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ВІВТОРОК, 25 ЖОВТНЯВІВТОРОК, 25 ЖОВТНЯ

уже, мабуть, усоте за сьогодні вигукнула я. уже, мабуть, усоте за сьогодні вигукнула я. 

Мене справді починає Мене справді починає НУДИТИНУДИТИ від  від 
однієї лише згадки про це. однієї лише згадки про це. Я кинула Я кинула 

благальний погляд на Пауля, і він співчутливо благальний погляд на Пауля, і він співчутливо 

подивився на мене у відповідь. Як добре,  подивився на мене у відповідь. Як добре,  

що є Пауль і його що є Пауль і його 

З минулого тижня ми зустрічає- З минулого тижня ми зустрічає- 

мося тут щодня після уроків:  мося тут щодня після уроків:  

Пауль, Шаєн, Ремі і я.Пауль, Шаєн, Ремі і я.

ОТ ЛИХО! Я не хочу до цього 
Штрулленштайну в Бридель ау! —

хатинка на дереві!



Річ у тім, що у нас вдома нині не дуже Річ у тім, що у нас вдома нині не дуже 

затишно. Бо тато вже протягом кількох  затишно. Бо тато вже протягом кількох  

днів нестерпно днів нестерпно метушливий. Точніше   Точніше  

кажучи, він якийсь страшенно  кажучи, він якийсь страшенно  

змучений.змучений.

Це все тому, що бабуся з дідусем відзначають 

наступного тижня Золоте весiлля . 

А оскільки бабуся з дідусем — це татові батьки, 

то він уже кілька тижнів 

займається організацією 

святкування. Адже все 

неодмінно має бути 

бездоганно. 

Тому ми святкуватимемо 

не вдома у бабусі й дідуся, 

а тато орендував для цього 

справжній замок на всі 
вихідні, 

з п’ятниці 

й до понеділка. 

У якомусь 

Бридель
ґау!
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Шаєн знову тільки  Шаєн знову тільки  

плечима знизала.плечима знизала.

Вона зітхнула й тужливо  Вона зітхнула й тужливо  

подивилася у вікно, аж ген  подивилася у вікно, аж ген  

за виднокрай. Так що аж  за виднокрай. Так що аж  

зарипів дерев’яний  зарипів дерев’яний  

ящик, на якому вона сиділа.ящик, на якому вона сиділа.

ТА СКІЛЬКИ Ж МОЖНА, ШАЄН! ТА СКІЛЬКИ Ж МОЖНА, ШАЄН!   Я вже Я вже 
сто разів пояснювала!сто разів пояснювала!

гиркнула я, після чого мене ще більше почало гиркнула я, після чого мене ще більше почало 

НУДИТИ.НУДИТИ.

Я не знаю, що ти там виду-

муєш. Таке сімейне свято — 

це ж круто! Напевно, цілий день 

можна буде наминати тістечка. 

Та ще й не треба ходити 
до школи. Цілісіньку 

п’ятницю й понеділок! о-ох

р-р-рип

Якби тобі довелося співати 
пісеньку з моїми 
братами-дурбецалами 
перед купою людей, 
ти, мабуть, теж 
не дуже раділа б, —
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Як на мене, то немає Як на мене, то немає нічого гіршого, ніж , ніж 

коли на коли на Золотому весiллiЗолотому весiллi бабусі й дідуся  бабусі й дідуся 

їхнім онукам доводиться щось виконувати. їхнім онукам доводиться щось виконувати. 

Особливо, коли внуки зовсім не мають Особливо, коли внуки зовсім не мають 

музичного слуху. Але Шаєн цього музичного слуху. Але Шаєн цього не зрозумітине зрозуміти. . 

Адже вона Адже вона любитьлюбить співати. співати.

Тож я знову подивилася на Пауля... і на Ремі Тож я знову подивилася на Пауля... і на Ремі 

теж, тому що тут вони дійсно розуміють мене теж, тому що тут вони дійсно розуміють мене 

краще, ніж Шаєн. краще, ніж Шаєн. В усякому разі Пауль. Ремі ж приїхав із 
ФРАНЦІЇФРАНЦІЇ і так чи інакше не дуже петрає в німецькій.

Пауль кивнув із розумінням: «Коли моєму Пауль кивнув із розумінням: «Коли моєму 

дідусеві було шістдесят шість років, мені дідусеві було шістдесят шість років, мені 

теж довелося грати. У такій виставі. Разом із теж довелося грати. У такій виставі. Разом із 

двоюрідним братом Тео». Знявши окуляри, він двоюрідним братом Тео». Знявши окуляри, він 

потер очі й зітхнув.потер очі й зітхнув.

Я грав одного кумедного офіціанта. 
Переодягненого. І страшенно 
соромився!
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