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У êасîвîму приміщенні заëізничнîгî вîêзаëу панував га
мір. Буëî враження, щî пасажири снуваëи з êінця в êінець 
тіëьêи дëя тîгî, щîби згаяти час дî прихîду пîїзда. Хîча 
насправді ëюди пîстійнî змінюваëися, бî від’їжджаëи îдні, а 
прибуваëи інші. Увечері через цю станцію прîхîдиëî багатî 
пîїздів даëеêîгî прямування, тîму й пîтіê пасажирів у цей 
час завжди жвавішав. Íа пîчатêу двадцять першîгî стîëіття 
ëюди не мîгëи дîвгî затримуватися на îднîму місці. Íарîдна 
приêазêа «Вîвêа нîги гîдують» стаëа дуже аêтуаëьнîю дëя 
ëюдей цьîгî часу.

Оëеêсій Шинêаренêî, чîëîвіê у ранній сîрîêівці, сидів у 
êасîвій заëі, спîстерігаючи за метушнею навêîëî себе, і ду
мав: «Щасëиві ті ëюди, яêі знають, êуди їдуть, і впевнені, щî 
там їх чеêають». Яê сьîгîдні йîму браêуваëî цієї впевненîсті! 
Гëянув на дітей, яêі смирнî сидіëи на ëавці пîруч ньîгî, й 
серце стиснуëîся від жаëю дî них і самîгî себе. Менший — зі 
шêірîю мîëîчнîгî шîêîëаду, êрутîëîбий, із дрібненьêими 
чîрними êучериêами і швидêими сумними îченятами дîпит
ëивî îзирав усе дîвêîëа. Пîряд сидів старший хëîпчиê, аëе 
біëявий, із гîëубими îчима і не менш дîпитëивим пîгëядîм.
Діти стаëи заручниêами негараздів, яêі спітêаëи їх батьêів, і 
тепер мîвчêи чеêаëи вирішення свîєї дîëі. Вîни не репетуваëи 
й не пëаêаëи, ëише жаëібнî пîгëядаëи на Оëеêсія і бîяëися 
відпустити йîгî від себе. Їм здаваëîся, щî вартî йîму відійти, 
яê вîни заëишаться тіëьêи вдвîх у цьîму ще не зрîзуміëîму 
дëя них жîрстîêîму світі. Діти не здîгадуваëися, щî діється у 
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серці цієї ëюдини, яêа перебраëа на себе відпîвідаëьність за 
їхню пîдаëьшу дîëю.

— Хëîпчиêи, ëюбі мîї, мені пîтрібнî на хвиëьêу відійти 
від вас, — мîвив чîëîвіê, відстîрîнюючи руêу старшîгî, яêий 
міцнî тримав йîгî за руêав і не відпусêав.

— Ти нас не пîêинеш? — запитав хëîпчиê, бîëяче стис
нувши руêу Оëеêсія.

— Яêби я хîтів вас пîêинути, тî не брав би з сîбîю, — пе
реêîнëивî відпîвів він. — Мені пîтрібнî вирішити теëефîнîм 
дуже нагаëьну справу.

— Ти не маєш мîбіëьниêа чи грîші сêінчиëися? — дîсêі
пувався хëîпчина, не здîгадуючись, щî не всі рîзмîви мîжна 
вести тîді, êîëи пîруч багатî ëюдей.

— Справу треба вирішити з îднією жінêîю, — пîяснював 
Оëеêсій, навмисне не називаючи її імені. — А зараз уже піз
нî, і я не хîчу, щîб ëюди сëухаëи, яê я виправдîвуватимуся 
перед нею. 

— Ми не будемî сëухати, прî щî ти з нею рîзмîвëятимеш. 
Запëющимî îчі й удаватимемî, щî спимî, — всміхаючись, 
запевнив старший.

— Ти ж рîзумний хëîпчиê і маєш знати, щî деяêі справи 
дîрîсëі вирішують тіëьêи наîдинці. Он бачиш на стіні гîдин
ниê? Я затримаюся рівнî на стіëьêи, пîêи веëиêа стріëîчêа з 
îдиничêи не дійде дî трійêи. Думаю, мені вистачить тîгî часу, 
щîби вëаднати дуже важëиву справу. Гаразд?

Менший хëîпчиê тіëьêи ëипав îчима й міцнî тримався за 
руêав старшîгî брата. Тепер він був дëя ньîгî єдинîю îпîрîю, 
і йîму здаваëîся, щî від рішення старшîгî брата заëежить дîëя 
їх îбîх. Маëий ще пîвністю не усвідîмëював тієї трагедії, щî 
стаëася з їхньîю рîдинîю, і не рîзумів, чîму це в таêу пізню 
пîру він не ëежить у тепëîму ëіжечêу, а сидить на вîêзаëі, 
звідêи має ще êудись пîдîрîжувати. Міг заëишитися з бабу
нею, аëе рîзëучитися з братиêîм не захîтів êатегîричнî. Тîму 
тепер мîвчêи чеêав, êîëи ж незнайîмий йîму дядя нарешті 
визначиться, êуди вîни мають їхати.

— Йди! Аëе ненадîвгî, бî ми пëаêатимемî, — пîпередив 
старший хëîпчиê і відпустив Оëеêсієву руêу.

— Íе хвиëюйсь, я швиденьêî, — заспîêîїв йîгî чîëîвіê.
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Оëеêсій вийшîв на перîн, запаëив цигарêу і затягнувся з 
таêîю насîëîдîю, ніби баëьзамîм тіëî намастив. Пîтім спî
хîпився, щî час у ньîгî îбмежений, і пîчав набирати нîмер 
теëефîну. Ще навіть не звиê дî гîëîсу цієї жінêи, бî дîсі вîни 
спіëêуваëися двічі наяву, тîму не знав, яê вîна сприйме йîгî 
дзвінîê серед нîчі. У сëухавці ëунаëи дîвгі гудêи, і здаваëîся, 
щî їх ніхтî не чує. Аж раптîм îбізвався жінîчий гîëîс:

— Аëëî! Кîму це в таêу пізню гîдину не спиться? — жінêа 
не прихîвуваëа рîздратування.

— Привіт! Íе впізнаєш? Це я, Оëеêсій, — видавив із себе 
чîëîвіê. Він пîчувався винуватим перед цією жінêîю, тîму не 
знав, яê рîзпîчати серйîзну рîзмîву.

— Це ти… — у сëухавці запаëа тиша.
— Вибач мені, щî не відгуêнувся на твîє запрîшення, — пî

чав виправдîвуватися він. — У мене буëа дуже важëива справа, 
яêа змусиëа мене виїхати з міста.

— Дëя тебе справи завжди важëивіші за мене… — дîріêнуëа 
жінêа, аëе зëîсті в її гîëîсі не відчув. Радше, прîзвучаëа îбраза 
за те, щî вîна не має дëя ньîгî таêîї ваги, яêа затьмариëа б 
усі інші справи.

— Саме цьîгî разу ти пîмиëиëася. Від твîгî рішення за
раз заëежатиме дîëя ще êіëьêîх ëюдей. Яêщî ти наëаштîвана 
зрîзуміти мене, тî я пîвернуся дî тебе назавжди, — сêазав 
Оëеêсій і сам зëяêався свîїх сëів. Він тепер не îдин, тî чи 
захîче вîна йîгî з дитинîю?

— Ти справді тîгî бажаєш? — зрадіëа жінêа, аëе, мабуть, 
спрîсîння не звернуëа уваги на інші сëîва, щî звучаëи в 
сëухавці. 

— Дуже хîчу, аëе на шëяху дî нашîгî щастя є веëиêа пере
шêîда, — утîчнив Оëеêсій. 

 Він пîдумав, щî вîна йîгî абî не зрîзуміëа, абî вдаëа, 
щî не рîзуміє.

— Знîву перешêîда, — зëяêанî êинуëа співбесідниця. —  
І яêа ж цьîгî разу?

— Я не сам. У мене є син…
— Дëя мене це не нîвина, — зізнаëася жінêа.
— Він тепер разîм зі мнîю, і заëишити йîгî я не мîжу, — 

пîяснив Оëеêсій, а прî іншу дитину змîвчав, бî не знав, яê 
ще цю звістêу сприйме та, з êим гîвîрив.
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— Це не прîбëема. Приїжджай, тîді й пîгîвîримî, — вже 
весеëіше відпîвіëа жінêа й перерваëа рîзмîву.

Оëеêсій пîëегшенî зітхнув і пîвернувся дî дітей. Бîявся, 
щîби не відмîвиëа, бî іншîї дîрîги у ньîгî на цей час не буëî. 
Стріëêа гîдинниêа пересêîчиëа аж на п’ятірêу, аëе хëîпчиêи 
сидіëи мîвчêи і не відвîдиëи від вхîду дî приміщення пîгëядів. 
Кîëи набëизився дî ëавêи, тî пîбачив, яê радіснî засвітиëись 
у них îченята. 

— Íе спите? — весеëî запитав дітей. — Пîтерпіть ще трîхи. 
Я зараз візьму êвитîê на пîїзд, а у вагîні ви ëяжете й відпî
чиватимете аж дî Києва.

Оëеêсій дістав із êишені дîêументи і пîпрямував дî êаси, 
щî буëа за êіëьêа êрîêів від ëавêи, де сидіëи діти. Пîпереду 
стîяëî êіëьêа пасажирів, аëе êасирêа швидêî всіх îбсëужиëа 
й Оëеêсій пîвернувся дî дітей. Бîявся не дати ради з ними, 
êîëи пîснуть. Аëе хëîпчиêи пиëьнî спîстерігаëи за îпіêунîм і 
спати навіть не збираëися. Вîни ніби за êîмандîю підхîпиëися 
на нîги й уже гîтîві буëи йти за ним хîч на êрай світу, ëиш 
би не заëишитися в цьîму чужîму місті. Старший учепився за 
сумêу, яêу йîму зібраëа бабуся, аëе Оëеêсій відібрав її, бî свîїх 
речей не мав, та й дëя хëîпчиêа вîна завеëиêа. А менший же 
хëîпчина міцнî тримався за руêав старшîгî, і здаваëîся, жîдна 
сиëа не змîгëа б йîгî відірвати. Речей буëî багатî, й Оëеêсій 
пîпрîсив пасажира, яêий дрімав пîруч на ëавці, дîпîмîгти 
сісти у вагîн. Íезнайîмець пîсëухавсь і дîпîміг дîнести речі 
дî пîтяга.

 У вагîні Оëеêсій рîзстеëив пîстіëь і вêëав дітей спати. Вîни 
вже заспîêîїëися, переêîнавшись, щî їх не заëишать, тîму 
швидêî засîпіëи нîсиêами. Чи сниëîся хëîпчиêам майбутнє 
життя, чи вîни ще перебуваëи у страху минуëîгî, Оëеêсій 
угадати не міг. Йîгî зараз біëьше хвиëюваëа вëасна дîëя, яêа 
пригîтуваëа йîму нîві випрîбування. Він прîсив у Бîга наді
ëити йîгî ëише мудрістю, щîби зрîбити правиëьний êрîê, 
бî від цьîгî заëежатиме життя ще двîх дітей, яêі він узяв під 
îпіêу. В êупе інші пасажири таêîж вмîстиëися на свîї місця і 
затихëи, ëише Оëеêсій не міг заспîêîїтися. Він тихî причинив 
двері дî êупе й вдивëявсь у нічну темряву, щî прîпëиваëа перед 
віêнами вагîна. З гëибини пам’яті виринаëи різні пîдії, яêі він 
намагавсь анаëізувати, щîб зрîзуміти, на яêîму відрізêу життя 
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зрîбив пîмиëêу, за êîтру тепер рîзпëачується. Íіби йшîв за 
пîêëиêîм серця, принаймні таê здаваëîся, аëе чи вартî у житті 
сëухати тіëьêи серце, щî частî буває сëіпим і гëухим. Думêи 
перестрибуваëи з îднієї пîдії на іншу, пîêи не зупиниëися на 
тій, яêа зміниëа йîгî життя… 

2

Оëеêсій Шинêаренêî і Маêсим Жмурêî недавнî заêінчиëи 
будівеëьний техніêум. Міцна чîëîвіча дружба, щî зав’язаëася 
між ними, триваëа й дîнині. Пісëя рîзпîдіëу Оëеêсій заëи
шився працювати у Кам’янці, бî тут нарîдився і тут мешêаëа 
рîдина. Маêсим узяв сêерування в îдин із райîнних центрів 
Тернîпіëьщини, бî там у ньîгî буëа дівчина, з яêîю мріяв 
îдружитися, тîму інших варіантів навіть не рîзгëядав. Оëеê
сій знайшîв рîбîту на будîві, де працював йîгî батьêî. Друзі 
частî теëефîнуваëи îдин îднîму і діëиëися враженнями від 
парубîцьêих пîхîденьîê. У Маêсима на нîвîму місці справи 
швидêî пîчаëи наëагîджуватися, і він пîвідîмив другîві, щî 
сêîрî запрîсить йîгî на весіëëя. 

— Тебе таê захîпиëа Світëана, щî на інших ти вже не ди
вишся? — пîціêавивсь Оëеêсій.

— Тут таêі гарні дівчата, щî дîвгî хîëîстяêувати не дадуть. 
Це рîзуміє, мабуть, і вîна, бî відразу прийняëа мîю прîпî
зицію, — пîхваëився Маêсим. — Яêби у тебе не буëî Ірини, 
тî я радив би приїхати сюди і переêîнатися. 

— Дяêую, мені й тут дîбре, аëе на весіëëя îбîв’язêîвî при
їдемî, — пîîбіцяв Оëеêсій. 

… З Іринîю Оëеêсій пîзнайîмився минуëîгî ëіта на танцях 
у місьêîму будинêу êуëьтури. У Кам’янці навчається багатî 
студентів, і ними завжди запîвнені рîзважаëьні заêëади. Міс
цева мîëîдь губиться в загаëьнîму натîвпі ëюдей, і не завжди 
мîжна через êіëьêа рîêів впізнати свîгî îднîëітêа з віддаëенîї 
вуëиці. Вëітêу земëяêи з’їжджаються дîдîму, й тîді стає ціêавî 
йти дî будинêу êуëьтури, де завжди ëюбиëа збиратися місцева 
мîëîдь. Лише вëітêу мîжна буëî зустріти êîëишніх тîваришів 
і îднîêëасниêів, яêих дîëя рîзêидаëа не тіëьêи в Уêраїні, дî
відатися прî інших багатî ціêавîгî.
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Íа îдній із таêих вечірîê Оëеêсієві спîдîбаëася середньîгî 
зрîсту дівчина з прîменистими îчима. Її чîрні брîви вигинаëися 
ëедь зëаманим êутîм, нагадуючи пташині êриëа, а пишні губи 
надаваëи виразîві îбëиччя звîрушëивîї дîбрîти. Íезнайîмêа 
не видаваëася рідêіснîю êрасунею, за яêîю бігаëи чîëîвіêи, 
аëе правиëьні риси îбëиччя і весеëий дîпитëивий пîгëяд êа
рих îчей привабëював, мабуть, не îднîгî парубêа. Пîпався на 
ньîгî і Оëеêсій. Він, не рîздумуючи, пîпрямував дî дівчини, 
яêа ніби прîнизаëа йîгî îчима, і запрîсив дî танцю. 

— Чим же я таê вам спîдîбався? — сміëивî запитав хëîпець 
і пîбачив, яê пîчервîніëî îбëиччя незнайîмêи. 

— З чîгî ви це взяëи? — запитаëа вîна, схîпëена на гаря
чîму.

— Мені таê здаëîсь… — Оëеêсій різêî îбêрутив дівчину 
навêîëî себе. — Ви не тутешня? Бî я щîсь не пригадую, з 
яêîї ви шêîëи.

— Я на гîстині у тітêи, — зізнаëася дівчина.
— І звідêи ж таêа êрасуня дî нас приїхаëа? — дîпитувався 

хëîпець.
— Мешêаю на îêîëиці îбëаснîгî центру.
— Чим же привабиëî вас наше містечêî? Захîтіëи свіжих 

вражень? — êепêував Оëеêсій.
— Ви завжди нестерпні чи тіëьêи зі мнîю!? — сêипіëа дівчи

на й уже не рада буëа, щî зупиниëа пîгëяд на цьîму парубêîві. 
— Враження не прîбëема, аëе дî цьîгî містечêа я навідуюся 
частî, бî тут минуëî мîє раннє дитинствî. Íедарма êажуть, 
щî земëя, яêа нарîдиëа, притягує свîїх дітей…

— Мені це пîчуття невідîме, бî я нарîдився тут і ніêуди не 
збираюся від’їжджати, — впевненî сêазав хëîпець.

— Хіба ëюдина мîже бути у чîмусь упевненîю в наш час? 
— запитаëа незнайîмêа і загëибиëась у яêісь тіëьêи їй відîмі 
думêи.

Тîгî вечîра Оëеêсій пîзнайîмився з Іринîю і прîвів її дî
дîму. Стîсунêи між ними рîзвиваëися не таê динамічнî, яê 
хîтів Оëеêсій. Ірина тî їздиëа дî батьêів, тî знîву пîвертаëася 
дî рîдичів, тîму пëанувати зустрічі не мав змîги. Все заëежаëî 
від вîëі дівчини абî, радше, від ситуації, яêîю дівчина таêîж 
не мîгëа êерувати. Íîва знайîма заêінчуваëа îбëасний виш і 
буëа зайнята рîзв’язанням тих прîбëем, щî і всі випусêниêи. 
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Спіëêуваëися з Оëеêсієм найчастіше теëефîнîм, бî дî Кам’янця 
приїздиëа не частî. Відстань між містами ніби й незначна, аëе 
дî îбëаснîгî центру Оëеêсій навідувався ëише тîді, êîëи ви
падаëа яêась îêазія. Ôîрсувати пîдії не пîспішав, бî не був 
упевненим, щî Ірина — саме та дівчина, з яêîю він хîтів би 
прîжити все життя. Йîму буëî з нею ціêавî і спîêійнî, аж над
тî спîêійнî. Уявëяв сîбі спіëьне з нею життя, в яêîму êîжен 
день прîписаний, яê у графіêу рîбîти на будîві, й ставаëî 
мîтîрîшнî. Прагнув чîгîсь іншîгî та ціêавішîгî.

Оëеêсій інîді прîвîдив вечîри між студентами, шуêаючи 
ту, яêа мîгëа запîëîнити йîгî серце, аëе мîëîденьêі дівчатêа 
здаваëися настіëьêи безтурбîтними, щî йîгî це ëяêаëî. Пîрів
нював пустîпîрîжні рîзмîви студентîê зі зріëими Ірининими 
і рîбив виснîвîê, щî між ними — дуже веëиêа різниця. Шуêав 
чîгîсь середньîгî, яêе б не îбтяжуваëî стîсунêи, аëе, пîêи 
щî, не знахîдив.

У пîшуêах минув ріê. Ірина заêінчиëа виш і приїхаëа дî 
Кам’янця з твердим намірîм уëити тепëîї êрîві у стîсунêи з 
Оëеêсієм. Дîмîвиëися прî зустріч у парêу. Вîна ëюбиëа ці 
знайîмі з дитинства місця і êîжнîгî приїзду неîдміннî наві
дуваëася сюди. Їй ціêавî буëî спîгëядати з урвища в êінці парêу 
на річêу. В дитинстві не раз чуëа від бабуні рîзпîвіді прî ці 
місця. Дîньîê батьêи застерігаëи від рîзпутства і нагадуваëи, 
щî êîëись за зраду хëîпці сêидаëи дівчат зі сêаëи. Тепер таêîгî 
нема, та й дівчата не дуже бîяться тієї êараючîї сиëи, аëе хîч 
раз на êіëьêа рîêів пîдібні випадêи ще трапëяються. 

 Ірина йшëа парêîм і рîзмірêîвуваëа прî їхні з Оëеêсієм 
стîсунêи. Íе раз себе запитуваëа: чим же він її привабив? 
Висîêий на зріст, мав êîрîтêе русяве вîëîсся, яêе навіть не 
приêриваëî висîêе чîëî. Кîëи вîна пîбачиëа Оëеêсія вперше, 
тî звернуëа увагу на йîгî спîêійну пîведінêу. Інші парубêи 
êидаëи спîпеëяючі пîгëяди на найêращих дівчат і навипередêи 
пîспішаëи запрîсити їх дî танцю, а цей тіëьêи спîстерігав за 
дійствîм. Ірині здаëîся, щî він êепêував зі свîїх тîваришів, 
êîëи на «біëий танець» дівчата, за яêими вîни впадаëи, за
прîшуваëи інших хëîпців. Танцюючи з різними партнерами, 
вîна прîдîвжуваëа спîстерігати за Оëеêсієм. Худîрëявий, 
гëибîêî втîпëені îчі й ëедь вëîвима усмішêа на вустах. Вîна 
бîяëася надтî привабëивих чîëîвіêів, за яêими бігають жінêи, 
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піднімаючи їм частî завищену самîîцінêу. Бабуня їй частî 
нагîëîшуваëа, щî гарним чîëîвіêîм треба діëитися з êîхан
êами, а Ірина таêîгî не хîтіëа. Вîна буëа îднîëюбîм і свîєю 
пîëîвинêîю діëитися ні з êим не маëа наміру. Пісëя êіëьêîх 
зустрічей звернуëа увагу, щî хîча хëîпець і працював будівеëь
ниêîм, аëе буëî відчутнî, щî він багатî читав, бî яêу б тему 
не зачепиëи, міг підтримати рîзмîву. Íенав’язëивий і ëегêî 
йшîв на êîмпрîміс. В Ірини буëи заëицяëьниêи й в інституті, 
та Оëеêсій припав їй дî серця найбіëьше. Вîна ëîвиëа себе 
на тîму, щî чим би не буëа заêëîпîтана, завжди в думêах 
бачиëа себе пîруч цьîгî хëîпця. Кîхання в неї зарîджуваëîся 
пîступîвî, аëе вêîрениëîся настіëьêи гëибîêî, щî життя без 
ньîгî вîна тепер не уявëяëа. От тіëьêи б Оëеêсій відпîвів їй 
взаємністю, й іншîї дîëі вîна і не бажаëа б сîбі.

…Ірина пîбачиëа в êінці аëеї пîстать êîханîгî чîëîвіêа і 
пîспішиëа назустріч. Дî призначенîї гîдини ще буëî десять 
хвиëин, і дівчина втішиëася, щî він, мабуть, таêîж чеêав її 
приїзду.

— Привіт! — Оëеêсій пригîрнув дівчину. — Ти, мîв ясне 
сîнечêî, — тî вигëянеш, тî захîваєшся.

— Оëеêсійчиêу, я вже не мîгëа дîчеêатися, êîëи заêінчаться 
державні іспити, — зізнаëася дівчина і, взявши йîгî під руêу, 
притуëиëася дî ньîгî. — Спîдіваюся, щî тепер ми змîжемî 
частіше бачитися…

— Переїздиш на пîстійне місце прîживання дî нашîгî 
міста? — в’їдëивî пîсміхнувся, бî не пîвірив у цю байêу.

— Яêщî ти захîчеш, тî мîжу й перебратися, — твердî за
явиëа Ірина.

Оëеêсій натяê зрîзумів, аëе взяти її за руêу й привести дî 
свîїх батьêів сьîгîдні не наважився. Щî він знає прî неї? Вîни 
взагаëі ні прî чию рîдину ніêîëи не рîзмîвëяëи. 

— Щî ж ти рîбитимеш у нашîму місті? Це ж сеëî, пîрівнянî 
з îбëасним центрîм, — сêазав, щî спаëî на думêу. 

 Ірина зрîзуміëа, щî хëîпець не гîтîвий дî рішучих êрîêів, 
тîму намагаëася виправити станîвище.

— Давай дëя пîчатêу я пîзнайîмëю тебе зі свîїми батьêами, 
місцем, де нарîдиëася. Мîже, тîбі вîни таêîж спîдîбаються, 
і ти переїдеш дî нашîгî міста, — запрîпîнуваëа вîна.

— Гаразд. Íайбëижчим часîм завітаю дî вас, бî справді ці
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êавî пîбачити місце, де минуëî твîє дитинствî, — пîжвавішав 
Оëеêсій. — А чим займемîся сьîгîдні? 

— Тіëьêи не в будинîê êуëьтури, — виставиëа наперед Ірина 
руêи. — Ми таê рідêî буваємî разîм, тîж хîчу в яêесь сêрîмне 
місце, де буëи б тіëьêи ти і я. Тîбі відîмі таêі місця? — вîна 
дîпитëивî гëянуëа на хëîпця, ніби хîтіëа пересвідчитися в 
тîму, яê частî він там буває.

— У êінці парêу є затишне êафе. Цієї пîри відвідувачів у 
ньîму маëî, а іншîгî безëюднішîгî місця я не знаю, — пî
радив хëîпець.

Вîни прîйшëи через парê, Оëеêсій відчинив двері дî заêëа
ду, в яêîму й справді буëî маëî відвідувачів. Ірина сама вибраëа 
стîëиê у êутêу біëя віêна, де б їх найменше турбуваëи. Оëеê
сій замîвив винî і десерт, бî від іншîгî дівчина відмîвиëась.  
У спîêійній îбстанîвці минув вечір. 

— Ти яêîсь змінився… — зауважиëа Ірина, êîëи вîни сидіëи 
вже на ëавîчці біëя тітчинîгî двîру. 

Дівчина гîрнуëася дî парубêа і відчуваëа, щî відстань і час 
неґативнî впëинуëи на їхні стîсунêи.

— Хіба щî пîстарів за ріê… — знітився хëîпець.
— А ти, бува, не завів іншîї дівчини? — гëузуваëа Ірина, бî 

й насправді в серці буëа яêась червîтîчина.
— Мîжеш бути певнîю, пîêи щî ні, — Оëеêсій міцніше 

пригîрнув дівчину і пîціëував. 
 Він пестив її і спîдівався, щî дî ньîгî пîвернеться те перше 

хвиëююче пîчуття, яêе пîчаëî зарîджуватися минуëîгî ëіта. 
Здивуваëа йîгî й прîзîрëивість дівчини, яêа серцем відчуëа 
сум’яття в йîгî душі.

У наступні дні в Оëеêсія на вирîбництві виниêаëи щîдня 
яêісь прîбëеми, і він змушений був дîвше затримуватися на 
рîбîті. Через зайнятість вîни зустріëися тîгî тижня ще раз і 
дîмîвиëися, щî наступнîгî вихіднîгî пîбачаться вже в Ірини 
вдîма. Дівчина пîспішаëа вëаштуватися на рîбîту, тîму сидіти 
у тітêи й чеêати «з мîря пîгîди» не буëî сенсу. 




