
Безкоштовні квитки для біженців 

Біженці та їхні сім’ї, які знайшли захист у Лейпцигу, вітаємо вас у TDJW. Пропонуємо 
безкоштовні квитки на окремі вистави. Більше інформації: www.tdjw.de    

Єдиноріг, який завжди говорив “Ні” [6+] 
 
Ми бачимо на сцені людину в зеленому костюмі, який нагадує рослину папороть. Це наш музикант, який 
збирається розповісти нам казку про маленького єдинорога, який завжди і на все каже „ні“. Тому в сім‘ї його 
називають „єдиноріг, який говорить „ні““, а німецькою це звучить НАЙНхорн (нім. NEINhorn) (бо NEINhorn 
німецькою звучить дуже схоже на слово єдиноріг: Einhorn (з німецького „єдиноріг“) / NEINhorn, вимовляється 
Айнхорн/НАЙНхорн).

А ось і він, маленький єдиноріг НАЙНхорн, з рогом на голові, прямо перед нами. Він живе в цукрово-солодкому, 
рожевому Серцевому лісі з усією своєю сім‘єю: мамою-єдинорогом, татом-єдинорогом, тіткою-єдинорогом і 
братом-єдинорогом. Єдинороги тут завжди у відмінному настрої та завжди дуже щасливі. Ця постійна потреба 
бути щасливим діє на нерви нашому маленькому єдинорогу. Він не може розповісти нам свою історію так, як 
хочеться, тому що його постійно перебивають. А коли він відчуває якісь почуття, крім щастя і радості, коли він 
сердиться, перебуває в поганому настрої або взагалі вважає все навколо безглуздою дурницею, тут для нього 
немає місця. І тому маленький єдиноріг вирішує говорити „ні“ абсолютно завжди і абсолютно всьому. (Звідси і 
походить його ім‘я.)

Для його сім‘ї така поведінка дуже незвична. Вони намагаються зробити все можливе, щоб НАЙНхорн був 
щасливим: співають, танцюють, займаються спортом, грають у комп‘ютерні ігри. Але оскільки нічого з цього не 
допомагає, сім‘я вирішує відмовитись від нього, і НАЙНхорн покидає Сердечний ліс. Але тато-єдиноріг дуже 
сумує від того, що відбувається; з цього моменту він завжди буде повертатися, щоб відшукати свого маленького 
єдинорога НАЙНхорна.

Нарешті звільнившись від монотонної „необхідності бути завжди щасливим“, НАЙНхорн насолоджується своєю 
новонабутою свободою. Він копається в бруді, їсть гнилі яблука, поки йому не стане погано, і грає з собакою і 
кішкою музиканта. Нарешті НАЙНхорн по-справжньому щасливий. Діставшись річки, він зустрічає дивну жовту 
фігуру, яка вміє пускати гарні мильні бульки. Після легкого переляку при першій зустрічі виявляється, що це єнот. 
Але він погано чує і завжди питає: “Що?”(нім. Was?) Тому його називають (нім. WASbär) (тому що німецькою 
це звучить дуже схоже на слово єнот: Waschbär (з німецького “єнот“) / WASbär - Вашбер / ВАСбер). Вони стають 
друзями і з цього моменту йдуть світом разом.

На своєму шляху вони зустрічають рожеву кудлату істоту з трубою. Це собака. НАЙНхорн знаходить її дуже 
цікавою, але собака поводиться дуже круто і неприступно і просто відповідає „ну і“ (нім. na und) на все, що 
говорить НАЙНхорн! Тепер НАЙНхорн розуміє з ким він має справу: це НАхУНД (нім. NAhUND) (тому що 
німецькою ці слова звучать дуже схоже: Hund (з німецької “собака”) / NAhUND - Хунд / НАхУНД). НАЙНхорн радий, 
що знайшов ще одного друга. Після деяких коливань НАхУНД також визнає, що йому це дуже подобається.
Разом з ВАСбер вони йдуть в напрямку до Нікуди. На трьох панелях вони розповідають нам про те, як вони 
пройшли шлях від свого будинку в Сердечному лісі, по озеру мильних бульбашок і на Сонячний пагорб, крізь 
сонце, вітер і негоду, в Нікуди. Втомлені від довгого походу всі троє лягають спати. Але НАЙНхорн думає про свою 
сім‘ю, і ми бачимо тата-єдинорога, який вирушає на пошуки своєї дитини.

Наступного ранку всі троє раптово опиняються перед Баштою Повної Печалі. У ній замкнена принцеса, оскільки 
в таких вежах завжди замкнена якась принцеса. Принцеса просить усіх трьох звільнити її. Але це не так просто, 
тому що НАЙНхорн знову говорить „ні“, ВАСбер завжди запитує „що“, НАхУНД завжди відповідає „ну і“, а дочка 
короля на все відповідає „так“ (нім. форма doch). Цю принцесу називають КенигсДОХтер (нім. Königstochter - König 
“Король” + Tochter “донька”, перекладається як Донька Короля) (тому що німецькоюце звучить дуже схоже: Kö-
nigstochter / KönigsDOCHter - Кенигстохтер / КенигсДОХтер).

Після сильної плутанини мов з‘ясовується, що саме батько КенігсДОХтер замкнув її у вежі, бо вона йому завжди 
перечила. А батько цей – не хто інший, як наш зелений музикант. Без подальших вагань троє супутників 
звільняють КенігсДОХтер. Вчотирьох вони сильніші і пояснюють, що дітей треба поважати. Батько розуміє і визнає, 
як неправильно і зовсім несправедливо було садити дитину до вежі.

І тепер чотирьом друзям дуже добре і весело разом. Але тато-єдиноріг все ще шукає свого маленького єдинорога 
НАЙНхорна. Нарешті він його знаходить і тепер вони знову разом. А з такою кількістю нових друзів та з татом-
єдинорогом НАЙНхорн не може не бути щасливим.


