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« СИМПОЗІУМ ПЛАНЕТ - 2 » 

 

Віршована п’єса 

 

Дійові особи: Сонце, Земля, Венера, Юпітер, Сатурн, Марс, 

Меркурій, Уран, Нептун та Місяць. 

Декорації: На сцені імпровізований великий екран монітора 

комп’ютера, виготовлений з тканини. У віконечках – планети, які 

беруть участь у симпозіумі. 

Спікер - Сонце. На макеті зображені мікрофони і камери. (Звучить 

мелодія) 

 

Сонце: Симпозіум планет минулорічний 

Постановив: Земля готує звіт. 

Платформа «Всесвіт» у режимі звичнім 

Планет з’єднає вперше за весь рік. 

 

Вітання, хто на відео-зв’язку. 

Планети - діти, що це я у казці? 

Ви зовсім не змінились та чому 

Наша Земля в медичній масці? 

 

Земля: Мій звіт про стан природи не на часі – 

Землян проблема інша полонила. 

На Місяці цього не буде й Марсі, 

Бо райський край лише мені властивий. 

Не впевнена, що пояснить зумію, 
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Що трапилося за двадцятий рік… 

Холодить мозок слово ПАНДЕМІЯ 

І CОVID-19 всіх гнітить. 

Розумне людство вмить безсиле стало 

Перед нікчемним вірусом дрібним, 

Що тиснеться у організм щосили 

З метою знищити, зашкодити усім. 

 

Уран :Даруйте, я не зрозумів, 

Що за число із словом COVID? 

 

Земля: Це в дев’ятнадцятім, в цей рік 

З’явився термін в людській мові. 

 

Меркурій: На жаль, не можу зрозуміти 

Я суть проблеми, та даруйте… 

Я ж без людей і без повітря - 

Мені цей вірус подаруйте. 

По кратерах нехай лютує 

Або покриє гострі скелі! 

Метеорит як це відчує - 

Вмить розпластає по пустелі! 

 

Марс: А як допомогти тобі, плането? 

Можливо, вітер спрямувати в твій бік? 

А, може, бурі пилові  тенета 
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Розірвуть ковідові? Надішлю потік… 

 

Юпітер: Якби я міг крізь хмари поглядіти.. 

Поглянути  на все оце здаля… 

Й супутники не вийдуть із орбіти. 

Невже така безпомічна Земля? 

 

Сонце: Мої хороші, не секрет - 

Я вже аж цілий рік надіюсь 

На спеку, ультрафіолет… 

Не знищився коронавірус. 

 

Місяць: І моє сяйво не допомагає, 

Припливи і відпливи теж безсилі. 

Я за землянами  спостерігаю 

Й надіюся, що стане сили 

І розуму недугу цю здолати… 

Земляни створюють вакцини, 

(Стосовно неї йдуть дебати) 

Й шукають вихід без упину. 

 

Земля: Щоб збудник до людини не попав 

Й не розгорнув свої тенета, 

Кожен про захист свій подбав - 

В медичних масках вся планета. 

Ось ці слова звучать цілодобово: 
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Локдаун, ПРЛ, антитіла, вакцина 

І пульсоксиметр - ще нове є слово 

В свій лексикон доповнила людина. 

А піклуватися щоденно й повсякчас 

Про свій імунітет - це правило хороше. 

І вірю, що настане час 

Коли цей вірус подолати зможем. 

 

Венера : Це що ж виходить: жодна з нас 

В галактиці Чумацький Шлях не в змозі 

Допомогти  сестрі Землі?  Та час  

Й людина все зробити можуть. 

 

Земля : Я вдячна за слова підтримки, 

За прагнення допомогти. 

Та розумію - лиш людина 

Спроможна лихо обійти. 

 

Сонце До зустрічі в ефірі через рік. 

Надіємось, Земля вже знімне маску. 

І по традиції: безпечних всім орбіт 

І бережіть себе, будь ласка. 


