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                                ЧОЛОВІК  У  КРЕДИТ,  

                                                         АБО 

                                 ЧЕТВЕРТИЙ ВАРІАНТ 
                                 (кіносценарій психологічної драми) 

 

Такт 

 

Несподіваний такт у симфонії літа... 

Елеґантна хода, пластика поступу вирізняють жінку поміж натовпу. 

Через плече – сумка; під пахвою другої руки – картина, огорнена папером, 

але не зав’язана, просто прикрита від зайвих очей. 

…Папір розгортається, і з-під нього визирає напрочуд дивовижний світ 

кольору, що рухається з нею, мов живий. 

– Пані Маріє, – чоловічий голос. 

Вона ґраційно повертає голову й бачить поруч незнайомця. Брови 

застигають у злеті спомину і здивування. 

– Вибачте, але я... 

– Ви можете (!) мене не знати. Я кредитор вашого чоловіка. Нам треба 

поговорити, – спокійно й рівно звучить м’який низький чоловічий голос. – 

Влад постійно уникає зі мною зустрічей. 

– Нічим не можу вам допомогти... 

– Ви ж його дружина... Чи не так? 

– ...Ні. 

– Даруйте, я помилився, – розпачливо й розчаровано у відповідь. – Мені... 

здалося... 

– Я справді була його дружиною. П’ять місяців... 

   Вона зупиняється, механічно шукає якоїсь зміни і, побачивши лавочку, 

різко сідає, поклавши поруч картину. Він також присідає – далі. І тільки 

прикритий шматок акварелі розділяє їх 

– Я міг (!) би найняти рекетирів. Але... відчуваю, що... не можу... поки що.  
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…Нелегко заробляв цю тисячу доларів. Минуло вже два роки! 

…Моя сестра сама виховувала сина, я – його хрещений батько. Миколка 

невдовзі одружується. Маю допомогти йому вирішити деякі житлові 

проблеми. Адже ж – обіцяв. Мені потрібні ці гроші – вже! 

Вона лише заперечно хитає головою та знизує плечима. 

В його рівний голос вливається хвиля наступу й обурення. 

– Ви мусите допомогти мені знайти його! 

– Я до нього тепер не причетна. 

– Але ж були! 

– У мене офіційне розлучення. 

– А в мене офіційна (!) друга розписка про остаточне повернення грошей у 

піврічний термін. Пам’ятаєте, моя сестра до Вас приходила? 

Він виймає складений учетверо папір. 

– Тут і Ваш підпис яко ґаранта. Ви можете це заперечити? 

– Ні, звичайно, мала свого часу таку необережність. Та коли він позичав у 

вас гроші, – ми з ним не зналися. 

– Але суд має право присудити вам сплату боргу, – а вже трохи згодом 

спокійніше: – Якщо маєте інші варіанти вирішення цієї проблеми – скажіть. 

Ось вам мій номер телефону. Чекатиму тиждень. Весілля в Миколки за три 

місяці. 

– Ви хочете, щоб я вам повернула гроші за Влада? 

– Розшукайте його. Тоді робіть, як знаєте... Але цю справу мусимо 

вирішити. 

Вона похнюпила голову – не знала що відповісти. Очі сповнилися слізьми. 

Вони важіли попри стримок і гарячими кулями прошили ноги. 

Він це помітив.  

Вона не могла поворухнутися. 

Тим часом вітер підхоплює папір із картини, і та, оголена, розкриває, як 

рану, свою душу. Його погляд мимоволі спиняється на тому видиві. 

– У вас... небо і квіти – заплакані... 
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– Так усе життя малюю... – «по-мокрому», – всміхається нерадісно, 

шукаючи хоч якоїсь можливості опанувати собою. – Не може бути по-

іншому – в мене ...акварелі... Проте люблю й графіку. Фантастично можна 

мислити двома кольорами... 

– Якась незвична у вас техніка. Я придбав олійний триптих нещодавно. Як 

на мене, – олійні – чіткіші у висловлюванні. 

– ...Мені чомусь нецікаво так. Та чіткість наче окреслює простір бачення. 

А кольори, звуки, все і ми – навколо... проникаємо... одне в одного. Світ так 

наче гарніше говорить кольором, несподіваним у переходах. Це своєрідні 

аури образів... І то – мій світ. Якщо ви бачите, що він заплаканий... 

– То так воно... і є?.. 

– Прикро, либонь. 

– Але, знаєте... Тут є якась незбагненна глибина. Ці квіти... дивляться... на 

мене очима, в яких я бачу незайману душу, а жити їм... лічені дні... 

У приємному здивуванні вона легко й повільно повертає голову до 

співрозмовника. 

– Дивно. Я так… навіть… не думала, – сказала тихо. 

Та враз рвійно впивається поглядом у годинник. 

– Даруйте, я спізнююся. Художній салон-магазин зачиняється на обід. А 

мені треба... 

Вона якось по-особливому легко підхоплює картину. 

– Вибачте за Влада... Не знаю, що ще сказати... Я зателефоную. 

– Вам... треба (!?) йти... 

– Це так все складно і – важко... 

– Мені теж... 

– У кожного своя вага... 

Вона перейшла на інший бік дороги, і їх тепер (видно було з небес) чітко 

розділяв потік машин і начебто дві площини утворилися на одній... 

Світлофор подарував зелене світло, і він рушив за нею... 
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Частина 1 

Нехай буде вам солодко 

 

А спогади – тремкі – через стривожену рухом воду... 

Майстерня. Картини, всюди, навіть під ногами; стоять на підлозі, 

приперті до стіни, як дні відбулого життя. Сторонній погляд це обурює. 

Марія вправно топить папір у ванночці, щоб потім він, народившись із води, 

в незбагненних переливах гармонії барв нового образу щось міг мовити до неї. 

Стук у двері. 

– Заходьте. 

До майстерні входять двоє чоловіків. Один кругленький, опецькуватий. 

Другий – високий, у довгому плащі, розстебнутому; шарф, невимушено 

опущений, підкреслює високу, струнку чоловічу постать. Борода. Сині, іноді 

їдкі в прожилках погляду очі, на чистих білкак – зоряніють. Ледь не Ален 

Делон, – майнуло. 

– Наше шануваннячко. Даруйте. Це Ви, Марія Кованченко? 

– Так, я. 

– Вибачте, – мовив красень, – я бачив минулого місяця Вашу виставку – 

дуже сподобалася. Коли ваша ласка, то чи можна придбати моєму товаришеві 

акварель на подарунок чарівній особі... 

– Варто було попередити, що прийдете, – по-діловому спокійно. – Мої 

роботи для продажу – закладені іншими, їх треба дістати. Та й... – 

невдоволено поглянула на розпочату роботу, – колір у мені той, що мав бути 

на цім папері, захолов – відклала пензель. 

– Вибачте нам... 

– Тоді що ж... Потребую продати дещо. 

Вона переставляє роботи, щоб добутися до їй потрібних, і перед очима 

чоловіків постають сюжети, видовища, які не можуть не захопити. 
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Деякі з них затримуються в руках красеня-чоловіка. Вона відчуває, що він 

вміє бачити (!) краще з можливого, і їй приємно, що, власне, знайшовся 

мудрий поціновувач її таланту. Зненацька вони обмінюються поглядами, і 

благодатна хвиля спливає на їхніх обличчях. 

Краса не може не захопити художниці, а вродливця – краса її творінь. 

…І вони це розуміють. 

Тим часом опецькуватий покупець віддано чекає думки знаючого приятеля. 

– Оця їй би сподобалася... 

– Ти маєш рацію. 

– Вона тепла і дуже одверта.  

– Скільки? 

Марія відповідає. Він виймає гаманець і, не торгуючись, упевнено викладає 

гроші. 

– До речі, мене звати Влад, а приятеля – Віктор. Вибачте, ми не 

назвалися... 

Марія і Влад дивляться одне на одного, і її жахає думка, що ось зараз цей 

чоловік може піти й ніколи вже не повернутися. Він фіксує той погляд. 

– Дозвольте залишитися на кілька хвилин – поглянути невиставкові 

роботи. 

– Будь ласка. 

– Ти... не поспішаєш, Вікторе? 

– Маю справи, піду, – до Влада, – а кава з коньяком з мене завтра. 

…Коли вони залишилися вдвох, Влад урочистим жестом вийняв велику 

плитку шоколаду і вручив Марії. 

– Нехай буде Вам завше солодко. 

Їй було приємно й радісно. 

– Дякую. Пропоную чай. Поки Ви роздивлятиметесь, я запарю свіжий. 

Він розглядав картини уважно. Деякі коментував, виявляючи блискучі 

всебічні знання і відчуття справжнього в мистецтві. Вона здебільшого 
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кивала погоджуючись, а собою була незадоволена вкрай. Як дівчисько 

ніяковіла й червоніла, коли він кидав на неї погляди. 

Влад радів, що все, – як він хотів, його надзвичайно тішило, що він 

отакий, переможний, а його врода може затьмарити навіть… талант. 

... 

Вони розмовляють. Згодом ідуть каштановою вулицею. Вдвох – у тунелі 

квіту. Буяє природа – вирують почуття. Ті хвилини – то тремка музика. 

Подих цвіту і стукіт щастя... 

Прощаються. Він схиляється, припадає вустами до її руки – і цей поклін і 

відданість треба лише бачити! Є реванш. 

Минали дні, тижні. Влад не з’являвся більше. Промайнуло декілька місяців 

– і тут, у свято Марії. Коли в майстерні було гамірно і тісно від друзів, у 

дверях постав чоловік-переможець – з оберемком (!)квітів, що їх він тримав 

ледь не під пахвою. 

– Вибачте, я на хвилинку. Вітаю! Вітаю! Вітаю! – він у шанобливому 

поклоні підніс до губ її руку й обпік дотиком-поцілунком. Хміль вина і 

ніяковість облили їй обличчя. Так, його дотик... обпік. 

Влада сприйняли як давнього Маріїного знайомого, запросили до столу, де 

явна перевага жіноцтва поїдом їла його очима... 

Він легко влився в компанію. Був ґалантний і уважний до всіх. А ще, будучи 

ерудованим, на додачу до своєї вроди, до того заворожив публіку, що 

невдовзі гості ледь не забули, задля чого сюди прийшли... 

Іноді (!?) він згадував про Марію – і віддавав їй належне. «Прошу», 

«перепрошую» злітало з його вуст завжди переконливо і доречно.  

Він умів і бажав підкоряти жіночі серця. 

Не дивно, що проводив додому Марію саме він. І знову прощання, а далі – 

дні, тижні, місяці мовчання. 

.... 

Люба забігла до майстерні, бо скінчився бейц для рамок. Спитала, як 

справи. 
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–  А ти,  бачу,  страждаєш,  аж світишся.  Глянь,  які тони й півтони пішли!  

Закохалася?.. В того красеня?.. 

– Іноді мені здається, що він занадто солодкий. А часом хапаюся за думку, 

що хотіла б (!) його бачити. Мені таки приємне його товариство. З ним легко, 

весело, радісно. Він глибоко розуміє і відчуває мої роботи! А це 

немаловажно. 

– То – вітер, а ти в нас особа серйозна. 

–  Облиш.  Він у мені живе.  Та скажи,  що мене в нім...  відштовхує...  

насторожує... 

– Либонь, врода. 

– Може, й так. 

Ці розмови ятрили її душу, бо десь ночами вона обхоплювала рукою руку, 

повертаючи спогад, усміхаючись. Хотіла, щоб її він кохав. Немов юнка – 

наївно – хотіла і молилася за цю благодать... 

...Одного з днів засніжених січня Влад зустрів її біля дверей Спілки 

художників, дорогою до майстерні. 

– Запрошую вас до себе на день народження, післязавтра. Зможете? 

«Отак зненацька?» – подумала й відповіла: 

– Ні. 

– Тоді відкладемо на день пізніше. 

– Не треба, Владе. Я не люблю чужих і гамірних компаній. Та й знаємося 

ми дуже мало... 

– Даруйте, будуть товариш із подругою та ще, можливо, не більше двох 

приємних мені людей… і ми з вами. Там дізнаєтесь про мене більше. Не 

думайте нічого лихого. Вибачте. Йду. Мене чекає донька, он там.  

Ми з нею святкуємо сьогодні. 

Справді, біля дерева, на протилежному боці вулиці стояло дівча років 

десяти і тупцювало, щоб не змерзнути. 

Попрощавшись із Марією, Влад хутко підійшов до дівчинки, взяв її за руку, 

схилився, поправив шапочку, цмокнув у щічку, і вони пішли щасливі вулицею. 
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– А це вже мені подобається, – мовила вголос, а далі подумала:  

«То, певно, щастя мати... такого тата... З ним завжди тепло й затишно». 

Люба спостерігала за всім збоку: 

– Ну й ну! Бачу, стосунки теплішають. 

– На день народження запросив. Доньку має... Яка ж була дружина?.. – 

спохопилася. – Стій, але... куди?! 

– Отже, зайде чи заїде. Свято, либонь, на двох? 

– Казав, буде ще дехто. 

– Ну, це вже побачиш... 

– Не знаю, іноді лину до нього, такого, як тепер, а часом здається, що він 

кіт,  який гуляє,  як собі хоче...  іноді...  –  лялька гумова.  Що за дивна взялася 

десь у мені інтуїція? Чому (?!) відчуваю його не нутром – лише шкірою якось 

– червонію – наче винна... йому... 

– Ой, Маріє, тобі відразу все подавай: і нутро, і шкіру. Інколи не нутром чи 

шкірою, а всім... і непогано разом... 

– Та що ти, Любко? Не можу я так, уже пробувала. Пензель у руках не 

тримається – і я дубію. Мені кохати треба. Мені б прирости до нього душею, 

чи врости в нього... 

– ...І хочеться, і колеться, і мамця не велить... Та визначся ж, ось-ось сорок 

стукне. Старі, зморщені за рік-два – вже не дуже когось зацікавимо... 

– Цур тобі! 

Вони ще говорили, щиросердно розмахуючи руками, то враз вибухали 

сміхом, а потім, обтрусивши одна одну від снігу, зачинили скрипучі дерев’яні 

двері своєї рідної Спілки й залишилися за тими дверима. 

... 

Того дня він заїхав машиною з товаришем, поруч якого сиділа досить 

молода особа. Їй це все не дуже імпонувало, проте Марія промовчала. 

І поїхали вони на квартиру, яку знімав Влад. Гостей майже не було. Яків 

був балакучий і під хмелем у танці «видавав» усі його таємниці. 

– Влад працює на фірмі перекладачем. 
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... 

– ... Листується з американкою, – прошепотів на вухо, – і та йому написала 

нещодавно «дивного» листа. Розлучений, має доньку. 

... 

– Він дуже самотній… і сексуальний, – утаємничено мовив наприкінці. 

Танцюючи з Владом, Марія відчула його подих, що п’янив, як і шампанське, 

та дотик (ненароком! хтось із них став комусь на ногу), дотик м’яких вуст 

на її вустах – і заплутались її ноги…Той поцілунок пронизав усе єство, і вона 

аж застогнала. 

– Вибачте, – мовив. 

– Буває, – не то з образою, не то з покорою подивилася на нього Марія. – Я 

піду, пізно вже. 

– Шкода... Коли так... – проведу Вас додому... Я іменинник – без 

заперечень! 

– А гості? 

– Не хвилюйтеся, – не сумуватимуть. 

Вона здивувалася, що він одразу погодився, щоб вона йшла додому. Боялася 

це потрактувати двояко. 

– Ходімо. 

– Ходім. 

Сніг охолоджував Марії обличчя, вона підставляла губи, щоб він 

остуджував і їх. 

Влад провів її до будинку… квартири. 

– На Вас чекають?.. Розбудите?.. 

– Ні, син у мами – канікули. 

– Тепер я знаю, де Ви живете. Вистежив, – жартома так. 

– Що ж, заходьте... – він ледь не ступив уперед, – при нагоді... 

Вона дістала ключа, відімкнула двері. Подала руку на прощання. 

– Дякую за вечір. Мені було приємно. 

Але цього разу він не підніс руки до губ, а несподівано запитав: 
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– Вас можна... поцілувати? 

Поруч – сусідчині двері. Вічко блимнуло, підлога рипнула. 

Марія розгубилася. 

Вона не знайшлася і…  не відмовила. 

Зайшла до квартири. Він – притримав двері й зайшов теж. 

... 

Так! Він увійшов переможцем до її оселі, господарем ситуації. Отак 

просто, без зайвих зусиль, – як завжди. А вони всі однакові, жінки: чи 

«простухи», чи «оригіналки»? 

Коли зачинилися двері, Марія мовила: 

– Навіщо Ви так, під дверима сусідчиними? То – нечесно. Ви підете, а мені 

тут жити. Досить того, чого нема – вигадають... 

– Маріє... – винувато... 

– Не треба. Не робіть мені більше зле... 

– Обіцяю, не буду, – він плеснув долонею себе по чолі, як доказ 

необдуманої глупоти. – Вибачте, благаю. Я, певно, випив забагато. 

Проте це була неправда... 

Несподівано Влад впав на коліна, обняв її за стегна і простогнав: 

– Я прощений? Робіть зі мною, що забажаєте. Я люблю вас! Ви це бачите? 

Ваші картини і Ви... Я марю Вами ночами. Ви не така, як інші. Ви 

незбагненна! Та я не гідний вас... 

Вона рухом змусила його підвестися і побачила очі чисті, без лукавинки, 

щирі та щедрі на почуття. Проте вона ще пам’ятала його під дверима... 

– Актор, – вирвалося в неї невизначено. 

А він зрозумів це по-своєму. 

– Це ж не сцена, – якусь мить розпачливо, а далі грайливо-артистично: – 

Може, арена? Ви не вб’єте мене? 

– Я не шанувальниця матадорів. Але биків, що на червоне йдуть, – жалію 

за нетямущу злість. То не про нас... 

– Що хочете сказати цим мені? Не відаю, за що страшна безбарвність?.. 
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– Обійдемось без сцен. Я – художниця. Сутність бачу в усіх кольорах і 

тонах. Ідіть, так буде краще. 

– Ви не вірите серцю своєму, а воно бунтує і тепер. Не розум – рушійна 

сила митця та жінки, що здатна кохати... Я кохаю... і Ви це знаєте. Хай буде 

так! 

– Ви хочете перемоги! Вона Вам, імениннику, належить!.. 

– А Ви жорстока... і палка! Паліть мене, Ви навіть не знаєте, що це! Ваша 

воля. Я не посмів би навіть підступитись без шампанського. Отакий собі – 

блудник. Тричі одружений. Троє дітей. Так, я поганий. Кращі ті, які не 

реєструють шлюбу, вони «чисті», «правильні», в них усе гаразд, без проблем. 

А я, негідник, вирішив заволодіти такою жінкою... 

– Перестаньте! 

– Іду, – нервуючи. 

Влад вийшов – а вона ледь не розридалася. Він не прийде більше!  

Що це з нею? Заповзялась на нього. За що? Він – іменинник. Випив трохи. 

Ось і весь настрій. 

Погляд сповз – і побачила вона парасольку, яку він узяв на всяк випадок і 

забув. Кинулася до вікна. 

– Владе! 

Він вмить вибіг сходами, вихором увірвався в її дім, у душу, в її вуста... 

– Я молився дорогою від тебе. 

– Молився? 

– Так. 

Він сказав свою просто неправду, а вона щиро їй повірила, бо вірила в Бога 

і його благодать. 

Він… Ті слова були прохолодним виноградним листям з бальзамом, що 

втихомирювало її спраглу душу. 

Влад вловив цю думку в її очах – і момент був за ним. 

Схилившись, він ніжно-ніжно обійняв її, наче огорнув собою й поцілував 

віддані губи, відірвався на мить від них, і коли вона здригнулась, – увіп’явся в 
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них з насолодою, руками ніжно торкаючись давно не займаного тіла. Він… 

знаходив її яко жінку неповторно!  

Їй було легко, легше... 

…Та все ж вона якось не відчула його сповна. А може, то їй так лише 

здавалося? Чи то… дерев’яніє? Як це – не відчувати такого чоловіка? Певно, 

зарано зблизились?.. Зате… собою задоволений був він – вершину взято! 

... 

Наступного дня Влад прийшов сам. Наче не вдруге. Такий милий, рідний, 

закоханий, чутливий – і м’яко впав у її обійми. 

– Ти чиста, незіпсована, ти надзвичайна і… моя. Моя?.. Нічия більше? 

– Так, – кивнула, і він довго цілував її. 

Згодом радо підніс у своїх дужих руках, і вони сплелися ніжно у єднанні. 

... 

Марія в Любиній майстерні. 

– Ти скоро деградуватимеш як художниця в цих копіях! Ну, хай одну, але 

не три-п’ять живописних полотен! 

– Катедра, ратуша, парк Шевченка, архітектурні види – продаються як 

пам’ятні місця. Виконані професійно, чи не так? 

– Безперечно. Але... Я хочу бачити в тебе нові теми! 

– Чогось заповітного не маю. Для цього треба такого стану, як ото в тебе, – 

після розкішної паузи. – Ну, як ... він?... 

– Якась таємниця. Якась психологічна стіна... Він так близько і водночас 

не зі мною. Може, іншу має? 

– Дивись добре. Загалом, мені колись здавалося, що рідко такі 

самовпевнені в собі красені вміють цінувати по-справжньому митця-жінку. 

Згодом вони запрагнуть звичайної... Чогось надзвичайного (!), вважають, – 

самі вони мають удосталь. І хто чий шанувальник – тоді годі відати. 

– Навіщо так? 
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– Просто знаю. Мала нагоду відчути. Де я тепер? У баняках, у дітях, фарби 

не такі й не так лягають, бо сповнена ним і побутом, що заїдають. Усе 

найкраще намалювала, як була вільна. 

– Не сватай. Не думаю я вискакувати заміж. Бачиш, як старанно готуюся 

до виставки у Франції, – а згодом до подруги: – Любцю, створи щось, як 

колись. Ти зможеш! Здивуй свого Ярослава! 

– Не можу! Минулося. В холодильнику порожньо. Не відаю, що й варити. 

Картини не продаються. Чоловікові на роботі грошей не виплачують вчасно. 

Уже два місяці чекаємо. Як тут малювати – вовком вити хочеться! Невже ми 

нікому не потрібні, – такі собі жалюгідні жебраки? Боюся, що не витримаю. 

Вас же – двоє. А я чотирьох тягну, «халтурою» заробляю – на стенди 

перейшла, оформлювачем стала. Я не митець, я – робот, машина! 

– Скільки, Любове, в цім голосі фарби, що нагадує мастило! Це не ми, це 

наш час – «у смужечку». Все буде гаразд, повір. Мій девіз знаєш який? У 

найтяжчі хвилини промовляю: «Contra spem spero!» (Без надії сподіваюся!) 

Пам’ятаю, в тебе ескіз є цікавий (дитяча тема!), пощо ти його десь закинула? 

Відшукай, допрацюй – і на виставку. Вийде! Ото буде якась тобі хвиля 

задоволення! 

Люба залишається в глибокій задумі. Марія заходить до себе в 

майстерню. Рух злету – вона в праці: малює натхненно і самозречено, 

змінюючись на обличчі. Згодом – у задоволеному зітханні відводить очі від 

мольберта. 

 

 

 

Частина 2 

Мамині образки 

 

Назавтра вона сідає в дизель-поїзд і їде в місто, де виросла, провідати 

могилу матері.  
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Могила заросла бур’янами після дощів, а смерч прихилив хреста, – ще раз 

прикривши земляне тіло… чи долю... 

– Вибачте, мамо! – вона заклякає в молитві, а відтак падає і рве швидко 

траву, поправляє хрест, але він ламається при основі. 

Марія сідає на землю біля могили і безпомічно ридає. 

... 

У рідній домівці вони чаюють з сестрою Анничкою; Марія дає гроші на 

новий хрест. 

– Щось вдало вдасться продати або замовлення буде гарне – зробимо 

пам’ятник. Знаю, знаю, не маєш звідки... 

– Геть чисто скрутило мене з роботою. По скороченню ще місяць на біржі 

діставатиму платню, а далі – копійки біржові... Хоч бери й на базарі себе 

продавай... 

– Та годі тобі, сестро. Що зможу – допоможу. 

– Гадаєш, мене за живе не бере, що мамі на хрест не маю, дітям взутися, в 

тарілку кинути не маю що. 

– Це ж хто такий сильний на долю нарікає переді мною? 

– А перед ким маю? 

– Анничко! Хреста постав негайно, прошу тебе, а я постараюся зібрати все, 

що мама написала, й видати посмертно книжечку її останніх робіт... Візьму 

рукопис. Добре? 

Гортає сторінки. Спиняє погляд на найменшому образку. 

 

                                                     Ви 

                                                  (шкіц) 
 

                                                                           Хліб наш насущний 

                                                                                  дай нам днесь... 

                                                        Молитва молитов 

 

Я Вас любила не так, як інших... Не тілом просто – тіла замало.  
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Не полум’ям серця – воно згоріло б. Не лише душею – була зболена... Коли схилялись 

ми головами, я відчувала вас на рівні дотику кінців мого волосся, що торкалося вашого. 

Тоді струменіло єство... 

... 

Але... Ми не порозумілися. Скупість життя... 

Щоб спекти хліб житейський – ви принесли підпсутої бездиханної умертвленої муки 

і муки, то й хліб вийшов гіркий і непотрібний... 

«Невже так могла відчувати мама? Невже аж так вона любила? Як ми 

не знаємо життя матерів!..» Думки, думки під стукіт коліс... 

 

 

 

Частина 3 

Простору, як ніколи... 

 

 

 

 

 

 

Біля дому її вже чекав Яків, співпрацівник Влада, вони вітались і 

знайомились якось вулицею. 

– Вибачте, чи пам’ятаєте мене? Маю дізнатися за Влада. Що з ним? На 

роботі його не було нині і вчора. Ніхто не бере слухавки в квартирі, не 

відчиняє ніхто. Сусіди не бачили його з вихідних. Це вже третій день. 

– Він має сьогодні ввечері прийти. До речі, казав, що змушений на якийсь 

день зникнути – обставини. 

– Якщо «зникнути» – це серйозно. Ви в курсі отих «обставин»? 

– Не зовсім... 

– Ну, що ж, – замислившись. – Ви про все й так дізнаєтеся, рано чи пізно. 
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– Він хворий?– Ні, на щастя, наче ні, – посміхаючись. – Тепер, можливо, 

й... нерви... – проте депресія – хвороба слабких, слабодухих, – задумавшись. 

– Він, зрештою, не з таких. Сильний і хитрий... Нахабний іноді... – виймає 

цигарку, запалює. – ...А стосовно його справи. Під час великих державних 

перемін він один із перших зайнявся бізнесом «sekоnd hand» джинсів у 

нашому місті. Товар ішов з Англії. Влад позичив гроші під відсотки, щоб 

розкрутитися. І пішло спершу йому все навіть дуже добре. Родина жила – 

пташиного молока бракувало хіба що. А він – «процвітав яко муж» – в 

усьому був щасливий: у сім’ї, в бізнесі, в жінках... 

– В сім’ї та жінках одночасно? 

– Хіба Ви таких рівних речей не розумієте? – і продовжував далі. – Та 

одного разу (не знати, чиїх це рук діло, – може, якогось впливового 

«рогатого» чоловіка) прийшов бракований товар – ледь не цілий вагон. 

Кінців не можна було знайти. З Англії відправили, як домовились, а сюди 

прибув непотріб... Розслідування нічого не дало. Влад «прогорів», і по-

чорному. Борги. Він запив і зопалу наробив ще дурниць... – суми підскочили. 

Влад потрапив з виразкою до лікарні – зробили операцію. Заметушилися 

кредитори – прийшли по своє, а він голий, як долоня. Продав дачу, квартиру, 

машину, але то була тільки певна частина боргу. Тисячі доларів ще на ньому 

висять. Не дивно. Як на мене – тут і з глузду можна з’їхати. 

Марія прикипіла до стільця. 

... 

Увечері він не прийшов. Вона чекала годину, другу, третю. Опівночі пішла 

до нього. У вікні, їй здалося, блимнув якийсь вогник (цигарка?). Серце 

відчувало, що Влад там є. 

Марія дзвонила, грюкала в двері, кликала (їй привиджувалися жахливі 

картини нещасть...), необачно розбудила сусідів. Вибачилась і сіла 

безпорадна на східцях, припершись до дверей. 

– Владиславе! Відчини! – зойкнула. 

Десь у квартирі скрипнув диван, почулося глухе кашляння – він відчинив. 
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Світло в кімнаті – не ввімкнене. Коридорне застало його зненацька. 

–  Ти?  Що з Тобою,  любий?  –  сказала і сама здивувалася слову тому,  –  

потяглася до нього й по-материнськи мовила: – Я тебе не покину. 

Перед нею стояв неголений, зім’ятий увесь (від перепою чи сліз?) чоловік, 

якого важко було впізнати. 

– Забудь мене. 

– Ти мені небайдужий... 

Він нервово і вдячно обняв її. 

– Світла не вмикатимемо, вони можуть прийти... 

– Гаразд. Нехай буде так. 

Влад поцілував жінку, якій він… – небайдужий. Від нього несло перегаром. 

Вона, незвикла до такого, скривилася, але поринула в його обійми. 

– Я поганий, я не такий, якого ти собі придумала. Я – ніщо. А зазіхнув на 

таку жінку! Отак повірив, що вхоплю ще свій шмат. Знаю, що буде потім. 

Дах. Дев’ятий поверх – і простору стільки, як ніколи... – вона здригнулася. – 

Той простір пропустить мене крізь себе і віддасть землі... Але навіщо тут ти? 

Вона сиділа і гладила його руку, притуляла до щоки й гладила знову. 

– Безвихідних ситуацій нема. Щось треба придумати. 

– Думай, – сказав якось із притиском і, ставши знову жалюгідним, 

виправив себе: – Тут думай – не думай, нічого не зміниш. 

Цієї ночі вона залишилася в нього. Синові зателефонувала, що в подруги… 

У темряві, серед перегару, його страхів, розповідей про погрози кредиторів, 

у чужій квартирі, з чоловіком, проблемним до неможливого... 

Край ліжка лежала пляшка горілки, друга, недопита, – на журнальному 

столику, і лише нічна радіохвиля ледь чутно твердила, що життя триває і 

вона не в іншому вимірі. 

Влад заснув глибоким сном, час від часу похропуючи... 

... 
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У майстерні не малювалося. Сумбурні гадки не давали спокою. Ніхто не 

заходив і Марія була рада тому, бо не хотіла нікого бачити: ні бачити, ні 

спілкуватися... 

... 

Увечері наварила й понесла йому. Вірніше, самі ноги понесли її, бо як 

покинути в такому стані людину? Неодмінно треба рятувати! 

 До того ж людину, яка ставала їй усе ближчою... 

Влад зустрів її цікавим поглядом, впустив до хати, побачивши прямокутні 

посудини з їжею, повеселішав, і якась лукавинка в кривій посмішці 

промайнула в його очах. 

– Ти вже інший сьогодні... 

– Вибач мені за вчорашнє... – ніяково. 

– Поїж, а я... приберу в кімнаті. Потім поговоримо, – сказала. 

Перестелила постіль, склала папери на столі. У вічі впали два аркуші 

цигаркового свіжосписаного паперу, що аж скрутилися вздовж; ручка, з якої 

великою плямою хлюпнуло на них чорне чорнило. 

Марія піднесла до очей папірець і ледь не знепритомніла. 

 

Мої рідні! 

Простіть мені, любі. Отакий я невдаха. Не встиг нічого путнього 

зробити на землі, а вже заборгував немало. Як маю повернути гроші 

кредиторам? Не знаю. Я не маю, що віддати, хіба своє життя.  

Чи потрібно це? Але тільки так можу поставити крапку в цій тяганині. Я 

заборгував усім: батькам, дітям, дружинам, коханій людині. 

Простіть мені, якщо можете. 

                                                                                                          Влад. 

Її всю пройняло наскрізь болючим шпилем. Кожне слово віддавало в тілі, 

тім’ї, вухах, душило за горло. 
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Склала вчетверо папір й у сумку поклала. Влад зайшов ситий подякувати. 

Марія кинулась йому на груди, розридавшись. Він все зрозумів й залишився 

задоволений. 

Вони стояли і якийсь час мовчали.  

Будучи якоюсь особливою рибою за природою своєї планети, вона знала, 

що не зможе залишити його так самого, – не має права! І якщо дано цього 

чоловіка їй – то плата її страждань мусить бути. Плата дяки за все! Адже 

він, власне, той, кого вона так чекала... 

Згадала мамин образок і замріялася. 

 

 

 

                                                        Чекання 
                                                                                   (шкіц) 

 

Навіть сонце ховається стомлене, красна квітка нічия лишається посеред ночі, а ти 

зостанься: в будень – святом, зночі – пробудженням... 

А душа жадає до щастя, до притулку його наблизитись. Звуком кликана, зостається 

в почуттях веселкових – кохання... До родини чужої дотулиться... Долю збудить 

стрімким акордом, задихаючись спекою ночі... у... чеканні... 

...Десь бурчить спересердя бубон: хай оркестр... – та не треба симфонії, не польоту!.. 

Старий я, надтріснутий...  

Глухий бубон! Зась із порожнечею сперечатися: в кого є серце... 

 

Вона цілувала його і ніжила. Відчувала: потрібна йому і дуже. 

– Я вірю в якесь диво! Я молитимусь за тебе! – шепотіла збуджено. 

– А я вірю, бо ти віриш! 

Марія зненацька запропонувала піти в кафе на каву – і Влад погодився, 

забувши недавні страхи. 
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Він ретельно голився, вдягався й уже цілком іншим чоловіком через 

півгодини вийшов на вулицю. Вона взяла його під руку (так мати з батьком 

любили ходити), і вони щасливі покрокували. 

Перехожі цікаво дивилися на пару, де чоловік – красень, а вона – жінка 

так собі, й думали: «Ну що він в ній такого знайшов?». А потім, мабуть, 

відповідали на рівні підсвідомості: «Якщо знайшов – то є щось...». 

Влад із Марією справді забував про свої проблеми, іноді… навіть про неї, з 

повагом зустрічав цікаві погляди перехожих і був приємно вражений собою. 

Погляди жінок його завжди тішили, і він купався в своїй 

неперевершеності. 

Згодом згадував Марію, віддаючи їй належне: 

– Це все ти, люба моя. Я з тобою стаю іншим чоловіком... Он як воно 

буває! Для інших жінок рушійною силою був я сам, а тут ти, – з посмішкою, 

здивовано-утаємничено мовив і вів далі: – Ти, маленька, рідненька, найкраща 

у світі, як бачимо, можеш завести такий непотріб яко мене! 

Те, що він говорив, а найдужче про непотріб, не в’язалося зовсім із ним 

тепер, тому обидвоє, розсміявшись, зупинились на мить, легко, щасливо та 

вдячно обнялися й зайшли до кафе. 

Тут знали його колишнього. Були трохи здивовані, що лише «по каві». 

Грала музика. Чистота і дзеркальність, здавалося, не могли приховати 

їхнього щастя ні в одному кутку. 

– Знаєш, чого мені найдужче хочеться? – почав було він. 

– Здогадуюся, – вона зашарілася і стиснула руку його в інтимно-відданому 

жесті. 

– Певно, ні... 

– Знаю. Знаю тебе! 

– Ні... 

– Кажи. 

– Ці дзеркальні стіни, ця музика, – почав урочисто, – ця зала, рівноцінна 

палацу, нехай знають, що зараз скажу я... цій... незрівнянній жінці. 
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Вона знала, думала, що це буде щось на кшталт «I live you» або  

«Я прагну тебе», але прозвучало інше... 

– Ти вартуєш більшого, ніж бути просто коханкою. Не люблю цього слова. 

Вибач, коли скажу щось не так. Але ми – вільні. Я хочу... прошу, – урочисто 

й натхненно промовив, – аби ти стала моєю дружиною. 

Мовчання… Її непокоїло те дитяче «хочу»: «хочу їсти… гуляти… 

бавитися...». Бажала цю фразу почути якось інакше. 

– Вибач, – схаменувся. – Я забуваю, що не маю права... когось до чогось 

зобов’язувати. Ти мене повертаєш до життя – ось і маєш, я розперезався. 

– Любий, – мовила тихо. – Я потрібна тобі, бачу, й ладна зробити все, щоб 

тобі було легше. Але як? Можу (!) створити домашній затишок, до якого ти 

мчатимеш з роботи, забуваючи проблеми. Я хочу аби наш дім був нашою 

фортецею. Візьму додаткові уроки, готуватиму дітей на худграф. На їжу 

грошей на трьох із сином нам вистачить. Одяг служитиме той, що є, а ти 

працюй і віддавай борги... 

Він не сподівався такої жертовної відповіді. 

– Ти самовіддано любиш мене... і справді не така, як інші... – а далі спитав: 

– Невже ти направду згідна на мене, такого, в боргах. 

– Хіба це головне? 

– Ти... 

– Ти... 

А по радіо FM звучить на все кафе пісня Івана Васьківа «До чого тут 

гроші, коли йдеться про любов...». 

– Це чи не злочин отак хотіти щастя? Ненадовго... 

Вона не зауважила останньої фрази. 

– Ти ж нікого не вбив. Не обікрав. Ти – попався... Все поправити можна. 

Певна, безвихідних ситуацій не буває. Ти можеш кохати й бути коханим. 

Маєш право бути щасливим... Я тобі... вірю і вірю... в тебе... 

– Моя рятівнице..., – а згодом м’яко, жартуючи. – Жаль, що за це не дають 

нагород...  
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Вона не зрозуміла цієї фрази, проте відповіла: 

– Життя само нагороджує... 

– Отже, я на тебе заслужив? –голова йому пішла обертом, а луна в 

дзеркалах відповіла: за-а-а-с-лу-у-у-жи-и-ив! 

– Дивно,  я біля тебе роблюся іншим.  Я – інший! Це,  мабуть,  тебе я шукав 

усе своє життя?! Кохана. Чи почув я це насправді? Це... можливе? 

Вона тільки кивала головою захоплено (ні, закохано!), дивилася на нього й 

усміхалася. 

Ті слова підхопила прекрасна музика, й обидвоє закружляли в танці. 

Уперше – і було це, як ніколи! Класичного вальсу не танцював із них ніхто, 

й у кожного були рухи, не завжди підвладні партнерові. А тут – яка 

легкість! Рухи піддатливо зливалися, зривалися, повільно зринали чи рвучко 

опускалися. 

Він вів – а вона йшла, пливла, летіла... 

Це було так…– не розкажеш! 

– Ми справді створені одне для одного, – мовив він. – З жодною жінкою я 

так не танцював! 

Марія була щаслива. І тепер… власне, лише тепер (!) її щось відпустило, і 

вона віддалась йому серцем сповна. Як чудово! Вона відчуває кожну 

клітиночку, кожен поступ, із ним так ґраційно – велично навіть. Так! Вона 

буде його дружиною! 

... 

Коли повернулися на місця, Марія зауважила, що за двома сусідніми 

столиками сиділи самотньо дві жінки. Одна вульґарна – не для щастя, а для 

хтивого задоволення, друга – вродлива, із важким, безпорадним смутком в 

очах. (І вона їм, безперечно, заздрила. Це читалося в її очах, у чіпкому 

погляді: «Як дивно, він вибрав її.  Я краща!..») 
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Частина 4 

Розмова з сином 

 

 

 

 

 

 

– Мирославе, – покликала сина, – маю для тебе цікаву новину.  

– Якщо цікаву, та ще й для мене – слухаю! 

У дверях з’являється веселий, гарний парубок із багатою мімікою, схожий 

на маму обличчям – років сімнадцятьох, чубом сягає одвірка, стоїть хвилю в 

дверях, аби мати зауважила, який він уже вибуяв,а побачивши, що сніданок 

уже на столі, по-ґаздівському пропонує:  

– Я хліб поріжу й розкладу сонечком, а то від самого ранку дармоїдом 

почуватися не дуже хочеться... 

Кожне слово вимовляє чітко, підкреслюючи тим самим його вагомість, 

зрештою, і своєї тут присутності. 

– Мамо! Перенесімо, - змовницьки, - твою новину на вечерю – дуже 

хочеться розтягти гарний настрій та на весь день. Я також маю для тебе 

новину... 

– Ну... – заклякла в радісному очікуванні. 

– Учора й позавчора я посидів – і зробив контрольну... 10 гривень 

заробітку. П’ять гривень прошу на футбол, а п’ять до нашого столу, на... 

сімейну вечерю з цибулевим крекером і чаєм «Lipton»-яблучний плюс 

новину. 

Він, нарізавши хліб і розклавши його, став і велично додав: 

– Чи згідна Мати роду сього прийняти дар від Оленя – Гострого Списа? 

– Мій ґаздо, – на мить зупинилася в думці... – мій синочку, любий мій 

годувальнику. І ти береш у своїх товаришів гроші? А може, вони не мають? 
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– Маман, – у реверансі продовжує свій монолог Мирослав, – беруть і 

більше, я ще «дешевий». Хто не має грошей – працює сам. А між ледарями-

студентами і бджілками, як я – свої закони й все – по заслузі. 

Побачивши маму трохи розгубленою, мовив:  

– У Тебе проблеми? 

– Ні. Але... хотіла би з тобою порадитися. Моя подруга, ти її не знаєш, – 

хоче одружитися... 

– Тоді ці гроші – до подарунка. 

– Ні, я не те хотіла... Розумієш, у неї син-підліток, норовистий. Вона 

боїться, що не складуться у них стосунки. 

– Вічна проблема батьків і дітей... А в чому, власне, проблема? Може, я з 

ним побалакаю, пом’якшимо обстановку... Га? 

– Він... боржник. Сунувся в бізнес і погорів... 

– Хай віддасть – і баста. За це б’ють. Та ще й як! 

– Вони кохають одне одного... 

– Що за мужлай? Таке на дружину вішати. Так нечесно. Мені жаль її. 

– Кого жаль? – спохопилася. 

– Твою подругу. Влипла вона, як маленька. Має рідню за кордоном? 

– Ні. 

– А хату? 

– Квартиру. 

– Оце вже кусень. Вона впливова? 

– Добра художниця, навіть дуже... 

– Сподівання на продаж картин – це явний капітал, якщо вона відома. 

– Як? 

– Він поставив на неї. Так вигідно. Квартира, картини. Вона й не 

отямиться, як зненацька позбудеться всього. 

– Як «поставив»? Ти що?.. 
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– У нього неприємності. І край! Усе досить небезпечно. Треба 

викручуватися за будь-яку ціну.  Йому потрібен громовідвід.  Із себе він 

нічого такий? 

– Красень! 

– Тож прорахував усе. Не любить він її. 

– Ти що? – сковорода впекла так, що Марія аж скрикнула. – Звідки в тебе 

такий прагматичний підхід до життя? 

Мирослав підійшов, цмокнув у щічку й мовив на прощання: 

– А все ти винна! Якого мене ростиш-виховуєш? Самостійного чоловіка, 

ґазду... 

– А це, що... 

– Що змалював невтішне її майбутнє? Це від бабусі – великої фантазерки, 

неоціненної письменниці... – сміється. – А ще «дедуктивний метод» – від 

дідуся. Аналіз, синтез – це коледж, – у поклоні. – Усе разом і створило таку 

непересічну (!) особистість, яку маєш щастя бачити щодня. – Па! 

– З Богом! – сказала, а ноги ледь її втримали. Марія присіла, схилившись 

на стіл. – От тобі й на... 

Найгірше те, що він, власне, сказав те, чого не хотіла (!) допускати й у 

думках. «Це неправда!» – рвалася думка. Марія важко дихала і ледь дійшла 

до канапи, щоб упасти й не розбитися. 

... 

Влад, веселий, відчинив двері, роздяг, поцілував, запросив до чаю.  

Він знав, що розмова відбулася. 

– Ну як? 

– Я не сказала йому. Але відповідь знаю. 

– Про що це ти? – скривився, йому ліньки було вислуховувати якісь 

проблеми, проте пішов у наступ: 

– Ти ж маєш право на власне життя. Він дорослий. Відпусти його,  

а він хай відпустить тебе! 

– Це не те... 
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– Гаразд, сьогодні ж переговорю з ним сам. 

... 

…Знову майстерня, дорога, квартира й чекання результатів 

«переговорів»... 

З’являється Мирослав. Вітається, цілує маму. 

– Ти пив… пиво? 

– Пригостили... 

– Сину!? 

– Мамо... 

Він киває головою, сідає і після мовчанки киває головою знов... 

– Може... не треба?! 

– Що маю вдіяти, сину? – скапнули сльози. 

Він підводиться, обіймає її. 

–  Ну годі,  годі...  Щоб ти та переді мною плакала?  Як же я потім з тими 

сльозами перед очима житиму? 

– Я... люблю... його! 

– Мамо! Я хочу, щоб ти була щаслива. Впевнена в завтрашнім дні. Мені 

здається, що того з ним у тебе не буде! 

– Ой, синку! 

– ...Якщо кохання – понад твої сили – виходь за нього заміж. Я, як і ти, – за 

Любов! 

Вони обнялися і Марія тихо схлипнула: 

– Дякую. 

Мирослав зрозумів, що це, власне, відповідь, на яку вона чекала, і ледь до 

крові прикусив губу. Але не зойкнув, стримався... 

Вона цього… не зауважила!.. 

 

 

Частина 5 

Щасливі!.. 
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Їх фотографували – всіх трьох: щасливих, на центральному майдані 

міста. Вона з орхідеями. Свідки розпрощалися після кафе, і вони залишилися 

втрьох у квартирі, де створилася нова сім’я... 

Почалися будні. Мирослав спостерігав за мамою і радів за неї. Сім’я 

врешті-решт повна, і хлопець списував на це чимало того, з чим міг і не 

погодитися. 

Марія працювала. Приходила пізно. Наш краянин, тепер еміґрант зі США, 

замовив їй роботи – триптих: краєвид села, де народився, батьківську хату 

й улюблене місце в Карпатах. Якщо йому те, що вона намалює, 

сподобається, він заплатить більше; гроші має – а для душі треба чогось 

особливого. 

Пан Франек возить Марію машиною. Вони спілкуються, проте часто 

погляд його спиняється на ній довше... 

На подвір’ї батьківської оселі якось зірвалося в нього з вуст: 

– Чи не хтіла би пані приїздити сюди на гостини щоліта… і... працювати?.. 

Сей наш край, сі краєвиди не мож змалювати в триптиху. Як пані малярка 

гадає? 

– Дякую. То, певно, було би добре. Проте я не сама, і це складно. 

– Розумім, пані. Але хтів би-м, аби-смо ще виділися далі. Я мам вашу 

адресу і телефон, дам вам мій – мою домівку, – поглянувши на роботи, 

продовжив: – То є красні полотна. Завтра, пані Маріє, ми порахуємось і 

розпрощаємось... А для того я просив би-м Вас ввечері до ресторації. Пані 

зможе? 



 28

– Ми з чоловіком дещо планували. Та я перемовлюсь і все влаштуємо. 

Відповім завтра. 

Вони розпрощалися. Коли пан Франек привіз Марію додому, і вона зайшла 

весела, піднесена, зустріли її чужі сірі Владові очі, й від холоду їхнього 

поповзли мурахи за плечима. 

– Це коли ми сьогодні вечеряємо, як мати тільки-но прийшла? – по-

змовницьки сказав Влад, опанувавши себе і кивнувши до Мирослава. 

Однак підійшов, поцілував, повісив пальто. 

Вона ввійшла до хати й через прочинені кухонні двері вловила смачні 

пахощі готової вечері. 

– А я вже ледь не злякалася. Невже, думаю, претензії до мене якісь, адже я 

в поті чола заробляю гроші... 

– Знаємо, знаємо. А скільки, гадаєш, може бути? 

– Кожна робота без оформлення (рамки, паспарту) – не менше ста – ста 

п’ятдесяти доларів плюс декілька на оформлення. 

– Значить, мамочко, ти принесеш чотириста п’ятдесят? 

– Це максимум, а коли дасть по сто – теж погоджуся. В художній салон 

віддала б лише за половину. В нас «безгрішна» публіка. І щоб лише продати, 

ми, художники, ставимо навіть не мінімум іноді, а майже безцінь. Бо якось і 

жити треба! Добре, що ще в школі маю уроки, а то чекала б тільки на продаж, 

як мої колеги-митці, й жили б ми, ой як... Словом, не так... Часто тепер у 

нашого брата і чай без цукру та без хліба дні...  А творять! Що хочеш роби з 

ними – творять! 

– Що б ми без тебе робили? 

– Правда? Моєї півставки малювання в школі створює в сім’ї відносну 

економічну стабільність? 

– Ти бачиш, яка в нас справна мамуся? – знову заграючи по-змовницьки, 

кивнув Влад Мирославові. 

Марія вийшла до ванної кімнати. 
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– А вона завжди така. Молодчина! Як хочеться швидше закінчити і 

працювати, щоб вивільнити її, щоби не для заробітку, а для душі творила! А 

то скільки вже – понад силу?! Мені соромно; і лише влітку, на канікулах, 

почуваюся повноцінним ґаздою, – Влад ледь помітно криво посміхнувся, – 

коли йду десь на будівництво і щодня десять гривень є у сім’ї. Хоч мама 

дуже переживає за мене й весь час гадає, що я скривджений долею, без 

батьківської опіки.  Звісно,  був би живий тато – було б нам краще.  Та я маю 

маму – класну! В нас повне взаєморозуміння. І нехай заздрять повні сім’ї! 

Владові не дуже подобався цей монолог, проте витерпів його до кінця; їли 

мовчки… 

Опісля Мирослав підвівся, подякував, поцілував маму в щічку, помив свій 

посуд. 

– За віщо? До вечері я непричетна. Це ви... 

– За те, що ти в мене така надзвичайна... Ще маю дописати лабораторну, 

вибачте. 

Хлопець вийшов, а Марія ще перебувала в його любові. Щаслива – без меж. 

–  Ау!  Де ти?  –  поклав руку на її плече Влад.  –  Боюся,  що іноді я тут не 

існую для тебе. Почну ревнувати, – жартома. – твоя любов до нього (!), – 

мовив це якось так,  що Марію аж стріпонуло,  –  устократ більша,  ніж до 

коханого чоловіка! 

– Не плутай! Це дві різні любові! Навіть жартома не кажи мені так. 

Немудро! 

– Овва! Це ж скоро я дурнем тут стану, чи вже є ним, – якось безпомічно і 

разом з тим їдко мовив Влад. 

– А цього не треба... 

Він мовчав. Мовчала й вона.  Десь у серці зойкнуло – так сфальшувала 

гармонія вперше... 

Проте Влад хутко взяв себе в руки й мовив: 
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– Кохана моя! Скільки за тобою спостерігаю, експериментую скільки: ти 

справжня жінка, мати. Я тобою захоплений. А це – забудь. Вважай, що то 

була невдала модель мого експерименту. Вивчаю... 

–  Експерименти?  Навіщо?  Я ж не піддослідна.  Я така,  яка є.  Хіба ти ще 

мене не пізнав? А я ж гадала... 

Вона знову засмутилась і стомлена пішла до свої кімнати. Проте її келія 

вже не була її, а їхньою спальнею. Марії захотілося вмить десь сховатися, 

але його речі вже не давали колишнього спокою... 

Мабуть, утомилася… Влад на кухні мив посуд, і це повернуло знов  

її до нього. 

«Чого я хочу? Все нормально. Це перевтома». 

Він прийшов, укляк перед нею, поклав їй голову на коліна й мовив: 

– Я скучив за тобою! Скучив... 

«Невже він не бачить, що я стомлена тепер і не можу?..» – майнуло 

думкою. Проте Влад уміло готував її своєю супермайстерною ніжністю – і 

вона піддалася. А що ж іще залишалося? Він невблаганний і – незрівнянний! 

... 

Вранці Марія приготувала сніданок. 

– Хлопці! Снідати! 

Мирослав з’явився на дверях перший. 

– Чи мене кликали? – він був у своєму звичному гуморі. – Мої улюблені 

сирнички. Мамині ручки їх ліпили, гладили, – засюсюкав, а згодом – вдавано 

серйозно: – Тепер же вони гладитимуть мій шлунок і він неодмінно, обіцяю 

вам, мамо Маріє, заспокоїться! 

Вона скуйовдила йому чуба, схилилася і поцілувала в тім’я. 

В ту мить увійшов Влад… і його студений погляд…Вона аж відскочила від 

сина! 

– Мені прошу бутерброд, – буркнув. – Але щоб «бутер» і «брудер», - він 

показав, скільки треба накласти, - й зачинив за собою двері ванної. 

– А це як, окремий сніданок? А до школи на котру? 
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– Маю ще є п’ять хвилин для цього... 

– Але ж ти їстимеш похапцем і не встигнеш підтінити очей. Іди. Я сам 

приготую йому. 

Марія зирнула на годинник, погодилася, але чулася якось ніяково. 

Коли вже була готова, з ванної, розслаблений, як кіт, виповз він, Влад. 

– Пан Франек запрошує мене на вечерю і по розрахунок до ресторану. 

Сьогодні. Я можу відмовитись, а то ще знов вирине якийсь емпіричний 

висновок недоречного експерименту...  

– Ти що. Діло – річ свята. Лише поводься чемно. Будь розумницею... Він 

має гроші, а нам вони, ой як потрібні... 

Він говорив це безпосередньо якось і водночас значуще, – як батько з 

донькою.  

Вона спізнювалася, тому швидко попрощалася.  

Десь у дорозі їй відлунювали якимсь недобрим неспокоєм слова: «Лише 

поводься чемно...» 

Фраза то звучала в тембрі, що різала вухо, то її заглушувало калатання 

серця: «Як це розуміти? Невже?.. Не може бути! Просто невдало підібрані 

фрази. Для нього вони не стільки важать, як для неї… Марія надто 

вразлива! Треба звикати до його натури. Влад її любить…Ця ніч. Краще 

згадувати ніч… А ранок… Невже його доброти просто не стає надовго? А 

може, і вона така – тільки ніхто не казав?..». 

Дорогою зустріла вчительку з їхньої школи. Привіталися й, говорячи про 

всяку всячину, почимчикували до місця праці. Марія трохи заспокоїлася.  

...Але день усе ж був важкий. Серце, здавалося, плакало, хоч очі лишались 

сухі. 

...Уроки. Діти, їхні роботи, непідкупне висловлювання їхніх думок. 

Учительська, шафа з класними журналами, знайомі обличчя… Дзвінок. Урок 

знову. Все спливало якось механічно і чи не вперше Марія не відчула того 

задоволення, яке сповнювало її завжди. Все затулила незрима пелена 

порожнечі. Проте самої порожнечі ще не було! Але й цього було досить! 
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Зателефонувала панові Франеку. Він хотів заїхати, але Марія відмовилася 

від цієї послуги й повідомила, що прийде сама на домовлену годину до 

ресторану. 

Вдягла найкращу зелену вечірню сукню, підфарбувала очі та губи, 

розпустила волосся, виклавши його легким вітром – і пішла. 

Пан Франек уже чекав. Він замовив стіл на двох, але не в закапелку, яких 

тут було досить, а в центрі зали.  

– Ви – Мадонна, Маріє, – сказав щиро й запросив до столу, – ось 

шампанське, салат. Прошу вибрати на свій смак. Ось меню. 

Вона, не вчитуючись, вказала на страви, яких не знала, але остаточне 

право вибору залишила за ним.  

– У цьому ресторані все смачне. Та якщо пан Франек хоче відкрити мені 

таємницю своїх улюблених страв – я з задоволенням упокорюся його смаку, 

– відповіла в його мовленнєво-стилістичній манері.  

Шампанське захмелило її, і Марія трохи відійшла, розслабилася.  

Пан Франек запросив до танцю. Танцювали мучено та невміло, проте 

весело.  

Коли жінка зиркнула на годинник, пан Франек зрозумів, що вже їй час.  

– Пані Маріє, тепер про справи. Я хочу винагородити вас за працю. Яка 

ваша ціна, шановна пані? 

– Чотириста п’ятдесят, – відповіла вона й уся зашарілася. Момент 

оцінювання її праці був наче продажем частини її самої. Та й взагалі, вважала 

абсурдом красу душі переводити в гроші... Та ще й... розмова з Владом... 

Він здивовано глянув на неї. Марія зрозуміла… щось не так?.. 

– А загалом, ми говорили, як воно душу вашу тривожитиме... Я не 

заперечую. Домовленість у силі. Більше-менше, як ви вважаєте, а мінімальну 

ціну, гадаю, ви також знаєте... – зашарілася знов. 

– Пані Марія схвильована? Не треба, прошу. Я дуже задоволений 

картинами. Це не просто спогад, це душа моєї бАтьківщини і БатьківщИни. Я 

не марнотрат, але тут дам ціну подвійну – 300 доларів за кожну, 900 разом. 
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Вона тільки підвела очі.  

Пан Франек вийняв конверт і передав Марії. Вона його механічно розкрила 

й заховала в сумочку. 

– Дякую. 

– Наступного літа приїду знов. Сестрі обіцяв: допомогти її синові по 

закінченню університету «розкрутитися», як у вас кажуть, і, може, одружуся 

з українкою.  Я вже п’ять літ як удівець.  Добре,  що пані Марія заміжня,  але 

мені жаль. Боронь Боже! Я не провокую вас. Лишень сказати хочу, що ви 

мені до вподоби: і поводження, і праця, і манера спілкування – все хвилює 

мене. Вибачте за одвертість, я можу лише бажати мати таку жінку! А далі 

можете сприйняти це як жарт, – сказав утаємничено, на вухо. – Якщо 

зобидить Вас чоловік – їдьте з сином до мене. Гадаю, що рік іще буду 

свобідний. Мене сватають до однієї гарної вдовиці, але то не ви, пані Маріє... 

Ці слова вона сприйняла спокійно й байдуже, думаючи про своє ніщо, 

механічно подекуди переводячи очі та знизуючи плечима. 

– Не гнівіться на мене. Добре? 

Вони попрощалися. Він поцілував їй руку, відтак затримав у своїй. Було 

тепло, легко, затишно. 

Пан Франек посадив її в таксі, й Марія поїхала додому. Вже забігало пів 

на дев’яту. 

Вдома двері відчинив Влад, знервований, розлючений. 

– У нас... люди... – буркнув. 

– Гості? 

– Ні. 

– Якщо прийшли – то гості, – мовила з настроєм, який залишив їй пан 

Франек. 

– Я їхній боржник! 

Вона несподівано зупинилася і, ще не отямившись, утупилася очима в 

незнайомих людей. 
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– Ми для розкрутки в бізнесі вашому чоловікові позичили тисячу доларів, 

з весільних. Гадали, з відсотками буде більше. На квартиру збирали... А тепер 

чекаємо дитину, купуємо маленьку кімнатку без ремонту, мусимо гроші 

віддати негайно. Розумієте? 

Марія побачила вагітну жінку і якось аж стерпла. 

– Розумію, – мовила. 

– Поверніть гроші. Нехай без відсотків. Хоч у банку були б нарахунки. 

– Не маємо! – зірвався Влад. – Хочу поїхати за кордон і буду частинами 

надсилати. До року, думаю, розрахуємося та ще й із відсотками. 

– Ви казали це торік і позаторік! Чому й досі не поїхали?! – схопився 

чоловік. 

– Як ви можете нас так за носа водити? – мовила жінка й поклала руку на 

живіт. Там явно (!) рухалася дитина. 

– Владе... – Марія не знаходила слів і тільки дивилася на нього. 

– Ти тут ні до чого, йди на кухню! 

Вона підвелася, але не змогла... важко впала в м’яке крісло. 

– Ти казав так торік і позаторік? 

– Не так, звісно. 

– Авжеж, ви казали, що маєте наречену в Канаді, вона вишле вам на 

дорогу, на оформлення документів і деякі витрати. Ми чекали! Навіщо була 

ота вистава: листи, фотографії?.. 

– Це правда? – вражено спитала Марія. 

– Я потім поясню.  

– Так, так... 

– Я знав!.. Я не мав права! Пам’ятаєш, я казав, що права не маю 

одружуватися з тобою. Вони не одні, їх таких понад десяток. Ага! Бачиш, а 

безвихідні ситуації є!.. Хоча, це теж вихід... 

Його очі забігали в люті, а потім лукавинка заіскрилася в них... 

Він дочекався її погляду, розстебнув, вірніше шарпонув, що аж ґудзик 

полетів, сорочку і кинувся на балкон. 
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Вона побігла прудко за ним – і втримала собою – він хотів стрибнути!? 

Пара молодих людей заклякла. Жінка рятувально обхопила живіт руками 

– дитя бунтувало! 

– Почекай, я поверну всі гроші, які дав мені пан Франек. 

Марія зайшла з балкону до кімнати, розщепила сумочку. 

Задзвонив телефон, увійшов Мирослав, щоб покликати маму... 

– Мені вигідно вдалося продати картини. Тут дев’ятсот доларів. Візьміть. 

Вона подала конверт, а голова Владова, здавалося, прогнулася за ним, 

але… стала на місце... 

Подружжя рахувало гроші, а Владові очі наливалися люттю. 

– Мені взуття треба і пальто, – прошипів. 

«Так, усе правильно, – умовляла себе Марія. – Я люблю його». Проте 

надокучливо десь вешталися думки про море (Мирослав ревматик), про 

мамину могилу, книжечку... 

Марія повернулася й угледіла сина. «Він усе бачив!» – майнуло. 

– Вибач, тебе до телефону... Чекають... 

– Не можу! – і той крик знайшов адресата – Мирослава. – Скажи, що не 

можу тепер!.. 

– Тоді... сто (?..) залишається за вами. 

– Знаємо, – буркнув Влад. 

Вони пішли. 

Марія сиділа в кріслі, ніби зґвалтована. Не хотіла, боялася зустрітися 

поглядом із сином… Відчувала, що зрадила його.  

– Кохана, тепер ти починаєш усвідомлювати, що таке чоловік-боржник? 

– Починаю. 

– Це тільки початок. Усе ще попереду. 

Він сказав це якось не з жалем, сумом, а ледь не з погрозою. 

– Хіба можна любити такого чоловіка? 

Влад заридав і сховав голову в складках її рясної сукні. 

– Який я нещасний! Тільки ти, одна ти можеш зрозуміти й пожаліти мене! 
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Вона механічно гладила й перебирала його волосся, але те, що він говорив, 

уперто не доходило до неї. 

Влад цілував їй руки, і раптом прошепотів: 

– Будь зі мною! – Ці слова прозвучали якось декларативно й недоречно до 

ситуації, – заспокой мені душу й тіло. Зроби щось зі мною. 

– Цього... замало? –спитала вона по-своєму. 

– Я хочу... я вдячний... тобі! 

Марія підвелася… і розбив її сміх. Ось воно як…Ось воно... 

Вона роздяглася й кинулася до ліжка, в якому вже не могла сховатися. Він 

«дякував» їй… І все було законно…Вони прожили місяць. 

... 

Були будні. Звичайні, як до цього. 

Проте Мирослав був уже не такий веселий… Марія готувала виставку та 

роботи на продаж. На них була вся надія. Підходили ще двоє людей по борги. 

Вони вірили – їй! 

– Та не вдягай ти цієї футболки! – мовила благально.  

На чорній літній футболці з короткими рукавами була біла лейбочка, де 

опуклим тисненням було вибито «Credit». Колись це виглядало потішно, а 

тепер... 

– Не маємо як купити іншої, – мовив Влад із жалем. 

– Мені весь час здається, що ти – моє щастя в кредит, – якось винувато 

додала Марія. 

– Ну, щастя, – лукаво посміхнувся в бороду, – річ безцінна. 

– Хотілось би... – багатозначно сказала Марія. 

Він ніжив її, цілував до безтями, і вона м’якла, сповнювалася ним, його 

пестощами, рухами… Їй подобалося в ньому все: очі, брови, борода, вуста, 

вуса… Лише він міг дарувати їй такі відчуття! Щаслива!..  
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Частина 6 

Донька 

 

 

 

 

 

 

Іде дівчинка. Дитяча й доросла хода водночас. Минає високі старовинні 

будівлі центру міста, їде тролейбусом. Її ненароком хтось штовхає сумкою 

та ще й стає на ногу, проте кривдник не просить пробачення, а ще й 

бурчить. Її очі наповнюються слізьми, але ті навіть не скапують, 

розчиняються десь… у ній. Дівчинка терпить. Звикла. Нове місто, новий 

мікрорайон. Знов виймає аркушик, ще раз звіряє вулицю, будинок. Вдихає й 

важко, з неохотою підіймається сходами. Поверх, другий. Сходи стрімкіші, 

ніж зазвичай – дух перехоплює. 

Ось і потрібна квартира. Якусь хвильку стоїть, відтак дзвонить. Гавкіт 

пса – і на дверях з’являється чужа їй жінка, яка, як гадає тато, краща за 

маму... 

– Мені Влада Назаровича, можна? 

– Так, він є... А ти Христя, Христиночка? Проходь, проходь. 

– Ні, я тут його почекаю. 

Влад виходить, і вона в сльозах кидається йому на груди. 

– Тату, мені в тролейбусі стали на ногу, боляче! Місяць минув давно... 

– Вибач, донечко. 

Він вніс її в чужу квартиру, роздягнув.  

– Це Марія Володимирівна, а це її син, Мирослав – студент уже. 

– Я… Христинка… 

– Ми якраз зібралися снідати, – мовив хлопець. – Проходьте, зоряне 

створіння. 
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В ту мить очі дівчинки зазоріли, і вона стала ще дужче схожа на батька. 

– Я... не... сама... 

– Кицька? Мишка? Рибки? Хто в тебе? – старався зняти якусь напругу 

Мирослав. 

– У мене записка... від мами. 

У тих словах була присутність ще однієї жінки.  

Влад умить схопив записку і, прочитавши, зблід. 

– На, глянь, – до Марії. – Зі мною неможливо без клопотів, – їдко 

просичав. 

Марія прочитала, посміхнулася і промовила до дівчинки: 

– Христинко. Чудово. Я хотіла б, аби в нас тобі сподобалося. Доки мама 

приїде від хворої бабусі – побудеш у нас. Щось не влаштовуватиме – підеш 

до тітки. Добре? 

– Угу. 

– Я навіть рада, – до Влада підійшовши, – я дуже рада. В тебе прекрасна 

донька. 

Влад трохи відійшов… хоч було йому не дуже радісно.  

Вони снідали. Дівча стежило за кожним батьковим рухом і зринало 

поглядом вірним і благальним: не покидати її.  Згодом стала ображено 

спідлоба розглядати Марію Володимирівну.  Вона їй здалася не такою 

гарною, як мати, але була лагідна, і дівчинка втихомирилася. 

Мирослав був славний хлопець, а ще за обідом встиг їй два рази 

підморгнути й покласти смачного в тарілку.  То було вперше – хлопець їй 

моргав... 

Коло ніг їй лягла собака, а поруч ходила і муркала кицька. 

– Вони не кусаються? 

– Ні! В нас Марія Володимирівна кого хочеш подружить... 

Христинці  якось незвично стало й затишно, та через кілька хвилин 

згадала маму й поникла вся: не могла її зрадити! 

Мирослав поїв, підвівся, подякував і звернувся до Христі. 



 39

– Маю сюрприз для тебе. Заходь. Знайди. Він твій! – загадково так.... 

Вийшов на хвилину й зайшов із запискою, яку передав дівчинці. 

– Це наша таємниця. Коли звільнишся від співбесідників, – розгорни і... 

постарайся зрозуміти... 

Марія була вдячна синові за те, що ініціативу взяв на себе, бо їй було ще 

ніяково – потрібен був час, щоб оговтатися. 

– Ти поїла, Христинко? 

– Так, дякую. 

Вона тримала батька за руку, як маленька, і не хотіла й на мить 

відпускати його від себе в цій чужій квартирі. 

В руці – затиснутий клаптик паперу.  «Що це? – їй було дуже цікаво. – Та 

коли це таємниця – то дивитися треба без тата. 

Христя сказала, що хоче в туалет, а зайшовши, розкрила згорток. Там був 

якийсь план… Вона читала про таке в книжках. 

Дівчинка вийшла, зайшла у ванну і знову розгорнула аркушик, повернула в 

різні боки – в голові сяйнула геніальна думка: «Це план їхньої квартири… А 

ось зірочка-позначка. – Цікавий сюрприз, либонь, тут...» 

Із ванної кімнати вийшла веселіша... 

Влад побув трохи з малою, відтак сказав, що має справи.  Насправді його 

ставало на доньку ненадовго. 

Христя сиділа на дивані, й дивилася телевізор.  Марія помила посуд, 

присіла коло дівчинки. 

– Хочу спекти щось на честь твого приходу, тільки порадь що:  медівник 

чи сирник? 

Христинка не відповіла. Сховала голову в плечі й мовчала, втупившись у 

телевізор. 

– Спекти два відразу мені важко, – мовила Марія, – а що перше – не знаю. 

– Сирник, – випалила Христя й відвернула голову. 

– Гаразд! Мирослав і я теж любимо сирник. Якщо забажаєш – навчу й тебе 

пекти, хочеш? 
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– Ні, – якось байдуже відповіла Христя. 

– Отже, на кухню запрошую через півгодини. Я трішки відпочину. Хочеш 

відпочити? 

– Ні, – відповіла так же байдуже. 

– Що там Мирослав, запрошував до себе? Допомогти розібратися в 

таємницях? 

Христинка на хвилинку загаялась і… подала чужій жінці аркушик паперу. 

– Я знаю, де його кімната. Оці двері! – показала. 

– Молодець! Правильно! А коли вгадала – постукай. 

Христинка покивала головою.  Звісно, їй кортіло зайти, хотіла знати, що 

то за сюрприз, але… не хотіла так відразу. 

– Потім. 

– Гаразд. Книжечки дитячі на цих поличках, – Марія вказала на стелаж. 

Але Христинка сиділа і чекала (!) на батька. 

– Тато коли звільниться? 

– Не знаю, подивлюся. 

Коли Марія зайшла до кабінету-спальні, Влад солодко спав!.. Вона цього не 

чекала, але будити не стала... 

– Чи можу я тебе чимось розважити? Тато не може... 

– Піду до Мирослава, він чекає? 

– Постукаємо? 

– Я сама... 

Крига скресла. Марія відчула, що напруги вже… нема. Ні в неї, ні в 

дівчинки. Христинка постукала. 

Мирослав відчинив двері й підхопив дівчинку на руки. 

– Я поклявся свого часу дівчат до своєї оселі заносити на руках! 

Дівчинка обхопила його шию руками, і він закружляв з нею на порозі… 

Згодом посадив Христю в м’яке крісло, обережно, як принцесу.  

І вона, власне, відчула себе такою! 

– Освоюйся. Дій за планом. Я за хвилину буду. 
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Мирослав зачинив двері, за якими розгублена стояла Марія... 

– Дякую, сину... 

– Все нормально. Я уявив, як би я на її місці хотів, аби поставилися до 

мене... 

– Ти в мене найкращий у світі! 

Христинка знайшла! Це було тамагочі. Песеня. 

– Маєш таке? 

– Ні. Воно дороге, і мама ще мені не купила. 

– А хотіла б? 

– Угу. 

– Я виконав певну роботу... й один гуморист розрахувався, власне, цим. 

Пропонував я одній дівчині. І уявляєш? Вона мене не зрозуміла!  

А ти любиш когось доглядати? 

– Не знаю. 

– Маєш вирішити це тепер. Песик електронний, але все по-справжньому. 

Можеш перевірити себе на відповідальність. 

– Гаразд. Доглядатиму. 

– Отже, довіряється оте бездомне песеня рабі Божій Христинці з надією, 

що тут не буде смерті... 

Дівчинці ця мова подобалась, і вона захоплено дивилася на Мирослава. 

…Марія тим часом взялася готувати сирник. Христинка забула про час. 

Коли пиріг був готовий, прокинувся Влад і пішов до кухні – на запах. 

– Я переклав дещо. 

– То був художній (!) переклад. ґратулюю – бачила. 

– Все вона бачила, все вона знає. А я не знаю, як це трапилося. 

– Мені теж важко уявити. 

– Ну, не гнівайся. Інакше скажу Вірі, щоб ніколи не посилала до нас 

доньки, бо це псує наші з тобою стосунки! Я просив місяць мене не 

турбувати, доки будується нова сім’я. 

– Ти що? Хіба аж так треба було? 
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– Тобі вона заважає? Скажи! Я дуже дорожу тим, що маю з тобою. 

– А тим, що мав? Дитина жива, її від себе не відрубаєш, штампу 

розлучення на неї в паспорті не ставлять... 

– Не драматизуй! Ще скажи, що вона мені байдужа! 

– Перестань! Ти й сам не тямиш, що кажеш. А то я в тобі дуже щось дивне 

відкриваю... – багатозначно. 

– Я – непрочитана книга – досліджуй! 

– Цікаво, що ж буде, коли твоє нутро вивернеться з вивороту? 

– Не чекай! Цього, постараюсь, не буде ніколи, – пожартував Влад. 

В Мирославовій кімнаті чувся Христинчин сміх. Явно: діти порозумілися. 

... 

 

 

Частина 7 

Сповідь 

 

 

 

 

 

 

Було важко після відвідин монастиря. Дуже прикро. 

Марія розгорнула мамин зошит. 

 

 

 

                                                      Плавні 
                                                                           (Образок) 
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То були плавні, яких я ніколи не знала, шорсткі, драпучі й чіпкі. Вони різали, коли їх 

гладила, вони пекли, коли прикладалися... 

Їх відчували мої груди. І вони йшли на той дотик. Я залишала свою самотність, і 

була в ній, я нею зривалася – і вихлюпи скочувалися в душу, яка точилася моїм болем. 

У ній танула гірка самотність, і скресала думкою я...  

... 

Ще чулися слова отця на сповіді. Сповіді, якої не було. Яка не відбулася. Їй 

відмовили, хоч настанови і роз’яснення все-таки були.  

– Я б вам радив лишитися самій. Не буде у вас благословення Божого. Не 

будете ви з чоловіком щаслива, бо він був у шлюбі Божому, він обіцявся 

іншій... І то на небесах є чинним по сей день. 

– Даруйте, чесний отче, мою сміливість запитувати. Чи ж то б краще було, 

якби я з ним офіційно не одружилася? Він був вільний уже рік – від сім’ї, я 

його не виманювала. Ліпше б, отче, було, якби ми зустрічались коханцями? Я 

б сповідалася,  а потім...  так би ставалося...  він був би знову зі мною і так до 

безконечності в гріху, періодично прощеному. Я житиму з цим чоловіком. Я 

люблю його!  

– Більше від Бога любите?  

– Ні! Ні! Отче! Нащо ви так? Я частинка Отця Небесного. Його любові до 

нас. А з тієї любові – ще квітка квітуча вродилася.  

– Ця тягота неправоти не зробить Вас щасливою. Вона – спопелить, а то і 

знищить непутньою вас. Задля сина збережіть себе. Ця вся любов – омана від 

лукавого! 

– Хіба може бути любов... від лукавого? Коханий мій дуже бережно 

ставиться до сина, а я люблю його доньку. Вона тепер у нас, Христиночка.  

– Є невблаганне й незаперечне. Греко-католицька церква не висповідає 

вас.  

– Отже, з церкви мене проганяєте? Я не ваша вже? За непослух карають, за 

злочин судять, а за любов… – зрікаються?..  

...Ці слова нависали і до задухи ними тяжіло небо... 
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... 

Удома Христинка зустріла радісна, чекаючи їх обох і цю чужу маму. Так, 

вона була їй чужа, але не така вже «чужіша», а «разом з татом».  

Сьогодні ввечері дівча їхало з цього дому… 

...Вони вийшли з таксі, всі втрьох: Христинка, тато і чужа мама. Йшли 

вродливі, статні, між ними дівча, схоже на батька.  

Їм назустріч вийшла невисока, тиха, покірна жінка. 

Розірвався ланцюг безпечного сімейства, дитяче тільце кинулося 

назустріч матері. 

... 

 Десь уже будитись прагнула весна; під ногами чулася знана вже дорога.  

...Було дитя, що любило всіх, був чоловік, що також любив… і що любить, 

і дві жіночі постаті: щаслива, з обручкою, – отою золотою переймою, 

офіційно законна перед людьми і світом – і розлучена, безпретензійна, не 

заперечена у високості своїй жінка, матір цього дитяти, шлюбна довіку 

перед Богом жінка цього розвихреного, у боргах перед усіма ними – красеня-

чоловіка.  

...Марія це відчувала. 

 

 

 

Частина 8 

Кохання справжнє… 
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Учора була Владова сестра. Обоє довго про щось говорили. Коли Неоніла 

пішла, він ще довго сидів, як укопаний, очікуючи Маріїної уваги. 

– Щось трапилося? 

– Я тільки кохаю тебе! І більше нічого не можу тобі дати. Що ж робити? Я 

не знаходжу собі місця... – він цілував їй руки й віддано дивився в очі. 

– Заспокойся, кажи. 

– Прийшла сестра сказати, що вона відмовляється бути ґарантом у 

кредитній спілці. Я взяв там дві тисячі гривень, а тепер із відсотками вже 

наросло 4,5 тисячі. Віддати нічим. І що тепер? Хіба в’язниця. 

– В’язниця?.. 

– Іншого не дано. Порушують справу мою не вперше. 

– Усе треба з’ясувати. Не перебільшуй! Підемо завтра – переговоримо з 

ними... 

Наступного дня вони вдвох пішли до кредитної спілки, віднесли дві 

зарплати – хоч якийсь внесок, бо які переговори інакше? Марія продала малу 

роботу – на ті гроші харчуватимуться... 

– Ви дружина? Виступаєте ґарантом чоловіка? 

– Так, – сказала, наче ступила на ешафот, – знала: поїзд уже поїхав, а вона 

– в ньому. Тут якось неможливо інакше! 

– Що можете закласти як ґарант? 

– Як закласти? Я ґарантую, що спробую домогтися, аби він якомога 

швидше повернув ці гроші й братиму діяльну в тому участь. 

– Слова ваші й емоції, вельмишановна пані, в таких документах не 

фіксуються. Конкретно. Отже? 

– Я не маю... не знаю, що можу закласти?.. 

– Тоді, про що мова? Ми передаємо справу до суду! 

– Зачекайте! – вхопилася за голову Марія. 

– У неї справді нічого, крім квартири, нема...– випалив він за одним 

подихом. 
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Вона повернула голову до нього й ледь не оглухла. Ці слова ще якусь мить 

відлунювали в ній, аж доки жінка не отямилася. 

– Як ти можеш?.. Квартира мого покійного чоловіка!.. Він за неї в Афгані 

три кулі і смерть заробив... Це єдине, що в Мирослава лишилось у спадок. Ти 

підставляєш мене, так зухвало підставляєш?!! 

– Маєш, як завжди, рацію. Навіщо спиняла на балконі? Так було б краще!.. 

– Шановні! Ці деталі вам би належало обговорити вдома. Чому ви не 

попередили дружини про такі формальності? 

– Це формальності, Маріє! Та бачу, перш ніж поїду за кордон – до в’язниці 

заберуть. Та й такого боржника в Штати не пустять... Тож єдиний шлях – до 

в’язниці, – він сказав це їдко, розлючено, а відтак розпачливо й артистично 

додав: – Ходімо додому. Ще якийсь час будемо щасливими. 

Марія застигла, на її мармурове обличчя годі було дивитися! 

Зібралась іти. Він змінився на виду! Проте з кожним кроком перед її 

очима з’являлися жахливі картини: в’язниця, передачі, ґрати… і він за 

ґратами... 

Вона різко повернула назад і мовила: 

– Давайте папери, я підпишу. 

Коли вони вийшли, Влад повеселішав і запропонував піти в кафе. 

Марія йшла поруч, якась побита, пригнічена. 

В кафе сиділи навпроти: він – веселий, вона – ніяка. 

– Вибач, що сказав за квартиру. Я боявся, що ти скажеш про роботи. 

– Дякую, не допустив помилки. 

– Але ж справу зроблено! І я тобі дякую. Знаєш, твоє кохання таки 

справжнє, жертвенне… 

– А Твоє?.. – вона підвела очі. 

Марія знала, що пелена порожнечі грубішає... 

Розум відав, а серце все ще не могло відірвати кохання… Як безумно! 
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Частина 9 

Ти втомилася, мамо! 

 

Будні. Вони загризали вовками та снували павуками навколо! Не раз на хліб 

і до хліба не вистачало. Кредитори завели знайомство з художнім салоном. 

Як лише продавалася робота, – вони вже були в хаті; знали, коли платня в 

школі. Борги Владові віддавалися дуже повільно й важко. Влад не працював у 

поті чола, як обіцяв, здебільшого скаржився на депресію. Був люблячим 

чоловіком, імпозантним, незаперечним у видноті своїй і разом з тим 

котиком, що муркотів від задоволення, проте до важкої роботи… 

незвиклий. І тому її уникав. Марія звалила всю ношу на себе. Іноді їй 

здавалося, що вже вичерпала себе як художниця – бо жила тепер виключно 

сім’єю… Жінка, яка так прагла сімейного щастя, знала, що все в житті 

потребує жертв. 

– Ти втомилася, мамо. Занадто багато працюєш! 

– Ні, сину, дасть Бог, якось викрутимось. Я стараюся. 

– Мамо! Тобі добре з Владом Назаровичем? 

– Так, так... 

– А як по правді? 

– Добре, звичайно. Важко, бачу, всім нам. 

– Ти стала смутна. Боюся, – хвора. Зблідла. Мамо, хіба щастя може так 

людину висмоктувати? 

– Синку, мусить у житті бути по-всякому. 

– Мені здається, нам було веселіше... Вибач. 

– Нічого, нічого. 

– А ми тоді казали... що в нас економічні проблеми... 

– Усе пізнається в порівнянні. 

– Хочу виробити закордонний паспорт. Я заробив трохи грошей за 

контрольні. 

– Зроби, звісно. 



 48

– Поїду на заробітки, як Іван та Станіслав, до Чехії. 

– А ще рік навчання? 

– Закінчу заочно. Не можу дивитися... Я не поважаю цього чоловіка. Свої 

проблеми він любо звалив на тебе й живе, наче нічого й не сталося... 

– Не треба заочно... 

– Чому він не їде на заробітки до Європи? Чекає, що твої друзі допоможуть 

йому вибратися до Америки і, може, ти ще йому й на дорогу в них грошей 

позичиш? Нехай на дорогу заробить у Європі. Там, звичайно, роззяв-

перекладачів з англійської не потребують, але хай закотить рукави й чорно 

попрацює. Нехай якось (!) та вирішує свої проблеми сам! 

– У нього шлунок, депресії. 

– І твоє серце хворе, а ти так ґаруєш! І чому весь час думаєш лише про 

нього? Про себе подумай! Він тебе не пожаліє, коли надірвешся. 

– Навіщо ти так? 

– Він мені обіцяв, що його борги – це його проблеми, а виходить, ними 

займаєшся ти! 

– Так склалося. 

– Тож може й розкластися... 

– Мирославе! Я не впізнаю тебе! Де твій такт? 

– А його?! Та зрозумій же, мамо, мені боляче бачити, як він висмоктує з 

тебе силу життя,  доки вона ще є,  а коли ти не зможеш бути його митцем-

постачальником, – знайде собі дурепу (!) іншу. 

– Мирославе! – скрикнула так, що син аж злякався. 

– Вибач. Ще два місяці, зроблю паспорт, переведуся на заочне навчання й 

поїду. Хоч я (!) не робитиму тобі боляче... 

– Не треба, сину... 

– Боюсь заразитися від нього хворобою альфонса: це просто, вигідно, 

приємно врешті-решт. Я теж парубок, якому нічого не бракує... 

– Миросю! – вона якось безсило поникла й упала на підлогу. 

– Мамо!!! 
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Влад стояв на порозі. 

Марію забрали до лікарні. Коли питали, що спричинило серцевий напад, 

відповідав:  

– Сучасні діти до чого хочеш доведуть. 

Він бігав до шпиталю часто, засиджувався в холі, вони довго безтурботно 

розмовляли, обговорювали прочитане, й вона поволі одужувала. 

– Я її неодмінно витягну з цього стану, – обіцяв Влад знайомим, і йому це 

вдавалося. 

Мирослав приходив, мовчав і було між ними щось таке, про що знали вони 

лише вдвох. 

Одного разу з’явився з дівчиною. 

– Знайомся, – Леся, – мовив, відтак – до супутниці: – А це мама, найкраща 

мама з усіх, яких я мав... 

– І зовсім не смішно, – промовила дівчина, закопиливши губу. 

– А я так старався... 

– Ми Вам рагу й медівника принесли. Мирослав каже, що ви любите 

солодке. 

– Справді, люблю. 

– Може, вийшло якось у мене не так, підкажіть, я виправлюсь. 

– І защебетала, защебетала! – втрутився Мирослав. 

Доки Леся мила посуд в іншому кутку палати, він запитав маму: 

– Ну, як вона тобі? Якщо приведу в дім невістку – помиримося? 

– Ти серйозно? 

– Жарт поки що. 

– Я, сину, вже постараюся... – шепнула. – А вона хоч знає? 

– Та ні... поки що. 

– Де ж ти знайшов таку щебетуху? 

– Лесю? Сьогодні перший раз побачив. Ото дивлюсь: іде дівчина. Кошик 

смакоти несе. Підходжу до неї й кажу: «Ви маєте дозвіл з кошиками не на 

Великдень ходити? Негаразд це, дівчино, негаразд!» Вона – в плач! Каже: 
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«Кошик поверніть, а все, що в ньому, забирайте». Я одразу подумав, що 

конфісковане треба хворим і голодним віднести. В дівчини теж чуйне серце – 

погодилася. Виявилося – ми з нею на одному потоці вчимося, лише різні 

спеціальності опановуємо, проте англійською спілкуємося непогано. 

Розмовної позаурочної бракувало їй і мені. Тепер – норма. 

– Ну й балакун же ти! 

Леся стояла й усміхалася, любуючись Мирославом, а Марія раділа. Їй було 

приємно відчути, що Мирослава з Лесею стало якось більше... 

 

Частина 10 

Навіщо ти це зробила? 

 

 

У Марії три роботи лишалися незавершені. Не ставало духу… 

Іноді вже починала відчувати, що щастя подружнє її – якесь несправжнє, 

що зосталася тільки його видимість. Але не хотіла в це вірити. То була 

якась рабська сліпа любов до людини, що явно не вартувала цього. Не 

думала, що то, власне, він «висмоктує» її – просто так котиться його 

життя, і вона теж у тому коченні. Треба змиритися – Бог добрий! 

... 

Марія йде до церкви. 

– Господи! Допоможи мені розібратися в цій ситуації. Я заплуталася! Що 

ще можу зробити для цієї людини? Я кохаю його! Боже! Допоможи мені 

знайти істину! 

... 

Із церкви йде повільно. Сум і вага буття роблять нецікавою її ходу. 

... 

Вдома зустрів її Влад, діловий, серйозний, готовий до нової розмови. 

Вечеря була готова. 
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«Ось і добре!». Марія знов подумала, що все – не так погано в її спільному 

житті з цим чоловіком. Навіть ця вечеря – приємна. 

Це добрий знак. 

– Маріє! Я подав заяву на звільнення. Погризся з начальником. Хоче, щоб 

я задарма працював. Не на того натрапив! Від завтрашнього дня кухню беру 

на себе. 

Вона ледь не вдавилася. Такого навмисно не вигадаєш! 

– Як ти міг позбутися роботи? У тебе ж борги?! Це ж безумство! 

– Знайду гарне репетиторство. Зароблятиму не менше удома... 

– Я вже не зможу... – простогнала тихо. 

Вона низько похнюпила голову й за столом упала на руки від безсилля… чи 

то зомліла... 

Він облив її водою і відвів до ліжка. Марія лежала й нічого не могла 

мовити. Її про щось питав Мирослав, але вона відповідала невпопад, і він 

пішов до своєї кімнати, бо так попросив Влад. 

Марія відчула тяготу болю, що розривав їй груди, серце билося в аритмії, 

як хотіло, боліло в ділянці жовчного міхура, стискало в камінець шлунок. То 

здавали нерви. 

Вона пішла до кухні, побачила, що закінчився корвалол, узяла дві таблетки 

валеріанки, панангін, рибоксин, одну алахолу, ранітадін, карсил та сибазон – 

ледь не жменю медикаментів. Вона їх чомусь тупо розглядала якийсь час, і 

вже, не маючи сили розтягати час та випивати по одній, – висипала всі в 

рот. Коли змахувала головою, зауважила в дверях Влада, який уже, мабуть, 

якусь хвилю стояв там. 

– Нічого, нічого, так швидше... Я не можу інакше, – промовила, 

випереджаючи його... 

Влад підійшов до неї впритул і зі скляними очима, ніби вставленими в його 

прекрасну голову, мовив знехотя: 

– Навіщо... ти... це зробила?!! 

Марія не відразу збагнула ті слова, не усвідомила того, що він подумав... 
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– Ото таланить на жінок: то одна труїться, то інша... 

«Труїться?» – прорізала їй голову жахлива думка. Чому «труїться»? Ага! 

Це він так собі подумав! 

Хотіла розреготатися йому в обличчя, адже в неї син є ще, крім нього, 

тож нічого думати про самогубство! Але реакція була якась неординарна. 

Вона вся стерпла – її проковтнуло безсилля. 

– Навіщо ти це зробила? – знову спитав він. 

Марія мовчала. В голові гупало. Явно піднявся тиск. Невже якась реакція, 

алергія? Вона знала, що він зараз побіжить до телефону викликати 

швидку… Лише б знайти сили спинити! Та Влад не взявся до слухавки. Він 

розгорнув газету й сів їй у ногах! Марія повернулася до чоловіка й пильно, з 

жахом зазирнула йому в очі; вони були порожні та холодні. 

«Боже! Невже то насправді? І це та людина, яка так облюбовує мене 

щоночі, тепер чекає моєї смерті?!» 

Їй перед очима постав Мирослав, їхня з ним перша розмова про Влада, але 

вона не здатна була вловити того зв’язку. 

А Влад… – сидів! Спокійно... 

Їхні очі ще раз зустрілися. Вона ними ледь поводила від болю, втоми й 

заціпеніння. 

Так тривало якийсь десяток хвилин, може, більше. 

– Навіщо ти це зробила? – вже якось зі співчуттям і жалем спитав ще раз 

він.  

Марія повернулася до стіни, заплющивши очі, бо хотіла спати. Раптом 

чомусь ні з того, ні з сього в неї почала сіпатися ліва нога (після травми 

ушкоджений нерв іноді давався взнаки). 

Влад, побачивши таке, скривився з огидою й пересів на стілець. 

...А телефон був – на витягнуту руку від нього! 

Силенно боліла голова. Тиск не міг вгамуватися. Знудило, і вона підвелася, 

пішла… Її розбила гіпертонічна криза з мозковим блюванням… Чоловік 

розгублено стояв під дверима. 



 53

... 

«Ось і розкрила нутро своє, погана личина… Цікаво, що вже тут можна 

вигадати?» – зринали болючі думки.  

Проте сталося нечуване! 

Влад упав перед нею на коліна, обняв за ноги і, як ніколи, заголосив: 

– Вибач, Маріє! Зі мною щось таке коїлося! Та зрештою, ти бачила. Іноді я 

– не я! То роздвоєння особистості. Уявляєш, я сходжу з глузду, напевно. Це 

психіка – ні на що не здатна уже.  Доїли мене мої борги! Повір,  я не зміг би 

тебе не врятувати! Це може зробити тільки ненормальний! Це не я, кохана 

моя! Я не зізнався. Я – хворий, безнадійно. Тепер ти все знаєш... Лихо мені! 

Від його лементу прокинулася Христина. Вона знову гостювала в них на 

вихідні.  Дівчинка хотіла підійти до батька, але чомусь підійшла до цієї 

чужої жінки. Марія вивільнилася від Влада. 

– Не плачте, Маріє Володимирівно! Повірте, він вас любить. 

– Звідки... ти знаєш? 

– Бо я знаю, як він може не любити. 

– Боже! 

– Я бачу, він став добріший. Простіть йому. 

– Ой дитино! – вона огорнула її руками й сама заховалася в дитячому 

серці. – Я б хотіла, щоб було... якраз так... 

– Не запускайте кіс! – тихо по-змовницьки мовила. 

– Про що ти? 

– Він маму... як переставав любити... – бив і тягав за коси... 

– Ой! – вирвалося в Марії. 

Влад, відчувши недобре, вовком зиркнув на доньку. 

– Марш у ліжко, негайно! 

Він був ладен її побити. 

Христинка покірно пішла, як завжди. 

Марія стояла вся геть чисто розтрощена. Потім у нестямі, оминувши 

Влада, підійшла до ліжка його доні, поцілувала дівчинку в чоло й мовила: 
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– Христинонько! Я хочу, щоб ти знала! Може статися так, що ми не 

будемо жити з твоїм батьком, але знай, що ти мені не чужа, я мріяла мати 

донечку – тому приходь, коли захочеш. Добре? 

– Добре, – сказала Христинка й відчула, що вона знає щось таке, чого не 

знає навіть всезнаюча Марія Володимирівна. 

Дівчинка заснула, всміхаючись уві сні. 

Ввійшов Мирослав. 

– Поп’ю води. Мені приснився болючий сон... – а далі, придивившись до 

матері: – Щось трапилося? Ти хвора, мамо? 

– Усе гаразд, бо все ясно, сину. А знаєш, якби ти не був комп’ютерником, 

міг би стати чудовим психологом. Це в тебе від Бога. 

– Усе ще попереду, мамо! – спробував пожартувати Мирослав, але 

спинився. – В тебе справді все гаразд? 

– Так, сину. Лягай спати. Завтра нам уранці вставати. У мене голова 

розтріскується. Піду, відпочину. 

Коли подружжя лишилося віч-на-віч,  Влад підійшов до Марії. 

– Може, з догадок зробиш трагедію? – мовив із притиском. 

– Ти її вже зробив... –відповіла вона й сіла на канапу. 

Цієї ночі Влад спав сам... 

 

 

Частина 11 

Родинне свято 

 

У Марії був день народження. Телефонували друзі. Вітали. Деякі з 

найближчих навіть пообіцяли згодом нагрянути. 

Марія пожвавішала й почала дещо готувати. Христинка їй допомагала. 

Допомагав і Влад. 

Мирослав готувався до сесії – відпросився, хоч до крамниці бігав двічі. 

Марія намагалася забути, викреслити ту ніч… Бодай би сьогодні... 
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Приїхала сестра Анна. Прудка до діла і на язик, перевершила Марію і 

рухами, і мовою. 

Не сподівалися з Чернівців на подругу студентських літ – Октавію, 

однокласницю з Вінниці – Віру. 

Було весело. Марії виповнилося сорок літ. 

Вечір минав на одній хвилі. 

Їх із Владом вітали як прекрасну пару. Всі казали, що вони створені одне 

для одного.  Влад розсипався в поклонах, а Марія тихо посміхалася. Вона 

хотіла (!) в ці слова вірити! 

Як дивно: вона давала себе обманювати. Навіщо? І знову його придумувала 

іншого – з їхніх слів… бо так було легше…Бодай… сьогодні... 

Минав четвертий місяць їхнього подружнього життя. Їй заздрили – це 

було явно! – і вона (як смішно!) нікого не бажала розчаровувати. 

Прийшла Владова сестра Неоніла.  Вони з братом вийшли на балкон 

перекурити, і Марія бачила, як та його знову напучувала... 

Анна обняла Марію. 

– І гарний хлоп у тебе, – сказала, – але я би його не хтіла. Він ще тобі 

якоїсь зарази не приніс? Бачу, добрий бабій, гульвіса; мала, знаю, 

набачилась... Слизняк наче, душа в таких, як ковзанка... А ти не бачиш?.. 

Засліплена?..  

– Хочеш, оповім тобі одну пригоду... – Марія грайливо й весело покликала 

сестру до спальні, коли гості танцювали, й, узявши до рук нове взуття для 

маскування, розказала сестрі про таблетки. 

Анна, будучи вольовою і активнішою за Марію в емоціях, не знаходила собі 

місця. 

– Покинь цю наволоч! Це монстр якийсь. Усе розрахував. Ти ж бо 

роззявила рота для щастя, а туди та й покласти нічого! Він таки справді 

«поставив» на тебе! Ще втягне в свої грошові афери. 

– Уже втягнув... Вірніше, я... сама... підписала папери... стала ґарантом у 

кредитній спілці, заставила квартиру, – ґарантом ще одного кредитора... 
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– А коли він десь собі завіється? Ти лишишся на вулиці й тільки при своїх 

інтересах. Про Мирослава подумай! 

– Не знаю. Не вірю, що може так статися... 

– І борги віддає, і молиться за нього, і захищає, і ґарантом стає.  

Чи не забагато береш на себе? Бо не звалив би він на тебе всього того, якби 

ти тому хоч якось противилася! 

– Як? 

– Як? Не знаєш? А треба ж було до чогось дошурупатися! Слухаю тебе і 

дивуюся: дурепа ти та й годі. Одне слово – художниця. Ти хоч намалювала 

його, того потвору з прекрасними рисами і мерзенним нутром, з руками, що 

ніжать і вбивають, із серцем на калькуляторі?!. 

– А ти молодчина, сестричко! То ідея! Ось це, власне, та робота, яка ніяк 

не могла б без тебе народитися. Я її відчувала, а все-таки якось не бачила... 

Марія поцілувала сестру. 

– Навіть не уявляєш, яка ти розумниця! 

Вона схопила клаптик паперу й накинула ескіз нової роботи. Її очі палали, 

сповненні високого творчого світла. 

Коли відклала аркуш, ще раз мовила: 

– Розумниця! 

Анна лише кивала головою і знизувала плечима. 

– Боюся, Маріє, за тебе, Чуєш? Боюся!  

– Перестань! Це я, певно, згущую фарби. Він не може мене не любити. 

Жінка це відчуває. Швидше, він справді хворий. 

– Аферист, фарисей, гниляк – це також діагнози. 

– Ну, не треба аж так! 

– У цій ситуації, люба сестро, хворою (!) мені здаєшся ти! Бо він виліз тобі 

на голову, відтак сів на шию, спустив ноги й б’є ними по грудях, а ти дякуєш 

Богу, що не вбиває... Отямся! Хіба не бачиш, що поруч тебе страшна 

людина?!! Нема з ким вікувати! 

Зайшов до кімнати Влад. Анна вмить перевела тему розмови: 
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– Вічно як викупиш – то ні виду,  ні встиду; що за підошва? А каблук? Чи 

ти чогось кращого не можеш собі придбати? ґаруєш, як тато Карло й 

вимріюєш, що чоловік тобі щось путнє придибає? 

– Яка тебе муха вкусила? – спитався Анну Влад, глипнувши на дружину, 

але побачивши спокійне, умиротворене її обличчя, – заспокоївся й сам (вона 

думала про картину – її понесло!). 

Влад схилився до Анни, поцілував у руку, віддано і щиро зазирнув у вічі й 

запросив до танцю. 

– Ти страшно небезпечна людина! – якось навіть по-жіночому розгублено 

мовила Анна. – Хочеш і мене зачарувати? Не вийде! – вона закінчила фразу 

м’яко, і Влад зрозумів це по-своєму: був певен, що він знову – «на коні»... 

 

 

 

 

Частина 12 

Пропоную три варіанти 

 

 

Цієї ночі вони спали вдвох. 

Влад потурбувався про це заздалегідь. Він постелив Анні на канапі, а 

Октавії – на розкладному стільці в залі, де спала Христинка. 

...Коли Марія перемила посуд, подруги вже спали, Мирослав теж, а Влад… 

владно… чекав її. 

– Вітаю тебе, Маріє! Щоразу по-новому відкриваю тебе і знову закохуюся! 

Ти якось не відпускаєш мене з... любові... 

– Не відпускаю? – ця мова видалась їй недоречною. 

– Ти нагорода мені... 

– За що?! 

– За всі страждання мої. 
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– Невже? 

–  Не глузуй,  Маріє.  Я серйозно.  Люблю (!)  –  та й годі.  З тобою мені не 

треба інших жінок. Я чесно... чекаю... на тебе... 

– Два тижні. Термін неабиякий... 

– А ти знаєш, що для мене було днів зо два? 

– Мені байдуже те, що було. Знаю твої геройства. 

– Добре, що не знаєш... – лукаво посміхнувся. 

– Не «заведеш» мене, голубе – «все тече, все змінюється...» Я не та вже, 

Владе... 

– А це ми перевіримо... 

 Він натхненно підступився до неї, обійняв за талію, провів рукою так, що 

хвиля жадання захлиснула її… і облюбовував, як ніхто ніколи… Цей чоловік 

умів підкоряти жінок… Вона віддалася вся і знову була божевільно щаслива. 

Їй снився сон – зрима розповідь сестри Анни: 

Він, малий якийсь, мов дитя-каліка довбав їй голову, відтак сповз на шию, 

спустив ніжки, й вони ниточками витяглися та зробились важкими 

дзвіночками, і він бив її ними по грудях боляче-боляче. Вона не могла, не 

мала сили нічого вдіяти. Перехоплювало дух. Вона задихалася. 

– Доброго ранку! – прозвучав ніжно Владів голос. – Сніданок – у постіль! 

Час уже! 

Марія прокинулась і заговорила спросоння: 

– Час – це ведмідь, що лише інколи підіймається на дерево – в пік своїх 

почувань, а так залягає в барлозі чи бродить і реве від самотини, – вона 

сказала це, ще остаточно не прокинувшись, щаслива, що вміє не пам’ятати 

негараздів, що... вміє виживати в щасті, у хвилинах радощів. 

Пила каву і їла бутерброд. Думала ні про що, бо так було треба… бо так 

хотіла, вірила в диво – і воно було дароване їй! О доле, яка блаженна єси! 

Іноді одна мить може скрасити все життя… А в неї скільки вже їх було за 

ці прожиті місяці!  

Так жінка бавилася мрією і дрімала, невиспана. 
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Коли він вийшов – увімкнула мамин диктофон (шкода, що нема 

вмонтованої відеокамери!). Їй хотілося записати щастя цього ранку. Таке не 

повторюється! 

Він зайшов, цілком готовий до кардинальних кроків: 

– Моя ти радосте! Наші проблеми... треба негайно вирішувати...  

– Так, певно, що треба, – Марія у відповідь. – Слухаю, Владе. 

– Майбутнє наше можна розглянути в трьох варіантах... Нас не полишать 

кредитори. 

– Які варіанти? – вона говорила монотонно, не бажаючи виходити зі сну... 

– Назву кожен із них. А ти вибирай. Думай, кохана... 

– Я слухаю, слухаю... 

– Ми заклали хату, і її незабаром у нас відберуть. Чи не варто її продати 

заздалегідь і віддати частину боргів? 

– А самі... куди? 

– Це не проблема: квартиру можна винайняти. 

– Другий який... варіант? 

– Продай виставку у Франції. – Сума виторгу чимала. Теж віддати можна, 

якщо така буде твоя ласка... 

– Третій... – думаючи ще про своє... 

І тут Влад розперезався, приступаючи до найголовнішого. 

– Ти казала... пан Франек... хотів тебе... заміж... 

– Чудний чоловік, та ну його! 

– Чого? В цьому є свій смак! Можеш зробити фіктивне розлучення. Знаю, 

що любиш – мене.  Я (!) потрібен тобі!  Не зникну, повір!  Розумієш, чоловік 

має гроші, не знає, куди їх подіти, а мені їх треба – і край, щоб до Америки... 

Я не покину Тебе, не зникну, не втечу від кредиторів...  

Я певен, що ти мені віриш... Словом, бодай щотримісяці ти 

випрошуватимеш у нього порядну суму. Він тебе любить – то й не помітить...  

А далі... Віддамо – і знову будемо разом... Заради мене, прошу, погодься, 

цей варіант навіть приємний і найбільш безболісний... 
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О! Тепер Марія прокинулась остаточно. І це був не сон! Їй те все не 

почулося! 

– Ану той третій ще раз! У деталях – не второпаю до кінця... – нервово 

прошепотіла. 

Жінка явно продерла очі і слухала, не вірячи своїм вухам. 

Коли Влад закінчив свою красенну промову, вона, схвильована, мовила: 

– Залиш мене саму на півгодини-годину. Наші гості ще сплять? Ну і добре. 

Пробіжись до ріки, прошу. Прийдеш – про все поговоримо. Гаразд? 

Він схилився й натхненно протяжно поцілував її в уста. 

– Будь розумна, чуєш? – знову звично, по-батьківськи... 

Вона згадала з приводу чого вже чула такі слова… Чула…  такі…  слова! 

Він пішов. 

Вимкнула диктофон. 

... 

Клацнули зовнішні двері. Марія встала, побігла до ванної, прийняла ледь не 

холодний душ. Зробила зарядку…  Забігла до кімнати й увімкнула 

диктофон... 

Вона переставала хотіти вірити своїм вухам! Знову звинуватила б себе, 

сказала би, що сама все вигадала чи не так зрозуміла…  Аж он яка це 

любов!..  Кохання неповторне…  Як підступно! 

Металася по кімнаті, коли він зайшов, відтак важко опустилася на 

ліжко. 

– Заспокойся, люба! Подумаймо разом. Можливо, маєш ще якийсь варіант 

на приміті. 

– Ану по порядку, – зосереджено, по-діловому, але давко якось провадила 

Марія. – По-перше. Хату Мирославів батько життям заробив в Афгані. Мій 

син – не щеня небажане, – квартира йому належиться, ти це знаєш. 

Пам’ятаєш вашу з ним розмову? Ти обіцяв, що сам вирішуватимеш свої 

проблеми. Велике благо, казав, що буде дах над головою, якийсь харч, 

домашній затишок, кохана дружина. І як же ти так наважився?.. 
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– Вибач, люба. Я... винен! 

– Отже, квартиру забудь! Цей варіант – химера. 

«Поки що, – подумав Влад і лише криво посміхнувся.» 

– Виставка – це праця всього мого життя. Проте я не Рафаель, аби виставку 

так і купили. 

– Я можу цим зайнятись. Я знаю мову... 

– Є роботи, які не продаються! – їй перехоплювало подих. 

– Розумію, вгамуйся... 

– Цей варіант – грабунок! 

– Я знав, що третій. Як не прикро нам... Лише він нас порятує... 

– А третій варіант – супер! – сказала і розсміялася божевільним сміхом. Ти 

хоч розумієш, що ти сказав? 

– Не роби проблеми з дурниць. Ти надзвичайна жінка – супер – тут повір 

мені, знавцеві... – затявся. – І квартира залишиться, і виставка, а щоб ти мене 

не покинула – потрібна запорука... 

– Може, розписка, що стану негідницею заради супернегідника? 

– Ти мене не зрозуміла, либонь. 

– Тобі треба було стати актором... Ти чудово граєш свою роль. Та, 

недооцінивши своїх можливостей, став гравцем. Отут і промах. 

– Та не мори мене! 

– Є ще, любий, четвертий варіант. Доле моя, доленько, мій Ален Делоне... 

Є ще четвертий... 

– Тільки не роби дурниць, чуєш? 

– Можливо, це єдине мудре рішення за спільне наше життя.  

– Ти ж кохаєш! Це перевірено! 

– Я... – затялася. – Я залишуся без тебе, – а далі, взявши себе в руки: – Ми 

розлучаємось, і негайно, чуєш? Тобі треба вирішувати свої проблеми самому! 

Горбатіти, але вирішувати! Знаю, працювати тобі не хочеться. Ти чекаєш 

слушного часу... Та час може бути для тебе фатальним... Бо всьому настає 

кінець. Я не буду твоєю спільницею. 
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– Ти покинеш мене, такого безпорадного, і твоя жіноча душа заспокоїться? 

– Якщо знайде тебе інша жертва, що має все, крім чоловіка-красеня, і 

поласиться на твої штани, жінка-спонсор, – ти будеш врятований. 

– Жінка без віку і статі... 

– Кожному своє! 

– Я не хочу так! Мені добре з тобою! 

– Авжеж, – вона посміхнулася й відійшла від нього, як від чогось 

мерзенного й огидного. – Отже, завтра до загсу – подаємо заяву на 

скасування шлюбу. 

– Речі забирати вже? Я йду до батьків. 

– Нехай Бог тобі допоможе! 

– Ти пошкодуєш (!), як усі, проситимеш (!), аби я по вернувся, ти ж 

просто... жінка... – злорадно. 

– Ні, я довго шкодувала... верталася...  

Влад кинувся на балкон, перехилився. Марія стерпла, але не могла ступити 

й кроку. Вона не побігла – і він не стрибнув. Яке банальне фіаско!. 

... 

Влад нервово спакував речі, що вміщалися в дві валізи. Викликав таксі. 

– Я просто не вірю, що це кінець! 

– Зустрінемося в загсі, завтра о 13-й! 

... 

Октавія, Анничка і Віра слухали й не вірили своїм вухам. 

– Яке контрастне вчора і сьогодні! – розмислювала Віра. 

– Я не вірю тобі, вибач, – сказала Октавія. 

Марія ввімкнула диктофон. 

– Послухаймо... 

Треба було бачити їхні очі! 

– Віро! Може, він направду хворий? Ти лікар!? – не вгавала Октавія. 

– Маріє! Не є це невмотивований вихлюп емоцій – це чітко сплановане 

дійство. То не маніакально-депресивний стан, що дає людині змогу бути то в 
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емоційно піднесеному настрої, то в апатії, яка може дати тимчасово 

реактивний епізодичний викид, що призводить (!) іноді до самогубства. Ні, 

він людина, яка робить усе виважено, сплановано. 

– Він казав, що це – роздвоєння особистості, – розгублено рятувала... його 

Марія. 

– Це дуже серйозна хвороба... – довго думає. – Але тоді він «подвійно» 

думав би. На одні й ті ж речі, явища в різні моменти дивився б по-різному... 

Це жахливо... коли ніби дві особи живуть окремим життям. Та, Маріє, я 

виключаю це. В нього єдина позиція, мета, до якої він іде. Це свого роду 

істерія (вона завжди має мету, а не просто безкорисні емоції!). Але істерія, я 

вважаю, не з царини психіатрії, а психології. 

– Тоді?..  

– Він просто... підлота... – винесла свій присуд Віра. 

– Про це хоч фільм знімай. – мовила Октавія. 

– Про мою глупоту світові всьому? – скрушно посміхнулась Марія. 

–  То все набагато глибше.  Це я тобі як літератор кажу.  Твоє життя –  ще 

одне пізнання людської сутності. 

– Та годі! Забудьмо це, як дикий сон! – мовила Анна. – Я рада, що все 

прояснилося. Гірше, коли невизначеність. 

 

 

 

Частина 13 

Борги небесам 

 

 

Наступного ранку зателефонували з кредитної спілки. Марія пояснила 

ситуацію. 

– Ми розлучаємося... 

– Коли? 
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– Через місяць. У загсі, звичайно, бо не маємо спільного майна та дітей. 

– Помиляєтеся. Ви маєте спільні борги! 

– Ох! – вирвалося. 

– Ми змушені порушити судову справу. 

– Дозвольте, я проконсультуюся в юриста. Почекайте, прошу, до завтра... 

– Гаразд, до 12-ї. 

Юрист сказала, що все правильно. Якщо з кредитної спілки порушать 

судову справу, то розлучення не може відбуватися в загсі, а лише через суд. 

А коли судовий процес затягнеться, то потягнуться всі Владові борги й 

можуть поділити їх між ними навпіл. Звичайно, можна буде щось згодом 

анулювати, але це може стати безкінечною справою. І ще одне, через 

півроку Влад мав би юридичне право на Маріїне майно як законний чоловік, бо 

шлюбної угоди не було ними укладено; а якби відбулася її смерть – негайно… 

Ось воно як! 

Тепер Марія прагнула одного –якнайшвидше розв’язатися з цим чоловіком. 

А щоб вгамувати кредитну спілку – ризикнути навіть узяти той борг на 

себе. 4,5 тис. гривень – не півтора десятка тисяч доларів. Вона погодилася. 

У спілці її зрозуміли. Була ще одна особа, якій вона власноручно підписала 

нову розписку як ґарант про щонайближче повернення... 

Цього ж дня вони подали заяву на розлучення. Їм дали місяць на роздуми. 

... 

Марія в церкві. 

– Дякую, Господи, що розкрив мені правду, відкрив пізнання істинного 

щастя. Дякую, Всевишній! Допоможи мені зализати рани спокутою за любов, 

що захльостувала мене; за те, що «не встигала» іноді й помолитися. Прости 

мені! Я у владі Твоїй. Допоможи мені вийти з цього становища. Наскільки я 

того варта... 

... 

Марія знову їхала з дому. Відвідувала могилу матері. Мала з собою мамин 

зшиток, читала: 
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                                                 Подих фуксії 
                                                                          (Образок) 

 

Звідки ти? З пагінчика. Подарували... 

Розійшлася фуксія в три стебла,  переплелась у них,  задеревіли вони, опустили гілля,  

важке рясноцвітом,  вклонилися моїй оселі,  моїй келії, облагородили моє пристанище, 

мій аж надривний світ. 

Люблю своє квітуче дерево,  яке щодня рятує мене,  як не світ. 

А квіточки відцвілі падають,  і ті мертвячки я підбираю і,  не дивлячись на них,  –  

викидаю в сміття, не знаю, чи то справедливо. Цвіли, а зірвалися, впали, – то й 

непотріб уже. Чи не так і дні безжально викидаю? Фуксія, мов я, – розтроєна з 

доньками, і сплетена їхніми долями, осушена іноді кривдою, неполита, забута часом... 

Трачу листки... але росту соком життя знову й у новому зеленінні так просто 

випускаю щедрий цвіт. 

...Молитва. ОбразИ і Образи. Моя келія і мій світ із квітами-ластівками, слізьми-

балеринками моєї мрії. 

Мені дивуються, що я живу, а біль, як квартирант, за перебування в мені платить 

урвищем творчості.... 

Дякую Богові за днесь. 

Цвіт у поклоні. Цвіт королевичів. Предивний цвіт! Тичинки застигли в леті 

краплинами дум, що не вмістилися в серці... 

 

«О мамо, мамо! Дякую тобі за ці рядки...» 

Марія не просто бачила (!) свій ескіз «Боржник», вона відчувала його 

подих… і він ріс перед нею, в двох площинах, у кожному міліметрі 

проглядався штрихом незаперечного задуму. 

Ця картина буде! 

... 
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Марія в церкві на сповіді в старенького худого священика. 

– Чи можу я висповідатись, отче? Я була одружена з церковно 

пошлюбованим чоловіком. Тепер ми розлучаємося. Подали заяву. Не живемо 

разом. 

– Ти певна в тому, доню, що кажеш? 

– Певна, отче. Я розумію тепер, що то кохання від лукавого... 

– То ти осмислила чи пережила? 

– Пережила й осмислила. 

– Гаразд, доню, кажи! 

– Я нікому не бажала зла. Я кохала чоловіка й прагнула, як лише могла, 

допомогти цій людині. Я навіть взяла на себе частину його грошових боргів 

перед людьми... 

– А як його борги перед Богом і небом? 

– Ми не вийшли на одну дорогу... 

– Ти не питала себе, чому не змогла навернути його до Господа? 

– Все якось не виходило, завжди щось заважало... Наша мирська суєта. 

– Ти думала про його тіло, а не душу. Тому й постраждала. 

– Так, це вірно. 

... 

– Маєш добре серце, хоч заблукане. Тому Бог урятував тебе. Молися. 

Постися. Роздумуй! Зміцнюй у каятті та неустанних молитвах свій дух, що 

розшарпала за ці місяці. 

– Я буду старатися, отче. 

– Гаразд, доню, проте молитви – то щоденна праця душі, а не відчіпне 

щось просто собі в певний час. Най душа твоя трудиться. 

– Дякую за науку. Я відчуваю ваші слова, я спрагла була... їх почути. 

Дякую, отче. 

– Богові дякуй! 

... 
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Вона плакала і молилася. Молилася і плакала. Була особливо щаслива, бо 

вільна, не прив’язаною до цього чоловіка, і знову сама собою… під Божою 

благодаттю. 

 

Частина 14 

Тема третього тисячоліття 

 

Виставка була готова. Але картину «Боржник» Марія перемальовувала. В 

ній бракувало «боргу перед небесами». 

...Справа був лик Господній і світло од нього плямкою-серцем чи слізкою 

торкалося встромлених у його Милосердя долонь, складених у молитві. Їх 

обрамлювали руки, розкинені й піднесені в розпачі. Покірне благання та 

розкутий біль. 

Центрально – дві площини переходили одна в одну. 

На передньому плані постать красеня з рисами Христовими, та коли 

вдивлятися довше – холодними, порожніми очима. 

У глибинній площині – потворне його нутро з серцем – комп’ютерною 

схемою. Згори зліва дитя, якому важкий чобіт сили наступає на ногу і 

вичавлює біль. Проте зір героя звернений не догори. Він впевнений у собі та 

своїй правоті… Внизу зліва його постать – на колінах перед жінкою: 

маленький, жалюгідний і несправжній, бо поруч кинута маска. 

Він відвернений від Господа, від світла, що не залишає темряви в жодному 

куточку. Проте світло намагається наздогнати, доторкнутися його (лише б 

повернувся!) – сяйво благодаті омиє від облуди! Але ні.  Зло скрутило його – 

він не до світла обличчям... 

На правому краю, внизу, – записки, розписки, маски сміху, плачу та злоби, 

розкидані бруківою, в болоті, на камені, потрісканій землі, а над ними 

навскіс – промені благодаті... 
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Виставка була напрочуд вдалою. Приїздив пан із Франції, залишив офіційне 

запрошення для Марії до їхньої приватної ґалереї сучасного мистецтва.  Її 

вітали з двадцятиріччям осмисленої творчої праці. 

Особливу увагу привертала графічна робота… офорт, акватинта, 

трансаванґардова річ під назвою «Боржник». 

Відвідувачі, власне, найбільше розмислювали біля неї: 

– Робота вражає. Вона не відпускає довго і багато може глядачеві 

промовити... 

– Професійне виконання, грамотна картина, композиційно наповнена і 

вивершена. 

– Погляньте, золотий перетин, якщо вдивляєшся, зміщується, переповзає 

то в одну, то в іншу частину й затримується в ній, як такий, що має право на 

життя самостійне, виключаючи місію доповнення головного... 

– Монна Ліза зачаровує усмішкою, а цей образ... глибиною... вдивляєшся, 

наче проникаєш у тунель його внутрішнього світу. 

– Скільки значеннєвих дрібних штрихів-моментів, і жоден з них не зайвий! 

– Наш корифей Павло Філонов сказав би: «річ зроблена». 

– Так, це Лицар Пітьми у світі світла... 

– Тут глибше... 

– Глобальна тема духовності третього тисячоліття... 

– Я не прихильник аванґарду як такого, класика – вона завжди класика, але 

цей, власне «той, що іде попереду» і потенційно класичний варіант. 

Книга відгуків трактувала ці думки детальніше. І явним було, що виставка 

успішно відбулася... 

Найдовше затримався в останній день двотижневої виставки високий, 

згорблений із костуром сивий чоловік у капелюсі та затінених окулярах. Він 

не підійшов, як інші відвідувачі, ні до художниці, ні до книги відгуків; він ні до 

кого не промовив жодного слова. 
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Завтра робота мала бути презентована до винагороди як така, що 

заслуговує на увагу, будучи приурочена до хвилі відзначень, що торкалися 

теми 2000-річчя Різдва Христового. 

Марія раділа. Немов ноша внутрішнього «Я» напрочуд полегшала.  

Поміж відвідувачів зауважила одну деталь, і на клаптику вже зринув 

цікавий шкіцик, у якому зафіксувалася нова ідея... 

Доки відвідувачі не турбували її, Марія знову гортала мамин зшиток, 

думаючи про видання книжки та пам’ятник... 

Якими співзвучними їй були мамині слова!.. 

…Мама, мама!  Її нема, а рядки залишилися… – думала дорогою додому. 

Проте (!) згадала, що в художньому салоні забула зшиток. Ні, він не має 

там залишитися! Сторож може подумати – зошит звичайний якийсь.  Ні!  

Вернутися, – неодмінно! 

Проходячи повз вітрини, в пітьмі, Марія вловила тінь. Чи привиділось? 

Мабуть, сторож сновигає.  Але двері були зачинені зовні.  Що за чудасія? 

Марія не знала, як бути? Чи там хтось таки є? 

Сторож повертався з міні-маркету: купив води, сказав, що печія 

розпалилася. 

– В залі хтось є! 

– Бути такого не може! – він відімкнув один, другий замок. 

– Щось забули ви, пані Маріє? 

– Зошит, зшиток, мамині твори. Річ – ціни нема. 

– Як і Ваші картини, зошит живий залишився б до завтра! Даремно 

поверталися. З півдороги, мабуть. 

– З-під хати. 

– Ох, мені... ці амбітні художники... 

– Чуєте? 

– Ні! 

– Не чуєте? 

– Бачу, нині не маєте спокою. Чом би то так? 
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Марія пробігла один зал, другий, третій і… завмерла. 

Перед нею стояв той високий сивий чоловік без окулярів і дивився 

знайомими очима... 

– Влад! Ти чого тут? 

Він миттю підхопив картину, де…впізнав себе... 

Вона кинулась назустріч, проте картина була вже розібрана. Тому в руках 

у неї залишилася рама, зійшло з пазів скло. Влад на її очах розірвав роботу. 

Вона хотіла прикрити розбій собою, але той відштовхнув її,  і Марія впала 

на раму зі склом, яке розлетілося на гострі друзки.  Порізала собі коліно, 

руки. Підвелася, але серце не знаходило спокою в грудях – їй ставало 

недобре.... 

– Ой! – крикнула. 

Прибіг сторож, та Влад устиг його одурити.  У холах були переходи-

проміжки. Вони розминулися. А дід Влодко не мав уже молодечої 

спритності, щоб наздогнати зловмисника. 

Клацнув замок раз, удруге. 

Влад утік. 

Марія важко сиділа біля подіуму, на якому була її фотографія та 

біографічно-мистецька довідка... 

Поруч валялися розкидані шматки картини. Влад спершу хотів їх узяти з 

собою, але виходило, що треба було просто втікати… 

 

 

 

Щоб вам боліло менше 

 

Коли отямилася, спитала за мамин зошит. Він лежав на тумбочці поруч. 

Сьогодні мали преміювати роботу… Та Влад знищив її, бо на ній був 

зображений він. І Марія все розуміла... 

Прийшли з міліції. 
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– Вас поранено. 

– Все вийшло в нього випадково...  

– Голова Спілки хотів із кліше скопіювати роботу, але в майстерні, 

грабіжник, певно, теж побував, – дошку забрано.  

– ...Йому треба було знищити все дощенту... – мовила. 

– Ми склали фоторобот. Його знайдуть. 

– Це – грим, маска. 

– Ви знаєте злочинця? 

– То мій чоловік. Ми недавно розлучилися. 

Німа сцена тривала, як хвилина мовчання. 

Приїхали з газет і журналу, але Марія відмовилась давати інтерв’ю. 

Проте вони й так написали, –  і місто облетіла сенсація. 

Нагородити художницю за персональну виставку путівкою до Франції 

прийшли шановані люди міста. 

Голова Спілки художників пан Богдан Верхий мило всміхнувся і сказав, що 

має для Марії сюрприз. 

Він вийняв з-під пахви чотири картини і поставив, приперши до спинки 

ліжка. Це були ті клаптики, вміло оформлені в паспарту, але так, що поруч 

вони становили картину, а якщо їх роз’єднати – був простір хреста, який 

розірвав образ Лицаря Пітьми, пропустивши нове повітря, світло, думку, 

створивши цілком новий композиційно сповнений квадроґрот.  Так,  так,  

внаслідок обставин картина набрала ще потужнішого смислового звучання. 

Тоді було глибоке викриття – тут перемога над викритим…  Перемога 

світла через четвертування. 

– Геніально! 

… 

У палаті стало душно й гамірно. Лікар попросив для хворої спокою. 

Марія залишилася сама, потяглася до зошита. 

– Як там наша мама? – на порозі були Мирослав і Леся. – Це ми,  

матусенько.  
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– Рада вам, рада... дуже... 

Він усміхнувся й щиро цмокнув маму в щоку, відтак узяв за руку й не 

випускав, гладив, цілував, наче боявся її втратити. 

– Я втішений, що все обійшлося! Знай наших! 

– Ах ти, мій завзятий максималісте... 

– Лесю! Як вам із цим парубком? – обережно спитала Марія. 

– На жаль, не я його обраниця... 

– Як не ти? – Мирослав удавано образливо. 

– Півкурсу за ним гине... 

– Мамочко! – похитав заперечно головою. 

– Йому подобається одна дівчина за очі блакитні, друга – за розкішне 

волосся, третя – за усмішку, четверта – за ходу. Всі, каже, славні... 

– Ну а ти... за що? – спитав якось задумано і серйозно Мирослав. 

– А я.… не знаю... Либонь... – знизала плечима й ледь не змокріли очі. 

– А цього вже... не треба... – пригорнув. – У нас усе добре... буде... 

Марія сплакнула і щаслива потяглася до сина. 

Та враз зблідла і насторожилася – на дверях з’явився пан … кредитор…  

За тисячею доларів. 

– Вибачте, я мала зателефонувати. Час минув. 

– Ні ще... 

– Мамо! Ми йдемо... 

– Не знаю, сину... Хоча йдіть... 

Діти йшли. Мирослав зміряв нового знайомого поглядом,  прицінився до 

нього і вирішив: 

– Гадаю, можу довірити Вам маму? Не зобидите її,  як дехто? 

– У жодному разі... 

Двері зачинилися. Чоловік подав оксамитову троянду й усміхнувся до 

Марії. 

– А ось яблука, виноград – вітаміни. 

– Наразі не маю що вам сказати. У Франції, може, щось продасться... 
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– Я все знаю, пані Маріє. Не хвилюйтеся, прошу вас... Просто ми якось 

мали зустрітися... І дуже рідко цьому сприяє така ситуація. 

– Чи не намірились Ви купити мене за борг у тисячу доларів? – 

насторожено, з недовірою. 

– Є речі, які не мають ціни, й частково мають подібні долі. Попереду час – 

і ваш вибір. А тепер просто хочу, щоб вам боліло менше... 

Він стояв перед нею… А вона бачила тільки його очі... 

І це «хочу» чомусь не дратувало її... 
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ЗМІСТ 

Чоловік у кредит, або Четвертий варіант (кіносценарій психологічної драми) 

Такт 

ч.1. Нехай буде вам солодко 

ч.2. Мамині образки 

ч.3. Простору, як ніколи 

ч.4. Розмова з сином 

ч. 5. Щасливі! 

ч.6. Донька 

ч. 7.Сповідь 

ч. 8. Кохання справжнє 

ч.9. Ти втомилася, мамо! 

ч.10. Навіщо ти це зробила? 

ч.11. Родине свято 

ч. 12. Пропоную три варіанти 

ч. 13. Борги небесам 

ч. 14. Тема третього тисячоліття 

Щоб вам боліло менше 

НОВЕЛИ 

Жінка з келихом дощу 

Підкова 

Маленька цяточка 

Вдова на все село 

Люди! Яка мила. 

Вранішня втома 

Сама самотою 

Подорожня 

         


