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ЕКСТ. СЕЛО В ГОРАХ. РАНОК
Карпати. Різдво. Коляда. Від церкви збирається натовп
людей вдягнутих для коляди. З тримбітами, цимбалами.
ІНТ. БУДИНОК ДІВЧИНКИ. РАНОК
5-ти річна ДІВЧИНКА встає з ліжка, за вікном видно натовп
колядників. Дівчинка квапиться заглянути під ялинку. Під
ялинкою вона знаходить подарунок. Вона розгортає його. Це
– повітряний змій. Він яскравий, гарний, великий. Окрім
повітряного змія під ялинкою горщик з квіткою пуансетія.
Вона заглядає чи не має там ще чогось під ялинкою і не
бачить.
Дівчинка несе поставити квітку на вікно. Виглядає у вікно,
а за вікном густо падає сніг. Багато дітей. Діти будують
ціле снігове місто. Хтось зі снігу робить огорожу, хтось
іґлу. Хтось стрибає з дерева у високі кучугури. Діти дуже
тепло вдягнуті. Вона залишивши квітку на підвіконні йде
одягатись. Не повністю вдягнувшись, надягнувши на колготи
штани- комбінезон і вдягаючи світер, вона бігає з
повітряним змієм кімнатою, кладе його на підвіконня. Біля
квітки.
Повітряний змій лежить на підвіконні, а в вікно видно, як
дівчинка вибігає з санками. Лишає їх, на півдороги і
допомагає будувати іґлу.
НАТ. БУДИНОК ДІВЧИНКИ. ВЕЧІР
Щоки дівчинки червоні, руки змерзли, тому вона пальці
зажала в кулак, в рукавичках, видно, як вони висять
безформені на долонях. Вона залишає санчата біля будинку.
Сама підіймається сходами, до дверей будинку. Стукає в
двері ногою і ліктями.
ІНТ. БУДИНОК ДІВЧИНКИ. ВЕЧІР
Мама відчиняє двері. На штани так налип сніг, що аж
вкрився крижаною плівкою, вони аж стоять на дівчинці. Так
само перетворилося на бурульки хутро на дублянці дівчинки.
З чоботів зповзає сніг і тане. Вона щастлива стоїть в
проймі дверей. Тремтить від холоду і посміхається. Мама
присідає і швиденько роздягає дитину.
ПЕРЕХІД
ІНТ. БУДИНОК ДІВЧИНКИ. ВЕЧІР
Дівчинка сидить закутана в ковдру і п’є гарячий чай, перед
нею таз з гарячою водою. В центрі кімнати стоїть ялинка.

Дівчинка опускає ноги в воду, їй гаряче, вона різко
витягує їх, а потім по троху звикає, засунувши спочатку
п’ятки, потім потроху стопи. Пальці на ногах біліють,
потім по троху червоніють, вона все дивиться на свій
повітряний змій.
СОН ДІВЧИСЬКА. НАТ. ПОЛЕ. ЛІТО. ДЕНЬ
Вона біжить з повітряним змієм, змій розвіюється в полі.
Він летить високо в небо, біля нього літають птахи. А він
підіймається все вище й вище. Мотузка стає неймовірно
довгою, неправдоподібно довгою.
ІНТ. БУДИНОК ДІВЧИНКИ. ДЕНЬ
Дівчинка просипається, в неї обмотане горло, вона в теплій
піжамі, вона хворіє. Вона повільно, сумно встає і йде
дивитись у вікно. На вулиці сонячно, сніг переливами
поблискує на сонці. Діти катаються на санках. Вона кладе
голову на руки і сумує, дивлячись у вікно. Видно, як у
них, на подвіррі, на мотузці висять замерзлі речі, вода,
що крапала з речей, замерзла бурульками. Мама виходить на
подвір’я і знімає їх з мотузки, дуже охайно, не згинаючи,
несе їх такі замерзлі в будинок. В будинку вона складє їх
в гору, кладе недалеко від печі. Дівчинка кваплячись,
зацікавлено підходить до них. Торкається них. Бере одну
річ, підходить з нею ближче до печі, річ починає
відмерзати і вода випаровується з неї, підіймаючись паром
в повітря. Пар складається в форму метелика. Раптом
метелик наче летить.
НАТ. ПОЛЕ. ЛІТО. ДЕНЬ
Метелик летить. Метелик сідає на плече дівчинки, поки та
обережно, задоволено, розгортає свого повітряного змія.
Дівчинка відпускає мотузку змія, а він не підіймається в
гору і висить на руці.
Вона підіймає його, разганяється зі змієм, а він все одно
не запускається.
Вона ще раз намагається, біжить, а він все одно
плентається землею. Вона наслюнила пальця, намагаючись
визначити куди дує вітер, знову з ним біжить, але вже
проти вітру і наче здається, що ось-ось, але він все одно
не підіймається в небо, а знову плутається в траві.
Дівчинка повертається з ним, розплутує його з трави,
побачила брусницю, зірвала з’їла. Підіймається зі змієм,
підстрибує, підкидаючи його і біжить. Він не запускається.
Вона підкидає, підстрибуючу знову і швидко біжить, поки
він не впав, але він знов падає. Вона злиться, біжить,
змій шуршить тягнучись по траві, а дівчинка продовжує
бігти. Засмучена. Зупиняється і кидає в заплутанного в
траві змія катушкою, на котру намотана мотузка. Плаче.

ІНТ. ДУШ. ДЕНЬ
Вона миється в душі. В душовій кабіні запотіло скло, на
ньому пара. Дівчинка зсередини малює себе з повітряним
змієм.
ПЕРЕХІД
ІНТ. БУДДИНОК ДІВЧИНКИ. ДЕНЬ
На столі лежать підручники за перший клас, дівча робить
уроки, виписуючи перші каракулі, пропис відкритий на
початковій стадії.
На столі накидано багато книжок. Творчий хаос. За вікном
похмуро, дощ. Листя в зелено-жовто-червоних переливах, але
ще не опало. Вересень. На скло вітер приніс жовто-зелений
кленовий лист. Дівчинка звертає увагу на цей лист. Лист
перегортається з боку на бік ковзаючи склом. На підвіконні
стоїть пуансетія, що значно розрослася. Дівчинка
підіймається поливає її. Листок летить кудись далі.
НАТ. ПОЛЕ. ДЕНЬ
Бабине літо. Дівчинка виходить з друзями в поле запустити
змія, але він знову не запускається. Вона знову біжить і
він ось-ось полетить, а тоді знову падає. Дівчинка
дратується, кидає його. Підходить її друг, підіймає його і
у хлопчика повітряний змій летить. Дівчинка сидить
ображено, принципово не дивиться в сторону змія нагору.
ПЕРЕХІД
ІНТ. ШКОЛА. ДЕНЬ
Дівчинка здає вчителю підручники за другий клас. В класі
стопки підручників дітей другого класу. У дівчинки пустий
рюкзак.
НАТ. ШКОЛА. ДЕНЬ
Дівчинка йде додому з друзями, вони про щось говорять, але
дівчинка навіть не слухає їх, їх голоси звучать
незрозумілим гулом. Дівчинка звертає увагу, що на
шкільному подвір’ї майорить повітряний змій в небі. Двоє
хлопців роблять саморобних повітряних зміїв, один хлопчик
зв’язує палиці створюючи хрестовину. Інший вже зробив змія
і прив’язує до нього бантики. Ще одна дитина під’їзжає до
них велосипедом, кидає велосипед і стоїть дивиться за
процесом, що відбувається. Тоді доєднується прив’язувати
бантики, для краси. Хтось на подвір’ї грає в кості. Ще
одна компанія грає в стоп-землю на дитячих турніках.
НАТ. ПОЛЕ. ДЕНЬ

Дівчинка в полі з повітряним змієм, сама. Вона біжить
тримаючи змія в руках, а він знову не запускається.
НАТ. РІКА. ДЕНЬ
Розчарована дівчинка сидить біля річки і кидає в неї
камінці. На поверхні води видно кола, що залишають по собі
риби. Пару разів риба вистрибнула з річки. Поряд з
дівчинкою валяється вже дуже потріпаний її повітряний
змій. Вона витираючи сльози дивиться на річку і бачить як
по ній, відображаючись, пливуть хмари. Вона дивиться на
свого змія. Розправляє його. Кладе на річку і біжить
вздовж берега. Змій пливе по річці розсікаючи хмари, що
відображаються в воді. Дівчинка щаслива.
Саме в цей час вона бачить у воді відображення людини, що
летить на дельтаплані. Вона біжить за дельтапланом і
раптом змій підіймається з поверхні води, піддуваємий
вітром і злітає. Дівчинка помічає це, відмотує мотузку.
Змій підіймається вище і вище, вона рада, але все більше
дивиться на дельтаплан.В небі летять змій і дельтаплан.
ПЕРЕХІД
НАТ. ОБРИВ. ДЕНЬ. ЛІТО
Молода дівчина, в рисах котрої можна вгадати дівчинку,
злітає на дельтаплані, летить понад річкою і бачить
маленьку дівчинку, котра намагається в полі запустити
повітряного змія. Вона посміхається.
КІНЕЦ.

