі, сінія сінтэтычныя штаны, белыя балеткі і босыя ногі з бранзалеткамі 
вакол загарэлых костачак заходзяць у чырвоны трамвай. Зялёны газон, на ім дзве мышкі. 
 
ЦІПІ Глядзі! 
ПІКІ Ён іх усіх з’есць! Праглыне з патрахамі! 
ЦІПІ Трамвай? 
ПІКІ Ага! Што ў яго ўлезе – усё згамае! 
ЦІПІ А потым выплюне. 
ПІКІ Можа і выплюне. 
ЦІПІ Спачатку выплюне, а потым згамае. 
ПІКІ Дык чаму ён іх выплёўвае, калі потым есць іншых? 
ЦІПІ Можа, ім так хочацца? 
ПІКІ Каму? 
ЦІПІ Ды людзям, каму ж яшчэ. 
ПІКІ А можа, трамвай з імі проста так гуляе. 
ЦІПІ Гм, хіба ў хованкі. 
ПІКІ Давай і мы пагуляем! 
ЦІПІ У хованкі? 
ПІКІ Так. Лічы! 
ЦІПІ Раз, два, тры... Ужо іду шукаць. 
ПІКІ Не, трэба лічыць даўжэй! 
ЦІПІ Раз, два, тры, чатыры... 
ПІКІ Вой, а што гэта?.. 
ЦІПІ Што – што гэта? 
ПІКІ Ну, што ты сказала? 
ЦІПІ А што я сказала? 
ПІКІ Раз, два, тры... 



ЦІПІ Ну... 
ПІКІ А потым яшчэ нешта. 
ЦІПІ Чатыры? 
ПІКІ Так, чатыры! Што гэта? 
ЦІПІ Як што? Чатыры! Напрыклад, чатыры чорныя карчы чарнеюць чорнымі чубамі. 
ПІКІ Ой, гэта, пэўна шмат. Вельмі шмат. Скажы, гэта больш, чым вось столькі? (Паказвае тры 

кіпцікі на лапцы.) 
ЦІПІ (падбадзёрліва і нават весела) А то ж! 
ПІКІ Ой, глядзі: дождж! 
ЦІПІ Няма ніякага дажджу! 
ПІКІ Ёсць, ёсць! Мне патрэбны парасон! 
ЦІПІ Няма дажджу! 
ПІКІ Але будзе! Я хачу парасон. 
ЦІПІ Ды не будзе, Пікі. Ты што, хвастом чуеш? Не ўпадзе ані кроплі, кажу табе! 
ПІКІ Давай будзем гуляць, ЯК БЫЦЦАМ ідзе дождж. Мне патрэбны парасон! 
ЦІПІ Дык давай заскочым у трамвай, паедзем у горад і там купім табе парасон. 
ПІКІ Але я баюся! 
ЦІПІ Чаго ты баішся? 
ПІКІ Трамвая. 
ЦІПІ А парасона ты не баішся? 
ПІКІ Чаго мне яго баяцца? 
ЦІПІ А ці ведаеш, колькі парасон праглынуў мышэй? 
ПІКІ І выплюнуў? 
ЦІПІ Некаторых так. 
ПІКІ А некаторых не? 
ЦІПІ А яшчэ гэта страшэнна козытна, калі парасон цябе праглынае. 
ПІКІ Козытна? А дзе – пад хвастом? Як перад дажджом? 
ЦІПІ Больш за ўсё за вушамі! 
ПІКІ Вой! 
ЦІПІ Ага, не пад мышкамі, а за вушкамі! 
ПІКІ Я не баюся парасона! 
ЦІПІ Хадзем дадому, Пікі, дождж ужо скончыўся. 
ПІКІ Але ж яго і не было. 
ЦІПІ Ну дык ён ЯК БЫЦЦАМ ужо скончыўся. 
ПІКІ Ты хочаш, каб мы гулялі, што дажджу ўжо ЯК БЫЦЦАМ няма, а яго і напраўду няма? 

Нейкая занадта простая гульня? 
ЦІПІ Ну, сонейка таксама хоча з намі гуляць! 
ПІКІ Чаму сонейка? 
ЦІПІ Бо яно свеціць. Сонейка свеціць, дажджу няма. 
ПІКІ А калі б дождж быў? 
ЦІПІ Калі б свяціла сонейка і пры гэтым ішоў дождж? Гм. Тады святло адбівалася б у 

кропельках, і ўрэшце з’явілася б вясёлка. 
ПІКІ О, вясёлку я вельмі люблю. Такую выгнутую! Ціпі, давай зробім яе сабе дома. 
ЦІПІ Дома? Хіба ў нас дома свеціць сонейка? І хіба дома ідзе дождж? 
ПІКІ Але ж у нас ёсць душ. Гэта амаль як дождж! 
ЦІПІ Тады я магу свяціць на цябе ліхтарыкам, калі ты будзеш паліваць сябе з душа. 
ПІКІ Так, Ціпі, так! Файная ідэя! Хадзем хутчэй дадому! 
ЦІПІ Дадому, у норку, бяжым мы пад горку. 
ПІКІ Я ўжо бягу! 
ЦІПІ А я цябе злаўлю! 
ПІКІ Толькі ЯК БЫЦЦАМ, злаві мяне толькі ЯК БЫЦЦАМ, добра? (Пікі спыняецца.) Ціпі, а 

ведаеш, чаго мне цяпер страшэнна хочацца? 



ЦІПІ Чаго, Пікі? 
ПІКІ Узляцець у паветра. І тады ты мяне ніколі не дагнала б. Вось бы ты вочы вылупіла! 
ЦІПІ Хіба ж мышы лятаюць? 
ПІКІ А можа, я зусім не мыш. Можа, я зязюля! Або верабей! 
ЦІПІ Ага, арол! Ах ты хітрушка! 
ПІКІ А ты чарвячок-дажджавічок. Чарвячок-чырвоны бок, хавайся пад горкай у норку, пакуль 

страшны арол цябе не праглынуў! 
ЦІПІ Як трамвай людзей? 
ПІКІ Як жабка камарыка-насатага тварыка. Ціпі ўцякае, як пяты падмазаўшы... 
ЦІПІ А за ёю гоніцца бязлітасная Пікі... (Абедзве бягуць у норку.) 
 
 
Сцэна 2. Ля нары 
 
Паўсюль змрочна. 
 
ПІКІ Вой, што гэта? 
ЦІПІ Гм... Выглядае... як вялікі азадак... 
ПІКІ Азадак? Яно ж вялікае, як вароты! 
ЦІПІ Як вароты... але іх хіба не адчыніш... Эх, каб на іх хоць клямка была... 
ПІКІ Ціпі, што ты такое кажаш! 
ЦІПІ Я проста разважаю ўслых. 
ПІКІ Галоўнае, што яно страшэнна... 
ЦІПІ Што страшэнна, Пікі? 
ПІКІ ... страшэнна смярдзіць. 
ЦІПІ Гм. 
ПІКІ Проста жахліва! 
ЦІПІ Ну так. А яшчэ яно загарадзіла нам уваход у нару. 
ПІКІ Што ж цяпер рабіць? 
ЦІПІ Пагрукай у яго. 
ПІКІ (трохі нервова шукае месца, у якое яна магла б пагрукаць.) А куды? 
ЦІПІ Ну... хоць некуды. 
ПІКІ Лёгка табе сказаць. 
ЦІПІ Проста заплюшчы вочы... 
ПІКІ Ты думаеш, што калі я заплюшчу вочы, то яно перастане смярдзець? 
ЦІПІ Паспрабаваць варта! 
ПІКІ Ціпі! 
ЦІПІ Я пагавару з ім. (Доўгая задуменная паўза.) Добры вечар!.. (Яшчэ даўжэйшая задуменная 

паўза.) Мяне завуць Ціпі, а гэта мая сяброўка Пікі. А вас як завуць, шаноўнае... гмм? 
ПІКІ Вараціла. Яго, мабыць, завуць Вараціла. Як вароты. Без клямкі. 
ЦІПІ Без клямкі-тралялямкі!.. Добры вам вечар... яшчэ раз... Падобна, што тут адбылася трохі 

непрыемная памылачка... або нават хутчэй накладачка... Хутчэй за ўсё ненаўмысная, я 
мяркую... Бо там, дзе вы, калі дазволіце, у дадзены момант знаходзіцеся, відавочна, 
знаходзіцца і нашая, так бы мовіць, норка... Або, дакладней кажучы, норка, у якой мы 
жывём... я маю на ўвазе, пражываем... у якой мы пастаянна прапісаныя, вось. А вы, 
падобна, як выглядае, хутчэй за ўсё прыйшлі ў госці, у нейкім сэнсе... І калі ўжо быць 
зусім шчырай... з увагі на нашыя такія цесныя дачыненні... і вы завіталі да нас у госці, то 
гэта вельмі міла з вашага боку, і мы прыемна бавім час... разам... але галоўнае, мы не 
ведаем, каму мы можам быць удзячныя, што прымаем у сябе такога шаноўнага госця... 

(Задні і пярэдні планы мяняюцца месцамі.) 
РЫДЛАКА Адвалі, драбяза, цяпер я тут жыву. 
(Мышкі са страху ажно адскокваюць убок.) 



ПІКІ Ціпі! Гэта пацучыха! Якая яна страшная! 
ЦІПІ Пацучыха. Яе завуць Рыдлака. Я чула пра яе ад іншых мышэй. 
ПІКІ Што ж мы цяпер будзем рабіць? Мне страшна! 
ЦІПІ Я з ёй пагавару. 
ПІКІ Ты ўжо спрабавала... 
ЦІПІ Спрабавала. Але па-мышынаму. А цяпер паспрабую інакш. 
ПІКІ Як інакш? Хацела б я бачыць, як ты яе пераканаеш. 
ЦІПІ Галоўнае правільна выбраць мову. 
ПІКІ Ты што, хочаш гаварыць з ёй... па-руску? 
ЦІПІ Ну, у пэўным сэнсе... Прыкруці вось гэты дрот вунь да таго дручка... Цяпер давай 

схаваемся за камень... А цяпер я вось так пашкрабаю аб вароты... (Рыдлака трохі 
спуджана шыпіць.) 

ПІКІ Цікава, цікава, што ж ты ёй цяпер скажаш... 
ЦІПІ Дастаткова сказаць... (Гучна і страшэнным голасам.) Мяў! 
РЫДЛАКА Кот? Кошка? 
ЦІПІ (яшчэ страшнейшым голасам) Мяяяў! 
РЫДЛАКА Памажыце! (Знікае.) 
ПІКІ Ціпі, ты гераіня! 
ЦІПІ Хадзем у нару. Там давядзецца трохі прыбраць. 
ПІКІ Але ж і смурод тут! 
ЦІПІ Праветрым – і ўсё будзе ў парадку. 
ПІКІ А калі яна вернецца? 
ЦІПІ Хто? 
ПІКІ Пацучыха! Рыдлака! 
ЦІПІ Слухай. Каля трамвайнага прыпынку ёсць такія бела-чырвоныя слупкі, каб машыны не 

заязджалі на ходнік. 
ПІКІ І што? 
ЦІПІ Мы таксама зробім маленькі слупок, і паставім яго пасярод уваходу ў нару. І ўсё!  
ПІКІ І ў кожнай з нас будзе свой уваход! А пацучыха не пралезе. Яна ж тоўстая, як... як 

грузавік! 
ЦІПІ Або ведаеш што? Мы маглі б на ўваходзе паставіць карусельныя дзверы. 
ПІКІ Не, лепш паставім проста карусель. З конікам і паліцэйскім матацыклам! 
ЦІПІ Згода. Але спачатку трэба прыбраць гэты бардак на падлозе. 
ПІКІ Ты што, хочаш усё высмактаць пыласмокам? 
ЦІПІ А ты што, думаеш, я буду ўсё гэта падмятаць? 
ПІКІ Але ж пыласмок жудасна страшэнны... калі гудзе! 
ЦІПІ Пікі, ты што, дзіця малое? 
ПІКІ Пікі ўжо вялікая мышка! 
ЦІПІ Ну вось бачыш. А хіба вялікія мышкі баяцца пыласмока? 
ПІКІ Не баяцца. (Паўза.) Калі ён выключаны. 
ЦІПІ Пікі! 
ПІКІ Ціпі, ну калі ласка, давай лепш падмяцём. 
ЦІПІ Пікі! 
ПІКІ Але ж той пыласмок можа нас з’есці! 
ЦІПІ Ён жа не трамвай! 
ПІКІ Я бачыла, як ён з’еў з зямлі... гузік! 
ЦІПІ А мы з табой што – гузікі? 
ПІКІ Неее. 
ЦІПІ Ну вось бачыш. Прапыласмочу тут падлогу. А заадно і цябе, усіх блох з тваёй поўсці. 

(Уключае пыласмок і сапраўды з дзікім імпэтам і хітрай усмешкай пачынае 
пыласмочыць.) 

ПІКІ (трасецца са страху) Ціпі, мне ўжо не страшна! 



БЛОХІ (прыблізна пяцьдзясят – уцякаюць з поўсці Пікі на ўсе бакі свету) Як нам страшна! 
 
 
Сцэна 3. У нары 
 
Ціпі на канапе чытае мастацкую кніжку, Пікі малюе. 
 
ЦІПІ Што ты малюеш, Пікі? 
ПІКІ Як што, вясёлку. Калі мы так і не зрабілі яе ў душы, дык я яе хоць намалюю. 
ЦІПІ Пакажы. Столькі малюнкаў. І ўсе розныя. У цябе добра выходзіць. Вельмі. 
ПІКІ У тым і штука, што я ніяк не магу зрабіць правільна. 
ЦІПІ Што не можаш зрабіць правільна? 
ПІКІ Ды колеры. Як яны ідуць па парадку. Памятаеш, як мы з табой ішлі ўздоўж рэчкі ў парку 

і ўбачылі вясёлку? Я хачу намаляваць менавіта такую, але ў мяне ніяк не выходзіць. 
ЦІПІ У вясёлкі сем колераў. І яны ідуць заўсёды ў адным і тым жа парадку. А ў цябе іх недзе 

пяць, а недзе дзевяць... 
ПІКІ Для мяне гэта страшэнна складана... 
ЦІПІ Чаму складана? Дастаткова запомніць сем колераў па парадку. 
ПІКІ Сем? А гэта колькі? Раз, два, тры, сем? 
ЦІПІ Гм. Слухай: чырвоны, аранжавы, жоўты, зялёны, блакітны, сіні, фіялетавы. 
ПІКІ Я гэта ніколі не запомню. 
ЦІПІ Маеш рацыю, трэба іх неяк спалучыць... О, прыдумаў! Паводле першых літараў! Замест 

“чырвоны” можаш памятаць, скажам, “чапля”. 
ПІКІ Чапля? Чаплю я люблю, яна такая з дзюбай! Клац-клац! Вядома, толькі калі яна 

намаляваная. Бо калі жывая, то яна і мышэй можа з’есці. Ты пра гэта ведала, Ціпі? 
ЦІПІ Пачакай, я думаю. Чапля – гэта ч, потым а, гм... апранула, ж... жупан, з... замест, б... 

безгустоўна, с... стракатага, ф... футра. Ёсць, прыдумала! Чапля апранула жупан замест 
безгустоўна стракатага футра. 

ПІКІ Што? 
ЦІПІ Ну як жа: Чапля апранула жупан замест безгустоўна стракатага футра. Дастаткова 

запомніць толькі гэта, і ўсё. Чапля – гэта ч, чырвоны; апранула – а, аранжавы; жупан – ж, 
жоўты; замест – з, зялёны; безгустоўна – б, блакітны; стракатага – с, сіні, а футра – ф, 
фіялетавы. Чапля апранула жупан замест безгустоўна стракатага футра. Усё цяпер 
проста і ясна, хіба не так, Пікі? 

ПІКІ А што такое без густоў, Ціпі? Ці гэта ты толькі што выдумала, каб хоць нешта ўставіць? Бо 
што такое густыя кусты, я ведаю. А без густоў настраката гафутра – такога я яшчэ не чула. 

ЦІПІ Ды не, Пікі, безгустоўна стракатага футра. Гэта такое футра, якое вельмі стракатае... ну 
ўяві сабе, напрыклад, какаду. І ўсе тыя колеры там намяшаныя бязладна, гэта значыць 
без густу. 

ПІКІ Какада? Што гэта за кака такая? 
ЦІПІ Ды ніякая не кака, дурнічка. І не какада, а какаду. Гэта такі вялікі папугай. 
ПІКІ Какаду? Гм. Такога звера я не ведаю... какаду. 
ЦІПІ А якога ведаеш? 
ПІКІ Жабку. 
ЦІПІ Жабку? На ж – як жоўты? Ну што ж, можна паспрабаваць і жабку. 
ПІКІ Дык прыдумай нешта з ёй. 
ЦІПІ (павольна і задуменна) Чарга азёрных жабак з букетамі свежых фіялак. 
ПІКІ Ух ты! Чарга азёрных жабак з букетамі свежых фіялак! 
ЦІПІ Вось бачыш, Пікі, цяпер ты можаш намаляваць і сапраўдную вясёлку. 
ПІКІ А ведаеш, Ціпі, чаго б мне цяпер хацелася? 
ЦІПІ Чаго, Пікі? 



ПІКІ Даляцець да самай вясёлкі. І калі б я была зусім-зусім побач, я б таксама была ўся 
вясёлкавая. Або пад ёй. Я была б як у браме, а вясёлка выгіналася б нада мной. Думаеш, 
гэта было б магчыма? 

ЦІПІ Каб вясёлка выгіналася над табой? 
ПІКІ Каб я праз яе праляцела спачатку ў адзін бок, а потым назад. 
ЦІПІ Ну, калі б ты была зязюляй або вераб’ём, тады, можа, у цябе і атрымалася б. 
ПІКІ Ведаеш што, Ціпі, я прыдумаю, як гэта зрабіць. 
 
 
Сцэна 4. У доме 
 
Калідоры, лесвіцы, ліфты... 
 
ПІКІ Ціпі, ты думаеш, майстар Зіба будзе рады, што мы да яго прыйшлі? 
ЦІПІ Гасцям усе радуюцца, Пікі. Вядома, калі госці прыходзяць не з пустымі рукамі. 
ПІКІ Але ж у госці з пустымі рукамі ніхто не ходзіць. Гэта не раўнуючы... не раўнуючы як 

сябра абліць супам. Напрыклад, вермішэлевым. Каб той потым выкалупваў 
вермішэліны са сваёй поўсці. 

ЦІПІ І з вушэй. 
ПІКІ Хі-хі. Прыліплыя вермішэліны. 
ЦІПІ Але ў нас ёсць для майстра Зібы цудоўны падарунак. Твой малюнак вясёлкі. 
ПІКІ Думаеш, ён яму спадабаецца. 
ЦІПІ Вядома! 
ПІКІ Майстар Зіба – найлепшы майстар на свеце! І з ім мы зможам пабудаваць нашую новую 

карусель. 
ЦІПІ І батут! 
ПІКІ І арэлі! 
ЦІПІ Цэлы мышыны забаўляльны парк! 
 
 
Сцэна 5. У майстра Зібы 
 
Прасторная нара, але заваленая процьмай розных дзіўных штуковін. 
 
ЦІПІ Добры дзень, майстар Зіба! 
ЗІБА (ледзь падняўшы галаву ад зварачнага апарату) Добры дзень, Ціпі і Пікі! (Ён хуценька 

перастае зварваць і піруэтам паварочваецца да іх, абапіраючыся на зварачны 
апарат, як на кіёк.) Вы прыйшлі мне пахваліцца, як выгналі Рыдлаку? 

ПІКІ Гэта ўсё Ціпі, яна малайчынка. 
ЗІБА Я б хутчэй сказаў, што гэта была перамога духу над матэрыяй, то бок думкі над грубай 

сілай. 
ЦІПІ Майстар Зіба, а ў цябе Рыдлака таксама была? 
ЗІБА Што б яна ў мяне рабіла? Есці ў мяне няма чаго, адна гарбата. Не буду ж я есці дома 

адзін. Калі мне хочацца падсілкавацца, я іду на двор, да іншых мышэй, ад іх 
даведваюся, што новага чуваць у горадзе, напрыклад, што Ціпі вымяўкала Рыдлаку. А за 
размовамі мы заўсёды знаходзім сабе і нешта смачнае, і разам ладзім застолле. (Ён 
ажно трохі расчуліўся ад таго, якое ў яго спакойнае і сэнсоўнае жыццё.) Ці будзеце 
гарбату? 

ПІКІ Мы прынеслі табе падарунак, майстар Зіба. 
ЦІПІ Пікі намалявала табе малюнак. 
ЗІБА (бярэ малюнак, з замілаваннем яго разглядае, потым вешае на сцяну.) Усё на сваім 

месцы. Чыж адкашляўся, журавель закурлыкаў, баклан спявае фальшыва. 



ПІКІ Чаго? 
ЗІБА Як чаго. Сем колераў вясёлкі, вось чаго. Чыж – гэта ч, чырвоны, ... 
ПІКІ Які чыж? Як чыжык-пыжык? Яго я люблю. У чыжа зусім кароткія ножкі, зусім не як у 

чаплі. І ён не есць мышэй. Толькі павукоў. Бее. Павукоў-цельпукоў. 
ЦІПІ Майстар Зіба, мы хочам на ўваходзе ў нару ўсталяваць карусель. Ведаеце, у людзей у 

крамах бываюць падобныя. Каб да нас не магла пралезці таўстуха Рыдлака. 
ПІКІ Толькі мы хочам прыгожую карусель. З пеўнем і зялёным цмокам. 
ЦІПІ Ты нам дапаможаш, майстар Зіба? 
ЗІБА З вялікай ахвотай. Больш за ўсё я люблю рабіць усялякія арэлі ды каруселі. З пеўнем і 

зялёным цмокам. І з паравозікам, вядома. Але ад Рыдлакі я прыдумаў лепшы сродак. 
ЦІПІ Які, майстар Зіба? 
ЗІБА Адмысловыя каробачкі з неспадзяванкай. Між іншым, гэтую ідэю мне падказала ты. 
ПІКІ Майстар Зіба, а пакажы іх нам, калі ласка. 
ЗІБА (падае Пікі адну з каробачак) Паспрабуй вось гэтую. Дастаткова націснуць на гузік. 
ПІКІ Ага, а калі яно мяне ўкусіць? 
ЦІПІ Не бойся, Пікі. Дзе ты бачыш у гэтай каробачкі зубы? 
ПІКІ У тыгра зубоў таксама не відаць, пакуль ён не разявіць пашчу. 
ЦІПІ Тады я сама націсну. (Каробачка жахліва мяўкае, мышкі ажно адскокваюць убок.) 
ЗІБА Як я і сказаў, ідэя належыць Ціпі. Я толькі надаў ёй механічны выгляд. 
ПІКІ Дык там унутры няма кошкі? 
ЗІБА Ані кошкі, ані зубатага тыгра. Толькі спружынкі, валік, мембрана. Далікатная праца. 
ЦІПІ (бачыць яшчэ процьму падобных каробачак) Майстар Зіба, колькі ты іх нарабіў? 
ЗІБА Каб усім мышам хапіла. Цяпер больш ніхто не будзе баяцца Рыдлакі. Нават калі не ўмее 

размаўляць па-кашэчаму. 
ПІКІ І яны праўда ўсе працуюць?  
ЗІБА Ну паспрабуй! 
ПІКІ (радасна бегае сярод каробачак і націскае гузікі, паўсюль азываецца “мяяяў” і “мяяяў”. 

Прыблізна пятнаццатая каробачка замест гэтага закукарэкала. Пікі знямела.) Што 
гэта? 

ЗІБА Мне ўрэшце абрыдла, што яны толькі мяўкаюць. 
ЦІПІ Дык трэба апрабаваць усе. 
(Мышкі апрабоўваюць наступныя каробачкі. Адна з іх затрубіла, і Пікі закрычала: Вой, слон! 
Наступная пачала брахаць, і мышкі крыкнулі: Цуцык-пуцык! І-го-го – Канёк-гарбунок! І гэтак 
далей. Прыблізна пасля васямнаццаці розных звярыных галасоў мышкі натыкнуліся на 
каробачку, якая не выдала ніякага гуку.) 
ЦІПІ Пакажы! 
ПІКІ Пачакай, дай я націсну! 
ЦІПІ Гм. Нічога. Дай я. Таксама нічога... 
ПІКІ Яна нямая... 
ЦІПІ Зіба, яна паламаная. 
ЗІБА Не, гэта рыба. 
ПІКІ Рыба, гэта рыба! (Цмокае губамі, як рыба.) Зіба, гэтая каробачка ў цябе самая ўдалая! 

Рыбу я з усіх звяроў больш за ўсё люблю! 
 
 
Сцэна 6. Выраб забаўляльнага парка 
 
Перад нарой Ціпі і Пікі. 
 
ЗІБА (прыходзіць з вялізным заплечнікам) Пікі, Ціпі, прывітанне! 
ПІКІ Майстар Зіба, але ж у цябе й заплечнік! Я б у яго ўлезла разам з крэслам! 
ЦІПІ І з ложкам! 



ПІКІ І з коўдрай! 
ЦІПІ І з лямпай! 
ПІКІ І з парасонам! 
ЦІПІ І з талеркай супу! Вермішэлевага! 
ЗІБА І з пыласмокам! Праўда, Пікі? 
ПІКІ Я не баюся пыласмока, майстар Зіба! 
ЦІПІ І ты б з ім улезла ў заплечнік? З пыласмокам і з тым даўжэзным шлангам? 
ПІКІ Вы з мяне кепікі строіце, так, Ціпі? Так, майстар Зіба? 
ЗІБА (усміхнуўшыся) Гэта не выключана, Пікі. Ну што, возьмемся ўжо за тую карусель? Я дома 

з чатырох трубак зварыў каркас... 
ПІКІ Чатыры – гэта многа. Праўда, Ціпі? 
ЦІПІ Так, Пікі. Давайце ўкапаем перад уваходам калкі, і на іх насадзім той каркас. 
ПІКІ А сядзенні давайце зробім з засохлых апельсінавых скурак. 
ЗІБА Я прапаную нешта лепшае. Маленькія плюшавыя звяркі. (Выцягвае іх з заплечніка.) 
ПІКІ Пеўнік! 
ЦІПІ Качканос! 
ЗІБА А па крузе прымацуем доўгую жоўтую змяю! 
ЦІПІ Выглядае амаль як лохнэская пачвара. 
ПІКІ А глядзі, як яна высалапіла язык! 
ЗІБА (усё хітрамудра прыклейвае ці прымацоўвае дротам) Ну вось, гатова. 
ЦІПІ А што далей, майстар Зіба? Вырабім цэлы забаўляльны парк, так? 
ПІКІ Давайце зробім арэлі! Я так люблю гушкацца на арэлях! Можна, скажам, вунь на той 

алешыне. 
(З’яўляецца Хікі, мускулісты мыш у паласатай цяльняшцы з якарам.) 
ХІКІ Зрабі вялікія арэлі, каб мы да неба падляцелі! Прывітанне, майстар Зіба! А вы што, юнгі, 

– пасажыркі? Дзе ўжо падзелі бесказыркі? 
ЦІПІ Выглядае, як матроская цяльняшка. Вой, Хікі! Мы ўжо й не верылі, што ты некалі 

вернешся! Хікі! (Пікі і Ціпі кідаюцца да Хікі і пачынаюць яго радасна абдымаць.) 
ХІКІ Ды супакойцеся ўжо, юнгі. Усіх на палубу свістаць, да сушы кабельтавых пяць. 
ЗІБА Ты гаворыш неяк дзіўна, Хікі. З табой нешта здарылася? 
ПІКІ Хікі, ты павінен нам усё расказаць! 
ХІКІ Толькі лепш бы прысесці, бо расказваць – не гарох есці. 
ЗІБА Хадзем да мяне ў нару. Пры самавары расказваецца і слухаецца лепш за ўсё. 
ЦІПІ Можа, яшчэ што захапіць, Хікі? 
ХІКІ Толькі адвагу, сябры, бо гэтая гісторыя страхаў поўная! Ад мора да нораў! (Адыходзіць, 

раптам заўважае малюнак з вясёлкаю, спыняецца.) Што гэта? 
ЦІПІ Як што – вясёлка. Яе Пікі намалявала. 
ХІКІ (задуменна) Чародка акулаў жвава за бортам скача, фыркае. 
 
 
Сцэна 7. Зноў у майстэрні майстра Зібы 
 
Хікі апавядае. 
 
ХІКІ Спачатку я хацеў паехаць на трамваі да канца, каб паглядзець, што там заканчваецца. 

Там, у канцы. Але ж там на канцавым прыпынку быў толькі аўтобус. Дык я сказаў сабе: 
Хікі, калі ўжо ты тут, дык паедзеш гэтым аўтобусам, да канцавога прыпынку. Да канца. І 
я залез пад задняе сядзенне, у самым канцы, вось так. А той аўтобус ехаў дзень, два... 
Добра хоць, што ва ўсіх людзей там было досыць хлеба з рознымі паштэтамі... На трэці 
дзень аўтобус спыніўся, людзі з паштэтамі выйшлі, і я таксама выйшаў. Я нават не 
ўяўляў, дзе апынуўся. Толькі ведаў, што я на канцавым прыпынку. Паветра пахла зусім 



не так, як у нас. Я пабег з гары вузкай цёмнай вулачкай, і раптам перада мной усё 
адкрылася, і я яго ўбачыў. Канец. 

ЗІБА Канец чаго? 
ХІКІ Канец свету, чаго ж яшчэ. Там была толькі вада, вада і вада, такая хвалістая, і ўсё мокрае 

да самага канца таго свету, дакуль вока сягала. 
ЗІБА Гэта было мора, Хікі. 
ХІКІ Так, мора. А потым я заўважыў, што на тым моры ёсць караблі... І я падумаў, што... 
ЦІПІ Што калі ты даехаў да канца ўжо трамваем і аўтобусам, то даедзеш яшчэ і на караблі, 

калі толькі ён увогуле хоць да нейкага канца дабярэцца... 
ХІКІ Адкуль ты ведаеш, Ціпі? 
ЦІПІ Я здагадалася, Хікі. 
ХІКІ Так і было. І так я стаў мараком. Я плаваў цэлы год па ўсіх марах свету. А калі я прыплыў 

у Афрыку, то сустрэў там пясчаных мышэй. Яны прынялі мяне, і мы жылі разам у 
вялізным падземным горадзе... Гэта было так файна, усе як браты і сёстры... Але 
аднойчы нас усіх злавілі. 

ЗІБА Хто? Людзі? 
ХІКІ Яны самыя. 
ПІКІ Небяспечныя звяры – гэтыя людзі. Падступнейшыя за тыгра. Але затое ў іх не такія 

вялікія зубы... 
ХІКІ Ну так, зубы не надта, але затое іхныя клеткі... Нас пагрузілі на машыны і павезлі 

страшэнна далёка, на вялізную плошчу, дзе стаялі такія аўтобусы з крыламі... 
ЗІБА Гэта былі самалёты, Хікі. 
ХІКІ Так і ёсць, самалёты. Бо яны самі лятаюць. 
ПІКІ Аўтобусы з крыламі, якія самі лятаюць? Як верабей? 
ХІКІ Ды каб жа ж як верабей! Як ластаўка ў Афрыку. Мы ляцелі так доўга, што я ажно заснуў. 

А калі прачнуўся, то быў ужо ў клетцы адзін. А паўсюль вакол былі іншыя клеткі, а ў іх 
папугайчыкі, хамячкі, чарапашкі і нават адна кобра, якая ўвесь час высоўвала на мяне 
язык. 

ПІКІ Як змяя на нашай каруселі! 
ХІКІ Каб жа ж на каруселі. Гэта была турма для звяроў. Называецца заатавары. 
ЦІПІ Заатавары – такая брыдкая назва! 
ХІКІ Ну вось. А потым прыйшлі новыя людзі, нейкія мужчына і жанчына, і пазіралі на мяне 

вельмі таямніча. Завязалі на маёй клетцы бант у гарошкі і аднеслі мяне ў кватэру, у 
нашым доме на чацвёртым паверсе. 

ЦІПІ Ты праляцеў вакол свету, каб урэшце цябе прадалі дадому, туды, дзе ты нарадзіўся? 
Толькі на паверх вышэй? 

ЗІБА На свеце ўсё між сабою звязанае. Усё. 
ПІКІ Але як ты выбраўся, Хікі? З той клеткі? 
ХІКІ Я проста прагрыз сцяну. Зубамі. Калі той хлопчык захацеў са мной пагуляць у хованкі. 
ЗІБА У хованкі мышы гуляюць лепш за людзей. Не дзіўна, што ты выйграў, Хікі... 
ХІКІ Хутчэй за ўсё, той хлопчык мяне ўсё яшчэ шукае. 
ЦІПІ Які хлопчык? 
ХІКІ З той кватэры на чацвёртым паверсе. Тыя мужчына і жанчына падаравалі мяне яму на 

народзіны. Я быў падарункам. 
ПІКІ Народзіны? А што такое гэтыя народзіны? 
ХІКІ Гэта такое свята. Людзі некага выбіраюць, найчасцей дзіця, а потым дораць яму 

падарункі, пякуць яму торт і многа яго цалуюць. І яшчэ спяваюць яму. Рознае там 
труляля і траляля. А потым пачынаюць забаўляцца і малююць дзецям на тварах розных 
звяроў. Як у тэатры. Напрыклад, кошачак. 

ПІКІ Ах, як бы я хацела, каб на мне некага намалявалі... Напрыклад, матылька! (Ціха да Ціпі.) 
Гэта мне вельмі падабаецца, Ціпі. Калі ласка, скажы ўсім, што заўтра ў мяне будуць 
народзіны. Як бы я хацела падарункі... І торт! 



ЦІПІ (адкашліваецца, потым кажа гучным голасам) Мышы, увага! Слухайце ўсе! Якраз 
заўтра ў Пікі народзіны! Свята адбудзецца ў нас у нары. Будзе гарбата, торт і песні. А хто 
захоча, таму я намалюю на твары... матылька. Заўтра ў нас! 

 
 
Сцэна 8. У нары з дарамі мора 
 
Дзень нараджэння Пікі. Торт. Элегантны і відавочна зусім новы мяккі куток з апельсінавых 
скурак. На стале шклянкі са свежавыціснутым апельсінавым сокам. Ціпі і Пікі чакаюць, Пікі 
пераадзетая ў начнога матылька. Чакаюць напружана. Нарэшце звініць званок... 
 
ЦІПІ Ты проста стань пасярэдзіне і стой. А калі я адчыню дзверы... 
ПІКІ Я скажу: Ах, як я радая, што вы ўсе прыйшлі... 
ЦІПІ Калі толькі за дзвярыма не будзе паштар... 
ПІКІ Або паліцыянт. 
ЦІПІ Або Рыдлака. 
ПІКІ Ціпі, не палохай мяне. Лепш адчыняй хутчэй. 
(Ціпі адчыняе дзверы, за імі ўрачыста ўбраныя госці – Зіба і Хікі.) 
ЗІБА і ХІКІ Віншуем з народзінамі, Пікі! 
ПІКІ Дзякую вам, сябры! 
ЦІПІ, ЗІБА і ХІКІ (спяваюць) Сто лят, сто лят, нех жые, жые нам! Сто лят, сто лят, нех жые, жые 

нам! Ешчэ раз, ешчэ раз... 
ПІКІ Гэта так спяваюць? На народзінах? 
ЗІБА Нас так Хікі навучыў.  
ПІКІ Як прыгожа! 
ХІКІ (падтаквае) Так. А вось табе мой падарунак! 
ПІКІ Матроская цяльняшка! А на ёй... 
ХІКІ Сэрца. 
ПІКІ І якар! 
ХІКІ Знак усіх маракоў. Гэтая цяльняшка з Гамбурга. 
ПІКІ Ах, Хікі. Дзякуй, дзякуй! Пра такі падарунак я ўсё жыццё марыла. 
ЗІБА Я для цябе нешта вынайшаў, Пікі. 
ПІКІ Майстар Зіба! 
ЗІБА (выцягвае пластыкавую тубу з-пад вітамінаў) Я назваў гэта бурбалкаробам. 
ПІКІ Бурбалкаробам? 
ЗІБА Так, глядзі... (Туба выяўляецца выдзімалкай бурбалак; Зіба дзьме ў яе і дзьме, і свет 

робіцца зусім бурбалкавым.) 
ПІКІ Яно працуе! 
ХІКІ Бурбалкі празрыстыя, дрогкія, іскрыстыя! 
ЦІПІ Пікі, дай і мне таксама! (Усе наперабой пачынаюць весела выдзімаць бурбалкі.) Пікі, а я 

прынёс табе кніжку! 
ПІКІ Кніжка з малюнкамі, урраа! Чапля, жабка... а гэта што? 
ЦІПІ Гэта літары. З гэтай кніжкай ты зможаш вывучыць усе літары. Вось глядзі: гэта ч – як у 

слове “чапля”. 
ПІКІ А гэта ж як у слове “жабка”!  
ЦІПІ І ф як у слове “фіялка”. (Яны гартаюць кніжку, і ў іх гараць вочы.) 
ПІКІ Якая цікавая кніжка... 
ЦІПІ У мяне для цябе ёсць яшчэ адзін падарунак. Вось. 
ПІКІ Ммм, як прыгожа загорнуты... Але што гэта такое? Выглядае, як... 
ЦІПІ Як лыжачка з дзірачкай. 
ПІКІ Ціпі, што гэта? 
ЦІПІ Я ж кажу: лыжачка з дзірачкай. 



ПІКІ Але нашто мне... дзіравая лыжка? Праз тую дзірку ўсё працячэ, ёй не з’ясі нават суп, 
нават вермішэлевы... 

ЦІПІ Ёй не з’ясі нічога, зусім нічога. Дзіравая лыжка ні на што не прыгодная, зусім ні на што. 
Класна, праўда? 

ПІКІ Тады навошта ты мне яе дорыш, Ціпі? 
ЦІПІ Хікі казаў, што дзеці штогод атрымліваюць і процьму розных падарункаў, з якіх ім 

ніякай, зусім ніякай карысці, але і з іх яны павінныя цешыцца. Дык я падумала, што і 
табе трэба было б падараваць нейкі непатрэбны падарунак, каб у нас атрымаліся 
сапраўдныя народзіны, такія, якія бываюць у дзяцей. 

ПІКІ Ах, якая ты мудрая, Ціпі. Ты мяне так пацешыла! 
ХІКІ Дэльфін скочыў на борт, а мы пойдзем на торт. 
ПІКІ Ой, я ж вас яшчэ нічым не пачаставала. Хутчэй, давайце святкаваць! (Пікі спачатку 

задзімае тры свечкі, мышы пляскаюць у ладкі, а потым бяруцца за торт. У Пікі з 
дзіравай лыжкай надта не атрымліваецца, але ж гэта не страшна! Зіба разлівае па 
кубках гарбату і часам нехта з гасцей ціха спявае: Сто лят, сто лят, нех жые, жые 
нам!) 

 
 
Сцэна 9. На ганку перад нарой 
 
П’юць гарбату. 
 
ПІКІ Хікі, гэта так цудоўна і класна, што ты нас навучыў святкаваць народзіны. А лепш за ўсё, 

калі знаходзішся на святкаванні народзінаў імянінніцы. 
ХІКІ Ну, гэта, вядома, лепш, чым на святкаванні народзінаў... не імянінніцы... 
ПІКІ Ведаеш, што я думаю, Хікі? Што калі народзіны такія вясёлыя і забаўныя, то такім будзе і 

ўсё, пра што ты нам расказваў. Напрыклад, палёт. 
ХІКІ Ты б хацела паляцець на самалёце, Пікі? 
ПІКІ Вельмі. Вельмі хацела б. Глядзець зверху на наш трамвайны прыпынак. А больш за ўсё я 

хацела б праляцець праз вясёлку. Каб і я ўся стала паласатай. Паласатая Пікі і паласаты 
самалёт. І ўсе колеры былі б так, як маюць быць. Як калі чарга азёрных жабак з букетамі 
свежых фіялак! 

ЗІБА Але ж мы не ведаем, дзе знаходзіцца аэрадром... 
ЦІПІ Упэўнены, што нейкі трамвай нас туды абавязкова давязе... 
ПІКІ Я на трамваі не паеду – не дазволю, каб трамвай мяне праглынуў! 
ЦІПІ Ты хочаш ляцець на самалёце і баішся трамвая? 
ПІКІ Калі нехта баіцца павука, гэта не значыць, што ён баіцца і васьмінога... А пры гэтым у 

павука таксама восем ног і адна галава. 
ЗІБА Дапусцім, мы знойдзем аэрадром, на ім самалёт, а Пікі перастане баяцца і паляціць. Але 

як яна вернецца? Мы ж нават не ведаем, дзе жывём! Наўрад ці ёй пашчасціць 
гэтаксама, як Хікі. Бо нават пярун не б’е двойчы ў адно і тое ж месца. 

ХІКІ Мы жывём у Ліберцы, я прачытаў гэта на чэку ў той краме, у якой мяне прадавалі. У 
заатаварах. 

ПІКІ, ЦІПІ і ЗІБА(летуценна) У Ліберцы... 
ХІКІ На лятучым каберцы прызямлішся ў Ліберцы. 
ПІКІ Ты так думаеш, Хікі? 
ХІКІ Калі ты мыш і верыш ва ўласныя сілы, то праляціш і праз дзюрачку ў сыры. 
ЦІПІ Хікі! Бліжэй да справы, сябры! 
ХІКІ Хадзем, я ведаю лятучую мыш, яна нам параіць, як падняцца ў паветра. 
ПІКІ Лятучую мыш? 
ЗІБА Ты маеш на ўвазе кажана? 



ХІКІ Менавіта так, кажана. Ён жыве ў нас на гарышчы і яго завуць Чуча. Я з ім знаёмы яшчэ з 
дзіцячага садка. Калі я пабачыў яго першы раз, то думаў, што гэта анёл. 

ПІКІ Анёл – гэта ж такая пульхная мышка, якая ўмее лятаць? 
ЦІПІ У тым і справа. Таму яго так проста зблытаць з кажаном. 
ЗІБА Розніца толькі ў тым, што кажан можа лятаць нават з заплюшчанымі вачыма. У 

адрозненне ад анёла. 
ПІКІ Думаеш, што яна, што ён... што кажан дома? 
ХІКІ Ён заўсёды дома – гэта ўсім вядома. Калі толькі не дзесьці яшчэ. Хадзем! Наверх, на 

гарышча, зладзім там ігрышча. 
 
 
Сцэна 10. На гарышчы 
 
Вельмі цёмна. Кажана праз цемру зусім не відаць. 
 
ХІКІ Чуча, мы тут. 
ЧУЧА Чую, Хікі, слых у мяне добры. 
ЦІПІ Дзе ён? 
ХІКІ Там, наверсе. Вісіць. 
ПІКІ Як вісіць? 
ЗІБА Там, у рагу. Глядзі: дагары нагамі. 
ПІКІ Дагары нагамі? Як дагары нагамі? На нагах жа стаяць, а вісець можна хіба толькі за рукі, 

за лапкі... 
ХІКІ Або яшчэ на вяроўцы. 
ЦІПІ Ну Хікі... 
ЗІБА Але кажаны напраўду вісяць дагары нагамі, за кіпцікі, галавой уніз. Бачыш? 
ПІКІ І праўда! Чуча, не мучайся там, падлятай да нас, у нас ёсць печыва і гарбата, а сядзець 

мы можам на тых вазонах... 
ЧУЧА Як сядзець? 
ЦІПІ У сэнсе – як сядзець? Хіба сядзець неяк складана? 
ЧУЧА І на чым я, па-вашаму, буду сядзець? На крылах? 
ПІКІ Ён не ўмее сядзець! 
ЦІПІ Ну, тады ты каля нас можаш пастаяць... З гарбатай. 
ЧУЧА І як я, па-вашаму, буду стаяць? Можа, яшчэ скажаце, каб я пахадзіў ці патанцаваў? На 

крылах? 
ЦІПІ Ён не ўмее нават стаяць? І хадзіць? 
ПІКІ Ну, тады можаш з намі прынамсі прылегчы. На жывот. А крылы складзеш за спіну. Што 

скажаш? 
ЧУЧА А як я прызямлюся на жывот? З лёту? Уяўляеш, як бы я яго тады падрапаў, свой жывот, 

пры прызямленні? Ці ты думаеш, што ў мяне на ім колцы або шасі? А як бы я потым 
падняўся, га? Можа, падкажаце мне, Пікі і Ціпі? Ці вы спрабавалі некалі ўзляцець, 
лежачы на жываце? 

ЗІБА Так хіба толькі верталёт можа ўзлятаць... 
ПІКІ А што ты тады можаш, Чуча? 
ЧУЧА Як што? Лятаць! Ганяцца з сябрамі кажанамі, лавіць жукоў проста ў паветры, хапаць 

кроплі дажджу ротам... уночы, калі месяца не відаць, а зораў і пагатоў... Цемра, куды ні 
глянеш, і толькі вецер свісціць у вушах... 

ЦІПІ А калі стомішся, то проста недзе павіснеш... 
ЧУЧА Дагары нагамі, само сабой. 
ПІКІ Значыць, ты ўсё жыццё толькі лятаеш або вісіш дагары нагамі? 
ЧУЧА А хіба ёсць на свеце нешта лепшае? 



ПІКІ Мне гэта падаецца смутным... Мне ўжо, Ціпі, нават не шкада, што я звычайная мыш, а 
не лятучая, не кажан. Бо як бы я тады магла фарбаваць і маляваць? Або хадзіць гуляць 
са сваім новым ружовым парасонам? Але так хацелася б хоць аднойчы паспрабаваць 
паляцець... 

ЗІБА Паслухай, Чуча, які груз ты мог бы ўзняць? 
ЧУЧА Як узняць? У зубах узняць? 
ЗІБА Я мог бы зрабіць папругу, якой той груз можна было б пачапіць да твайго цела. 
ЧУЧА І што б я з тым грузам на целе рабіў? 
ЗІБА Як што? Паляцеў бы! 
ЧУЧА Думаеш, я мог бы стаць першым грузавым кажаном на свеце? Чуча-скайлайнер! Першы 

лятучы грузавік! 
ЗІБА Хутчэй легкавік. 
ЧУЧА Як легкавік? 
ЗІБА Мышыны легкавік. Ці змог бы ты падняць Пікі? 
ЧУЧА Пэўна, змог бы, калі б мы ўзляцелі з вышыні. Напрыклад, з даху... пры бязветраным 

надвор’і... Лунаць з Пікі я дакладна змог бы. Прыемны прахалодны вечар, на самым 
захадзе сонца. Цёплае паветра нясе ўгору да аблокаў, як лебедзі на каруселі... 

ЦІПІ А побач у даліне імжыць дожджык і над усім выгінаецца вясёлка... 
ЧУЧА Праляцець праз вясёлку! 
ПІКІ І стаць вясёлкавай і паласатай! 
ЧУЧА Аднойчы ўначы я бачыў месяцовую вясёлку. Бела-жоўтую, вясёлку пры поўні... 
ПІКІ Уначы не, Чуча. Тады Ціпі не ўбачыла б, як я лячу. 
ЧУЧА Не бойся, усе ўсё ўбачаць. Толькі... адразу ўчапіцца за брус, на якім я вішу, я з табой 

дакладна не змагу, Пікі. На гэта ты занадта цяжкая... А на жывот – табе гэта наўрад ці 
спадабалася б... 

ПІКІ (смяецца) Хіба ў мяне ёсць колцы або шасі? 
ЗІБА Не хвалюйся, Чуча, мы нешта прыдумаем. 
 
 
Сцэна 11. У забаўляльным парку 
 
Практычная частка падрыхтоўкі да палёту. 
 
ЗІБА Мы з Хікі прачыталі цэлую кучу кніг пра падрыхтоўку да палётаў. 
ХІКІ І пра Гагарына. 
ЗІБА (да Пікі) Трэба трэніравацца, каб з таго шалёнага палёту ў цябе не закруцілася галава. 
ХІКІ І жывот каб не забалеў. Трэба трэніравацца, каб Пікі не званітавала на Чуча, асабліва на 

ягоныя вочы. Каб Чуча потым не быў як стырнавы, які ні на крок у тумане не бачыць.  
ЦІПІ Жывот мусіць вытрымаць усё, проста трэба яго загартаваць, і кропка. 
ПІКІ А як яго загартоўваць? Я што, сапраўды павінная раскусіць жука-гнаевіка і павольна яго 

праглынуць, як казаў Хікі? 
ЗІБА Фу, Хікі! 
ХІКІ А што ў гэтым такога? Жывот лётчыка проста павінен вытрымаць усё. І жука-гнаевіка. Я 

таксама магу яго з’есці, за кампанію. 
ЦІПІ Не бойся, Пікі. Ніякіх жукоў-гнаевікоў ці павукоў-цельпукоў есці не спатрэбіцца.  
ЗІБА Мы падлічылі, што трэба, каб твой жывот вытрымаў нагрузку, як пры ста колах на 

каруселі. 
ПІКІ Сто! Сто – гэта вельмі шмат, праўда? 
ЦІПІ Так, вельмі шмат. 
ПІКІ Гэта больш за чатыры? 
ЦІПІ Больш, нашмат больш. Я буду табе лічыць. 
ПІКІ Будзем ездзіць на нашай каруселі з лохнэскай пачварынай. 



ЗІБА Яна занадта павольная. Я прымацаваў для цябе і для Ціпі сядзенні на ваўчок. Каб ваўчок 
не хіліўся на бок. Ну то давайце жыва! Хікі, круці іх, круці! (Пікі і Ціпі круцяцца на ваўчку. 
Астатнім на гэта трохі страшна глядзець. Хікі раскручвае.) 

ПІКІ Не баліць жывот, не баліць. І галава зусім не круціцца. (Пікі і Ціпі на ваўчку. Гучныя піскі 
захаплення.) 

ЗІБА 98, 99, 100. А цяпер на арэлі. На алешыну. І цэлы дзень, да самага вечара! (Пікі на 
арэлях. Зноў захопленыя піскі.) 

ХІКІ (разгойдвае арэлі з Пікі так, што тыя амаль робяць сонейка.) Гоп-ля! Гоп-ля! 
ПІКІ Так класна гойдацца! Яшчэ! Яшчэ! 
ЗІБА А цяпер будзеш скакаць на батуце. Я зрабіў яго са старых матроскіх шлеек і спружынаў. І 

каб як след скакала, каб сальта за сальтам! (Пікі на батуце, трэці раз чуюцца гучныя 
піскі захаплення.) 

ПІКІ Так высока ўвышкі падлятаюць мышкі! 
ЗІБА Каб ты ведала, гэта толькі пачатак! Замест цэнтрыфугі будзеш выпрабоўвацца на 

ланцужковай каруселі. Я зрабіў яе з кухоннага міксера. Лятаць будзеш дагары нагамі, як 
інакш. Замест нажоў там вяроўкі, а на іх сядушкі з сухіх апельсінавых скурак. Ціпі, Пікі, 
вы прышпіленыя? 

ЦІПІ Так, майстар Зіба! (Зіба ўключае міксер, і мышкі круцяцца амаль гарызантальна з 
частатой дзесяць колаў за секунду. Гэта сапраўднае шаленства.) 

ПІКІ Ууух, гэта было нешта, майстар Зіба! 
ЗІБА Так, а цяпер самае важнае! Ці ведаеш ты, Пікі, што на вялікай вышыні паветра 

радзейшае? 
ПІКІ Не, майстар Зіба. 
ЗІБА Дык вось, гэта так, Пікі. Ты павінная да гэтага падрыхтавацца. Залазь у гэтую каробку. А 

рукі засунь пад гэтыя папругі, каб цябе не засмактала. (Гэта бляшаная каробка ад 
калядных прысмакаў.) 

ПІКІ А што мяне можа засмактаць? 
ЗІБА Як што, пыласмок. Мы закрыем каробку і ўставім у яе шланг пыласмока, каб ён 

адсмактаў паветра. 
ЦІПІ Ты зрабіў вакуумную камеру, майстар Зіба? 
ЗІБА Менавіта такая была і ў Гагарына. З пыласмокам. 
ПІКІ Майстар Зіба, давай гэтае практыкаванне пакінем на заўтра, добра? 
ХІКІ Пікі, ты смелай была, як у шторм капітан! Гэтае практыкаванне я зраблю за цябе. 
ПІКІ Дзякую табе, Хікі. 
ХІКІ Марак пазнаецца ў бядзе. 
ЦІПІ Можа, сябар? 
ХІКІ Кожны марак – сябар! 
ЦІПІ Зіба, майстар Зіба! Ці ты ўжо нешта прыдумаў, як Чуча з Пікі змогуць прызямліцца? 
ЗІБА Не бойся, Ціпі, я прыдумаў нешта шыкоўнае. 
 
 
Сцэна 12. Палёт праз вясёлку 
 
ЗІБА, ХІКІ, ЦІПІ, ПІКІ і кажан у дзеянні. 
 
ЦІПІ Сонечна. Сёння якраз правільны дзень, хвастом сваім чую. 
ХІКІ Было б класна! Мы і так ужо двойчы старт адкладалі... каб ім вечна на картах гадалі. 
ЦІПІ Адкладалі, каб не трапіць у навальніцу. Перад навальніцай сонца засмоктвае ўсё 

паветра наверх, як калі б піло малінавік праз саломінку, або ліманад... 
ПІКІ І нас бы тады засмактала ажно ў неба над аблокамі, як пыласмокам. Во было б... 
ЧУЧА Над аблокамі страшэнны холад. Так і кусаецца за крылы. 
ПІКІ І за вушы. 



ЗІБА (надзявае Пікі шлем) Вушы схаваеш пад шлемам. Спадзяюся, Пікі, што перад палётам ты 
не ела ніякага супу. Скажам, вермішэлевага. І марозіва. Напрыклад, сунічнага. 

ПІКІ Толькі лусту хлеба і яблык. 
ЗІБА Выдатна! Тады хадзем на старт. 
ЦІПІ Да старту застаюцца дзве хвіліны. Пачынаем адлік. 
ХІКІ 120, 119... (Мышкі і кажан лезуць некуды вельмі высока.) 
ЧУЧА Добры дзень, Ліберац Асташоў, палёт Чуча 111, стаянка Маскоўская, інфармацыя Кіло, 

прашу дазволу на старт і адлёт у Ліберац. 
ЗІБА Чуча 111, добры дзень, старт ухваляю, інфармацыя Кіло правільная, час 45, дазвол на 

палёт з Ліберца ў Ліберац маеце, стартавая Хеб 8 Альфа, адказчык 3350. Выходзьце на 
трасу 24, вецер 240, 5 міляў, вылет дазволены. Да сувязі. 

ХІКІ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Пачакайце! 
ЦІПІ Што такое, Хікі? 
ХІКІ Цяпер Пікі павінная крыкнуць “паехалі”, як Гагарын. 
ПІКІ Але я хацела быць больш падобнай да Церашковай. 
ЦІПІ Пікі! 
ХІКІ 3, 2, 1, гоп-ля! 
ПІКІ Паехалі! 
ЦІПІ Ляціць! 
ХІКІ Пікі! Яна сапраўды ляціць! 
ЗІБА Маленькі крок для Пікі – але вялізны для ўсіх астатніх мышэй свету. 
ХІКІ Першая мыш у космасе – нашая Пікі! Мышыны Гагарын! 
ЦІПІ Глядзіце: вясёлка! 
ЗІБА І Пікі з Чучам праз тую вясёлку пралятаюць! 
ЦІПІ Чапля апранула жупан замест безгустоўна стракатага футра. 
ХІКІ Чародка акулаў жвава за бортам скача, фыркае. 
ЗІБА Чыж адкашляўся, журавель закурлыкаў, баклан спявае фальшыва. 
ЦІПІ Чарга азёрных жабак з букетамі свежых фіялак. 
ЦІПІ, ЗІБА і ХІКІ (крычаць) Скачы, Пікі, скачы! (Пікі адшпільваецца ад Чуча і пасля нядоўгага 

вольнага падзення ў яе раскрываецца парашут. І не толькі ў яе – яшчэ ў 999 маленькіх 
папяровых Пікі, якія на парашуціках апускаюцца на гледачоў і выглядаюць вельмі-
вельмі калярова. Чырвоныя, аранжавыя, жоўтыя, зялёныя, блакітныя, сінія і 
фіялетавыя – як вясёлка.) 

Андрэй Саннікаў (голасам Андрэя Кроба) Ты падаеш уніз на парашуце, глядзіш на вясёлку, 
але тая вясёлка не выгінаецца над гарызонтам, як мост, зусім не. З вышыні ты бачыш яе 
ўсю, увесь круг, бо вясёлка круглая, як блін, як нашая карусель. Ты глядзіш на 
трамвайны прыпынак, і людзі на ім памерам з мышак, а трамвай выглядае як палка 
сухой каўбасы або як гіганцкая морквіна на колцах. Над трамвайным прыпынкам увесь 
час вісіць вясёлка, бо бесперастанку імжыць дробны дожджык, але пры гэтым свеціць і 
сонейка. І ты пытаешся сама ў сябе: чаму дождж усё вяртаецца і вяртаецца на той 
трамвайны прыпынак, ён жа не можа вяртацца проста так, выпадкова? Ён вяртаецца, бо 
таксама шукае сябра... або сяброўку, якраз такую, якую знайшла на прыпынку і я, сваю 
сяброўку Ціпі. Дождж бачыў, калі мы сустрэліся з ёй, калі мне Ціпі сказала, каб я 
схавалася пад яе парасонам, пад вялікім чырвоным парасонам у чорныя гарошыны, які 
выглядае як багоўка, божая кароўка, і як мой парашут, на якім я спускаюся да сваіх 
сяброў, якія мяне чакаюць, вось акурат тут, гатовыя кінуцца мяне абдымаць. 
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