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Ох і нуднезний сьогодні день! Ох і нуднезний сьогодні день! 
Спочатку все нібито було цілком нормально, Спочатку все нібито було цілком нормально, 

зі школою і взагалі. Але пополудні закралася зі школою і взагалі. Але пополудні закралася 

повна повна безнадіябезнадія. До мене мала прийти Шаєн, . До мене мала прийти Шаєн, 

а вона взяла і а вона взяла і не не з’явилася.з’явилася.

І байдуже, що ми з нею І байдуже, що ми з нею заздалегідьзаздалегідь домовилися домовилися

піти                                                   , щопіти                                                   , що

відбувався на подвір’ї гімназії імені Кьоте. відбувався на подвір’ї гімназії імені Кьоте. 

Чекаючи на неї, я сиділа за письмовим Чекаючи на неї, я сиділа за письмовим 

столом і розмальовувала клітинки  столом і розмальовувала клітинки  

у своєму зошиті з математики.у своєму зошиті з математики.

Я чекала ще з пів на четверту, й поступово Я чекала ще з пів на четверту, й поступово 

мені ставало дедалі нудніше. А вже мені ставало дедалі нудніше. А вже пів на п’ятупів на п’яту  

я я не на жарт розлютилася! не на жарт розлютилася! 
Як на мене, то так не чинять Як на мене, то так не чинять 

еге ж?еге ж?

на
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Я підскочила й побігла вниз на кухню до Я підскочила й побігла вниз на кухню до 

телефону. телефону. Проте я не хотіла дзвонити Проте я не хотіла дзвонити 
Шаєн, адже зробити це мала б вона, Шаєн, адже зробити це мала б вона, 
якщо вже не може прийти!якщо вже не може прийти!  Та згодом Та згодом 

я все ж таки набрала її номер. Передусім я все ж таки набрала її номер. Передусім 

тому, що мені було тому, що мені було нестерпно нуднонестерпно нудно чекати.  чекати. 

До того ж на поступки йде розумніший. До того ж на поступки йде розумніший. 

Але потім я ще більшеАле потім я ще більше

Там  Там  ніхтоніхто    не брав слухавку.    не брав слухавку.

Що ж, Шаєн, навіть не сподівайся, що я тобі Що ж, Шаєн, навіть не сподівайся, що я тобі 
ще раз зателефоную!ще раз зателефоную!  

На жаль, потім мені знову стало невимовно На жаль, потім мені знову стало невимовно 

нудно. І я побігла до вітальні, сподіваючись, нудно. І я побігла до вітальні, сподіваючись, 

що там мама. Але одразу за дверима що там мама. Але одразу за дверима 

я перечепилася об  я перечепилася об  

Купу,   нашу черепаху. Купу,   нашу черепаху. 

РОЗЛЮТИЛАСЯ:
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промовила мама, яка промовила мама, яка 

й справді була у вітальні. Вона й справді була у вітальні. Вона 

сиділа на дивані, тримаючи чашку сиділа на дивані, тримаючи чашку 

чаю чаю  , з якої дуже дивно пахло.  , з якої дуже дивно пахло. 

Якось так Якось так по-індійськипо-індійськи..

Я озирнулася, бо Купа видавала        якісь Я озирнулася, бо Купа видавала        якісь 

кумедні звуки, і побачила, що спіткнулася кумедні звуки, і побачила, що спіткнулася 

зовсім не об нашу черепаху зовсім не об нашу черепаху . . 

Це був такий прилад, схожий на CD-плеєр.  Це був такий прилад, схожий на CD-плеєр.  

Він ковзав по підлозі й ти- Він ковзав по підлозі й ти- 

хесенько собі буркотів. хесенько собі буркотів. 

— Бачу, ти здивована, моє сонечко, чи не — Бачу, ти здивована, моє сонечко, чи не 

так? — запитала,   так? — запитала,   сяючисяючи,   мама.,   мама.

áðóì-ì-áðóì-ì

Мій новий робот-пилосмок! 
Він прибирає в хаті, тоді як я 
можу трішки перепочити. 
Може, ти теж хочеш чашечку 
чаю масала зі свіжим імбиром?

Гопля! —

áðóì-ì-áðóì-ì
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Я відповіла їй, що  Я відповіла їй, що  

краще вип’ю какао. краще вип’ю какао. 

А вона сказала, що воно  А вона сказала, що воно  

на кухні. на кухні. От халепа! От халепа! Адже  Адже  

мені так хотілося, щоб саме  мені так хотілося, щоб саме  

мама приготувала мені какао!мама приготувала мені какао!

Тому я й поскаржилася їй, що Шаєн не Тому я й поскаржилася їй, що Шаєн не 

прийшла і що мені прийшла і що мені нестерпнонестерпно нудно.   нудно.  

Але мама все одно не зварила мені какао. Але мама все одно не зварила мені какао. 

Натомість вона почала пропонувати, чим Натомість вона почала пропонувати, чим 

я могла б зайнятися:я могла б зайнятися:

Що ж, крім запуску змія,  Що ж, крім запуску змія,  

усі її ідеї я усі її ідеї я забракувала.забракувала.

ãì-ì

Пограти на флейті ô³òü

Написати щось у щоденник
(öå ÿ çðîáëþ ï³çí³øå)
Пришити відірваний ґудзик 
до своїх улюблених джинсів

Почистити коробку, в якій спить Купа

Позагрібати листя  
øêðÿá-øêðÿá

Запустити повітряного змія


