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Как без музика?  
4-то представление – 13 ноември 2015 г. – нова продукция 
 
Монолог 1 
 
В днешния тържествен час 
„Как без музика?“ за вас 
да покажем пак е време.  
Но понеже сме големи,  
ще играем без Мария.  
Всичко ще разкажем ние.  
Представете си, че тя  
весело бере цветя 
и се скита от зори 
из планинските гори.  
Вие китка от тинтява 
и със птички се надпява.  
С песни, танци, то се знае, 
таз пиеса се играе.  
Слушайте сега и вие  
песничката на Мария.  
 
Как без музика? 
 
Соло 
Планинският ден вече свършва, знам сега,              
и слънцето ясно изпраща ме без тъга.                      
От гъсти сенки зелени                                                
гълчава ме мами да спра.                                           
И се спирам, и чакам, и слушам                                
вълшебни звуци още чувам аз                                   
в чудната гора...                                                          
 
Всички 
Какво е планинският свят без песен? 
столетия там музика ехти. 
Сърцето ми пълно е с тая песен 
и след песента вечно то лети. 
 
Соло   
Сърцето ми бие със птичи крила 
над гладката езерна шир, 
трепти като звън в утринта 
камбанен, отекващ безспир.  
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С поточето смее се то, 
бълбука по склона зелен. 
И пее в нощта 
като славей, в захлас упоен. 
 
Всички 
Планинският свят гони самотата, 
там песен звъни от зори до мрак. 
И с нежно крило милва ми душата, 
и ще пея пак. 
 
Монолог 2 
 
Сладко пее, да, обаче  
те възлагат й задача –  
ето че във автобуса 
вече втори час се друса 
и пристига скоро тя  
тук пред нашата врата.  
В смешна рокля и с китара.  
Татко, значи, все се кара, 
иска да ни възпитава,  
и Мария той ни дава   
за учителка сега.  
Не, това не е шега –  
с пакостничество се славим... (и със нея ще се справим!)  

Нека да ѝ се представим.  
 
Монолог 3  
 
С нея тъй се запознахме 
и веднага си признахме –  
у дома е открай време 
музиката забранена.  
Не умеем ни да пеем, (само блеем!)  
нито танците владеем.  
Тук Мария рече: „да,  
извинете, господа,  
но такова положение 
ме изпълва с възмущение. 
Как без музика живеете?  
Ей-сегинка ще пропеете.  
Нямам никакво търпение  
да започнем обучение.“  
Грабна своята китара,  
пръст по струните прокара.  
„Нотите щом знаеш – честно,  
пеенето става лесно“.  
И запя, и тъй след нея 
се научихме да пеем.  



3 

 

До-ре-ми 

Дует 
Да почнем съвсем отначало, 
така ще е най-добре.  
Щом броим, почваме с ед-но-две-три 
щом пък пеем, започваме с до-ре-ми 
до-ре-ми, (до-ре-ми) –  
от нотите са първите три 
до-ре-ми, (до-ре-ми) 
до-ре-ми-фа-сол-ла-си... 
Я да пробваме нещо по-лесничко – 
 
Всички  
ДО небето върхове 
РЕ – рекичката блести 
МИ–е свойте брегове 
ФА–нтазирай с мен и ти 
СОЛ–o e да пееш сам, 
ЛА–стовиче във гнездо 
СИ–ньо е небето, знам, 
то ни връща пак при ДО – о, о, о 
До-ре-ми-фа-сол-ла-си-до, сол-до 
 
Нотите щом знаеш ти, 
пееш всичко с тях почти. 
Нотите щом знаеш ти, 
пееш всичко с тях почти. 
 
ДО... 
До ре ми фа сол ла си до 
До си ла сол фа ми ре 
До ми ми 
Ми сол сол 
Ре фа фа 
Ла си си 
До ми ми 
Ми сол сол 
Ре фа фа 
Ла си си 
 
Нотите щом знаеш ти... 
 
ДО... 
Сол до ла фа ми до ре 
Сол до ла фа си 
Ла сол сол фа 
Си до 
 
До ре ми фа сол ла си до – сол до 
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Монолог 4 
 
Хубава е песента,  
малко изморява тя.  
С музиката във душата 
се търкулваме в леглата 
и заспиваме, сънуваме 
с песен как в простора плуваме.   
Сви се буря вечерта, 
загърмя и затрещя. (и заплющя!) 
Да, уплашихме се ние –  
скоро тичай при Мария! 
Тя ни гушна и запя,  
за любимите неща –  
и догаряше свещта,  
вън утихваше нощта,  
докато ни се приспа...   
 
Моите любими неща 
 
Росни лалета и котенца сладки, 
моливи цветни и нови тетрадки, 
пъстри подаръци на сутринта – 
те са сред мойте любими неща. 
 
Кончета бели и банички вкусни, 
медният звън, щом шейната се впусне, 
дивите патици в полет в нощта – 
те са сред мойте любими неща. 
 
Малки момиченца в роклички бели, 
пухчета снежни, на клепките спрели, 
бялата зима, след туй пролетта – 
те са сред мойте любими неща. 
 
Щом съм тъжна, щом съм болна, 
щом зъб ме боли, 
си спомням нещата любими неволно 
и не е тъй зле, нали? 
 
Монолог 5  
 
Татко строг е и наказва, 
но Мария пък ни казва,  
че и той като младеж, 
казват, имал бил китара,  
на тавана – много стара,  
уж бил пеел със копнеж 
за любимата страна 
със зелена планина, 
дето ясната зора 
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над дълбоки езера  
е огряла бял цветец –  
скитал той като ловец 
и измислил песента 
дето днес ни учи тя.  
 
Еделвайс 
 
Еделвайс, еделвайс 
всяка сутрин ме срещаш. 
Чист и бял, засиял, 
радостно ме посрещаш. 
 
Cнежен цвят, да си вечно млад, 
и със тебе нека 
моят мил роден край 
да пребъде довека. 
 
Еделвайс, еделвайс 
всяка сутрин ме срещаш. 
Чист и бял, засиял, 
радостно ме посрещаш. 
 
Cнежен цвят, да си вечно млад, 
и със тебе нека 
моят мил роден край 
да пребъде довека. 
 
Монолог 6  
 
Днес в беседката играх, 
там под пейката се сврях 
и на меката трева 
дремнах си – за час, за два. 
Ала слънцето се скрило. 
Неусетно се стъмнило.  
Аз събуждам ce във мрака.  
Има там до мене някой.  
Заговарят – начаса 
ги познавам по гласа:  
кака с новия си приятел 
или още почитател.  
Ще подслушвам – що да сторя? 
Смешни работи говорят.  
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На 16, 17 почти 
 
Соло 
Момиченце малко си още ти,                                       
животът не е почнал,                                                     
главичката пълна ти е с мечти –                                  
какви – не знаеш точно. – не точно.                                         
 
На шестнайсет, седемнайсет почти,                            
дали си готова ти                                                           
утре любов като долети и                                             
до твоите врати?                                                            
 
На шестнайсет, седемнайсет почти                             
момчета ще срещаш ти –                                              
как ще познаеш принца незнаен                                  
на своите мечти?                                                           
  
Как ще се справиш ти, кажи,                                       
с момчешкия проблем?                                               
страх, срам и плахост ти тежи,                                    
но вярвай ти на мен –                                                   
 
трябва някой мъдър, начетен                                      
да ти даде съвет –                                                         
аз съм вече почти пълнолетен,                                    
с мене ще си наред.                                                      
 
Всички 
Трябва някой мъдър, начетен                                     
Да й даде съвет –                                                        
той е вече почти пълнолетен,                                     
с него ще е наред.                                                    
 
Соло 
На шестнайсет, седемнайсет почти,                           
знам, че съм малка аз –                                                
всичко, което ми казват момчета,                               
вярвам го във захлас.                                                   
 
На шестнайсет, седемнайсет почти,                           
просто ме хваща страх –                                              
мъжките нрави, що да се прави –                               
нищо не знам за тях.                                                    
 
Как ще се справя аз, кажи,                                          
с момчешкия проблем?                                               
Страх, срам и плахост ми тежи,                                 
но ти нали си с мен?                                                    
 
Трябва някой мъдър, начетен                                     
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да ми даде съвет –                                                        
ти си вече почти пълнолетен,                                     
с тебе ще съм наред.                                                    
 
Всички 
Трябва някой мъдър, начетен                                     
да ти даде съвет –                                                        
той е вече почти пълнолетен,                                     
с него ще си наред.                                                    
 
Монолог 7  
 
Тия мислят се големи 
и по възрастните теми 
денонощно те бърборят...  
Но... Мария заговори: 
„Гости ще ни идват!“ – рече... 
Попремисли и отсече: 
„Гостите да не скучаят 
Докато си пият чая,  
да покажем представление! 
С мъничко въображение 
тази песен да направим,  
куклен театър да представим.“  
Седнахме да репетираме 
от зори до мрак без спиране –   
страшно трудна песента е,  
никой още я не знае.  
 
Монолог 8  
 
Йодлер казва се, във нея  
много ноти тъй се пеят,  
че си кълчиш ти гласа  
и пресипваш начаса,  
и ревеш като магаре,  
кашля кой където свари...  
Жалваме се на Мария: 
„няма да успеем ние!“ 
Тя ни казва: „ще успеем,  
с воля повече щом пеем.  
Упражненията, знам,  
водят до успех голям.  
Щом на тялото е трудно,  
слуша то духа ни буден.  
„Воля“, „дух“ – що е това?  
Ето тръсва тя глава: 
„Може да ни е най-лесно 
ако го изпеем с песен“.  
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Смело нагоре 
 
Соло 
Смело нагоре 
с неспирен ход. 
Даже без пътека, 
пак търси обход. 
 
Ти покорявай 
всяка висота 
И не изоставяй 
своята мечта. 
 
Всички 
Такава мечта 
иска обич докрай. 
Всеки ден иска тя 
до самия ти край. 
 
Смело нагоре 
с неспирен ход. 
Даже без пътека, 
пак търси обход. 
 
Ти покорявай 
всяка висота 
И не изоставяй 
своята мечта. 
 
Такава мечта 
иска обич докрай. 
Всеки ден иска тя 
до самия ти край. 
 
Монолог 9 
 
Да, Мария беше права. 
Упражняваш ли се, става.  
Е, началото е трудно,  
но накрая стана чудно.  
Да, разказва песента 
пак за възрастни неща,  
ала има и козички,  
с куклите играхме всички,  
гостите се забавляваха  
и ни дълго поздравяваха.  
Много радвахме се ние.  
Чуйте я сега и вие.  
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Самó козарче 
 
От планината самó козарче 
Layee odl layee odl layee o 
С глас ясен вика само козарче 
Layee odl layee odl o 
В селото долу далеч го чуват 
Layee odl layee odl layee o 
Ясния, силния глас му чуват 
Layee odl layee odl o 
O ho lay-dee odl lee o, o ho lay dee odl ay 
O ho lay-dee odl lee o, hodl odl lee o lay 
 
Принцът от моста на замъка чува 
Layee odl layee odl layee o 
Долу из пътя носачи го чуват 
Хора край тежки трапези го чуват 
Пиячи на пиво пенливо го чуват 
O ho lay-dee odl lee o, o ho lay dee odl ay 
O ho lay-dee odl lee o, hodl odl lee o lay 
 
Малка мома си врата отваря 
И на козарче тя отговаря 
Момина мама се удивлява 
Как се с козарче мома надпява 
O ho lay-dee odl lee o, o ho lay dee odl ay 
O ho lay-dee odl lee o, hodl odl lee o lay 
 
Весел живот, lay lee o layee lee o 
О lay lee o lay lee lay ee o 
Скоро дуетът ще стане трио 
Layee odl layee odl o 
Hodi lay ee, hodi lay ee, hodi lay ee hee, hodi lay ee 
Odl lay odl lay, odl lay odl lee, odl lay odl lee 
O-de layee, odl lee-ee, odl lay  
 
Монолог 10 
 
След концерта се прощаваме 
и към детската отплаваме.  
Според правилото местно 
щом ни стане интересно  
казват – „време е за сън“ 
и изпращат ни навън.  
А големите остават, 
веселят се до забрава.  
Хубаво поне, че ние 
имаме до нас Мария!  
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Монолог 11 
 
Тази песен е последна –  
преди нея ще е редно 
и да ви благодарим,  
пък и да се уверим, 
че на всички ви хареса 
днеска нашата пиеса.  
Ако не – то извинете...  
Ако ви хареса – моля 
ръкопляскайте на воля  
и на бис ни поканете.  
 
Довиждане 
 
Тъжно бие часовникът в антрето  по мрак 
в тон с черковното „бим-бам-бум“. 
А в детската мъничкото птиченце пак 
подава се със вик „ку-ку“ – „ку-ку“. 
Те важно известяват, но строго увещават 
да лягаме без шум. 
 
Довиждане и лека нощ от нас. 
Не ни се ляга, хубаво е с вас. 
Довиждане, auf wiedersehen, goodbye. 
Не ми се спи, но време ми е май. 
Довиждане, au revoir, auf wiedersehen. 
Как исках аз шампанско и за мен! (Да? – Не!) 
Довиждане, auf wiedersehen, goodbye. 
С въздишка тръгвам, всичко има край. 
Все пак доволнa тръгвам си от вас. 
Отлитам и отплавам в тоя час. 
Прибра се Слънчо, лягам си и аз. 
Довиждане, auf wiedersehen, goodbye. 
Довиждане, goodbye. 
Goodbye. 
 
Завеса 
 
Бис 
 
До-ре-ми 


