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ЧАСТИНА I 

 

ДИСЛЕКСIЯ 

 

Берлiнгтон, весна, 2013 

 

Я говорив по телефону, затуляючи слухавку рукою вiд звукiв музики, що лунали з дверей 

готелю, i спостерiгав, як вона витягає з сумки сигарети, клацає запальничкою. 

– Як там Берлiнгтон? – запитала Марина. 

Я не дуже люблю вiдповiдати на прямi запитання, i вона це чудово знає, але тут не 

втрималась.  

А як вiдповiсти на це «як там Берлiнгтон?».  

Берлiнгтон, як Берлiнгтон. Увесь пропах бузком.  

Таке собi тихе мiстечко в штатi Вермонт у сорока хвилинах лету вiд Нью-Йорка. Настiльки 

тихе, що поїсти немає де. Кав'ярнi так замаскованi, що годi вирахувати, чи це житлове 

примiщення чи ресторанчик. Все потопає в зеленi. 

Довелося вечеряти в готелi, попросивши винести столика у внутрiшнiй дворик.  

Мешканцiв у готелi було небагато i ми сидiли в чудовому, заплетеному виноградом i 

засадженому бузком садку самi.  

Поки я говорив (довелося дати деяку довiдку про мiсто, мовляв, мешкає тут трохи бiльше 

тридцяти восьми тисяч людей у п'ятнадцяти тисячах садиб, а за даними початку нового 

сторiччя, середнiй вiк жителiв цього затишного куточка становить двадцять дев'ять рокiв), вона 

замовила по склянцi вiскi (без льоду) i швидко (надто швидко, чорт забирай!) зробила ковток.  

Я сказав у слухавку, що розмову про повернення вести зарано, адже фестиваль ще триває, 

вчора ми показали свою стрiчку i пiслязавтра чекаємо на результат. Запитав, як там Данило, 

побажав «доброго ранку» и вислухавши «добранiч», вiдключився.  

– Ти знову палиш? – запитав її.  

– Нервуюся, – сказала вона. – Давно такого не вiдчувала. 

Вона знову пiднесла склянку до вуст, але помiтивши мiй погляд, з винуватим виглядом 

потяглася до мене, аби цокнутись.  

Я взяв свою: 

– За удачу!  

– Ох, не знаю... – зiтхнула вона.  

– Не вiрю! – озвучив я сакраментальну фразу Станiславського. – Ти завжди знала, що робиш. 

– Це було давно. Я була iнша, – вiдказала вона. 

– Ми всi були iншi, – пiдхопив я. – Ти, я, Дезмонд... 

– Так, – зiтхнула вона. – Але по-моєму єдиний, хто не змiнився – це саме Дезмонд.  

– Американцi взагалi мало мiняються коли йдеться про справи, в яких вони беруть 

безпосередню участь, – посмiхнувся я. – У них це в кровi: гарна посмiшка i «ноу проблем». Але 

у даному випадку ти не маєш рацiї: за останнi п'ять рокiв Дезмонд двiчi розлучався. 

– Тiльки двiчi? – посмiхнулася вона i знов узялася за келих: – Тодi – за Дезмонда! Нехай буде 

здоровий! Принаймнi, якби не вiн, ми б тут не сидiли...  

Я кивнув. Так воно i є. 

Але це було не зовсiм правдою.  

Звiсно, я змiг витягнути її сюди лише завдяки Дезмонду.  

Дезмонду Уїтенбергу, моєму давньому приятелю i партнеру по роботi. Звiсно, вiн дав нам цю 

можливiсть. 



Насправдi приводом для цього стала вона сама. I це я намагався довести їй i в Києвi, i тут, у 

Штатах, дивуючись невпевненостi, яка оселилася в нiй, здається, на вiки вiчнi. I це слiд було 

зламати.  

Однак поки що у мене нiчого не виходило.  

Повторюватися ж до безкiнечностi я бiльше не мiг, адже одразу наштовхувався на крижаний 

погляд i фiзично вiдчував, як в нiй зi скреготом зачиняється залiзна брама, щойно мова заходить 

про її заслуги.  

Така сама залiзна брама затуляла її обличчя, коли ми торкалися i другої мети цiєї подорожi. 

Але тут я не сперечався, адже i сам впадав у ступор невизначеностi та непевностi в тому, чи 

буде її досягнуто. Все залежатиме вiд здiйснення першої. Адже не можна виказувати 

продюсеру, що вся його праця з нами зводиться зрештою до зовсiм iншої мети – до поїздки 

сюди, в Америку. До вiльного часу, який прагнемо використати у власних iнтересах. 

Внутрiшнiй дворик готелю сповнився бузковими сутiнками i офiцiант люб'язно запалив перед 

нами двi маленькi свiчки.  

Ми мовчали. Все було переговорене, узгоджене.  

Кiлька днiв перепочинку в цьому затишному куточку видавалися менi тишею перед грозою, 

прихистком вiд метушнi, котра чекала на нас найближчими днями.  

– Що Марина? – запитала вона, вказуючи очима на мобiльний телефон, котрий я поклав 

поруч iз тарiлкою. 

Я посмiхнувся: вiдколи їй стали незручними мовчазнi паузи у розмовi?  

Стенув плечима: 

– Питала, як там Берлiнгтон... 

Вона кивнула i сказала: 

– Берлiнгтон, як Берлiнгтон... Гарно пахне бузком.  

– Я так i сказав.  

– Найкраще визначення, – додала вона. – Я впiзнаю мiста за запахом. Мов собака... 

Вона без усякого цокання вiдпила вiскi i скоса зиркнула на мене: 

– Якого дiдька? Слухай, ще один такий погляд – i я звiдси зникну!  

– Ти це можеш... – сказав я. – Пробач! 

– Останнiй раз! – сказала вона. – Затям.  

Я затямив. 

Я мiг все, що завгодно, але тiльки не це – суперечити Єлизаветi Тенецькiй. Це «мiнне поле» 

менi доводилось опановувати щохвилини. Але воно було того варте.  

Пiслязавтра ми мусили бути на церемонiї визначення переможцiв на кiнофестивалi Трайбека 

в Нью-Йорку.  

I «мiсiс Тенецька» не мала зникнути ранiше, нiж отримає свою вiдзнаку.  

Я в це свято вiрив.  

У це вiрив Дезмонд.  

I тому я мав бути чемним.  

Я зiтхнув i... замовив ще двi порцiї вiскi «Signet» – цього разу, як годиться, по-шотландськи: з 

карафою холодної води.  

 

ДЕНИС 

 

2012 

 

Я знайшов її в елiтному реабiлiтацiйному санаторiї пiд Ригою.  

Кинувся не одразу. Ще довго перетравлював отриману iнформацiю вiд того клятого 

американця, котрий несподiвано встромився в наше життя.  



Намагався примиритися з нею, усвiдомити, прийняти, як належне, як факт: Лiка жива.  

Спочатку через егоїзм я навiть забув, що не сам.  

Що цю благу звiстку треба донести i до її матерi. Донести – i нарештi заспокоїтись, 

змиритися i... порадiти. 

Але порадiти змiг не скоро.  

Спочатку вiдчував один суцiльний жар в головi i повну плутанину в думках.  

Як писав поет – «з журбою радiсть обнялась». Це було саме те вiдчуття!  

Чому не я йшов по слiду, чому мене випередив якийсь американський бовдур.  

Чому не я?!. 

Потiм передi мною постала iнша задача: повiдомити про все, що сталося, її рiдним. I 

поставити на цьому крапку. Велику крапку. I продовжувати жити – з цiєю важкою чорною 

крапкою в душi.  

Оскiльки мiй, так би мовити, колишнiй тесть ширяв у недосяжних полiтичних емпiреях, 

навiть не йшлося про те, аби звернутися до нього по допомогу. Навпаки я бажав тим «емпiреям» 

згину без вороття.  

I це дуже ускладнило пошуки мiсця, до якого вiн запроторив свою дружину. Вже – колишню. 

Оскаженiлi жовтi таблоїди того часу повiдомляли, що вiн одружився iз якоюсь своєю прес-

секретаркою, вiдправивши дружину «на лiкування» у зв'язку з «глибокою душевною травмою» 

пiсля смертi доньки.  

Менi довелося дiзнаватися, куди саме «вiдправив» у однiєї лiтньої жiнки, колишньої актриси, 

з якою Єлизавета Тенецька колись топила горе в чарцi.  

Виявилося, що це «мiсце» – передмiстя Риги, елiтний реабiлiтацiйний санаторiй. Одне слово, 

той благословенний куточок, з якого вибратися, не маючи грошей, цим «елiтним» пацiєнтам 

досить важко. Особливо, коли тобi немає куди повертатися.  

Я знайшов свого старого ризького приятеля з телебачення – Андрiса, котрий дiстав точну 

адресу того санаторiю i навiть змотався туди, адже я мав необережнiсть назвати йому iм'я 

пацiєнтки, яке досi дiяло на представникiв мого триклятого i недобитого «кiношного» 

поколiння, мов звук магiчної сопiлки.  

– Вона там, старий! – заволав Андрiс у слухавку збудженим голосом, немов його вкусив 

скажений пес. – Вона там! Я навiть бачив її крiзь паркан! Ну, я тобi скажу...  

Що саме вiн хотiв сказати, я дiзнаватися не став, подякував, пообiцяв звернутися до нього в 

разi необхiдностi i наступного ж дня пiшов до посольства оформлювати вiзу.  

Їхати вирiшив потягом, бо менi потрiбна була дорога – довга, нiчна i ранкова, з перетинами 

кордонiв, з полями i лiсами, що простягаються свiт за очi. Дорога, протягом якої я мiг 

обмiркувати куди їду i що скажу. Надто тривожно було думати про те, якою побачу її?  

У мене не було жодних доказiв на пiдтвердження радiсної звiстки, крiм листа, який отримав. 

Але вiн був написаний на комп'ютерi – як довести, що його писала саме вона, Лiка?  

Три речi лежали у мене в кишенi – вiзитка, котру менi дав адмiнiстратор в готелi Бару, вже 

досить затерта, з новим iменем i чужим прiзвищем, така ж затерта свiтлина, зроблена пiд водою, 

на якiй важко було розiбрати обличчя i... Ґудзик, котрий знайшов у шафi. 

Досить химернi докази її iснування.  

Попри це, не поїхати я не мiг. 

 

На вокзалi в Ризi одразу пересiв в електричку i за хвилин сорок вийшов на маленькiй 

затишнiй станцiї.  

Лiто того року видалося довгим i алея, що вела у центр передмiстя, щiльно заплела небо 

тьмяним золотом ще живого, соковитого листя. 

Мiстечко здавалося вимерлим, лише деiнде, на охайних галявинах перед котеджами тлiли 

вогнища.  

Зайшов в невелику порожню кав'ярню.  



Дзеленькнули китайськi пiдвiски i до мене викотилась огрядна бiлява панi з широко 

поставленими очима i кирпатим носом, прискiпливо огледiвши з голови до нiг. 

– Лаб дiєн! – привiтався я, мiркуючи, чи не краще перейти на англiйську, адже це було все, 

що мiг сказати по-тутешньому. 

– Доброго дня, – посмiхнулася вона. – Чого пан бажає?  

Пан забажав каву, бутерброд i сто грамiв коньяку. 

– Ви звiдки?  

Я вiдповiв. 

– Мабуть, приїхали на гостини? – запитала хазяйка, готуючи каву. Я сказав, що вона має 

рацiю i розпитав, як дiстатися до санаторiю. Бiльше вона мене не турбувала.  

Я пив каву i розмiрковував, як пiдкотитися до головного лiкаря, як повести розмову i взагалi, 

чи прийме вiн мене, якщо має якiсь вказiвки щодо несанкцiонованих побачень своїх пацiєнтiв.  

Залишивши на столику два євро, вийшов i попрямував за вказаною адресою.  

Санаторiй розташовувався в сосновому лiсi. Я обiйшов територiю по периметру паркану, 

вгрузаючи ногами у м'який килим iз глицi. Аромат стояв густий i запаморочливий!  

Якоїсь митi я подумав, що i сам був би не проти вiдлежатись тут бодай кiлька тижнiв, у цiй 

духмянiй тишi.  

Санаторiй був невеликий, двоповерховий, з маленькими бiлими вiкнами, терасою, на якiй 

стояли високi дерев'янi крiсла, на подвiр'ї – кiлька бiлих альтанок i камiнний «сад» в японському 

стилi.  

Була обiдня година i тут, як i в усьому мiстечку, панувала мертва тиша.  

Я пiшов по стежцi i шурхiт гравiю пiд ногами у пронизливiй тишi озвався гiрським 

каменепадом.  

Розмова з директором санаторiю паном Валдiсом виявилася, попри мої перестороги, 

необтяжливою.  

Вiн повiдомив, що термiн сплати за перебування панi Тенецької закiнчився пiвроку тому i 

поки що жодних грошових надходжень не було. Тепер, мовляв, вони самi не знають що з нею 

робити, адже на запит про подальше утримання пацiєнтки, вiдповiдi не отримали. I якщо так 

триватиме довше, вони будуть змушенi вiдправити її деiнде. Депортувати. Або влаштувати до 

будинку скорботи...  

Висновок напрошувався невтiшний: її викинули! Iнакше кажучи, на сучасному сленгу – 

«кинули». Отже, я прибув вчасно.  

I, здається, пан Валдiс зiтхнув з полегшенням. Запропонував почекати побачення в альтанцi, 

доки триватиме обiд. 

Я рушив до альтанки, що бiлiла посеред сосон.  

Устиг судомно викурити зо п'ять сигарет, очiкуючи на зустрiч i малюючи в уявi сотню рiзних 

варiантiв цього «побачення». Так зосередився, що коли пiдвiв очi – вона вже стояла навпроти 

мене.  

В квiтчастому флiсовому халатi, в капцях на босу ногу, з короткою «хлоп'ячою» стрижкою. 

Руки – в кишенях. Незвична зачiска i хвороблива худоба робила її непiзнаваною, молодшою, 

зовсiм iншою. I... дуже схожою на Лiку.  

Ми мовчали, розглядаючи одне одного.  

Певно, роки, що проминули з останньої зустрiчi зробили свою справу i щодо мене.  

Потiм вона змела рукою з лави листя i сiла навпроти. 

Аби якось почати розмову, я простягнув їй сигарети, але вона заперечно похитала головою. 

Поки я мiркував, з чого почати бесiду, вона випередила мене.  

Своїм глухуватим голосом, який анiтрохи не змiнився, промовила: 

– Вона... знайшлася...  

В її iнтонацiї не було анi запитання, анi ствердження. 

– Так, – сказав я.  

– Вона... жива...  



Знову – безбарвно, як каже людина, котра не хоче почути поганих новин.  

– Так, – сказав я. 

I вона заплакала, закриваючи обличчя комiром жахливого старечого флiсового халату. Звiсно, 

я нiколи не бачив, як плаче Єлизавета Тенецька i взагалi не уявляв, що вона може плакати. 

Чомусь це нiколи не спадало на думку.  

Вона плакала, як i всi iншi...  

Я пiдхопився, сiв поруч. Вона ткнулася в моє плече i її нестримний плач завiбрував в менi, 

мов звук у камертонi.  

Але чи мiг я заплакати разом iз нею?..  

Обiйняв, поплескуючи по худесенькiй спинi i проковтнув клубок, що стояв у горлi.  

Вiдчував жаль. Тугу. I бажання, щоби ця зворушлива, майже мелодраматична  

мить, скiнчилася.  

Вона вiдсторонилася, вiдсунулась якнайдалi – очевидно, i в нiй ще лишилася iронiя щодо 

мелодраматичних сюжетiв, витерла очi краєчками комiра, дiстала з рукава зiбганий носовичок. 

Дивитися на її халат i цi жести, котрi притаманнi переважно людям старим, було прикро, майже 

нестерпно.  

Вона зрозумiла мiй погляд i посмiхнулася: 

– У мене обмаль своїх речей. Та й тi стали завеликi... 

I додала: 

– Отже, ти її знайшов...  

Знаючи її небагатослiвнiсть, шкiрою вiдчув, що в цих словах крилася тисяча запитань i тому 

розповiв усе докладно, вiд того клятого дня, коли запросив її в гостi i в своєму тодiшньому 

душевному сум'яттi, не помiтив нової – триклятої! – шафи...  

Розповiв про свою знахiдку в Чорногорiї. Про лист, який написав за адресою «Енжi Маклейн» 

i про лист, який отримав вiд неї, а згодом – вiд того клятого американця.  

Вона слухала мовчки, низько схиливши голову.  

Коли я закiнчив, вона промовила: 

– Тепер розумiю... Страшно було не розумiти. Але тепер...  

Вона занурила обличчя в долонi, затрусила головою, нiби наново усвiдомлюючи почуте. 

Якщо до цiєї митi вона думала, що її донька просто зникла з причин нiкому не вiдомих, 

потрапивши в м'ясорубку якогось нещасного випадку, як це часом трапляється з людьми, то 

тепер усвiдомлення того, що ця причина – ми самi, здавалася просто пекельною.  

– Хто мiг знати... – сказав я.  

– Дай менi її адресу! – попросила вона. 

I я змушений був розчарувати її: адреси немає.  

– Принаймнi ми знаємо, що вона жива... – додав я. – I я обiцяю, що ми її знайдемо.  

Вона кивнула. I ми заговорили про те, як вибратися звiдси. I – куди? I взагалi, яким чином 

повернути Єлизавету до нормального iснування?  

Сидячi в альтанцi, я склав першу половину плану: звiдси ми поїдемо разом!  

Вона згодилася.  

Уперше я бачив її цiлковиту розгубленiсть i довiру щодо себе. 

I добре розумiв: це те, чого я колись так шалено бажав i те, що тепер стало для мене 

звичайним обов'язком. 

Домовились так: маємо день на вирiшення всiх формальностей.  

Пан Валдiс усiляко сприяв пришвидшенню процедури.  

Запросивши мене (пiсля розмови з Єлизаветою) на каву до свого кабiнету, радiючи з того, що 

проблема з її утриманням благополучно вирiшилась, вiн говорив без упину, знайшовши в менi 

чемного спiвбесiдника. Тут i з'ясувалося, що вiн має всi «iнтелiгентськi вади» – багато читає, 

цiкавиться кiно i навiть сам пише пiснi пiд гiтару.  



Я обережно поцiкавився, чи знає вiн ким була його пацiєнтка, на що вiн жваво вiдповiв, що 

якби не знав, вона давно була б уже депортована або сидiла в притулку для самотнiх. Говорив 

про неї з пiєтетом. 

I досить делiкатно запитав, ким я їй доводжусь, адже вiддавати мешканцiв санаторiю можна 

тiльки близьким родичам. Я сказав, як є. Вiн здивувався, що у Тенецької є доросла донька i 

висловив жаль з того приводу, що втрачає цiкаву спiврозмовницю.  

Навзаєм я обережно поцiкавився станом її здоров'я. 

– З цим усе в порядку, – посмiхнувся Валдiс. 

– У нас не психушка, i не ЛТП – самi бачите. Тут, головним чином, вiдпочивають, 

пiдлiковують нерви. П'ять рокiв тому ми прокололи їй заспокiйливе. Тепер вона в нормi. 

Вiн помовчав i сором'язливо додав: 

– Сюди потрапляють тi, за кого добре платять. I це – не гiрший варiант. 

– Не гiрший варiант ув'язнення, – додав я. 

Вiн зголосився i запропонував менi послухати кiлька своїх пiсень: 

Я заночував при тiй кав'ярнi, в якiй пив каву.  

А наступного ранку Єлизавета вийшла до мене з брами бiлого санаторiю з маленькою 

валiзою в руцi.  

Я заспокiйливо посмiхнувся, маючи в душi купу сумнiвiв щодо її подальшої долi, 

вiдповiдальнiсть за яку тепер повнiстю мав узяти на себе. 

 

*** 

 

...До цього часу все у мене складалося досить пристойно.  

Маю на увазi «пристойно» – в контекстi всього, що вiдбулося за роки такого собi 

«автоматичного» iснування, в якому для мене, як i для багатьох моїх ровесникiв, котрi добряче 

перемерзли на Майданi Незалежностi в 2004-му, власна незалежнiсть вiд обставин стала чи не 

найважливiшим рушiєм всiх праведних i неправедних вчинкiв. 

...Я нiколи не мiг стати на колiна. Усвiдомлюю, що iнколи це буває необхiдно. Скажiмо, в 

церквi. Адже незручно, якщо ти залишаєшся стояти стовпом, коли всi довкола стають 

навколiшки.  

А ти з жахом розумiєш, що якась сила заважає тобi зробити так само.  

Певно, ця сила називається гординею, не знаю. Давно хочу запитати про це у 

священнослужителiв, порадитись, чи не є це великим грiхом. Адже, кажуть, що гординя – це 

грiх... 

А якщо це не гординя, тодi – що? 

Коли менi було рокiв чотири (може, менше), а великим свiтом правив черговий i, здається, 

останнiй, «генеральний секретар», по телевiзору показували, як один спiвак, котрий тодi був 

зовсiм молодий, але з тою ж самою квадратовою зачiскою, що i нинi (подейкують, що це – 

перука), спiваючи на якомусь концертi пiсню, в якiй були слова «Наш дорогий генеральний 

секрета-а-а-р!», опустився на колiна перед великим портретом того самого «дорогого», що висiв 

посеред сцени.  

Тодi я дуже здивувався i подумав, що, певно, це дуже соромно ось так стати на колiна перед 

великим залом – та ще й у телевiзорi!  

– Чому вiн став на колiна? – запитав я у матерi.  

– Тому, що поважає владу! – пояснила мати. 

Я дуже поважав виховательку дитячого садка Марь-Ванну i подумав, що, певно, було б 

непогано виявити до нею повагу саме у такий спосiб, якщо таке правило iснує в дорослому свiтi. 

Але вранцi побачивши на сходах статурну Марь-Ванну, котра, мов iмператриця, зустрiчала 

своїх пiдопiчних i рахувала, мов курчат, ставати перед нею на колiна чомусь передумав.  

А коли вона, Марь-Ванна, залишила мене сидiти в їдальнi всю «тиху годину» з повним ротом 

кашi, яку я не мiг анi проковтнути, анi сплюнути, я точно впевнився: нiзащо!  



Певно, вiдтодi i набув тiєї «гординi».  

Адже я можу зробити будь-що.  

Навiть найскладнiше – визнати свою неправоту i вибачитись. Навiть най-принай-складнiше – 

вiдмовитись вiд корисної пропозицiї.  

Навiть поцiлувати комусь руку – наприклад, незнайомiй бабцi (iншим – навряд чи).  

А от стати на колiна досi не можу. Навiть у церквi... 

Тому мене страшенно дратувало, коли з усiх бокiв чулися заклики «звестися з колiн».  

А як зведешся, коли ти на них нiколи не стояв?  

Анi тодi, анi тепер... 

Хiба що тепер не опуститися нижче плiнтуса для багатьох стало складнiше.  

Адже настав час суспiльної апатiї, густо замiшаної на єдиному бажаннi отримувати грошi, 

нiчого при цьому не вкладаючи в це бажання крiм... самого бажання.  

Така тавтологiя часу...  

Приклад злодiїв i грабiжникiв, котрi вчергове прорвалися до владного корита, виявився 

заразним.  

Скажу вiдверто, спокуса не оминула й мене, коли я (щоправда цiлком вiрячи в справу) взяв 

участь у першому «вiдкатi», ще не дуже добре розумiючи всю цю хибну схему.  

Тодi очiльник телевiзiйного каналу запропонував менi написати сценарiй, про який я давно 

мрiяв.  

Пiсля року напруженої роботи, я отримав чималi грошi i коротку реплiку: «Всiм дякую! Всi 

вiльнi!», а замовник благополучно ретирувався в невiдому далечiнь, отримавши при цьому суму, 

котра, певно, разiв у десять перевищила мою.  

Пiсля кiлькох подiбних пропозицiй (в якi я знов i знов вiрив, як останнiй iдiот), я мiг би 

цiлком пристойно iснувати без особливих проблем: «всi вiльнi, всiм дякую» – i конверт, 

напакований грiшми.  

Зрештою, я згидився.  

Я бачив людей у краватках, за цiлком благопристойними й навiть патрiотичними пиками 

яких ховалися свинячi писки i кабанячi iкла.  

Вони порпались у будь-якому багнi, де сподiвались вiдшукати золотий жолудь, щоб покласти 

його в своє, i без того напаковане мотлохом,  

лiгво.  

Так було скрiзь, хоч куди кинь оком.  

З одного боку йшло шалене насадження невiгластва, безкультур'я i низьких пристрастей, а з 

iншого – абсолютно безсоромний грабiж вже награбованого iншими.  

Ситуацiя в країнi була досить абсурдною, але менi здавалося, що поки що так i має бути. Аж 

доки ми перетнемо певну незворотню точку, за якою назавжди залишиться генетика покори, 

страху, заздрiсностi, невиправданих амбiцiй, зрадництва та iнших наслiдкiв багаторiчного 

насадження викривлених понять.  

Починаючи з 2010 року, це викривлення доходило апогею.  

Той, хто хоч якимось чином торкався влади (навiть влади химерної, мiзерної, котра 

обмежувалася обiдраним кабiнетом у богом забутiй глибинцi), починав безбожно набивати 

власнi кишенi.  

Хто – копiйчаним насiнням, хто – цiлими заводами. 

Байдуже – аби гребти.  

Комплекс вiчних ненажерливих злиднiв правив навiть тими, чиї годинники коштували як 

квартира чи автомобiль.  

Хапати i красти, поки є така можливiсть – така iдеологiя керманичiв.  

У тому, що вони тимчасовi, я не мав жодних сумнiвiв.  

Але все, що я нинi мiг – це вiдступити якомога далi, щоб в черговий раз не бути 

розчарованим у тому, у що намагався зберiгати бодай малий вiдсоток вiри.  

Тому просто тихо робив свою справу.  



На своїй маленькiй студiї ми знiмали те i ТАК, як хотiли.  

Часом отримуючи неабиякi вiдгуки i навiть винагороди, про якi тут, в моїй країнi, дешевше 

було не розводитись.  

Неодноразово менi пропонували виїхати за кордон.  

Але я не мiг покинути свою маленьку команду, студентiв, а якщо зовсiм вiдверто – країну, в 

яку врiс «по саме нiкуди». Та й не хотiв проґавити той момент, коли весь абсурд нинiшнього 

iснування почне сипатися, мов картярський будиночок.  

Вiрив у це.  

Адже добре бачив iнше: всерединi цього абсурду, мов бiкфордiв шнур, розгоряється те, що 

рано чи пiзно призведе до вибуху.  

Якби я мiг сказати про це бодай комусь, мене б взяли на кпини, як останнього романтика. 

Попри це, мандруючи мiстами i мiстечками з показами наших документальних стрiчок (такi 

заходи для студентства i недобитої iнтелiгенцiї зазвичай маскували пiд вивiскою «майстер-

клас»), я майже на фiзичному рiвнi вiдчував: бiкфордiв шнур запалено!  

Але розгорятися йому ще довго.  

Навiть буде шкода, коли провладнi старпери не дочекаються цього яскравого дiйства з цiлком 

природних для людського органiзму причин... 

Доводилося чекати. 

Я завантажувався роботою аби мати можливiсть мандрувати i утримувати матiр, яку, пiсля 

смертi батька, розбив iнсульт. Переселився до неї, залишивши свiй ковчег, де колись мешкав iз 

Лiкою, i мрiяв про той час, коли зможу реалiзувати великi задуми, котрi все ще крутилися в моїй 

головi.  

Наше рекламне агентство поволi перетворилося на невеличкий «продакшн».  

Знайшовши виходи на iндiйськi i китайськi ринки ми молотили анiмацiйнi ролики, якi 

приносили непоганий «чорний» прибуток. Чесно працювати в тому просторi, в якому ми 

перебували, було неможливо, красти чи прогинатися – огидно... 

Складалось враження, що в країнi нормальним життям живуть лише тi, хто оселився «в 

телевiзорi». Вони веселилися, шкiрили зуби, витягали жарти з власних вух чи з-пiд «плiнтуса». 

Розважали народ.  

I народ розважався на всю котушку! Поодинцi i цiлими родинами просто в телевiзiйному 

просторi золотозубi чоловiки й жiнки готували їжу, вигравали квартири, худнули, рiзали одне 

одному в очi правду-матку, перевиховували дiтей, завойовували мiльйонерiв, вели 

розслiдування, народжували дiтей, обмiнювалися партнерами по шлюбу.  

На випусках всiєї цiєї комедiї абсурду сидiли досить нормальнi, в психiчному розумiннi, 

люди, багатьох з них я знав. Вони посмiювались i вiдверто «рубали бабки» з розлогого древа 

людського прагнення бачити власне вивернуте нутро.  

Двiчi чи тричi мене запрошували працювати на подiбних проектах.  

Я вiдповiдав нецензурно i вiд мене поволi вiдчепилися. Роботи вистачало. Як з'ясувалося, 

наша маленька команда, до складу якої я взяв талановитих «тридешникiв», мала неабиякий 

успiх чомусь саме в Китаї. I ми креативили невеличкi анiмацiйнi стрiчки. А я, вiд нема що 

робити, вчив по вечорах китайську. I, як мiг, розважав матiр. 

...Вона здала раптово.  

Стояла бiля плити, розмовляла з сусiдкою, яка, на щастя, зайшла до неї, i в якусь мить осiла 

на пiдлогу.  

Коли таке трапляється, життя розколюється. Моє, i без того розколоте навпiл, звузилося до 

чвертi...  

Пiвроку пiшло на боротьбу за її життя. Лiву частину тiла паралiзувало, мова не 

вiдновлювалась. Анi я, анi вона не могли з цим змиритися. Щоденно я займався з нею рiзними 

фiзичними вправами i навiть навчив сидiти.  

Але страшенно боявся залишати саму, адже вона, зазвичай, поривалася щось робити i 

неймовiрно страждала, видобуваючи з себе незрозумiлi звуки.  



Менi порадили звернутися до лiкарiв-дефектологiв.  

Таким чином, за рекомендацiєю однiєї своєї колишньої студентки, Лiни, я познайомився з 

Мариною.  

Вона згодилась попрацювати з матiр'ю в приватному порядку.  

Приходила щовечора, зачиняла перед моїм носом дверi до спальнi – i протягом двох годин 

крiзь них я чув, як та, котра навчила мене першим словам, тепер сама намагається вимовити 

своє перше: Де-нис...  

 

*** 

 

...Увечерi ми з Єлизаветою Тенецькою сiли в потяг.  

З нами в купе їхала лише одна жiнка.  

Вона одразу дiстала з пакета смажену курку i полохливо поглянула на нас – чи не 

заперечуємо проти аромату, котрий одразу заповнив увесь простiр купе.  

Ми не заперечували.  

В старих потертих джинсах i такiй самiй курточцi Єлизавета виглядала хлопчиськом.  

Як все ж таки з часом змiнюється уявлення про вiк! 

Скажiмо, в сорок три моя мати виглядала, як i належить матерi сiмейства – монументально. 

Носила високу зачiску, спiдницi i блузки, що на її погляд «вiдповiдали вiковi», мала 

заклопотаний вигляд i полюбляла нарiкати на молодь.  

Нинi жiнки в свої сорок «з хвостиком» могли б зiйти за тридцятирiчних.  

Лiза ж в своїй вимученiй худобi i напiвтемрявi купе взагалi скидалася на пiдлiтка-сироту, 

якого кортить пiдгодувати. Хiба що, коли говорила, довкола очей i вуст виникало легке 

мереживо мiмiчних зморщок. Проте, говорила вона не часто. 

Кiлька разiв, оглядаючи нас, чуйна сусiдка пропонувала нам долучитися до курки або хоча б 

до розмови, вiд чого ми швидко передислокувалися до вагона-ресторану.  

Спочатку розмова просувалася сутужно. А повертатися до вже з'ясованого, тим бiльше 

вдаватися до якихось спогадiв, здавалося нам безглуздим витрачанням нервiв. 

Єлизавета ввiчливо поцiкавилася, чим я займаюся зараз.  

I я так само ввiчливо повiдомив, що нинi доглядаю за хворою мамою.  

Долаючи нiяковiсть, ми могли невимушено говорити лише на двi теми – про тимчасове, i про 

справу, яка все ж таки була i якоюсь мiрою залишалася для нас спiльною – «про кiно».  

Мене це цiлком влаштовувало.  

Обидвi теми нiяк не зачiпали минуле.  

Проте, говорячи про свою нiким не зайняту квартиру, я обережно схилив її до рiшення 

оселитися в нiй хоча б попервах.  

А розповiдаючи про те, що нинi робилося на нивi кiнематографу, закинув вудку щодо її хоча 

б часткового повернення в професiю: запропонував замiнити мене на кiнофакультетi, з якого 

нiяк не мiг втекти, знайшовши поважну причину.  

I на першу, i на другу пропозицiю вона майже нiяк не зреагувала. Анi погодилась, анi 

вiдмовила.  

Я намагався бути обережним, як людина, що знешкоджує мiну: ледь дихаючи i не знаючи, що 

несе в собi кожний наступний крок.  

Ледь не пензликом розчищав довкола неї нашарування часу. Як хитромудрий розвiдник, 

дослухався до її коротких реплiк i намагався зрозумiти, якою вона стала i якою може стати, 

якщо «розмiнування» мине успiшно. 

Адже – i тепер я вiдчував це напевно! – звiстка про те, що Лiка жива-здорова i те, що ми 

зустрiлися на новому витку свого життя, ледь чутно запустила в дiю нашi заiржавiлi i вкритi 

патиною механiзми.  

Залишалося лиш зрозумiти – заради чого?  

I у який спосiб використати цей поки що досить химерний шанс на користь цьому руховi?  



Поки що ми жваво говорили про мене, i я цiлковито вiддав свою не таку вже й яскраву 

буденнiсть на поталу її ввiчливої (i не бiльше!) цiкавостi.  

Досить докладно розповiв про першi днi лiкування, про те, як розкололося життя.  

Поволi вона витягла з мене майже все. А почувши про жiнку-дефектолога, котра ось уже два 

роки вiдвiдує хвору, несподiвано запитала: 

– Вона тебе любить?  

– З якого дива?! – надто швидко заперечив я.  

I посмiхнувся, впiзнаючи в поглядi цього стриженого хлопчиська – «рентген», про який 

колись попереджала її донька. 

 

...Моя колишня студентка, Лiна, була однiєю з небагатьох учнiв, заради яких я ще тримався 

на кiнофакультетi як керiвник курсу.  

Вступаючи до театрального унiверситету, вона вiдверто повiдомила, що, виконуючи волю 

батькiв, вчиться в якомусь економiчному вузi. I що батьки категоричнго вiдмовились 

фiнансувати ще одну, на їхню думку, неприбуткову, хибну i безглузду освiту.  

Тому заробляти на навчання буде сама. А той вуз збиралася полишити, щойно вступить до 

мене. Була впевнена, що вступить. Подумки я одразу охрестив цю нахабу «Вiслючком», але на 

курс довелося взяти – дурень був би, якби не взяв. 

Мав єдиний сумнiв – у спроможностi оплачувати навчання, адже до когорти «бюджетникiв» 

вона не потрапляла через те, друге, навчання. 

Але дiвчина досить добре зналася на комп'ютернiй графiцi i заробляла непоганi грошi як 

комп'ютерний дизайнер – робила каталоги, художнi альбоми, мала купу замовлень на верстку 

складних наукових монографiй, що потiм стало в нагодi, коли я взяв її на роботу в свiй 

продакшн.  

Спочатку не уявляв, навiщо їй, майбутньому менеджеру торгiвлi, потрiбна така химерна i 

неприбуткова професiя, як кiнодокументалiстика. А вже згодом мав суцiльне задоволення вiд її 

iдей, вмiння все схоплювати «на льоту», а головне – того шаленства, з яким вона йшла до своєї 

мети. Коли (курсi на другому) її брехню було викрито, мав досить неприємну зустрiч з 

батьками, котрi вважали, що саме я збив дiвчину зi «шляху iстинного». Погано ж вони знали 

свого Вiслючка!  

Згодом, цiлком пiдтверджуючи мою теорiю про невипадковiсть, саме Лiна познайомила мене 

з Мариною, лiкарем-дефектологом, яку порекомендувала для матерi. 

Це була трохи дивна зустрiч.  

Коли я згодився випробувати ще й цей спосiб налагодження мовного розладу, Лiна сказала, 

що Марина Павлiвна навряд чи зможе прийняти мене в клiнiцi – у неї щiльний графiк i брак 

часу обговорювати приватнi справи на роботi.  

– Якщо хочете, я б змогла заманити її до вас, – запропонувала Лiна. – I ви б все обговорили в 

невимушенiй обстановцi. 

Я замахав руками: 

– Стоп, машина! Сказала б одразу: ти хочеш мене засватати. Яка ще невимушена обстановка? 

Навiщо? Терпiти цього не можу, благодiйнице ти моя!  

Вона розреготалася, мов навiжена: 

– У вас, босе, перебiльшена самооцiнка. Теж менi, цяця! До чого тут «засватати»? Вона 

дiлова жiнка. Чи ви вважаєте себе неабияким подарунком, на який зазiхають?  

Я скривився, хоча давно звик до її вiльного способу спiлкування.  

– Якщо вона така зайнята, чи схоче витрачати на мене час? – запитав я.  

– Не знаю... – замислилась Лiна i додала: – До речi, у неї теж є пересторога, що кожен 

зустрiчний неодружений чоловiк – загарбник. Певно, тут ви з нею схожi. Тому вам нiчого не 

загрожує. А лiкар вона добрий. У неї нiмий заговорить! Вона один з небагатьох спецiалiстiв з 

дислексiї. Пише докторську. I, будьте певнi, при її красi i розумi, має мiльйон мужикiв набагато 
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